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Abstrakt 

Předmětem disertační práce je ekonomická analýza hospodaření s komunálními odpady  

ve městech Brno a Ostrava. Hlavním cílem disertační práce je návrh na zefektivnění 

odpadového hospodářství ve městě Ostrava a Brno na základě provedeného výzkumu 

sestávajícího se z dílčích analýz, komparací a indukcí. Pro splnění hlavního cíle práce jsou 

stanoveny podpůrné cíle. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou položeny 

základy zvolené problematiky v kontextu aktuálních právních předpisů a pojmosloví  

a teoretická východiska zkoumané oblasti. V teoretické části jsou rovněž vysvětleny 

výzkumné metody použité v části praktické.  

 

Součástí práce je také analýza současného stavu hospodaření s komunálními odpady  

ve zkoumaných městech. 

 

V praktické části je proveden výzkum sestávající se z dílčích analýz, komparací a indukcí. 

Výsledkem práce je sumarizace získaných poznatků a návrh na zefektivnění odpadového 

hospodářství ve městě Ostrava a Brno. 

 
 

Klíčová slova  

komunální odpad, odpadového hospodářství, indikátory, metoda CEA, marketingový 

výzkum, ekonomická analýza, skládkování, termické využívání komunálních odpadů, 

separovaný odpad 
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Abstract 

The subject of the doctoral thesis is an economic analysis Management of municipal waste 

in Brno and Ostrava. The main aim of the thesis is a proposal to streamline waste 

management in Ostrava and Brno, based on research consisting of a partial analysis, 

comparisons, and induction. To meet the main objectives of the work is specified by 

supportive goals. 

 

The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part are placed 

basis of selected issues in the context of current legislation and terminology and theoretical 

solutions in the searching area. The theoretical part also explains research methods used in 

the practical part. 

 

Part of the work is also to analyze the current state Management of municipal waste in the 

researched cities. 

 

In the practical part is performed research, consisting of a partial analysis, comparisons, 

and induction. Result of this work is to summarize acquired knowledge and  

to give proposal to streamline waste management in Ostrava and Brno. 

 
 

Key words:  

municipal waste, waste management, indicators, CEA method, marketing research, 

economic analysis, landfilling, energetic utilization of municipal waste, separate waste 
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Motivace 

K výběru tématu této disertační práce mě vedlo již od prvopočátku zájem o odpadové 

hospodářství ve městě Ostrava a výzkum, na kterém jsem pracovala od začátku svého 

doktorského studia v rámci Centra environmentálních technologií. Účastnila jsem se 

mnoha důležitých projektů, z nichž nejvýznamnější pro téma mé disertační práce byl 

výzkumný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Výzkum technologie procesu  

a optimalizace konstrukce spalovacích pecí na komunální odpad, zajišťující zvýšení 

účinnosti transformace energie“, ev. č. 2A-3TP1/087. 

 

Vzhledem k tomu, že mým primárním oborem je ekonomie, rozhodla jsem se tato dvě 

témata spojit v rámci své disertační práce. Cílem této disertační práce je navrhnout 

zefektivnění odpadového hospodářství ve městě Ostrava a Brno na základě provedeného 

výzkumu sestávajícího se z dílčích analýz, komparací a indukcí. 

 

Další motivací při zpracovávání této práce na téma, které je pro tento region v současné 

době velmi aktuální, bylo získání stipendia města Ostravy v akademickém roce 2010/2011, 

které mi pomohlo podpořit mou snahu při získávání odborných poznatků z literatury, 

komunikaci s odborníky na toto téma a rovněž zpracování odborného článku do databáze 

Thomson Reuters. 

 

Na tomto místě bych také ráda poděkovala svému školiteli prof. Ing. Peteru Fečkovi, 
CSc. za cenné rady při směrování mé disertační práce a rovněž za jeho vstřícný a velmi 

lidský přístup. Dále děkuji prof. Ing. Vojtechu Dirnerovi, CSc. za jeho motivaci  

a morální podporu při zpracovávání mé disertační práce. 

Děkuji také své rodině za trpělivost, podporu a toleranci, která mi pomohla zdárně tuto 
práci dokončit.  
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MSK  Moravskoslezský kraj 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NO  Nebezpečný odpad 
Per capita Na hlavu 
PET   Polyethylentereftalát 
POH  Plán odpadového hospodářství 
PVC   Polyvinylchlorid 
OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OH  Odpadové hospodářství 
OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
RAO  Radioaktivní odpad 
S-IO  Skládka inertního odpadu 
SKO  Směsný komunální odpad 
S-NO  Skládka nebezpečného odpadu 
S-OO  Skládka ostatního odpadu 
SSO  Sběrná střediska odpadů 
SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení  
TGA  Termogravimetrická analýza 
TKO  Tuhý komunální odpad 
ÚFIS   Účetní a finanční informační systém 
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Úvod 

Hospodaření s komunálními odpady je velmi aktuální a neustále se vyvíjející téma. Velkou 

roli v této oblasti hraje legislativa a politická rozhodnutí ohledně ekologičnosti různých 

způsobů nakládání s odpady, neméně nebo snad ještě dominantnější roli hraje ekonomická 

stránka. Disertační práce se věnuje zejména problematice komunálních odpadů ve dvou 

vybraných městech Brno a Ostrava. Tato města byla zvolena jako porovnatelná  

co do počtu obyvatel i rozlohou. K oběma městům bylo již od začátku přistupováno jako 

k obcím s vysokým potenciálem pro zefektivnění zkoumané problematiky. 

 

Zásadní pro výběr tématu této disertační práce byl zájem autorky o odpadové hospodářství 

ve městě Ostrava a výzkum, na kterém se podílela od začátku svého doktorského studia 

v rámci Centra environmentálních technologií. Původním oborem autorky je podniková 

ekonomika, proto v této práci synergicky využila a propojila dva velmi významné obory, 

tedy ekonomiku a ochranu životního prostředí. 

 
Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout zefektivnění hospodaření 

s komunálními odpady ve městech Ostrava a Brno na základě provedeného empirického 

výzkumu sestávajícího z dílčích analýz, komparací a indukcí. Hlavní cíl je složen z dílčích 

cílů, které jsou formulovány v úvodu každého výzkumu či provedené analýzy. Volba 

metod pro zpracování této disertační práce byla zvolena v kontextu vymezených cílů.  

Pro zpracování této práce byla využita metoda empirického výzkumu, v rámci něhož byly 

provedeny analýzy či dílčí šetření. Rovněž jsou v práci využity metody komparace  

a indukce.  

 

Disertační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

položeny základy zvolené problematiky v kontextu aktuálních právních předpisů  

a pojmosloví a teoretická východiska zkoumané oblasti. V teoretické části jsou rovněž 

vysvětleny výzkumné metody použité v části praktické. Součástí práce je také analýza 

současného stavu hospodaření s komunálními odpady ve zkoumaných městech. V rámci 

zpracované problematiky byl také formulován pedagogický, praktický a výzkumný přínos 

této disertační práce. 
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1 Odpady a jejich členění 

Nacházíme se ve věku spotřební společnosti, ke které neodmyslitelně patří produkce 

nadměrného množství odpadů všeho druhu. Odpadem můžeme nazývat to, co není  

ve výrobním procesu přeměněno na užitnou hodnotu. V nevýrobním procesu můžeme 

nazývat odpadem to, co nebylo užito či zkonzumováno, nebo to, co ztratilo po letech 

užívání svou hodnotu či funkci, např.: obaly, vyřazené a nepoužitelné věci z domácností, 

kanceláří či obchodů, výrobky s prošlou záruční lhůtou, apod. Cílem této kapitoly je 

položit teoretické základy tématu této disertační práce, definovat jednotlivé pojmy  

a shrnout aktuální legislativu pojmu odpadu. 

1.1 Odpad 

Základním právním předpisem vymezující problematiku odpadů v České republice je 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  V souladu s § 3  

odst. 1 tohoto zákona rozumíme odpadem: „každou movitou věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. Příloha A pak přesně stanovuje celkem  

16 skupin odpadů označených Q1 – Q16.  

1.2 Druhy odpadů 

V environmentální praxi existuje nejrůznější členění odpadů podle určitých kritérií, 

v následujícím textu jsou popsány ty nejdůležitější. 

Podle české legislativy se odpady dělí na dvě základní kategorie: 

a)  nebezpečné odpady, 

b)  ostatní odpady. 

 

Nebezpečným odpadem rozumíme odpad, který je škodlivinou nebo který má nebezpečné 

vlastnosti pro člověka nebo životní prostředí. (1) 

Mezi tyto vlastnosti patří: výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, 

dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, 
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mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami, senzibilita, ekotoxicita a schopnost uvolňovat nebezpečné 

látky do životního prostředí při nebo po odstraňování. (2) 

Dále můžeme členit odpady dle fyzikálních vlastností: 

a)  tuhé, 

b)  kapalné, 

c)  plynné. 

 

Odpady dělíme také dle jejich schopnosti rozložit se v přírodě: 

a) rozložitelné odpady – bioodpady, u kterých dochází k přirozenému rozkladu látek  

na oxid uhličitý a vodu. Tento odpad je schopen anaerobního nebo aerobního 

rozkladu, jedná se např. o papír, potraviny, kaly z čištění odpadních vod, apod.  

b) nerozložitelné odpady – v přírodě se nerozkládají vůbec nebo jen velmi pomalu. 

Patří sem např.: jedy, umělé hmoty, sloučeniny těžkých kovů, apod.  

 

Podle toho, kde odpady vzniknou, resp. z které lidské činnosti, dělí se na: 

§ odpady z průmyslu, 

§ odpady ze zemědělství, 

§ odpady ze stavební činnosti, 

§ odpady z těžby nerostných surovin, 

§ radioaktivní odpady, 

§ odpady komunální. 

 

Odpady z průmyslu lze rozdělit na odpady mechanické a odpady chemického charakteru. 

Zatímco mechanické odpady v podstatě pouze znamenají nežádoucí množství materiálů  

na skládkách či ve skládkových prostorách, odpady chemické představují skutečnou 

hrozbu životnímu prostředí, protože převážná většina z nich jsou odpady nebezpečnými. 

Nakládání s těmito odpady spočívá především v jejich vhodné úpravě tak, aby se odstranily 

či omezily jejich nebezpečné vlastnosti. (3) 
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Následující tabulka přehledně ukazuje množství produkovaného průmyslového odpadu 

podle jednotlivých krajů. Téměř třetina všech průmyslových odpadů se produkuje 

v Moravskoslezském kraji, kde je také průmysl v rámci České republiky zastoupen nejvíce, 

zejména pak těžký průmysl. (4) 

Tabulka 1: Produkce průmyslových odpadů podle krajů v roce 2009 

ČR, kraj Průmyslové 
odpady v t  

Průmyslový  
odpad 

v kg/obyvatele 

Česká republika 4 231 948 403 
v tom:    

Hl. m. Praha 349 260 281 
Středočeský 581 718 469 
Jihočeský 237 153 372 
Plzeňský 270 622 474 
Karlovarský 46 581 151 
Ústecký 348 938 417 
Liberecký 118 848 271 
Královéhradecký 148 213 267 
Pardubický 116 389 226 
Vysočina 171 570 333 
Jihomoravský 294 653 256 
Olomoucký 252 196 393 
Zlínský 147 958 250 
Moravskoslezský 1 147 849 919 

 
Zdroj: Český statistický úřad (4) 

 

Odpady ze zemědělství  jsou v poslední době velmi diskutovaným problémem. Moderní 

zemědělské postupy jsou zdrojem určitých ekologických rizik, jejichž důsledkem je 

narušování životního prostředí. (6) 

Mezi odpady ze zemědělství zařazujeme především zbytky hnojiv, odpady z rostlinných 

tkání, z praní a čistění rostlinných produktů, kaly, apod. Nebezpečnými odpady 

v zemědělských odpadech jsou pak zejména odpady z moření osiv obsahující rtuť, zbytky 

anorganických agrochemikálií s přítomností těžkých kovů, např. arsenu, mědi a pesticidů. 

Odpady ze stavební činnosti  představují významný podíl z celkového množství odpadů. 

Stavebnictví zatěžuje životní prostředí při výrobě stavebních hmot (energetická náročnost 

výroby, těžby surovin), dopravní náročností (značná hmotnost staveb, a tím  
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i dopravovaných materiálů), lokálně a krátkodobě vlastním staveništěm (hlučnost, 

prašnost, stavební odpady) a dlouhodobě užíváním budov (energetická náročnost 

vytápění). Současně je však stavebnictví schopno částečně odlehčovat životní prostředí 

především schopností spotřebovávat průmyslové a stavební odpady jako náhradu 

přírodních surovin. Výhodou je, že stavební odpad (na jednoho obyvatele u nás připadá 

ročně 600 – 1000 kg) je z velké části recyklovatelný. (3) 

Na odpady z těžby nerostných surovin (opuštěné odvaly, výsypky a odkaliště), které 

vznikly báňskou činností, lze pohlížet jako na odpady, ale rovněž jako na ložiska nerostů. 

K těmto substrátům je třeba přednostně přistupovat jako ke zdrojům nerostných surovin,  

a teprve potom je posuzovat jako odpady určené k odstranění. (3) 

Odvětví těžby nerostných surovin produkují největší množství odpadů, které většinou 

nepatří mezi odpady nebezpečné. Při těžbě rudných i nerudných nerostů a hornin vznikají 

tuhé odpady v podobě hlušiny, rudného i nerudného prachu, strusek, odpadního štěrku, 

písku, jílů aj. S klesající těžbou uhlí a rud u nás se množství těchto odpadů postupně 

snižuje. (7) 

Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy vznikají v plynné, kapalné i tuhé 

podobě. Nejčastějším odpadem při těžbě ropy je kontaminovaná zemina z vrtu a jeho 

okolí, výplachové kapaliny, plynné exhalace zemního plynu, uhlovodíků a ropné skvrny. 

Při zpracování ropy vznikají také nebezpečné odpady. (8) 

Zvláštní kategorií odpadů tvoří radioaktivní odpad (RAO) z palivového cyklu jaderných 

elektráren. Jedná se o RAO z těžby a zpracování uranových rud, výroby jaderného paliva, 

vlastního provozu jaderných elektráren a z konečného zneškodnění již vyhořelých 

jaderných paliv. Likvidace radioaktivního odpadu, zejména přepracování vyhořelých 

jaderných paliv je velmi složité a problematické a dosud úspěšně nevyřešené. RAO 

obsahuje radionuklidy nebo jimi kontaminované látky, pro něž se nepředpokládá další 

využití. Tento druh odpadu se eviduje a zpracovává dle Zákona o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (1) 

1.3 Komunální odpad 

Komunální odpad je nehomogenní směs mnoha látek, které již nebyly využívány 

k původnímu účelu, tudíž ztratily svou prvotní hodnotu. Komunální odpady jsou velmi 
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různorodým materiálem z hlediska fyzikálněchemických vlastností. Záleží hlavně na druhu 

zástavby, způsobu vytápění, životním stylu obyvatel atd.  

Pro složení komunálního odpadu je charakteristické: 

a) proměnlivé složení jak množství, tak kvality odpadů; 

b) nestejnorodost tvaru odpadů – zároveň směs odpadů – bez předchozího roztřídění, 

tak i zbytek po odděleném sběru; 

c) potenciální infekční ohrožení spojené s choroboplodnými zárodky v netříděném 

komunálním odpadu a selektivně nahromaděné mokré frakci v biologicky 

rozložitelných odpadech z kuchyní a stravoven; 

d) nestabilita, schopnost zahnívání odpadů a vylučování nepříjemných pachových 

emisí z organické (mokré) frakce odpadů jak v místě vzniku, shromažďování, tak  

i dalšího zpracování nebo zneškodnění; 

e) přítomnost nebezpečných odpadů, tj. spotřební chemie používaná v domácnostech, 

léky, baterie, zářivky; 

f) znečištění ostatních složek komunálních odpadů (frakce surovin a materiálů) 

nebezpečnými organickými a anorganickými látkami – hlavně těžkými kovy atd. 

(9) 

 

Mezi komunální odpad patří především domovní odpad (obal, papír, sklo, textil, zbytky 

potravin, plastické hmoty, kovy, atd.). Pro domovní odpad, který obsahuje organické 

odpady a to včetně organického obalového odpadu a odpadu vzniklého při úpravě zeleně, 

se stále častěji používá termín biologicky rozložitelný komunální odpad – BRKO. Rovněž 

zde najdeme odpady vznikající při čištění obcí a měst, odpady provozoven služeb, obchodu  

i z drobných stavebních prací.  

V posledních letech se podstatně mění skladba komunálního odpadu, nejen vlivem 

soustředěné zástavby, ale i přeměnou vytápění v obcích (přechod na jiné zdroje paliv, 

apod., např.: plyn, elektrická energie, různé typy ekobriket, tepelná čerpadla, atd.). 

Zejména kolísá množství spalitelných látek a popela. Změnou způsobu života, častějším 

používáním např. polotovarů, balených nápojů, atd. se v komunálním odpadu vyskytuje 

čím dál tím více obalových materiálů.  
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů definuje komunální 

odpad jako: „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který 

je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících 

 u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“.  

Složení komunálního odpadu se však v čase mění. Je závislé na životní úrovni obyvatelstva 

dané obce, také na jejich zvyklostech a disciplíně. V minulosti byly hlavními součástmi 

komunálního odpadu popeloviny, dnes jsou to již především obaly. Současné odpady 

moderní společnosti mají vyšší obsah spalitelných materiálů, tudíž vyšší energetický 

potenciál. Podrobněji se složení komunálního odpadu věnuje kapitola č. 6.  

Za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce se považuje obec. Jedná se  

o odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob, kterou ale není podnikání. Obec  

se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží  

na místě k tomu určeném, v tuto chvíli se také obec stává zároveň vlastníkem těchto 

odpadů. Na území obce je také produkován odpad, který je podobný komunálnímu 
odpadu. Rozumí se jím odpad podobného složení, jako má komunální odpad, vznikající 

při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání  

(např.: kanceláře a živnosti nevýrobní povahy). Je možné pro něj používat také pojem 

živnostenský odpad1. Původcem tohoto odpadu není obec, jako je tomu u čistě 

komunálního odpadu, ale právnické a fyzické osoby, při jejichž činnosti tento odpad 

vzniká. Tito původci mají při odstraňování odpadu podobného komunálnímu možnost 

využít systému zavedeného v obcích, a to smluvně se zapojit do centralizovaného systému 

nakládání s tímto druhem odpadu. 

Velkým problémem, který je v posledních letech velmi aktuální, je neustále rostoucí 

produkce komunálního odpadu na celkovém množství produkovaných odpadů. Vývoj 

produkce komunálního odpadu v letech 2005 až 2009 v České republice popisuje 

následující tabulka. 

 

 

 

                                                   
1 Dle výzkumného projektu č.  SP/2f1/132/08 „Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich 
využívání“ dostupný z WWW: < http://komunalniodpad.eu/index.php?str=pojmy > 
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Tabulka 2: Produkce komunálních odpadů v letech 2005 – 2009 v ČR 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Produkce komunálních  
odpadů celkem (t) 2 953 679 3 038 702 3 024 781 3 175 934 3 309 667 

v tom: 
     

běžný svoz 2 260 222 2 305 070 2 273 836 2 282 866 2 374 027 

svoz objemného odpadu 282 158 283 971 303 014 362 054 402 899 

oddě leně  sbírané složky 300 435 327 023 386 479 454 210 460 302 

odpady z komunálních 
služeb  
(z čištění ulic, tržišť, 
parků atd.) 110 864 122 638 61 451 76 804 72 438 

 
Zdroj: Český statistický úřad (8) 

 

V tabulce 2 můžeme identifikovat několik složek komunálního odpadu, na který se KO 

často dělí: 

§ běžný svoz – směsný odpad z popelnic, kontejnerů a svozových pytlů, 

§ svoz objemného odpadu – viz vysvětlení níže, 

§ odděleně sbírané složky – tříděný sběr využitelných složek (papír, plasty, sklo, 

kovy, nápojové kartony), 

§ odpady z komunálních služeb – z čištění ulic, tržišť, parků, atd. 

Objemným komunálním odpadem rozumíme domovní odpad (odpad z domácností), 

který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných 

nádob (80 - 1100 dm3). Např. nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, 

skleněné, plastové a kovové obaly apod. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství 

vymezen. (11) 

Povinností původců odpadů je odpady zařazovat podle druhů a kategorií v souladu 

s Katalogem odpadů2, komunální odpad je začleněn do skupiny 20 s názvem Komunální 

odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady  
                                                   
2 Příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., v platném znění 
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z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. Skupina 20 je rozčleněna na tři podskupiny 

s čísly 2001, 2002 a 2003. Podskupina 2001 má u některých druhů odpadů uvedenu značku 

N, pokud se jedná o nebezpečný odpad (např.: rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

fotochemikálie, pesticidy, zářivky, atd.). Komunální odpad, sbíraný odděleně je zařazen 

v podskupině 1501 (jedná se např. o: sklo, dřevo, kovy, plasty, apod.). Dalšími odpady 

vyprodukované fyzickými osobami mohou být např. autovlaky či pneumatiky, ty jsou 

zařazeny do skupiny 1601, odpad z elektrických zařízení do skupiny 1602, baterie  

a akumulátory 1606 a upotřebené katalyzátory do skupiny 1608. Rozdělení komunálních 

odpadů na jednotlivé podskupiny uvádím v příloze A.  

Pro doplnění je nutné uvést, že toto členění a specifikace odpadů, resp. komunálního 

odpadu je typické pro Českou republiku. Pokud budeme čerpat ze zahraniční literatury, pak 

pod pojmem komunální odpad nalezneme různé definice. Např. v knize Waste 

Management Practices, Municipal, Hazardous, and Industrial amerického prof. Johna 

Pichtela (2005) můžeme nalézt pod pojmem komunální odpad tuto charakteristiku: 

Komunální odpad, také známý jako domácí odpad či odpad z domácností, je generován 

v rámci společnosti z několika zdrojů, a ne pouze individuálními spotřebiteli či 

domácnostmi. Komunální odpad pochází z obytných, obchodních, institucionálních, 

průmyslových  

a komunálních zdrojů. Komunální odpad je velmi heterogenní a obsahuje zboží 

dlouhodobé spotřeby (např.: spotřebiče), zboží krátkodobé spotřeby (noviny, papír), obaly 

či kontejnery, odpad z potravin, zahradní odpad a smíšené anorganické odpady. Pro lepší 

představu je komunální odpad vždy rozdělen do dvou kategorií: Garbage3 se skládá 

z rostlinných a živočišných odpadů vznikajícího z přípravy a konzumace jídla. Tento 

materiál je hnilobný, to znamená, že se může rozkládat dost rychle pomocí 

mikrobiologických reakcí a zároveň vytváří pachy a škodlivé plyny. Rubbish4 je část 

komunálního odpadu s výjimkou odpadů z potravin, který není hnilobný. Některý rubbish 

je vznětlivý. (12) 

 

                                                   
3 a 4 Přesný anglický výraz této skupiny komunálního odpadu, v překladu znamená „odpad“, stejně jako druhá 
skupina komunálního odpadu nazvaná jako rubbish (v překladu opět „odpad“) 
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2 Odpadové hospodářství5 

Odpadové hospodářství v ČR již v devadesátých letech minulého století překonalo 

počáteční fázi zavádění běžných technologií a splňování základních legislativních 

požadavků přebíraných z legislativy EU. (13) V současné době se hledají možnosti 

zlepšování celého systému odpadového hospodářství, trend směřuje k integraci komplexně 

poskytovaných služeb v rámci zavádění Integrovaných systémů nakládání s odpady6. 

Hlavním cílem je na základě plánů odpadového hospodářství krajů vytvořit ISNO  

na regionální úrovni a propojit je do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady. Cílem 

této kapitoly je položit teoretické základy tématu odpadového hospodářství, definovat 

jednotlivé pojmy a shrnout aktuální legislativu současného hospodaření s odpady. 

2.1 Národní strategie odpadového hospodářství 

Dle § 41 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je povinno 

ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů zpracovávat Plány 

odpadového hospodářství.7 Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem 

vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. 

 

Plán odpadového hospodářství České republiky se řídí dle § 42 zákona o odpadech  

č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. POH se zpracovává na dobu nejméně 10 let 

a je upravován bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl 

zpracován. Vyhodnocení plnění plánu provádí ministerstvo každý rok pomocí soustavy 

určitých indikátorů. POH se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů 

vyjmenovaných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poslední plán byl zpracován v roce 2003. 

 

Plán odpadového hospodářství ČR se člení na 4 základní části: 

1) Úvodní část, 

2) Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR, 

                                                   
5 Dále jen OH 
6 Dále jen ISNO 
7 Dále jen POH 
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3) Závazná část, 

4) Směrná část. 

 

Ad 1) Úvodní část shrnuje základní informace o působnosti, době platnosti, struktuře  

a obsahu plánu, dále uvádí demografické a geografické údaje ČR, stav hospodářství  

a vývoj plánování OH. 

Ad 2) Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR obsahuje přehled současných 

způsobů nakládání s odpady u nás. Tato část dále hodnotí stav OH a porovnává jej 

s odpadovým hospodářstvím ostatních členských zemí Evropského společenství. Na závěr 

jsou nastíněny klíčové problémy hospodaření s odpady u nás. 

Ad 3) Závazná část POH ČR je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu nařízení vlády 

č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Tato základní část 

POH ČR řeší v obecné rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů a bezpečné 

odstraňování odpadů. Dále stanoví specifické zásady, cíle a opatření k omezování jejich 

množství a nebezpečných vlastností. (14) 

Ad 4) Směrná část obsahuje přehled podmínek pro splnění stanovených cílů, nástroje pro 

prosazování a kontrolu plnění plánu, systém řízení změn v odpadovém hospodářství, 

přehled indikátorů ke sledování změn v OH. Tato část rovněž uvádí návrh na rozpracování 

POH na následující období včetně přehledu směrnic připravovaných ES týkajících se 

odpadů, které budou pro ČR v budoucnu závazné. (15) 

2.1.1 Plán odpadového hospodářství krajů 

Plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů ČR se řídí dle ustanovení § 43 zákona  

o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. POH kraje se zpracovává 

rovněž na dobu nejméně 10 let a ten musí být v souladu se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství ČR a jejími změnami. Závaznou část plánu odpadového 

hospodářství kraje a její změnu vyhlašuje kraj obecně závaznou vyhláškou. 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje schválilo zastupitelstvo kraje dne 

30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1 a jeho závazná část byla vydána jako vyhláška MSK 

kraje č. 2/2004. Závazná část plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje byla 
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vydána vyhláškou č. 309/2004. Rovněž u POH krajů dochází každý rok k jejich 

vyhodnocování.  

Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření vhodných podmínek jak pro 

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

Závazná část POH je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství 

původců odpadů a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, 

včetně obcí v kraji v oblasti odpadového hospodářství. (16)  

2.1.2 Plán odpadového hospodářství původců odpadů 

Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří 

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

odpadu. Plán odpadového hospodářství původce odpadů musí být v souladu se závaznou 

částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. (2)  

POH původce odpadu se zpracovává na období nejméně 5 let. Plán odpadového 

hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti a ministerstvo 

stanoví prováděcím právním předpisem obsah plánu odpadového hospodářství původce 

odpadů. 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostrava byl vypracován v roce 2000  

na desetileté období do roku 2010, s aktualizací v roce 2005. V květnu roku 2011 bylo 

vydáno zpracovatelem plánu společností OZO Ostrava s.r.o. vyhodnocení Plánu 

odpadového hospodářství města Ostravy. 

Plán odpadového hospodářství Brna byl vypracován v roce 2006 s platností do roku 2014. 

POH statutárního města Brna schválilo zastupitelstvo statutárního města Brna usnesením  

č. ZM4/4434 ze dne 23. 2. 2006. Výrazně podrobněji je s jednotlivými POH pracováno 

v praktické části práce. 

2.2 Nástroje na podporu a prosazování strategie odpadového 

hospodářství 

K naplnění cílů stanovených v POH ČR, krajů a obcí je nezbytné nejen detailně analyzovat 

účinnost jednotlivých stávajících nástrojů využitelných k podpoře zvýšení materiálového 

využití odpadů v České republice, ale připravit úpravy potencionálně účinných nástrojů 
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s důrazem na jejich vyšší účinnost. Základem současného stavu je způsob chování subjektů 

na trhu a působení tržních sil, které jsou z různých příčin považovány za nežádoucí a které 

je potřeba prostřednictvím ekonomických a administrativních nástrojů změnit. (17) 

 

Nástroje na podporu odpadového hospodářství můžeme rozdělit na: 

a)  administrativní, 

b)  ekonomické,  

c) ostatní. 

 

Administrativní nástroje jsou založeny na donucovacím přístupu, resp.  

na nerovnovážném postavení státu a znečišťovatelů. Stát prosazuje pomocí normativních 

nástrojů cíle odpadového hospodářství. Jsou to především politické nástroje, zákonné  

a technické normy (zákony, vyhlášky, plány, mezinárodní smlouvy, zákazy a příkazy, 

apod.). Princip původce je přitom prosazován tak, že znečišťovatel na základě dodržování 

těchto normativních předpisů (omezováním, změnou či snížením tvorby odpadů) snižuje 

zatížení životního prostředí, a tím zamezuje externím nákladům. Administrativní nástroje 

dnes převažují ve většině zemí. 

 

Ekonomické nástroje vycházejí z tržně orientovaného přístupu a svým způsobem 

stimulují působení trhu. Některé tyto nástroje jsou předepsány zákonnými normami  

a předpisy, některé jsou doporučené a dobrovolné. (18) 

 

Ekonomické nástroje umožňují dosažení zvolených cílů v rámci politiky odpadového 

hospodářství s vyšší efektivností. Oproti administrativním nástrojům jsou charakterizovány 

možností regulovaného subjektu zvolit si vlastní specifickou cestu k naplnění konkrétních 

požadavků. Jedná se zde především o poplatky, subvence (podpory), daňová zvýhodnění, 

apod. V odpadovém hospodářství jde především o poplatky, např. poplatky recyklační, 

poplatky za ukládání odpadů na skládky či odvoz odpadu.  

 

Poplatek za ukládání odpadů platí původce odpadu a skládá se ze dvou složek  - základní 

složky, která se platí za uložení všech odpadů a rizikové složky, která se platí za uložení 

nebezpečného odpadu. Vývoj sazby tohoto poplatku je názorný z následujících tabulek. 
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Tabulka 3: Vývoj sazby základního poplatku za ukládání odpadů (v Kč/t/rok) 

 

 2002 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 a následující léta 

Nebezpečný odpad 1100 1200 1400 1700 

Komunální a ostatní 200 300 400 500 

 
Zdroj: Příloha č. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Tabulka 4: Vývoj sazby rizikového poplatku za ukládání odpadů (v Kč/t/rok) 

 

 2002 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 a následující léta 

Nebezpečný odpad 2000 2500 3300 4500 

 

Zdroj: Příloha č. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 

V současné době začínají ekonomické nástroje v mnoha oblastech i mimo odpadové 

hospodářství nahrazovat tradiční přístupy založené na přímých formách regulace. 

 

Do ostatních nástrojů zařazujeme všechna podpůrná opatření pro dosažení deklarovaných 

cílů, která ve většině případů nejsou zakotvena přímo v zákonech. Vyznačují se 

dobrovolným přístupem a patří sem nástroje organizační, institucionální, informační, 

dobrovolné nástroje a výzkum a vývoj. 

 

Příklady vybraných ostatních nástrojů, jež mohou být uplatněny ke zlepšení situace 

nakládání s jednotlivými odpadovými toky: 

§ Optimalizace výkonu veřejné správy v odpadovém hospodářství; 

§ Zařazení kritérií využívání odpadů do výběrových řízení a veřejných zakázek 

včetně ekologicky šetrných výrobků; 

§ Dobrovolná certifikace podniků působících v odpadovém hospodářství, kterou 

zajišťuje Česká asociace; 

§ Vládní programy, např. Program Ekologicky šetrných výrobků a výrobků 

s obsahem recyklovaných materiálů; 
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§ Získávání, zpracování a předávání informací např. Český statistický úřad, 

Informační systém odpadového hospodářství, apod. 

2.3 Evidence produkce odpadu v České republice 

Mezi základní povinnosti každého původce odpadu patří evidence produkce a způsobů 

nakládání s odpady. Hlavním smyslem vedení evidence je přehled o množství 

vyprodukovaného odpadu, ke kterému se váží specifické povinnosti, definované právními 

předpisy v odpadovém hospodářství a poskytování informací orgánům veřejné správy. 

Data o produkci a způsobech nakládání s odpady, poskytovaná těmto orgánům, slouží 

především k ověřování úspěšnosti dosahování cílů a povinností definovaných v právních 

normách naší země a ke strategickému plánování v odpadovém hospodářství. Vedení 

kvalitní evidence je i v zájmu všech původců odpadu, kteří na základě získaných dat tvoří 

nejrůznější strategie nakládání s odpady.  

 

U nás fungují dva základní zdroje informaci o hospodaření s odpady: 

§ Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), 

§ Český statistický úřad (ČSÚ). 

2.3.1 Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)8 

Vytvoření informačního systému o odpadech je důsledkem povinností původců odpadu  

a oprávněných osob, vyplývající se zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, jenž těmto subjektům ukládá povinnost vést průběžnou evidenci 

o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Podrobnosti o způsobech vedení evidence 

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

§ 21 až 25, a to včetně formulářů pro vedení této evidence, uvedených v jejich přílohách. 

 

Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. 

Podle zákona o odpadech mají povinnost vedení průběžné evidence o způsobech nakládání 

s odpady původci odpadů a oprávněné osoby, které produkují nebo nakládají s odpady  

(bez ohledu na jejich množství). Pokud dosahují produkce nebo nakládají s více než 50 kg 

                                                   
8 Upraveno dle (78) 
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nebezpečného odpadu či 50 t ostatního odpadu ročně, mají povinnost zasílat hlášení  

o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, který data zpracuje a odešle ministerstvu životního prostředí a příslušnému 

krajskému úřadu.  

 

Pro obce s rozšířenou působností vyplývají ze zmíněných právních norem následující 

povinnosti: 

§ zpracovat na základě hlášení evidenci: 

ü odpadů a způsobů nakládání s nimi;  

ü zařízení k nakládání s odpady; 

ü zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona o odpadech (u zařízení, která 

nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat 

pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny); 

ü shromažďovacích míst nebezpečných odpadů; 

ü sběrových míst odpadů; 

ü skladů odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem;  

§ zasílat zpracovanou evidenci do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu 

životního prostředí a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení  

pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat; 

§ vést evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona 

o odpadech a zasílat evidenci do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu 

životního prostředí prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém 

nosiči dat. (19) 

2.3.2 Český statistický úřad (ČSÚ) 

ČSÚ zpracovává data podle Ročního výkazu o odpadech, jedná se o dokument, který  

se zasílá vybraným respondentům a obcím zařazeným do OKEČ, tyto subjekty podávají 

informace o průmyslovém a komunálním odpadu. Mezi vybrané ekonomické subjekty 

patří podniky zaměstnávající více než 20 zaměstnanců, dále zpracovatelé druhotných 

surovin a velkoobchody s odpadem a šrotem s více než 5 zaměstnanci a podniky 

nakládající s odpady bez ohledu na počet zaměstnanců. Výhodou statistiky ČSÚ  

je skutečnost, že data jsou k dispozici již po 30. červnu následujícího roku a tudíž dochází 
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k minimálnímu zkreslení dat. Kontrola zasílaných dat probíhá v rámci více než padesáti 

kontrolních vazeb v aplikaci programu, kam jednotlivé subjekty data vkládají.  

2.4 Nakládání s komunálním odpadem 

Pojem odpadové hospodářství je nadřazeným pojmem pro nakládání s odpady. Oba pojmy 

jsou definovány v zákoně o odpadech § 4 pod písmeny d) a e). Odpadové hospodářství  je 

tak činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou 

péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrolu těchto činností. Pod pojmem 

nakládání s odpady rozumí zákon shromažďování, sběr, výkup, přepravu, dopravu, 

skladování, úpravu, využití a odstranění odpadů. 

Jednoduchým schématem můžeme naznačit významy jednotlivých pojmů takto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Schéma 1: Základní schéma nakládání s odpady 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona o odpadech (2) 
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2.4.1 Shromažďování odpadů 

Shromažďování odpadu je dočasné soustřeďování odpadu před dalším nakládáním s ním. 

Podle zákona o odpadech je každý původce odpadu povinen odpady shromažďovat 

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

místě a původce má povinnost zabezpečit takové místo. (16) 

 

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

a nádrže. Shromažďovací prostředek svým provedením nebo v kombinaci s technickým 

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

který je v nich umístěn, je chráněn před znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo 

únikem, který ohrožuje životní prostředí či zdraví osob. Technické požadavky  

na provedení shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů jsou uvedeny ve 

vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. 

2.4.2 Skladování odpadů 

Skladování odpadů je dočasné umístění odpadu mezi jednotlivými činnostmi při nakládání 

s ním po dobu nezbytně nutnou z provozních, organizačních, technologických či 

přepravních důvodů. (20) 

 

Podmínky pro skladování odpadů jsou striktně předepsány především u nebezpečných 

odpadů. Jednotlivé skladovací prostory nebezpečných odpadů musí být vzájemně odděleny 

a utěsněny tak, aby bylo zabráněno mísení jednotlivých druhů a kategorií těchto odpadů, 

jejich nežádoucímu úniku, znehodnocení či zneužití. Sklady nebezpečných odpadů musí 

být suché, dobře větratelné a s dostatečným osvětlením. Skladovací prostory musí být 

rovněž vybaveny prostředky pro poskytnutí první pomoci. Provoz skladu NO se řídí 

provozním řádem, ve kterém musí být uveden seznam skladovaných odpadů, způsob jejich 

evidence, identifikační listy skladovaných odpadů, postup v případě havárie, zajištění 

bezpečnosti a hygieny práce. 

2.4.3 Sběr a výkup odpadů 

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

odpadů je souhrnné označení pro shromažďování odpadu a slouží k dalšímu nakládání 
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s ním. Oproti sběru odpadů znamená činnost výkup odpadů sběr odpadů, který je prováděn 

za úplatu. Ke sběru, výkupu či úpravě odpadů je potřeba mít souhlas příslušného orgánu 

státní správy. (16) 

 

Osoby provádějící sběr a výkup odpadů mají povinnost vést a archivovat evidenci 

v rozsahu, který je uveden v zákonu o odpadech a vyhlášce MŽP ČR č. 383/2001 Sb.  

Pro shromažďování komunálních odpadů se využívá nádobový systém.  

1) Odpadkové nádoby: 

a) Malé s objemem 110 l, 

b) Střední s objemem 110 l – 1100 l, 

c) Velké s objemem nad 1100 l. 

 

2) Odpadkové přepravníky (kontejnery): 

a) Malé s objemem 1100 l, 

b) Střední s objemem 1100 l – 5000 l, 

c) Velké s objemem nad 5000 l. (9) 

 

Na netříděný komunální odpad se používají plechové nebo plastové nádoby o objemu  

70 – 1100 l. Nejčastěji mají šedou, černou či hnědozelenou barvu. Na tříděný sběr odpadu 

slouží barevné nádoby o objemu 240 l – 3 m3. Využívají se plastové popelnice, kontejnery 

s upraveným víkem – vždy záleží na svozovém prostředku, který nádoby vyprazdňuje. 

Přehled nádob na tříděný sběr odpadu uvádím v příloze B. 

Objemný odpad by měl být odevzdáván ve sběrném dvoře. Na sběrný dvůr je možné 

dovážet tyto druhy odpadů: 

§ Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. 

§ Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky 

ovoce a zeleniny, slupky apod. 

§ Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové 

krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky. 

§ Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod. 

§ Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě. 
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§ Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. 

Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, 

akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, 

oleje a nádoby jimi znečištěné atd. (21) 

Systémy sběru a třídění odpadů lze obecně charakterizovat podle dostupnosti sběrového 

místa, stupně třídění odpadů a podle způsobu sběru. 

Podle dostupnosti sběrového místa se rozlišují způsoby sběru na: 

a) Odvozový – sběr je prováděn do nádob menších objemů, případně pytlů. Výhodou 

je poměrně vysoká výtěžnost sbíraných složek i jejich čistota, nevýhodou pak 

finanční náročnost tohoto sběru.  

b) Donáškový – spočívá ve vytvoření optimální sítě úložných kontejnerů na území 

města. Nádoby se umisťují v místech zvýšeného výskytu pohybu obyvatel,  

např.: nákupní střediska, křižovatky ulic, restaurace, apod. Způsob sběru má nižší 

účinnost a provozní náklady jsou několika násobně nižší než u odvozového. Tento 

způsob se uplatňuje ve většině měst a obcí. (3) 

c) Sběrný dvůr – viz str. 19. 

Podle stupně třídění se rozlišuje: 
a) sběr směsného (netříděného) odpadu, 

b) sběr vícedruhového odpadu (spalitelný odpad), 

c) sběr jednodruhového odpadu (oddělený sběr jednotlivých komodit – papír, platy, 

sklo, atd.). (13) 

Způsoby sběru lze rozdělit na: 
a) stacionární,  

b) mobilní. 

2.4.4 Přeprava odpadů 

Přeprava komunálního odpadu zahrnuje dopravu z místa jeho vzniku na místo 

soustřeďování a také přepravu odpadu z místa soustřeďování na místo odstraňování.  
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Rozlišují se druhy přepravy dle přepravní vzdálenosti: 

1) jednofázová, 

2) dvoufázová – v první fázi dochází ke sběru odpadů svozovým automobilem  

do překládací stanice. V druhé fázi se často používají velkoobjemové návěsy, 

které z překládací stanice dopravují odpad po silnici dále, např. na skládku. 

3) vícefázová – odpad je v překládací stanici lisován nebo nakládán  

do přepravníků a dále přepravován do další překládací stanice a odtud odvážen 

automobily na místo odstranění či využití. 

2.4.5 Úprava odpadů 

Úprava odpadů je působ nakládání s odpady, směřující ke změně fyzikálních, chemických 

nebo biologických vlastností tak, aby se umožnila, nebo usnadnila jejich přeprava, využití 

nebo zneškodnění. Odpady lze upravovat pouze způsoby, které byly provozně ověřeny  

a nezhoršují následné využití odpadů nebo jejich zneškodnění. Zařízení k úpravě  

a využívání odpadů může být zřízeno pouze v souladu se schválenou projektovou 

dokumentací a provozování zařízení na úpravu odpadů může být pouze se souhlasem 

příslušného krajského úřadu. Další podmínky jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP ČR  

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. (16) 

2.5 Využití a odstraňování komunálních odpadů 

Způsoby využívání a odstraňování odpadů určuje příloha č. 3 a 4 zákona o odpadech  

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

Jedná se o tyto základní způsoby: 

1) Recyklace, 

2) Skládkování, 

3) Termické metody, 

4) Biologické způsoby, 

5) Fyzikálně chemické způsoby. 

 

Zatímco první čtyři způsoby se dají použít pro libovolné typy odpadů, fyzikálně-chemické 

způsoby využití a odstraňování odpadů jsou vhodné především pro odpady z průmyslu. 
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2.5.1 Recyklace odpadů 

Název recyklace je odvozen z anglického recycling a znamená znovuvyužití nebo vrácení 

zpět do procesu, ve kterém odpad vzniká, tedy pro původní účel a stejný systém. 

Recyklační technologie jsou souborem na sebe navazujících procesů (postupů  

a technologických operací), jejichž cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu.  

 

Význam recyklace: 

§ Ekonomický – nižší náklady na druhotné suroviny, nižší náklady na likvidaci 

odpadů; 

§ Technologický – časová ohraničenost zdrojů prvotních surovin, technologická 

nutnost použít druhotné suroviny; 

§ Ekologický – ochrana životního prostředí; 

§ Energetický – úspora energie při znovu vyrábění materiálů. (22) 

 

Aby bylo možno zabránit současnému trendu neustálého růstu množství odpadů, je nutno 

efektivními opatřeními zabránit současnému neustálému růstu množství odpadů, rovněž je 

nutno efektivními opatřeními zabránit vzniku odpadů, resp. umožnit jejich zhodnocení.  

 

Pro ocenění znovu zhodnotitelnosti produktů lze stanovit pět základních kritérií: 

1) Jednotné suroviny, identifikace suroviny, použitelné množství; 

2) Minimální materiálová mnohotvárnost; 

3) Informovanost a motivace občanů; 

4) Tříděný sběr již na místě vzniku odpadu; 

5) Zajištěný odbyt nových materiálů, jejich použitelnost a schopnost konkurence  

na trhu. (22) 

 

Problematikou recyklace se zabývá Kropáček, kdy popisuje tzv. down recyklaci.9 O tento 

pojem jde především při recyklaci plastových obalů, kdy takto tříděný odpad je vyroben 

z více druh plastů, např. polyetylen, polystyren, PVC, PET, apod. Tyto plasty mají různé 

vlastnosti a složení, proto z nich lze vyrobit jen málo hodnotné produkty. Podobný případ 

vzniká u obalů kombinovaných z více materiálů, např. nápojový karton, ten se skládá 
                                                   
9 Down recyklace – proces, při kterém vzniká materiál s horšími vlastnostmi, než jaké měl původní materiál. 
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z mnoha velmi obtížně oddělitelných složek jako je polyetylen, tiskařská barva, bělený 

papír, hliníková fólie, apod. Dalším faktem je, že některé produkty, resp. odpady nelze 

recyklovat neomezeně dlouho, např. papír je možno recyklovat maximálně pětkrát, protože 

vlákna celulózy jsou každým cyklem zkracována. A navíc je to výroba jako každá jiná, 

protože při recyklaci vzniká znečištění vzduchu, vody, spotřebovává se energie a další 

materiál. (23) 

2.5.2 Skládkování 

Dosud nejrozšířenějším způsobem nakládání s komunálními odpady v ČR a také většině 

zemí Evropské unie je skládkování. Skládkování je však omezováno právní úpravou, která 

implementuje právní úpravu Evropského společenství.  

 

Jedná se o Směrnici 98/2008/ES o odpadech10,  která  uvádí  cíl:  zvýšit  do  roku  2020  

nejméně na 50% hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci 

alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír, kov, plat a sklo, pocházejících z domácností 

a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům 

z domácností. Další směrnice 1999/31/ES, o skládkách uvádí cíl, který je pro ČR 

interpretován takto - snížit skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

oproti roku 1995 na:  

§ 75% z roku 2010, 

§ 50% k roku 2013, 

§ 35% k roku 2020. (24) 

 

Tato ustanovení evropské legislativy jsou částečně implementována do české právní 

úpravy zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále soustavou plánů odpadového 

hospodářství, které se řídí dle nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství ČR. 

 

Zákon o odpadech podle § 21 Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů odkazuje  

na Vyhlášky ministerstva, které stanoví: seznam odpadů, které je zakázáno ukládat  

                                                   
10 98/2008/ES o odpadech, dostupné z WWW: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:CS:PDF 
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na skládku, technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu a způsob 

hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti. 

 

Skládka odpadů je stavební objekt určený k ukládání odpadů za účelem jejich odstranění 

vybudovaný na základě územně plánovací dokumentace, provozovaný podle schváleného 

provozního řádu a v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Nově 

budované skládky jsou vždy v souladu s platnými předpisy s technickými normami, které 

určují technické požadavky na umístění skládek, technické zabezpečení provozu skládek, 

těsnění, monitorování, podmínky jejich uzavření a rekultivace. Jedná se o normy ČSN 83 

8030 a následující, na které přímo odkazuje Vyhláška č. 294/2005 Sb.11 

 

Skládky můžeme rozdělit podle druhu uloženého odpadu na:  

1) Inertní skládky – slouží k ukládání odpadů inertního charakteru12. U tohoto 

typu skládek není nutné budovat podkladové těsnění ani odvod průsakové 

vody. Nevyskytují se zde plynné emise.  

2) Skládky zbytkového odpadu – slouží k ukládání zbytků po upravených 

odpadech s možným zvýšeným obsahem škodlivých látek v trvalém těžce 

rozpustném stavu. Nevyskytují se zde plynné emise a průsaková voda může 

být po kontrole vypuštěna do povodí.  

3) Přihrádkové skládky – slouží k ukládání anorganických odpadů v jednotlivých 

od sebe oddělených přihrádkách. Probíhají zde omezené chemické reakce. 

Průsaková voda musí být před vypuštěním upravena a skládkový plyn musí být 

zneškodňován pod kontrolou. 

4) Reakční skládky – slouží k ukládání komunálních a průmyslových odpadů 

s intenzivními biochemickými reakcemi. Průsaková voda musí být upravena  

a skládkový plyn pod kontrolou zneškodňován či využíván.  

5) Podzemní skládky – slouží pro ukládání nebezpečných odpadů, které se nedají 

dále upravovat. Jako podzemní skládky se využívají bývalé doly, např. pro 

radioaktivní odpad. (25) 

                                                   
11 Vyhláška č. 294/2005 Sb., dostupná z WWW: 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb05294 
12 Inertní odpad je definován ve Vyhlášce č. 294/2005 Sb., § 2, písm. a) 
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Skládky odpadu by měly být co nejhlubší a mít co nejmenší povrch. Tvar a hloubka tělesa 

hrají důležitou roli při vzniku skládkového plynu, způsobu jeho migrace, sycení odpadní 

vodou a má tak vliv na případně ohrožení životního prostředí okolí skládky. (26) 

 

Podle tvaru rozlišujeme tři typy skládek:  

a) podúrovňová – např. v místech vytěžených lomů,  

b) nadúrovňová – skládka je umístěna např. na rekultivované ploše po těžbě 

hnědého uhlí, apod.,  

c) svahová – využívá se přírodních úbočí. 

 

Tvar tělesa skládky předurčuje: 
§ dobu a účinnost dosažení anaerobního procesu zakrytých vrstev odpadu, 

§ výšku hladiny rovnovážného vnitřního přetlaku plynu a hlavní směry šíření plynu, 

§ celkové množství vody ze srážek, přijaté povrchem odpadů 

§ množství vody, které odteče mimo odpad při přívalových deštích, 

§ celkové množství vody odpařené z povrchu odpadů. (26) 

 

Podle platné legislativy Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. se skládky odpadů dělí na tři 

hlavní skupiny a tři podskupiny: 

1) S – inertní odpad (S-IO) – určená pro inertní odpady, 

2) S – ostatní odpady (S-OO) – je skupina skládek určená pro ukládání ostatního 

odpadu, dále se tato skupina dělí takto: 

ü S-OO1 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 413, 

ü S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek, stanoveným v bodě 7 písm. c) přílohy č. 4, 

ü S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických 

                                                   
13 Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. 
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biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě 

jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. 

3) S – nebezpečný odpad (S-NO) – skupina skládek určená pro ukládání 

nebezpečných odpadů, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů 

nevýše přípustné hodnoty výluhové třídy č. III. Skládky nebezpečných odpadů 

musí splňovat nejnáročnější požadavky, např. nepropustnost podloží, zabezpečení 

těsnosti skládek, odvedení srážkových a průsakových vod, apod.  
 

V příloze č. 5 Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., je uveden seznam odpadů, které je zakázáno 

ukládat na skládky a seznam odpadů, které lze na skládky ukládat jen za určitých 

podmínek. Podnikatelské i veřejnoprávní subjekty realizující skládky odpadů jsou mimo 

jiné v souladu s příslušnými zákony povinny skládky po ukončení provozu technicky  

i biologicky rekultivovat. (27) 

 

Provozovatel skládky má také ze zákona povinnost zřídit vázaný účet k vytváření finanční 

rezervy, kterou lze čerpat jen se souhlasem příslušného krajského úřadu na práce 

související s rekultivací, či asanací skládky po ukončení jejího provozu.  

 

V České republice je v současnosti v provozu 203 skládek, které vyhovují požadavkům 

směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a našim právním předpisům. Nejpočetnější 

skupinu tvoří sládky ostatních odpadů (S-OO), kterých je na území ČR celkem 143. 

Skládek inertních odpadů (S-IO) je 33 a skládek nebezpečných odpadů (S-NO) je nejméně, 

tj. 27. Počty skládek v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následující tabulce. (28) 
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Tabulka 5: Počty skládek S-IO, S-NO, S-OO na území ČR v roce 2011 

Kraj Pr
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a 
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ho

če
sk

ý 
 

Ji
ho

m
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av
sk
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K
ar

lo
va

rs
ký
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rá
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vé

hr
ad

ec
ký

 

Li
be
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ý 

M
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sk
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ký

 

O
lo

m
ou
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ý 

Pa
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ký
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ký

 

St
ře
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če

sk
ý 

Ú
st

ec
ký

 

V
ys

oč
in

a 

Zl
ín

sk
ý 

Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a 

S-IO 0 2 2 3 0 0 6 4 5 5 2 2 2 0 33 

S-NO 0 2 4 0 1 0 7 3 0 1 5 4 0 0 27 

S-OO 1 20 10 4 6 6 16 11 7 15 20 10 9 8 143 

Celkem 1 24 16 7 7 6 29 18 12 21 27 16 11 8 203 

 
Zdroj: (28) 

2.5.3 Termické metody 

Jako termické či tepelné metody využití a odstraňování odpadů lze označit všechny 

technologie, při nichž dochází k chemickému rozkladu odpadní látky, působením teploty 

přesahující meze její chemické stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku 

v prostředí s obsahem kyslíku.  

 
Pod pojem termické metody zahrnujeme tyto technologie: 

1) spalování, 

2) pyrolýzu, 

3) zplyňování, 

4) plazmové metody, apod. 

 

Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny  

na poměrně neškodné produkty. Přitom ovšem nutno mít na paměti, že uvedené termické 

metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, neboť vznikají vedlejší produkty, 

jimiž je popel (struska) a plynné látky, jež obsahují škodlivé plynné a pevné částice. 

Teploty, používané u jednotlivých technologií bývají udávány ve velmi širokém rozmezí, 
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nejčastěji mezi 300 °C a 1500 °C, výjimečně i teploty vyšší, u plasmových metod jsou 

aplikovány teploty několika tisíc stupňů. (29) 

 
Ad 1) Spalování 

Spalování je poměrně složitý proces, při kterém probíhá prudká oxidační exotermní reakce. 

Spalování odpadů je podmíněno řadou souvisejících procesů, jako je jejich vysušení  

a ohřev na zápalnou teplotu. Teplota zápalná je minimální teplota, při jejímž dosažení 

dochází ke spontánnímu hoření paliva v důsledku uvolnění dostatečného množství tepla ke 

krytí ztrát z okolí. Pohybuje se v hodnotách 150 °C a výše. Teplota hoření je teplota, při 

níž spalovací proces probíhá. (30) 

 

Základní výhodou spalování odpadů je velká redukce jejich původního objemu a také 

podstatné snížení kontaminantů, což umožňuje konečné uložení zbytků po spalování  

na skládky. Dalším důležitým aspektem této metody je možnost využití tepla, uvolněného 

při spalování, nebo jeho přeměna na jinou formu energie (např. mechanickou energii nebo 

chlad) pro průmyslové nebo veřejné využití. (31) 

 

Většinu spalitelných odpadů považujeme za méněhodnotná paliva a jejich spalování se 

setkává s obtížemi, plynoucími z nehomogenity a různorodosti termofyzikálních  

i chemických vlastností spalovaných odpadních materiálů a také často z vysokého obsahu 

vlhkosti. Každé palivo je charakterizováno obsahem hořlaviny (resp. spalitelnými látkami 

– uhlíkem, vodíkem a sírou), obsahem popela (je určen celkovým množstvím minerálních 

látek) a nakonec vlhkostí . Výrazně podrobněji se složení komunálního odpadu na území 

města Ostravy a Brna, jeho charakteristikám a výhřevnosti věnuje kapitola č. 6. 

 

Účinnost spalovacího procesu závisí zejména na čtyřech klíčových parametrech, které 

zásadně ovlivňují podmínky spalování a tím účinnost procesu: 

1) Dostatečně vysoká teplota hoření (spalovací teplota) v reakčním prostoru 

spalovací komory a s tím spojené dostatečné množství tepla potřebné k zapálení 

odpadu. 

2) Dostatečně dlouhý čas setrvání spalin v reakčním prostoru spalovací komory  

při požadované teplotě. 



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

 

 
 

2011  29 
 

3) Intenzita a způsob proudění vzdušiny v reakčním prostoru spalovací komory. 

4) Dostatečná koncentrace kyslíku (vzduchu) v reakčním prostoru spalovací 

komory. (30) 

 

Existují různé druhy technologií spalovacích zařízení , nejčastější jsou:  

1) Roštové pece – spalovací teploty se pohybují kolem 800 – 900°C, jsou vhodné 

především pro spalování komunálních odpadů. Jsou nejběžněji používány. (Jak 

probíhá spalování v této peci, je podrobněji uvedeno níže v této kapitole.), 

2) Rotační pece – tento typ pecí je vhodný pro směs průmyslových a komunálních 

odpadů, prstovité i kapalné odpady a kaly. Spalovací teploty jsou 1100 °C – 

1200 °C. 

3) Muflové pece – používají se především ke spalování zdravotnických odpadů, 

ropných produktů obsahujících kaly a odpady z plastů. Spalování probíhá 

periodicky při teplotách 800 – 1200 °C. 

4) Etážové pece – se používají zejména na spalování kalů a odpadů s vysokou 

vlhkostí. Spalovací teploty jsou nad 800 °C. 

5) Fluidní topeniště a pece – rozšiřují se teprve v posledních letech, používají se 

pro kaly a tekuté odpady. Fluidní topeniště umožňují lépe spalovat odpady 

s vysokým obsahem síry, která může být zachycována současně přídavkem 

mletého vápna či vápence. Z odpadů je nutné nejprve odstranit kovové  

a skleněné předměty. Spalovací teploty jsou 800 – 1000 °C. (volně upraveno 

dle (9) a (18) 

 

Spalovací cyklus nejstaršího a nejpropracovanějšího způsobu spalování odpadů na roštech 

se skládá z několika fází: 

1. Fáze – vysoušení. V této fázi dochází k počátečnímu ohřevu a sušení odpadů 

sáláním zdiva pece i plamene a spalin z dalších pásem spalování i spalovacím 

vzduchem, přiváděných pod rošt. Při dosažení teploty 100 °C nastává přeměna 

vlhkosti odpadu v páru. 

2. Fáze – zplyňování. Sáláním klenby pece i plamene a spalin dochází k dalšímu 

ohřevu odpadu na teploty 250 až 600 °C, na nichž dochází při kontaktu s kyslíkem 
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spalovacího vzduchu ke zplyňování hořlavých látek, tj. k přeměně hořlavých látek 

odpadu na těkavé složky a vázaný uhlík. 

3. Fáze – zapálení (lokální hoření). V této fázi, která přímo navazuje na předchozí 

fázi zplyňování, dochází na povrchu lože odpadů ke vznícení těkavých složek 

(karbonizačního plynu) s přiváděným spalovacím vzduchem a ke vzniku místních 

ložisek hoření. 

4. Fáze – prohořívání (odhořívání). Povrchovým odhoříváním postupně prohřívá 

odpadkové lože a dalším přívodem spalovacího vzduchu v dostatečném přebytku 

vznikají nová ložiska hoření. Rychlost prohořívání je v této fázi určena především 

stabilitou paliva, podílem horního zápalu i konstrukcí roštu. 

5. Fáze – hoření. Dochází k postupnému spojení jednotlivých ložisek hoření  

za vzniku souvislé plochy s vyvinutým plamenem. Přitom nastává další odhořívání 

karbonizačního plynu i vzniklého polokoksu, přičemž dochází ke zvýšení teplot 

v této zóně až na 1150 °C, uvolněné teplo odvádějí spaliny, které je nutno v dalším 

kroku ochladit. 

6. Fáze – vyhořívání. Uvolněné plyny i vzniklý polokoks postupně vyhořívají, 

přičemž dochází k uvolnění značného množství tepla a ke zvýšení teploty  

až na 1200°C, teplota spalování musí být udržována pod bodem tavení popela 

vysokým přebytkem spalovacího vzduchu. (29) 

 

Význam spaloven a jejich energetického potenciálu je u nás v současné době podceňován, 

a to především z hlediska možného využití konverzního potenciálu odpadu (redukce 

objemu x vydaný energetický potenciál). Z tohoto hlediska je možno dosáhnout velice 

příznivých výsledků, kdy objemová redukce může dosahovat až 90 % původního objemu 

odpadu a hmotnostní v rozsahu 70 – 80 % původní hmotnosti odpadu. Tyto výsledky jsou 

závislé na dalších parametrech, jako je např.: složení odpadu, typu a konstrukce spalovací 

pece, zařazení dohořívací komory, atd. 

 

Spalovny resp. zařízení na energetické využívání odpadů skýtá jistá rizika vzhledem 

k potenciálnímu ovlivnění kvality životního prostředí v okolí. Proto je při návrhu  

a následném výběru technologie zpracování a využití odpadu v jednotlivých spalovnách 
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nutno zohlednit jednak individuální aspekty, např. místní podmínky, situace areálu 

spalovny aj., které mohou ovlivňovat samotný proces, a také následující kritéria: 

1) Technologie spalovny – fyzikálně-chemické vlastnosti odpadu, termické 

vlastnosti odpadu, projektovaná kapacita a výkon x množství odpadu, 

homogenita odpadu. 

2) Využitelnost – parametry získané energie (elektrická, tepelná), potenciální 

energetický výkon zařízení. 

3) Životní prostředí x ekonomika projektu – likvidace odpadu, který nelze 

materiálově jinak využít x ekonomické ukazatele. Požadované emisní hladiny  

a systémy jejich dosažení x investiční a provozní náklady. (32) 

 
Ad 2) Pyrolýza 

Pyrolýza odpadů je tepelný rozklad organických odpadních látek za nepřístupu oxidačních 

médií (vzduch, kyslík, oxid uhličitý, vodní pára) v reakčním prostoru, při němž se  

při teplotách nejčastěji v rozmezí 150 °C až 1000 °C výšemolekulární organické látky 

rozpadají na jednoduché těkavé produkty a koks. (9) 

 

Vlastní průběh pyrolýzy závisí na druhu a vlastnostech výchozího materiálu, obsahu 

vlhkosti v něm, pyrolýzní teplotě a reakční době. Kvalita vznikajících produktů a tepelná 

účinnost závisí především na kvalitě vstupujících odpadů a podmínkách celého procesu. 

Pyrolýza jako způsob odstranění odpadů je lépe využitelná pro odpady s konstantním 

složením, není příliš vhodná pro průmyslové ani domovní odpady. 

 

Rozvoj pyrolýzy jako technologie nastal v sedmdesátých letech minulého století, kdy se 

rozšířil názor, že je tato metoda vhodná k hromadnému odstraňování odpadů, 

z následujících důvodů: 

§ Zařízení je jednodušší a investičně méně náročné; 

§ Vyprodukovaná paliva jsou snadněji prodejná než teplo a pára; 

§ Objem vznikajících plynných produktů je v porovnání s množstvím spalin 

vznikajících při spalování stejného množství odpadu zanedbatelný, což 

zjednodušuje problémy s čištěním spalin. 
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Po výstavbě pyrolyzních zařízení se zjistilo, že pyrolýza je nákladnější než spalování, 

přičemž vznikají nemalé problémy s odstraněním pyrolýzního zbytku, tj. pyrolýzního 

koksu a kapalných uhlovodíků, obsahujících zvýšený obsah těžkých kovů.  

 

Ad 3) Zplyňování 

Podstatou zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (nad 800 °C)  

na hořlavé plynné látky, a to za přívodu podstechiometrického množství vzduchu či jiného 

oxidovadla, čímž dochází k další přeměně vzniklého koksového zbytku na plynné 

produkty. Výhodou tohoto procesu je, že díky vysokým teplotám odpadají problémy 

s tvorbou vysoce toxických dioxinů, furanů a polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Tato technologie odstraňování odpadů je ve fázi laboratorních příprav a poloprovozů. Je to 

však perspektivní způsob do budoucna. (33) 

Srovnání jednotlivých metod v několika kritériích nabízí následující tabulka. 
 

Tabulka 6: Srovnání spalování, pyrolýzy a zplyňování 

 Spalování Pyrolýza Zplyňování 

Popis 
Reakce v palivu 

obsažených spalitelných 
součástí s kyslíkem 

Termický rozklad 
k palivu obsažených 

organických prvků bez 
vzduchu 

Chemická přeměna 
paliva za pomoci 

zplyňovacího média 
(kyslíku, vzduchu, vodní 
páry nebo jejich směsí) 

Předcházející kroky Sušení, odplynění, 
zplynění Sušení Sušení, odplynění 

Kyslík 
Stechiometrické, popř. 

nadstechiometrické 0 Podstechiometrické 

Teplota °C 800 – 1300 (2000) 400 – 700 (1000) 700 - 900 
Tlak MPa > 0,1 < 0,1 ~ 0,1 
Doba setrvání Hodiny až dny Sekundy Minuty až hodiny 

Produkty  Spaliny, popel/struska 
Pyrolýzní plyn, dehty, 

odpadní voda/pyrolýzní 
koks 

syntézní plyn, dehty, 
popel/struska 

Použití 

Výroba horké vody pro 
topení, nebo páry a 
horkých plynů pro 
výrobu elektrického 

proudu. 

Plynová turbína, plyn je 
využíván uvnitř procesu, 
pyrolýzní koks vychází 
jako vedlejší produkt. 

Syntézní plyn jako 
výchozí základ, příklad 
využití jako palivo nebo 
metan a palivové články. 

 
Zdroj: upraveno dle (26) 
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Ad 4) Plazmové metody 

U nových nebo dosud nepříliš známých technologií odstraňování odpadů, jako jsou 

plazmové metody, chybí (anebo nejsou dostatečně prezentovány) důležité informace, které 

jsou klíčové pro potřebnou ekonomickou návratnost, a také pro dopady na životní prostředí 

lidí, kteří v okolí takových zařízení žijí. Zavedení plazmových metod nedoporučuje ani 

Ministerstvo životního prostředí, jak uvedl v periodiku Odpady mluvčí Ministerstva 

životního prostředí Jakub Kašpar: "Plazmová technologie je vysoce energeticky náročná  
a hlavně dosti drahá. Má sice přednost oproti spalování díky nižším emisím, neumíme si 

ale dost dobře představit obce v ČR, které by takovou investici finančně utáhly." (34) 

 

Pro zpracování komunálního odpadu a čistírenských kalů není plazmová technologie 

technologií dostatečně ověřenou a neodpovídá stavu současné techniky. Pro tyto druhy 

odpadů disponuje odpadové hospodářství vhodnými a dostatečně ověřenými 

technologiemi.  

2.5.4 Biologické způsoby 

Biologicky rozložitelný podíl v komunálním odpadu představuje významnou složku tohoto 

odpadu. Některé komunální odpady obsahují až 50 % BRO14. Biologicky rozložitelný 

podíl komunálního odpadu ukládaného na skládku musí být postupně omezován v souladu 

s harmonogramem stanoveným v programu odpadového hospodářství ČR (dle směrnice 

1999/31/ES, o skládkách, zmíněno na str. 23). Lze předpokládat, že podíl bioodpadu 

v komunálním odpadu bude nadále růst, proto je nutné rozvíjet separovaný sběr bioodpadu 

a aktivní podpory domácího a komunitního kompostování. 

 

Kompostování  je biologická metoda využívání biologicky rozložitelných odpadů, kterou 

se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňuje 

biologicky rozložitelný odpad na kompost. (9) 

 

Úvodní fáze rozkladu polysacharidů, bílkovin a tuků obsažených v odpadech je provázena 

uvolňováním tepla a zahříváním zrajícího kompostu na teplotu 50 - 65 °C. Při těchto 

hydrolýzních procesech se výrazně zvyšuje kyselost substrátu vznikem organických 

                                                   
14 Biologicky rozložitelný odpad 
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kyselin. V následující fázi přeměny klesá teplota na 40 - 45 °C, mění se složení 

mikroorganismů, vznikají humusové látky. Kompost dosahuje zralosti a přestává být 

fytotoxický. Proces kompostování probíhá intenzivně v podmínkách provzdušňování, které 

se provádí nejčastěji překopáváním kompostu. (18) 

 

Základní podmínky pro kompostování jsou následující: 

§ Vstupní materiál musí obsahovat organické látky v takovém složení, aby byl 

dodržen potřebný poměr pro výživu mikroorganismů, a dále musí být zastoupeny  

i biogenní prvky. 

§ Vlhkost výchozího materiálů musí být upravena na 50 - 60 %, pH má být neutrální. 

§ Vstupní suroviny musí být rozmělněny a homogenizovány. (16) 

 

Kompostování odpadů je možné provádět těmito způsoby: 

§ domácí kompostování (rodinné zahrady), 

§ komunitní kompostování (sídliště, zahrádkářské kolonie), 

§ centrální kompostování (průmyslové kompostování). 

 

Využití bioodpadu formou kompostování je vlastně přirozený cyklus recyklace těchto 

látek. Domácí kompostování také zvyšuje procentuální míru recyklace. Kompostování  

ve srovnání se skládkováním je také finančně výhodné, především pak to domácí, které by 

mělo probíhat v místě svého vzniku, tudíž eliminuje náklady na přepravu odpadu. 

 

Druhým biologickým způsobem likvidace komunálního odpadu je anaerobní digesce. 

Jedná se o perspektivní způsob ekologického zpracování zbytkové biomasy, resp. je to 

biologický proces rozkladu organické hmoty pomocí anaerobních mikroorganismů, při 

kterém nedochází ke snížení její hnojivé hodnoty. Produkty tohoto procesu jsou digestát 

(biologicky stabilní substrát s vysokým hnojivým účinkem) a bioplyn s obsahem 55 – 70 % 

metanu. Nejjednodušším způsobem využití digestátu je jeho přímá aplikace  

na zemědělskou půdu. Bioplyn je vysoce výhřevný a v kogeneračních jednotkách se z něj 

vyrábí teplo a elektrická energie.  



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

 

 
 

2011  35 
 

Kogenerační jednotka je tvořena spalovacím motorem a generátorem, vyrábějícím 

elektrický proud. Ze zákona15 je provozovatel rozvodné sítě povinen odebírat elektrickou 

energii vyrobenou bioplynovou stanicí se sazbou, stanovenou dle cenového rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu. (35) 

 

V současnosti je v provozu v ČR více než 100 stanic pro srovnání v roce 2008 jich bylo 

okolo 20. Vzhledem k tomu, že je tato technologie v posledních letech velmi populární  

a očekává se tento trend i do budoucna, předpokládá se, že počet bioplynových stanic se  

do roku 2015 zvedne na cca 400. 

2.5.5 Fyzikálně chemické způsoby16 

Fyzikální a chemická úprava odpadů umožňuje: 

§ Regeneraci surovin; 

§ Získání druhotných surovin a energie; 

§ Odstraňování nebo snížení toxicity anebo nebezpečnosti odpadů; 

§ Zmenšení objemu odpadů. 

Fyzikální způsoby odstraňování odpadů: 

Nebezpečnou složku odpadu lze odstranit pomocí separačních procesu, nejběžnějšími jsou: 

1) Adsorpce – provádí se na aktivním uhlí, je vhodná pro řadu kontaminantů 

z kapalných a plynných proudů. Nejčastěji se používá pro organické látky. 

2) Destilace – má pro zpracování nebezpečných odpadů jen omezené použití. Některé 

druhy odpadů touto metodou nelze zpracovávat. Je vhodná pro vodné odpady 

obsahující fenol, nebo odpady z povrchové úpravy kovů, obsahující organickou 

látku. 

3) Membránová separace – může sehrát v budoucnu roli při minimalizaci nebo 

recyklaci nebezpečných odpadů. Lze při ní dosáhnout snížení objemu odpadu, 

získání nebo čištění kapalné fáze a koncentrování či získání kontaminantu. Tato 

metoda zahrnuje celou řadu dílčích procesů. 

                                                   
15 Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých 
zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
16 Upraveno dle (7) 
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4) Vymražování – je metoda kterou lze oddělit vodu z roztoků. Používá se např.  

pro dekontaminaci lagun s nebezpečnými odpady, regeneraci materiálů z odpadních 

vod v závodě na výrobu munice, ke koncentrování mořicích roztoků  

při recyklování nebo k získávání vedlejších produktů z odpadů z výroby 

organických chemikálií. 

5) Stripování vzduchem a vodní parou – je fyzikální operace, při které jsou 

rozpouštěné molekuly transportovány z kapaliny do proudu plynu nebo páry. 

Stripování je metoda používaná pro dekontaminaci zdrojů podzemní vody 

kontaminované rozpouštědly. Používá se také pro odstranění těkavých látek 

z průmyslových vodných odpadů obsahující stopy rozpouštědel. 

6) Rozrážení emulzí – je výhodné v tom, že nepotřebuje dodatečné chemikálie  

a nevznikají odpadní vody, které by bylo nutno zpracovávat. 

 

Chemické způsoby odstraňování odpadů: 

1) Neutralizace – je jedním z nejběžnějších procesů chemického zpracování kyselých 

nebo alkalických odpadů. 

2) Oxidačně-redukční reakce – tyto reakce se používají zejména pro zpracování 

kovonosných odpadů a anorganických odpadů, obsahují toxické látky, jako sulfidy, 

kyanidy a chromany, u organických látek jako jsou pesticidy a sirné látky.  
3) Hydrolýzní procesy – touto metodou lze detoxikovat řadu kapalných a tuhých 

průmyslových odpadů a některé plyny a páry. Hydrolýza je vhodný způsob 

odstraňování těch odpadů, které reagují s vodou za vzniku nebezpečných produktů.  

4) Srážení – proces, pomocí něhož se rozpuštěné složky převádějí do nerozpustné 

formy chemickou reakcí nebo změnou složení rozpouštědla.  

5) Cementace – způsob odstraňování a srážení kovů z roztoků kovy a s nižším 

standardním redukčním potenciálem. Používá se například pro srážení stříbra 

z roztoků odpadajících při zpracování fotografických materiálů, srážení mědi 

z roztoků po leptání tištěných spojů a redukce sloučenin chrómu v odpadech  

pro následné srážení vápnem. 

6) Elektrolytické procesy – se používají převážně pro odstraňování kovů 

z oplachových vod nebo procesních proudů.  



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

 

 
 

2011  37 
 

7) Použití ionexů – zpravidla nepatří ke konečnému odstranění nebezpečných 

odpadů, protože tímto způsobem často vznikají další odpady, které je třeba dále 

odstranit.  
8) Flokulace – je to metoda vhodná k odstranění čerstvě vzniklých sraženin  

ze suspenzí společně s koloidně suspendovanými pevnými částicemi původně 

přítomnými v odpadech. 

9) Procesy v taveninách solí – umožňují rozložit hořlavé a některé toxické složky 

nebezpečných odpadů a současně včlenit odpady jako popel a netěkavé sloučeniny 

těžkých kovů do stabilní sklovité formy. 

10) Fotolýza – fotochemické procesy probíhají neustále v zemské atmosféře  

i na zemském povrchu. Těmito přírodními procesy se rozkládají četné organické 

látky v atmosféře, ve vodách i v povrchových vrstvách půdy. Nadějné je jejich 

použití pro odstraňování odpadních materiálů obsahující pesticidy, dioxiny  

a výbušniny. (36) 

 
Stabilizace/solidifikace odpadů: 

Tyto metody jsou speciálními případy fyzikálně – chemické úpravy odpadů. Jsou to 

dynamicky se rozvíjející environmentální technologie, kterými je možné odstraňovat 

široký rozsah nebezpečných odpadů jak pevných, tak kapalných. Pomocí nich lze 

dosáhnout: 

a) redukce mobility anebo rozpustnosti polutantů; 

b) snížení toxicity a ekotoxicky odpadu; 

c) usnadnění manipulace s odpadem a zlepšení fyzikálních vlastnění odpadu tvorbou 

pevné matrice; 

d) snížení povrchu odpadu, přes který dochází k vyluhováním k přestupu polutantů  

do životního prostředí. 

 

Fyzikální a chemické metody jsou velmi obsáhlé, tato práce se jim dále nevěnuje 

podrobněji, protože se používají zejména pro odstraňování průmyslových odpadů, zatímco 

tato práce je zaměřena především na odpady komunální. 
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3 Ekonomická analýza 

V následující kapitole jsou popsány základy jednotlivých metod ekonomické analýzy, 

které byly použity v analytické části práce. Cílem této kapitoly je popsat teoretické základy 

jednotlivých metod, které jsou využívány pro ekonomickou analýzu hospodaření 

s komunálními odpady v obou zkoumaných městech. 

3.1 Výdaje na ochranu životního prostředí 

Hodnocení efektivnosti  veřejných výdajů v oblasti životního prostředí se provádí  

na základě komparativních metod, které spočívají v porovnání finančních prostředků 

vynaložených resp. výdajů na určitou oblast a dosažených přínosů v této oblasti. V souladu 

s principem trvale udržitelného rozvoje je efektivnost sledována z hlediska ekonomického, 

environmentálního i sociálního. Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí lze členit 

podle různých metodik. Mezinárodní klasifikace CEPA17 člení výdaje na ochranu 

životního prostředí do 9 oblastí: 

§ ochrana vody, 

§ ochrana ovzduší, 

§ nakládání s odpady, 

§ ochrana půdy a podzemní vody, 

§ ochrana biodiverzity a krajiny, 

§ redukce působení fyzikálních faktorů, 

§ správa v ochraně životního prostředí, 

§ výzkum životního prostředí, 

§ ostatní činnosti v ekologii. (37) 

 

V České republice se používá členění (klasifikace) výdajů dle rozpočtové skladby, která 

je pravidelně upravována vyhláškou Ministerstva financí. Dle zákona č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech se výdaje dělí dle odvětvového hlediska na: 

§ rozpočtové skupiny, 

§ rozpočtové oddíly, 

§ rozpočtové pododdíly, 

                                                   
17 CEPA – mezinárodní klasifikace oblastí životního prostředí 
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§ rozpočtové paragrafy. 

 

Odvětvově třídění člení výdaje z hlediska účelu, na který jsou vynakládány. Toto třídění 

umožňuje přehledně a systémově zachytit veřejné výdaje na ochranu životního prostředí. 

Výdaji v oblasti životního prostředí se věnuje část rozpočtové skladby pod skupinou 

s číslem 3, která je uvedena v příloze C. V analytické části je pak použit především 

pododdíl č. 372, týkající se výdajů na nakládání s odpadem. 

 

Základním předpokladem pro měření efektivností běžných výdajů je vždy zvolení 

adekvátního ekonomického ukazatele. Na těchto ukazatelích je založena metoda 

ekonomické analýzy CEA, která je podrobněji rozepsána v následující kapitole. 

3.2 Analýza CEA 

Analýza CEA patří mezi kvantitativní metody ekonomické analýzy, prostřednictvím 

kterých se měří efektivnost v oblasti veřejných výdajů. 

 

Kvantitativní metody ekonomické analýzy se dělí dle počtu zohledněných kritérií: 

§ jednokriteriální metody - metody, které předpokládají existenci jednoho 

dominantního kritéria, na které lze ostatní kritéria převést, 

§ vícekriteriální metody – je obtížné stanovit významnost jednoho kritéria oproti 

ostatním kritériím.18 

 

Mezi jednokriteriální metody patří tyto nákladově - výstupové metody: 

§ Analýza minimalizace nákladů – CMA, 

§ Cost-benefit analýza – CBA, 

§ Analýza efektivnosti nákladů – CEA, 

§ Analýza užitečnosti nákladů – CUA. 

 

Společným znakem těchto metod je, že měří výdaje (náklady), které jsou měřeny 

v peněžních jednotkách. Liší se však kvantifikací výstupů. Jednotlivé odlišnosti výstupů 

zachycuje následující tabulka. 
                                                   
18 Klasifikace provedena dle Soukopová, Jana: Metody hodnocení veřejných projektů 
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Tabulka 7: Základní metody nákladově užitkové - analýzy 

 

Sledování hlediska nákladů Hledisko výstupů Poznámka (metoda) 

Prostá minimalizace nákladů 
na vstupu 

Výstup sledován implicitně 
vcelku jako standard za 

minimální cenu. 

Analýza minimalizace nákladů 
(CMA) 

Relační vztah s ohledem na 
výstupy 

Peněžně 

Ve formě čistého přínosu jako 
vztah mezi přínosy a náklady, 
resp. jako poměr mezi přínosy 

a náklady 
 (CBA) 

Neutrálně 

Ve formě nákladů na naturální 
jednotku výstupu, resp. 
inverzně jako nákladová 

efektivnost 
 (CEA) 

Utilita 
Změna užitku v závislosti na 

změně v jednotce nákladů 
(CUA) 

 
Zdroj: (38) 

 

Analýza efektivnosti nákladů CEA se používá, pokud je ocenění přínosů projektů 

v peněžních jednotkách příliš komplikované nebo to zkrátka není možné. Např. pokud se 

jedná o výstup lidský život (pokud porovnáváme např. některé projekty ve zdravotnictví), 

je velmi obtížné jej vyjádřit v peněžních jednotkách. Tato metoda se proto nejčastěji 

používá ve zdravotnictví nebo armádě, tedy v odvětvích, kde je výstup obtížné ocenit 

peněžně. 

 

Výchozím bodem je definovat programový cíl. Základní kriteriální otázkou je, jak lze 

tohoto cíle dosáhnout. 

 

C/E    min.          (1) 

 

C……………náklady (výdaje) 

E……………jednotka vstupu 
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Při použití této metody předpokládáme, že existuje pouze jeden cíl, který je převažující  

a že na základě jeho kvantifikace je možné spolehlivě sledovat účinnost porovnávaných 

projektů. Situaci může zkomplikovat, pokud existuje více druhů užitků nebo není možné 

jednotlivé užitky navzájem porovnat. 

 

Lze tedy zobecnit, že se metoda CEA používá v případě, že: 

§ výstupy jsou hmotné povahy, 

§ výstupy jsou stejnorodé, 

§ vstupy jsou ohodnotitelné v peněžních jednotkách, 

§ hlavní cíl je pouze jeden a je relativně jednoduchý. 

 

Na konci použití této metody můžeme seřadit varianty stanovením nákladů na jednotku 

výstupu, formou sestupné efektivnosti pro stejné náklady nebo vzrůstajícími náklady  

na stejnou efektivnost. Při použití této metody mohou v praxi nastat některé chyby, 

nejčastěji se stává, že není dodržena zásada homogenity hodnocených výstupů. Efektivnost 

bude vyhodnocována na základě porovnání vztahu mezi výdaji a vybranými 

environmentálními ukazateli odpadového hospodářství ve vybraných městech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
 

2011  42 
 

3.3 Analýza makroprostředí města 

Makroprostředí představuje více či méně předvídatelný element, kterému je město neustále 

vystaveno. Prvky makroprostředí může město ztěží ovlivňovat. Charakteristickou 

vlastností makroprostředí je jeho neustálá proměnlivost, proměnlivost může přinášet nové 

příležitosti nebo naopak může znamenat hrozbu, proto je důležité sledovat veškeré změny 

v makroprostředí a pružně se jim přizpůsobovat. Makroprostředí zahrnuje velké množství 

prvků a vztahů mezi nimi, které v souhrnu ovlivňují schopnost města vytvořit a rozvíjet 

dobré podmínky všech aspektů života svého obyvatelstva. Zahrnuje celý komplex vlivů  

a jejich vývojových trendů a tendencí. 

 

V rámci analýzy těchto prvků jde především o: 
§ identifikaci všech prvků ovlivňujících město, 

§ jejich zhodnocení a výběr prvků významných, 

§ odhad jejich tendencí a trendů. upraveno dle (39) 

 

Vlivy makroprostředí lze členit do šesti hlavních oblastí: 

§ demografické prostředí, 

§ ekonomické prostředí, 

§ legislativní prostředí, 

§ přírodní prostředí, 

§ inovační prostředí, 

§ sociálně-kulturní prostředí. (40) 

 

Pro potřeby analýzy makroprostředí jednotlivých měst bylo přihlíženo především  

ke vlivům na odpadové hospodářství. Název inovační prostředí bylo zaměněno za lépe 

vystihující výraz technologické prostředí, které s odpadovým hospodářstvím jednotlivých 

měst souvisí ve vyšší míře. Přírodní prostředí bylo v části analytické obohaceno  

o ekologické prostředí, které s přírodním prostředím neodmyslitelně souvisí. 

S legislativním prostředím bylo také zkoumáno částečně politické prostředí, které právě 

v odpadové politice hraje významnou roli. 
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1) U demografického prostředí se sleduje populace města z hlediska natality, mortality, 

stěhování, rodiny, stárnutí, migrace, hustota obyvatel. Jde například o sledování hustoty 

obyvatel jednotlivých městských částí či obvodů, což bude mít velký vliv na rozmístění 

nádob na komunální odpad a logistiku jejich svozu. Stárnutí obyvatelstva má vliv  

na změnu spotřebitelských preferencí obyvatelstva a tudíž i jiné složení komunálního 

odpadu z této spotřeby. 

 

2) Ekonomické prostředí  zahrnuje vlivy, které ovlivňují kupní sílu a výdaje obyvatelstva, 

resp. ovlivňuje kupní a spotřební chování obyvatelstva. Sledují se makroekonomické 

veličiny jako např. nezaměstnanost, výše důchodů obyvatelstva, HDP, úroková sazba, 

průměrná mzda obyvatelstva, apod. Na odpadové hospodářství má přímý vliv např. 

zaměstnanost, pokud se bude zvyšovat zaměstnanost regionu, bude stoupat také kupní síla 

obyvatelstva, s ní spotřeba a tím také produkce komunálního odpadu. 

 

3) Legislativní prostředí - jedná se o soustavu zákonů, vyhlášek, předpisů, která zahrnuje 

vliv vládních a politických orgánů. Těmito pravidly jsou obecně chráněny celospolečenské 

zájmy obyvatel. Vztaženo k odpadovému hospodářství se jedná o všechny právní předpisy 

na úrovni EU, státu i územně správních celků, které tuto oblast ovlivňují včetně různých 

politických trendů např. v termickém zneškodňování odpadů apod. 

 

4) Přírodní prostředí – zahrnuje všechny přírodní vlivy jako například přírodní zdroje 

obnovitelné i neobnovitelné. Dále se toto prostředí věnuje také ekologickému prostředí, 

resp. podmínkám životního prostředí. Na odpadové hospodářství má toto prostředí vliv 

např. prostřednictvím starých ekologických zátěží na území města, tudíž značným 

ekologickým zatížením velké plochy města, předpokládá se, že obyvatelé nebudou mít 

další zájem na rozšiřování tohoto území například skládkováním apod.  

 

5) Inovační prostředí (Technologické prostředí) – jedny z největších příležitostí s sebou 

přinášejí změny v technologickém prostředí. Nejen takové, které souvisejí s rozvojem IT 

techniky a tudíž osvětou obyvatelstva a jeho informovaností, ale také především výzkum  

a vývoj, který přináší nové poznatky z oblasti vědy a techniky za výrazně ekonomičtějších 

a ekologičtějších podmínek. V oblasti nakládání s odpady jde např. o nové poznatky 
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v oblasti termického zneškodňování a stále šetrnějším technologiím k životnímu prostředí 

nebo např. biologicky rozložitelný odpad a jeho kompostování, apod. 

 
6) Sociálně-kulturní prostředí  – vlivy tohoto prostředí výrazně ovlivňují celkový 

charakter spotřebního a nákupního chování obyvatelstva. Jedná se rovněž o motivaci  

ke spotřebě, ale také trendy v chování obyvatelstva. Patří zde vzdělání obyvatelstva  

a kulturní vyspělost. V poslední době se jedná o výrazný trend zdravého životního stylu, 

který ovlivňuje nejen spotřebu, ale také složení odpadů a především také ekologické 

chování, jako například třídění odpadů v domácnostech. 

3.4 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je velmi široká problematika, o které pojednává řada velmi 

kvalitních publikací. Vzhledem k tomu, že účelem této subkapitoly není podrobně vysvětlit 

tuto metodu, jsou zde uvedeny pouze teoretické základy, na kterých je marketingový 

výzkum ukotven a které se bezprostředně vztahují k výzkumu provedenému v analytické 

části této práce. 

 

Marketingový výzkum představuje specifikaci, shromažďování, analýzu a interpretaci 

informací, které slouží jako podklad pro rozhodování. 

 

Marketingový výzkum je složen z mnoha činností, u kterých je potřeba dodržovat určitá 

pravidla. Každý marketingový výzkum je jedinečný, protože je pokaždé ovlivňován jinými 

faktory, které vyplývají z různorodosti zkoumaných problémů. I přesto v procesu každého 

výzkumu můžeme definovat dvě hlavní etapy, které na sebe logicky navazují. Jedná se  

o etapu přípravy výzkumu a etapu realizace výzkumu. (40) 

 

Přípravná etapa obsahuje následující dílčí kroky: 

1) definování problému, cíle, 

2) orientační analýza situace, 

3) plán výzkumného projektu. 
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Realizační etapa je složena z těchto částí: 

1) sběr údajů, 

2) zpracování shromážděných údajů, 

3) analýza údajů, 

4) interpretace výsledků výzkumu, 

5) závěrečná zpráva a její prezentace. (40) 

 

Pro marketingový výzkum je možné použít několik metod. Výběr vhodné metody 

výzkumu závisí na povaze a rozsahu zjišťovaných informací, charakteru respondentů  

a časových a finančních možnostech. 

 

Mezi metody výzkumu patří: 

§ dotazování, 

§ pozorování, 

§ mystery shopping, 

§ experimenty, 

§ kvalitativní metody, 

§ experimentní metody. (41) 

 

Dotazování je záměrné kladení otázek. Provádí se pomocí nástrojů (dotazníků) a vhodně 

zvoleného kontaktu s respondentem. Existuje více forem dotazování, jako je např.: osobní, 

písemné, telefonické, elektronické, apod. 

 

Mezi nástroje výzkumu se zařazuje především dotazník, při jehož tvorbě se musí dodržovat 

celá řada pravidel. Prvním krokem při tvorbě dotazníku je jeho cíl, resp. seznam informací, 

které má dotazování přinést. Dalším krokem je specifikace cílové skupiny dotazovaných 

osob, resp. základního a výběrového souboru respondentů. 

 

Při tvorbě dotazníku je nutné vhodně klást otázky, které odpovídají na informace, k nimž je 

cílem se dostat. Je možno použít různých druhů otázek jako jsou: identifikační otázky, 

uzavřené a otevřené otázky, polozavřené otázky, či otázky položené pomocí škály. 
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Nedílnou součástí procesu tvorby dotazníku je jeho pilotáž, která slouží k ověření 

dotazníku v praxi. Jedná se především o testování srozumitelnosti a jednoznačnosti 

jednotlivých otázek na malém vzorku respondentů. 

 

V rámci realizační etapy dochází ke sběru dat, jejich zpracování a analýze. Konečnou fází 

výzkumu je prezentace výsledků, která může mít formu ústní nebo písemnou. Písemná 

zpráva má formu závěrečné zprávy.  

 

3.5 Analýza SWOT/matice SWOT 

SWOT analýza se nejčastěji používá jako nástroj pro stanovení firemní strategické situace 

vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o silných  

a slabých stránkách firmy, tak i o možných příležitostech a hrozbách. Cílem firmy by mělo 

být omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, využívat příležitostí okolí  

a snažit se předvídat a jistit proti případným hrozbám. (40) 

 

Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy firmy nebo 

nové možnosti růstu. Tato analýza by měla být vždy povinnou součástí strategického 

(dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných  

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného 

střetu. Na základě tohoto postupu pak sestavíme matici, která charakterizuje strategie, které 

použijeme pro maximalizaci silných stránek a příležitostí a minimalizaci slabých stránek  

a ohrožení. 
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Příležitosti 

Propojení silných stránek a 

příležitostí směřující k vyšším 

cílům. 

Odstranění slabých stránek a 

využití příležitostí. 

Hrozby 
Vyžití silných stránek pro 

minimalizaci hrozeb. 

Vytvoření strategie, která 

minimalizuje hrozby, ohrožující 

slabé stránky 

 

Obrázek 2: Matice SWOT analýzy 

Zdroj: upraveno dle (40) 

 

Analýzu SWOT však lze použít i pro mnoho dalších účelů, kde potřebujeme zjistit slabé  

a silné stránky daného subjektu, instituce, činnosti či projektu apod. Rovněž to platí také  

u příležitostí a hrozeb.  

 

Sestavení SWOT analýzy pro jednotlivá města Ostravu a Brno pro jejich odpadové 

hospodářství je jedním z výsledků disertační práce. Na základě marketingového výzkumu, 

analýzy makroprostředí, CEA analýzy a výzkumu při stanovení základních palivových 

charakteristik komunálních odpadů z těchto oblastí bude sestavena matice SWOT, která 

bude také definovat návrhy/strategie pro další vývoj odpadového hospodářství města. 
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4 Hospodaření s komunálními odpady v Ostravě 

Cílem této kapitoly je podat souhrnný přehled současné situace hospodaření 

s komunálními odpady v Ostravě. Kapitola rovněž obsahuje subkpitoly, věnující se analýze 

makroprostředí města, které má bezprostřední vliv na hospodaření s komunálními odpady 

ve městě.  

4.1 Úvod 

Statutární město Ostrava je třetím největším městem v České republice, k 1. lednu 2011 

zde bylo podle statistik registrováno celkem 310 464 obyvatel. Rozkládá se na 214 km2.  

Ostrava je metropolí jednoho z nejlidnatějších krajů ČR kraje Moravskoslezského. Město 

tvoří 23 městských obvodů. Jedná se o tyto městské obvody: Hošťálkovice, Hrabová, 

Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská 

Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad 

Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará 

Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice, viz mapa městských obvodů níže. (42) 
 

 
Obrázek 3: Mapa městských obvodů města Ostravy 

Zdroj: Oficiální stránky Statutárního města Ostravy, dostupné z WWW: http://www.ostrava.cz/cs/o-

meste/mestske-obvody (43) 
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Území s největší hustotou zástavby jsou městské části Moravská Ostrava a Přívoz, 

Vítkovice, Mariánské Hry a Hulváky, Ostrava- Jih a Slezská Ostrava.  

4.2 Analýza makroprostředí města 

4.2.1 Geografické prostředí 

Ostrava se rozkládá na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České republiky, 

poblíž hranice s Polskem a Slovenskem. Město leží na soutoku řek Lučiny, Odry, Opavy  

a Ostravice. Ostrava je rozlohou druhým největším městem republiky a počtem obyvatel 

třetím  největším.  Od  Prahy  je  město  vzdáleno  cca  360  km  a  od  Brna  cca  170  cm.   

Do polských Katovic je asi 90 km vzdálenost a Vídeň leží 310 km od Ostravy. Díky 

umístění v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s průměrnou 

nadmořskou výškou 210 m n. m. Město patří k nejrozlehlejším městům v ČR ze severu na 

jih  (Antošovice  –  Nová Bělá)  měří  Ostrava 20,5  km,  od východu na západ (Bartovice  –  

Krásné Pole) má 20,1 km. Město je ze severozápadu obklopeno Nízkým a Hrubým 

Jeseníkem a z jihovýchodu Moravskoslezskými Beskydami. 

4.2.2 Přírodní/Ekologické prostředí 

Díky specifickými podmínkám Ostravské pánve se tato oblast vyznačuje klimatem  

s horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 10,2 °C s ročním 

průměrem srážek kolem 580 mm. Území se také vyznačuje poměrně hustou zástavbou 

v některých městských částech např.: Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Mariánské 

Hory a Hulváky, Ostrava – Jih a částečně také Slezská Ostrava. Převládá zde městský 

charakter zástavby s malým podílem zeleně, která má značný vliv na složení komunálního 

odpadu obce (viz kapitola č. 6).   

 

Menší sídla na periferiích města, původně venkovského charakteru, získávají podobu 

městských satelitů s rodinnou zástavbou. Původní sídla se velmi lišila hustotou i typem 

rodinné zástavby. Oblasti Heřmanice, Bartovice, Hrušov, Muglinov, Michálkovice, 

Radvanice jsou charakteristické menším jádrem s navazující rozvolněnou rodinnou 

zástavbou, je zde velký podíl zahrad, rozptýlené zeleně přirozeného charakteru a lesů. 

Oproti těmto uvedeným oblastem jsou oblasti Plesná, Martinov, Krásné Pole, Proskovice, 
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Stará Bělá, Hošťálkovice, Lhotka, Koblov typické sevřenou venkovskou zástavbou 

s navazující záhumenní strukturou polností a lesů, zeleň sídla je zastoupena zahradami, 

větší celky jsou situovány mimo sídlo. (16) 

 

Na území města se také vyskytuje chráněná krajinná oblast Poodří a přírodní rezervace 

jako je např. Landek, oblast Slezskoostravského hradu, Zoologické zahrady, které nabízí 

relativně velká území zeleně. Naopak se na území města v části Hrušov nachází skládka 

komunálního odpadu a také celá řada černých skládek, které rovněž negativně ovlivňují 

životní prostředí. 

 

Špatná kvalita ovzduší je nejtíživějším problémem životního prostředí současné Ostravy.  

Rovněž je město postiženo množstvím ekologických zátěží z doby intenzivní hlubinné 

těžby uhlí.  

 

Značná část lokalit starých zátěží je nebo bude řešena v rámci probíhajícího sanačního 

programu Fondu národního majetku ČR.  Kromě těchto areálů se ve městě nachází značné 

množství nevyužívaných nebo omezeně využívaných a chátrajících menších ploch, 

podniku i jednotlivých objektu. Odvaly karbonské důlní hlušiny jsou pozůstatkem 

dlouhodobého dolování černého uhlí. Na území města se nachází zřejmě až kolem 50 hald 

různé velikosti o celkové rozloze kolem 600 ha. Ukládáním průmyslových odpadů  

z komplexu Mittal Steel a VÍTKOVICE, a.s. vznikají odvaly a skládky velkoobjemových 

odpadů z hutní výroby. Na území města se vyskytují také staré skládky různých 

průmyslových odpadů, nezajištěné podle požadavku současné legislativy např.: laguny 

odpadních olejů a dalších odpadů bývalé rafinérie Ostramo – Vlček a spol., skládka 

odpadu z podniku VÍTKOVICE, a.s. v pískovně Zábřeh, chemický odval bývalých 

Hrušovských chemických závodu. 

 

Celková rozloha starých skládek komunálních odpadu na území města je odhadem  

50 - 100 ha. Na území města se nachází také značný počet drobných divokých skládek 

odpadu, které odpovídají svým charakterem komunálnímu odpadu. (44) 
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Množství ostravských brownfieldů projde v následujících letech velkou proměnou, jedním 

z nich je například několika etapová výstavba Nové Karoliny. Velké developerské projekty 

jsou naplánovány také v Dolní oblasti Vítkovic. Novou průmyslovou zónu  

v Ostravě - Hrušově začne město budovat pravděpodobně po roce 2014, nejdřív musí celé 

území projít sanacemi. Na 40 hektarech zasažených povodněmi v roce 1997 najdou 

uplatnění malé a střední firmy. Vzhledem ke snaze města budovat na starých ekologických 

zátěžích nové rekultivace a následně další projekty, je pravděpodobné, že nebude zájem 

rozšiřovat současné zátěže jako např. skládky na území města. 

 

Životní prostředí Ostravy má velký vliv na onemocnění dýchacích cest a alergie 

obyvatelstva, aktuální data jsou uvedena v příloze D. Aktuálně nejdiskutovanějším 

polutantem jsou prachové částice. 

4.2.3 Demografické prostředí 

Na začátku letošního roku mělo Statutární město Ostrava celkem 310 464 obyvatel, z toho 

je cca 10 000 cizinců. Vliv na rozmístění nádob na komunální odpad a logistiku svozu KO 

má osídlenost jednotlivých oblastí, nejlidnatější městský obvod je Ostrava - Jih, kde žije 

celkem 108 317 obyvatel. Naopak k nejméně obydleným městským obvodům patří 

Hošťálkovice, Lhotka, Martinov, Plesná a Pustkovec. Kompletní údaje jsou uvedeny 

v příloze E. Od roku 2005 dochází k úbytku obyvatelstva (v roce 2005 žilo v Ostravě 

319 471 obyvatel), což je zapříčiněno nižší natalitou než mortalitou a rovněž také 

odchodem obyvatelstva do méně strukturálně, ale také ekologicky postižených regionů. 

Populace Ostravska stárne, průměrný věk se zvyšuje, ostatně tento trend je patrný na celém 

území ČR. Počet obyvatel v produktivním věku tj. 15 – 64 let je 212 976 (68 %), tento údaj 

má přímý vliv také na měnící se složení komunálního odpadu. Hustota obyvatelstva je 

1500 osob/km2 pro srovnání Brno má 1600 obyv./ km2. 

 

K poměru celé republiky je v Ostravě větší podíl obyvatel se základním vzdělání  

a vyučením bez maturity, relativně méně je obyvatel s maturitou a vzděláním 

vysokoškolským, což zapříčiňuje také národnostní složení obyvatelstva (početná skupina 

obyvatel s romskou národností).  
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4.2.4 Politické a legislativní prostředí 

Největší vliv na produkci a především pak na hospodaření s komunálními odpady mají 

právní předpisy Evropské unie, České republiky, jednotlivých regionů i obcí. Existuje celá 

řada směrnic, nařízení a dalších evropských právních dokumentů věnující se problematice 

odpadů, rovněž zákonů, vyhlášek, plánů odpadového hospodářství na úrovni ČR jako 

členského státu a v neposlední řadě také vyhlášek obcí a plánů odpadového hospodářství 

na úrovni obce. Výčty nejdůležitějších z nich jsou uvedeny zejména v první a druhé 

kapitole této práce.  

 

Další významným vlivem na problematiku KO mají především nastavené trendy  

ve směřování této oblasti, hierarchie nakládání s komunálním odpadem, omezení 

skládkování, vyšší ceny za skládkování, větší podpora termického odstraňování odpadů  

a výstavby spaloven. 

 

Dotační politika výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů např. biomasy, je dalším 

důležitým faktorem při odstraňování některých druhů odpadů.  

4.2.5 Ekonomické prostředí 

Důležitými faktory jsou koupěschopná poptávka, úroveň důchodů obyvatelstva a jeho 

kupní síla, vydání a spotřeba domácností a cenová hladina. 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda za 1. čtvrtletí tohoto roku dosáhla hodnoty 20 868 Kč 

v Moravskoslezském kraji. To je ve srovnání s celorepublikovým průměrem, kde průměrná 

mzda činí 23 543 Kč, o 11% nižší.  Dalším faktorem, ovlivňujícím spotřebu a následně 

také odpady ze spotřeby, je míra nezaměstnanosti, která byla v květnu tohoto roku v ČR  

na úrovni 8,2 %. Čím je nižší míra nezaměstnanosti, tím budou lidé více spotřebovávat  

a následně produkovat více odpadů. Totéž by platilo v případě vysoké zadluženosti 

obyvatelstva, nebo naopak pokud by lidé omezovali spotřebu a více spořili. V rámci 

Moravskoslezského kraje je ekonomická situace horší než ve většině krajů v České 

republice. Míra registrované nezaměstnanosti je výrazně vyšší, než je republikový průměr 

a činí 11 %. Průměrná měsíční mzda v 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla  

v Moravskoslezském kraji meziročně o 2 %, což je mírně nižší růst, než jaký byl dosažen 
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průměrně v celé České republice. V regionu se nachází méně koupěschopných obyvatel 

než v celorepublikovém průměru, což také ukazuje následující obrázek. 
 

 

 
Obrázek 4: Kupní síla v roce 2010 v jednotlivých krajích ČR 

Zdroj: INCOMA GfK, s. r. o., dostupné z: 
http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1117&lng=CZ&ctr=203, online 1. 2. 2011 

4.2.6 Sociálně-kulturní prostředí 

V posledních několika letech se dají vysledovat základní proměny české společnosti, které 

se odráží v chování populace (např.: nákupní chování, zvyky, trendy v cestování, trávení 

volného času apod.).  

 

Výrazné jsou u nás mezigenerační rozdíly, které dokumentují nejednotnost hodnot, 

postojů, životního stylu i aktivit mladé a starší generace. V posledních letech sledujeme 

uvědomování si významu zdraví a zdravého životního stylu a to zejména u mladší 

generace, který bude v budoucnu ještě zesilovat. Narůstat bude také průměrná úroveň 

vzdělanosti, resp. stoupající podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.  Důraz se začíná 
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klást na volný čas, relaxaci a duchovní hodnoty, zdravý životní styl, čisté prostředí, apod. 

Uvědomování si významu ekologie nadále poroste, bude stále širším předmětem 

zkoumání. Roste také osvěta obyvatelstva, která má na tomto trendu také svůj podíl. 

Motivem může být také potřeba zlepšení nebo udržení dobrého zdravotního stavu, který je 

ohrožen zvyšováním míry znečištění životního prostředí včetně vzduchu, obzvláště  

na průmyslově soustředěném Ostravsku, kde dochází k překračování imisních i cílových 

imisních limitů pro ochranu zdraví lidí. (45) 

 

Nejedná se pouze o uvědomování si potřeby zdravého životního stylu a zdravého životního 

prostředí, v posledních letech se jedná také o jakýsi trend, je to moderní, jednoduše in. 

Proto například třídění komunálního odpadu se stává stále více populární, každým rokem 

se s pomocí obyvatelstva vyseparuje více komunálního odpadu než v letech 

předcházejících. 

4.2.7 Technologické prostředí 

V posledních letech se neustále rozšiřuje výzkum v oblasti odstraňování či využívání 

odpadů. Stále se vyvíjejí nové efektivnější technologie a také technologie přívětivější 

k životnímu prostředí. Jde např. o novější technologie skládkování odpadů, dále souběžně 

s plány na výstavbu nových spaloven odpadů probíhá také výzkum v této oblasti, větší 

důraz se klade také na čistší spalovny, resp. emise, které ze spaloven unikají do prostředí. 

Další důležitou oblastí je také separace odpadů na třídících linkách, která se v posledních 

letech značně zefektivnila a zrychlila. 

 

V Moravskoslezském kraji funguje několik různých výzkumných ústavů či oddělení, které 

se zabývají výzkumem v oblasti odpadů především při vysokých školách. Jedním 

z aktuálních projektů je také vznik Institutu environmentálních technologií dotovaného 

v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. (46) 

 

Cílem projektu je vznik výzkumného pracoviště, které by se mělo stát vedoucím 

ekologickým výzkumným centrem pro transfer technologií v oblasti energetického využití 

odpadu včetně odstraňování produktu a hodnocení dopadu těchto technologií na prostředí. 

(33) 
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Činnost centra by měla být zaměřena zejména na: 

§ vytvoření podmínek pro širší energetické využití odpadu, jež by vedlo k omezení 

jejich skládkování, 

§ zdokonalení a zvýšení účinnosti technologií energetického využití odpadu a to jak 

metod termických (spalování, plazmové technologie, zplynování, pyrolýza), tak  

i technologií anaerobních, 

§ zdokonalení, zvýšení účinnosti respektive vývoj nových technologií čištění 

plynných produktů z termického zpracování odpadu. (47) 

 

S vývojem nových informačních technologií také souvisí budování integrovaných center  

a systémů nakládání s komunálním odpadem. KIC - Krajské integrované centrum 

využívání komunálních odpadů se v Moravskoslezském kraji plánuje již nejméně 10 let. 

Poslední informace hovoří o spuštění tohoto centra v roce 2015 v areálu bývalého dolu 

Barbora, v roce 2010 byla na tento projekt schválena EIA a vydáno územní rozhodnutí. 

 

Integrovaný systém bude lépe využívat současné kapacity zařízení pro nakládání s odpady, 

neboť ty jsou v současnosti využívány především pouze v rámci jednotlivých svozových 

oblastí. Skutečná integrace bude zavedena zejména vybudováním KIC a související 

infrastruktury tj. především sítí překládacích stanic, které budou navrženy univerzálně  

pro překládku a odvoz odpadů na delší vzdálenosti. Vybudováním sítě překládacích stanic 

bude možno optimalizovat stávající skládkově kapacity bez nutnosti budování nových 

regionálních kapacit. (48) 

4.3 Původce odpadu a místní poplatek 

Každá obec má v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., obcích  

a podle §1 písm. h) právo na vybírání místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

Děje se tak na základě obecně závazné vyhlášky, kterou město na základě výše uvedených 

předpisů vydává. Letos se tak děje podle obecně závazné vyhlášky č. 14/2010. (49) 

 

Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, která má na území města Ostravy 

trvalý pobyt, i když se v místě trvalého pobytu fyzicky nezdržuje. Splatnost poplatku je 
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dána jednorázově k 30. 6. daného kalendářního roku a pro letošek je stanovena ve výši  

498 Kč. Tato částka se skládá dle zákona o místních poplatcích ve znění pozdějších 

předpisů z pevné části 250 Kč a části, která je stanovena na základě skutečných nákladů 

obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Zároveň však 

zákon stanovuje maximální částku tohoto poplatku na 500 Kč za osobu na rok. Účel 

poplatku je především ekonomický, jde především o získání finančních prostředků  

na zajištění provozu systému hospodaření s komunálním odpadem v obci. Město Ostrava 

tak zajišťuje souhrn činností ve prospěch všech svých obyvatel. (50) 

 

V případě nezaplacení v určeném termínu splatnosti je možné dlužnou částku dlužníkovi 

dodatečně vyměřit a následně potom vymáhat. Z praxe však jednoznačně vyplývá,  

že se jedná o relativně zdlouhavý proces, a proto se každým rokem tento nešvar opakuje 

(např. v roce 2009 se vybralo o 9,3 mil. Kč méně, než správně měli občané města Ostravy 

celkově zaplatit). 

 

Hlavní důvody nezaplacení a následného nevymožení dluhu za místní poplatek: 

§ složení obyvatel města Ostravy (relativně velké procento tvoří sociálně slabí), 

§ předepsání místního poplatku také osobám, které se na území města příliš 

nezdržují, přestože mají v Ostravě trvalý pobyt, 

§ neexistuje možnost exekuce dávek státní sociální podpory, 

§ 1/3 dlužníků tvoří osoby nezletilé, u kterých je omezená možnost exekuce. 

4.4 Zpracovatel odpadu OZO Ostrava  

Společnost OZO Ostrava s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady. 

Tato společnost je financována městem a město Ostrava je také jejím jediným 

společníkem. Podnik vznikl v roce 1995 z původní společnosti TAZSMO Ostrava. 

 

Základem činnosti společnosti OZO Ostrava s.r.o. je poskytování komplexních služeb  

v oblasti nakládání s odpady, tedy především:  

§ sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z měst  

a obcí: OZO Ostrava zajišťuje celý komplex služeb pro města a obce ve své 
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svozové oblasti. Svozovou oblast společnosti OZO Ostrava s.r.o. tvoří město 

Ostrava a dalších 34 měst a obcí v regionu, 

 
§ sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování průmyslových, nebezpečných  

a živnostenských odpadů: služby pro podnikatelské subjekty mají komplexní 

charakter. Pro nakládání s nebezpečným odpadem slouží vlastní sklad 

nebezpečných odpadů, který je zároveň havarijním skladem pro příjem 

nebezpečných odpadů z mimořádných událostí, které jsou likvidovány na území 

města Ostravy Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Centra 

tísňového volání.  

 
§ výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů: linka na výrobu 

náhradního paliva zpracovává odpady vhodné pro výrobu certifikovaného paliva 

PALOZO II. Surovinou pro výrobu jsou spalitelné odpady obsahující plasty, papír, 

dřevo a textil dodávané podnikatelskými subjekty a vytříděné spalitelné složky 

komunálního odpadu (objemný odpad, plasty). Výrobek slouží jako náhrada  

za černé uhlí při výrobě cementu v cementárnách.  

 

§ třídění a lisování plastů: dotřiďovací linka, na které se ze svezeného separovaného 

plastového odpadu třídí materiály vhodné k materiálové recyklaci (PET lahve, 

polyetylénové fólie, tvrdé plasty, nápojové kartony), je doplněna lisovacím 

zařízením a napojena na linku na výrobu náhradního paliva pro cementárny, díky 

čemuž jsou svezené separované plastové odpady v maximální možné míře využity.  
 

§ jímání bioplynu a výroba elektřiny: společnost provozuje vlastní skládku odpadů 

kategorie O v Ostravě - Hrušově, která je komplexně zabezpečena proti negativním 

vlivům na životní prostředí. Její nedílnou součástí je i systém odplyňovacích vrtů  

a na něj navazující stanice skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je 

využíván k výrobě elektřiny. upraveno dle (51) 
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Domovní odpad je společností OZO Ostrava vyvážen na skládku v Ostravě Hrušově. 

Skládka je vybavena jímáním skládkového plynu a skládkový plyn je využíván pro výrobu 

el. energie. 

 

Objemné odpady jsou ještě po shromáždění dále tříděny v společnosti OZO, kde jsou 

vybírány spalitelné složky (papír, plast a dřevo), pneumatiky, kovy a nebezpečné složky 

(TV, lednice, baterie.) Zbytek po vytřídění, cca 60%, je ukládán na skládku. 

 

Směsné plasty jsou rovněž dále tříděny na PET, PE folie a zbytek. Zbytek slouží  

pro výrobu náhradního paliva. PET a PE folie jsou dále materiálově využívány (výroba 

netkaných textilií a regranulát PE). 

 

Televize a lednice podle druhu a charakeru jsou dále rovněž rozebírány na použitelné 

frakce. Freony z chladicích zařízení jsou odstraněny oprávněnou osobou v souladu 

s platnou legislativou. 

 

Odpad ze zeleně, který je kompostovatelný, se využívá na kompostárně OZO. Kompost se 

používá na rekultivaci skládky v Hrušově. (52) 

4.5 Zařízení OZO Ostrava a místa, ve kterých se s KO nakládá 

4.5.1 Skládka KO v Hrušově  

Skládka v Ostravě Hrušově je skládka skupiny S-OO slouží k ukládání komunálního  

a jemu podobného odpadu produkovaného městem Ostrava včetně ukládání odpadů  

od právnických a fyzických osob. Skládka se nachází na severovýchodním okraji 

městského obvodu Hrušov, na starém odvalu. Provoz I. etapy skládky byl zahájen v roce 

1992, zahájení již IV. poslední etapy proběhlo v roce 2005. Předpokládané ukončení 

skládky je plánováno v roce 2013, do kdy by měla skládka vystačit svou kapacitou. 

Rozloha skládky činí cca 15 ha. Dno a boky tělesa jsou opatřeny vícenásobným-

kombinovaným těsnícím prvkem. Skládka je provozována v souladu s platnou legislativou 

tudíž pro odpad, který nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti – skupina S III, dvě 
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těsnící bariéry. V současné době je zpracována EIA na V. etapu skládky, jejíž výstavba  

se plánuje v roce 2012. 

Skládka je rovněž vybavena drenážním systémem, který převede průsakové vody mimo 

těleso skládky do nepropustných bezodtokých jímek průsakových vod.  Skládkový prostor 

je také chráněn před možnými přítoky povrchových srážkových vod ze spádového území 

záchytným příkopem. Vlastní objekt skládky je oplocen podél celé rozlohy. Vstup  

do areálu skládky je z ulice Bohumínská. 

 

Odplynění skládky funguje jako automaticky řízení průmyslovým počítačem, na který je 

napojen personální počítač s vizualizací provozních stavů. Automatický řídicí systém 

vyhodnocuje údaje analýzy a zaručuje optimální čerpání produkce skládkového plynu. Tím 

je dosaženo konstantní složení skládkového plynu zejména v obsahu metanu a kyslíku.  

4.5.2 Kompostárna OZO Ostrava 

Plocha pro biologickou úpravu odpadů umístěná v prostoru tělesa skládky – I. etapa slouží 

k úpravě biodegradabilních odpadů z Ostravska na rekultivační materiál, který bude 

využíván jako rekultivační substrát pro rekultivaci skládky TKO Ostrava - Hrušov. Plocha 

pro biologickou úpravu je vodohospodářsky zabezpečena v rámci komplexního řešení 

vodního hospodářství skládky v Hrušově. Splachy jsou vsakovány přes drén do tělesa 

skládky. Provozní plocha je zpevněna silničními panely.  

 

Průměrná roční kapacita je dána v první etapě výstavby zpracováním 2000 t odpadů ročně 

a roční výrobou cca 1500 t rekultivační hmoty. Hmotnostní rozdíl mezi vstupem  

a výstupem je dán odparem vody a fermentačními ztrátami při přeměně organických látek. 

Surovinová skladba substrátu (podíl hmotnosti jednotlivých druhů odpadů) je proměnlivá 

podle měnící se kvality odpadů, podle jejich sezónního výskytu, podle požadovaných 

jakostních znaků konečného výrobku. Především se jedná o trávu, listí, ořezy, ovoce  

a různé kaly z technologie čistíren a z živočišné výroby. (43) 

4.5.3 Linka paliva OZO Ostrava 

Linka paliva, která je umístěna v areálu OZO v Ostravě - Kunčicích slouží ke zpracování 

odpadních surovin a jejich mísení v takovém poměru, aby výstupem bylo využitelné 
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palivo. Výkon linky byl projektován na kapacitu 15 000 t ročně. Vstupním odpadem je 

předem vytříděný jednopruhový odpad a směsný odpad, který není znečištěn chlórem  

a také není neodstranitelně spojen s kovovými předměty a biologickým nalepeným 

znečištěním. Jedná se především o papír, dřevo, textil, pryž či plast. Výrobkem je tzv. 

PALOZO – náhradní palivo pro cementárny o maximální velikosti do 30 mm. Maximální 

vlhkost musí být 15 % a spalné teplo se pohybuje mezi 19 – 28 MJ/kg, obsah chlóru je  

do 0,5 %. 

4.5.4 Linka na třídění PET 

Linka se nachází v areálu OZO v Ostravě – Kunčicích a ročně je možno zde vytřídit  

až 500 t PET lahví. Linku tvoří zásobník pro dovezený materiál, vstupní násypka, vynášecí 

pás, třídící pás, skluzy pro jednotlivé vytříděné PET láhve, zásobníky vytříděných lahví, 

vynášecí pás do lisu, lis, vysokozdvižný vozík a pády pro dopravu zbytků třídění na linku 

paliva.  

4.5.5 Linka regranulace PE fólií 

Linka slouží k přepracování fóliového polyetylenu z odpadních fólií na regranulát. 

Maximální roční kapacity výroby jsou 1000 t regranulátu. Vstupním materiálem pro linku 

je fóliový polyetylen v různých podobách. Vstupní materiál však nesmí být znečištěn 

chemicky, např. příměsí polypropylénu nebo mechanicky, např. barvami, mastnotami  

a biologickým nalepeným znečištěním. Vstupní materiál může být ve formě fólií  

do tloušťky 0,5 mm nebo jako aglomerát o velikosti zrn do 6 mm. Výstupem jsou granule 

vytvořené přetavením PE. Linka však byla v době krize bez odbytu a z ekonomických 

důvodů byl její provoz ukončen. 

4.5.6 Linka skla 

Nově byla instalována linka na třídění skla s ohledem na zajištění odbytu vytříděného skla. 

Cílem je třídit sklo podle barev a snížit množství příměsí, díky tomu byl zachován odbyt 

vytříděného skla. Kapacita linky je 5000 t skla ročně.  
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4.5.7 Sběrné dvory 

Místa, která slouží k bezplatnému odkládání objemných odpadů, nebezpečných odpadů  

ze zeleně a separovaných složek odpadů z domácností občanů Ostravy. Seznam základních 

druhů shromažďovaných odpadů je uveden v příloze F.  

 

 

Sběrné dvory mohou být provozovány v různých formách: 

1) mobilní sběrna – je rozmísťován dle potřeb a požadavků jednotlivých městských 

obvodů a obcí, 

2) stálé sběrné dvory – jsou umístěny na betonové či jinak zpevněné ploše. Každý 

sběrný dvůr má obslužnou buňku nebo stálé zázemí v areálu společnosti.  

Na zpevněných plochách jsou uskladněny kontejnery pro jednotlivé nebezpečné 

odpady a pro objemné odpady, popř. kompostovatelné odpady, 

3) semimobilní shromažďovací místa – jsou rozmisťována dle potřeb městských 

obvodů. Tato místa slouží k bezplatnému odkládání ostatních i nebezpečných 

odpadů produkovaných fyzickými osobami – nepodnikateli. 

4) ambulantní svoz – jedná se o svoz odpadů od místa bydliště občanů na základě 

telefonické objednávky. Občan odpad předá obsluze, která odpad naloží  

na automobil, platí však pouze za dopravu nikoli převzetí a další nakládání 

s odpady. 

 

V současné době je ve městě provozováno 17 sběrných dvorů. Jejich úplný seznam včetně 

otevírací doby uvádím v příloze G. 

4.6 Produkce KO města Ostravy 

Následující tabulka dokládá vývoj produkce jednotlivých skupin komunálních odpadů 

v letech 2005 - 2010. 
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Tabulka 8: Celková produkce komunálních odpadů města Ostravy v letech 2005 - 2010 (t) 

 
Skupina 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kg/obč./rok 

Domovní odpad 58 225 63 943 61 108 60 977 60 702 58 518 188,16 

Objemný odpad 6 087 6 331 6 469 8 531 9 771 10 188 32,76 

Papír 5 202 5 154 5 511 4 887 4 107 4 713 15,15 

Plasty 1 228 1 644 2 072 2 353 2 819 2 980 9,58 

Sklo 1 137 1 424 1 711 2 024 2 204 2 409 7,75 

Tetrapack 11 4 1 18  12 0,04 

NO celkem 761 175 112 129 120 132 0,42 

Televize (O+N) 482 35 0 0 0 0 0 

Lednice 176 47 0 0 0 0 0 

AKU bat. 13 5 2 2 3 1 0 

Oleje 19 11 21 20 19 19 0,06 

Barvy 54 63 72 89 79 79 0,25 

Zbylé složky NO 16 14 18 18 17 33 0,11 

Hlušina 150       

Suť 197 93 1 047 936 1399 1 525 4,90 

Pneu 261 123 287 299 298 302 0,97 

Zeleň 528 882 1 127 2 377 3 138 5 192 16,69 

Kovy 195 68 193 330 178 164 0,53 

Smetky 784 558 494 817 907 1 050 3,38 

Bio nekompostovatelný 318 354 338 383 419 425 1,37 

Celkem 75 083 80 754 80 470 84 061 86 061 87 598 281,67 
 

Zdroj: (53) 

 

Z tabulky je patrné, že dochází v posledních letech k mírnému poklesu produkce 

domovního odpadu, na druhé straně však k velkému nárůstu objemného odpadu. Zde je 

patrný velký význam sběrných dvorů, ačkoli mnoho občanů ještě svůj objemný odpad 

odkládá u kontejnerů či na černé skládky. Od roku 2008 byl na sběrných dvorech zaveden 

sběr dřeva a dřevěného nábytku. V roce 2010 bylo tohoto odpadu sesbíráno již 1220 t. 

Dřevo bylo sváženo k energetickému využití. Objemný odpad byl svezen do areálu 

společnosti OZO k dalšímu třídění na využitelné frakce. Účinnost třídění objemného 

odpadu byla 13%. Další skupinou, která zaznamenala v posledních letech velký nárůst je 

zeleň, dále smetky a také odpad bio kompostovatelný. Ostatní skupiny se pohybují kolem 

svého průměru. V průměru každý obyvatel Ostravy vyprodukuje ročně 281,67 kg odpadu, 
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což je mírně podprůměrná hodnota vzhledem k celorepublikovému nastavení, které  

se pohybuje okolo 310 kg na občana za rok. 

4.6.1 Rozmístění nádob na komunální odpad  

V roce 2010 měla společnost OZO Ostrava ve své svozové oblasti umístěno celkem 1 488 

kontejnerů na papír, ze kterých získala celkem 4 725 t papíru, 1 927 kontejnerů na plasty 

s celkovým objemem výtěžnosti 2 980 t a 1 427 kontejnerů na sklo, ze kterých získala 

celkem 2 409 t skla. Významnou skutečností minulých let bylo také to, že společnost OZO 

Ostrava poskytla všem ostravským městským obvodům částku 5 milionů Kč na budování 

kontejnerových stanovišť. Dohromady ve své svozové oblasti společnost OZO provozuje 

celkem 44 475 ks kontejnerů a 8 868 ks popelnic. 
 
Vývoj rozmístěných kontejnerů na separovaný sběr uvádí následující graf. Je patrné, že 

spolu s rozšiřující se osvětou ohledně třídění sběru také společnost OZO klade důraz na 

dostupnost jednotlivých kontejnerů na separovaný sběr. Vývoj množství rozmístěných 

kontejnerů na plast, papír i sklo vykazuje v posledních letech velký nárůst. 
 

 
 

Graf 5: Počet rozmístěných nádob na separovaný sběr ve svozové oblasti OZO Ostrava v letech 2004 - 2010 

Zdroj: upraveno dle (54) 
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4.6.2 Druhy a množství zpracovávaného odpadu 

Separovaný sběr je založen na odděleném sběru využitelných složek z komunálních 

odpadů od občanů. V současné době se na území města sbírají plasty, sklo a papír.  

Do budoucna se předpokládá rozšíření počtu stanovišť na separovaný sběr na 900 ks. 

Nádoby jsou a budou nadále umisťovány do míst, která občané často navštěvují. 

Následující graf dokládá, množství odvezeného separovaného a směsného komunálního 

odpadu v letech 2005 - 2009. Je vidět pozitivní trend rostoucího množství odvezeného 

separovaného sběru. Pozitivní kampaň na obyvatelstvo Ostravy má každoročně větší 

účinek. Stejný vliv má také nový postoj občanů k životnímu prostředí viz Socio-kulturní 

prostředí v kapitole č. 4.1.6. 
 

 
 

Graf 6: Produkce směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu v Ostravě  

v letech 2005 -2009 v tunách. 

Zdroj: upraveno dle (16) 

 

Nejnovější čísla uvedená ve Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Ostravy 

hovoří o překročení plánu množství vytříděného skla, plastů i papíru o několik desítek 

procent. V roce 2010 se vytřídilo celkem 2 980 t plastů, ačkoli předpoklad se pohyboval 
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okolo 1 690 t. To je překročení plánu o 77 %. Ke komoditě plast byl přidán i sběr 

nápojového kartonu. V loňském roce bylo takto vytříděno 12 t nápojového kartonu. 

V roce 2010 se předpokládal nárůst vytříděného skla na hodnotu 1 460 tun. Skutečnost 

však předčila očekávání. Vytřídilo se rovných 2 409 tun skla, což je překročení plánu  

o 65%. 

 

Rovněž třídění papírů zaznamenalo velmi pozitivní trend. Předpokládal se narůst 

vyseparovaného papíru o 640 tun. Ve skutečnosti se však v loňském roce odvezlo celkem 

2 430 tun separovaného papíru, což je nárůst o 43%. Nicméně výkupu papíru v minulých 

letech značně ovlivnila hospodářská krize. V roce 2008 a 2009 se ceny papíru dostaly 

postupně až na zápornou hodnotu a výkupny přestaly papír odkupovat úplně. V roce 2010 

se situace zlepšila, protože se výkup papíru zvedl na 1894 tun.  Tento výpadek však 

nenahradilo ani zvýšené množství vytříděného papíru občany do kontejnerů. Tento případ 

názorně ukázal, že komerční systémy nejsou stabilní oproti komunálním. Komunální 

systémy jsou na poklesy cen trhů méně závislé a eliminují ztráty na odbytové straně 

druhotných surovin v zájmu zachován systému třídění odpadů, protože ztráta  

na ekologickém chování obyvatel při ztrátě důvěry k třídění odpadů by byla vyšší, než 

ztráta výnosů z prodeje druhotných surovin. 

 

Další zajímavou skupinou odpadů je odpad ze zeleně. V loňském roce odevzdali občané 

1 528 tun zeleně na speciálních místech, která byla vytvořena k tomuto účelu. Další 

složkou tvořící celkový objem odpadu ze zeleně, je odpad z údržby zelených ploch města. 

Tohoto odpadu se vyprodukuje okolo 8 000 tun ročně. Za údržbu veřejných ploch 

zodpovídají městské obvody. Z důvodu nárůstu množství odpadu ze zeleně OZO Ostrava 

postavilo novou kompostárnu s kapacitou okolo 8 000 t ročně. 

4.6.3 Využití a odstranění komunálního odpadu města Ostravy 

Společnost OZO Ostrava denně sveze z území města až 220 t odpadu. Z tohoto denního 

výskytu odpadu je 185 t uloženo na skládku, 35 tun odpadu je dále zpracováváno. V níže 

uvedené tabulce je uvedeno množství uloženého komunálního odpadu na skládce 

v Hrušově v letech 2004 - 2010. 
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Tabulka 9: Množství uloženého odpadu v tunách na skládce v Ostravě - Hrušově v letech 2004 - 2010 

 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Množství 
odpadu v 

(t) 
56 791 61 055 57 498 55 564 54 493 52 052 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle (16) 

 

Předpokládané množství dle Plánu odpadového hospodářství uloženého na skládku v roce 

2010 mělo být 75 092 t KO. Tímto bylo sníženo množství uložených odpadů oproti roku 

předcházejícímu o téměř 8 %, což je také pozitivní trend v kontextu Evropské směrnice 

ohledně množství ukládaných odpadů na skládky.  

 

Hlavní příčiny snižování množství odpadů uloženého na skládku: 

1) separace nebezpečných složek KO, sběr vybraných výrobků a velkoobjemový 

odpad, 

2) separace biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) – tvoří veřejná  

a soukromá zeleň, 

3) rozšíření domácího kompostování. 

 

V příloze H také uvádím produkci skládkového plynu a elektrické energie na skládce. 

Další způsobem nakládání s KO je zpracování BRO v kompostárně. Množství navezeného 

odpadu do kompostárny je uvedeno v následující tabulce. 

 
Tabulka 10: Množství navezeného BRO na kompostárnu OZO Ostrava v letech 2004-2010 

 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Množství 

odpadu v (t) 
2 895 2 888 3 610 5 413 6 329 8 307 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle (16) 

 

Z celkového množství vyprodukovaného odpadu 87 598 t v Ostravě bylo v loňském roce 

83% odstraněno skládkováním, cca 10% navezeno na kompostárnu a zbývajících 7 % 

především separovaného odpadu dále využíváno.  
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4.6.4 KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů 

V následujících letech se v MSK plánuje výstavba KIC, který by měl zajistit v celém 

regionu efektivní nakládání s komunálními odpady, které bude šetrné k životnímu 

prostředí, sociálně únosné pro obyvatelstvo, v souladu s platnou legislativou a zajišťující 

plnění závazných požadavků strategických dokumentů, především Plánu odpadového 

hospodářství. S výstavbou tohoto systému by mělo dojít k radikálnímu omezení 

skládkování, tudíž dojde také k prodloužení jejich životnosti. Zároveň bude díky 

vybudování překládacích stanic optimalizována a využívána celková kapacita skládek. 

Významné skládky v Moravskoslezském kraji uvádím v příloze I.  

Kapacita záměru je definována parametry v následující tabulce č. 11. 

 
Tabulka 11: Parametry záměru Krajského integrovaného centra 

 

Množství energeticky využívaného komunálního 

odpadu 
192 000 t/rok 

Počet technologických linek 2 
Výkon technologických linek na energetické využívání 
komunálního odpadu 

2 x 12 t/h 

Teplota spalování 950  -  1 100 oC 
Instalace kondenzační turbíny s odběrem páry 1 
Výkon instalované turbíny 15 MW 
Spotřeba technologické vody 80 000 m3/rok 
Celková plocha zájmového území 10,0023 ha 
Zastavěná plocha 5,6313 ha 
Celková bilance energií 
Elektrická energie dodávaná do sítě ČEZ 110 000 MWh/rok 

Tepelná energie dodávaná do sítě  CZT (Dalkia, a.s.) 1 136 000 GJ/rok  

 
Zdroj: (48) 

 

Zařízení krajského integrovaného centra KIC bude pracovat autonomně a výstupní 

produkty (tepelná a elektrická energie) budou předávány do distribučních rozvodných sítí 

Teplárny Karviná (Dalkia, a.s.) a ČEZ Distribuce. Ze závěrů provedených studií vzešla 

jako vhodná varianta technologie roštové spalování . Krajské integrované centrum bude 

umístěno v lokalitě areálu bývalého dolu Barbora. Navržená kapacita je 192 000 t 
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komunálního odpadu za rok. Celkové investiční náklady projektu jsou ve studii 

proveditelnosti odhadnuty na 4,9 mld. Kč s cílem uvedení zařízení do provozu v roce 2015. 

Ačkoli měla výstavba započít již dříve, postupně se termín posouval na pozdější datum. 

Financování tohoto projektu bude z následujících zdrojů: komerční úvěry, úvěr Evropské 

investiční banky, strukturální fondy, státní, krajské a obecní rozpočty. 

 

Svoz KO a objemného odpadu domácností, který je dnes odstraňován skládkováním, bude 

zajišťován převážně velkokapacitními vozy KIC a z menší části externími firmami. Tyto 

vozy budou přivážet do centra SKO z překládacích stanic. Překládáním odpadu dojde 

také k částečné homogenizaci odpadu, i ověření skladby komunálního odpadu určeného 

k energetickému využití a k zachycení problematických odpadů. (48) 

 

Integrovaný systém bude lépe využívat současné kapacity zařízení pro nakládání s odpady, 

protože ty jsou v současné době využívány především pouze v rámci jednotlivých 

svozových oblastí. Skutečná integrace bude zavedena zejména vybudováním KIC  

a související infrastruktury tj. především sítí překládacích stanic, které budou navrženy 

univerzálně pro překládku a odvoz odpadů na delší vzdálenosti, i když primárně budou 

sloužit pro odvoz směsného komunálního odpadu do centra. 

 

Vybudováním sítě překládacích stanic bude možno optimalizovat stávající skládkové 

kapacity bez nutnosti budování nových regionálních skládkových kapacit. Skládky budou 

tvořit, i přes výrazné snížení skládkování od roku 2015, důležitou součást integrovaného 

systému v MSK, protože budou zajišťovat odstranění jinak nevyužitelných odpadů. 

Schéma navrhovaného integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem 

v Moravskoslezském kraji je uveden v příloze J. 
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5 Hospodaření s komunálními odpady v Brně 

Cílem této kapitoly je podat souhrnný přehled o současné situaci hospodaření 

s komunálními odpady v Brně. Kapitola rovněž obsahuje subkpitoly, věnující se analýze 

makroprostředí města, které má bezprostřední vliv na hospodaření s komunálními odpady 

ve městě.  

5.1 Úvod 

Brno je počtem obyvatel druhým největším městem v České republice, je zároveň 

správním městem Jihomoravského kraje. Město se dělí na 29 městských částí,  

viz obrázek níže a v červnu tohoto roku čítalo celkem 371 399 obyvatel. Rozloha Brna je 

230,2 km2 a jeho nadmořská výška se pohybuje od 190 m do 479 m nad mořem. 

 

 

 
Obrázek 7: Mapa městských částí města Brna 

Zdroj: http://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/ (55) 
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5.2 Analýza makroprostředí města 

5.2.1 Geografické prostředí 

Město leží na soutoku řek Svitavy a Svratky. Tok Svratky je na území města dlouhý asi  

29 km a Svitavy asi 13 km. V katastru města se nachází Brněnská přehrada a několik 

malých rybníků a jiných vodních ploch, například Žebětínský rybník nebo nádrže  

v Mariánském údolí. Město Brno je ze tří stran obklopeno zalesněnými kopci, na jihu 

přechází do rozsáhlé jihomoravské nížiny. Ze severozápadu obklopují město výběžky 

Drahanské a Českomoravské vrchoviny, na severovýchodě se rozkládá Moravský kras. 

Brno je také významnou dopravní křižovatkou, protože se nachází v blízkosti několika 

velkých měst, do Prahy je to cca 200 km, vzdálenost do Ostravy asi 180 km, do Slovenské 

metropole je to z Brna cca 130 km a vzdálenost Vídeň -  Brno je také pouhých 130 km.  

Z územně správního pohledu se statutární město Brno člení na 29 městských částí. Největší 

co do počtu obyvatel je městská část Brno - střed, nejmenší městská část Brno - Útěchov.  

5.2.2 Přírodní/Ekologické prostředí 

Značná část území Brna (cca 6379 ha tj. 28 %) je pokryta lesy, nejvyšším bodem  

na katastru města je Kopeček. Díky své poloze mezi Českomoravskou vrchovinou  

a nížinami jižní Moravy má Brno rozmanité přírodní zázemí a mírné klima. Průměrná 

roční teplota dosahuje 9,4 °C, průměrné roční srážky 505 mm, průměrný počet dnů se 

srážkami je 150 a průměrný sluneční svit za rok činí 1 771 hodin. Od východu na západ je 

město dlouhé 21,5 km a celkově zabírá plochu 230 km². Velmi dobrá kvalita ovzduší  

v Brně je zaručena dobrou ventilací jeho území, dlouhodobě nebyly v Brně zaznamenány 

žádné klimatické kalamity. Dle údajů posledního sčítání obyvatelstva se ve městě nachází 

celkem 36 909 domů, z toho 34 086 trvale obydlených, 163 986 bytů a z toho trvale 

obydlených 151 386. Zástavbu rodinných domů je možné podle pravidel odpadového 

hospodářství klasifikovat jako vesnickou a část jako vilovou. Nová výstavba v některých 

čtvrtích má většinou charakter vilové zástavby. Charakteristické pro město je tedy smíšená 

zástavba s převažující sídlištní a vyrovnanou vesnickou a vilovou zástavbou. Na území 

obce se nachází několik chráněných území, která jsou vyhlášena za přírodní památku nebo 

přírodní rezervaci. Je to např. Červený kopec v katastru Brno - Bohunice a Stránská skála  

v katastru Brno - Slatina, dále 2 přírodní parky – Podkomorské lesy a Baba.  
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Brno se dá na rozdíl od Ostravy klasifikovat jako město čisté, bez zvláště významných 

ekologických zátěží, není zde téměř vůbec zastoupen těžký průmysl, více se zde vyskytuje 

terciární a kvartérní sektor. Město je známé svými veletrhy a také jako centrum soudní 

moci, nacházejí se zde velmi významné veřejnosprávní instituce např.: úřad Veřejného 

ochránce práv, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský, atd. 

5.2.3 Demografické prostředí 

Brno je se svými 371 399 obyvateli druhé největší město u nás. Hustota zalidnění katastru 

Brna je přibližně 1600 obyvatel na km². Narozdíl od Ostravy, zažívá Brno v posledních  

3 letech velmi mírný populační růst. Je to způsobeno především kladným přírůstkem 

obyvatelstva v posledních letech, tedy vyšší natalitou než mortalitou, kterou v posledních 

letech způsobily především silné ročníky ze 70. let. Ačkoli je Brno ve srovnání s Ostravou 

město o mnoho přívětivější z hlediska příležitosti najít si zaměstnání a rovněž z hlediska 

kvality životního prostředí, převažuje počet vystěhovaných obyvatel nad těmi 

přistěhovanými. Mnoho obyvatel také dojíždí do města za prací, či za studiem, běžně se  

ve městě pohybují, někteří zde žijí v podnájmech, nicméně nejsou vedeni jako obyvatelé 

města.  

 

Jednou z mnoha předností města je také dostupnější zdravotnická péče, počet lékařů  

na 1000 obyvatel je zde 8,5 lékaře. Průměrný věk obyvatelstva se mírně zvyšuje, 

v současné době je na 42 letech, stejně tak skupina obyvatel nad 65 let se rozšiřuje, občané 

města stárnou. Skupina obyvatelstva v produktivním věku tj. 15 - 64 tvoří 69%,  

za poslední léta tato skupina řídne. Sňatkovost ve městě klesá, rozvodovost roste, tento 

trend kopíruje trend celorepublikový. Na logistiku svozu komunálního odpadu má vliv 

především lidnatost jednotlivých městských částí. Nejlidnatější oblastí je Brno-střed, Brno-

sever a Královo Pole a nejméně osídlenou oblastí je Brno Útěchov, Brno Ořešín  

a Kníničky. Aktuální data za poslední rok ohledně demografických údajů města jsou 

uvedeny v příloze K. 
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5.2.4 Politické a legislativní prostředí 

Největší vliv na produkci a především pak na hospodaření s komunálními odpady mají 

právní předpisy Evropské unie, České republiky, jednotlivých regionů i obcí. Existuje celá 

řada směrnic, nařízení a dalších evropských právních dokumentů věnující se problematice 

odpadů, rovněž zákonů, vyhlášek, plánů odpadového hospodářství na úrovni ČR jako 

členského státu a v neposlední řadě také vyhlášek obcí a plánů odpadového hospodářství 

na úrovni obce. Výčty nejdůležitějších z nich jsou uvedeny zejména v první a druhé 

kapitole této práce. Důležité jsou rovněž vyhlášky obce, které určují poplatek  

za shromažďování komunálního odpadu na území města. Rovněž také vyhláška  

o nakládání s komunálním odpadem v obci. Tyto právní předpisy bývají obvykle každým 

rokem aktualizovány. 

 

Dalším významným vlivem na problematiku KO mají především nastavené trendy  

ve směřování této oblasti, hierarchie nakládání s komunálním odpadem, omezení 

skládkování, vyšší ceny za skládkování, větší podpora termického odstraňování odpadů  

a výstavby spaloven. 

 

Dotační politika výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů např. biomasy, je dalším 

důležitým faktorem při odstraňování některých druhů odpadů.  

5.2.5 Ekonomické prostředí 

Velmi důležitým faktorem, který má vliv na další aspekty životní a ekonomické úrovně 

obyvatel daného regionu a také spotřebu obyvatelstva má ekonomický ukazatel míra 

nezaměstnanosti a průměrná mzda. Registrovaná míra nezaměstnanosti v Brně v loňském 

roce činila 8,56 %. K datu 31. 5. 2011 bylo toto číslo již nižší a to konkrétně 7,9 %, což 

může být způsobeno velmi mírným pozitivním trendem snižující se nezaměstnanosti 

v tomto regionu, ale také sezónními pracemi, které jsou pro toto období typické.  

Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je na tom Brno lépe, v květnu 2011 byla 

celková míra nezaměstnanosti v ČR na 8,2 %. Situace je však pouze mírně lepší, na jedno 

volné místo připadá v celorepublikovém průměru 13 pracovních míst, v Brně je to pouze 

12. 
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Průměrná měsíční hrubá mzda za první čtvrtletí tohoto roku vykazuje v Jihomoravském 

kraji 22 197 Kč, což je v meziročním srovnání o 494 Kč více než v loňském roce. 

V porovnání s ostatními kraji je to 3. nejvyšší mzda. Pokud však srovnáme vývoj reálné 

mzdy, ta zůstává v posledních letech téměř na stejných číslech.  Tento region má i přesto 

velmi dobrou životní úroveň, lépe je na tom v České republice pouze hlavní město Praha  

a Středočeský kraj. Ve městě je velká kupní síla a tudíž také spotřeba, obec má celkově 

také velký potenciál k dalšímu budoucímu růstu. Tento region se dle statistik podílí  

cca 10 % na tvorbě hrubého domácího produktu celé ČR. 

5.2.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Brno je obecně považováno za univerzitní město, nachází se zde velké množství vysokých 

škol a univerzit. Soustřeďuje se zde také vyšší procento vzdělaných lidí, kteří jsou 

zaměstnaní na celé řadě veřejnoprávních úřadů, viz Přírodní/Ekologické prostředí. Dále se 

dá město bezesporu považovat také za kulturní centrum. Brněnská radnice každoročně 

vydává miliony na kulturu ve městě. Proto zde funguje velké množství divadel, galerií, 

muzeí, pořádá se zde řada festivalů a jiných kulturních akcí. Rovněž brněnské výstaviště je 

velmi populární. Ze sportovních aktivit je známý Masarykův okruh, kde se pořádá tradiční 

Velká cena silničních motocyklů. Na území města se rovněž nachází celá řada velkých 

nákupních galerií, restaurací a nočních klubů.  

 

Velké množství kulturních aktivit, které se v obci nachází, dávají možnost výběru 

obyvatelům města a také se mezi nimi šíří osvěta ohledně zdravého životního stylu. 

Rovněž tak, jak již bylo řečeno v socio-kulturním prostředí kapitole 4.1.6 u Ostravy. Vývoj 

je v tomto prostředí velmi srovnatelný v obou městech. 

5.2.7 Technologické prostředí 

Dle Českého statistického úřadu celkem 55% domácností v Jihomoravském kraji vlastnilo 

osobní počítač. 51,3 % mělo zavedený internet a celých 46 % domácností mělo k dispozici 

dokonce vysokorychlostní internet. Počet PC na 100 žáků ve školách se pohybuje okolo  

16 ks. Rovněž nakupování přes internet se každým rokem zvyšuje. V roce 2009 bylo  

cca 23% obyvatel žijící v tomto regionu, kteří nakupují přes internet. 
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Technologické prostředí v oblasti komunálních odpadů je v tomto regionu zcela patrné. 

Jako jedna ze tří oblastí v ČR, má město Brno vystavěnou spalovnu komunálních odpadů  

a tudíž většina odpadů, které se zde vyprodukují, končí v této spalovně. Je to úplně první 

spalovna komunálních odpadů, která byla postavena na našem území. Jen velmi omezené 

množství KO se v tomto regionu skládkuje.  

 

Zavedení systému nakládání s komunálními odpady centrálně řízeného společností se  

100 % majetkovou účastí města Brna přináší městu Brnu jako původci odpadů výhody 

spočívající v: 

§ ucelených informacích o skutečné produkci komunálních odpadů na území města 

Brna a jeho skutečném složení,  

§ zprůhlednění toku odpadů a finančních prostředků,  

§ větší operativnosti přímého řízení toku odpadů a finančních prostředků městskou 

společností,  

§ možnosti přímé kontroly hospodaření s finančními prostředky určenými  

na nakládání s komunálními odpady městem prostřednictvím statutárních orgánů 

SAKO Brno, a.s. (56) 

 

Výrazně podrobněji se tomuto tématu věnuje následující text. 
Dle statistik v tomto regionu působí cca 5000 výzkumných pracovníků a na výzkum  

a vývoj jdou finanční prostředky nejen z veřejných a zahraničních zdrojů, ale také stále 

více od podnikatelských subjektů. 

5.3 Původce odpadu a místní poplatek 

Statutární město jako původce odpadů vydalo obecně platnou vyhlášku č. 6/2005, 

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna, 

ve znění pozdějších předpisů. Další právní předpis, který vydává původce odpadů je 

obecně závazná vyhláška č. 18/2010, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek činí dle této vyhlášky 500 Kč a je tvořen z částky 250 Kč  

za kalendářní rok a z částky 250 Kč za kalendářní rok - tato částka je stanovena podle 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
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odpadu. Skutečné náklady činily za kalendářní rok 2010 celkem 171 667 000,- Kč, počet 

poplatníků k 30. 4. 2010 činil 398 339, tj. 430,95 Kč na osobu. Poplatek je splatný 

nejpozději k datu 31. 5. 2011. (57) 

 

Všechny podrobnosti o platbě tohoto poplatku jsou pro obyvatele zveřejněny na stránkách 

Statutárního města Brna a v samotné vyhlášce, kde je uvedeno, kdo je poplatníkem  

a zároveň kdo je od poplatku osvobozen, důležitá jsou také ustanovení ohledně sazby  

a splatnosti poplatku. Dalším významným právním předpisem je Obecně závazná vyhláška 

č. 14/2007, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 

5.4 Zpracovatelé odpadu působící na území města 

Svozové oblasti města Brna obsluhují tři svozové společnosti: SAKO Brno, a.s., .A.S.A. 

s.r.o. a van Gansenwinkel, s.r.o. 

5.4.1 Společnost .A.S.A. s.r.o. 

Tato společnost je jednou z nejvýznamnějších firem zabývající se odpadem na území ČR, 

původem je to francouzská společnost. V České republice působí od roku 1992  

a v současnosti je největší a nejperspektivnější firmou v odpadovém hospodářství spolu se 

společností Marius Pedersen a.s. Firmy .A.S.A. v České republice obsluhují téměř  

1,2 milionu obyvatel a nabízejí komplexní paletu služeb pro obce, podniky a živnostníky. 

Součástí nabídky služeb je zpracování druhotných surovin, provoz solidifikační jednotky  

a biodegradačních ploch.  

 

.A.S.A. zajišťuje sanaci starých ekologických zátěží, projektuje, staví a rekultivuje vlastní 

skládky. U Brna například provozuje skládku Žabčice u Brna. Všechny pobočky firmy 

.A.S.A. v České republice nabízejí zájemcům zajištění využití nebo odstranění odpadů  

v rozsahu Katalogu odpadů a souhlasů příslušných orgánů veřejné správy (zákon 185/2001 

Sb., vyhlášky 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). (58) 
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V Brně provozuje Centrum využití odpadů (CVO), který využívá sběrný systém, založený 

na síti 15 výkupen surovin a 12 sběrných dvorech a přímých odběrech surovin přímo 

v místě jejich vzniku. 

5.4.2 Společnost van Gansenwinkel, s.r.o. 

Tato společnost je původem z Holandska a v ČR působí od roku 1995. Sídlo společnosti je 

v Modřicích u Brna. Van Gansewinkel, jako zpracovatel odpadů a dodavatel surovin  

a energie. Kromě svozu odpadů se zabývá také recyklací odpadu, skládkováním (provozuje 

svou skládku) a také vlastní firmu na zpracování PET lahví PETKA CZ a.s. Jedná se  

o tzv. fyzickou recyklaci - to znamená, že do recyklačního procesu vstupuje PET a bez 

chemických změn je výstupem opět PET, ale vyčištěné a vhodné pro opětovné použití.  

5.4.3 SAKO Brno, a.s. 

Jedná se o akciovou společnost, jejíž 100 % akcionářem je Statutární město Brno. Celý 

název společnosti je Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost. Svoz 

směsného odpadu provádí asi v 60 % města Brna. 

Společnost zajišťuje tyto služby: 

§ svoz komunálního a vybraného průmyslového odpadu,  

§ energetické využití komunálního odpadu,  

§ sběr a svoz separovaného skla, PET lahví a papíru,  

§ ekologickou likvidaci nelegálních skládek,  

§ pronájem velkoobjemových kontejnerů,  

§ pronájem a prodej širokého sortimentu odpadových nádob,  

§ při poškození nebo zničení pronajatých nádob bezplatnou výměnu,  

§ mimořádný odvoz odpadů na objednávku,  

§ centrální dispečink odvozu odpadů ze sběrných středisek odpadů a sběrných dnů,  

§ poradenskou činnost v oboru nakládání s odpady,  

§ provozování sběrných středisek odpadu v Brně. (59) 

5.5 Produkce KO města Brna 

Statutární město Brno ve své obecně platné vyhlášce č. 14/2007 stanovilo místa určená  

k odkládání komunálního odpadu (dále jen KO).  
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Těmi jsou sběrné nádoby umístěné jednak na:  

§ stálých stanovištích (na zbytkový odpad),  

§ na sběrných místech (kontejnery na využitelné složky KO),  

§ ve sběrných střediscích (objemný odpad, nebezpečný odpad, využitelné složky),  

§ na speciálním sběrném voze (nebezpečné odpady).  

 

Barevné rozlišení a označení těchto nádob je v souladu se standardem EU. 

Nádoby pro využitelné složky KO (kontejnery) město rozmisťuje na veřejně přístupných 

stanovištích, v tzv. sběrných místech. Jsou to zejména nádoby na sběr bílého skla, 

barevného skla, PET lahví, papíru a textilu. V roce 2008 bylo na území města rozmístěno 

celkem 616 kontejnerů na papír, na sklo celkem 1784 kontejnerů a na papír 522. 

Zvláštností je také rozmístění kontejnerů na textil, kterých bylo v tomto roce na území 

města rozmístěno 77 ks. 

 

Nebezpečné složky KO jsou ty druhy odpadů, které mají jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (např. léky, použité injekční stříkačky a jehly z domácností, suché baterie, 

akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně obalů, zářivky, látky 

neznámého složení a další). Tyto odpady nemohou být odkládány do běžných nádob. 

Jejich důkladnější třídění probíhá ve sběrném středisku. 

 

Sběr nebezpečných odpadů probíhá také formou mobilního svozu. Informace o datech, 

hodinách a místech zastávek v průběhu celého roku jsou otiskovány ve zpravodajích 

městských částí, které vydávají úřady městských částí. Tyto informace lze získat  

na jednotlivých úřadech, na odboru životního prostředí magistrátu. 

 

Objemný odpad je přijímán sběrnými středisky odpadů (SSO). Občané zde mohou  

(do 5 kg nebezpečného odpadu a 50 kg ostatního odpadu) zdarma odložit textil, sklo  

a skleněné střepy, železné a neželezné kovy, zářivky, nábytek, trámy, větve, truhlářský 

odpad, papír všeho druhu, různé plasty, monočlánkové, knoflíkové a jiné baterie, olověné 

akumulátory i s náplní, stavební suť v menším objemu, různé pneumatiky, léčiva včetně 

lékovek, zbytky barev a ředidel, televizory, chladničky a další. Při překročení stanoveného 

limitu jsou povinni uhradit cenu podle ceníku schváleného Radou města Brna.  
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Zbytkový odpad je takový, který zbude po vytřídění využitelných složek, nebezpečných 

složek a objemného odpadu. Sběrné nádoby jsou umístěny na stálém stanovišti nepřetržitě 

přístupném fyzickým osobám užívajícím objekty, pro které jsou sběrné nádoby určeny. 

Sběrná střediska odpadů jsou budována za účelem třídění odpadu (nábytek, dřevo, větve, 

stavební odpad, pneumatiky a další), který běžně nelze uložit do sběrných nádob. Současně 

sběrná střediska odpadů slouží ke třídění využitelných složek komunálního odpadu (textil, 

PET, papír, sklo, polystyren, železné a neželezné kovy, tetrapack) a k vyčlenění 

nebezpečných odpadů (akumulátory, zbytky barev a ředidel, motorový olej a další). 

Zároveň dochází k omezování tvorby nelegálních skládek i ke zlepšení estetického vzhledu 

městských částí (odstranění nevhodných velkoobjemových kontejnerů v občanské 

zástavbě, které mohou být i zdrojem znečištění). 

 

V Brně se začalo s provozem prvních sběrných středisek v roce 1995 a k 1. lednu 2011 jich 

na území města Brna funguje 41 ks.  

5.5.1 Druhy a množství zpracovávaného odpadu 

Od toku 2008 neustále dochází ke zhušťování sítě stanovišť na ulicích Brna s kontejnery 

pro tříděný odpad. Ani náhlý pokles výkupních cen na trhu se separovaným odpadem 

způsobený vlivem krize neomezil občany Brna ve třídění.  

 
Tabulka 12: Celková množství vytříděných složek komunálního odpadu na území Brna (t) 

 

Separované 

složky (t) 
2006 2007 2008 2009 2010 

Papír 6 258 6 570 7 361 5 966 6 674 

PET 570 665 749 836 3 300 

sklo 2 447 2 719 3 089 3 188 994 
 

Zdroj: upraveno dle (60) 

 

Z uvedené tabulky je patrné, že každoročně Brno zaznamená nárůst tříděného odpadu. 

Kromě množství vyseparovaného papíru, které v roce 2009 pokleslo díky uzavření 

některých výkupen sběrných surovin. Stejně tak jako v Ostravě se také v Brně projevila 
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krize na trhu s vyseparovaným papírem. Pokud srovnáme množství vytříděných odpadů 

v Ostravě a množství vytříděného odpadu v Brně, je patrné, že se v papíru i sklu Brno vede 

a v PET lahvích (resp. vytříděných plastech) značně zaostává. Je to způsobeno zejména 

skutečností, že v Ostravě existuje v areálu OZO Ostrava přímo linka na třídění PET lahví 

a také, že je zajištěn odbyt této suroviny. Zatímco v Brně funguje firma PETKA CZ a.s., 

která provozuje linku na fyzikální recyklaci PET lahví teprve krátce. Firma PETKA byla 

již delší dobu plánovaná pro uplatnění vytříděných plastů. Tato firma využívá technologii 

italské firmy AMUT, která se vyznačuje minimální zátěží pro životní prostředí, minimální 

spotřebou energií, vody a pomocných látek, voda je důmyslně recyklovaná a proto je 

produkce odpadních vod malá. 

 

Speciální přístup k zajištění odpadu byl nastaven pro lokalitu centra města. V dubnu 2009 

město Brno zahájilo 1. etapu projektu separace PET lahví a papíru ve středu města Brna na 

18-ti stanovištích vždy se dvěma nádobami o objemu 240 l. Pro svoz separovaných složek 

odpadu ze středu města bylo pořízeno speciální malotonážní vozidlo. V roce 2010 byl 

rozšířen svoz nádob 240 l na 74 ks na papír a 74 ks na PET lahve. Pro občany části Brno 

střed bylo též vybudováno nové stanoviště podzemních kontejnerů na křižovatce Jiráskova 

a Konečného náměstí. Občané této městské části mají již k dispozici 5 podzemních 

kontejnerů pro separaci PET – lahví, skla a papíru. (60) 

 

Veškeré odpady ze separovaného sběru jsou dále předávány k recyklaci. Papír odváží 

SAKO do firmy REMAT v Tuřanech, která ze separovaného sběru vytřídí lepenku, 

noviny, časopisy a zbytek se dodává jako smíšený papír. Takto vytříděný papír se dodává  

do tuzemských a slovenských papíren jako výchozí surovina pro výrobu recyklovaného 

papíru. Z celkového množství přivezeného papíru však cca 10 % tvoří nečistoty, které 

nejsou vhodné pro zpracování, ty se vrací zpět do spalovny k termickému využití.  

 
Sklo se podílí na celkovém objemu komunálního odpadu z cca 6%. Při spalování odpadu 

prochází sklo spalovací komorou bez energetického využití a navíc zde zatěžuje výsledný 

produkt technologie spalování – škváru, tudíž je žádoucí sklo neodkládat do směsného 

komunálního odpadu, ale třídit jej. Na území města Brna byly rozmístěny sběrné nádoby 

na sběr skleněných střepů, všechna stanoviště byla stanovena ve spolupráci s jednotlivými 
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úřady městských částí. V současné době exituje cca 800 stanovišť, na kterých jsou 

umístěny dvojice plastových sběrných nádob o různých objemech. Separované sklo je 

dotřiďováno od nežádoucích příměsí - komunálního odpadu, který je následně 

zneškodňován  ve spalovně nebo na skládce. Vytříděné sklo je dopravováno do Kyjova, 

kde ho přebírá společnost REMAT GLASS s.r.o. jako surovinu pro místní sklárnu. 

 

Výrazně ke zlepšení situace v recyklaci skla u nás přispělo vybudování moderní recyklační 

linky přímo v kyjovské sklárně a její následné rozšíření o optické třídění, které přispívá  

ke zvýšení kvality výsledného produktu. Vytříděný odpad je technologicky důležitou 

sklářskou surovinou. Opětovným využitím starého skla pro výrobu nových skleněných 

obalů se šetří jak energie, tak přírodní suroviny, které tvoří ostatní komponenty při výrobě 

skla - sklářský písek, dolomit, živec, vápenec a soda. Pro následné zpracování je důležitá 

kvalita střepů. Z tohoto pohledu se musí zabezpečovat dostatečná informovanost občanů 

o tom, které druhy skla do sběru nepatří. Do nádob na vytříděné sklo nepatří: olovnatá skla, 

borosilikátová (televizní obrazovky a zářivkové trubice), skla opálová, barvená, lepená 

a drátová. Skleněné střepy nesmí být znečištěny žáromateriály, chromity, korundem 

a porcelánem. 

 

V Brně je možno odkládat také použitý textil do speciálních kontejnerů určený pro sběr 

oděvů a textilních materiálů. Sběr, svoz a třídění textilu ve městě Brně provádí  

pro Statutární město Brno společnost E + B textil s. r. o. Vytříděný textilní materiál se 

následně zpracovává na surovinu pro výrobu netkaných textilií a čistících textilií. 

 

Brno umožňuje také ukládat tříděný bioodpad ve sběrných střediscích a shromažďovacích 

místech. Tříděný bioodpad znamená Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků: 

tráva, listí, zelenina, ovoce, keře, odpad rostlinného původu. Kromě bioodpadu od občanů 

se také každoročně produkuje velké množství bioodpadu při údržbě městské zeleně. Zde 

však údržbu vykonávají jednotlivé městské části v samostatné působnosti, většinou tak 

údržbu zabezpečují podnikatelské subjekty oprávněné k údržbě zeleně, kterým však odpad 

z této zeleně vzniká jako původci odpadů, tudíž nemají ohlašovací povinnost. Proto se 

tento odpad neobjevuje v evidenci, současně je také část odpadů ze zeleně využívána  

na místě a omezuje se takto množství vzniklého odpadu. Množství odpadu ze zeleně, které 
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vznikne na území města Brna, se odhaduje v rozsahu 11 000 – 16 000 t/rok. Vzhledem 

k tomu, že je velký potenciál k jejich recyklaci a následnému využití, plánuje se výstavba 

městské kompostárny. 

5.5.2 Využití a odstranění komunálního odpadu města Brna 

Vývoj produkce komunálního odpadu v Brně dokládá následující tabulka. 
 

Tabulka 13: Vývoj produkce komunálního v Brně (t) 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Množství 
odpadu v (t) 95 949 98 729 105 462 106 341 109 495 113 763 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Každoročně dochází k mírnému nárůstu množství komunálního odpadu ve městě.  

Na jednoho obyvatele v roce 2009 připadalo 307 kg odpadu ročně. Brno je specifické 

oproti průměru celé ČR i ostatních měst svým nakládáním s komunálními odpady. 

V průměru se v ČR ročně materiálově využije 20 % odpadů, 71 % se odloží na skládky  

a energeticky využije pouze 9 %. Vzhledem k tomu, že u nás fungují jen tři spalovny 

komunálních odpadů, jsou tyto poměry pochopitelné. Obdobně je tomu také v Ostravě, kde 

však ještě dochází ke zpracování BRKO v kompostárně.  

 

V Brně se vyseparuje či skončí v kompostárně ročně cca 18,6 % KO, 14 % odpadu se uloží 

na skládky a celých 67,4 % odpadu se energeticky využije ve spalovně komunálních 

odpadů SAKO Brno, a.s. Ve spalovně jsou však spalovány odpady i z dalších obcí 

Jihomoravského kraje. Vývoj množství spáleného odpadu ve spalovně SAKO Brno je 

uveden v následující tabulce. 
 

Tabulka 14: Vývoj množství spáleného odpadu ve spalovně SAKO Brno (t) 
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Množství 
odpadu v (t) 

106 740 87 888 88 976 86 029 79 079 54 601 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Od roku 2004 dochází ke snižování množství spáleného odpadu. V roce 2005 došlo 

k odstávce kotlů kvůli opravám, které musely ve spalovně proběhnout a od roku 2007 

dochází k poklesu z důvodu začátku projektu na přestavbu celé spalovny. V jednotlivých 

letech tak muselo být značné množství odpadů odkloněno na skládku. V roce 2007 to bylo 

celých 10 689 t a v roce 2009 dokonce 41 158 t. V roce 2009 z důvodu snížení provozu 

spalovny v rámci prováděné přestavby bylo energeticky využito pouze cca 48 % odpadu, 

43 % bylo odloženo na skládku a zbývající odpad cca 9% byl využit materiálně.  

Po kolaudaci přestavěné spalovny se však plánuje využívat většinu kapacity spalovny, 

která činí 224 t spáleného odpadu ročně. 

 

Příjmy statutárního města Brna na sběr, shromážďování a nakládání s komunálním 

odpadem se skládají s několika částek: 

1) příjem z výběru místních poplatků za KO – plátcem je občan (MP), 

2) příjem z prodeje využitelných složek odpadu, 

3) příspěvek od společnosti EKO-KOM19, 

4) platby za odložení odpadu na sběrných střediscích odpadů (SSO). 

 

Následující graf uvádí poměry jednotlivých složek příjmů statutárního města Brna. 
 

                                                   
19 Společnost EKO-KOM, a.s. se podílí na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním  
a využitím obalového odpadu. Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu 
obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů 
povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá 
Smlouvy o sdružení plnění s osobami, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu. Na základě této smlouvy 
společnost shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby od těchto osob. Na druhé straně společnost 
uzavírá smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadu z obalů s obcemi. Obce mají povinnost vést 
evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů a na základě těchto dat jim EKO-KOM 
přispívá finanční prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu. 
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Graf 8: Příjmy statutárního města Brna na sběr, shromažďování a nakládání s komunálním odpadem 

Zdroj: (61) 

 

Největším příjmem je každoročně výběr místního poplatku, i když, jak je z grafu patrné, 

jeho výběr v průběhu let kolísá. Příjmy od společnosti EKO-KOM20 a také příjem 

z prodeje využitelných složek odpadu jsou zhruba stejně vysoké. Nejméně pak přispívají 

na systém hospodaření s komunálním odpadem ve městě tržby z odložení odpadu  

na sběrných střediscích. 

5.5.3 Spalovna SAKO Brno, a.s. 

Brněnská spalovna má dlouhou historii, již v roce 1904 bylo usnesením městského 

zastupitelstva v Brně rozhodnuto o zbudování městské spalovny odpadů. Koncem podzimu 

1904 byla stavba zahájena a 24. 8. 1905 vyrobila spalovna první elektrickou energii  

z odpadu. Byla to vůbec první spalovna Rakousko - Uherské monarchie, která již v té době 

využívala energetického potenciálu z odpadu k výrobě elektrické energie, a sloužila svému 

účelu až do roku 1941. V posledních dnech druhé světové války byla městská spalovna 

včetně blízké plynárny a elektrárny vybombardována. Snahu o vybudování nové spalovny 

lze nalézt již v materiálech zabývajících se obnovou válkou zničeného města. 
                                                   
20 Klienti společnosti mohou své produkty označovat značkou zelený bod - ochranná známka. Umístění této 
značky na obalu znamená, že za něj byl uhrazen finanční příspěvek autorizované společnosti EKO-KOM. 
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První písemný doklad o investičním záměru stavby spalovny v Brně je z roku 1977, 

stavební povolení bylo vydáno v roce 1984, po pěti letech byla stavba dokončena. 

Generálním dodavatelem technologické části byla ČKD DUKLA Praha a generálním 

dodavatelem stavební části byly Průmyslové stavby Brno. 

 

Během 16-ti letého provozu spalovny dochází stále ke zlepšování ekologických parametrů 

spalovny, což se projevuje snižováním množství emisí sledovaných škodlivin  

a dodržováním emisních limitů platných jak v ČR (II. stupeň čištění od roku 1994) tak  

i v zemích Evropské Unie. (60) 

 

Hlavní výhody spalovny SAKO Brno jsou: 
§ spalování SKO bez předchozí nutné úpravy, 

§ jednoduché a účinné ovládání spalovacího procesu, 

§ dokonalé vyhoření odpadu až na anorganický inertní materiál – škváru, 

§ škvára obsahuje minimální množství organických zbytků (1 - 5 %), 

§ redukce hmotnosti na 25 % původních hodnot, 

§ redukce objemu až na 10 % původních hodnot (10-ti násobné prodloužení 

životnosti skládky), 

§ využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě teplonosného 

média, 

§ úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie, 

§ účinné čištění sledovaných škodlivin ze spalin, 

§ získání druhotných surovin pro materiálové využití vyseparováním železného šrotu 

ze škváry. (59) 

 

Úspora neobnovitelných energetických zdrojů pro výrobu tepelné energie při termickém 

zneškodnění odpadu ve společnosti SAKO Brno a.s., s následným využitím tepla je 

značná, dokladuje to následující schéma. 
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Schéma 9: Příklad úspory neobnovitelných energetických zdrojů spalovny SAKO Brno 

Zdroj: upraveno podle (56) 

 

Pro bezpečný a ekologický provoz Spalovny SAKO Brno je nainstalována celá řada 

bezpečnostních systémů a odlučovacích zařízení. 

 

1) Radiační ochrana - V prosinci roku 1999 byl nainstalován před vstup na vážní zařízení 

Spalovny detekční systém, který má za cíl zabránit nedovolenému úniku radioaktivních 

látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí při nelegálním a nežádoucím 

transportu zdrojů ionizujícího záření a omezit tak následky nehod. Radiační ochranou  

se rozumí takový systém technických a organizačních opatření, který omezí 

pravděpodobnost ozáření dalších osob a životního prostředí. Nainstalovaný systém odhalí 

zářiče ionizujícího záření nestíněné i stíněné odpadem, stavební sutí i jinými materiály,  

a to i takové, které jsou uzavřeny v přepravním olověném stínění. 

 

2) Spalování a I. stupeň čištění  - Stavba byla řešena jako uzavřený ucelený komplex 

s prvním stupněm čištění spalin, tj. odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických 

odlučovačích. Konstrukčně jsou kotle řešeny jako tzv. kotle třetí generace,  

tj. s maximálním snížením průtočných rychlostí spalin výhřevnými plochami, uvolněním 

všech vnitřních prostor z důvodů zanášení a otěru, se snahou o docílení maximálního 

 
Množství odpadu 88 976 t 

Dodané teplo 
711 844 GJ 

 

Úspora topného oleje 
do 0,2 % síry 21 287 t 

 

Úspora zemního plynu 
24 631 m3 

 

Úspora černého 
koksovatelného uhlí 

31 221 t 
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parního výkonu kotlů. V říjnu 2004 byla do stávajícího zařízení nově instalována metoda 

selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku (SNCR), která spočívá v nástřiku 

redukčního roztoku do spalovací komory kotle v teplotním pásmu 850 - 1050 °C. Tato 

technologie reaguje na množství a teplotu spalin i na vstupní koncentrace NOx za kotlem 

tak, aby bylo zajištěno i za nejméně příznivých podmínek splnění emisního limitu pro 

znečišťující látku NO2 – 200 mg/m3. Podmínkou instalace bylo zachovat stávající provozní 

podmínky vlastního spalovacího procesu a následných provozů, při splnění obecního 

emisního limitu pro nově vznikající znečišťující látku NH3 – 50 mg/m3. Tato znečišťující 

látka vzniká jako důsledek nedokonalé chemické reakce mezi oxidy dusíku a redukčním 

činidlem nebo v důsledku přebytku redukčního činidla při nástřiku do spalovací komory 

kotle. Pro zpětnou odezvu množství nástřiku redukčního činidla je na výstupu z kotle 

instalován analyzátor pro sledování koncentrace NO/NOx a slouží pro řídící proces 

nástřiku redukčního činidla. Pro všechny tři spalovací kotle byl navržen jeden komín 

s výškou 125 metrů. Škvára se ukládá na zabezpečené skládce odpadů určené pro tuto 

skupinu odpadů. Ve snaze snížit množství škodlivých látek emitovaných do ovzduší bylo 

rozhodnuto o vybudování dalšího stupně čištění spalin, založeného na polosuché vápenné 

metodě čištění spalin spolu s technickými a provozními opatřeními k řešení problematiky 

těžkých kovů, dioxinů a jiných persistentních organických polutantů, označené jako stavba 

druhého stupně čištění spalin. 

 

3) Druhý stupeň čištění - Do objektu druhého stupně čištění jsou spaliny z kotlů 

přivedeny kouřovody a čištění probíhá ve dvou paralelních na sobě nezávislých linkách 

polosuchou vápennou metodou. Principem metody je řada chemických reakcí probíhajících 

mezi souproudem plynných horkých (210 – 260 °C) kyselých složek spalin a alkalickým 

sorbentem, kterým je aerosol vápenného mléka. Tyto složky spolu reagují za postupného 

odpaření vody. Výsledným produktem reakce je velmi jemný prášek, který je odseparován 

ze spalin na tkaninových filtrech. K posledním chemickým reakcím dochází 

v nahromaděných vrstvách, ulpělých na těchto filtrech. Do kouřovodu mezi absorbéry 

a tkaninové filtry se tlakově vhání aktivní uhlí (6 – 8 kg/hod), na němž se adsorbují další 

nežádoucí složky ze spalin, které nemohly být předchozími reakcemi odstraněny. Jedná se 

především o zbytky těžkých kovů a perzistentní organické polutanty typu PCDD/F, PCB 
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a PAU. Schéma technologického procesu spalování odpadu a čištění spalin je uvedeno 

v příloze L. 

 

4) Objekt solidifikace - Popílek i odpadní produkt z druhého stupně čištění spalin 

obsahuje množství solí a těžkých kovů, které by mohly být na deponiích vyluhovány 

vlivem kyselých dešťových srážek. Vyluhování se proto zabraňuje tzv. solidifikací. 

V objektu solidifikace se smíchává popílek z prvního stupně čištění spalin s odpadním 

produktem z druhého stupně čištění spalin a jako pojivo se používá cement a voda. 

Chemické složení makrosložek odpadního produktu závisí na chemickém složení spalin 

(tedy na skladbě SKO), je přibližně následující: 60 % chloridu vápenatého, 20 % siřičitanu 

vápenatého, 3 % síranu vápenatého, asi 3 – 9 % zkarbonizovaného a nezreagovaného 

vápenného hydrátu. Solidifikovaný produkt v kašovité formě je odvážen speciálními auty 

na deponie, kde tuhne v litých vrstvách do 48 hodin.  

 

Emisní limity pro jednotlivé sledované škodliviny platné u nás jsou srovnatelné s emisními 

limity v průmyslově vyspělých zemích Evropy. Přitom je třeba podotknout, že složení 

SKO u nás je pro účely spalování výrazně nepříznivější než ve vyspělých zemích Evropy, 

protože tam je zcela běžný separovaný sběr SKO, který již na vstupu snižuje koncentrace 

škodlivin v produktech spalování a tím snižuje náročnost na celý čisticí proces spalin.  

Po uvedení do provozu druhého stupně čištění spalin se brněnská spalovna zařadila svými 

parametry mezi evropské ekologické stavby s cílem pozitivně působit na životní prostředí.  

(40) Ročního vyhodnocení měsíčních průměrných hodnot emisí vztažené  

na stanovené referenční podmínky, vyhodnocené z kontinuální analýzy spalovny SKO 

společnosti SAKO Brno, a.s. uvádím v příloze M. 

 

Od roku 2007 probíhá realizace projektu s názvem „Odpadové hospodářství Brno“, jedná 

se o rozsáhlou přestavbu stávající Spalovny na moderní zařízení zcela odpovídající novým 

normám Evropské unie.  

 

Nová spalovna by měla přinést řadu ekologických i ekonomických zefektivnění, jedná 

se především o následující oblasti: 
§ energetické využití směsných komunálních odpadů v množství 224 000 tun ročně, 
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§ výroba tepelné energie ve formě páry, 

§ vyrobená pára ve spalovenských kotlích bude využita pro: 

ü výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu společnosti SAKO Brno, a. s. 

a prostřednictvím distribuční společnosti pro dodávku do rozvodné sítě, 

ü topné účely pro vlastní spotřebu SAKO Brno, a. s. a pro dodávku do sítě 

centrálního zásobování teplem (CZT) města Brna, 

ü ohřev vody pro horkovodní síť města Brna; tento ohřev vody však bude 

realizován mimo rozsah tohoto projektu.  

§ splnění platných emisních limitů sledovaných znečišťujících látek instalací nového 

efektivního systému čištění spalin, 

§ využití cca 50 000 tun škváry pro stavební účely,  

§ materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu v množství 10 000 

tun/rok, 

§ zabezpečení podmínek pro energetické využití směsných komunálních odpadů  

v množství do 80 000 tun ročně po dobu rekonstrukce. (62) 

 

Příprava celého projektu začala již v roce 2001, stavební práce byly zahájeny v roce 2008  

a v září 2010 byl spuštěn zkušební provoz, v červenci tohoto roku by mělo dojít  

ke kolaudaci tohoto projektu. 

Porovnání stavu spalovny před přestavbou a po ní dokládá následující tabulka: 
 

 

Tabulka 15: Srovnání základních provozních parametrů spalovny SAKO Brno před a po realizaci projektu 

 

Před realizací Po realizaci 

3 kotle - 1,37 MPa, 220 ºC Nahrazení 2 stávajících kotlů za nové technicky 
moderní 4 MPa, 400 ºC 

15 t odpadu/hod 
14 t odpadu /hod/11 MJ 
16 t odpadu/hod/8 MJ 
třetí kotel v provozu po dobu rekonstrukce 

Účinnost 75 % Účinnost 85 % 
Poloautomatická regulace provozu kotlů Plně automatické spalování 
Projektovaná kapacita 240 tis. t odpadu/rok Projektovaná kapacita 224 tis. t odpadu/rok 
 

Zdroj: upraveno dle dat (61) 
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Ekologické zefektivnění nového provozu spalovny je patrné z následujícího srovnání 

produkce vybraných škodlivin v emisích při spálení 1 tuny SKO. Je zde patrný značný 

pokles všech sledovaných látek, kromě SO2, který zaznamená mírný nárůst oproti své 

původní hodnotě před realizací projektu. 

 
Tabulka 16: Srovnání produkce vybraných škodlivin v emisích při spálení 1 t SKO 

 

Před realizací Po realizaci 

1,12 kg NOx 0,94 kg NOx 
127 g CO; 92 g CO 

1,09 t CO2 1,07 t CO2 

70 g SO2 86 g SO2 

28 g HCl; 17 g HCl 

0,000 000 175 g PCDD/F 0,000 000 026 g PCDD/F 
 

Zdroj: upraveno dle dat (61) 

 
Nově vybudovaná technologie čištění spalin bude využívat jen malou část stávající 

technologie původního II. stupně čištění spalin. Staré zařízení má být demontováno  

a budova čištění spalin má být upravena. Předpokládá se růst zájmu o energetické 

využívání odpadu a to zejména díky velmi příznivé ceně cca 850 Kč za tunu odpadu.  

 

Spálením předpokládaného množství odpadu (tj. 224 tis. tun SKO za rok) v kotlích nové 

generace vznikne pára, která bude využita jak pro výrobu elektrické energie, tak  

i pro následnou dodávku tepla ve formě páry do sítě Centrálního zásobování teplem. 

Redukovaná pára bude využita i pro vlastní potřebu. Parní odběrová kondenzační turbína 

se vzduchovou kondenzací bude mít výkon 22,7 MWe. Koncovým technologickým uzlem 

projektu je rekonstrukce škvárového hospodářství, kde probíhá separace železa i barevných 

kovů ze škváry. Škvára bude dále tříděna na jednotlivé velikostní frakce z hlediska potřeb 

odběratelů. (63) 
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Celkové náklady projektu činí 92,827 mil. Kč, přičemž 50,308 mil. Kč připutují ze zdrojů 

Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR, zbývající částka bude 

dofinancována z rozpočtu Statutárního města Brna a společnosti SAKO Brno, a.s. 
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6 Stanovení základních palivových charakteristik látkových 

složek komunálních odpadů z různých typů zástaveb na 

území měst Ostrava a Brno 

Široká i odborná veřejnost neustále řeší otázku, jakým způsobem nakládat s neustále se 

zvyšujícím množství komunálního odpadu ve městech a obcích, tak aby se splnil 

požadavek na ekonomickou efektivnost, ekologičnost i energetickou efektivnost. Evropská 

unie jde směrem výstavby spaloven na komunální odpad, na rozdíl od České republiky, 

kde naprostá většina veškerého odpadu končí na skládkách (cca 85 %). V ČR jsou 

prakticky v provozu jen tři větší spalovny komunálního odpadu v Brně, Liberci a Praze, 

které se často potýkají s problémem využití vznikající tepelné energie. Nově projektovanou 

spalovnou komunálního odpadu je projekt Krajského integrovaného centra Ostrava 

v Karviné v lokalitě Dolu Barbora. 

 

Následující výzkum probíhal v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva průmyslu  

a obchodu ČR „Výzkum technologie procesu a optimalizace konstrukce spalovacích pecí 

na komunální odpad, zajišťující zvýšení účinnosti transformace energie“, ev. č. 2A-

3TP1/087. 

6.1 Úvod do výzkumu 

Na straně 23 je uvedena legislativa skládkování komunálního odpadu, konkrétně pak fakt 

ohledně skutečnosti, že Evropská unie požaduje po svých členských státech, aby se 

výrazně omezilo skládkování odpadů, a zjevně směřuje k tomu, aby se postupem času 

odstranilo úplně. Ukládá to ČR evropská směrnice 99/31/ES, za jejíž neplnění hrozí velké 

finanční postihy. EU stanovuje termíny týkající se redukování množství odpadu určeného 

ke skládkování takto: 

§ v roce 2010 o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995,  

§ v roce 2013 o 50% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995,  

§ v roce 2020 o 65% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.  
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Graf 10: Jak nakládat se směsným komunálním odpadem v závislosti na závazky Směrnice 31/99/ES (t/rok) 
Zdroj: (64) 

 

Spalování  je proces oxidace, tuhých, kapalných nebo plynných látek spalitelných odpadů 

na oxid uhličitý (CO2), vodu a popel. Spalování redukuje objem odpadů na 10 až 15 % 

jejich původního objemu a zároveň je sterilizuje, resp. zbavuje choroboplodných zárodků, 

vzniklé teplo je pak využitelné např. k ohřevu vody či pro výrobu páry nebo jiné účely. 

Podle mnoha odborníků je spalování nejefektivnějším způsobem konečného odstranění 

odpadů, které se nedají zpracovat jiným způsobem. Naopak skládkování je sice metodou 

nejlevnější, ale také ekologicky nejnáročnější. (65) 

 

Podle zákona o odpadech se za energetické využívání považuje jen spalování takových 

odpadů, které hoří samostatně v reakčním prostoru spalovny, tj. nepotřebují ke svému 

hoření podpůrné palivo (kromě krátkého stadia zapalování). Druhou podmínkou je, aby se 

vznikající teplo použilo pro potřebu vlastní nebo dalších osob. Pokud tyto dvě základní 

podmínky nejsou splněny, nedá se mluvit o energetickém využívání odpadů. (2) 

 

Samostatné hoření odpadu je možno zajistit pouze za předpokladu vytvoření vhodné 

vsázky odpadu do spalovacího prostoru tak, aby nedocházelo k významným změnám 

termochemických charakteristik (zejména výhřevnosti) jednotlivých po sobě následujících 

dávek odpadu. Složení a tedy i výhřevnost směsného komunálního odpadu se různí a to 

zejména v závislosti na ročním období a na typu zástavby. (66) 
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Rozbory odpadů v brněnském i ostravském regionu byly prováděny pro tři typy zástaveb – 

sídlištní, vilovou a vesnickou. Tyto zástavby se liší zejména způsobem vytápění a to dle 

možností obyvatel v dané oblasti např. centrální vytápění, plynové vytápění i klasické kotle 

na pevná paliva.  

 

Sídlištní zástavba je charakteristická pro velká města s centrálním vytápěním, při velkém 

množství zejména panelových domů a bez možnosti ovlivnění typu vytápění, bez 

kompostování aj. Sídlištní zástavby jsou v tomto výzkumu reprezentovány brněnskou 

čtvrtí Lesná a čtvrtí ve svozové oblasti OZO Ostrava Studénka na Ostravsku. 

 

Vilová zástavba je charakteristická plynovým vytápěním a klasickými kotli na tuhá paliva, 

které jsou v mnoha případech nevhodně využívány i k odstraňování komunálního odpadu 

z domácností. U těchto oblastí je možno počítat i s částečnou možností kompostování, 

které může snížit množství biologicky rozložitelných látek v komunálním odpadu a díky 

poplatkům za svoz odpadů z jednotlivých domácností se zde setkáváme i se snahou  

o maximální vytřídění látkových složek z komunálního odpadu určeného do svozových 

nádob (papír, sklo, plast). Vilová zástavba je ostravská čtvrť Krásné Pole a Masarykova 

čtvrť v Brně. 

 
Vesnická zástavba je charakteristická pro oblasti s převážně lokálními topeništi na pevná 

paliva.  Opět zde nastává problém jako u vilové zástavby s využíváním komunálního 

odpadu k topení, ale v mnohem větší míře než tomu bývá u zástavby vilové. Zvyšuje  

se zde i využití kompostování, kdy je kompost využíván přímo na pozemcích producentů. 

Třídění složek komunálního odpadu bývá složitější z důvodu vzdálenějších separačních 

míst a naopak je nahrazováno jejich spalováním v domácích topeništích a to z důvodu 

snížení obsahu KO ve svozových nádobách. Vesnickou zástavbu zastupuje ve výzkumu 

obec Soběšice a ostravská čtvrť Ludgeřovice. 

 

V případě rozboru vzorků odpadů z různých typů zástaveb je možné na základě hmotnostní 

bilance látkových složek komunálních odpadů a jejich termochemických vlastností 

dopočítat výhřevnost a další parametry vzorků.  
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6.2 Metodika 

Základem pro stanovení základních palivových charakteristik látkových složek 

komunálního odpadu bylo nutné získat, zpracovat a analyzovat vzorky komunálního 

odpadu. Po zvážení několika možných variant byla pro spolupráci na dodání vzorků  

ke zpracování a analýze zvolena spalovna komunálního odpadu SAKO Brno, a.s. Vzorky 

byly odebrány ze tří městských zástaveb Soběšice, Lesná a Masarykova čtvrť – dále 

vzorky jsou pro přehlednost značeny jako městská část A, B, C. Komunální odpad byl 

v rámci každé městské zástavby rozdělen na základní skupiny: plasty, papír, obuv, textil, 

bio, dřevo, frakce, sklo, kovy a inertní odpad. Jednotlivé druhy komunálního odpadu byly 

pak dále roztříděny dle své příbuznosti na poddruhy např. druh plasty na poddruhy jiné 

obaly, PET, jiné plasty, ostatní, fólie a obaly. Toto bylo provedeno stejně pro každou 

městskou zástavbu, aby výsledky byly porovnatelné. Takto připravené vzorky byly 

očíslovány a rozděleny na odpad spalitelný a nespalitelný. Dále se již pracovalo pouze 

s odpadem spalitelným.  

 

Obdobně bylo postupováno při analýzách vzorků komunálního odpadu v ostravském 

regionu. Spolupracovali jsme se společností OZO Ostrava s.r.o. Zde byly vzorky 

odebrány ze tří městských zástaveb - Krásné Pole, Studénka a Ludgeřovice. Dále v textu 

značeny jen jako D, E, F. Přehled odebraných vzorků z brněnského a ostravského regionu 

včetně hmotností je uveden v přílohách N a O. 

 

Každý vzorek komunálního odpadu byl laboratorními nůžkami a noži rozděleny na menší 

kousky, aby je bylo možno dále zpracovávat. Takto připravenými vzorky byl naplněn 

laboratorní mlýn. Výsledné vzorky byly po pomletí vloženy do síta, částí nádsítnou byly 

plněny vzorkovnice na analýzu vzorků pro termogravimetrickou analýzu (TGA), částí 

podsítnou se plnili vzorkovnice pro elementární analýzu. Často se také stávalo, že vzorek 

obsahoval velké množství vody na to, aby jej laboratorní mlýn dokázal zpracovat. Nejprve 

byl odebrán vzorek na TGA, následně byl vzorek vysušen v laboratorní sušárně a teprve 

následně jím plněn mlýn a pomletými, podsítnými vzorky dále vzorkovnice na elementární 

analýzu. Po provedení zpracování a přípravy vzorků na další analýzy byly původní vzorky 

komunálního odpadu z hygienických důvodů zlikvidovány. 
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Pomocí termogravimetrické analýzy byl stanoven obsah vlhkosti, popela, hořlaviny  

a zápalná teplota jednotlivých vzorků. Termogravimetrický analyzátor sledoval při 

nastavené teplotě 105°C úbytek hmotností jednotlivých vzorků a na základě toho určil 

procentuální obsah vlhkosti ve vzorku. Celý proces končil ve chvíli, když již nedocházelo 

ke změně hmotnosti vysušených vzorků. Následně byla pec nastavena na teplotu 815 °C  

a kyslíkovou atmosféru, pomocí tohoto stavu byly získány hodnoty obsahu vlhkosti (W)  

a popela vzorku (A).   

 

Ze vzorce     

C + W + A = 100%          (2) 

byl stanoven obsah hořlaviny (C). 

 

Zápalná teplota, ke každému vzorku byla stanovena pomocí teplené charakteristiky křivky, 

která zaznamenává závislost úbytku hmotnosti vzorku na zvyšující se teplotě. 

Termogravimetrický analyzátor tuto křivku automaticky zpracoval pomocí řídícího 

počítače. 

 

Zpracovaná elementární analýza, provedená na principu plynové chromatografie 

stanovila hmotnostní procentuální obsah dusíku (N), uhlíku (C), vodíku (H), síry (S)  

a kyslíku (O) v jednotlivých vzorcích.  

 

Platí vztah    

C + H + O + N + S + A + W = 100%       (3) 

Takto získané hodnoty charakterizují vzorek v bezvodném stavu. Pro přepočet obsahu 

uvedených prvků na obsah v původním stavu byl použit vzorec. 

 

XP = (XB . CP) / CB [% hmot.]        (4) 

kde je: 

XP……obsah prvku ve vzorku v původním stavu, [% hmot.] 

XB…...obsah prvku ve vzorku v bezvodném stavu, [% hmot.] 

CP……obsah hořlaviny ve vzorku v původním stavu, [% hmot.] 

CB……obsah hořlaviny ve vzorku v bezvodném stavu, [% hmot.]  
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Podíl paliva po odečtení nehořlavých látek se nazývá hořlavina, která se skládá z prvků C, 

H, O, N, S. Do podílu hořlaviny se počítá jen síra spalitelná (prchavá). 

Uhlík C je hlavním nositelem tepelné energie, nachází se v odpadu ve formě organických 

sloučenin. 

 

Vodík H při hoření vyvine asi 4x více tepla na jednotku hmotnosti, což se příznivě 

projevuje na výhřevnosti paliva. Celkový vodík se skládá z vodíku vázaného Hv a vodíku 

nezadaného Hn 

 

Platí vztah     

Hc = Hv + Hn            (5) 

Vodík vázaný Hv je část vodíku, která je vázána na kyslík. Tento vodík nepřispívá 

k výhřevnosti paliva, naopak spotřebuje určité množství tepla na odpaření vody. 

 

Vodík nezadaný Hn je ta část vodíku, která zbude po sloučení s celým obsahem kyslíku 

palivu, stanoví se vztahem:   

 

Hn = H – O/8           (6)

  

Síra S je v palivu nežádoucí, přestože zvyšuje jeho výhřevnost. Produkty hoření síry (SO2, 

SO3) mají nepříznivý vliv na trvanlivost topného zařízení a znečišťují atmosféru. 

 

Kyslík O je nežádoucí součástí paliva, protože váže vodík a částečně i uhlík na hydroxidy, 

vodu a oxidy. 

 

Dusík N se nezúčastňuje reakcí hoření a zcela přechází do spalin, podílí se na tvorbě 

sloučenin dusíku NOx. Svou přítomností snižuje obsah ostatních prvků, což se projevuje  

ve snížení výhřevnosti paliva. (67) 

 

Stanovení obsahu chlóru ve vzorcích komunálního odpadu byl stanoven podle normového 

postupu, kdy byl vzorek spálen v kalorimetrické bombě, převeden do roztoku a stanoven 

obsah celkového chlóru metodou iontové chromatografie jako Cl- na iontovém 
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chromatografu. (66) Při stanovení vhodné metodiky jsme částečně použili doporučenou 

metodiku zjišťování množství a skladby komunálního odpadu dle (68). 

 

Výsledky provedené termogravimetrické analýzy vzorků komunálního odpadu  

ze svozových oblastí SAKO Brno, a.s. jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 17. (69)  

Tabulka 17: Obsah vlhkosti, popela, hořlaviny a zápalné teploty vzorků látkových složek komunálních 

odpadů 

Identifikace 
vzorku Druh odpadu Vlhkost      

[hm. %] 

Obsah  
popela  

[hm. %] 

Obsah 
hořlaviny   
[hm. %] 

Zápalná 
teplota 

[°C] 

MĚSTSKÁ ČÁST A 
Sako 22 Guma 13,1 12,8 74,1 260 
Sako 23 Plasty - jiné obaly 5,7 2,4 91,9 320 
Sako 24 Plasty - PET 1,5 0,8 97,7 430 
Sako 25 Plasty - jiné plasty 1,3 1,4 97,4 330 
Sako 26 Plasty - ostatní 4,4 3,5 92,1 330 
Sako 27 Plasty - fólie 14,2 8,0 77,9 280 
Sako 28 Plasty - obaly 19,6 11,9 68,5 270 
Sako 29 Papír - obaly 41,7 11,7 46,6 260 
Sako 30 Papír - obaly - tetrapack 16,9 5,2 77,9 260 
Sako 31 Papír - noviny/časopisy 14,7 9,2 76,1 270 
Sako 32 Papír - jiné obaly 18,0 6,9 75,2 270 
Sako 33 Papír - jiný papír 29,0 6,7 64,3 270 
Sako 34 Papír - ostatní 40,9 8,5 50,7 240 
Sako 35 Papír - obaly  lepenka 39,8 8,5 51,8 240 
Sako 36 Papír - knihy/tiskoviny 12,8 9,9 77,3 270 
Sako 37 Obuv 3,8 5,0 91,2 250 
Sako 38 Textil 32,3 5,5 62,2 260 
Sako 39 Kompostovatelný 68,3 3,0 28,7 220 
Sako 40 Dřevo 14,5 0,7 84,8 270 
Sako 41A Bio - spalitelný 18,0 6,9 75,1 270 
Sako 41B Frakce 20 x 20 35,0 45,9 19,1 190 
Sako 42 Frakce 8 x 8 41,6 34,4 24,0 180 

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

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

Zdroj: vlastní zpracování na základě (66) 
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Výsledky elementární analýzy jsou uvedeny v přílohách P, Q a R. Na základě těchto 

výsledků bylo k jednotlivým vzorkům vypočteno spalné teplo a výhřevnost. Vzhledem  

k tomu, že ve všech uvedených vzorcích vyšel obsah síry roven nule, v tabulkách výsledků 

není uveden. Celková hmotnost původního vzorku byla v případě městské části A 400 kg  

a v případě městské části B 200 kg. V tabulkách není uveden odpad nespalitelný, který 

tvořil určitou menší procentní část původního vzorku získaného ze spalovny SAKO Brno, 

a.s. 

Výsledky provedené termogravimetrické analýzy vzorků komunálního odpadu z OZO 

Ostrava jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 18.   

Tabulka 18: Obsah vlhkosti, popela, hořlaviny a zápalné teploty vzorků látkových složek komunálních 

odpadů 

Identifikace 

vzorku 
Druh odpadu 

Vlhkost 

[hm. %] 

Obsah 

popela 

[hm. %] 

Obsah 

hořlaviny 

[hm. %] 

Zápalná 

teplota 

[°C] 

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

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

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

Zdroj: vlastní zpracování na základě (66) 

6.3 Vyhodnocení vhodnosti energetického využití jednotlivých druhů 

odpadu  

Na základě výsledků termogravimetrické analýzy můžeme konstatovat následující 

skutečnosti. Hranicí pro spalování tuhého odpadu bez přívodu podpůrného paliva je 

minimální výhřevnost odpadu 5000 kJ.kg-1, této podmínce pak odpovídá složení odpadu  

s obsahem popela ≤ 60%, obsah vlhkosti ≤ 50% a obsah hořlaviny ≥ 25%. Uvedeným 

procentním podílům odpovídají v městské části A všechny vzorky kromě vzorku Sako 39 

kompostovatelný odpad, který překračuje obsah vlhkosti, dále vzorek Sako 41B, který 

obsahuje malé množství hořlaviny a také obsah popela se blíží hraniční hodnotě a také 

vzorek Sako 42, který rovněž obsahuje hraniční hodnotu obsahu hořlaviny a relativně 

vysoký obsah popela i vlhkosti. Tyto vzorky jednoznačně nejsou samostatně vhodné  

pro energetické využití odpadů. V městské části B pak byla situace obdobná, kde byl 

rovněž kompostovatelný odpad a frakce označena za zcela nevhodnou k energetickému 

využití při samostatném použití. V městské části C překračuje vzorek Sako 86, Sako 87  

a Sako 88 obsah vlhkosti a vykazuje hraniční hodnoty obsahu hořlaviny, opět jde  

o bio-kompostovatelný odpad. Frakce vzorky Sako 89 a Sako 90 obsahují malé množství 

hořlaviny. 

 

Vzorky odebrané na území města Ostravy byly pojmenovány již při odběru trochu jinou 

terminologií, nicméně lze velmi jednoduše přiřadit k jednotlivým vzorkům SAKO 
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ekvivalenty vzorků OZO. V městské části D vykazují velké množství vlhkosti vzorky 

OZO 48 a OZO 49 (hygienické potřeby a organika), rovněž je u těchto vzorků nízké 

množství hořlaviny. V městské části E rovněž odpad organika obsahuje velké množství 

vlhkosti, ale také vzorek OZO 62 spalitelný odpad. Ten také obsahuje malé množství 

hořlaviny. V městské části F je situace obdobná, opět se zde vymyká svými hodnotami 

odpad organika.  

 

Ve směsi s výhřevnými odpady v určitém poměru, by však po vysušení mohly být 

k energetickému využití vhodné, tím by se snížilo množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládkách. 

 

S ohledem na vysoký obsah hořlaviny a nízký obsah vlhkosti se jeví jako dobře využitelné 

všechny druhy plastových materiálů. Nejednoznačné výsledky můžeme konstatovat  

u papírových odpadů, liší se zejména různým obsahem vlhkosti, v některých případech 

dokonce velmi vysoký obsah vlhkosti negativně ovlivní hodnotu výhřevnosti. Dřevo, textil 

i obuv vykazují ve všech parametrech velmi dobré hodnoty, zejména pak vysoký obsah 

hořlaviny a nízký obsah vlhkosti ukazuje na velmi dobrou energetickou využitelnost. 

 

Nejvyšší zápalné teploty vykazovaly  u  městské části  A a  C některé  plasty  a  u  městské 

části B to byly dva vzorky papírových odpadů. Naopak nejnižší zápalné teploty se 

vyskytovaly u frakcí a u městské části C také bio spalitelné odpady. 

 

U vzorků OZO jsou nejvyšší zápalné teploty u vzorků plastů konkrétně PET lahví a dále 

plastů nazvaných jako jiné obaly. Nejnižší zápalná teplota se vyskytla u vzorku OZO 49 

organika. 

 

Podle výsledků elementární analýzy můžeme vyvodit následující skutečnosti. Plastové 

odpady vykazují velkou výhřevnost, která je dána vysokým obsahem uhlíku, příznivým 

množstvím vodíku a relativně uspokojivém obsahem dusíku. Kyslík je rovněž zastoupen  

ve vzorcích plastových odpadů v příznivém množství kromě vzorku Sako 26 (kde obsah 

O2 měl vliv také na celkovou výhřevnost).  U některých vzorků plastových odpadů se však 

vyskytl vyšší obsah chlóru, který může při jejich spalování znamenat vyšší možnost tvorby 
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různých druhů nežádoucích chlorovaných látek (např.: PCDF, PCDD, HCL, apod.). 

Relativně rozdílnou výhřevnost vykazuje skupina papírových odpadů, některé vzorky 

vykazují vysoký obsah kyslíku, který výhřevnost ovlivňuje nepříznivě. Nejvyšší 

výhřevnost a zároveň nejpříznivější výsledky hmotnostních procent jednotlivých vzorků 

zaznamenal vzorek Sako 54 Papír – obaly z městské části B.  

 

Nejmenší výhřevnost vykazuje odpad kompostovatelný a frakce, díky nízkému obsahu 

uhlíku. Vyšší obsah chlóru obsahují některé vzorky plastu a bio spalitelného odpadu.21 

Aby bylo spalování opravdu efektivní, je nutné přesně určit složení vsázky odpadu  

do spalovacího prostoru v závislosti na ročním období i zástavby, ze kterých odpad 

pochází. Vzhledem k předpokladu, že komunální odpad obsahuje v letním období vyšší 

procento vlhkosti než v období zimních měsíců, především kvůli zvýšenému množství 

rostlinných zbytků, je žádoucí, aby výzkum pokračoval dál. 

6.4 Závěr provedeného výzkumu 

Na základě provedení elementární analýzy a termogravimetrické analýzy byly stanoveny 

základní palivové charakteristiky jednotlivých odebraných vzorků. Z výsledků vyplývají 

závěry ohledně efektivity energetického využití různých druhů odpadů. Bylo konstatováno, 

že jako nejvhodnější pro spalování se jeví veškeré druhy plastových materiálů. Méně 

efektivní, avšak stále vhodné pro spalování jsou odpady papírové. Nejméně vhodné  

pro separované použití jsou pak kompostovatelný odpad a frakce. Mezi jednotlivými druhy 

odpadů ze svozové oblasti Brna a Ostravy nebyly zaznamenány větší rozdíly ve všech 

sledovaných charakteristikách (vlhkost, obsah hořlaviny, obsah popela, výhřevnost, 

zápalná teplota), tudíž odpady z obou měst byly shledány jako vhodné pro energetické 

využívání odpadů. Rovněž bylo konstatováno, které vzorky (druhy odpadu) nejsou 

samostatně vhodné pro energetické využití a u kterých je to naopak velmi žádoucí v obou 

městech. 

 

                                                   

21 Výsledky elementární analýzy u vzorků OZO v době zpracovávání disertační práce ještě nebyly zcela 
kompletní. 
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U tohoto druhu výzkumu je nezbytné zmínit, že obsahy jednotlivých prvků v komunálních 

odpadech se v průběhu roku mění a významné rozdíly jsou i mezi jednotlivými 

granulometrickými frakcemi odpadů. Porovnáme-li tyto výsledky například s údaji 

z Německa, pak vidíme, že výskyt některých látek jako např. Cl, F, PCB, S, prvků těžkých 

kovů, apod. je v ČR nižší. Potvrzuje to také fakt, že neexistuje žádné 

univerzální/výpočtové složení domovních odpadů platné v celé Evropě, a že projektová 

příprava spaloven v České republice musí vycházet z vlastností českých komunálních 

odpadů, resp. z vlastností odpadů svozové oblasti, pro kterou má spalovna fungovat. (70) 
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7 Analýza ekonomické efektivnosti současného hospodaření 

s komunálními odpady v Ostravě a Brně 

Základem této kapitoly je zvolení vhodných indikátorů v odpadovém hospodářství 

jednotlivých měst, které jsou dále analyzovány pomocí metody CEA. Výsledky projdou 

vhodnou sumarizací, komparací a také vyhodnocením. 

7.1 Datové podklady pro analýzu 

Hlavním zdrojem dat pro následnou analýzu je na straně veřejných výdajů místních 

samospráv, které proudí do odpadového hospodářství, systém ARIS22. Systém ARIS je 

provozován Ministerstvem financí ČR a obsahuje data o veřejných výdajích dle rozpočtové 

skladby od roku 2001 – 2009. Od roku 2010 se používá systém nový s názvem ÚFIS23. 

Vzhledem k tomu, že některé údaje o odpadovém hospodářství loňského roku 

v jednotlivých městech nebyly zveřejněny, byli kontaktováni odpadoví hospodáři 

jednotlivých  měst  i  zástupci  SAKO  Brno  a  OZO  Ostrava,  aby  tato  data  za  rok  2010  

poskytli.  

 

Výdajům, které jsou potřeba pro stanovení výpočtu indikátorů, se věnuje část odvětvového 

třídění rozpočtové skladby pod skupinou s číslem 3 – Služby pro obyvatelstvo, oddílem  

37 – Ochrana životního prostředí, výdaje mapující nakládání s odpadem jsou zařazeny  

do pododdílu č. 372 a obsahují následující paragrafy:24 
 

                                                   
22 Automatizovaný rozpočtový informační systém /ARIS/ po dobu své existence, tj. od roku 1993 až do 
ukončení jeho provozu k 30. 6. 2010, zajišťoval informatické funkce vztahující se k datové oblasti účetního  
a finančního výkaznictví organizačních složek státu /OSS/, kapitol státního rozpočtu, státních příspěvkových 
organizací /PO/, státních fondů, územních samosprávných celků /ÚSC/ a jimi zřizovaných příspěvkových 
organizací, regionálních rad regionů soudržnosti /RR/ v České republice s cílem zajistit pracovníkům 
Ministerstva financí a ostatních orgánů státní správy potřebné informace pro průběžné hodnocení plnění 
příjmů a výdajů veřejných rozpočtů a o hospodaření výše uvedených subjektů; zajišťoval zpracování 
tabulkových částí závěrečných účtů kapitol a státního závěrečného účtu a zpracování finančních ukazatelů 
pro statistiku vládního sektoru. (77) 
 
23 Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožňují uživatelsky aktivní přístup k vybraným údajům účetních 
a finančních informací státu z Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/ a zajišťují zveřejňování 
účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Pro veřejnost jsou k dispozici údaje v roční periodicitě počínaje rokem 2010. (69) 
 
24 V příloze C je uvedena přehledná tabulka, co vše jednotlivé paragrafy zahrnují. 
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Tabulka 19: Odvětvové členění rozpočtové skladby v oblasti nakládání s odpady na úrovni paragrafů 

 

Paragraf Zkrácený obsah paragrafu 

§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 

§ 3724 
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 
Neziskové nakládání s nebezpečnými odpady se záměrem nahrazení produkce 
a ukládání odpadů  

§ 3725 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
Neziskové nakládání s komunálními odpady se záměrem nahrazení produkce a 
ukládání odpadů  

§ 3726 
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 
Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem nahrazení produkce a 
ukládání odpadů  

§ 3727 

Prevence vzniku odpadů 
Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace, preventivní opatření k 
redukci množství a škodlivých účinků odpadů tvořených konečnou spotřebou 
zboží a k redukci produkce průmyslových odpadů nebo snížení jejich 
škodlivých účinků 

§ 3728 Monitoring nakládání s odpady 

§ 3729 
Ostatní nakládání s odpady 
Patří sem zejména asanace starých skládek, též z prostředků přidělených k 
odstranění ekologických zátěží na privatizovaném majetku 

 
Zdroj: upraveno dle odvětvového třídění rozpočtové skladby dostupné z webových stránek Ministerstva 

financí ČR 

 

Jako zdroj dat ohledně produkce, sběru, svozu a nakládání s komunálním odpadem 

v jednotlivých městech sloužil Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), dále 

ČSÚ, ale také Plány odpadového hospodářství (vyhodnocení) či Výroční zprávy 

společností zpracovávající komunální odpady na území daného města. Především pak 

poslední uvedené zdroje dat nebyly vždy veřejně přístupné nebo ve zdrojích dat 

přístupných nebyla uvedena data aktuální, proto bylo potřeba si je opatřit přímo u zdroje, 

tzn. města či společnosti. Oslovené subjekty byly většinou vstřícné. 

7.2 Indikátory 

Indikátor je ukazatel, který napomáhá při informování veřejnosti o vývoji v odpadovém 

hospodářství a při získávání její podpory pro uskutečňování cílů v této oblasti.  Hlavním 
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záměrem je mapovat způsoby nakládání s odpadem zejména pak způsoby odstraňování 

odpadů, které přinášejí potencionálně nejvýznamnější riziko pro životní prostředí nebo 

metody využití odpadů, které jsou náročné z hlediska vlivů na jiné složky životního 

prostředí. 

V odpadovém hospodářství nalezneme celou řadu indikátorů, takové, které se používají 

v ČR, v EU a také OECD a další.25 Nezbytnou součástí při práci s indikátory je sledování 

jejich trendu, který se může blížit cílovému stavu nebo naopak zcela odkloňovat. 

7.2.1 Indikátory aplikované v ČR 

Hlavním cílem indikátorů stanovených v POH ČR je poskytování informací o stavu  

a vývoji v dané oblasti. Indikátory v oblasti odpadového hospodářství sledují především 

tyto základní cíle: 

§ zjistit problém a poskytnout pomoc při návrhu strategických dokumentů  

a při identifikaci jejich závažnosti, 

§ zajistit pomoc při formulaci strategických cílů, 

§ sledovat vývoj v jednotlivých oblastech nakládání s odpady, 

§ monitorovat dopad přijatých opatření a aplikovaných strategií. (71) 

 

Soustava indikátorů odpadového hospodářství je v ČR rozdělena do tří skupin: 

§ 1. skupina – základní indikátory označené I.1 až I.18 

§ 2. skupina – doplňkové indikátory k základním indikátorům označené I.19 až I.22 

§ 3. skupina – specifické indikátory označené I.23 až I.35 

 

Základní indikátory se vyhodnocují samostatně pro skupiny odpadů: 

a) všechny odpady, 

b) nebezpečné odpady, 

c) ostatní odpady, 

d) komunální odpady. 

 

                                                   
25 Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu, jsou v dalším textu vysvětleny základní tři skupiny indikátorů, 
konkrétně indikátory POH ČR (stanovené Státní politikou ČR), indikátory stanovené EEA (EU) a indikátory 
OECD. 
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Doplňkové indikátory slouží jako doplnění ke sledování některých toků odpadů základní 

skupiny indikátorů. 

Specifické indikátory slouží ke sledování a hodnocení produkce a nakládání s některými 

specifickými skupinami nebo druhy odpadů vč. odpadů z obalů. (71) 

Všechny tyto indikátory jsou uvedeny v příloze č. 2 Plánu odpadového hospodářství ČR  

a v této disertační práci jsou k nahlédnutí v příloze S. 

7.2.2 Indikátory aplikované v EU 

V rámci EU působí samostatná organizace Eurepean Environment Agency (Evropská 

agentura pro životní prostředí)26, která se zabývá otázkami životního prostředí včetně 

tvorby indikátorů. Indikátory vždy mapují cíle environmentální politiky v rámci EU. 

 

Základní strategie EU v oblasti odpadového hospodářství je rozpracována do tří klíčových 

principů: 

1) Omezení množství odpadů – základní princip odpadového hospodářství obecně. 

Začíná u ekologické výroby přes ekologickou spotřebu až po třídění při vyhazování 

odpadů. 

2) Recyklace a znovuupotřebení  – pokud už se tvorbě odpadu nezabrání, pak by jej 

co nejvíce mělo být recyklováno. Evropská komise definovala některé druhy 

odpadů, na které se zaměří. Jedná se především o obaly, vraky, elektronický odpad 

a baterie. 

3) Úprava konečného nakládání a monitorování – pokud není možné, aby byl 

odpad recyklován, pak by měl být bezpečně termicky využit či uložen na skládce. 

Přičemž tyto způsoby vyžadují monitoring množství a způsobů nakládání s tímto 

odpadem. (72) 

 

Dle stanovených cílů jsou také nejčastěji používány indikátory, které hodnotí celkové 

množství odpadů, tzn. např. celková produkce odpadů, celkové množství odpadů 

                                                   
26 Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je jednou z agentur 
Evropské unie. Jejím úkolem je přinášet kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Je jedním  
ze stěžejních zdrojů informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním  
a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost. V současnosti má 
agentura EEA 32 členských zemí. Byla zřízena Nařízením v roce 1993. (66) 
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ukládaných na skládkách, celkové množství vyseparovaného odpadu, atd. Přehled 

některých indikátorů používaných pro odpadové hospodářství v EU dokladuje následující 

tabulka. 
 

Tabulka 20: Přehled některých indikátorů používaných pro OH v EU 

Název indikátoru Jednotka přepočtu 

Celkový komunální odpad vyprodukovaný na osobu Kg/osoba/rok 

Celkový komunální odpad odložený na skládkách Kg per capita27 

Celkový komunální odpad spálený Kg per capita 

Míra dosažené recyklace obalového materiálu % 

Celkový odpad t 

Celkový odpad nebezpečný t 
 

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

7.2.3 Indikátory aplikované v zemích OECD28 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD - The Organization for 

Economic Cooperation and Development) zahájila zvláštní program environmentálních 

indikátorů v roce 1990. Environmentální indikátory vyvinuté OECD jsou založeny na 

modelu tlak-stav-odezva. Tyto indikátory jsou určeny ke sledování stavu životního 

prostředí, lepší integrace environmentálních zájmů v odvětvových politikách, a lepší 

integrace environmentálních zájmů v hospodářských politikách. Tyto indikátory slouží 

jako nástroj pro měření stavu životního prostředí a stejně tak jako nástroj pro zajištění 

včasného varování. 

 

OECD se stalo s podporou svých členských států průkopníkem na poli environmentálních 

indikátorů. Byly vyvinuty a publikovány první mezinárodní soubory (skupiny) 

environmentálních indikátorů a tyto jsou pravidelně využívány při ročních hodnoceních 

                                                   
27 Na hlavu, ekonomický ukazatel vztažený na obyvatele. 
28 Organisation for Economic Co-operation and Development (český ekvivalent: Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj) je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě. 
OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové 
investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu 
ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů. 
S OECD velmi úzce spolupracuje Evropská komise. 
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životního prostředí členských států a také při různých politických analýzách. Používají se 

zejména pro: 

§ Sledování environmentálních postupů  
ü Hlavní environmentální indikátory (Core Environmental Indicators - CEI). 

 

§ Informování veřejnosti 

ü Klíčové environmentální indikátory (Key Environmental Indicators - KEI). 

 

§ Podporu integrace 

ü Odvětvové environmentální indikátory (Sectoral Environmental Indicators - 

SEI), 

ü Indikátory odvozené z environmentálního účetnictví (Indicators Derived 

From Environmental Accouting). 

 

§ Monitorování postupů vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji 
ü Environmentální indikátory založené na decouplingu (Decoupling 

Environmental Indicators - DEI). (74) 

 

Celkový přehled environmentálních indikátorů OECD je možné nalézt v dokumentu 

„OECD environmental indicators – development, measurement and use“. (75) 

Sledují se např. tyto indikátory: Produkce nebezpečného odpadu, Produkce odpadu 

komunálního, průmyslového, jaderného a nebezpečného, Poplatky za likvidaci odpadu, 

Míra recyklace a opětovného využití odpadu, atd. 

7.3  Navržené indikátory pro analýzu CEA 

Pro analýzu CEA byly navrženy indikátory, které vycházejí především z indikátorů Plánu 

odpadového hospodářství ČR, které jsou podmínkám ČR přizpůsobeny. Dále bylo nutno 

zohlednit dostupnost dat pro výpočet jednotlivých indikátorů. Po zohlednění jednotlivých 

skutečností byly určeny indikátory, které názorně zobrazuje následující tabulka. Byly 

označeny jako skupina indikátorů s číslem 1. 
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Tabulka 21: Přehled vybraných indikátorů pro analýzu CEA, Skupina 1 

Č. indikátoru Název indikátoru (způsob výpočtu) Jednotky 

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

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

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

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

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

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

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jednotlivé výdaje v odvětvovém členění rozpočtové skladby jsou rozčleněny dle typu 

odpadu a nakládání s ním. V systému ARIS ani ÚFIS však u některých paragrafů nebyly 

číselné údaje vůbec uvedeny. V Brně byly uvedeny údaje především u § 3722, § 3724, § 

3729 a v některých let také u § 3727. V Ostravě již byly data podrobnější kromě 

zmíněných paragrafů u města Brna má Ostrava data také u § 3721 a § 3723. Proto bylo 

nutné se řídit dostupnými daty a indikátory dle nich přizpůsobit, resp. jejich výpočty. 

Indikátor A03 počítá s § 3722 + § 3723 + § 3727 pro stanovení relevantního čísla, resp. 

výdajů, které se bezprostředně vztahují k výdajům na separovaný odpad.  U indikátoru 

A04 jsou pro výpočet použity oba paragrafy § 3722 i § 3723 (relevantní pouze u Ostravy)  

a u indikátoru A05 a A06 je pro výpočet k § 3725 přidružen také § 3726 (ačkoli tato data 

jsou kvalifikována jako nulová.) Dle těchto pravidel byly výpočty shledány jako přesnější. 

 

Další navržené indikátory nevyužívají metody CEA, byly však navrženy jako doplňkové, 

protože pomocí nich lze vytvořit podrobnější analýzu a vyhodnocení nakládání 

s komunálními odpady v jednotlivých městech. Také tyto indikátory více kopírují 

indikátory používané v zemích OECD a indikátory EEA. Skupina těchto indikátorů je 

nazvána jako Skupina 2. 
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Tabulka 22: Přehled vybraných doplňkových indikátorů, Skupina 2 

Č. indikátoru Název indikátoru (způsob výpočtu) Jednotky 

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

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

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

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

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

počet 
obyv./nádobu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Navržené indikátory nebudou hodnoceny samostatně v jednotlivých letech, ale bude také 

analyzován jejich vývojový trend v čase v letech 2006 - 2010. Výdaje u první skupiny 

indikátorů byly zjištěny z Odvětvového členění rozpočtové skladby tak, jak je uvedeno 

v kapitole 7.1. V následující tabulce jsou uvedena všechna zjištěná data o výdajích  

na odpadové hospodářství města Brna a Ostravy za léta 2006 - 2010, která jsou uvedena  

v systému ARIS a ÚFIS. 
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Tabulka 23: Běžné výdaje na nakládání s odpadem dle odvětvového členění rozpočtové skladby měst Ostravy a Brna za léta 2006-2010 v tis. Kč 

 

Obec §3721 §3722 §3723 §3724 §3725 §3726 §3727 §3728 §3729 CELKEM 

ROK 2010 
Ostrava 49,93 179 453,06 1 067,64  25 737,07    875,91 207 183,61 

Brno  187 270,22   149 858,48  4 906,14  5 821,78 347 856,62 
ROK 2009 

Ostrava  184 524,20 1 120,68  21 829,74    4 146,93 211 621,55 

Brno  181 339,22   237 784,29  204,97  5 854,56 425 183,04 
ROK 2008 

Ostrava 32,73 183 361,67 1 385,17  17 753,82    1 774,20 204 307,59 

Brno  189 947,87   176 511,60    4 562,15 371 021,62 
ROK 2007 

Ostrava 34,12 177 977,35 1 385,17  10 653,92    3 370,98 193 421,54 

Brno  183 901,94   173 455,47    5 974,60 363 332,01 
ROK 2006 

Ostrava 32,73 166 408,89 1 344,61  12 161,03    2 399,83 182 347,09 

Brno  179 729,77   175 006,18    7 127,55 361 863,50 
 

Zdroj: upraveno dle ARIS a ÚFIS 
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Pro výpočet zvolených indikátorů bylo potřeba shromáždit další data ohledně produkce 

komunálních odpadů v jednotlivých městech za léta 2006 - 2010. Většina dat byla již 

uvedena v kapitolách č. 4 a 5, které podrobněji popisují odpadové hospodářství 

jednotlivých měst, další data byla získána ze zdrojů ČSÚ, Plánů odpadových hospodářství 

jednotlivých měst, ISOH, Výročních zpráv OZO Ostrava a SAKO Brno a přímých dotazů, 

které směřovaly na odpadové hospodáře jednotlivých měst. 

 

Data, která byla potřeba zjistit a shromáždit za léta 2005-2009, jsou následující (pro 

přehlednost je uvedena také jednotka)29: 

§ Počet obyvatel obou měst,  

§ Množství produkovaného KO (t), 

§ Počet nádob na separovaný odpad rozmístěných v jednotlivých městech (ks), 

§ Množství separovaného odpadu svezeného v jednotlivých městech (t), 

§ Množství skládkovaného odpadu v jednotlivých městech (t). 

 

Dále to byly výdaje na sběr a svoz KO, ty jsou však již uvedeny v tabulce č. 23 pod §3722  

a §3723 a rovněž výdaje na využívání a zneškodňování KO, které lze najít pod §3725  

a §3726. 

7.4 Hodnocení ekonomické efektivnosti hospodaření s komunálním 

odpadem 

Podle naznačených způsobů výpočtu došlo k výpočtu obou skupin indikátorů za léta 2006-

2010. Následující tabulka dokládá jednotlivé hodnoty. V dalším textu bude provedena 

podrobná analýza získaných dat. 

 

 

 

                                                   
29 Hodnoty za jednotlivé roky u jednotlivých měst byly rozepsány do tabulky uvedené v příloze T. 
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Tabulka 24: Výpočty jednotlivých indikátorů, uvedené v jednotkách z tabulek 21 a 22 
 

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

ROK 2010 
Ostrava 617,70 2,37 16,86 2,06 0,29 12,4 261 155 32 59 69 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.4.1 Vyhodnocení indikátorů Skupina 1  

Podíl celkových výdajů na hospodaření s komunálním odpadem na 1 obyvatele města 

neboli indikátor A01 se značně liší. Zatímco v Ostravě každého jednoho občana v roce 

2010 stálo hospodaření s 1 kg komunálního odpadu 617,70 Kč, v Brně to byla částka 

936,60 Kč. V roce 2009 byl rozdíl mezi Ostravou a Brnem ještě markantnější, byl téměř 

dvojnásobný. V porovnání s příjmy, resp. místním poplatkem, každého občana  

za provozování systému hospodaření s komunálními odpady, které vybere magistrát  

v Ostravě 498 Kč v Brně 500 Kč, jsou tyto výdaje opravdu vysoké. Při sledování vývoje 

těchto indikátorů, je nutné uvést, že v Ostravě je možné vypozorovat v meziročním 

srovnání kolísavý trend. Meziročně dochází k mírnému klesání i navyšování tohoto 

indikátoru, nejvýše byl v rámci sledovaného období v roce 2009, naopak nejníže v roce 

2007. V Brně docházelo do roku 2009 k postupnému navyšování indikátoru A01, 

maximální hodnotu jsme mohli pozorovat v roce 2009, v následujícím roce 2010 však již 

tento indikátor klesl téměř o 211 Kč. Názorně vývoj těchto indikátorů v jednotlivých 

městech dokládá následující graf. 
 

 
Graf 11: Srovnání indikátoru A01 (podíl celkových výdajů na 1 obyvatele) ve městech Ostrava a Brno 

v letech 2006 - 2010 (Kč/obyv./rok) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Indikátor A02, který určuje, kolik korun stojí každý vyprodukovaný kg KO ve městech, 
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k navyšování částky, v roce 2006 stál 1 kg KO 2,26 Kč a v roce 2009 již 2,50 Kč, ačkoli je 

změna jen velmi mírná, v absolutních číslech je již rozdíl mnohem vyšší. Až v roce 2010 

došlo k výraznému poklesu na částku 2,37 Kč, což je v meziročním srovnání částka  

na úrovni roků 2006 a 2007. Brno v tomto indikátoru vykazuje klesající trend, což je trend 

pozitivní, kromě roku 2009, kdy došlo k prudkému nárůstu této částky na 3,74 Kč. Vývoj 

tohoto indikátoru v Brně znázorňuje následující graf. 
 

 
Graf 12: Vývoj trendu indikátoru A02 v Brně v letech 2006-2010 (Kč/kg/rok) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je patrné, že v roce 2006 město platilo za 1 kg vyprodukovaného KO vyšší částku, než 

tomu bylo v roce 2010. Rovněž jsou vidět velké rozdíly mezi částkou, kterou platila 

v těchto letech Ostrava a kterou platí město Brno. Tento rozdíl není malý, a proto je nutné 

se podívat na příčiny těchto rozdílů.  

 

Při rozkličování příčiny téměř dvojnásobných výdajů na jednoho obyvatele Brně  

ve srovnání s Ostravou je nutné se blíže podívat na jednotlivé výdajové položky. 

Indikátory A04 a A05 dokladují, v jakém poměru se na celkových výdajích za hospodaření 

s komunálním odpadem podílejí položky § 3722 (§ 3723) a § 3725 (§ 3726) z rozpočtové 

skladby (§ 3722 -  sběr a svoz komunálních odpadů, § 3723 -  sběr a svoz ostatních odpadů 

§ 3725 - využívání a zneškodňování komunálního odpadu, § 3726 - využívání  

a zneškodňování ostatních odpadů. Jedná se o nejvýznamnější výdajové položky, které 

zahrnují 90-95% celkových výdajů na hospodaření s komunálními odpady v městech.  
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Při podrobnějším prozkoumání indikátoru A04 u jednotlivých měst je patrné, že se tyto 

indikátory příliš neliší, dokonce indikátor v Ostravě je při srovnání v celém období let 

2006-2010 vyšší (podle analýzy CEA však znamená, že čím nižší indikátor, tím lepší 

výsledek). To znamená, že v Ostravě sběr a svoz 1 kg komunálního odpadu stojí více než  

2 Kč, zatímco v Brně se pohybují kolem částky 1,60 – 1,80 Kč. V Brně dokonce dochází 

při sledování trendu meziročně ke klesání této částky (s výjimkou roku 2010), což je trend 

pozitivní, zatímco Ostrava kolísá, v roce 2007 byla částka nejvyšší a od tohoto roku zase 

dochází k mírnému poklesu. 

 

Při sledování indikátoru A05 sledujeme velké rozdíly mezi jednotlivými městy  

a meziročně také značný nárůst. Zatímco v Ostravě stojí využití či zneškodnění 1 kg KO 

v roce 2010 0,29 Kč, v Brně je to v témže roce 1,44 Kč. Což je značný rozdíl a dokladuje 

to také meziroční srovnání těchto indikátorů. V Ostravě jednoznačně převažuje negativní 

trend, protože dochází k navyšování tohoto indikátorů, ačkoli to není nijak rapidní tempo. 

V Brně však opět dochází ke značnému kolísání. Zde je tedy především možné vidět 

příčinu tak velkého rozdílu celkových nákladů na hospodaření s KO na 1 obyvatele 

Ostravy a Brna. Pokud dojde k porovnání způsobu nakládání s KO v jednotlivých městech 

viz kapitoly č. 4 a 5, je jasné, že realizují zcela odlišnou politiku nakládání s KO. Zatímco 

v Brně více než polovina odpadu putuje do Spalovny SAKO, asi 1/5 putuje na skládky  

a zbytek se buď separuje či naváží na kompostárnu, tak v Ostravě je situace zcela opačná, 

k energetickému odstranění dochází pouze u nebezpečných odpadů, Krajské integrované 

centrum, jehož součástí bude také vystavěna spalovna komunálních odpadů, je teprve 

v plánu. Tudíž se většina odpadů z Ostravy ocitne na skládce (cca 70 - 85% odpadů), 

zbytek se vyseparuje a dále využívá nebo končí v kompostárně. Náklady na spalování 

odpadu v Brně je nesrovnatelně vyšší než jeho ukládání na skládky. Ačkoli dochází 

k postupnému zvyšování poplatku za skládkování, jsou náklady na skládkování cenově 

mnohem přijatelnější. Zde je hlavní příčina odlišnosti indikátoru A05 v Ostravě a Brně.  

 

Následující graf dokládá odlišnosti indikátoru A04 a A05 u obou měst v jednotlivých 

letech, na ose y, je pak patrné, jaký poměr tvoří který výdaj z celkových výdajů  

na hospodaření s KO v jednotlivých městech. 
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Graf 13: Poměr výdajů na sběr a svoz 1kg KO a výdajů na využití a zneškodnění 1 kg KO ve městech Ostrava 

a Brno v letech 2006 - 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Indikátor A06 dokazuje předchozí stanoviska, určuje totiž podíl výdajů za využívání  

a zneškodňování KO na celkových výdajích v %. Při hlubší analýze u města Brna je 

patrné, že využívání a zneškodňování KO se na celkových výdajích města na KO podílí 

v průměru necelými 50%, zatímco Ostrava pouze 5 - 12% podle toho, o který rok se 

konkrétně jedná. Ostrava vynakládá mnohem vyšší poměrnou částku na sběr a svoz 

odpadu. To je hlavní výdajová položka Ostravy na hospodaření s odpady. Příčiny tohoto 

značného procentuálního rozdílu byly uvedeny u zhodnocení indikátorů A04 a A05. 

 

Indikátor A03 je poslední ze sledovaných a vyhodnocovaných indikátorů Skupiny 1. 

Jedná se o podíl celkových výdajů (bezprostředně se vztahující k výdajům na separovaný 

odpad) a produkce separovaného odpadu. Indikátor pak podává informaci o tom, kolik stojí 

město 1 kg vyseparovaného odpadu za 1 rok. Tato částka resp. indikátor se dá porovnat 

s indikátorem A02, který určuje, kolik stojí město každý 1 kg komunálního odpadu  

za 1 rok. Opět zde platí podle analýzy CEA, čím nižší číslo, tím pozitivnější výsledek.  
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V Ostravě je trend tohoto indikátoru kolísavý, nicméně do roku 2009 byl s menšími 

výkyvy pozitivní, protože náklad na 1 kg vyseparovaného odpadu v průběhu let klesal. 

V roce 2009 zaznamenal tento indikátor mírný nárůst díky hospodářské krizi a nižším 

odbytům vyseparovaného odpadu a také díky celkově nižšímu množství vyseparovaného 

odpadu v tomto roce v Ostravě. V roce 2010 však již byl nastartován pozitivnější vývoj, 

vyseparovalo se více komunálního odpadu než v kterémkoli jiném roce v období let 2006 – 

2010. To také vedlo ke snížení ceny za jednotku vyseparovaného komunálního odpadu na 

16,86 Kč v roce 2010. V předchozích letech se tato cena pohybovala na hranici 18 a 19 Kč 

za 1 kg. 

 

Brno ve srovnání s Ostravou má náklady na jednotku vyseparovaného odpadu vyšší. Od 

roku 2006 pouze v roce 2009 zaznamenalo Brno nižší částku na 1 kg vyseparovaného 

odpadu. Nicméně trend, resp. vývoj při meziročním srovnání je nastartován velmi 

pozitivně. Každoročně dochází ke snižování tohoto nákladu. V Ostravě je separování sběru 

na velmi vysoké úrovni, oproti Brnu má více nádob na separovaný sběr a tudíž se jej také 

ročně na 1 obyvatele města vyseparuje více. Další výsledky ohledně separovaného odpadu 

dokládají také dále indikátory Skupiny 2, konkrétně indikátory B03 a B05. 

Srovnání vývoje indikátoru A03 v jednotlivých městech dokládá následujíc graf č. 14. 

 

 
Graf 14: Srovnání indikátoru A03 (podíl celkových výdajů na produkci separovaného odpadu) ve městech 

Ostrava a Brno v letech 2006 - 2010 (Kč/kg/rok) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.4.2 Vyhodnocení indikátorů Skupina 2 

Indikátor B01 ukazuje, jakým způsobem roste produkce KO v jednotlivých městech.  

U obou měst dochází v posledních 5 letech k výkyvům. V Ostravě bylo v roce 2006 

vyprodukováno celkem 260 kg odpadu na 1 obyvatele, zatímco v roce 2010 to bylo 261 kg 

odpadu. Tento indikátor se v posledních letech pohybuje v příznivém trendu kolem svého 

dlouhodobého průměru, především co se životního prostředí týče. Z hlediska výdajů  

na hospodaření s KO již takto příznivá situace není (viz indikátor A01). V Brně tento 

indikátor v letech 2006 - 2009 rostl, ale v roce 2010 zaznamenal velký pokles. I přesto 

pokud porovnáme výsledky obou měst, je na tom mnohem lépe Ostrava. Dlouhodobě 

vykazuje nižší podíl produkce odpadu na 1 obyvatele města. Nejvyšší rozdíl byl v roce 

2009, v loňském roce se již rozdíl mezi oběma městy pohyboval jen okolo 21 kg  

ve prospěch Ostravy. 

 

 
Graf 15: Srovnání indikátoru B01 (produkce KO na 1 obyvatele) ve městech Ostrava a Brno 

 v letech 2006 - 2010 (kg/obyv.) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ačkoli v Brně je produkováno o několik kg více KO na 1 osobu, ani jedno z měst  
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v ČR v uplynulých měřených letech. 

Dalším zajímavým měřeným indikátorem je indikátor B02, resp. podíl skládkovaného 

odpadu na 1 obyvatele města za rok. I zde je vidět značný rozdíl mezi oběma městy 

způsobený především odlišnou politikou nakládání s KO v Ostravě a Brně. V kapitole 

7.4.1 již bylo vysvětleno, že město Brno disponuje spalovnou komunálního odpadu,  
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ve které končí většina KO vyprodukovaného na území města. Tudíž množství 

skládkovaného opadu je v konečném poměru nízké. Ve zkoumaných letech 2006 - 2010 

však vyplynul výsledek značně zkreslený. Například v roce 2009 se množství 

skládkovaného odpadu v Brně blíží množství skládkovaného odpadu v Ostravě, rovněž 

v roce 2010 ani 2008 neodpovídá výsledek očekávaného poměru. Navíc trend je rostoucí, 

každým rokem je tedy v Brně skládkováno více a více odpadu. Zapříčinila to především 

přestavba Spalovny komunálního odpadu SAKO Brno, resp. nový projekt „Odpadové 

hospodářství Brno“. V uplynulých letech bylo totiž velké množství odpadu, které je běžně 

spáleno ve spalovně odkloňováno na skládku, protože spalovna fungovala jen na svou 

omezenou kapacitu. V roce 2010 již byl spuštěn zkušební provoz spalovny, proto je 

v tomto roce opět pokles KO, který byl odložen na skládku. V Ostravě je možno pozorovat 

pozitivní trend klesajícího množství odpadu, které bylo odloženo na skládky  

na 1 obyvatele města. V roce 2006 bylo odloženo ještě celých 197 kg na jednoho obyvatele 

města Ostravy na skládku, zatímco v loňském roce to bylo již jen 155 kg (tj. o celých 22% 

méně). Vzhledem k projektu KIC a také omezené kapacity skládky v Hrušové dochází 

každoročně ke snižování množství odpadu, které je ukládáno na tuto skládku. Rovněž 

každým rokem občané Ostravy vytřídí více množství separovaného odpadu a o to méně 

směsného odpadu skončí na skládkách. 
 

 
Graf 16: Srovnání indikátoru B02 (podíl skládkovaného odpadu na 1 obyvatele) ve městech Ostrava a Brno 

v letech 2006 - 2010 (kg/obyv.) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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produkci KO v jednotlivých městech. Tento ukazatel je vyjádřen jako procentuální podíl. 

Zatímco v Ostravě dokladuje tento indikátor klesající trend stejně jako indikátor B02, 

v Brně dochází k meziročnímu kolísání. Příčina těchto výsledků byla uvedena  

při vyhodnocování indikátoru B02. V Ostravě bylo celkem skládkováno v roce 2006 více 

než ¾ vyprodukovaného odpadu (76%), v roce 2010 to bylo již jen 59%, což je pokles  

o 17% za posledních 5 let. V Brně bylo podle výsledků tohoto ukazatele skládkovaného 

nejvíce v roce 2009 a to celých 37%, nejméně v roce 2006 a to pouhých 8%. Po otevření 

KIC v Karviné resp. vybudování nové spalovny komunálního odpadu budou výsledky  

na Ostravsku zcela jiné, předpokládá se, že se budou blížit těm brněnským. (plánovaná 

kapacita KIC 192 tis. t, plánovaná kapacita SAKO Brno v ostrém provozu 224 tis. t). 

 

 
Graf 17: Srovnání indikátoru B04 (podíl skládkovaného odpadu na celkovou produkci KO) ve městech 

Ostrava a Brno v letech 2006 - 2010 (%) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Indikátory B03 a B05 se týkají separovaného odpadu a navazují také na výsledky 

indikátoru A03 Skupiny 1. Indikátor B03 je podíl množství tříděného odpadu  

na 1 obyvatele města. Tento výsledek nám ukazuje, kolik kilogramu separovaného odpadu 

připadá na 1 obyvatele města, resp. kolik kg odpadu vytřídí každý rok 1 obyvatel města.  

 

V Ostravě byl trend tohoto indikátoru dobrý až na drobný výkyv v roce 2009, kdy došlo 

k celkovému poklesu vytříděného odpadu, tudíž i poměr separovaného odpadu na 1 

obyvatele se také přímo úměrně snížil. V roce 2010 vytřídil každý občan Ostravy 32 kg 

komunálního odpadu, zatímco na začátku sledovaného období v roce 2006 to bylo jen 28 
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Brno se však na rozdíl od Ostravy pohybuje okolo několikaletého průměru. Situace by se 

dala nazvat stagnací. Ve srovnání s Ostravou také 1 občan vytřídí o 2 – 3 kg komunálního 

odpadu ročně méně. Ačkoli se zdá tento rozdíl zanedbatelný, v přepočtu na celkový počet 

obyvatel, resp. absolutní čísla již takto zanedbatelný není. Ačkoli by se Brno mělo 

postupně v případě pozitivnějšího nastavení blížit Ostravě, vývoj Ostravy pouze kopíruje. 

Tudíž se zde otevírá velká otázka pro změnu tohoto stavu v Brně a možný potenciál 

odpadového hospodářství v tomto městě. 

Srovnání obou měst i vývoj trendu třídění odpadu je patrný z následujícího grafu. 
 

 
Graf 18: Vývoj a srovnání indikátoru B03 (podíl množství tříděného odpadu na 1 obyvatele města) ve 

městech Ostrava a Brno v letech 2006 - 2010 (kg/1 obyv.) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Indikátor B05 určuje počet obyvatel na 1 nádobu na separovaný KO v jednotlivých 

městech. V Ostravě je situace velmi dobrá, každým rokem přibývá počet nádob  
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odpad (viz subkapitola 4.6.1) je patrné, že Ostrava jde správným směrem, je to také jedna 

ze strategií města. Vzhledem k tomu, že skládka v Hrušově, kde se ukládá KO z města, je 
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třídění odpadu a tudíž jeho další využití. Každým rokem proto přibývá velké množství 

nových nádob na tříděný odpad. Co se týče Brna, je situace zcela opačná, tak, jak již 

naznačily indikátory B03 a A03. V roce 2006 připadalo na 1 nádobu na separovaný odpad 

celkem 256 osob. Toto je počet více než tristní a je srovnatelný pouze s městy, které 

separovaný odpad téměř vůbec neřeší. S postupem let se situace zlepšila, v loňském roce 

už na 1 nádobu připadalo celkem 130 osob, stále je to však dvojnásobek než v Ostravě. Při 

pohledu na celková čísla rozmístěných nádob na separovaný odpad v jednotlivých letech 

na území města, není růst tohoto počtu tak vysoký. Vypadá to, že vzhledem k tomu, že 

v Brně funguje již dlouho dobu spalovna komunálního odpadu, nemělo město mnoho 

důvodů k podpoře třídění odpadu. Spalování je lepším způsobem využívání odpadu než 

skládkování (což je odstraňování odpadu), chovali se Brňané k hospodaření s komunálním 

odpadem značně ekologičtěji než v Ostravě. Nicméně spalování je nákladově mnohem 

náročnější než skládkování a navíc ve srovnání se znovuvyužitím odpadu tudíž jeho třídění 

je to i varianta méně ekologická. Politika hospodaření s komunálním odpadem v Brně tudíž 

nebyla, co se týče třídění odpadu, tak intenzivní jako v Ostravě a ještě bude nějakou dobu 

trvat, než se na tuto úroveň dostane. Následující graf názorně upozorňuje na špatnou 

situaci třídění odpadu v Brně.  

 
 

 
Graf 19: Vývoj a srovnání indikátoru B05 (počet obyvatel na 1 nádobu na separovaný KO) ve městech 

Ostrava a Brno v letech 2006 - 2010 (počet obyv./nádoba) 
Zdroj: vlastní zpracování 
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7.5 Závěr z provedené analýzy 

Na základě provedené analýzy, kdy byly stanoveny, propočteny a zanalyzovány jednotlivé 

indikátory, vyplývají jednoznačné oblasti, na které by se měly zkoumaná města zaměřit  

ve své budoucí politice odpadového hospodářství. V rámci této kapitoly bylo upozorněno 

na některé špatné výsledky či nedobrý vývoj dílčích ukazatelů v meziročním srovnání.  

 

A to konkrétně:  
1) Vysoké výdaje na komunální odpad na 1 obyvatele města zejména v Brně. 

2) Vysoké výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů v Ostravě. 

3) Vysoké výdaje na využití a zneškodnění 1 kg KO v Brně. 

4) Vysoké výdaje na 1 kg separovaného odpadu ve městě Brno. 

5) Vyšší míra produkce KO na 1 obyvatele Brna ve srovnání s Ostravou. Trend vývoje 

tohoto indikátoru v Brně je však pozitivní. V Ostravě však mírně negativní. 

6) Velké množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele a rovněž na celkovou 

produkci KO v Ostravě. 

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

v posledních letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 

9) Velmi vysoký počet obyvatel města Brna na 1 nádobu na separovaný sběr. Ačkoli 

v posledních letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 

 

V jednotlivých analýzách dílčích indikátorů jsou uvedeny příčiny, které pravděpodobně 

vedly k takovému vývoji či stavu indikátorů. U některých indikátorů však tyto příčiny 

zcela jednoznačné nejsou. 

 

Na základě těchto výsledků bylo sestaveno dotazníkové šetření, které mělo podpořit určitý 

potenciál, který se v odpadových hospodářstvích jednotlivých měst jednoznačně skrývá. 

Z marketingového výzkumu, ekonomické analýzy provedené v této kapitole, výzkumu  

pro stanovení základních palivových charakteristik komunálního odpadu v jednotlivých 

městech a také podrobného zkoumání situace odpadového hospodářství jednotlivých měst 

byla v závěrečné části práce sestavena matice SWOT obsahující doporučení pro 

zefektivnění odpadového hospodářství obou měst. 
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8 Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění 
odpadového hospodářství 

 

V následující kapitole je proveden marketingový výzkum zjištění potenciálu  

pro zefektivnění odpadového hospodářství u obyvatel měst Ostravy a Brna. Tento výzkum 

stanoví výstupy pro návrhy na zefektivnění hospodaření s komunálními odpady v obou 

zkoumaných městech. 

8.1 Plán výzkumu (metodika sběru dat) 

8.1.1 Přípravná fáze výzkumu 

Zvládnutí přípravné etapy znamená především správné definování cíle a problému,  

na základě kterého je následně vybrána metoda výzkumu, sběr dat apod. 

Cílem výzkumu je analýza potenciálu pro zefektivnění hospodaření s komunálními odpady 

ve městech Brno a Ostrava. Základní soubor tvoří obyvatelé města Brna a Ostravy, kterým 

je 15 a více let. Podle statistických demografických údajů ČSÚ bylo vypočteno, že 

v Ostravě je to 251 568 obyvatel a v Brně celkem 278 549 obyvatel30. Výběrový soubor 

(vzorek) pro dotazování byl stanoven na základě poměru lidnatosti obou měst, konkrétně 

180 obyvatel Ostravy a 200 obyvatel Brna. Jako technika stanovení výběrového souboru 

byla stanovena technika vhodné příležitosti.31 

 

Jako nejvhodnější metoda pro realizaci marketingového výzkumu byla zvolena metoda 

osobního dotazování. Orientační kvóty pro strukturu výběrového souboru byly stanoveny 

tyto: 

§ zhruba shodné zastoupení respondentů žen a mužů (cca 50 % ku cca 50 %), 

§ zastoupení respondentů ze sídlištní a vilové/venkovské zástavby (cca 67% sídlištní 

ku 33 % vilové/venkovské zástavbě). 

 

                                                   
30 Od celkového množství obyvatel v jednotlivých městech byla odečtena skupina ve věku 0 - 15 let. 
31 Technika vhodné příležitosti je úsudková metoda, která se používá pro nereprezentativní marketingové 
výzkumy a je založena na výběru snadno dosažitelných respondentů (71) 
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Na základě dřívějších výsledků z analýzy ekonomické efektivnosti hospodaření 

s komunálními odpady a analýz odpadových hospodářství v jednotlivých městech byly 

stanoveny hypotézy, které měl provedený výzkum potvrdit či vyvrátit. 

 

Pracovní hypotézy byly stanoveny takto: 
Hypotéza č. 1 

Většina obyvatel Ostravy a Brna neví, co se děje s jejich odpady po vyhození  

do kontejneru/popelnice. 

 

Hypotéza č. 2 

Obyvatelé cítí dostatečnou motivaci ze strany města k tomu, aby třídili komunální odpad. 

 

Hypotéza č. 3 

Postoj obyvatel Brna ke spalování komunálních odpadů je pozitivnější než v Ostravě. 

 
Hypotéza č. 4 

Postoj obyvatel Ostravy a Brna ke třídění komunálních odpadů je stejný. 

 

Na základě stanovených charakteristik byl sestaven dotazník, který je složen celkem ze 17 

otázek: z toho je 5 identifikačních otázek (otázka č. 13 – 17), 1 otevřená otázka (otázka č. 

2), 5 uzavřených otázek, a 6 otázek, u kterých byla použita Likertova škála32. Dotazník je 

uveden v příloze U. 

 

Pilotáž dotazníku byla provedena na sedmi lidech z obou měst, po zjištění drobných 

nepřesností byl dotazník upraven do finální verze. 

 

Celý marketingový výzkum je metoda, která je velmi náročná na časové možnosti. 

V následující tabulce je uveden časový harmonogram jednotlivých prací. 

                                                   
32 Likertova škála vyla vytvořena v roce 1932, je jednou z nejpoužívanějších a nejspolehlivějších technik 
měření postojů v dotaznících. Je složena z výroků, na které respondent může odpovědět na pěti nebo 
sedmibodové škále od "Zcela nesouhlasím" ke "Zcela souhlasím". Středovou hodnotou je odpověď neutrální 
nebo "Nevím". Likertova škála umožňuje zjistit nejen obsah kvalitativních proměnných, jako např. postoje, 
ale i jeho přibližnou sílu. Škála je pojmenována po svém tvůrci, americkém psychologovi Rensisu Likertovi 
(1903-1981). (72) 
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Tabulka 25: Časový harmonogram prací 

 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 

Definování problému, cíle x      
Analýza situace  x x x   
Plán výzkumu    x   
Tvorba dotazníku    x   
Tisk dotazníků    x   
Rozmístění dotazníku    x x  
Vyhodnocení otázek     x x 
Závěry z dotazování      x 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.1.2 Realizační fáze výzkumu 

Zpracování shromážděných údajů 

Ke zpracování a vyhodnocení shromážděných údajů jsem použila programu Microsoft 

Office Word, Excel a SPSS. Otázky z dotazníku byly zakódovány a byl vytvořen sumář  

v programu Excel. Stanovené hypotézy byly vyhodnoceny do tabulek, grafů, s relativním  

a absolutním vyjádřením výsledku. Výsledné průměrné hodnoty z Likertovy škály byly  

pro větší srozumitelnost a vypovídací hodnotu převedeny na procentuální vyjádření. Bylo 

použito prvního a druhého stupně třídění shromážděných dat. 

Při osobním dotazování bylo osloveno 380 respondentů, z toho bylo správně vyplněno, 

vráceno a později vyhodnoceno a zpracováno 363 dotazníků. Zbylých 17dotazníku bylo 

vyřazeno na základě logické kontroly odpovědí a neochoty respondentů spolupracovat. 

Návratnost činila 95,53 %. Dotazování se uskutečnilo v Brně na Náměstí Svobody, 

Moravském náměstí a ulicích Česká a Joštova. V Ostravě pak na Masarykově náměstí  

a Hlavní třídě v Ostravě v období duben až květen 2011.  

 

Skutečné složení výběrového souboru - Struktura respondentů podle identifikačních 

znaků. 

Celkově bylo zpracováno 363 dotazníků a struktura respondentů byla následující: 

§ Bydliště 

ü Brno - 191 (52,6 %), 

ü Ostrava - 172 (47,4 %), 
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§ Pohlaví 

ü muži 48,8 %, 

ü ženy 51,2 %, 

 

§ Vzdělání 

ü základní 13,4 %, 

ü SOŠ bez maturity 32,2 %, 

ü SŠ s maturitou 32,2 %, 

ü VOŠ 12,7 %, 

ü VŠ 9,5 %, 

 

§ Věk 

ü 15 až 30 let - 19,3 %, 

ü 31 až 45 let - 42,4 %, 

ü 46 až 61 let - 30,7 %, 

ü 62 let a více - 7,6 %, 

 

§ Způsob bydlení 

ü Sídlištní zástavba - 72% 

ü Venkovská zástavba - 5% 

ü Vilová zástavba – 23% 

8.1.3 Vyhodnocení výzkumu 

Názor na efektivitu odpadového hospodářství ve městě 

V Ostravě odpověděla téměř polovina osob, že nevědí nebo nemají dostatek informací (49 

%), druhou nejčastější odpovědí byla odpověď ne (24 %), pouze 18 % lidí si myslí, že je 

odpadové hospodářství města efektivní. 9 % lidí tato otázka vůbec nezajímá. 

 

V Brně na rozdíl od Ostravy nejvíce lidí odpovědělo, že nevědí nebo nemají dostatek 

informací (41 %), dále byla nejčastější odpovědí, že není efektivní (31 %), 17 % obyvatel 

Brna si myslí, že má město efektivní odpadového hospodářství a 11% osob tato otázka 

nezajímá. 
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Nebyly zjištěny významné rozdíly napříč identifikačními otázkami, tzn. např. věkem, 

vzděláním, pohlavím či způsobem bydlení. Tato otázka pro obě města vyzněla velmi 

nelichotivě, protože velice málo osob věří, že je v jejich městě efektivně řešena otázka 

komunálního a naopak velké množství osob nevědí či o této otázce mají málo informací. 

Vyhodnocení první otázky je uvedeno v následujících grafem. 

 

 
     Graf 20: Názor občanů na efektivitu OH v Ostravě               Graf 21: Názor občanů na efektivitu OH v Brně 

     Zdroj: vlastní zpracování                    Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Povědomí občanů o tom, co se děje s KO po vysypání do kontejneru/popelnice 

Otázka na toto téma byla záměrně položená jako otevřená, aby respondenti v případě 

nabídky určitých možností netipovali, ale skutečně se pokusili popsat, co vědí o dalším 

osudu jejich vyhozeného odpadu. Jednotlivé odpovědi byly zařazeny do třech kategorií 

podle toho, zda respondenti dokážou další osud vytříděného odpadu popsat celkem přesně, 

zhruba přesně nebo jej nedokážou popsat vůbec. 

 

V Ostravě bylo zjištěno, že více než polovina dotazovaných nedokáže popsat, co se děje 

s vyhozeným odpadem vůbec (57 %), 35 % to dokáže popsat zhruba a pouze 8% to dokáže 

popsat celkem přesně. 

 

V Brně je znalost občanů lepší, celkem 43 % respondentů sice nedokáže popsat další osud 

vyhozeného odpadu vůbec, ale většina to dokáže, což je rozdíl oproti Ostravě. 39 % 
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občanů Brna dokáže popsat, co se děje s vyhozenými odpady zhruba a 18 % to dokáže 

celkem přesně. 

 

U obou měst byla pozorována závislost, že s přibývajícím věkem roste tato znalost  

a rovněž s vyšším vzděláním. 
 

Dostatek informací, proč a jak třídit odpad 

Otázka na toto téma byla položena formou Likertovy škály, respondenti mohli zvolit míru, 

s jakou jsou informováni. Výsledky této otázky nebyly převedeny na % z důvodu lepší 

srozumitelnosti právě u těchto typů otázek. V Ostravě tato otázka vyšla lépe než v Brně. 

Na sedmibodové škále respondenti z Ostravy vyjádřili svůj názor ohledně informací, jak 

třídit odpad na koeficientu 1,1. Zatímco Brno u této otázky reprezentuje koeficient 0,5. 

 

Je pozitivní, že u obou měst lidé vnímají, že spíše informacemi o třídění odpadu disponují. 

Nicméně výsledky nejsou nijak přesvědčivé. Zvlášť v Brně se koeficient blíží středu (resp. 

střednímu průměru), je patrné, že tak spousta obyvatel musela odpovědět i záporně, aby 

nakonec koeficient v průměru vyšel 0,5.  

Zajímavé je také třídění druhého stupně, bylo pozorováno, že se zvyšujícím se vzděláním 

si respondenti myslí, že mají dostatek informací ke třídění odpadu. 

 
Motivace ke třídění odpadů ze strany města 

Otázka na tuto oblast byla opět položena formou Likertovy škály a navazuje na předchozí 

otázku ohledně třídění odpadu. 

 

V Ostravě byl celkový koeficient odpovědí vypočítán na -1,1. Zatímco v Brně je situace 

horší, z výsledného koeficientu -1,9 je patrné, že respondenti z Brna nepociťují motivaci ke 

třídění odpadu ze strany města téměř žádnou. Mnoho respondentů na tuto otázku 

odpovědělo dokonce -3 (tzn., město mě vůbec nemotivuje ke třídění odpadu). 

Tato otázka po vyhodnocení vyznívá velmi negativně pro obě města, zvláště pak pro Brno. 

 

 



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

 

 
2011  132 
 

Jaké konkrétní informace a jakým způsobem by si obyvatelé přáli získávat  

o komunálním odpadu 

V Ostravě by si jedna třetina obyvatel přála dostávat letáky přímo do svých schránek (34 

%), 28 % respondentů by pak rádo našlo informace o KO v městských novinách, jedna 

čtvrtina respondentů tyto informace chce získávat přes internet (25 %), 6 % by se o této 

záležitosti rádo dozvědělo z televize a zanedbatelný počet obyvatel 3 % z regionálního 

tisku.  

 

V Brně je nejoblíbenější možnost dozvědět se o komunálních odpadech více informací 

prostřednictvím městských novin (35 %), dále by občané rádi dostávali letáky přímo  

do svých schránek (32 %), početná skupina 19 % respondentů volí jako prostředek 

dozvědět se více informaci o KO internet, dále následuje se 7 % regionální tisk a v těsném 

závěsu je televize a rozhlas s 6%. 

 

Tyto informace jsou pro jednotlivá města cenné, dle nich je možné vhodně zvolit zdroj, 

prostřednictvím kterého mohou více informovat své občany. 

Podle třídění druhého stupně bylo zpozorováno, že převážná většina těch, kteří zvolili 

možnost internet, jsou ve věkové skupině 15 – 30 let nebo 31 – 45 let.  

V grafu 22 je vyhodnocení této otázky názorně zobrazeno. 

 

 
Graf 22: Jakým způsobem by si obyvatelé přáli získávat informace o komunálním odpadu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Občané Ostravy by nejraději uvítali informace o výdajích na hospodaření s komunálními 

odpady ve městě (40 %). Dále by respondenti rádi věděli, co se přesně děje dále 

s vytříděnými i nevytříděnými KO (37 %).  18 % respondentů v Ostravě by rádo nahlédlo 

do statistik o sběru, svozu a nakládání s komunálními odpady ve městě. Pouze 5 % občanů 

Ostravy by rádo znalo, jak by mohli konkrétně oni jako osoby přispět k lepší situaci 

odpadového hospodářství ve městě Ostrava.  

 

V Brně je situace obdobná, 41 % občanů by uvítali informace o výdajích na hospodaření 

s KO ve městě. 30 % respondentů by rádo znalo, co se děje s vytříděnými i nevytříděnými 

KO, 14 % respondentů zajímají statistiky o sběru, svozu a nakládání s KO. 12 % občanů 

by rádo vědělo, jak mohou konkrétně oni sami přispět ke zlepšení situace odpadového 

hospodářství ve městě (což je vzhledem k Ostravě výsledek mnohem lepší a do jisté míry 

překvapivý). Protože právě v této kategorii je v občanech potenciál snažit se ještě  

o uvědomělejší chování vzhledem k odpadovému hospodářství města. V absolutním čísle 

takto odpovědělo celkem 23 respondentů. 

 

Vyhodnocení otázky č. 6 spolu s otázkou č. 5 tak pomůže lépe nasměrovat jednotlivá 

města, jak volit vhodné komunikační zdroje vůči občanům a rovněž jednoznačně říká, jaké 

informace od města občané očekávají nejvíce. V následujícím grafu je vyhodnocení otázky 

č. 6. 
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Graf 23: Požadavky obyvatel na konkrétní informace o hospodaření s odpadem, města Ostrava i Brno 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Míra ekologičnosti jednotlivých způsobů nakládání s odpady 

Otázka na toto téma byla rovněž položena formou Likertovy škály, pro větší přehlednost  

a srovnání byla výsledná data převedena na procenta. Byla zde také vytvořena možnost 

„neumím posoudit“ pro ty respondenty, kteří nemají informace o těchto způsobech 

nakládání s KO a kteří si netroufnout v této problematice vyslovit svůj soud. 

 

Jako nejméně ekologický způsob nakládání s komunálními odpady vidí občané Ostravy 

spalování (13 %), jako druhý nejméně ekologický způsob vnímají skládkování (25 %). 

Naopak jako ekologické způsoby vnímají recyklaci (78 %) a biologické způsoby např. 

kompostování (87 %).  

 

V Brně si respondenti myslí, že je nejméně ekologické skládkování (20 %), dále pak 

spalování (37 %), které je na tom však ve srovnání s Ostravou relativně dobře. Jako 

ekologické způsoby vnímají recyklaci (75 %) a biologické způsoby (80 %). 
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U výsledků byla zpozorována závislost, že respondenti z vilové a venkovské zástavby vidí 

skládkování jako mnohem méně ekologické než lidé ze sídlištní zástavby a naopak 

biologické způsoby nakládání s komunálním odpadem vnímají jako více ekologické než 

obyvatele sídlištní zástavby, zejména se tato závislost projevila u respondentů z Ostravy. 

U každé varianty se vyskytla odpověď „neumím posoudit“ cca 5 – 15 krát. 

 

Rozdíly mezi oběma městy spočívají především ve faktu, že Brňané jsou zvyklí  

na spalovnu komunálních odpadů již řadu let, tudíž tento způsob odstraňování či využívání 

odpadu nevnímají tak negativně jako Ostravané, kteří s tímto druhem nakládání 

s komunálními odpady dosud nemají zkušenosti, tudíž toto řešení vidí jako velmi 

neekologické. Naopak Brňané vidí jako horší způsob skládkování, protože již řadu let 

spalování využívají a nehodnotí je tak záporně. 

 

Výsledky byly vzestupně seřazeny od nejméně ekologického způsobu k tomu nejvíce 

ekologickému a zobrazeny formou následujícího grafu.  

 

 
Graf 24: Míra ekologičnosti jednotlivých způsobů nakládání s odpady 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Třídění odpadu v domácnostech Brna a Ostravy  

U otázky na tuto oblast chování občanů byla použita Likertova škála, aby bylo možné 

rozlišit míru, se kterou občané obou měst třídí odpad. Odpovědi nebyly převáděny  

na procenta z důvodu lepší názornosti. 

 

V Ostravě respondenti spíše třídí komunální odpad, odpovědi na tuto otázky zaznamenaly 

průměrný koeficient 1,1 (což je relativně dobrý výsledek). Odpovědi občanů se tak spíše 

pohybovaly v kladné části osy tudíž, že odpady třídí. 

Na rozdíl od Brna, kde průměrný koeficient vyšel -0,2, občané tak odpovídali na tuto 

otázku mírně negativně. Nejvíce odpovědí se tak pohybovalo kolem -1 až 1, což není nijak 

přesvědčivý postoj ke třídění odpadů.  

 

Dále bylo pozorováno, že v Ostravě třídí odpad více ženy než muži a také obyvatelé 

sídlištní zástavby. V Brně platilo opět, že spíše třídí odpad ženy než muži, nicméně  

u sídlištní zástavby již tak výrazný výsledek zaznamenán nebyl. Z výsledků je patrné, že je 

potřeba tento postoj především u občanů Brna změnit. 

 

Které složky odpadu se v domácnostech třídí  

Při této otázce mohli respondenti uvést i několik variant odpovědí. Nejčastěji uváděli 

kombinaci, že třídí papír, plasty a sklo.  

 

V Ostravě se nejvíce třídí papír, uvedlo to 53 % respondentů, plasty třídí 47 % a sklo 41 %, 

tudíž převážná většina dotázaných třídí všechny tři složky komunálního odpadu.  Kovové 

obaly se v Ostravě dají třídit od letošního roku pomocí pilotního projektu, pouze 9 % 

obyvatel uvedlo, že třídí kovové obaly, toto číslo však není nijak překvapující. Bioodpad 

třídí celkem 16 % dotázaných a především jsou to z 92 % obyvatelé venkovské nebo 

vilové zástavby. Pouze 1 % občanů třídí v Ostravě textil (v Ostravě nejsou vyhrazeny 

kontejnery na textil, tudíž toto třídění probíhá jen pomocí sběrných dvorů). 

 

V Brně třídí papír oproti Ostravě jen 37 %, toto číslo se blíží třetině dotázaných osob,  

na rozdíl od Ostravy, kde je to nadpoloviční většina. Plasty třídí 30 % a sklo 26 % 

dotázaných, opět je zde patrné, že většina obyvatel, která třídí odpad, třídí všechny tři 
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složky najednou. Kovové obaly třídí 10 % respondentů, což je relativně dobré číslo. 

Bioodpad jen 6 % dotázaných a opět se zde promítla většina osob z vilové či venkovské 

zástavby. Vzhledem k tomu, že v Brně jsou rozmístěny kontejnery také na textil, 10 % 

respondentů uvedlo, že textil také separuje. 

 

V Ostravě byla z tohoto šetření zaznamenána relativně pozitivní čísla, zatímco Brno má 

v této oblasti jisté rezervy. 

Výsledky byly znázorněny pomocí následujícího grafu. 

 

 
Graf 25: Které složky odpadu se v domácnostech třídí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zdroje motivace ke třídění odpadu  

Při zjišťování motivací ke třídění odpadu byla využita Likertova škála, aby respondenti 

dokázali určit, do jaké míry je motivují jednotlivé možnosti. Měli také možnost samostatně 

v otázce jiné vyjádřit, co je ještě jiného motivuje ke třídění odpadu. Pro lepší názornost  

a porovnatelnost byly výsledné koeficienty převedeny na procenta. 

 

V Ostravě respondenty, kteří třídí, odpad nejvíce motivuje ohled na životní prostředí, které 

uváděli sami v možnosti jiné, mnoho z nich to uvedlo jako velmi silný motivátor (tudíž 

přepočteno na procento se jedná o 92 % silný motivátor). Další v pořadí, které motivuje 

lidi ke třídění je jejich vlastní přesvědčení o prospěšnosti této věci (rovněž se jedná o velmi 
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silný motivátor 85 %). Dále lidé třídí odpad kvůli svým přátelům či rodině (80 %). 

Relativně silný vliv na třídění lidí zaznamenala také škola (53 %), i když tuto možnost 

uváděli především lidé mladší ve věkové skupině 15 – 30 let. Na druhém konci Likertovy 

škály, tedy na té nemotivující se umístil motivátor osvěta města, pouze 37 %, dále tisk (32 

%), internet (30%) a nakonec televize se 13 %. Osvěta města tudíž ještě relativně někdy 

lidi motivuje, jde spíše o to, že lidé ji příliš nezaznamenali, nemohli si vzpomenout  

na žádný konkrétní případ, proto jejich odpovědi byly spíše záporné. 

 

V Brně byla situace obdobná, až na některé drobné rozdíly. Nejvíce respondenty totiž 

motivuje ke třídění jejich vlastní přesvědčení (92 %) na rozdíl od Ostravy, kdy vedla 

varianta jiné (resp. ohled na životní prostředí), v Brně se tato varianta umístila jako druhá 

v pořadí s 88 %. Dále stejně jako v Ostravě následuje silný motivátor přátelé a rodina (78 

%) a také škola s 57 % (což už tak silným motivátorem není, nachází se však ještě stále 

v pozitivní části Likertovy stupnice). Na opačné části se umístil tisk s 30 %, v závěsu 

osvěta města (28 %), dále internet s 18 % a nakonec televize s 8 %. 

Otázka byla vyhodnocena také pomocí grafu. 

 

 
Graf 26: Zdroje motivace ke třídění odpadu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Kritická vzdálenost k nejbližším kontejnerům na separovaný odpad  

Při zjišťování tohoto faktu položena uzavřená otázka s několika variantami vzdálenosti 

kontejnerů od bydliště. Odpovědi respondentů jsou ovlivněny jejich subjektivním 

odhadem. 

V Ostravě odhadlo celkem 7 % respondentů, že mají kontejnery umístěny ve vzdálenosti 

do 20 m, nejvíce dotazovaných uvedlo, že ke kontejnerům na separovaný odpad docházejí 

do vzdálenosti 21 – 49 m (51 %). Více než 50 m, ale méně než 99 m to má k nejbližším 

kontejnerům 25 % respondentů a 17 % uvedlo, že musí urazit vzdálenost více než 100 m. 

V Brně dochází do vzdálenosti 20 m jen 3 % občanů, 22% dotazovaných musí urazit 21 – 

49 m v případě třídění odpadu, 32 % respondentů uvedlo, že k nejbližším kontejnerům 

dochází 50 - 99 m. Nejvyšší počet dotázaných má umístěny kontejnery ve vzdálenosti větší 

než je 100 m od jejich bydliště (43 %).  

 

Ve srovnání je na tom mnohem lépe Ostrava, která má hustší síť kontejnerů a popelnic  

na tříděný odpad. V následujícím grafu jsou výsledky uvedeny názorně. 

 

 
Graf 27: Kritická vzdálenost k nejbližším kontejnerům na separovaný odpad 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Při dotazování se také několikrát vyskytl názor respondentů, že když by cestou  

ke kontejnerům na separovaný odpad míjeli klasické kontejnery, tak třeba kvůli dešti, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

do 20 m 21 - 49 m 50 - 99 m 100 m a více

7%

51%

25%

17%

3%

22%

32%

43%

Kritická vzdálenost k nejbližším kontejnerům na separovaný 
odpad 

Ostrava

Brno



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

 

 
2011  140 
 

pohodlí nebo kdyby spěchali, často by odpad prostě vyhodili už tam bez ohledu  

na ekologii. 

 
Motivace pro větší třídění  

Jednotlivé možnosti motivace pro větší třídění odpadu mohli respondenti vyjádřit formou 

Likertovy škály. Byla zde i možnost navrhnout další variantu, co by respondenta 

motivovalo více ke třídění odpadu. 

 

V Ostravě by nejvíce motivoval k většímu třídění odpadu finanční bonus/benefit města (92 

%), dalším velkým motivátorem by bylo pro obyvatele města Ostravy, kdyby věděli více 

informací o osudu vytříděných odpadů (87 %), dále by respondenty motivovalo snížení 

poplatku za odvoz komunálních odpadů, nejméně obyvatele Ostravy motivovala menší 

vzdálenost nádob na separovaný odpad (58 %), podle koeficientu byla tato varianta 

hodnocena v neutrální části škály či mírně ano nebo mírně ne. Je patrné, že tato starost 

Ostravany netrápí, i když nepatrně více „slevově orientovaní“ jsou muži.  

 

V Brně by občany rovněž nejvíce motivoval finanční bonus/benefit města (95 %), dále by 

bylo silným motivátorem pro respondenty také mít více informací o osudu vytříděných 

odpadů (92 %), (zajímavé je, že v Brně tohle číslo vytáhli nahoru zejména obyvatelé 

venkovské zástavby, přitom v Ostravě obyvatelé sídlištní a venkovské zástavby odpovídali 

podobně), méně silným motivátorem se ukázalo snížení poplatku za odvoz KO (80 %)  

a relativně nejméně by občany Brna motivovala menší vzdálenost nádob na separovaný 

odpad (75 %). Nicméně ve srovnání s Ostravou je koeficient 1,5 (který u této varianty 

vyšel) velmi vysoký, tudíž i tato varianta by pro občany Brna byla silným motivátorem, 

ačkoli ve srovnání s ostatními nejméně silným.  

 

Respondenti uváděli také další možnosti, které by je motivovali více ke třídění, relativně 

velké množství odpovědí zaznamenala varianta příspěvku na koše do domácnosti od města 

a také větší byt a místo na více nádob na separovaný odpad v domácnosti. Varianty 

finanční bonus/benefit města a snížení poplatku za odvoz KO uváděli nejvíce lidé se 

základním a SOŠ vzděláním bez maturity. Více informací o osudu vytříděných odpadů by 

zase uvítali nejvíce respondenti z věkového rozpětí 31 – 45 let. 
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Graf 28: Motivace pro větší třídění 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.2 Závěry z provedeného výzkumu 

Na základě výsledků provedeného dotazníkového šetření je možné vyhodnotit na začátku 

stanovené hypotézy. 

 

Hypotéza č. 1 

Většina obyvatel Ostravy a Brna neví, co se děje s jejich odpady po vyhození  

do kontejneru/popelnice. 

Tato hypotézu se podařilo výzkumem potvrdit jen z části. V Ostravě skutečně většina 

obyvatel nedokáže popsat, co se děje s jejich odpady po vyhození do kontejneru či 

popelnice. V Brně to však je méně než polovina. Dle dotazníkového šetření celých 57 % 

občanů dokáže popsat přesně, co se děje s jejich odpady nebo alespoň zhruba. 

 

Hypotéza č. 2 

Obyvatelé cítí dostatečnou motivaci ze strany města k tomu, aby třídili komunální odpad. 

Hypotéza nebyla potvrzena. Odpovědi občanů se pohybovaly v záporné části Likertovy 

škály. Tudíž občané měst nepociťují dostatečnou motivaci ke třídění komunálního odpadu. 
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Hypotéza č. 3 

Postoj obyvatel Brna ke spalování komunálních odpadů je pozitivnější než v Ostravě. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Občané Ostravy spalování vnímají jako nejméně ekologický 

způsob nakládání s komunálními odpady, na rozdíl od Brňanů, kteří jako nejméně vhodný 

způsob nakládání s KO vidí skládkování. V pomyslném žebříčku spalování řadí 

respondenti z Ostravy na poslední místo, zatímco respondenti z Brna na místo třetí. 

 
Hypotéza č. 4 

Postoj obyvatel Ostravy a Brna ke třídění komunálních odpadů je stejný. 

Tato hypotéza nebyla potvrzena. Ostravané třídí KO dle dotazníkového šetření více než 

Brňané. Rovněž se liší složky, které se nejvíce třídí v Ostravě a Brně. Motivace ke třídění 

odpadů je zhruba obdobná, i když na občany Ostravy nejvíce působí motivátor ke třídění 

ohled na životní prostředí, zatímco respondenti z Brna uvedli, že třídí odpad hlavně 

z vlastního přesvědčení. Obyvatelé Brna také více řeší vzdálenost nádob na separovaný 

odpad od svého bydliště, která je větší než u obyvatel Ostravy. 

 

Dalšími oblastmi, které zaznamenaly zajímavé výsledky či značný potenciál  

pro zefektivnění jsou následující. 

Velké množství obyvatel obou měst neví, zda je odpadového hospodářství v jejich městě 

efektivní, to svědčí o špatné informovanosti občanů v této oblasti. Což také potvrzuje 

výsledek o nízkém přesvědčení občanů, že mají dostatek informací o třídění komunálního 

odpadu. Největší zájem o informace projevili občané v oblasti výdajů na hospodářství 

s komunálními odpady a rovněž o téma dalšího osudu vytříděných i nevytříděných odpadů.  

Nelichotivé výsledky zaznamenala města rovněž v motivaci svých občanů ke třídění 

odpadu, osvětu měst v této otázce hodnotili respondenti v záporné části Likertovy škály.  

 

Nedobré výsledky s potenciálem ke zlepšení vyplynuly ze zjištění docházkové vzdálenosti 

občanů ke kontejnerům na separovaný sběr. Město Ostrava v tomto nedopadla špatně, 

nicméně v Brně byly výsledky při komparaci obou měst o mnoho horší. Jako motivátory, 

které by občany vedly k tomu, aby více třídili komunální odpad, se ukazují finanční 

prostředky, ať již ve formě finančního bonusu či benefitu města nebo snížení poplatku  

za odvoz KO či příspěvky na koše do domácnosti na separovaný odpad. 
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9 Doporučení a závěry pro zefektivnění systému hospodaření
s komunálními odpady 

 

Cílem této kapitoly je provést shrnutí provedených analýz a výzkumů pro jednotlivá města. 

Dále doporučit návrhy a shrnout závěry pro zefektivnění systému hospodaření 

s komunálními odpady nejprve v Ostravě a poté v Brně. V poslední subkapitole jsou 

shrnuty přínosy této disertační práce v rovině vědecké, pedagogické a praktické.  

9.1 Shrnutí provedených analýz a výzkumů 

9.1.1 Město Ostrava 

Výzkum stanovení základních palivových charakteristik látkových složek komunálních 

odpadů 

Na základě dílčích analýz provedených ve vyhodnocení vhodnosti energetického využití 

jednotlivých druhů odpadu ze vzorků komunálního odpadu ze tří městských částí 

označených jako D, E a F lze konstatovat, že je tento odpad vhodný pro energetické 

využití . S ohledem na vysoký obsah hořlaviny a nízký obsah vlhkosti lze pro energetické 

využití jednoznačně doporučit všechny druhy zkoumaných plastových materiálů. Rovněž 

jsou pro spalování vhodné papírové odpady, až na některé vzorky, které vykazovaly 

vysoký obsah vlhkosti, tyto by mohly negativně ovlivnit hodnotu výhřevnosti. Vzorky 

dřeva a textilu jsou velmi vhodné pro spalování vzhledem ke svému vysokému obsahu 

hořlaviny a nízkému obsahu vlhkosti. Nevhodné pro energetické využití se jeví vzorky 

organika a spalitelný odpad díky vysokému obsahu vlhkosti a nízkému podílu hořlaviny. 

Do směsi pro energetické využití by se daly zařadit tyto druhy odpadu, až po jejich 

vysušení. Nejvyšší zápalné teploty se objevily u plastů, naopak nejnižší teplota se objevila 

u organiky. 

 

Analýza ekonomické efektivnost hospodaření s komunálními odpady 

Na základě provedené analýzy CEA a vyhodnocení indikátorů odpadového hospodářství 

města Ostrava byly konstatovány následující závěry. Město vynakládá vysoké výdaje  

na sběr a svoz komunálních odpadů v poměru k celkovým nákladům na hospodaření KO 

odpady ve městě. Velmi vysoké je množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele  
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a rovněž na celkovou produkci KO ve městě. Vzhledem k obecně zamýšlenému trendu 

snížení skládkování, je tento ukazatel více než závažný. Naopak poměrně dobře či velmi 

dobře město uspělo v podílu celkových výdajů vynakládaných na hospodaření 

s komunálními odpady na 1 občana i na celkovou produkci KO, resp. náklady města  

na hospodaření s KO jsou relativně přijatelné. Rovněž náklady na využívání  

a zneškodňování KO ve srovnání s celkovými výdaji jsou v Ostravě nízké. Pozitivní jsou 

také ukazatele ohledně množství vyseparovaného sběru na 1 obyvatele města a rovněž 

nákladů na jeho separování, počet obyvatel na 1 nádobu na separovaný odpad je také 

dobrým výsledkem.  

 

Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství 

Na základě provedeného dotazníkového šetření na zjištění potenciálu pro zefektivnění 

odpadového hospodářství byly zjištěny následující závěry. Většina obyvatel Ostravy je 

málo informovaná o tom, co se děje s jejich odpady po odhození do nejbližšího kontejneru 

či popelnice. Rovněž občané Ostravy necítí motivaci ze strany města ke třídění KO, ačkoli 

třídí odpad relativně ve velké míře. Jako největším motivátorem pro separování pak 

uvádějí ohled na životní prostředí. Dále obyvatelé Ostravy vnímají spalování jako nejméně 

ekologicky vhodný způsob nakládání s odpady, zatímco skládkování tak negativně 

nevnímají. Další oblastí s vysokým potenciálem pro zefektivnění je obecně nízká 

informovanost občanů o hospodaření s KO. Naopak dobré výsledky zaznamenala Ostrava 

při zjišťování docházkové vzdálenosti ke kontejnerům na separovaný odpad, zde město 

poskytuje svým občanů komfort, který se projevuje v blízkém umístění nádob  

na separovaný odpad od jejich bydliště. Z dotazníkového šetření byly také zjištěny 

způsoby, které by občané kladně vnímali při jejich osvětě či motivaci ohledně odpadového 

hospodářství ve městě. 

9.1.2 Město Brno 

Výzkum stanovení základních palivových charakteristik látkových složek komunálních 

odpadů 

Na základě dílčích analýz provedených ve vyhodnocení vhodnosti energetického využití 

jednotlivých druhů odpadu ze vzorků komunálního odpadu ze tří městských částí 

označených jako A, B a C lze konstatovat, že je tento odpad rovněž vhodný  
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pro energetické využití. Téměř všechny vzorky až na některé výjimky odpovídají 

vhodným procentuálním podílům jednotlivých charakteristik KO, tj. obsah popela, obsah 

vlhkosti a obsah hořlaviny. Pouze vzorky bio kompostovatelný odpad a frakce vykazovaly 

malé množství hořlaviny a relativně vysoký podíl vlhkosti. Tyto druhy odpadu 

jednoznačně nejsou samostatně vhodné pro energetické využití odpadů. Stejně jako  

u Ostravy se jako velmi vhodné na spalování jeví všechny druhy plastových odpadů, 

některé druhy papírových odpadů. Velmi vhodné pro energetickou využitelnost jsou také 

dřevo, textil či obuv. Nejvyšší zápalné teploty vykazovaly některé plasty a některé vzorky 

papírových odpadků. Nejnižší teploty se vyskytovaly u frakcí a bio spalitelných odpadů. 

Na základě výsledků elementární analýzy lze konstatoval, že nejvyšší výhřevnost vykazují 

plastové odpady, které obsahují vhodný poměr prvků uhlík, vodík, dusík a kyslík. Rizikem 

u těchto odpadů je však vyšší podíl chlóru, který může při spalování znamenat vyšší 

možnost tvorby různých druhů nežádoucích chlorovaných látek (např.: PCDF, PCDD, 

HCL, apod.)  Mezi papírovými odpady existují vzorky s vysokou výhřevností, ale také ty 

s vysokým obsahem kyslíku (vázaném v nehořlavých sloučeninách), který neovlivňuje 

výhřevnost pozitivně. Nejmenší výhřevnost se objevila opět u méněhodnotných odpadů 

pro energetické využívání a to frakcí a kompostovatelného odpadu. 

 

Analýza ekonomické efektivnost hospodaření s komunálními odpady 

Na základě provedené analýzy CEA a vyhodnocení indikátorů odpadového hospodářství 

města Brna byly konstatovány následující závěry. Město vynakládá vysoké výdaje  

na hospodaření s komunálními odpady na 1 obyvatele města a také na vyprodukovaný 1 kg 

KO města. Rovněž jsou výdaje vyšší na využití a zneškodnění 1 kg KO a také na 1 kg 

separovaného odpadu. Je vidět, že v těchto oblastech v rámci odpadového hospodářství 

existují značné příležitosti k zefektivnění. Dále indikátory odpadového hospodářství města 

Brna vykazují, že se ročně vyseparuje na 1 obyvatele Brna relativně malé množství odpadu 

a také na 1 nádobu na separovaný sběr připadá poměrně velké množství obyvatel. 

 

Naopak relativně dobré výsledky zaznamenalo Brno v následujících oblastech. Výdaje  

na sběr a svoz 1 kg KO jsou příznivé, rovněž energeticky využívá většinu 

vyprodukovaného odpadu, tzn. žádoucí způsob nakládání s odpady, zatímco skládkuje 
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mnohem nižší množství komunálních odpadů. Na 1 obyvatele Brna tak připadá ročně malé 

množství skládkovaného odpadu.  
 
Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství 

Na základě provedeného dotazníkového šetření na zjištění potenciálu pro zefektivnění 

odpadového hospodářství byly potvrzeny následující závěry. V Brně poměrně velká část 

obyvatelstva neví, co se děje s jejich odpady po vhození do kontejneru či popelnice. 

Rovněž bylo zjištěno, že si občané Brna myslí, že mají nedostatek informací o hospodaření 

s komunálními odpady v jejich městě. Největší zájem projevili o informace z oblasti 

výdajů na odpadové hospodářství a oblasti separovaného odpadu. Rovněž většina obyvatel 

města necítí dostatečnou motivaci ze strany města ke třídění komunálních odpadů. Podle 

dotazníkového šetření Brňané třídí odpady především z vlastního přesvědčení, což je pro 

ně největším motivátorem. Podle výsledků šetření se také Brňané více potýkají s větší 

vzdáleností nádob na separovaný odpad, zatímco by uvítali vzdálenost menší. Naopak 

dobrým výsledkem je, že občané Brna správně uvádějí skládkování až na poslední místo 

z hlediska ekologického nakládání s KO, zatímco spalování nevnímají až tak negativně. 

Z dotazníkového šetření byly také zjištěny způsoby, které by občané kladně vnímali při 

jejich osvětě či motivaci ohledně odpadového hospodářství ve městě. 

9.2 Doporučení a závěry pro zefektivnění systému hospodaření 

s komunálními odpady ve městě Ostrava 

Tato kapitola je rozdělena do čtyř oblastí dle matice SWOT, která shrnuje základní 

doporučení pro zefektivnění systému hospodaření s KO v Ostravě.  Propojuje silné a slabé 

stránky s příležitostmi a ohroženími, které vyplývají z předchozích analýz a výzkumů 

ohledně odpadového hospodářství ve městě. 

 

1. Propojení silných stránek a příležitostí  

Z analýzy makroprostředí je patrné, že na Ostravsku existuje silná vědecká základna, která 

se zabývá problematikou energetického využívání komunálních odpadů, která rovněž řeší 

řadu výzkumů, které mohou být v budoucnu využity pro zefektivnění celého fungování 

Krajského integrovaného centra. Silnou stránkou je rovněž závěr zjištěný z analýzy CEA  

a to třídění odpadů, které je na vysoké úrovni v oblasti množství vytříděných odpadů, ale 
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také potenciálu pro vyšší třídění, které je zase závěrem z dotazníkového šetření. Příležitostí 

pro celé odpadové hospodářství regionu je vybudování Krajského integrovaného centra, 

které povede k celkové změně politiky v oblasti odpadového hospodářství. Dobrá 

disciplina v oblasti třídění odpadů obyvatelstva Ostravy pak může vést nejen k recyklaci, 

ale také k možnosti ideální směsi vsázky do spalovny komunálního odpadu. Rovněž 

z výzkumu ohledně palivových charakteristik složek komunálního odpadu v Ostravě 

vyplývá konstatování o vhodnosti tohoto odpadu pro energetické využití. 

 

Pro tuto oblast je návrhem propojení těchto příležitostí a silných stránek odpadového 

hospodářství města, které povedou k vyšším cílům na tomto poli. Je potřeba zároveň pro 

tuto část vytvořit obecně dobré povědomí u občanů města ohledně energetického využívání 

KO. Ačkoli se o této problematice mluví, pořádají se konference, řeší výzkumné projekty, 

stále tyto informace zůstávají jen mezi úzkou skupinou odborné veřejnosti.  

 

Obyvatelé města však vnímají spalování jako nejméně ekologické a více se tak přiklánějí 

raději ke skládkám, které již znají a mají s nimi zkušenosti. Proto je nutno prostřednictvím 

osvěty a zvýšení informovanosti občanů vytvořit lepší smýšlení o tomto způsobu 

nakládání s odpady. Je nutné, aby si občané měli možnost přečíst názory akademiků  

i odborníků z praxe, kteří jsou mezi obyvateli obecně dobře vnímáni a uznáváni pro svou 

odbornost. Nicméně je potřeba zvolit formu textů těchto odborníků, aby byly srozumitelné 

a upozorňovaly jednoduše na ekologické výhody tohoto způsobu oproti skládkování. 

Efektivní cestou by bylo jasné srozumitelné srovnání skládkování a spalování, dále 

upozornění na rizika skládkování především v budoucím období. Důležité je také zmínit, 

že výstavba spalovny na komunální odpady nezhorší již tak špatně ovzduší na Ostravsku. 

To je velmi palčivý problém a také řešená otázka mezi obyvateli v souvislosti 

výstavbou nového integrovaného centra. Občané se v dotazníkovém šetření vyslovili, že by 

uvítali informace ohledně odpadového hospodářství ve městě prostřednictvím letáků, které 

budou dostávat přímo do svých schránek, další vítanou variantou jsou informace 

uveřejňované v městských novinách. Proto je jednoznačným doporučením vymezit 1 

stranu A4 v městských novinách Ostravská radnice (vychází jako měsíčník) a pravidelně 

zde uveřejňovat názory odborníků akademické i odborné veřejnosti a odborníků z praxe. 

Pro zvýšení povědomí občanů je dobré zvážit obdobný postup také u novin jednotlivých 
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městských částí. Rovněž by bylo dobré toto povědomí rozšířit o informace na webových 

stránkách. Ačkoli v současné době existují webové stránky projektu, málokterý občan  

na ně zavítá, aby se dozvěděl o této problematice více. Proto je potřeba dostat tyto 

informace na stránky, které navštěvuje mnohem více občanů Ostravy, jako např. na stránky 

magistrátu, či na webové stránky kraje. Internetové prezentace je potřeba uzpůsobit spíše 

mladší a střední věkové skupině občanů mezi 15 – 45 roky, kteří nejvíce tento zdroj 

informací využívají.  

 

Tato problematika byla naznačena v článku věnující se KIC v Odpadovém fóru: „Je třeba 

přesvědčit ty, pro které se tyto služby především realizují, občany. A to velice populární 

formou. Protože ti, co říkají ne spalovně, ve velké většině říkají ne spalovně v Karviné.“ 
(76) 

 

2. Odstranění slabých stránek a využití příležitostí 

Slabá stránka v odpadovém hospodářství města je jednoznačně nízká informovanost 
občanů. Naopak jako velký potenciál a příležitost je vnímána vyšší separace komunálních 

odpadů a její zefektivnění. Ačkoli informovanost občanů, jak bylo zjištěno 

z dotazníkového šetření, je velice nízká, třídění odpadů ve městě je na relativně slušnější 

úrovni (výsledek analýzy ekonomické efektivnosti). Z dotazníkového šetření byl také 

zjištěn závěr, že lidé třídí komunální odpad především kvůli ohledu na životní prostředí. 

To je v Ostravě fenomén zcela pochopitelný, vzhledem k tomu, jak špatné životní prostředí 

se v tomto regionu dříve nacházelo a v dnešní době se o něm mluví především kvůli 

spojitosti se špatným ovzduším. 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že si občané myslí, že spíše informace o třídění odpadů 

mají, výsledek se nacházel v kladné části Likertovy škály. Nicméně již hůře dopadlo 

zjištění, že motivaci ke třídění odpadu ze strany města nepociťují. Proto je nutné v této 

oblasti vytvořit účinnou motivační kampaň, především je nutné, aby se lidé dozvěděli, co 

se děje s vytříděným odpadem (mnoho respondentů často pochybovalo, že se takto 

vytříděný odpad skutečně účinně využije). Toto je hned druhá informace, kterou by občané 

rádi přivítali. Na prvním místě by však občané rádi dostávali informace o výdajích  

na hospodaření s KO. V případě, že zhodnotíme výsledky o samotném třídění, resp. např., 
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které složky KO se v domácnostech nejvíce třídí, je z výzkumu patrné, že nejvíce papír, 

následují plasty a poté sklo (a to již nemá tak přesvědčivý výsledek). Nicméně další složky 

jako jsou kovové obaly nebo bioodpad již tak kladný výsledek nezaznamenaly. Proto je 

nutné informovat občany nejen o smyslu třídění odpadů, ale také pravidelně 

zveřejňovat statistiky, kolik a jaké složky se vytřídilo a co se s tímto vytříděným odpadem 

dále dělo. Je pravda, že při zjišťování hlavních zdrojů motivace obyvatel ke třídění se 

klasické zdroje, které město může využívat, umisťovaly až v druhé polovině žebříčku 

nejčastějších odpovědí. Je potřeba, aby město využívalo již preventivních opatření, tzn. 

nejen prosazení na celostátní úrovni, aby již ve školách procházely děti základní osvětou, 

ale také, aby se školy zapojily do různých soutěží, či dětských akcí přímo po vlastní linii 

města. V rámci tohoto návrhu je nutné doplnit, že v určité míře se takto děje 

prostřednictvím Centra odpadové výchovy, které provozuje společnosti OZO Ostrava, 

s.r.o. Je možné si takto objednat například exkurzi na skládku či do provozu OZO Ostrava. 

Nicméně je nutné tuto činnost zintenzivnit a promyslet projekt, který by ještě více zapojil 

občany do problematiky komunálních odpadů již v dětském věku.  

 

Občané se také v dotazníkovém šetření vyjadřovali, co by je nejvíce motivovalo k vyššímu 

třídění odpadů. Nejvíce se přikláněli pro finanční bonus/benefit města, poté více informací 

o osudu vytříděných odpadů a naposledy snížení poplatku za odvoz KO. 

 

Na základě těchto informací by bylo dobré zvážit projekt, který by zvýhodňoval občany, 

kteří KO třídí. Samozřejmě je velmi těžké kontrolovat, kteří občané odpad třídí a kteří ne. 

Například by toto zvýhodňování takovýchto občanů mohlo začít prostřednictvím sběrných 

dvorů, kde pokud občané přivezou tříděný objemný odpad, mohou zinkasovat drobný 

příspěvek. Dalším řešením by mohlo být otevření drobných menších sběren např. papíru, 

které fungovaly dříve, a lidé zde za drobný finanční bonus donášeli či dováželi svůj 

vytříděný papír. Dnes by tyto sběrny mohly fungovat na více druhů vytříděných odpadů 

zároveň. 

 

3. Využití silných stránek pro minimalizaci hrozeb 

Ohrožením pro odpadové hospodářství města Ostravy je zpoždění výstavby krajského 

integrovaného centra. Každým dalším rokem, kdy toto centrum nefunguje a není tak 
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možné využít energetické využívání odpadů, se rozšiřuje skládka komunálního odpadu 

v Hrušově, dále se narušuje životní prostředí a vznikají nové a nové ekologické zátěže. 

Rovněž celý systém hospodaření s komunálním odpadem nepracuje natolik efektivně, 

nakolik by mohl a měl, a tudíž tato hrozba stojí region finance a také další ekologická 

ohrožení. Výstavbu neblokují jen objektivní důvody pro zisk všech oprávnění či 

dostatečných finančních prostředků, ale také ekologičtí aktivisté, kteří bojují proti výstavbě 

spalovny všemi dostupnými prostředky. Prostřednictvím silných stránek města, jako je 

silná vědecká základna, technologická vyspělost, řada různých projektů věnujících se 

zefektivňování nakládání s komunálními odpady různými způsoby, ale také řada výzkumu 

věnující se minimalizaci dopadů na životní prostředí prostřednictvím spalování, je nutné 

projekt výstavby KIC nejen udržet, ale především zajistit jeho dostavbu v plánovaném 

termínu. Nutná je k tomu osvěta řadových občanů, kterou podrobně popisuji v bodu č. 1 

této kapitoly. 

 

4. Vytvoření strategie, která minimalizuje hrozby a eliminuje slabé stránky 

Významnou slabou stránkou města jsou vysoké náklady na sběr a svoz KO, dále nízká 

informovanost občanů města a vysoké množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele 

města. Hrozbami pro město je odložení výstavby a zpoždění zprovoznění krajského 

integrovaného centra, tudíž další období neekologického nakládání s KO města. 

 

Návrhy pro vytvoření vhodné strategie: 

§ Zvýšit informovanost občanů o smyslu třídění komunálních odpadů a také ohledně 

odpadového hospodářství města vůbec (viz bod 2 této subkapitoly). 

§ Zvýšit povědomí a osvětu vůči občanům ohledně výstavby Krajského 

integrovaného centra a jeho výhod, které přinese (viz bod 1 této subkapitoly). 

§ Poskytnout veškerou součinnost a veškeré zázemí pro výstavbu KIC v regionu. 

§ Podpořit rozvoj nových projektů a výzkumných záměrů zabývající se optimalizací 

vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny a dalších významných témat 

související se zefektivněním nakládání s komunálními odpady ve městě Ostrava  

a v regionu vůbec. 
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V následující matici SWOT jsou jednotlivé návrhy přidružené k příslušným kvadrantům 

přehledně uspořádány. 
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Příležitosti 

Propojení silné vědecké základny 

regionu a technologického zázemí 

se záměrem KIC. 

Návrh informovanosti občanů a 

osvěty ohledně výstavby KIC. 

Zvýšení informovanosti občanů 

města ohledně separace KO. 

Vysoký potenciál u občanů pro 

příjem této osvěty. 

Hrozby 

Zajištění výstavby KIC 

v plánovaném termínu a zamezení 

zpoždění, využitím silné vědecké 

a technologické základny ve 

městě. 

Návrh 4 pilířů pro vytvoření 

budoucí strategie v oblasti 

hospodaření s KO. 

 

Obrázek č. 29: Matice SWOT analýzy města Ostravy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na závěr lze konstatovat, že má město relativně efektivní odpadové hospodářství s mnoha 

příležitostmi a velkým potenciálem k dalšímu zefektivnění a také lze v rámci plánovaných 

akcí do budoucna očekávat radikální změnu ve sledovaných ukazatelích hospodaření 

s komunálními odpady. 

 

9.3 Doporučení a závěry pro zefektivnění systému hospodaření 

s komunálními odpady ve městě Brno 

1. Propojení silných stránek a příležitostí  

Město má výhodu, že disponuje energetickým zařízením pro využívání komunálních 

odpadů. V posledních letech dokonce prošlo toto zařízení modernizací, a tudíž se dá 

předpokládat, že v následujících letech bude fungovat jak ekologicky šetrněji, tak 

ekonomicky efektivněji. To je velkou příležitostí pro město. Navíc po období, kdy muselo 
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být velké množství odpadů odkloněno na skládky místo toho, aby bylo spáleno, jsou 

budoucí odhady více než přívětivé.  

 

Silnou stránkou je rovněž fakt, že více než třetina obyvatelstva vnímá spalování jako 

ekologicky šetrný způsob nakládání s komunálními odpady. Je tedy jasné, že také nadále 

nebude město Brno narážet na významnější ekologické aktivisty, kteří by brojili proti 

provozování spalovny komunálních odpadů v Brně. Dosud vysoké výdaje na nakládání 

s komunálními odpady na osobu a také na využívání či odstraňování odpadů by mohly 

v následujících letech při provozu nové modernizované spalovny mírně klesat. S odstupem 

několika let (maximálně 2 – 3) by bylo dobré provést analýzu, která by navrhla opatření, 

jakým způsobem snižovat náklady na energetické využívání komunálních odpadů. Rovněž 

je možné využít nejnovějších technologických poznatků ohledně optimalizace vytváření 

spalitelných odpadů pro spalovnu. Jak je patrné z provedeného výzkumu stanovení 

základních palivových charakteristik látkových složek komunálních odpadů, byl odpad 

z Brna klasifikován jako vhodný pro spalování, zejména plasty a některé druhy papírových 

odpadů dokonce jako velmi vhodné.  

 

Velkou příležitostí pro energetické odstraňování komunálních odpadů je také plánovaná 

změna legislativy, která bude radikálně zvyšovat poplatky za ukládání KO na skládky 

zřejmě až na 1 500 Kč/t, což by nejen vyvážilo náklady na výstavby nových zařízení, ale 

také náklady na energetické využívání KO ve městech. 

 

2. Odstranění slabých stránek a využití příležitostí 

I přes veškeré příležitostí a také výhody, které se teď před městem Brno v odpadovém 

hospodářství otevírají, má město řadu slabých stránek, které působí na hospodaření 

s odpady negativně. Zejména to jsou vysoké výdaje na separování komunálního odpadu, 

velké množství osob na 1 nádobu na separovaný odpad, nízká informovanost a povědomí 

občanů o celém hospodaření s komunálními odpady v jejich městě a nízká motivace ze 

strany města. Naopak příležitostí tyto slabé stránky změnit je poměrně dobrý potenciál 

občanů spolupracovat a přijímat podněty a informace od ze strany města a rovněž potenciál 

ušetření nákladů ze zmodernizovaného provozu spalovny, které by se mohly vynaložit 
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tímto směrem. Tyto informační podklady byly zjištěny z jednotlivých analýz  

a provedených výzkumů.  

 

Pro zvýšení separace komunálních odpadů u obyvatel je potřeba vytvořit účinnou 

motivační a komunikační kampaň. Nejvíce by si obyvatelé Brna přáli získávat informace 

ohledně KO prostřednictvím městských novin, tzn., doporučení zní, vyhradit 1 stránku A4 

v Brněnském Metropolitanu (měsíčník), kde by byli obyvatelé Brna pravidelné 

informování o novinkách či statistikách v oblasti odpadového hospodářství. Nejvíce si 

Brňané přejí dostávat informace ohledně výdajů na hospodaření s KO a také informace  

o tom, co se přesně děje s vytříděnými i nevytříděnými komunálními odpady. Dále je 

zajímají statistiky o sběru a svozu KO a také poměrně vysoké procento respondentů 

uvedlo, že by také chtělo vědět, jakým způsobem by on jako jednotlivec mohl přispět 

k lepší situaci OH ve městě. Lze to vnímat jako relativně vysoký potenciál u obyvatel pro 

přispění ke zlepšení stávající situace. 

 

Občané jsou málo motivováni ze strany města ke třídění odpadu a zároveň tak nemají 

velký zájem o tuto problematiku, především protože odpovědi občanů na otázku, zda třídí 

odpad, se pohybovaly v záporné části Likertovy škály, tudíž spíše netřídí. A zároveň je 

nutné je více motivovat ohledně využitelnosti bioodpadu, resp. jeho třídění, protože tento 

třídí jen zanedbatelné procento lidí. Naopak kontejnery na textil mají své opodstatnění, 

tento odpad se již dle odpovědí respondentů třídí mnohem více. Cestou pro zvýšení třídění 

by mohlo být rovněž jako u Ostravy zvážení zavedení menších sběren na tříděný KO, jako 

např. noviny, časopisy, popř. sklo, kde by občan, který odevzdá určité množství odpadu, 

obdržel nějaký finanční bonus či benefit od města.  

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je však vzdálenost nádob na separovaný odpad  

a množství nádob na separovaný odpad. Dvě třetiny obyvatel Brna vnímá, že jsou 

kontejnery či popelnice na separovaný odpad ve vzdálenosti větší než 100 m, což je již 

podle obecně platných výzkumů docházková vzdálenost vysoká a působí na občany jako 

překážka ve třídění. Docházková vzdálenost souvisí rovněž s množstvím nádob  

na separovaný odpad, kterých je mnohem menší množství, než by bylo žádoucí. Proto je 

nezbytně nutné, aby město odstranilo veškeré překážky, které v tuto chvíli vnímají 
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obyvatelé města. Konkrétně je nutné vybudovat nová separační hnízda, zprovoznit více 

nádob na separovaný odpad a nabídnout tak menší vzdálenost nádob na separovaný odpad 

od bydliště každého občana města.  
 

3. Využití silných stránek pro minimalizaci hrozeb 

Jako jedno z možných ohrožení můžeme vnímat přetrvávající nízkou separaci odpadu. 

Vzhledem k tomu, že naopak silnou stránkou města v oblasti hospodaření s komunálními 

odpady jsou nízké výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů, je zde velký potenciál vložit 

více nákladů do změny situace ohledně nízké separace, tzn. vybudovat více separačních 

hnízd, rozšířit počet nádob na separovaný sběr a snížit tak docházkovou vzdálenost. 

Rovněž je dobré tento postup podpořit rozsáhlou informační kampaní města, motivační  

a rovněž informační, jak již bylo naznačeno v bodě číslo 2 této subkapitoly.  

 

4. Vytvoření strategie, která minimalizuje hrozby a eliminuje slabé stránky 

Strategie, která má v plánu minimalizovat hrozby a pracovat na slabých stránkách 

odpadového hospodářství města se musí vyrovnat s mnoha těžkými úkoly. Ačkoli města 

disponuje ekologicky šetrnějším způsobem a to energetickým využíváním komunálních 

odpadů, než je ekologicky méně šetrný způsob a to skládkování, existuje celá řada oblastí, 

ve kterých je nutné, aby město zpracovalo strategický plán na změnu. 

 

Návrhy pro vytvoření vhodné strategie. 

§ Strategie by měla být zaměřena na separaci odpadů formou budování nových 

separačních hnízd, snižování docházkové vzdálenost k nejbližším nádobám  

na separovaný sběr. 

§ Separace odpadů by měla být podpořena vhodnou informační a motivační kampaní, 

která je popsána v bodě číslo 2 této subkapitoly. 

§ Město by mělo spolupracovat odborníky, kteří by prostudovali, jak je možné snížit 

výdaje na energetické využívání komunálních odpadů (dosud je cena nesrovnatelná 

se skládkováním – výrazně vyšší) ve spalovně SAKO Brno, a.s., ačkoli je potřeba 

nejprve spalovnu uvést do plného provozu a poté vyhodnocovat získaná data. 
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§ Využít potenciálu osob, které mají zájem udělat něco více pro zefektivnění 

odpadového hospodářství města, např. při pořádání akcí pro občany spojené 

s osvětou ohledně odpadového hospodářství, apod. 

 

V následující matici SWOT jsou jednotlivé návrhy přidružené k příslušným kvadrantům 

přehledně uspořádány. 
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Příležitosti 

Plně využít potenciálu 

rekonstrukce spalovny SAKO 

Brno, a.s. a zefektivnit náklady a 

ekologii nakládání s KO. 

Podpoření separace KO odpadů 

budování nových separačních 

hnízd, odstraňování překážek pro 

třídění KO. Informační a 

motivační kampaň. 

Hrozby 

Všemi dostupnými nástroji 

změnit hrozbu přetrvávajícího 

slabého třídění KO ve městě. 

Návrh 4 pilířů pro vytvoření 

budoucí strategie v oblasti 

hospodaření s KO. 

 
Obrázek č. 30: Matice SWOT analýzy pro město Brno 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na závěr lze konstatovat, že v Brně se dosud uplatňovala jiná politika v oblasti nakládání 

s KO a i přes nespornou výhodu, že disponuje zařízením na energetické využívání odpadů, 

existuje celá řada úzkých míst, které vybízejí ke změně. Rovněž město vykazuje velký 

potenciál pro změnu k lepšímu. 

9.4 Přínosy disertační práce 

A) Přínosy v oblasti pedagogické 

V rámci oborů vyučujících předměty o odpadech a odpadovém hospodářství je možné 

využít mnohé poznatky setříděné v této práci. Ve výuce je zapotřebí prezentovat jak 

chování měst, tak také přístup občanů k této problematice.  
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Jedná se především o pasáže:  

§ nakládání s veřejnými prostředky na ochranu životního prostředí (kapitola č. 7), 

§ metodika hodnocení výdajů na odpadové hospodářství (kapitola 3), 

§ určování palivových charakteristik různých složek komunálních odpadů (kapitola  

č. 6), 

§ analýzu potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství (kapitola č. 8). 

 

B) Přínosy v oblasti výzkumné 

Nakládání s odpady resp. odpadového hospodářství je rozsáhlé a značně složité téma.  

Pro jeho zvládnutí je třeba pochopit mnohé technologické a s nimi související ekonomické 

aspekty. V této práci byl proveden výzkum zaměřený do tří oblastí:  

 

Pomocí stanovení palivových charakteristik složek komunálního odpadu učení 

vhodnosti jeho energetického využití.  
Jednalo se o empirický výzkum, pomocí něhož se analyzovaly vzorky komunálních 

odpadů odebraných ve vybraných částech svozových oblastí OZO Ostrava a SAKO Brno. 

Vybrané vzorky prošly termogravimetrickou a elementární analýzou. Metodika a výsledky 

tohoto výzkumu jsou rozepsány v kapitole č. 6.  

 

Analýza ekonomické efektivnosti současného hospodaření s komunálními odpady. 

V tomto výzkumu byly navrženy a použity indikátory, které zhodnotily ekonomickou 

efektivnost hospodaření s komunálními odpady. Jako kvantitativní metoda ekonomické 

analýzy byla zvolena analýza CEA (Cost Efficiency Analysis), která se používá, pokud je 

ocenění přínosů projektů v peněžních jednotkách příliš komplikované. Pro analýzu CEA 

byly navrženy indikátory, které vycházejí především z indikátorů Plánu odpadového 

hospodářství ČR, které jsou podmínkám ČR přizpůsobeny. Dále bylo nutno zohlednit 

dostupnost dat pro výpočet jednotlivých indikátorů.  

 

Další indikátory nevyužívající metody CEA byly navrženy jako doplňkové, protože 

pomocí nich lze vytvořit podrobnější analýzu a vyhodnocení nakládání s komunálními 

odpady v jednotlivých městech. Tyto indikátory více odpovídají indikátorům používaným 
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v zemích OECD a indikátorům EEA. Sumarizace hlavních výpočtů jednotlivých indikátorů 

je uvedena v tabulce 24 na str. 114. V rámci provedené analýzy nebyly sledovány pouze 

současné stavy jednotlivých ukazatelů, ale také vývojový trend těchto indikátorů. 

 

Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství. 

Pro tento výzkum byla zvolena metoda osobního dotazování, zúčastnilo se ho 191 obyvatel 

Brna a 172 obyvatel Ostravy. Z tohoto výzkumu vyplynulo mnoho zajímavých zjištění, 

z nichž nejvýznamnější jsou uvedeny níže: 

§ obyvatelé většinou neví, co se děje s jejich odpady po vyhození  

do kontejneru/popelnice 

§ obyvatelé necítí motivace ze strany města k tomu, aby třídili komunální odpad 

§ postoj obyvatel Ostravy ke spalování KO vyzněl negativněji než v Brně 

§ největším motivátorem pro třídění odpadů pro občany Ostravy je ohleduplnost 

k životnímu prostředí, zatímco v Brně vlastní přesvědčení o smyslu třídění odpadů. 

 

Na základě zjištěných skutečností byly formulovány návrhy na zefektivnění hospodaření 

s komunálními odpady v jednotlivých městech. Podrobněji viz kapitola č. 8 a 9. 

 

C) Přínosy v oblasti praktické 
Předložená disertační práce se pokusila komplexně zanalyzovat současný stav 

problematiky odpadového hospodářství a pomocí zvolených metod naplnit stanovený cíl. 

Za praktický přínos lze v tomto smyslu považovat interdisciplinární propojení oblastí 

technologické, ekonomické a marketingové – prostřednictvím empirické implementace. 

Na základě provedených analýz a výzkumů byly formulovány návrhy a doporučení, které 

by měly vést k avizovaným změnám v oblasti odpadového hospodářství a k zefektivnění 

této problematiky. 

 

Za praktický přínos je možné považovat rovněž výsledky ekonomické analýzy, které 

upozorňují na: 

1) Vysoké výdaje na komunální odpad na 1 obyvatele města zejména v Brně. 

2) Vysoké výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů v Ostravě. 

3) Vysoké výdaje na využití a zneškodnění 1 kg KO v Brně. 
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4) Vysoké výdaje na 1 kg separovaného odpadu ve městě Brno. 

5) Vyšší míra produkce KO na 1 obyvatele Brna ve srovnání s Ostravou. Trend vývoje 

tohoto indikátoru v Brně je však pozitivní. V Ostravě však mírně negativní. 

6) Velké množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele a rovněž na celkovou 

produkci KO v Ostravě. 

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

v posledních letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 

9) Velmi vysoký počet obyvatel města Brna na 1 nádobu na separovaný sběr. Ačkoli 

v posledních letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 

 

Přehled návrhů s největším potenciálem praktického využití: 

§ budování separačních hnízd a přizpůsobování docházkové vzdálenosti k nádobám 

na separovaný odpad pod 100 m v Brně 

§ informační a motivační kampaň města určená obyvatelům obou měst s využitím 

zjištěného potenciálu provedeného marketingového výzkumu 

§ Zvýšit povědomí a osvětu vůči občanům ohledně výstavby Krajského 

integrovaného centra. 

§ Podpořit rozvoj nových projektů a výzkumných záměrů zabývající se optimalizací 

vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny a dalších významných témat 

související se zefektivněním nakládání s komunálními odpady ve městě Ostrava  

a v regionu vůbec.  

 

Podrobněji viz kapitola č. 7 a 9. 
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Závěr 

Podle zákona o odpadech musí jednotlivé obce od začátku roku 2011 umožnit svým 

občanům třídit základní druhotné suroviny, jako jsou plasty, papír, sklo, kovy, nápojové 

kartony a biologicky rozložitelný odpad. Ve vybraných městech, která byla předmětem 

této disertační práce, je třídění odpadu na vzestupné úrovni. V Ostravě je však systém více 

propracovaný a také přináší meziročně lepší výsledky. I v tomto duchu byl formulován 

jeden ze závěrů této práce.  

 

Tato disertační práce si vybrala jako téma ekonomickou analýzu hospodaření 

s komunálními odpady ve městech Brno a Ostrava. Tato oblast je obtížná především kvůli 

neustálému vývoji technologického, legislativního i přírodního prostředí. Města 

vynakládají na hospodaření s komunálními odpady velké výdaje a tudíž je jejich 

zefektivnění více než žádoucí. Prostřednictvím této disertační práce byly navrhnuty možné 

oblasti pro zefektivnění těchto výdajů a rovněž konkrétní návrhy pro další strategii v rámci 

hospodaření s komunálními odpady do budoucna. Tyto závěry byly formulovány  

na základě provedeného empirického výzkumu sestávajícího se z dílčích analýz a šetření. 

 

Během tvorby práce se objevila úskalí ve formě rozdílných informací u různých zdrojů. 

Zjistilo se, že data uveřejňovaná magistráty se liší od těch, která poskytují příslušné 

odpadové společnosti. Proto bylo potřeba se v informačních zdrojích a validitě těchto 

informací správně zorientovat. Za tím účelem byly několikrát osloveny magistráty 

vybraných měst a rovněž jejich odpadové společnosti. Tyto nakonec poskytly 

aktualizovaná data, takže bylo možné vytvořit validní ekonomické analýzy  

a z nich plynoucí závěry.  

 

V rámci zpracovávání disertační práce se ukázaly některé zajímavé oblasti, které by si 

zasloužily další rozpracování, ať už ve formě výzkumu nebo ve formě diplomových  

a disertačních prací. V podobném stádiu přípravy jako KIC se brzy ocitnou některé další 

projekty v rámci České republiky, např. se jedná o plánované spalovny KO v lokalitách 

Plzeň – Chotíkov, České Budějovice, Jihlava, Pardubice - Hradec Králové, apod. Tyto 

projekty by rovněž mohly využít metodiku z této disertační práce. 
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Přínosy této práce byly formulovány v rovině pedagogické, výzkumné i praktické. 

Na závěr je možno konstatovat, že byl hlavní cíl této práce bezezbytku naplněn  

a rovněž také dílčí cíle, které byly stanoveny na počátku každé dílčí analýzy výzkumu či 

šetření. 
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Příloha A 16 skupin odpadů označených Q1 – Q16 

 

 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované    
Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti    
Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby    

Q4 
Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně 
všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody 
kontaminovány    

Q5 
Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z 
čištění, obalové materiály, nádoby atd.)    

Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)    

Q7 
Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, 
rozpouštědla, kalicí soli apod.)    

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)    

Q9 
Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z 
filtrů, vyřazené filtry apod.)    

Q10 
Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z 
obrábění a frézování, okuje apod.)    

Q11 
Odpad z těžby a zpracování nerostných surovin (například odpad z důlní těžby, 
kaly z těžby ropy)    

Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)    
Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem   

Q14 
Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v 
zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)    

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy    
Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 

 

Tabulka A1 16 skupin odpadů označených Q1 – Q16 

Zdroj: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
2011  173 
 

Příloha B Přehled nádob na tříděný sběr odpadu 

 

Plasty 

PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie a sáčky, polystyren 

nepatří sem výrobky z PVC 

žluté kontejnery a popelnice - typy nádob: 

  

žlutý kontejner 1100 l žlutá popelnice 240 l 

 

 
Obrázek B1 Nádoby na třídění plastu 

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o. 

Sklo 

skleněné lahve, nádoby, střepy 

nepatří sem porcelán, keramika, zrcadla, automobilová skla, skla zpevněná drátem 

- zelené kontejnery ve tvaru zvonu  

typy nádob 

 

zelený zvon 

 

 
Obrázek B2 Nádoby na třídění plastu 

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o. 
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Papír 

papír, časopisy, noviny, kartony 

nepatří sem mastný či jinak znečištěný papír 

- modré kontejnery 

typy nádob 

  

modrý kontejner 1100 l modrá popelnice 240 l 

 

 
Obrázek B3 Nádoby na třídění plastu 

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o. 

 

Nápojové kartony 

krabice od mléka, džusů a podobných potravinářských výrobků 

- žluté kontejnery a popelnice s oranžovou nálepkou 

typy nádob 

  

žlutý kontejner 1100 l žlutá popelnice 240 l 

 

 
Obrázek B4 Nádoby na třídění plastu 

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o. 
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Kovové obaly 

- plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky 

- nepatří sem kovové obaly od nebezpečných látek (obaly od barev, ředidel…) 

- žluté kontejnery a popelnice s šedou nálepkou¨ 

typy nádob 

  

žlutý kontejner 1100 l žlutá popelnice 240 l 

 

 
Obrázek B5 Nádoby na třídění plastu 

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o. 
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Příloha C Výdaje v oblasti životního prostředí rozpočtové skladby pod skupinou 

s číslem 3 
S
K
U
P
I
N
A 
 

O  
D 
D 
Í 
L 

P 
O  
D 
O  
D 
D 
Í 
L 

P 
A 
R 
A 
G 
R 
A 
F 

 

3 37   Ochrana životního prostředí 
Prostředky poskytované prvotně za účelem tvorby a ochrany životního prostředí a 
nezahrnuté v jiných funkcích (zejména lesní hospodářství, úspory energie, vodní 
hospodářství). 

  372  Nakládání s odpady 
Zahrnují se jak komunální tak průmyslové odpady, které současně zahrnují nebezpečné 
odpady, ostatní odpady a inertní nebo hmotně objemné odpady (odpady z těžebních 
odvětví a elektráren, stavební suť). Váže definičně na zákon o odpadech. Nebezpečným 
odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností, jako jsou 
např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, 
schopnost uvolňovat ve styku s vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná 
nebezpečnost, akutní toxicita, žíravost, infekčnost, radioaktivita apod. Komunálním 
odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obcí při činnosti fyzických osob 
(domácností) a také odpad vznikající např. při čištění veřejných komunikací a 
prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Nezahrnuje na druhé straně záležitosti sběru a 
zpracování druhotných surovin (např. papíru, železa, dalších kovů apod.) realizované 
prostřednictvím organizací sběrných surovin nebo jako jednorázové akce. 

   3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 
   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 
   3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 
   3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 

Neziskové nakládání s nebezpečnými odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání 
odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do 
ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces 
integrován s příslušnou činností). 

   3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
Neziskové nakládání s komunálními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání 
odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do 
ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces 
integrován s příslušnou činností). 

   3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 
Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání 
odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do 
ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces 
integrován s příslušnou činností). 

   3727 Prevence vzniku odpadů 
Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace, preventivní opatření k redukci 
množství a škodlivých účinků odpadů tvořených konečnou spotřebou zboží a k redukci 
produkce průmyslových odpadů nebo snížení jejich škodlivých účinků. 

   3728 Monitoring nakládání s odpady 
   3729 Ostatní nakládání s odpady 

Patří sem zejména asanace starých skládek, též z prostředků přidělených k odstranění 
ekologických zátěží na privatizovaném majetku. 

Tabulka C1 Odvětvové třídění rozpočtové skladby skupina 3 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (64) 
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Příloha D Onemocnění dýchacích cest a alergie obyvatelstva města Ostravy 
 
 

 
 

Obrázek D1 Počet nově dlouhodobě sledovaných pacientů v ČR (2000 - 2006) 
 

Zdroj: Feketeová, E. Astma a statistika. Lerymed, spol. s r. o., 2008. Dostupné z WWW: 

http://195.250.138.169/alergie/documents/Alergie2_08_str149-151.pdf, online 21. 1. 2011 

 
 

 
 
 

 
Obrázek D2 Vývoj prevalence alergických onemocnění u dětí v letech šetření 1996 - 2001 - 2006 

 

Zdroj: Kratěnová, J., Puklová, V.: Prevalence astmatu a alergií u dětí. Státní zdravotní ústav Praha. 2007. 

Dostupné z WWW: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/info_listy/RPG3_Alergie.pdf, online 21. 1. 

2011 
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Příloha E Údaje o obydlenosti jednotlivých městských obvodů města Ostravy 

 

Tabulka E1 Údaje o obydlenosti jednotlivých městských obvodů města Ostravy 

Zdroj: ČSÚ 
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Příloha F Seznam základních druhů shromažďovaných odpadů v Ostravě 

 
kód Název odpadu kategorie 

13 08 02 Jiné emulze N 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurč.), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezp. látkami 

N 

16 01 03 Pneumatika O 
16 01 07 Olejové filtry N 
16 01 13 Brzdové kapaliny N 
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 
16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu (mimo lepenky a izolace) N 
18 01 01 Ostré předměty  N 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 10 11 Textilní materiály O 
20 01 13 Rozpouštědla N 
20 01 14 Kyseliny N 
20 01 15 Zásady N 
20 01 17 Fotochemikálie N 
20 01 19 Pesticidy N 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorovodíky N 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky N 
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika (léky) N 
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 N 
20 01 33 Baterie a akumulátory N 
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televize, 

monitory) 
N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123, 
200135 

O 

20 01 38 Dřevo O 
20 01 40 Kovy O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve apod.) O 
20 03 07 Objemný odpad O 
 

Tabulka F1 Seznam základních druhů shromažďovaných odpadů v Ostravě 
Zdroj: Výroční zpráva OZO Ostrava s.r.o. 2010 
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Příloha G Seznam sběrných dvorů na území města Ostravy 

Ostrava - Bartovice 

U Statku 218 

Ostrava - Přívoz 

Slovenská 1 

areál OZO 

Ostrava - Hošťálkovice 

Výhledy 

Ostrava - Radvanice 

Poláškova 

Ostrava - Krásné Pole 

Krásnopolská 

Ostrava - Slezská Ostrava 

Čs. armády 20 

areál Tech. služeb 

Ostrava - Kunčice 

Frýdecká 680/444 

areál OZO 

Ostrava - Stará Bělá 

Blanická 

areál Agro 

Ostrava - Mariánské Hory 

Rybářská 

vedle areálu ORC Group 

Ostrava - Svinov 

Nad Porubkou 

areál Technického dvora Svinov 

Ostrava - Martinov 

K Turkovu 

vedle garáží na Provozní ul. 

Ostrava - Vítkovice 

Nerudova 49 

Ostrava - Michálkovice 

Briketářská 

za sběrnou druh. surovin 

Ostrava - Zábřeh 

U Výtopny 

Ostrava - Polanka nad Odrou 

K Vydralinám 114/5 

areál družstva vlastníků 

 

Ostrava - Poruba 

Vřesinská 

u točny aut. č. 58 

 

Ostrava - Proskovice 

Na Pastvinách 
 

Tabulka G1 Seznam sběrných dvorů na území města Ostravy 

Zdroj: OZO Ostrava s.r.o. 
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Příloha H Produkce skládkového plynu a elektrické energie na skládce v Hrušově 

 

 

 
Graf H1 Produkce skládkového plynu a elektrické energie na skládce v Hrušově 

Zdroj: Výroční zpráva OZO Ostrava s.r.o. 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4,49 4,53 4,61
4,17

2,99
2,61 2,43

6,07
6,45 6,51

5,75

3,72

3,03

4,32

Skladákový plyn (mil. m3) Výroba el. energie (mil. kWh)



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

 

 
2011  182 
 

Volná 
kapacita

 [m3]

Frýdecká skládka a.s. Panské Nové Dvory S-OO 700 000
Depos Horní Suchá,a.s. Horní Suchá S-OO 700 000
EKO-Chlebicov a.s Chlebicov S-NO 900 000
ASOMPO a.s. Životice u Nového Jicína S-OO 650 000
OZO Ostrava s.r.o. Hrušov S-OO 300 000
ELIO Slezsko a.s. Holasovice, Lodenice S-OO 460 000
SKLADEKO s.r.o. Staríc S-OO 140 000
TALPA-RPF,s.r.o. Dolní Benešov + Zábreh u Hlucína S-OO+S-NO 100 000
SOMA Markvartovice a. s. Markvartovice S-OO 1 260 000
Van Gansewinkel HBSS s.r.o. Hotní Benešov S-OO+S-NO 400 000

Provozovatel Obec Skupina 
skládky

Příloha I Významné skládky v Moravskoslezském kraji 

 

 

 

Tabulka I1 Významné skládky v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: (40) 
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Komunální odpad
sk.20 + část sk.15
občané + firmy

Primární separace složek KO SKO
20 03 01 

Doplňkové systémy
(sběrny, sběr.akce...)

Ostatní 
nevyužitelné 

složky KO

Skládky

Překládací
stanice

Kompostárny

Bioplynové
stanice

Dotříďovací linky

Využívání složek
(papír, sklo, plasty)

Kompost

Rekultivace
skládky

BRKO

272 kt (46%)  
44 kt  (8%)  

587 kt 

245 kt (42%)  26 kt (4%)  

Složky dle 
obalového zákona

Objemný
odpad

Sklárny 

 
Materiálové

využití

Papírny Papír

Sklo

Kovy

 
Výroba

RDF paliva

Jednotka 
energetického 

využívání Kovy
3 kt

Energie
Teplo

Energie

Překládací
stanice

Plasty

Hutě 

Hnojivo

Příloha J Schéma navrhovaného integrovaného systému nakládání s komunálním 

odpadem v Moravskoslezském kraji 

 

 

 

 
Obrázek J1 Schéma navrhovaného KIC 

Zdroj: (40) 
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Příloha K Údaje o demografickém vývoji města Brna 
 

  

1. čtvrtletí 2010 1. - 2. čtvrtletí 2010 1. - 3. čtvrtletí 2010 1. - 4. čtvrtletí 2010 

Jihomoravský 
kraj 

okres 
Brno-město 

Jihomoravský 
kraj 

okres 
Brno-město 

Jihomoravský 
kraj 

okres 
Brno-město 

Jihomoravský 
kraj 

okres 
Brno-město 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE                 

Rozloha v km 7 195 230 7 195 230 7 195 230 7 195 230 
Počet obcí  673 1 673 1 673 1 673 1 
Části obcí 902 48 902 48 902 48 902 48 

OBYVATELSTVO                 
Živě narození 3 170 1 086 6 543 2 259 9 955 3 438 13 040 4 511 
Zemřelí 2 806 856 5 672 1 826 8 346 2 728 11 566 3 814 
Přistěhovalí 2 166 1 945 4 307 3 898 7 178 6 115 9 503 8 061 
Vystěhovalí 2 004 2 326 4 067 4 679 6 304 6 919 8 031 8 786 
Sňatky 379 124 2031 696 4226 1454 5099 1764 

Rozvody 683 183 1610 444 2617 956 3548 1250 

Počet obyvatel  1 152 234 371 305 1 152 819 371 051 1 154 191 371 305 1 154 654 371 371 

z toho ženy 589 961 192 885 590 320 192 772 590 980 192 885 591 027 192 804 

NEZAMĚSTNANOST (podle MPSV)                 
Neumístění uchazeči o zaměstnání  70 239 19 303 60 486 18 795 60 612 19 157 69 342 19 711 

z toho ženy 31 788 9 262 29 418 9 290 30 613 9 746 32 494 9 765 
Volná pracovní místa 3 261 1 297 2 932 935 3 900 1 879 2 955 1 368 
Míra registrované nezaměstnanosti 

(%) 11,10 8,67 9,55 8,41 9,52 8,50 10,87 8,56 
Uchazeči na 1 volné pracovní místo 21,5 14,9 20,6 20,1 15,5 10,2 23,5 14,4 

BYTOVÁ VÝSTAVBA                 
Dokončené byty 950 226 1 673 463 2 816 997 4 457 1 318 
Zahájené byty 770 208 1 787 550 2 739 703 3 414 815 

         Tabulka K1 Údaje o demografickém vývoji města Brna 

Zdroj: ČSÚ 
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Příloha L Schéma technologického procesu spalování odpadu a čištění spalin 

 

 

 

 
 

 

Obrázek L1 Schéma technologického procesu spalování odpadu a čištění spalin 

Zdroj: SUZOVÁ, Jana. Prezentace: Zkušenosti se zprovozňováním rekonstruované spalovny SAKO Brno, 

a.s. (51) 
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Příloha M Ročního vyhodnocení měsíčních průměrných hodnot emisí vztažené  
na stanovené referenční podmínky, vyhodnocené z kontinuální analýzy 
spalovny SKO společnosti SAKO Brno, a.s. (rok 2009) 

Roční vyhodnocení měsíčních průměrných hodnot emisí vztažené na stanovené referenční podmínky, 
vyhodnocené z kontinuální analýzy spalovny SKO společnosti SAKO Brno, a.s. 

rok 2009 (část 1) 
  O2 HCl SO2 NOx CO 
  % mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

leden 15,0 0,4 3,8 163,2 16,8 

únor 14,4 0,3 5,1 166,1 16,4 

březen 15,2 0,9 2,1 159,9 23,0 

duben 15,1 0,3 2,2 169,5 20,0 

květen 14,8 0,9 2,0 166,6 20,4 

červen 13,2 0,6 0,5 139,2 11,9 

červenec 14,2 1,2 1,0 159,4 16,4 

srpen 15,1 1,0 2,9 166,8 12,3 

září 15,3 1,7 6,6 173,8 12,7 

říjen - - - - - 

listopad - - - - - 

prosinec           

průměr 14,7 0,8 2,9 162,7 16,7 

Denní emisní limity podle zákona č. 86/2002 Sb. 
  > 6,0 10,0 50,0 200,0 50,0 

rok 2009 (část 2) 

  Prach TOC NH3 T-K1 T-K2 T-K3 

  mg/m3 mg/m3 mg/m3 °C °C °C 

leden 0,1 0,2 3,6 972,0 - - 

únor 0,7 - 3,1 1 025,0 - - 

březen 0,7 - 3,6 994,0 - - 

duben - - 3,6 973,0 - - 

květen - - 4,1 952,0 - - 

červen - - 4,4 1 003,0 - - 

červenec - - 5,1 958,0 - - 

srpen - - 6,2 960,0 - - 

září 0,1 - 7,8 961,0 - - 

říjen - - - - - - 

listopad - - - - - - 

prosinec             

průměr 0,2 0,0 4,6 977,6     
Tabulka M1 Emise spalovny SAKO Brno, a.s. v roce 2009 

Zdroj: SAKO Brno, a.s. 
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Příloha N Přehled odebraných vzorků z brněnského regionu včetně jejich hmotností 

 

Spalitelný odpad    

Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
SAKO 22 Guma > 40 x 40 7,11 
SAKO 23 Plasty - jiné obaly > 40 x 40 12,34 
SAKO 24 Plasty - PET > 40 x 40 6,02 
SAKO 25 Plasty - jiné plasty > 40 x 40 3,61 
SAKO 26 Plasty - ostatní > 40 x 40 0,75 
SAKO 27 Plasty - fólie > 40 x 40 14,21 
SAKO 28 Plasty - obaly > 40 x 40 0,65 
SAKO 29 Papír - obaly > 40 x 40 0,11 
SAKO 30 Papír - obaly - tetrapack > 40 x 40 5,11 
SAKO 31 Papír - noviny/časopisy > 40 x 40 15,93 
SAKO 32 Papír - jiné obaly > 40 x 40 9,24 
SAKO 33 Papír - jiný papír > 40 x 40 10,34 
SAKO 34 Papír - ostatní > 40 x 40 1,72 
SAKO 35 Papír - obaly - lepenka > 40 x 40 5,34 
SAKO 36 Papír - knihy/tiskoviny > 40 x 40 11,52 
SAKO 37 Obuv > 40 x 40 2,42 
SAKO 38 Textil > 40 x 40 12 
SAKO 39 Kompostovatelný > 40 x 40 83,12 
SAKO 40 Dřevo > 40 x 40 1,62 
SAKO 41 A Bio - spalitelný > 40 x 40 26,24 
SAKO 41 B Frakce 20 x 20 20 x 20 33,05 
SAKO 42 Frakce 8 x 8 8 x 8  47,86 
Celkem spalitelný odpad [kg]   310,31 

 

 

Nespalitelný odpad    

Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
Nespalitelný - inert   38,36 
    

Celkem   400 kg 

 
Tabulka N1  Seznam odpadů odebraných v SAKO, a.s. Brno. Odpady odebrané v městské části A. 

Zdroj: zpracování v rámci projektu 
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Spalitelný odpad    
Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
SAKO 43 Plasty - obaly 40 x 40 0,35 
SAKO 44 Plasty - PET > 40 5,22 
SAKO 45 Plasty - ostatní 40 x 40 0,25 
SAKO 46 Plasty - fólie > 40 12,92 
SAKO 47 Plasty - jiné plasty > 40 2,98 
SAKO 48 Plasty - obaly jiné > 40 8,9 
SAKO 49 Papír - ostatní 40 x 40 0,35 
SAKO 50 Papír - karton, lepenka > 40 8,1 
SAKO 51 Papír - jiný papír > 40 x 40 6,51 
SAKO 52 Papír - noviny, časopisy > 40 15,76 
SAKO 53 Papír - jiné obaly > 40 3,73 
SAKO 54 Papír - obaly < 40 x 40 0,65 
SAKO 55 Papír - knihy, jiné tiskoviny > 40 8,94 
SAKO 56 Papír - tetrapack > 40 2,19 
SAKO 57 Obuv > 40 0,3 
SAKO 58 Textil > 40 3,98 
SAKO 59 Dřevo > 40 2,49 
SAKO 60 Bio spalitelný > 40 41,11 
SAKO 61 Kompostovatelný < 40 x 40 22,86 
SAKO 62 Bio spalitelný < 40 x 40 1,44 
SAKO 63 Kompostovatelný > 40 15,81 
SAKO 64 Frakce 20 x 20 20 x 20 5,27 
SAKO 65 Frakce > 40 x 40 > 40 x 40 156,06 
SAKO 66 Frakce < 8 x 8 < 8 x 8 10,49 
Celkem spalitelný odpad [kg]   180,6 

 

 

Nespalitelný odpad    
Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
Nespalitelný - inert   19,42 
    
Celkem   200 kg 

 

 
Tabulka N2  Seznam vzorků odebraných v SAKO, a.s. Brno. Odpady odebrané v městské části B. 

Zdroj: zpracování v rámci projektu 
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Spalitelný odpad    
Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
SAKO 67 Plasty - PET > 40 x 40 3,04 
SAKO 68 Plasty - ostatní F 40 x 40 0,1 
SAKO 69 Plasty - jiné plasty > 40 x 40 2,15 
SAKO 70 Plasty - obaly F 40 x 40 0,26 
SAKO 71 Plasty - jiné obaly > 40 x 40 8,61 
SAKO 72 Plasty - fólie > 40 x 40 17,7 
SAKO 73 Papír - knihy/tiskoviny > 40 x 40 7,81 
SAKO 74 Papír - tetrapack > 40 x 40 2,99 
SAKO 75 Papír - noviny, časopisy > 40 x 40 8,91 
SAKO 76 Papír - ostatní F 40 x 40 0,31 
SAKO 77 Papír - jiný papír > 40 x 40 3,2 
SAKO 78 Papír - obaly F 40 x 40 0,16 
SAKO 79 Papír - karton > 40 x 40 3,88 
SAKO 80 Papír - jiné obaly > 40 x 40 6,61 
SAKO 81 Dřevo > 40 x 40 3,39 
SAKO 82 Textil > 40 x 40 6,67 
SAKO 83 Obuv > 40 x 40 0,26 
SAKO 84 Bio - spalitelný F 40 x 40 0,16 
SAKO 85 Bio - spalitelný > 40 x 40 22,94 
SAKO 86 Bio - kompostovatelný F 40 x 40 18,96 
SAKO 87 Bio - kompostovatelný > 40 x 40 53,65 
SAKO 88 Frakce 40 x 40 40 x 40 20,42 
SAKO 89 Frakce 20 x 20 20 x 20 5,4 
SAKO 90 Frakce 8 x 8 8 x 8 6,5 
Celkem spalitelný odpad[kg]   183,66 

 

 

 

Nespalitelný odpad    
Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
Nespalitelný - inert   16,31 
    
Celkem   200  kg 

 

 
Tabulka N3 Seznam vzorků odebraných v SAKO, a.s. Brno. Odpady odebrané v městské části C. 

Zdroj: zpracování v rámci projektu 
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Příloha O Přehled odebraných vzorků z ostravského regionu včetně jejich hmotností 

 

 

Spalitelný odpad   

Označení vzorku Druh odpadu 
hmotnost 
vzorku [kg] 

OZO 38 Fólie 7,7 
OZO 39 Polystyren 0,1 
OZO 40 Jiný papír 8,2 
OZO 41 Jiné obaly 9,4 
OZO 42 Jiné tiskoviny 2,1 
OZO 43 Karton 2,5 
OZO 44 Tetrapack 1 
OZO 45 PET 1,7 
OZO 46 Textil 6 
OZO 47 Noviny 1,9 
OZO 48 Pleny - hyg. potřeby 8 
OZO 49 Organika 97,5 
Celkem spalitelný odpad[kg]  146,1 

 

 

 

Nespalitelný odpad    
Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
Nespalitelný odpad   27,5 
    
Celkem    173,6 kg 

 

 

 
Tabulka O1  Seznam odpadů odebraných v OZO Ostrava, a.s. Odpady odebrané v městské části D. 

Zdroj: zpracování v rámci projektu 
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Spalitelný odpad   

Označení vzorku Druh odpadu 
hmotnost 
vzorku [kg] 

OZO 85 Tetrapak 1,8 
OZO 86 Spalitelný odpad 15,4 
OZO 87 Fólie 9 
OZO 88 Časopisy/Noviny 3 
OZO 89 Dřevo 2,5 
OZO 90 Jiné tiskoviny 7 
OZO 91 Karton/Lepenka 11,5 
OZO 92 Textil 9 
OZO 93 Jiné obaly - plast 17 
OZO 94 PET láhve 2,2 
OZO 95 Jiný papír 12 
OZO 96 Organika 62,4 
Celkem spalitelný odpad[kg]  152,8 

 

 

 

Nespalitelný odpad    
Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
Nespalitelný odpad   20,2 
    
Celkem    173 kg 

 

 
Tabulka O2 Seznam odpadů odebraných v OZO Ostrava, a.s. Odpady odebrané v městské části E. 

Zdroj: zpracování v rámci projektu 
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Spalitelný odpad   
Označení vzorku Druh odpadu hmotnost [kg] 
OZO 50 Organika 34,6 
OZO 51 Tetrapack 1,2 
OZO 52 Textil 10,6 
OZO 53 Knihy 1,6 
OZO 54 PET 6,2 
OZO 55 Karton 7,6 
OZO 56 Plasty - jiné obaly 13,6 
OZO 57 Fólie 16 
OZO 58 Dřevo 20,8 
OZO 59 Jiné tiskoviny 7 
OZO 60 Jiný papír 2 
OZO 61 Noviny, časopisy 20,2 
OZO 62 Spalitelný odpad 9,4 
Celkem spalitelný odpad[kg]  150,8 

 

 

Nespalitelný odpad    
Označení vzorku Druh odpadu Frakce hmotnost [kg] 
Nespalitelný odpad   38 
    
Celkem    188,8 kg 

 

 

 
Tabulka O3 Seznam vzorků odebraných v OZO Ostrava, a.s. Odpady odebrané v městské části F. 

Zdroj: zpracování v rámci projektu 
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Příloha P Výsledky elementární analýzy složení odpadu SAKO Brno, městská část A 

Označení 

vzorku 
Druh odpadu 

Hmotnos

t 

[kg] 

Podíl  

z celku 

[hm. 

C  

[hm. 

%] 

H  

[hm. 

%] 

N  

[hm. 

%] 

S  

[hm. 

%] 

O  

[hm. 

%] 

Spalné teplo 

[kJ/kg] 

Výhřevnos

t 

[kJ/kg] 

Cl 

[hm. 

%] MĚSTSKÁ ČÁST A 
Sako 22 Guma                             > 40x40 7,11 1,78 5,1 8,0 0,6 0,0 60,5 19280 17212 0,15 
Sako 23 Plasty - jiné obaly           > 40x40 12,34 3,08 62,7 13,2 0,6 0,0 15,4 33146 30195 0,86 
Sako 24 Plasty - PET                   > 40x40 6,02 1,50 63,0 13,3 0,4 0,0 21,1 29841 26967 0,11 
Sako 25 Plasty - jiné plasty          > 40x40 3,61 0,90 68,7 19,9 1,8 0,0 7,0 35134 30889 0,06 
Sako 26 Plasty - ostatní                  40x40 0,75 0,19 51,4 11,3 0,8 0,0 28,6 20379 17853 0,09 
Sako 27 Plasty - fólie                  > 40x40 14,21 3,55 60,7 16,4 0,5 0,0 0,3 22914 19090 0,08 
Sako 28 Plasty - obaly                    40x40 0,65 0,16 48,5 13,4 0,8 0,0 5,9 23448 20124 0,44 
Sako 29 Papír - obaly                     40x40 0,11 0,03 23,5 6,0 0,2 0,0 16,9 8393 6096 0,08 
Sako 30 Papír - obaly – tetrapak   > 40x40 5,11 1,28 41,7 11,4 0,3 0,0 24,5 17884 15026 0,09 
Sako 31 Papír - noviny/časopisy   > 40x40 15,93 3,98 36,1 8,7 0,2 0,0 31,1 4413 2187 0,07 

Sako 32 Papír - jiné obaly              > 40x40 9,24 2,31 30,6 7,6 0,2 0,0 36,8 13884 11806 0,05 
Sako 33 Papír - jiný papír              > 40x40 10,34 2,58 26,8 6,4 0,2 0,0 30,8 10355 8263 0,05 
Sako 34 Papír - ostatní                   40x40 1,72 0,43 22,4 5,2 0,3 0,0 22,7 8452 6326 0,07 
Sako 35 Papír - obaly – lepenka    > 40x40 5,34 1,34 22,8 5,2 0,3 0,0 23,5 8516 6428 0,04 
Sako 36 Papír - knihy/tiskoviny    > 40x40 11,52 2,88 32,9 7,9 0,2 0,0 36,2 12002 9995 0,04 
Sako 37 Obuv                                > 40x40 2,42 0,61 53,7 9,6 2,1 0,0 25,9 38089 35935 0,20 
Sako 38 Textil                               > 40x40 12,00 3,00 30,2 7,1 1,0 0,0 23,9 11981 9663 0,07 
Sako 39 Kompostovatelný            > 40x40 83,12 20,78 13,1 2,6 0,4 0,0 12,6 5458 3236 0,09 
Sako 40 Dřevo                               > 440x40 1,62 0,40 40,5 8,5 0,3 0,0 35,5 15602 13410 0,03 

Sako 41A Bio - spalitelný               > 40x40 26,24 6,56 32,5 7,3 0,5 0,0 34,8 12554 10538 0,21 
Sako 41B Frakce 20 x 20 33,05 8,26 14,2 3,5 1,0 0,0 0,4 4796 3208 0,07 
Sako 42 Frakce 8 x 8 47,86 11,96 12,2 2,2 0,6 0,0 9,0 3902 2410 0,07 

 Kompostovatelný               40x40 2,05 0,51 10,7 2,4 0,7 0,0 9,6 4200 1879 0,13 
 Bio-spalitelný                     40x40 49,31 12,33 28,2 6,6 1,4 0,0 21,9 11372 9058 0,42 
 Nespalitelný - inert 38,36 9,56         
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Příloha Q Výsledky elementární analýzy složení odpadu SAKO Brno, městská část B 

Označení 
vzorku Druh odpadu Hmotnost 

[kg] 

Podíl  
z celku 

[hm. %] 

C  
[hm. %] 

H  
[hm. %] 

N  
[hm. %] 

S  
[hm. %] 

O  
[hm. %] 

Spalné 
teplo 

[kJ/kg] 

Výhřevnost 
[kJ/kg] 

Cl 
[hm. %] 

MĚSTSKÁ ČÁST B 
Sako 43 Plasty – obaly                    40x40 0,35 0,17 19,6 4,6 0,3 0,0 17,7 7288 5173 0,15 
Sako 44 Plasty – PET                  > 440x40 5,22 2,62 47,1 11,1 0,4 0,0 32,8 20922 18444 0,10 
Sako 45 Plasty – ostatní                  40x40 0,25 0,12 68,2 12,7 1,0 0,0 8,6 29126 26273 2,54 
Sako 46 Plasty – fólie                  > 40x40 12,92 6,46 63,7 18,9 0,4 0,0 5,9 29310 25203 0,35 
Sako 47 Plasty - jiné plasty         > 40x40 2,98 1,49 60,9 14,4 1,3 0,0 9,6 28798 25513 0,12 
Sako 48 Plasty - obaly jiné          > 40x40 8,90 4,45 55,4 11,0 0,4 0,0 0,9 24599 21527 0,53 
Sako 49 Papír – ostatní                   40x40 0,35 0,17 16,7 4,2 0,4 0,0 12,6 3166 765 0,13 
Sako 50 Papír - karton, lepenka   > 40x40 8,10 4,05 28,1 6,8 0,5 0,0 25,8 10050 7847 0,08 
Sako 51 Papír - jiný papír            > 40x40 6,51 3,26 19,7 4,9 0,3 0,0 16,8 6789 4517 0,15 
Sako 52 Papír - noviny, časopisy > 40x40 15,76 7,88 32,0 8,0 0,2 0,0 27,5 6508 4537 0,04 
Sako 53 Papír - jiné obaly             > 40x40 3,73 1,86 31,6 7,5 0,2 0,0 27,9 7979 5746 0,02 
Sako 54 Papír – obaly                      40x40 0,65 0,32 73,3 23,0 0,2 0,0 1,4 34912 30029 0,05 
Sako 55 Papír - knihy, tiskoviny   > 40x40 8,94 4,47 34,7 8,2 0,1 0,0 36,8 12276 10299 0,05 
Sako 56 Papír – tetrapak               > 40x40 2,19 1,09 32,6 8,3 0,4 0,0 33,5 15183 13131 0,06 
Sako 57 Obuv                               > 40x40 0,30 0,15 52,3 11,8 3,3 0,0 18,5 19682 16965 0,26 
Sako 58 Textil                              > 40x40 3,98 1,99 38,6 9,5 1,0 0,0 28,9 14669 12185 0,10 
Sako 59 Dřevo                              > 40x40 2,49 1,24 44,0 9,8 0,2 0,0 34,3 16861 14485 0,03 
Sako 60 Bio spalitelný                  > 40x40 41,11 20,55 24,2 5,7 1,1 0,0 21,5 9785 7467 0,51 
Sako 61 Kompostovatelný               40x40 22,86 11,43 10,7 2,4 0,7 0,0 9,6 4200 1879 0,13 
Sako 62 Bio spalitelný                     40x40 1,44 0,72 28,2 6,6 1,4 0,0 21,9 11372 9058 0,42 
Sako 63 Kompostovatelný            > 40x40 15,81 7,91 8,9 2,0 0,5 0,0 5,9 5750 3361 0,05 
Sako 64 Frakce 20 x 20 5,27 2,63 14,1 3,1 0,9 0,0 14,7 4091 1896 0,09 
Sako 65* Frakce > 40 x 40 156,06 78,03 6,8 1,5 0,4 0,0 5,7 2673 318 0,06 
Sako 66 Frakce < 8 x 8 10,49 5,24 6,4 1,6 0,4 0,0 6,1 3517 2218 0,08 

 Nespalitelný - inert 19,42 9,61         



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

 

 
2011        195 
 

Příloha R Výsledky elementární analýzy složení odpadu SAKO Brno, městská část C 

Označení 
vzorku Druh odpadu 

Hmotnost 
[kg] 

Podíl  
z celku 

[hm. %] 

C  
[hm. %] 

H  
[hm. %] 

N  
[hm. %] 

S  
[hm. %] 

O  
[hm. %] 

Spalné 
teplo 

[kJ/kg] 

Výhřevnost 
[kJ/kg] 

Cl 
[hm. %] 

MĚSTSKÁ ČÁST C 
Sako 67 Plasty – PET                  > 40x40 3,04 1,52 61,8 9,4 0,7 0,0 26,4 24393 22349 0,05 
Sako 68 Plasty – ostatní                  40x40 0,10 0,05 61,6 15,6 0,3 0,0 13,9 28062 24732 6,86 
Sako 69 Plasty - jiné plasty          > 40x40 2,15 1,08 35,8 9,1 0,6 0,0 19,9 23791 21530 2,77 
Sako 70 Plasty – obaly                    40x40 0,26 0,13 65,6 18,2 0,6 0,0 5,8 30794 26876 0,58 
Sako 71 Plasty - jiné obaly          > 40x40 8,61 4,30 53,4 15,4 0,8 0,0 15,3 26574 23243 0,44 
Sako 72 Plasty – fólie                  > 40x40 17,70 8,85 57,9 18,4 0,6 0,0 3,3 25582 21388 0,14 
Sako 73 Papír - knihy/tiskoviny  > 40x40 7,81 3,90 33,8 9,2 0,1 0,0 32,9 13437 11154 0,08 
Sako 74 Papír – tetrapack            > 40x40 2,99 1,50 41,6 12,6 0,2 0,0 18,2 19028 15895 0,02 
Sako 75 Papír - noviny, časopisy > 40x40 8,91 4,45 35,9 8,9 0,1 0,0 30,6 14236 11771 0,02 
Sako 76 Papír – ostatní                    40x40 0,31 0,16 21,1 5,7 0,3 0,0 18,7 8323 5984 0,10 
Sako 77 Papír - jiný papír             > 40x40 3,20 1,60 27,8 7,2 0,2 0,0 29,4 10243 8064 0,04 
Sako 78 Papír – obaly                      40x40 0,16 0,08 21,8 5,9 0,3 0,0 15,6 9344 7121 0,07 
Sako 79 Papír – karton                 > 40x40 3,88 1,94 30,9 8,1 0,3 0,0 31,8 12389 10118 0,09 
Sako 80 Papír - jiné obaly            > 40x40 6,61 3,31 35,0 8,5 0,3 0,0 37,8 13180 11243 0,09 
Sako 81 Dřevo                              > 40x40 3,39 1,69 37,7 9,1 2,4 0,0 32,5 14757 12378 0,04 
Sako 82 Textil                              > 40x40 6,67 3,33 39,6 10,7 5,3 0,0 34,2 16671 14185 0,17 
Sako 83 Obuv                              > 40x40 0,26 0,13 52,2 13,2 2,3 0,0 23,3 22429 19546 1,66 
Sako 84 Bio – spalitelný                 40x40 0,16 0,08 43,9 8,3 0,6 0,0 23,6 18520 16289 0,18 
Sako 85 Bio – spalitelný              > 40x40 22,94 11,47 33,3 8,4 0,4 0,0 34,4 13051 10802 0,16 
Sako 86 Bio – kompostovatelný     40x40 18,96 9,34 13,4 3,1 0,7 0,0 11,3 5895 3763 0,09 
Sako 87 Bio – kompostovatelný  > 40x40 53,65 26,83 12,7 2,9 0,5 0,0 9,8 5297 2936 0,08 

Sako 88* Frakce 40 x 40 20,42 10,21 10,4 2,4 0,5 0,0 12,6 4143 1927 0,07 
Sako 89 Frakce 20 x 20 5,40 2,70 15,6 3,6 0,9 0,0 0,3 12731 11233 0,09 
Sako 90 Frakce 8 x 8 6,50 3,25 12,8 2,4 1,0 0,0 0,4 4678 3141 0,07 
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Příloha S Soustava indikátorů 
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Tabulka S1 Soustava indikátorů 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství ČR 
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Příloha T Shromážděná data potřebná pro výpočet určených indikátorů ve městech Brno a Ostrava za léta 2005 – 2009 

 

 

Obec 
Počet obyvatel ve 

městě  
Produkce KO (t) 

Počet nádob na 

separovaný odpad 

(ks) 

Množství 

separovaného 

odpadu (t) 

Množství 

skládkovaného 

odpadu (t) 

ROK 2010 
Ostrava 335 425 87 598 4 842 10 703 52 052 

Brno 371 399 104 123 2 857 10 968 21 155 

ROK 2009 
Ostrava 336 735 86 061 4 274 9 727 54 493 

Brno 370 592 109 959 2 283 9 810 41 158 

ROK 2008 
Ostrava 336 811 84 061 3 798 9 995 55 564 

Brno 368 533 109 495 2 106 10 199 15 919 

ROK 2007 
Ostrava 337 197 80 470 3 368 9 826 57 498 

Brno 366 680 106 341 1 694 9 954 10 689 

ROK 2006 
Ostrava 310 078 80 754 2 762 8 648 61 055 

Brno 366 757 105 462 1 430 9 275 8 486 
 

Tabulka T1 Data pro analýzu CEA 

Zdroj: vlastní zpracování na základě ISOH, ČSÚ, POH měst, Výročních zpráv SAKO Brno a OZO Ostrava 
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Příloha U Dotazník  

 

Dotazník 
 
Jmenuji se Lucie Baránková a jsem doktorandkou VŠB-TU Ostrava. Mým studijním oborem je 
Ochrana životního prostředí v průmyslu. V tuto chvíli zpracovávám svou disertační práci, ve které se 
věnuji komunálním odpadům ve Vašem městě, proto Vás poprosím o chvilku Vašeho času při 
vyplňování následujícího dotazníků. Dotazník je anonymní a výsledky budou použity pro potřeby 
výzkumu mé disertační práce. Dotazování zabere pouze 5 – 10 min. Vašeho času. 

 

1. Myslíte si, že je odpadové hospodářství ve vašem městě efektivní? 

 Ano  
 Ne 
 Nevím, nemám dostatek informací 
 Nezajímá mě to 

 
 
2. Dokážete stručně popsat, co se děje s vaším odpadem, který vysypete do kontejneru/popelnice? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Myslíte si, že máte dostatek informací, proč a jak třídit odpad? 

               -3   -2  -1   0    1    2   3 
Nemám žádné informací           Mám veškeré info    
 
 

4. Pociťujete motivaci ke třídění odpadu ze strany města? 

                     -3   -2  -1   0    1    2   3 
Město mě vůbec nemotivuje           Město mě hodně motivuje    

 

5. Jakým způsobem byste si přáli získávat informace o odpadu? 
 

  Letáky přímo do schránky 
  V městských novinách  
  Z internetu 
  V regionálním tisku 
  Televize 
  Jinak …………………….. 

 
 
6. Jaké konkrétní informace byste o hospodaření s odpady ve vašem městě uvítali? 
 

 Statistiky o sběru svozu a nakládání s komunálními odpady 
 Informace o výdajích na hospodaření s komunálním odpadem 
 Co se přesně děje s vytříděnými i nevytříděnými komunálními odpady 
 Jakým dalším způsobem bych mohl konkrétně já přispět k lepší situaci OH ve městě 
 Jiné ……………………………………………………… 
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7. Který způsob nakládání s komunálními odpady považujete za nejekologičtější? 

                        -3   -2  -1   0    1    2   3  10 
Spalování    nejméně        nejvíce  neumím posoudit 

Recyklace    nejméně        nejvíce  neumím posoudit 

Skládkování    nejméně        nejvíce  neumím posoudit 

Biologické způsoby (např. kompostování) nejméně        nejvíce  neumím posoudit 

 

8. Třídíte odpad? (pokud ne, přejděte na otázku 12) 

               -3   -2  -1   0    1   2    3 
netřídím vůbec           třídím vždycky 

 

9. Které složky třídíte? (označte libovolný počet odpovědí) 

 Papír 
 Plasty 
 Sklo 
 Kovové obaly 
 Textil 
 Bio odpad 

 

10. Co vás motivuje ke třídění odpadu? 

                      -3   -2  -1   0    1    2   3 
Televize   nejméně        nejvíce 

Tisk    nejméně        nejvíce 

Internet   nejméně        nejvíce 

Škola    nejméně        nejvíce 

Osvěta města  nejméně        nejvíce 

Přátelé, rodina  nejméně        nejvíce 

Vlastní přesvědčení nejméně        nejvíce 

Jiné……………….. nejméně        nejvíce 

 
 
11. Jakou vzdálenost musíte urazit od svého bydliště k nejbližším kontejnerům na separovaný odpad? 
 

 do 20 m 
 21 – 49 m 
 50 – 99 m 
 100 m a více 

 
 
12. Co by vás motivovalo, abyste více třídili odpad? 

                         -3   -2  -1   0    1    2   3 
Menší vzdálenost nádob na separovaný odpad nejméně        nejvíce 

Více informací o osudu vytříděných odpadů  nejméně        nejvíce 

Finanční bonus/benefit města   nejméně        nejvíce 

Snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu nejméně        nejvíce 

Jiné ………………………………………….. 
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13. Jste muž/žena? 

 muž 
 žena 

 

14. Vaše bydliště 

 Ostrava 
 Brno 

 

15. Věk 

 15 – 30 let 
 31 – 45 let 
 46 – 61 let 
 62 a více let 

 

 

16. Způsob bydlení je:  

 Sídlištní zástavba 
 Venkovská zástavba 
 Vilová zástavba 

 

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 Základní 
 SOŠ bez maturity 
 SŠ s maturitou 
 VOŠ 
 VŠ 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 


