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Abstrakt 

Práce se zabývá rozborem produkce odpadů v lokalitě Nové Město na Moravě. Teoretická část 

obsahuje všeobecný pohled na odpadové hospodářství, jejich dělení podle různých hledisek, 

základní pojmy a legislativu odpadového hospodářství. Praktická část je samotný rozbor 

vyprodukovaného odpadu v této lokalitě za rok 2009, 2010 a 2011, který je doplněn o 

zpracování výsledků mnou vytvořeného dotazníku. 

 

Abstract 

The work deals with the analysis of waste site in town Nové Město na Moravě. The theoretical 

part contains a general view of waste management, distributed according to different 

perspectives, basic concepts and waste management legislation. The practical part is the 

analysis of waste in this area in 2009, 2010 and 2011, which is supplemented by processing the 

results of a questionnaire created by me. 
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1 Úvod 

Globální problémy jsou velmi diskutovaným tématem naší moderní doby. Po touze 

za pohodlnějším a jednodušším životem jsme si dlouho neuvědomovali, že jsme svými 

činy mnohdy zasáhli do přírody nevratným způsobem. Neustále jsme narušovali 

a narušujeme rovnováhu naší Země a některé naše zásahy si již vybraly svoji daň. 

Posledních několik let se snažíme tyto problémy řešit, zpomalit jejich průběh či je úplně 

zastavit. Mezi největší globální problémy můžeme zařadit oslabování ozonové vrstvy, 

globální oteplování, hrozbu vyčerpání neobnovitelných zdrojů, nedostatek potravin 

a vody v rozvojových zemích nebo přelidňování světa. Některé důsledky našeho chování 

pociťujeme velmi málo a některé nás v našem životě vůbec nedostihnou. Chceme-li však 

Zemi zachovat pro generace, které teprve přijdou, musíme mnoho těchto problémů 

vyřešit již dnes. 

Vysoká produkce odpadů a jeho odstraňování se stalo dalším významným celosvětovým 

problémem. Tento problém je způsoben hned několika faktory. Těmi jsou hlavně vyšší 

počet obyvatel Země, rozšiřující se průmyslová výroba a sní spjatá vysoká spotřeba 

surovin a zvyšující se životní úroveň. Všechny tyto faktory spolu souvisí a svět se potýká 

s problémem, jak vyřešit odstraňování vzniklého odpadu, aby bylo v souladu s ochranou 

životního prostředí. Téma odpadů a jeho odstraňování je velmi rozsáhlé a nejedná se 

o problém pouze naší doby, ale setkáváme se s ním i v historii.  

První záznamy o odstraňování odpadů se objevují již asi před 8 000 až 10 000 lety. Bylo 

to v době, kdy lidé přešli z kočovného života k usedlému, a pro odstraňování odpadů jim 

začaly sloužit odpadové jámy. K odnášení odpadků mimo jejich sídliště je donutil 

zápach, hmyz a obava z přilákání divoké zvěře. V Evropě a Asii v době starověku 

existovaly dokonce velmi důmyslné systémy odstraňování odpadků. Tyto systémy se 

nacházely hlavně v hlavních sídlech panovníků a byly zavedeny především 

z hygienických důvodů, aby se předešlo nemocím, jako byl mor, cholera a neštovice. 

Tato dosažená úroveň ovšem vymizela v důsledku rozpadu starověkých říší a stěhováním 

národů a ve středověku podlehla smrtelným chorobám třetina obyvatelstva Evropy. 

Situace v Evropě se zlepšila až v 15. století. Změny, jako například dláždění ulic, uklízení 

exkrementů či spalování zemřelých na choroby, začínají nejdříve v bohatších městech. 

U nás se v roce 1826, za působení nejvyššího purkrabího Karla Chotka, dokonce vydává 

řád o čištění ulic pro Prahu, který zavádí přesypné nádoby na popel a upravuje zacházení 

se stavebním odpadem. Znovu nabrané poznatky pomáhají k výstavbě kanalizace 

a dalším novým technologiím, takže na přelomu 19. a počátku 20. století vznikají první 

spalovny a kompostárny. První spalovnou na našem území a ve střední Evropě byla 

v roce 1905 spalovna v Brně. Myšlenka zhodnocování odpadu vzniká již v New Yorku, 

kde je roku 1898 vybudován první recyklační závod [1].  

Abychom v současnosti minimalizovali škody, které by mohly vzniknout v důsledku 

odstraňování velkého množství odpadů, musíme se řídit především pravidly stanovenými 

v jednotlivých legislativních předpisech. V první řadě se snažíme odpad co v největší 

míře znovu využít. Teprve ve chvíli, kdy se jedná o odpad, který už dál využít nelze, 

začneme řešit, jakým vhodným způsobem ho odstranit. Pro odstraňování odpadů máme 
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hned několik možností. Jiný způsob odstraňování odpadů použijeme při odstraňování 

nebezpečného odpadu a jiný způsob při odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, 

který se může do koloběhu přírodního cyklu zařadit přirozenou cestou. Pro odstraňování 

odpadů můžeme použít proces recyklace, energetické využití odpadů nebo ho můžeme 

uložit na skládce odpadů. 

Moje bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první teoretické části se 

zabývám odpady ze všeobecného hlediska: legislativou o odpadech, rozdělením odpadů, 

základními pojmy, plánem odpadového hospodářství atd. 

Hlavní část mé práce je věnována analýze nakládání s odpady v lokalitě Nové Město 

na Moravě. Detailněji se zde zabývám produkcí odpadů a možnostmi nakládání s odpady. 

Mým vlastním přínosem této části je analýza informací získaná od občanů města 

a příměstských částí pomocí dotazníků o jejich využívání a možnostech nakládání 

s odpady a spokojeností se službami ve městě. 

Nové Město na Moravě je místo mého narození a trvalého bydliště, které se nachází 

v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou. Historie města spadá až do poloviny 13. 

století, kdy byla Bočkem z Obřan založena osada nazývaná Bočkonov a později v roce 

1293 Nova Civitas, odtud Nové Město. Pod Nové Město spadá dalších 9 městských částí 

(Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a 

Studnice) a má kolem 10 000 obyvatel [2]. 
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2 Legislativa v odpadovém hospodářství 

Legislativa v odpadovém hospodářství neměla vždy podobu, jakou známe dnes, ale 

měnila se a vyvíjela s rozvojem společnosti. Prvním zákonem zabývajícím se odpadovým 

hospodářstvím na území ČR byl zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, který stanovil pro 

původce odpadů povinnost zpracovat programy odpadového hospodářství. Právě 

na těchto programech byl roku 1995 postaven Program odpadového hospodářství ČR, 

který ovšem nebyl nikdy uplatněn. Až v roce 1997 byl přijat druhý zákon 

č. 125/1997 Sb., o odpadech, který nařizoval zpracovat Koncepci odpadového 

hospodářství ČR. Tato koncepce úzce souvisela s žádostí z roku 1996 o přijetí ČR do EU. 

V dalším roce byla Koncepce odpadového hospodářství ČR zpracována a stala se 

podkladem pro Plán odpadového hospodářství ČR. Roku 2001 byl přijat zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento zákon byl několikrát novelizován a doplněn [3]. 

2.1 Zákon o odpadech 

Cílem zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění, je:  

- definovat základní pojmy, 

- stanovit pravidla pro předcházení vzniku odpadů, 

- pravidla pro nakládání s nimi, 

- práva a povinnosti osob, 

- působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

Tento zákon se nevztahuje na: 

- odpadní vody, 

- odpady drahých kovů, 

- radioaktivní odpady, 

- mrtvá těla zvířat, 

- exkrementy, 

- emisní látky znečišťujících ovzduší, 

- odpady trhavin, výbušnin a munice, 

- sedimenty vytěžených z vodních nádrží a přemisťování v rámci povrchových vod, 

- zeminy a přírodní materiály. 

2.2 Plán odpadového hospodářství 

POH ČR stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpadem na území České 

republiky. Jeho platnost byla určena na deset let od roku 2003 do roku 2012 v nařízení 

vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství. Cíle stanovené v Plánu 

odpadového hospodářství ČR směřují zejména k podpoře materiálového využití odpadů 
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a omezení jejich negativního vlivu na životní prostředí. Plán odpadového hospodářství 

ČR se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů vyjmenovaných v § 2 

odst. 1 písmena a) až h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění [4]. 

POH ČR se skládá ze 4 základních části [4]: 

I. Úvodní část 

II. Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství 

III. Závazná část 

IV. Směrná část 

Úvodní část – poskytuje základní informace o působnosti, platnosti, struktuře a obsahu 

POH. Uvádí demografii a geografii ČR, stav hospodářství a vývoj plánování 

odpadového hospodářství na území ČR. 

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství – přehled o současném stavu způsobu 

nakládání s odpady, porovnání stavu hospodářství ČR s členskými státy EU, 

klíčové problémy odpadového hospodářství v ČR atd. 

Závazná část – součást právního řádu, která tvoří přílohu k právnímu nařízení vlády 

o POH ČR. Řeší v obecné rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů 

a bezpečné odstraňování odpadů. Dále stanovuje specifické zásady, cíle a opatření 

k omezování množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností. 

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

v odpadovém hospodářství, zdůvodnění navržených opatření atd. 

Přehled vybraných cílů POH ČR a jejích dosavadní plnění 

Ministerstvo životního prostředí provádí pravidelné vyhodnocení závazné části plánu 

odpadového hospodářství v souladu s § 42 odst. 8 zákona č. 185/2001, o odpadech. 

Poslední hodnotící zprávou je Šestá hodnotící zpráva o plnění POH ČR za rok 2010: 

Cíl: Snižování měrné produkce nezávisle na úrovni ekonomického růstu 

Hodnocení stavu plnění: 

V období let 2002 – 2010 klesla produkce odpadů o 16% (z 38,0 mil. tun na 31,8 mil. 

tun). V přepočtu kg odpadu na jednoho obyvatele kleslo množství o 693 kg/obyvatele, 

což je snížení o 19%. Nejnižší celková produkce odpadů ve sledovaném období byla 

zaznamenána v roce 2006 a nejvyšší v roce 2004.  
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Cíl: Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2012 

Hodnocení stavu plnění: 

Produkce nebezpečných odpadů klesla v období let 2002 až 2012 o 26%. V roce 2000 

bylo vyprodukováno 3083 tis. tun nebezpečných odpadů a v roce 2010 k poklesu 

o 1,3 mil. tun (tj. 42%). Cíl snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000 je splněn. 

Cíl: Zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% do roku 2012 

a materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 

Hodnocení stavu plnění: 

Cíl POH zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% do roku 2012 

ve srovnání s rokem 2000 je plněn. Stále nejvíce materiálově využíván je papír, kterého 

se recykluje 94%. Naopak plnění cíle zvýšit materiálové využití odpadů komunálních 

odpadů o 50% do roku 2010 ve s rovnání s rokem 2000 se i přes veškerá opatření 

a úspěšnou podporu tříděného sběru nepodařilo. Energetické využití odpadů se 

na celkovém využívání odpadů podílelo nevýznamně. 

Cíl: Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování 

Hodnocení stavu plnění: 

Procentuální podíl nebezpečného odpadu dovezeného na skládky měl od roku 2004 

klesající tendenci mimo rok 2010, kdy hodnoty mírně stouply. I přes to klesla hodnota 

skládkovaného nebezpečného odpadu na 2,7% z původní hodnoty 21,1% z roku 2000. 

Z celkové produkce odpadů bylo v roce 2000 uloženého na skládky 25,6% (tj. 10 694 

mil. tun). Do roku 2010 klesla tato hodnota o 58,6%, což bylo asi 6,1 mil. tun odpadu. 

Cíl: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% 

hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 

nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 

Hodnocení stavu plnění: 

Podle POH ČR měla být do roku 2010 snížena hodnota 148 kg BRKO na obyvatele 

snížena na 75% porovnávacího roku tj. 112 kg BRKO na osobu. V roce 2010 bylo 

skládkováno 131 kg na obyvatele, což znamená o 19 kg více, než je požadováno. Místo 

požadovaných 75% tak bylo uloženo 90% množství roku 1995. Tento cíl tudíž splněn 

nebyl. 

Můj názor na plnění Plánu odpadového hospodářství ČR je velmi pozitivní. Myslím si, že 

splnil svůj účel a jeho koncept byl správný. Většina zadaných cílů splněna byla, kromě 

pár cílů, které se splnit nepodařilo. Jednalo se o zvýšení materiálového využití 

komunálních odpadů, snížení skládkování a snížení skládkování biologicky 
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rozložitelného komunálního odpadu. Nedá se ovšem říct, že by jejich plnění zcela 

zklamalo. Po rozebrání těchto cílů je vidět, že nesplnění či splnění těchto cílů je dáno 

mnoha faktory, takže hodnocení výsledků není zcela jednoznačné. Ministerstvo životního 

prostředí připravuje nový zákon o odpadech a s tím spojenou aktualizací POH ČR. 

Věřím, že se zde na tyto cíle zaměří a že se je spolu s novými cíli splnit podaří. 
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3 Základní pojmy, dělení odpadu 

Základní pojmy a jejich definice slouží k jednotnému výkladu termínů v odpadovém 

hospodářství. Stanovení těchto pojmů nám také pomáhá správně vyložit znění zákonů 

a vyhlášek. Dělení odpadů stanovuje bližší charakter odpadu z různých hledisek, 

například podle jeho vzniku či skupenství. 

3.1 Základní pojmy 

Zákon č. 185/2001, o odpadech, v aktuálním znění, definuje několik základních termínů 

v otázce odpadového hospodářství: 

odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

(viz tabulka č. 1), 

komunální odpad (směsný odpad) – 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, 

odpad podobný komunálnímu odpadu – veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 

nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů, 

shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, 

skladování odpadů – přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném 

po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním, 

sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

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

nebo odstranění, 

úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

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

jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně 

snížení jejich nebezpečných vlastností, 

výkup odpadů – sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, 

opětovné použití – postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou 

odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny, 
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Tabulka č. 1 - Skupiny odpadů [5] 

Kód  Skupina odpadů 

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 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 Nepoužité součásti (např. použité baterie, katalyzátory atd.) 

Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, 

kalící 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) 

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 z 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 

nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu (viz tabulka č. 2), 

materiálové využití odpadů – způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby 

využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získáni energie, 

zpracování odpadu – využití nebo odstranění odpadu zahrnující i přípravu před využitím 

nebo odstraněním odpadu. 
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Tabulka č. 2 - Nebezpečné vlastnosti odpadů [5] 

Kód Nebezpečná vlastnost odpadů 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráždivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Žíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 
Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem 

nebo kyselinami 

H13 Senzibilita 

H14 Ekotoxicita 

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování 

3.2 Dělení odpadů 

Odpady můžeme dělit podle mnoha kritérií. Některé dělení uvádí přímo zákon 

o odpadech, v aktuálním znění (příloha č. 1 tohoto zákona – tabulka č. 1). Dále můžeme 

odpady dělit podle skupenství nebo podle místa vzniku [6]: 

Podle legislativy: 

- nebezpečné odpady, 

- ostatní odpady - odpady, které nejsou nebezpečné k ŽP. 

Podle skupenství: 

- tuhé, 

- kapalné, 

- plynné (jedná se o emise, neřeší zákon o odpadech). 
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Podle místa vzniku: 

- komunální odpady, 

- zemědělské odpady, 

- energetické. 

Dělení podle Katalogu odpadů 

Katalog odpadů je stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb., která nabyla v platnost dne 

1. ledna 2002 (příloha č. 1 k této vyhlášce – tabulka č. 3). Podle tohoto katalogu se 

odpady zařazují pod šestimístná čísla. První dvojčíslí stanovuje skupinu odpadů, druhé 

dvojčíslí podskupinu a třetí druh odpadu. Důležitým faktorem pro další nakládání 

s odpadem je určit, zda se jedná o nebezpečný (N) či o ostatní odpad (O) [7].  

Tabulka č. 3 - Katalog odpadů [8] 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a 

zpracování potravin 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a 

smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů 

a z hydrometalurgie neželezných kovů 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 

skupinách 05 a 12) 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve 

skupinách 07 a 08) 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 
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Tabulka č. 3- Katalog odpadů [8] – pokračování  

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s 

výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně 

nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
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4 Nakládání s odpadem 

Využívání a odstraňování odpadů je velmi rozsáhlé. Pod nakládání s odpady spadají 

jednoduché procesy, které nevyžadují téměř žádnou úpravu, ale také velmi složité 

technicky náročné fyzikálně-chemické technologie [9]. 

4.1 Hierarchie nakládání s odpady 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání 

s odpady, která je uvedená v zákoně č. 185/2001, o odpadech, v aktuálním znění:  

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

Tento zákon také říká, že od hierarchie způsobu nakládání s odpady je možno se odchýlit, 

pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik 

odpadů a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. 

4.2 Nakládání s odpadem 

Pokud se podíváme na statistické údaje o jednotlivých způsobech nakládání s odpadem 

ve státech v EU v roce 2009, tak je zřejmé, že jednotlivé státy preferují odlišné přístupy.  

Co se týče spalování odpadu, nejlépe si vede právě Dánsko, kde je energetické využití 

odpadu zastoupeno téměř z poloviny. Materiálové využití je nejčastějším způsobem 

nakládáním s odpadem v Německu, kde tvoří skoro 50%. Ovšem nejvíce zastoupeným 

odstraňováním odpadů v evropských státech je stále skládkování. U nás v roce 2009 

skončily na skládkách odpadů zhruba dvě třetiny celkového množství vyprodukovaného 

odpadu. Ve státech EU se podařilo procento skládkovaného odpadu snížit. Důvodem 

bylo, že některé evropské státy přestaly ukládat na skládky organický odpad, odpad pro 

energetické využití a odpad bez předchozí úpravy. Proto se ČR zavázala Evropské unii, 

že se množství odpadu ukládaného na skládky sníží, především biologicky rozložitelného 

odpadu (viz Plán odpadového hospodářství ČR). Nejhůře se skládkováním na tom je 

Bulharsko a Malta, kde je skládkováno přes 90% veškerého odpadu, a nejlépe Dánsko, 

kde je odstraňování odpadů skládkováním minimální [10]. 

4.2.1 Recyklace 

Recyklace je důležitým a velmi rozšířeným způsob využívání odpadů obzvlášť v době, 

zvyšování cen ropy. Recyklaci můžeme rozdělit na dva základní typy, kterými jsou 

recyklace přímá a nepřímá. Recyklace nám pomáhá šetřit obnovitelné i neobnovitelné 

zdroje a snížit množství odpadu na skládkách.  
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Přímá recyklace – není nutné odpady nějak zpracovávat. Jedná se o jednodušší způsob 

recyklace. Tato metoda je vhodná pro typ odpadu, jako je např. oblečení či 

nábytek.  

Nepřímá recyklace – znovuvyužití odpadu pomocí zpracování vzniklého odpadu. 

Recyklovat můžeme plasty, papír, sklo nebo kovy. 

Největší potenciál v oblasti recyklace má recyklace plastů. Díky rozvoji technologie 

můžeme recyklovat nové typy odpadů, jako jsou například tetrapacky, zářivky, baterie 

nebo použité pleny [11].  

4.2.2 Kompostování 

Kompostování – je aerobní (oxidační) proces organických částí odpadu za vzniku 

humusových látek. Kompostování na rozdíl od skládkování umožňuje přeměnit 

organický odpad na humusové látky, které pak můžeme vrátit zpět do přírody [19]. 

Rozdělení kompostování podle objemu [6]: 

- domácí kompostování – kompostování za účelem získání kompostu 

v soukromých zahradách, 

- komunitní kompostování – kompostování bioodpadu a používání kompostu, 

které vykonává skupina lidí v určité lokalitě, 

- komunální kompostování – kompostování velkého množství bioodpadu 

na centrálních kompostovacích zařízení. 

4.2.3 Spalování 

Spalování patří mezi termické metody zneškodňování odpadů. Základní předností 

spalování odpadů v porovnání s ostatními metodami zneškodnění odpadů je značná 

redukce původního objemu odpadu a zjednodušení podmínek pro konečné uložení zbytků 

po spalování [6]. Spalovat odpady lze jen při splnění podmínek stanovených právními 

předpisy ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění, a ze zákona č. 

406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v aktuálním znění [7].  

4.2.4 Skládkování 

Skládkování odpadu je ve světě nejvíce rozšířeno. Co se ovšem týče dopadu na životní 

prostředí, má na něj nejnegativnější vliv. Proto se snažíme tuto variantu volit až jako 

poslední možnost nakládání s odpady [9]. 

Skládka odpadů je technické zařízení, které je určené k odstraňování odpadů jejich 

trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země [7]. Každá skládka musí splňovat 

mnoho kritérií. Těmito kritérii například jsou [11]: 

- stabilizace půdy, 

- těsnící systémy, 
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- odvodňovací systémy, 

- zařízení pro jímání bioplynu, 

- ekologické monitorování. 

Skládky můžeme dělit z různých hledisek. Např. podle umístění ve vztahu k úrovni 

terénu, z hlediska druhu ukládaných odpadů, z hlediska ochrany před srážkami atd. 

Rozlišení skládky ve vztahu k úrovni terénu [7]: 

- podúrovňové, 

- nadúrovňové, 

- kombinované, 

- podzemní. 

Podle stavebního provedení skládky můžeme dělit na [7]: 

- netěsněné, 

- těsněné přírodním materiálem (např. zemina s příměsí jílové složky), 

- těsněné syntetickým materiálem (fólie z PVC). 
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5 Nakládání s odpadem v Novém Městě na Moravě 

Při získávání informací k mé bakalářské práci o nakládání s odpady v Novém Městě 

na Moravě (dále již jen Nové Město) jsem spolupracovala s technickými službami TS 

služby s.r.o. Nové Město na Moravě, které mi poskytly veškeré informace. Technické 

služby v Novém Městě jsou pověřenou osobou oprávněnou k podnikání v oblasti 

nakládání s odpady pro město a příměstské části, mají s městem uzavřenou dohodu 

o nakládání s odpady na jeho území a mají kompetenci uzavírat smlouvy s jinými 

podnikatelskými subjekty, kterým předávají již roztříděný odpad na další zpracování či 

likvidaci [12].  

5.1 Přístup Nového Města k odpadovému hospodářství 

Jak jsem se při pročítání článků o odpadovém hospodářství v Novém Městě mohla ujistit, 

tak se město snaží stále zlepšovat v oblasti nakládání s odpady. Od roku 2009 se dokonce 

zapojilo do projektu „ISNOV“. Jedná se o projekt „Integrovaný systém nakládání 

s odpady v kraji Vysočina“. Od tohoto roku se vyskytují ve městě nové hnědé kontejnery 

o objemu 240 a 770 litrů, které slouží pro sběr biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu [13].  

Dalším krokem, jak zlepšit nakládání s odpady, je stanovit plán odpadového 

hospodářství, který se vztahuje na konkrétní dané město. Plán odpadového hospodářství 

pro Nové Město na Moravě je součást obecně závazné městské vyhlášky č. 2/2009, 

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

komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Je zpracován 

v souladu s POH ČR a na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., a jeho 

prováděcích předpisů, zejména § 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Jeho platnost se vztahuje 

na období 10-ti let, tj. do 16. 1. 2016 [12]. 

Přehled cílů a opatření POH pro Nové Město [14]: 

-  zajištění separovaného sběru a svozu druhotných surovin od právnických osob 

a fyzických osob oprávněných k podnikání, 

-  zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace, 

-  optimalizace systému nakládání s KO, 

-  omezovat odstraňování odpadů skládkováním, 

-  zvýšit materiálové využití jednotlivých složek komunálního odpadu zajištění 

sběru biologicky rozložitelných odpadů u právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání a občanů. 

5.2 Produkce odpadů v Novém Městě 

Hlavním důvodem, proč jsem navštívila zázemí technických služeb v Novém Městě, bylo 

získat informace o produkci odpadů ve městě a příměstských částech. Technické služby 
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jako pověřená osoba při nakládání s odpady mají ze zákona povinnost vést si evidenci 

odpadů a zpracovat o hlášení produkci odpadů. Zajímala jsem se zejména o produkci 

odpadů za rok 2009, 2010 a 2011. 

Z interních materiálů technických služeb jsem sestavila tabulku, kde uvádím množství 

a druhy nebezpečného a ostatního odpadu vyprodukovaného v Novém Městě a jeho 

příměstských částí (tabulka č. 4). Údaje o produkci odpadů tvoří odpad získaný 

od občanů a firem města a příměstských částí. 

Tabulka č. 4 - Produkce odpadů v NMnM [15], [16], [17] 

Katalogové číslo a název 
2009 

[t] 

2010 

[t] 

2011  

[t] 

Nebezpečný odpad 20,191 8,398 12,272 

z toho: 

080111 – Odpadní barvy a laky 

obsahující organická rozpouštědla či 

jiné nebezpečné látky 

0,032 - - 

130208 – Jiné motorové, převodové 

a mazací oleje 
1,105 - - 

150110 – Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

9,078 5,801 6,384 

150202 – Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čistící tkaniny 
- 0,025 - 

160107 – Olejové filtry 0,192 0,070 0,036 

160011 – Brzdové destičky 

obsahující azbest 
- 0,005 0,015 

160113 – Brzdové kapaliny 0,039 - - 

160114 – Nemrznoucí kapaliny 

obsahující nebezpečné látky 
0,002 - 0,010 

160601 – Olověné akumulátory 2,970 1,205 - 

160602 – Nikl-kadmiové baterie a 

akumulátory 
0,090 - 0,098 

170301 – Asfaltové směsi obsahující 

dehet 
0,797 0,504 0,957 

170503 – Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné látky 
0,180 - - 

170605 – Stavební materiály 

obsahující azbest 
5,706 0,788 4,772 

Ostatní odpad 3902,708 3809,818 3653,951 

z toho: 

150105 – Kompozitní obaly 3,924 3,486 4,869 

160103 – Pneumatiky 6,153 8,817 7,270 

170101 – Beton 3,440 1,340 25,580 
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Tabulka č. 4 - Produkce odpadů v NMnM [15], [16], [17] – pokračování  

Katalogové číslo a název 
2009  

[t] 

2010  

[t] 

2011  

[t] 

170102 – Cihly 332,340 306,060 250,880 

170107 – Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 170106 

22,920 15,620 41,902 

170302 – Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 170301 
2,780 22,000 14,980 

170504 – Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 170503 
27,360 20,240 40,140 

200101 – Papír a lepenka 234,791 216,607 223,983 

200102 – Sklo 218,053 221,658 194,582 

200111 – Textilní materiály 25,845 23,480 24,960 

200138 – Dřevo neuvedené pod 

číslem 200137 
20,400 61,130 74,720 

200139 – Plasty  117,933 130,584 137,401 

200140 – Kovy  10,130 11,400 9,360 

200201 – Biologicky rozložitelný 

odpad 
51,840 90,350 285,655 

200203 – Jiný biologicky 

nerozložitelný odpad 
83,850 143,610 32,370 

200301 – Směsný komunální odpad 2103,479 2041,976 1948,239 

200302 – Odpad z tržišť 56,150 53,410 53,380 

200303 – Uliční smetky 90,700 90,70 51,740 

200307 – Objemný odpad 490,620 347,350 231,940 

V tabulce najdeme jednotlivé složky odpadu vyprodukované za období tří let. Hodnoty 

celkového množství ostatního odpadu s postupem let klesají, zatímco hodnoty 

nebezpečného odpadu jsou proměnlivé. Největší podíl ostatního odpadu tvoří směsný 

komunální odpad, kterého produkce za poslední tři roky mírně klesla. Jestli se jedná 

o dlouhodobý jev, museli bychom porovnat množství směsného komunálního odpadu 

za více než tři roky. Pokud se podíváme na jednotlivé složky ostatního odpadu, všimneme 

si, že prudce vzrostl biologicky rozložitelný odpad. Vliv na to má i fakt, že se Nové 

Město zapojilo do již zmíněného projektu ISNOV. Nebezpečný odpad tvoří v celkové 

produkci odpadu malé procento Množství tohoto odpadu je velmi nestabilní, což je 

způsobeno druhy odpadu, ze kterých se tento odpad skládá. Pro bližší prozkoumání 

produkce odpadů pro naše město jsem vytvořila graf, který ukazuje, v jakém množství 

jsou jednotlivé odpady zastoupeny pro rok 2011. 

V grafu (viz obrázek č. 1) můžeme zřetelně vidět vysoké zastoupení směsného 

komunálního odpadu. Tvoří zde 53,12% z celkového množství, které je 3666,223 tun 
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odpadu. Naopak obávaný nebezpečný odpad zastupuje pouze 0,33%. Dalšími výraznými 

prvky jsou tříděné složky – plasty, papír, sklo, BRKO či stavební materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 - Produkce odpadů pro rok 2011 [17] 

5.3 Možnosti nakládání s odpady v Novém Městě 

Aby se snížilo procento netříděného směsného komunálního odpadu v Novém Městě, 

máme jako původci odpadu několik možností, kam můžeme tento odpad odkládat. Tyto 

možnosti jsou uvedené ve vyhlášce č. 2/2009, o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem. 

Sběrné nádoby – popelnicové nádoby, kontejnery, plastové pytle pro jednotlivé složky 

komunálního odpadu. Nachází se v těsné blízkosti našeho bydliště, tzv. 

odvozový systém. 

Sběrná místa mobilního sběru - místo, kde se nachází jednotlivé složky komunálního 

odpadu (kontejnery na tříděný odpad). Tyto kontejnery už bývají 

v donáškové vzdálenosti. 
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Lékárny – zde jsou odebírány nepoužité a prošlé léky. 

Sběrný (recyklační) dvůr – slouží k odebírání jednotlivých vytříděných složek 

komunálního odpadu. 

Tyto možnosti nakládání s odpadem slouží pro fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické 

osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů 

jako odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému zavedeného městem pro 

nakládání s odpadem až na základě smlouvy s pověřenou osobou, včetně poplatků, ovšem 

bez možnosti použití sběrných nádob určených pro ukládání tříděného odpadu 

vyprodukovaného fyzickými osobami. Co se týče nakládání s nebezpečným odpadem, tak 

jsou fyzické osoby povinni odnést tento odpad do sběrného dvora, s výjimkou léků, které 

je možné odevzdat v lékárnách. Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání jsou 

povinni tento odpad odvést pouze na sběrný dvůr po sepsání smlouvy s pověřenou 

osobou [14]. 

5.3.1 Sběrné nádoby 

Pro účely sběru komunálního odpadu (mimo recyklační dvůr) nám slouží sběrné nádoby. 

Sběrné nádoby můžeme třídit podle několika kritérií [12]: 

- druhu, 

- velikosti, 

- barvy, 

- druhu velikosti nádob na BRKO. 

Druh: 

- kontejner – kovové, plastové, 

- popelnice – kovové, plastové, 

- pytle – zelené plastové. 

Velikost: 

- 1100 litrů – kontejnery, také pro tříděný odpad, 

- 660 litrů – kontejnery, 

- 240 litrů – plastové nádoby pro tříděný odpad, 

- 120 litrů – černé plastové popelnicové nádoby na kolečkách. 

- 110 litrů – popelnice. 

Barva – rozlišení složek komunálního odpadu [18]: 

- modrá – papír (73 x 1100 l a 1 x 240 l), 

- zelená – barevné sklo (47 x 1100 l), 

- zelená s bílým víkem – bíle sklo (48 x 1100 l), 
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- žlutá – plasty (98 x 1100 l a 3 x 240 l), 

- hnědá – BRKO (40 x 770 l a 193 x 240 l), 

- černá – zbytkový odpad. 

Druh a barva nádob na BRKO [13]: 

- kompostéry K390 – plastové nádoby bez dna, černé, 400l, 

- velkoobjemové kontejnery – zelená barva, 14 m
3
, 

- vanové kontejnery – zelená barva, 1,7 m
3
. 

5.3.2 Sběrná místa 

Jak jíž jsem zmínila, sběrná místa jsou místa, kde se nachází kontejnery na tříděný odpad. 

Tyto kontejnery se nenachází před každým domem jako popelnice a kontejnery 

na směsný komunální odpad, ale nachází se v delší vzdálenosti od domu. Sběrná místa 

jsou zobrazena v obrázku č. 2 červenou tečkou. 

 
Obrázek č. 2 - Sběrná místa kontejnerů, lékáren a sběrného dvora [18] 

5.3.3 Lékárny 

V našem městě se nachází tři lékárny. Všechny tyto lékárny odebírají nepoužité a prošlé 

léky. Schránka na prošlé léky se nenachází v žádné z nich, dokonce ani v lékárně, která je 

v areálu novoměstské nemocnice. Lékárny jsou zaznačeny zelenými tečkami v obrázku 

č. 2. 
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5.3.4 Sběrný dvůr 

V obrázku č. 2 je sběrný (recyklační) dvůr vyznačen modrou tečkou. Jeho provoz mají 

na starost technické služby. Sem občané mohou dovážet nejen tříděný odpad, ale také 

odpad, který nemá svůj kontejner. Tímto odpadem mohou být pneumatiky, 

elektrospotřebiče či stavební materiál. Určité množství odpadu zde odebíraného mají 

občané bezplatně, ale pokud je toto množství větší, zaplatí jeho odběr dle stanoveného 

ceníku občan na své náklady (viz tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5 - Množství odpadu odebíraných a likvidovaných od občanů města 

Kód odpadu Název odpadu Množství 

160103 Pneumatika osobní max. 4 ks 1 x ½ roku za domácnost  

170101 Beton 
max. 1 vozík za os. aut. 1 x ½ roku 

za domácnost  

170102 Cihly 
 max. 1 vozík za os. aut. 1 x ½ roku 

za domácnost 

170504 Zemina a kameny 
max. 1 vozík za os. aut. 1 x ½ roku 

za domácnost 

200123 

Zařízení s obsahem 

chluorfluoruhlovodíků (lednice, 

mrazáky) 

max. 1 ks/domácnost/rok  

200135 
Elektrotechnický odpad 

(televizory, počítače,…) 
max. 1 ks/domácnost/rok 

200201 Biologicky rozložitelný odpad neomezené množství 

200203 
Jiný biologicky nerozložitelný 

odpad 
max. 1 vozík za os. aut. 1 x za měsíc  

200307 Ostatní objemný odpad  

5.4 Poplatky 

Svoz a odvoz odpadu je služba, kterou je každý občan ze zákona povinen hradit. 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci či některé místní části trvalý pobyt 

či má ve vlastnictví stavbu na tomto území určenou k rekreaci. Poplatek může být 

odveden společným zástupce v případě obyvatele s trvalým bydlištěm nebo vlastníkem 

stavby určené pro rekreaci. Pokud se jedná o stavbu pro rekreaci a má-li vlastnické právo 

více osob, platí poplatek společně a nerozdílně ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu 

[19]. 

Výši poplatku za svoz odpadu stanoví obce a města. Veškeré informace o poplatcích 

v Novém Městě na Moravě jsou zapsány ve vyhlášce č. 1/2009. Přesná hodnota tohoto 

poplatku pro občany Nového Města na Moravě je stanovena městským úřadem a činí 

480,- za kalendářní rok. Je počítána podle skutečných nákladů obce z předchozího roku, 

tudíž se může podle těchto výdajů měnit. Přesné stanovení poplatku a skutečné náklady 

za předchozí rok (v našem případě za rok 2008) nalezneme v příloze č. 1 k této vyhlášce. 
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Důležitým bodem ve vyhlášce je také osvobozením od poplatku pro osoby ve výkonu 

trestu, žijící v zahraničí a to v plné výši nebo 50% osvobození od poplatku pro studenty 

pobývající mimo obec, osoby nad 70 let a osoby pobývající v léčebnách pro dlouhodobě 

nemocné [19].  

5.5 Partneři pro odběr odpadů 

Jak mi bylo řečeno a již jsem se zmínila, tak technické služby odpad nelikvidují 

a ani nemají oprávnění ho dále zpracovávat, proto mají uzavřené dohody se společnostmi, 

které k tomu oprávnění mají (viz tabulka č. 5). I díky tomu se na území našeho města 

a v jeho blízkém okolí nenachází skládka odpadů, kterou by město mohlo využívat. 

Žádné město si nepřeje mít ve své blízkosti skládku, tím spíš, pokud se nachází 

v chráněné krajinné oblasti jako Nové Město, které spadá pod CHKO Žďárské vrchy.  

Tabulka č. 6 – Seznam společností a právnických osob pro odběr odpadu [20] 

Druh odpadu Název partnera Obec 

Komunální odpad 
DIAMO, státní podnik Dolní Rožínka 

Město Přibyslav Přibyslav 

Plasty Miloslav Odvárka Žďár nad Sázavou 

Sklo Miloslav Odvárka Žďár nad Sázavou 

Papír 
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. Velká Bíteš 

ODAS ODPADY s.r.o. Žďár nad Sázavou 

Textil A.S.A. spol. s r.o. Brno 

Lepenka SITA CZ s.r.o. Praha 2 

Nebezpečné odpady 

Sporten a.s. Nové Město na Moravě 

TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem 

TN Plus s.r.o. Vrchlabí 

Smetky Technické služby VM s.r.o. Velké Meziříčí 

Pneumatiky Ecorec Česko s.r.o. Třemošnice 

Bio odpad 
ODAS ODPADY s.r.o. Žďár nad Sázavou 

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Jihlava 

Dřevo SAVE CZ s.r.o. Hlinsko 

Železo ALFA SCRAP, s.r.o. Praha 4 

Ostatní odpad Karel Vácha Brno-střed 
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6 Přístup občanů k nakládání s odpadem  

Proto, abych zjistila, jak občané města a příměstských částí využívají možnosti nakládání 

s odpadem, sestavila jsem dotazník, ve kterém jsem jim položila základní otázky o jejích 

způsobech nakládání s odpady. U některých otázek byla možnost volby více odpovědí. 

Vzor tohoto dotazníku je v příloze. Dotazník vyplnilo dohromady 44 dotázaných, z toho 

28 občanů města a 16 občanů příměstských částí. Z počtu dotazovaných bydlí 25 lidí 

v rodinném domě, 17 v panelovém domě a 2 uvedli jinou variantu (1 člověk uvedl byt 

nad mateřskou školkou a 1 činžovní dům). 

a) Přístup občanů k třídění odpadů 

Jednou z otázek bylo, jaký druh odpadů občané třídí. Tato otázka je jednou z těch, kde 

bylo možné použít možnost více odpovědí. V grafu jsem rozdělila dotázané na občany 

města a občany příměstských částí (viz obrázek č. 3). Pro lepší porovnání odpovědí jsem 

zadala 100% pro 28 občanů města a 100% pro 16 občanů příměstských částí. 

 

 
Obrázek č. 3 – Tříděný odpad 

Z grafu je patrné, že papír a plast třídí všech 44 dotazovaných bez ohledu na to, jestli jsou 

z města nebo jeho okolí. Sklo třídí 100% občanů příměstsých částí (všech 28 lidí), ale 

pouze 96,43% dotazovaných občanů města (27 dotázaných). Největší rozdíl je 

u biologicky rozložitelného odpadu. Zde je vidět, že biologicky rozložitelný odpad třídí 

v příměstských částí 11 tázaných, což je 68,75%, a občanů města pouze 53,57% (15 

tázaných). I z výsledků tohoto dotazníku vyplývá, že papír, plast a sklo jsou lidé třídit 

zvyklí a třídění tohoto odpadu je běžnou součástí téměř každé domácnosti. Třídění 

biologicky rozložitelného odpadu už tak časté není. Do doby, než město zavedlo 

kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, třídili tento odpad pouze lidé za získáním 

kompostu pro vlastní potřebu. Z grafu vidíme, že již v této době třídí biologicky 

rozložitelný odpad nadpoloviční většina občanů města a příměstských částí, a já věřím, že 

se do budoucna toto číslo zvýší a třídění tohoto odpadu se stane standartem. 
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b) Využívání kontejnerů na kompost 

Dálší otázka zněla, jestli občané využívají možnost nových kontejnerů na kompost. 

V této otázce bylo na výběr ze tří množností, možnost A) ano, B) ne a možnost C) 

kompostuji svůj bioodpad na vlastním pozemnku. Byla zde možnost více odpovědí 

a použita stejná metoda výpočtu procent. I pro druhý graf (obrázek č. 4) bylo vhodnější 

použít porovnání města a příměstských částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 

Pokud se podíváme na občany z města, vidíme, že 32,14% (9 dotázaných obyvatelů 

města) využívá kontejnerů na kompost, polovina ze všech dotázaných žijící ve městě 

kompostuje odpad na svém vlastním pozemku a jen 28,57% (8 občanů) nekompostuje 

vůbec. V příměstských částech nekompostuje 50% (8 občanů), 50% kompostuje 

na vlastním pozemku a 18,75% si navíc vypomáhá kontejnery. Nejčastějším způsobem 

odstraňování biologicky rozložitelného odpadu je stále kompostování na vlastním 

pozemku, pro vlastní potřebu. 

c) Dostatečné množství kontejnerů 

Zpracování dalších otázek bylo jednodušší. Zde byly vždy pouze varianty odpovědí ano 

nebo ne. Z tohoto důvodu již nerozlišuji, zdali se jedná o občany městských nebo 

příměstských částí, protože jde o celkový přístup obyvatelů k dané problematice. 

Na obrázku č. 5 odpovídali občané na otázku, zda jim přijde počet kontejnerů na tříděný 

odpad ve městě a okolí dostatečný. 81,82% ze 44 dotázaných odpovědělo kladně a pouze 

18,81% odpovědělo záporně. 

 

 



FSI VUT v Brně      Bakalářská práce 

33 

 

d) Vzdálenost kontejnerů  

Když jsem se zeptala, jestli se podle jejich mínění nacházejí kontejnery v dostatečné 

blízkosti od jejich bydliště, odpovědělo kladně už pouze 75% občanů města 

a příměstských částí (viz obrázek č. 6). 

 

 

 
  Obrázek č. 5 Obrázek č. 6 

   

e) Třídění i v případě delší vzdálenosti sběrných míst 

Na předchozí otázku jsem navázala otázkou, jejíž výsledek je zobrazen v obrázku č. 7. 

Tato otázka zněla, jestli by občané třídili odpad i v případě, že by se kontejnery na 

tříděný odpad nenacházeli v dostatečné blízkosti jejich bydliště. Zde můžeme zřetelně 

vidět, že více než polovina občanů (54,50% neboli 24 dotázaných) by v takovém případě 

odpad netřídila.  

f) Využívání sběrného dvora 

Další mojí otázkou jsem se zaměřila na sběrný dvůr a zeptala jsem se, jestli občané někdy 

využili možnosti sběrného dvora. Zde kromě odpovědi ano a ne byla možnost i ano, 

mnohokrát. Odpověď ne nezaznačil ani jeden z dotázaných občanů a 44 dotázaných se 

rovnoměrně rozdělilo mezi odpověď ano a ano, mnohokrát (viz obrázek č. 8).  
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 Obrázek č. 7  Obrázek č. 8 

g) Spokojenost občanů s nakládáním s odpadem 

Jako poslední otázku jsem zvolila otázku, jestli jsou občané spokojeni s tím, jak se 

nakládá s odpadem u nás ve městě a v okolí (obrázek č. 9). I když 68,18% dotázaných 

občanů odpovědělo, že spokojeno je, 31,82% odpovědělo, že není, což je poměrně 

vysoké procento nespokojenosti. Nejen tato odpověď je pro město znamením, že je stále 

co zlepšovat. Myslím, že spokojenost s nakládáním s odpadem by pomohlo zlepšit 

rozšíření sběrných míst, takže by občané měli tyto místa blíž svým domovům, a tím by se 

také zvýšilo porcento tříděného odpadu. 

 

 
 Obrázek č. 9 
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést rozbor produkce odpadů pro Nové Město 

na Moravě. V této části mé práce uvádím přístup města k odpadovému hospodářství, 

možnosti nakládání s odpady pro danou lokalitu, počty sběrných nádob a umístění 

sběrných míst. Nejdůležitějším prvkem v této části je rozbor produkce odpadů pro roky 

2009, 2010 a 2011. V těchto letech jsem rozdělila vyprodukovaný odpad občany a 

firmami v Novém Městě podle jejich nebezpečnosti na nebezpečný odpad a ostatní 

odpad. Z tabulky vyplývá, že ostatní odpad viditelně převládá nad nebezpečným 

odpadem. Největší zastoupeným odpadem je směsný komunální odpad, i když jeho 

množství za období tří let kleslo. Naopak odpad, který velmi výrazně vzrostl, byl 

biologicky rozložitelný odpad. Důvodem tohoto nárůstu je zapojení města do projektu, 

díky kterému město zavedlo nové hnědé kontejnery na BRKO. Nebezpečný odpad tvoří 

malou část vyprodukovaného odpadu a toto množství velmi kolísá. Je to tím, že sem patří 

druhy odpadů, které jsou produkována nepravidelně, tudíž se složení nebezpečného 

odpadu pro každý rok liší. Detailní rozbor odpadu pro rok 2011 ukázal, že směsného 

komunálního odpadu je více než polovina, a dalšími výraznými složkami jsou tříděné 

odpady (plast, papír, sklo, BRKO). 

Abych zjistila, jak občané města a příměstských částí využívají možnosti nakládání 

s odpady, vypracovala jsem dotazník, na který mi odpovědělo 28 občanů města a 16 

občanů příměstských částí. Z dotazníku vyplývá, že občané třídí odpad ve velké míře. 

Mimo plasty, sklo a papír, které třídí všichni dotazovaní, jsem chtěla vědět, jak využívají 

možnosti nových hnědých kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Polovina všech 

občanů města a příměstských částí biologicky rozložitelný odpad netřídí, ale kompostuje. 

Občané jsou s množstvím nádob na tříděný odpad poměrně spokojeni, včetně vzdálenosti 

sběrných míst od jejich domovů. Pokud by byly tyto místa vzdálenější, většina občanů by 

odpad netřídila. Sběrný dvůr využili nebo využívají všichni dotázaní. 

Většina občanů je s nakládáním s odpady ve městě a okolí spokojena. Zavedené hnědé 

kontejnery jsou využívány a věřím, že se toto využívání ještě časem zvýší. Pro Nové 

Město bych navrhla zvýšit počet sběrných míst, kam by občané mohli odnášet svůj 

tříděný odpad. Druhy kontejnerů na tříděný odpad bych rozšířila o kontejnery na textil, 

kovy a malé elektrozařízení. Myslím, že by občané měli tendenci třídit i tyto druhy 

odpadů, kdyby byly kontejnery blíž jejich domovům, než pouze na sběrném dvoře. Nové 

Město na Moravě je město, které otázku odpadového hospodářství bere vážně, snaží se 

v nakládání s odpady rozvíjet a situaci ve městě dále zlepšovat. Věřím, že to tak bude 

pokračovat i v budoucnu. 
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9 Zkratky 

BRKO Biologicky rozložitelný odpad 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

ISNOV Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji 

Vysočina 

KO Komunální odpad 

(N) Nebezpečný odpad 

(O) Ostatní odpad 

POH ČR Plán odpadového hospodářství ČR 

PVC Polyvinylchlorid 

ŽP Životní prostředí 
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10 Příloha – Dotazník 

DOTAZNÍK 

Zakroužkujte či doplňte správnou odpověď (možnost více odpovědí). 

1. Jsem obyvatelem: 

a) Městské části Nové Město na Moravě 

b) Příměstské části (Nová Ves, Maršovice atd.) 

2. Bydlím v: 

a) rodinném domě 

b) panelákovém domě 

c) jiná odpověď …………………………………………………….. 

3. Třídím: 

a) papír 

b) plast 

c) sklo 

d)biologicky rozložitelný odpad 

4. Využívám možnosti nových kontejnerů na kompost: 

a) ano 

b) ne 

c) kompostuji svůj bioodpad na vlastním pozemku 

5. Přijde Vám počet kontejnerů na tříděný odpad ve městě a okolí dostatečný? 

a) ano 

b) ne 

6. Nacházejí se podle Vašeho mínění kontejnery na tříděný odpad v dostatečné blízkosti 

Vašeho bydliště? 

a) ano 

b) ne 
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7. Třídili byste odpad i v případě, že by se kontejnery na třídění odpad nenacházeli 

v dostatečné blízkosti Vašeho bydliště? 

a) ano 

b) ne 

8. Využili jste už v minulosti sběrný dvůr? 

a) ano, mnohokrát 

b) ano 

c) ne 

9. Jste spokojeni, jak se nakládá s odpadem u nás ve městě a okolí? 

a) ano 

b) ne 

 

 


