
   

Návrh optimalizace odpadového hospodářství  
Frýdecko-Místecka 

 

Ivana Zupková 

 

  
Bakalářská práce 
2012  

  
 

  











ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá analýzou odpadového hospodářství vybraných obcí regionu 

Frýdecko-Místecka. Teoretická část vymezuje základní pojmy odpadového hospodářství, 

právní a institucionální rámec nakládání s odpady a význam a základní moţnosti nakládání 

s komunálním odpadem. Praktická část stručně popisuje charakteristiku zvolených obcí a 

jejich stav produkce odpadŧ. Pro účely analýzy odpadového hospodářství daného regionu 

bylo také pouţito dotazníkového šetření místních obyvatel. Hlavním cílem a smyslem 

práce je navrhnout optimalizaci a moţné zlepšení stávajícího systému ve vybraných obcí 

regionu Frýdecko-Místecka. 

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, zákon o odpadech, komunální odpad, obec, 

produkce odpadŧ, sběrný dvŧr 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with waste management analysis of chosen municipalities within Frydek-

Mistek area. The theoretical part defines the basic terms of waste management, its impor-

tance, legal and institutional framework, and general options of municipal waste manage-

ment. The practical part briefly describes the characteristics of chosen municipalities and 

their situation with waste production. For the purpose of the waste management analysis 

was also used a questionnaire survey of local residents. The main objective and meaning of 

this thesis is to propose an optimization and possible improvement of the existing waste 

management system in chosen municipalities within Frydek–Mistek area.  

 

Keywords:  waste management, waste management law, municipal waste, municipality, 

production of waste, collecting yard 

 

 

 



Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu práce JUDr. Jiřímu Zíchovi, Ph.D. za 

odborné vedení, pomoc, vstřícnost a také milou spolupráci. 

 

Dále děkuji Ing. Tomáši Peterovi, referentu odpadového hospodářství Odboru ţivotního 

prostředí a zemědělství města Frýdek-Místek za poskytnutí informací a za jeho čas, který 

mi věnoval. 

 

Děkuji své rodině a blízkým za podporu při studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlašuji, ţe odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG 

jsou totoţné. 



OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................. 11 

I TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 12 

1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ .................................................................. 13 

2 LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ......................................... 15 

2.1 MEZINÁRODNÍ A UNIJNÍ PRAMENY PRÁVA ............................................................ 15 

2.2 LEGISLATIVA ČR ................................................................................................. 15 

3 ODPADY ................................................................................................................... 17 

3.1 KOMUNÁLNÍ ODPAD ............................................................................................. 18 

3.1.1 Charakteristika komunálního odpadu .......................................................... 18 

3.1.2 Hlavní skupiny komunálního odpadu .......................................................... 18 

4 INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ................ 20 

4.1 OBEC JAKO PŦVODCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU .................................................... 20 

4.2 OSTATNÍ ORGÁNY ................................................................................................ 21 

5 ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM ................................ 22 

5.1 SHROMAŢĎOVÁNÍ ................................................................................................ 22 

5.1.1 Nádobový sběr ............................................................................................. 22 
5.1.2 Pytlový sběr .................................................................................................. 23 
5.1.3 Sběrný dvŧr .................................................................................................. 24 

5.2 TŘÍDĚNÍ ................................................................................................................ 24 

5.2.1 Plasty ............................................................................................................ 24 
5.2.2 Papír ............................................................................................................. 25 
5.2.3 Nápojové kartony ......................................................................................... 25 

5.2.4 Sklo .............................................................................................................. 26 
5.2.5 Kovy ............................................................................................................. 26 

5.2.6 Bioodpad ...................................................................................................... 26 

5.3 KOMPOSTOVÁNÍ ................................................................................................... 27 

5.4 SKLÁDKOVÁNÍ ..................................................................................................... 28 

5.4.1 Klasifikace skládek ...................................................................................... 28 
5.4.2 Umístění skládek .......................................................................................... 29 

5.4.3 Těsnění skládek ............................................................................................ 30 

5.4.4 Odvodnění skládek ....................................................................................... 30 
5.4.5 Odplynění skládek ........................................................................................ 30 

5.5 SPALOVÁNÍ .......................................................................................................... 32 

II PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 34 

6 REGION FRÝDECKO-MÍSTECKO ..................................................................... 36 

7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE VYBRANÝCH OBCÍCH ................................... 37 

8 BRUZOVICE ............................................................................................................ 38 

8.1 CHARAKTERISTIKA OBCE ..................................................................................... 38 

8.2 OBYVATELSTVO, ZÁSTAVBA BYDLENÍ .................................................................. 38 

8.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ......................................................................... 38 

8.3.1 Produkce odpadŧ .......................................................................................... 38 
8.3.2 Zhodnocení stavu produkce odpadŧ ............................................................. 43 



8.3.3 Dotazníkové šetření ...................................................................................... 45 
8.3.3.1 Vyhodnocení dotazníku ....................................................................... 45 

9 VYŠNÍ LHOTY ........................................................................................................ 47 

9.1 CHARAKTERISTIKA OBCE ..................................................................................... 47 

9.2 OBYVATELSTVO, ZÁSTAVBA BYDLENÍ .................................................................. 47 

9.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ......................................................................... 47 

9.3.1 Produkce odpadŧ .......................................................................................... 47 

9.3.2 Zhodnocení stavu produkce odpadŧ ............................................................. 52 
9.3.3 Dotazníkové šetření ...................................................................................... 54 

9.3.3.1 Vyhodnocení dotazníku ....................................................................... 54 

10 FRÝDEK-MÍSTEK .................................................................................................. 56 

10.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA ................................................................................... 56 

10.2 OBYVATELSTVO, ZÁSTAVBA BYDLENÍ .................................................................. 56 

10.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ...................................................................... 56 

10.3.1 Sběrné dvory ................................................................................................ 57 
10.3.2 Produkce odpadŧ .......................................................................................... 57 

10.3.2.1 Zhodnocení stavu produkce odpadŧ .................................................... 59 
10.3.3 Dotazníkové šetření ...................................................................................... 61 

10.3.4 Vyhodnocení dotazníku ............................................................................... 61 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ A NÁVRH OPTIMALIZACE ........................................ 64 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 67 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY .............................................................................. 69 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 72 

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................. 73 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 74 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 75 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 76 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 

 

ÚVOD 

Odpadové hospodářství je v současnosti stále aktuálnějším tématem, a je povaţováno za 

dynamicky rozvíjející se disciplínu této moderní doby. Odpady přitom nejsou jen „věcmi, 

které vyhodíme“, mohou mít za dŧsledek negativní dopad na ţivotní prostředí a ţivotní 

podmínky celé planety. Nastávajícím problémem je, ţe lidstvo produkuje látky a materiály 

- odpady, které jsou vyrobeny z neobnovitelných přírodních zdrojŧ. Populační rŧst 

obyvatelstva a jejich zvyšující se nároky na ţivotní styl a zvýšená míra spotřeby těchto 

zdrojŧ a energie, by se v budoucnu mohlo stát celosvětovým problémem. Proto se nelze 

k přírodě chovat tak, jakoby zásoby a zdroje byly nekonečné. Je nutné přistupovat 

k tomuto problému zodpovědně.  

 V České republice je odpadové hospodářství upravováno řadou právních předpisŧ, 

především pak zákonem o odpadech, který je povaţován za právní základnu.  Kromě své 

vlastní legislativy, je Česká republika povinna akceptovat i směrnice a nařízení Evropské 

unie, kde je obzvláště kladen velký dŧraz jiţ na předcházení vzniku odpadŧ a jejich 

nebezpečných vlastností a podporu vyuţití a recyklace odpadŧ. Dodrţováním zásad, jak 

správně odpady vyuţívat – především jejich minimalizací, předcházením a tříděním 

materiálově vyuţitelných odpadŧ, docílíme omezení ukládání odpadŧ na skládky či jiných 

nevhodných odstranění odpadŧ. 

Tématem mé práce je Návrh optimalizace odpadového hospodářství Frýdecko-Místecka. 

Cílem práce bude kromě seznámení se s některými základními pojmy a legislativou 

odpadového hospodářství, také definovat zpŧsoby nakládání s komunálním odpadem., 

který podle zákona o odpadech spadá do pravomocí obce, jakoţto pŧvodce komunálního 

odpadu.  

V druhé, praktické části práce se zaměřím na analýzu odpadového hospodářství jiţ 

konkrétních obcí regionu Frýdecko-Místecka, kterými jsou Frýdek-Místek, Bruzovice a 

Vyšní Lhoty. Hlavním cílem a smyslem této práce bude návrh optimalizace a moţná 

zlepšení v rámci odpadového hospodářství v těchto vybraných obcích.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro snadnější orientaci v problematice nakládání s odpady, je dŧleţité seznámit se 

s některými základními pojmy. Ty jsou charakterizovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisŧ. Jedná se zejména o níţe uvedené:  

 

Odpadové hospodářství je činností zaměřenou na předcházení vzniku odpadŧ, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny. 

Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl, případně povinnost se 

jí zbavit. 

Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v Seznamu nebezpečných vlastností odpadŧ, jako Příloha č. 2 zákona o 

odpadech, pod kódem H1-H15.  

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadŧ. Výjimku tvoří odpady vznikající u 

právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromaţďování, sběr, výkup, přeprava a doprava, 

skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování. 

Shromaţďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadŧ do shromaţďovacích 

prostředkŧ, v místě jejich vzniku, před dalším nakládáním s odpady. 

Skladování odpadů znamená přechodné soustřeďování odpadŧ v zařízení k tomu určeném 

po dobu nejvýše 3 let před jejich vyuţitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

Sběrem odpadů se rozumí jejich soustřeďování právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektŧ za účelem předání k dalšímu vyuţití nebo 

odstranění. 

Výkup odpadů je sběrem odpadŧ v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 

Úprava odpadů je kaţdá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadŧ (včetně jejich třídění) za účelem umoţnění nebo usnadnění 

jejich dopravy, vyuţití, odstraňování nebo za účelem sníţení jejich objemu, případně 

sníţení jejich nebezpečných vlastností. 

Vyuţívání odpadů jsou činnosti uvedené v Příloze č. 3 zákona o odpadech (jedná se např. 

o recyklaci, energetické vyuţití odpadu – jako paliva nebo jiným zpŧsobem k vyuţití 

energie). 
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Původce odpadů je právnickou osobou, při jejíţ činnosti vznikají odpady, nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání, při jejíţ podnikatelské činnosti vznikají odpady.  

Odstraňováním odpadů se rozumí činnosti uvedené v Příloze č. 4 zákona o odpadech. 

Jedná se o činnosti, které nejsou vyuţitím odpadŧ, a to i v případě, ţe tyto činnosti mají 

jako druhotný dŧsledek znovuzískání látek nebo energie.  

Oprávněná osoba je kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona nebo zvláštních právních předpisŧ  (zákon č. 185/2001 Sb., § 3, odst. 1 a § 4, 

2001). 
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2 LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpadové hospodářství je vázáno řadou zákonných norem, vyhlášek, nařízení i jiných 

pokynŧ, které je nutno respektovat. Jsou jimi mezinárodněprávní dokumenty, právní 

předpisy EU a v neposlední řadě také prameny právní úpravy zakotvené v českém právním 

řádu. 

2.1 Mezinárodní a unijní prameny práva 

Zatímco se mezinárodněprávní úprava v oblasti odpadového hospodářství zaměřuje 

především na regulaci přeshraničního pohybu odpadŧ a zpŧsoby jejich zneškodňování, 

hlavním cílem legislativy v rámci Evropské unie je především předcházet vzniku odpadŧ, 

jejich nebezpečných vlastností a podporovat vyuţití a recyklaci odpadŧ.  

V rámci harmonizace je česká právní úprava v souladu zejména s těmito právními 

předpisy EU: 

 Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, ve znění směrnice 91/156/EHS 

 Směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících některé 

nebezpečné látky, ve znění směrnice 98/101/ES 

 Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu ve znění směrnice Rady 

94/31/ES 

 Směrnice Rady 99/31/ES o ukládání odpadŧ na skládky a jiné (Damohorský aj., 

2007, s. 400-402). 

2.2 Legislativa ČR 

Česká právní úprava zahrnuje rovněţ široký okruh zákonŧ, vyhlášek a nařízení. 

Právní základnou odpadového hospodářství v ČR je však zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, který byl jiţ také několikrát novelizován. 

V následujícím textu mu budu dále věnovat svou pozornost. 

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.  

Tento zákon byl vyhlášen dne 15. května 2001 a nabyl účinnosti 1. ledna 2002.  

Zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadŧ a pro nakládání s nimi při 

dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného 

rozvoje.  
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Dále zákon stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a pŧsobnost 

orgánŧ veřejné a státní správy (zákon č. 185/2001 Sb., §1, 2001). 

Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady. 

Výjimku tvoří pouze nakládání s: 

 odpadními vodami 

 odpady z drahých kovŧ 

 odpady radioaktivní 

 konfiskáty ţivočišného pŧvodu 

 exkrementy, nejedná-li se o vedlejší produkty ţivočišného pŧvodu 

 slámou a jinými přírodními látkami pocházejícími ze zemědělské výroby nebo 

lesnictví 

 emisí látek znečišťující ovzduší 

 odpady plastických trhavin, výbušnin a munice 

 vytěţenými sedimenty z vodních nádrţí a koryt vodních tokŧ 

 sedimenty přemisťované v rámci povrchových vod 

 odpady vzniklé ze zemin a jiných přírodních materiálŧ vytěţených během 

stavebních činností (zákon č. 185/2001 Sb., § 2, odst. 1, 2001). 
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3 ODPADY 

„Rozdělení odpadů na jednotlivé druhy závisí na hledisku pro jejich hodnocení. Jako 

kritérium lze použít např. původ, vznik, vlastnosti, hospodářské obory, vliv na životní 

prostředí a člověka, možnost využívání některých surovin, způsob odstraňování aj.“ 

(Altman, 1996, s. 12). 

Odpady lze členit takto: 

Dle základních fyzikálních vlastností: 

 Tuhé 

 Kapalné 

 Plynné 

 Směsné 

Dle základních oborů hospodářské činnosti: 

 Prŧmyslové 

 Stavební 

 Zemědělské 

 Komunální 

 Skrývky z povrchové těţby 

 Kaly z ČOV 

 Ostatní 

Dle vlivů na životní prostředí: 

 Ostatní 

 Nebezpečné (Altman, 1996, s. 12). 

Oficiální členění odpadŧ je uvedeno v Katalogu odpadŧ dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 

Sb..  Touto vyhláškou se stanovuje Katalog odpadŧ, Seznam nebezpečných odpadŧ, 

seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ, ve znění vyhlášky č. 374/2008 Sb. 

Odpady se dle této vyhlášky zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhŧ odpadŧ, 

v nichţ první dvojčíslí označuje skupinu odpadŧ, druhé podskupinu a poslední druh 

odpadu. V Katalogu je stanoveno 20 skupin odpadŧ, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 

vyhlášky (vyhláška č. 381/2001 Sb., §2, odst. 1, 2001). 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 

 

V praktické části této bakalářské práce analyzuji odpadové hospodářství (dále jen „OH“) 

ve vybraných obcích regionu Frýdecko-Místecka. V analýze vycházím především z dat 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, kde je v největší míře zastoupen komunální 

odpad (dále také jen „KO“). V obcích je nakládáno s odpady na komunální úrovni a tyto 

obce mají ze zákona o odpadech v rámci této problematiky práva a povinnosti, jenţ musí 

dodrţovat. Také fyzické osoby (občané) produkují vesměs rŧznorodý odpad, který je 

povaţován za odpad komunální. Z tohoto dŧvodu se v následujícím textu zaměřím 

především na KO, který je v Katalogu odpadŧ řazen jako skupina 20. 

3.1 Komunální odpad 

Komunální odpad bývá často povaţován za odpad domovní, coţ ale není úplná pravda. 

Domovní odpad, respektive odpad z domácností je pouze jednou ze skupin komunálního 

odpadu. Tyto skupiny jsou dále podrobněji charakterizovány.  

3.1.1 Charakteristika komunálního odpadu 

V souladu se zákonem o odpadech je komunálním odpadem „veškerý odpad, který vzniká 

na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 

osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“  (Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, s. 22). 

Do fyzikálně-chemické charakteristiky komunálního odpadu zahrnujeme jeho objemovou 

hmotnost (hustotu), vlhkost, obsah spalitelných látek, spalné teplo, výhřevnost, obsah 

uhlíku a dusíku, fosforu a vodíku a také vybrané prvky zaměřené na prvky toxické (Filip, 

Boţek a Kotovicová, 2003, s. 8).  

3.1.2 Hlavní skupiny komunálního odpadu 

Komunální odpad je moţno také řadit do těchto skupin: 

Domovní odpad  

Jedná se o „odpad z domácností a z činnosti spojené s úklidem obytných budov ve 

vlastnictví fyzických osob“. 

Objemný odpad  

Objemný odpad lze chápat jako odpad větších rozměrŧ, který nelze vhodit do běţných 

kontejnerŧ. Jedná se např. o chladničky, pračky, televizory, starý nábytek, sporáky a jiné.  
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Nebezpečné sloţky KO 

Nebezpečným odpadem jsou např. rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, zářivky a 

jiný odpad obsahující rtuť, barvy, lepidla aj. 

Kaţdá obec je povinna evidovat a zjišťovat mnoţství nebezpečných odpadŧ. S ohledem na 

ţivotní prostředí je pak velice dŧleţité takovýto odpad shromaţďovat odděleně. 

Vyuţitelné sloţky KO 

Vyuţitelné sloţky jsou takové druhy komunálního odpadu, jejichţ odděleným sběrem či 

tříděním lze odpady znovu vyuţít. Mohou se prŧmyslově zpracovat nebo se stát druhotnou 

surovinou. Jedná se o papír a lepenku, sklo, plasty, kovy, dřevo, kompostovatelný odpad, 

oděvy, textil, elektrotechniku, autovraky nebo nádobky od sprejŧ. 

Směsný odpad 

Je odpadem, který zŧstává po oddělení vyuţitelných sloţek a nebezpečných sloţek 

komunálního odpadu. Obecně lze tedy říci, ţe se jedná o netříděný komunální odpad.  

Obalový odpad 

Obalovým odpadem se mají na mysli pouţité obaly, kterých se zbavují fyzické osoby. 

Odpad ze zeleně (Kompostovatelný odpad) 

Jedná se o organický odpad z údrţby sadŧ, parkŧ, lesoparkŧ, uliční zeleně, travnatých hřišť 

ve vlastnictví nebo správě obce, ze zahrad fyzických osob a ze hřbitovŧ. 

Uliční smetky 

Uliční smetky jsou odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství včetně trţišť a 

odpad z uličních a parkových odpadkových košŧ včetně nekompostovatelného odpadu 

z ploch veřejné zeleně. 

Ostatní odpad 

Má vlastnosti domovního odpadu. Tento druh odpadu „vzniká v nebytových prostorech ve 

vlastnictví nebo ve správě obce, nebo při činnosti právnických nebo fyzických osob, 

spojené se správou bytového fondu“ (Mrázek, Kotoulová a Černík, 1998, s. 9-10, 14 a 16). 
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4 INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

4.1 Obec jako původce komunálního odpadu 

„Za původce komunálních odpadů vznikajících na území obce se považuje právě obec. 

Jedná se o odpady, které mají původ v nepodnikatelské činnosti fyzických osob, tedy 

občanů. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba 

odpady odloží na místě k tomu určeném a zároveň se stane vlastníkem těchto odpadů“ 

(Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, s. 22).  

Obec jako původce komunálních odpadů má v souladu se zákonem o odpadech tyto 

povinnosti: 

 řadí odpady podle jejich druhŧ a kategorií 

 přednostně zajišťuje vyuţívání odpadŧ 

 odpady, které nemŧţe vyuţít nebo odstranit, převádí do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí 

 ověřuje nebezpečné vlastnosti odpadŧ 

 shromaţďuje odpady utříděné podle jednotlivých druhŧ a kategorií 

 zabezpečuje odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

 vede prŧběţnou evidenci o odpadech a zpŧsobech nakládání s nimi, ohlašuje 

odpady a zasílá příslušnému správnímu úřadu další údaje  

 umoţňuje kontrolním orgánŧm přístup do objektŧ, prostorŧ a zařízení 

 poskytuje pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady 

 zpracovává POH 

 v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 

vykonává kontrolu vlivŧ nakládání s odpady na zdraví lidí a ţivotní prostředí  

 ustanovuje odpadového hospodáře  

 platí poplatky za ukládání odpadŧ na skládky  

 ve své samostatné pŧsobnosti mŧţe stanovit obecně závaznou vyhláškou systém 

nakládání komunálních odpadŧ vznikající na jejím území 

 určuje místa, kam mohou fyzické osoby komunální odpad, který produkují odkládat 

 mŧţe vybírat úhradu za nakládání s odpady fyzických osob na základě písemné 

smlouvy (zákon č. 185/2001 Sb., §16, odst. 1; §17, odst. 2, 3 a 5, 2001). 
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4.2 Ostatní orgány  

V oblasti OH vykonávají veřejnou správu v ČR také další orgány, které jsou uvedeny 

v zákoně o odpadech. Jsou jimi: 

Ministerstvo ŢP – ústřední orgán státní správy v oblasti OH. Zpracovává a vede 

souhrnnou evidenci o druzích odpadŧ, jejich mnoţství a zpŧsobech nakládání s nimi, 

zařízeních, shromaţďovacích místech nebezpečných odpadŧ a sběrových místech odpadŧ. 

Tuto evidenci zpřístupňuje občanŧm. Poskytuje také příslušným sloţkám Evropské komise 

a orgánŧm mezinárodních úmluv a protokolŧ v oblasti OH informace o stavu OH v ČR. 

Ministerstvo zemědělství – tento orgán se zabývá otázkou kontroly dodrţování povinností 

upravených kalŧ na zemědělské pŧdě. 

Ministerstvo zdravotnictví – řídí výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví 

při nakládání s odpady. 

Inspekce – kontroluje u příslušných subjektŧ, jak jsou dodrţovány právní předpisy 

v oblasti OH. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – provádí kontrolu dodrţování 

povinností při pouţívání upravených kalŧ na zemědělské pŧdě. 

Celní úřady – kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadŧ a kontrolují dovoz 

baterií nebo akumulátorŧ ze státŧ, které nejsou členskými státy EU. 

Policie ČR – zaznamenává a dokumentuje v rámci pohraničního odbavování podezřelé 

jevy nasvědčující nelegální přeshraniční přepravě odpadŧ do ČR a spolupracuje s orgány 

inspekce a celních úřadŧ a poskytuje jim odbornou pomoc. 

Orgány ochrany veřejného zdraví – hodnotí a řídí zdravotní rizika a vydávají z hlediska 

ochrany zdraví lidí odborné stanovisko k návrhŧm nakládání s odpady, zejména k jejich 

vyuţívání, úpravě a odstranění. 

Krajské úřady – udělují souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky. 

Kontrolují dodrţování právních předpisŧ v oblasti OH a zpŧsob hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadŧ (zákon č. 185/2001 Sb., §72-78, 2001). 
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5 ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM 

V souladu se zákonem o odpadech a s ohledem na ŢP je nutné v rámci nakládání s odpady 

dodrţovat následující hierarchii: 

1) Předcházet vzniku odpadŧ 

2) Připravovat odpady k opětovnému pouţití 

3) Recyklovat odpady 

4) Odpady jinak vyuţívat, např. energeticky 

5) Odstraňovat odpady (zákon č. 185/2001 Sb., §9a, odst. 1, 2001). 

 

„Činnosti v oblasti nakládání s komunálním odpadem lze obecně rozdělit do dvou oblastí: 

1) oblast základní manipulace s komunálním odpadem (shromažďování, přeprava, 

skladování) 

2) oblast úpravy, využívání a zneškodňování komunálního odpadu“ (Altman, 1996, s. 

42). 

Tato práce se bude dále podrobněji zabývat shromaţďováním, tříděním odpadu na 

jednotlivé dále vyuţitelné komodity, kompostováním, skládkováním a spalováním 

komunálního odpadu. 

5.1 Shromaţďování 

Komunální odpad se shromaţďuje do sběrných nádob, pytlŧ, kontejnerŧ nebo je odváţen 

do sběrných dvorŧ, pokud je v obci takový dvŧr zřízen. V následujícím textu jsou popsány 

jednotlivé typy shromaţďování odpadŧ.  

5.1.1 Nádobový sběr 

Komunální odpad je shromaţďován v místě, kde vzniká (v bytech, podnicích, restauracích 

apod.) a to do sběrných nádob.  

Ty se liší především rozsahem vyuţitelných objemŧ, tvarem nebo barevností (pro tříděný 

odpad). Jsou jimi: 

 klasické odpadkové koše 

 odpadové nádoby (o objemu od 110 l do 1 100 l) 

 kontejnery (o objemu od 1 100 l do 5 000 l)  

 jiné speciální kontejnery (Hlavatá, 2006, s. 25–26). 
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Pro směsný (netříděný) komunální odpad jsou vyuţívány plechové nebo plastové 

nádoby o objemu od 70 do 1 100 litrŧ, převáţně šedé nebo černé barvy. Pro tříděný 

komunální odpad se pouţívají plastové nádoby, kontejnery s upraveným víkem nebo 

zvony. Tyto nádoby bývají zpravidla barevně rozlišeny (Hlavatá, 2006, s. 25).  

Jinými speciálními kontejnery jsou: Velkoobjemové kontejnery - Slouţí pro odkládání 

objemného odpadu, který se do nádob běţných velikostí nevejde. Většinou jsou umístěny 

na sběrných dvorech nebo jsou umisťovány v obcích v době jarního úklidu, podzimní 

sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Zpravidla mají objem od 5 do 30 m3. 

Pojízdná (mobilní) sběrna nebezpečného odpadu -Jedná se o speciálně upravený 

nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. 

Charakteristické pro takový typ sběrny je jeho pravidelný jízdní řád, zastávky a 

pravidelnost zajíţdění do obcí (Hlavatá, 2006, s. 26). 

5.1.2 Pytlový sběr 

Další metodou shromaţďování je sběr směsného i tříděného odpadŧ do pytlŧ. Pytle mohou 

být papírové, plastové nebo jutové o objemu od 40 do 120 litrŧ. 

V případě netříděného komunálního odpadu při pravidelném svozu, hradí většinou náklady 

na pytlový sběr občan. V jeho ceně jsou pak zahrnuty i náklady na sběr a zneškodnění 

odpadu. Pro tříděný odpad jsou naopak pytle obvykle poskytovány zdarma. Je nutné jejich 

předchozí umístění do jednotlivých domácností v dostatečném mnoţství (Mrázek, 

Kotoulová a Černík, 1998, s. 22).  Systém pytlového sběru ovšem není zatím v České 

republice oproti zahraničí tolik rozšířený. Častěji neţ ve velkých městech, se objevuje ve 

vesnicích a v zástavbě rodinných domŧ (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 15).  

Výhody: 

 rychlejší nakládání 

 kontrola obsahu odpadu, sníţení neţádoucích příměsí 

 vhodný do úzkých ulic 

 při spalování zvyšuje výhřevnost odpadŧ 

Nevýhody: 

 hrozící nebezpečí protrţení pytle ostrými hranami (znečištění okolí, moţnost 

poranění obsluhy) 

 vysoká fyzická zátěţ obsluhy 

 náklady na pytle jsou vyšší neţ na nádoby  
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 pytle jsou vyrobeny z neobnovitelných přírodních zdrojŧ a jsou určeny pouze na 

jedno pouţití  

 mohou být zneuţitelné (černá skládka apod.) (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 

15).  

5.1.3 Sběrný dvůr 

Nazývaný téţ recyklační je místem, kde lze odevzdat velkoobjemový odpad, který se 

nevejde do běţných kontejnerŧ.  Mimo objemný odpad lze do sběrného dvora odvést téměř 

jakýkoliv jiný odpad. Jedná se zejména o kovy (ţelezo, barevné kovy, plechovky, 

hliníkové předměty aj.), bioodpad (větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, slupky 

zbytky ovoce a zeleniny, aj.), stavební suť (cihly a beton z drobných rekonstrukcí bytŧ a 

rodinných domŧ), nebezpečné odpady (léky, zářivky, výbojky, akumulátory, ledničky, 

mrazničky, barvy, lepidla, oleje, znečištěné nádoby od oleje, baterky aj.) a 

elektrotechnické zařízení (televize, rádia, počítače, mikrovlné trouby, aj.) (Hlavatá, 2006, 

s. 26). 

Sběrný dvŧr by měl být zřízen v kaţdé obci, která má více neţ 2000 obyvatel. Zřídit a 

vyuţívat dvŧr mŧţe ale i několik obcí společně. Z dŧvodu snadné dostupnosti je vhodnou 

lokalitou místo s vyšší hustotou obyvatelstva. Ideální vzdálenost sběrného dvora je 3 km 

pro městskou zástavbu a 5 km při řidší zástavbě. Kaţdý sběrný dvŧr vyţaduje podle 

zákona o odpadech provozní řád. Dŧleţité je také jeho zabezpečení např. např. před 

zcizením, zařízení pro jímání freonŧ apod. (Filip, Boţek, a Kotovicová, 2003, s. 14-15). 

5.2 Třídění  

S ohledem na ţivotní prostředí je v České republice, stejně jako i v jiných dalších zemích 

povinností odpad třídit a to nejlépe uţ v místě jeho vzniku. Třídění odpadu je nákladnější 

neţ pouhý sběr směsného odpadu. Vrácením zpět do jeho výrobního procesu jsou ušetřeny 

nejen peníze, energie ale i tolik v dnešní době jiţ poškozené ţivotní prostředí (tzv. „3E“ – 

ekonomie, energetika, ekologie). Komodity určené k vytřídění jsou především: papír, sklo, 

kovy, plasty, bioodpad a nebezpečný odpad (Filip, Boţek a  Kotovicová, 2003, s. 11 a 35).  

5.2.1 Plasty 

V České republice ročně vyprodukuje prŧměrný občan zhruba 28 kg odpadních plastŧ, coţ 

není málo. Jeho třídění je dŧleţité hlavně proto, ţe základní surovinou k jeho výrobě je 
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ropa. Ta je z dŧvodu její neobnovitelnosti v současnosti velmi vzácná. Dalším neméně 

dŧleţitým dŧvodem je, ţe jsou plasty téměř nezničitelné. Jsou lehké, interní, odolné, 

pruţné, odolávající vodě i slunci. Jeho tříděním se tak znemoţní, aby skončily na skládce a 

daly se opět vyuţít. Ve většině obcí a měst, se plasty vhazují do kontejnerŧ ţluté barvy. Je 

dŧleţité vhazovat do barevně označených kontejnerŧ pouze odpad, který do nich patří. 

Proto je třeba vyhnout se rŧzně znečištěnému odpadu (např. obaly od oleje, zbytkŧ jídla) 

nebo obalŧ od nebezpečných látek (např. barvy, chemikálie). Vhozením takto znečištěného 

odpadu je totiţ moţné recyklaci plastŧ úplně znemoţnit. Plasty se dále třídí na dotřiďovací 

lince. Zaměstnanci z nich vyberou jednotlivé druhy odpadu a ten se dál zpracovává a poté 

samostatně recykluje. Z takto recyklovaného plastu se mohou vyrobit další výrobky, 

jakými mohou být např. koberce, oděvy, fólie aj. Recyklací plasty ale ztrácejí svou kvalitu, 

proto není moţné je třídit neustále. Od jisté doby se proto plasty vyuţívají kupříkladu jako 

zdroj alternativního paliva pro výrobu energie (Šťastná, 2007, s. 11-25). 

5.2.2 Papír 

Papír je další komoditou, která je nutná k vytřídění. V České republice vyprodukuje ročně 

občan zhruba 15 aţ 45 kg papírového odpadu. Papír, stejně jako plasty lze recyklovat jen 

určitou dobu. V literatuře se uvádí, ţe jeho recyklace je moţná 4 aţ 7x. Poté je papírové 

vlákno příliš krátké a papírové výrobky z něj jiţ nejdou dále vyrobit. Takové zbytky jdou 

ovšem například kompostovat či pouţít na izolace nebo nástřiky. Sbíraný papír se vhazuje 

do kontejneru modré barvy, kde ho zaměstnanci technických sluţeb odvezou na 

dotřiďovací linku a rozdělí na papír a další sloţky. Do kontejneru by se neměl dostat 

karbonový papír, časopisy s obálkou z plastu nebo silně znečištěné papíry od potravin, 

maleb nebo mastnoty. Z recyklovaného papíru se dále vyrábí noviny, časopisy, lepenka, 

kartony nebo ostatní papír (Šťastná, 2007, s. 41-50). 

5.2.3 Nápojové kartony 

Obaly z nápojových kartonŧ např. od mléka, vína či dţusu nejsou vyrobeny pouze 

z papíru, jejich sloţení bývá zpravidla třívrstvé (papír, hliníková a polyetylenová fólie). 

V mnoha městech a obcích pro ně jiţ také existuje kontejner (oranţové barvy). Po 

recyklaci se z nich dají vyrobit např. stavební desky, izolační materiály nebo dokonce 

nábytek (Šťastná, 2007, s. 51-54). 
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5.2.4 Sklo 

Sklo je svými vlastnostmi v podstatě nesmrtelné. Oproti plastŧm a papíru se tak dá 

recyklovat neomezeně, aniţ by ztrácelo svou kvalitu. Recyklací se rovněţ ušetří některé 

suroviny jako písek, další sloţky a taky energie. Z vytříděného skla se opět vyrábějí 

skleněné výrobky. Pro sběr skla u nás v současnosti existují dva druhy kontejnerŧ. Zelený, 

do něhoţ patří barevné sklo a bílý pro sklo čiré. Je dŧleţité odlišovat barevnost skla a 

nevhazovat odpady, které do těchto kontejnerŧ nepatří např. varné sklo, porcelán, zrcadla, 

zářivky a výbojky (Šťastná, 2007, s. 27-39). 

5.2.5 Kovy 

Kovy lze třídit stejně jako plast, papír, sklo a jiné. Pro jejich sběr jsou v obcích zřízeny 

sběrné dvory nebo mohou být vykupovány (např. cenné kovy). Systém třídění odpadŧ si 

stanoví obec obecně závaznou vyhláškou a občan je povinen ji dodrţovat. Dŧvodem pro 

třídění je kromě jejich dalšího vyuţití, také omezení škodlivých účinkŧ na ţivotní prostředí 

(např. plechovky od barev – nebezpečný odpad) (Jak třídit.cz, 2010). 

5.2.6 Bioodpad 

Ve většině obcí jsou určené kontejnery k třídění odpadu, jakým je plast, sklo a papír, jiţ 

téměř nezbytnou součástí. Proto se nutnost třídění takového odpadu dostává do podvědomí 

občanŧ. Co se týče bioodpadu, informovanost o třídění tohoto druhu odpadu je dle mého 

názoru stále nízká i přes skutečnost, ţe je všude kolem nás. 

 

Vzniká v domácnostech, na zahradách, v restauracích a jídelnách, produkují ho také 

ţivnostníci např. obchody s květinami, a ve velkém mnoţství se o jeho produkci stará obec 

z ploch veřejné zeleně.  Bioodpad je zkratkou pro biologický odpad. Jedná se především o: 

 posekanou trávu 

 spadané listí a větve 

 odpad ze záhonŧ 

 zbytky jídel 

 ovoce ze zahrad, slupky 

 kávová sedlina 
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 piliny či hobliny ze zpracovaného dřeva 

 popel 

 zamaštěný papír, aj. (Šťastná, 2007, s. 55-56). 

Lidé ţijící na vesnicích s domy se zahradou mají zpravidla o jeho vytřídění postaráno. Asi 

nejlepším řešením je zřízení vlastní domácí kompostárny pro zajištění kvalitního hnojiva 

ke své potřebě. Pro sběr se pouţívají také speciální kontejnery hnědé barvy. Sběr tohoto 

typu je ovšem vcelku sloţitý. Aby se totiţ bioodpad nezkazil a v kontejneru nezapáchal, je 

dŧleţité ho častěji sváţet, coţ je poměrně drahá záleţitost. Ve městech a převáţně na 

sídlištích lidé tuto moţnost většinou nemají, přesto by bioodpad třídit měli. Vhazování 

takového odpadu (stejně jako ostatního, který se dá vytřídit) společně se směsným 

odpadem do kontejneru je škoda. Takový odpad potom skončí na skládce. Většina obcí a 

měst má přitom v současnosti jiţ také vlastní kompostárnu. Občané ve městech by proto 

měli bioodpad sváţet do sběrných dvorŧ, kde jsou pro takový druh odpadu určeny 

speciální kontejnery (Šťastná, 2007, s. 55-64). 

5.3 Kompostování 

„Kompostováním se rozumí způsob využívání biologicky rozložitelných odpadů k výrobě 

organického hnojiva, tedy kompostu. Přeměnu organické hmoty odpadů na nehumusové 

složky při kompostování zabezpečují převážně aerobní organismy“ (organismy potřebující 

ke svému ţivotu kyslík). „Proces kompostování probíhá intenzivně v podmínkách 

provzdušňování, které se provádí nejčastěji překopáváním kompostu. Při nedostatečném 

provzdušňování zrajícího kompostu nastupují anaerobní procesy (hnití). Největší potřeba 

provzdušňování zrajícího kompostu je v hydrolýzní fázi zrání. Aby byly vytvořeny optimální 

podmínky pro rozvoj mikroorganismů, je třeba zabezpečit zejména správný poměr uhlíku a 

dusíku vhodnou surovinovou skladbou čerstvého kompostu“(Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, 

s. 121). 

Rozeznáváme tři základní způsoby: 

 Domácí kompostování (v rodinných zahradách) 

 Komunitní kompostování (na sídlištích, v zahrádkářských koloniích) 

 Centrální kompostování (prŧmyslové kompostování) (Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, 

s. 122).  
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5.4 Skládkování 

Pokud jiţ odpad nelze recyklovat, kompostovat či jinak vyuţívat, následuje jeho 

nejrozšířenější a zároveň nejméně ţádoucí způsob odstraňování odpadů, kterým je 

skládkování.  

Skládkování je „způsob odstraňování odpadů, při kterém jsou odpady plánovitě zaváženy 

na skládku, hutněny a pravidelně překrývány inertním materiálem“ (Slivka, Dirner a 

Kuraš, 2006, s. 65).  

Skládkou se pak rozumí „technické zařízení určené k ukládání předepsaných druhů 

odpadů za daných technických a provozních podmínek při průběžné kontrole vlivu na 

životní prostředí“ (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 63). 

5.4.1 Klasifikace skládek 

Z hlediska ochrany před sráţkami 

 otevřené 

 zastřešené 

Podle zpŧsobu uloţení odpadŧ 

 jednodruhová (oddělené skládkování více druhŧ odpadŧ na jedné skládce, odpady 

nesmí být smíchány) 

 vícedruhová 

 sdruţená (uloţen komunální a prŧmyslový odpad) 

Podle časového hlediska 

 připravované 

 provozované 

 skládky s přerušenou či ukončenou činností 

Z hlediska zabezpečení 

 zabezpečené či řízené skládky (v současnosti je povolen pouze tento typ skládky) 

 nezabezpečené nebo-li divoké či černé skládky (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 

63). 

Do roku 1989 bylo černých skládek podstatně více neţ v dnešní době. Hlavním 

dŧvodem byl příliš dlouhý svozový interval (v r. 1988 nemělo cca 30% území 

pravidelný svoz odpadu) a také nedostatečná kapacita a počet nádob, které délce 

svozového intervalu neodpovídaly (Altman, 1996, s. 70). 
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Podle třídy vychovatelnosti 

 S-IO (interní odpad) – ukládané odpady musí vyhovět limitŧm II. tř. 

vyluhovatelnosti, je nutné nepropustné geologické podloţí nebo těsnění 

 S-OO (ostatní odpad) – ukládané odpady musí vyhovět limitŧm III. tř. 

vyluhovatelnosti nebo se jedná o odpady nehodnotitelné podle vyluhovatelnosti, 

nutné předepsané těsnění 

 S-NO (nebezpečný odpad) – ukládané odpady nemusí vyhovět limitŧm 

vyluhovatelnosti III. tř. (překračují je), nutné předepsané kombinované těsnění. 

Tyto odpady nelze hodnotit podle výluhu, jelikoţ mají proměnlivé fyzikální, 

chemické a biologické vlastnosti (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 63). 

5.4.2 Umístění skládek 

Umístění skládky není z hlediska ochrany ţivotního prostředí vŧbec jednoduché. Ještě před 

výstavbou je kromě výběru lokality, nutné provést také všestranné prŧzkumy, vypracovat 

územně plánovací a stavební dokumentaci a informovat a dát prostor k vyjádření veřejnosti 

(Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 64). 

Výběr lokalit pro umístění skládky se zaměřuje na: 

 devastované a neplodné plochy 

  přirozené terénní deprese  

 krajinářsky nehodnotné a hospodářky nevyuţité území 

 deprese a zbytkové plochy 

 nepouţívané cesty (úvozy) 

 vytěţené plochy po povrchové těţbě nerostných surovin 

Vylučujícími kritérii pro umístění skládek jsou: 

 území pásma hygienické ochrany I. i II. stupně podzemních a povrchových zdrojŧ 

pitné vody 

 území národních přírodních rezervací a památek 

 území národních parkŧ, CHKO 

 ochranná pásma letišť, telekomunikačních sítí 

 zátopová a záplavová území 

 územní celky, kde cestovní ruch a rekreace jsou rozhodujícím faktorem vyuţití 
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Skládky by měly být umisťovány mimo hustě osídlená místa. Doporučovanou vzdáleností 

od obydlených, rekreačních objektŧ, nemocnic aj. je minimálně 500 metrŧ (Filip, Boţek a 

Kotovicová, 2003, s. 64-66). 

5.4.3 Těsnění skládek 

„Skládky (zejména ostatní a nebezpečný odpad) ohrožují okolí mnohými škodlivinami. 

Takovému problému je nutno čelit technickými bariérami. Proti úniku výluhu ze skládky 

slouží těsnící systém, kterým se rozumí soustava vrstev těsnících materiálů (přírodních 

nebo umělých) a jejich mechanická ochrana“. Jako přírodní těsnění se pouţívají zeminy 

(nebo také upravené zeminy) a mezi umělé se řadí fóliové těsnění. Mohou se pouţívat také 

jiné vhodné materiály (afalt, beton aj.). Rozeznává se jednoduché těsnění, obsahující jen 

jedinou těsnící vrstvu, nebo kombinované těsnění, které obsahuje více těsnících vrstev, 

obvykle z rŧzných těsnících materiálŧ (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 67-68). 

5.4.4 Odvodnění skládek 

Sráţková voda, která prosákne odpadem, se hromadí na dně tělesa skládky. Do skládky se 

tak dostávají agresivní látky z ovzduší a proto je velice dŧleţité tuto vodu ze země odvádět. 

Kaţdá skládka musí mít zajištěný odvodňovací systém, který prŧsakové vody odvádí mimo 

těleso skládky. Odvodňovací systém skládek tvoří plošné drény, trubní drény (sběrné a 

svodné), šachty, akumulační nádrţe (jímky, zdrţe) prŧsakových a dešťových vod, zařízení 

na konečné zneškodnění prŧsakových vod (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 70). 

5.4.5 Odplynění skládek 

„Účelem odplynění skládky je odvádění vznikajících plynů tak, aby nemohly 

nekontrolovatelně unikat do okolí, nevznikal přetlak plynů v tělese skládky nad limitní 

hodnotu 500 Pa a zabránilo se výbuchu nebo vznícení plynu“ (Filip, Boţek a Kotovicová, 

2003, s. 79). 

„Odplyňovací systém skládky sestává zpravidla ze sběrné sítě plynu, svodné sítě plynu a 

zařízení pro odvod, využití a zneškodnění plynu.“ 

Odvádění plynu mŧţe být: 

 aktivní (plyn je odsáván do sběrného a jímacího řízení) 

 pasivní (plyn uniká vlivem vlastního tlaku) (Filip, Boţek a Kotovicová, 2003, s. 

79). 
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Tabulka 1 – Počet provozovaných skládek v krajích 

 

Kraj 

 

rok 2007 

 

 

stav k 30. 8. 2010 

 

Praha 1 1 

Středočeský 30 24 

Jihočeský 28 22 

Plzeňský 19 20 

Karlovarský 7 5 

Ústecký 17 12 

Liberecký 7 6 

Královéhradecký 15 7 

Pardubický 22 14 

Vysočina 26 10 

Jihomoravský 18 14 

Olomoucký 16 14 

Zlínský 9 8 

Moravskoslezský 20 22 

Celkem 235 179 

 

Zdroj: (MŢP, 2012; CeHO, 2012), vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, ţe počet provozovaných skládek (pro interní, ostatní i nebezpečný 

odpad) se v roce 2010 oproti roku 2007 podstatně sníţil. I kdyţ je v současnosti 

skládkování stále nejrozšířenějším zpŧsobem odstraňování odpadŧ, v budoucnu by tomu 

mohlo být zřejmě jinak a nastávajícím trendem odstraňování komunálního odpadu by se 

mohlo stát spalování. Dle mého názoru toto nastává z dŧvodu přísnějších podmínek 

Evropské unie, kdy skládky nejsou schopny plnit veškerá kriteria směrnic EU. Dŧvodem je 
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zastaralost technologie skládek, jejich ţivotnost klesá, těsnění a izolace přestávají plnit své 

funkce a tím je často nutnost takovou skládku uzavřít. Dalším dŧvodem je třídění 

komunálního odpadu, které se dostává do podvědomí stále více občanŧm a oproti 

minulosti je na mnohem lepší úrovni. 

5.5 Spalování 

Spalování je dalším zpŧsobem, jak se odpadŧ zbavit. V současnosti se tento proces 

povaţuje za neoddělitelnou součást OH, který by měl zajistit předcházení uloţení odpadŧ 

na skládky. Jeho cílem je“ snížení množství organických kontaminantů v odpadech, 

omezení celkového množství odpadů (a tím zaplnění skládek) a zakoncentrování těžkých 

kovů v zachycovaném popílku" (Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, s. 69). 

Z hlediska ŢP a z pohledu tolik řešené problematiky skládek v České republice, by se 

mohlo spalování zdát jako dobrou variantou odstranění odpadŧ. Má však také svou 

negativní stránku.  

Výhody spalování 

 je vhodné pro pouţití v hustě osídlených oblastí (nedostatek pŧdy pro skládkování) 

 lze odstranit rŧzné druhy odpadŧ – např. tekuté kaly, tuhé i plynné odpady aj. 

 při řádném vedení spalovacího procesu se spálením odstraní choroboplodné 

zárodky, hnilobné látky a biologicky rozloţitelné látky, které při skládkování 

odpadŧ ohroţují ŢP kapalnými a plynnými emisemi 

Nevýhody spalování 

 vysoké investiční a provozní náklady 

 nezbytnost kvalifikované obsluhy 

 spaliny rovněţ obsahují celou řadu zplodin, které představují nebezpečí ŢP (Slivka, 

Dirner a Kuraš, 2006, s. 69-70 a 75). 

Principy spalování 

Spalování odpadŧ probíhá sloţitými procesy. Odpady se zahřívají stykem s horkými 

spalinami nebo přehřátým vzduchem a sáláním ze stěn pece. Při teplotách 50 – 150°C 

dochází k vysušování materiálu. Při vyšších teplotách vznikají sloţitými rozkladnými 

procesy těkavé látky.  Tyto látky jsou obecně hořlavé a po vznícení hoří plamenem. 

Zbývající materiál se dále odplyňuje a hoří značně pomaleji (Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, 

s. 70). 
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Při spalování je nutné dodrţovat zejména tyto podmínky:  

dostatečné mnoţství spalovacího vzduchu, dostatečný vývin tepla, dostatečná teplota 

hoření a dostatečné zdrţení spalin (Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, s. 71). 

V současné době rozeznáváme tyto typy pecí a topenišť:  

roštové pece, muflové pece, etáţové pece, fluidní topeniště a pece nebo plazmové hořáky 

(Slivka, Dirner a Kuraš, 2006, s. 74-75). 
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I.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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Pro praktickou část této práce jsem si k analýze odpadového hospodářství regionu 

Frýdecko-Místecka zvolila statutární město Frýdek-Místek a přilehlé obce Bruzovice a 

Vyšní Lhoty.  

Frýdek-Místek je okresním městem a také obcí s rozšířenou pŧsobností. Z hlediska 

administrativního členění patří do tohoto regionu mimo jiné také Mikroregion Ţermanické 

a Těrlické přehrady, jehoţ členskou obcí jsou Bruzovice a Sdruţení obcí povodí Morávky, 

do kterého spadají Vyšní Lhoty.  

Na region Frýdecko-Místecko jsem se zaměřila především z dŧvodu, ţe jiţ 22 let ţiji ve 

městě Frýdek-Místek a proto se mne problematika OH této oblasti také bezprostředně týká.   

Dŧvodem takto zvolených obcí je dále snaha o srovnání mezi městskou a vesnickou 

strukturou ve zpŧsobu nakládání s odpady.  

Všechny zmíněné obce vykonávají veřejnou správu ve své samostatné i přenesené 

pŧsobnosti. Na základě zákona o odpadech tak plynou obcím práva a povinnosti jednak 

z jejich role pŧvodcŧ komunálního, zároveň však také zákonem stanovené kompetence pro 

výkon veřejné správy v této oblasti.  

Kaţdá obec je svou charakteristikou v zásadě odlišná. Frýdek-Místek leţící na středním 

toku řeky Ostravice se řadí k větším městŧm nad 50 tis. obyvatel. Bruzovice jsou 

povaţovány za menší příměstskou obec a Vyšní Lhoty nacházející se v CHKO je svou 

charakteristikou chápána jako podhorská obec, vzdálenější od města.  

Kromě výše zmiňovaného srovnání, se dále pokusím porovnat stav produkce odpadŧ 

Bruzovic a Vyšních Lhot (za období let 2010 a 2011) před a po zřízení sběrného dvora 

v obou obcích a případnou změnu chování tamějších obyvatel, co se třídění odpadŧ týká.  

V práci vycházím kromě jiného také z Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále také 

jen „HPNO“) pro obce Bruzovice a Vyšní Lhoty, které mi poskytl Ing. Tomáš Peter, 

referent ţivotního prostředí Odboru ţivotního prostředí a zemědělství ve Frýdku-Místku. 

Pro město Frýdek-Místek jsem vycházela z údajŧ o produkci odpadŧ, které jsou zveřejněny 

na oficiálních webových stránkách města. Dále budu vycházet z výsledkŧ dotazníkových 

šetření, která jsem v těchto obcích prováděla. 
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6 REGION FRÝDECKO-MÍSTECKO 

Region Frýdecko-Místecko se nachází v malebných Beskydech na severovýchodním 

výběţku České republiky v Moravskoslezském kraji. Tento region je ohraničen 

Vsetínskem, Novojičínskem, Ostravskem, Karvinskem, Polskem a Slovenskou republikou. 

Jeho rozloha činí zhruba 1208,5 km2 a k 1. lednu 2008 zde ţilo přes 209 300 obyvatel 

(Frýdeckomístecko). 

 

 

Obrázek 1 – Mapa – Region Frýdecko-Místecka 

Zdroj: Frýdeckomístecko  

 

Ve své práci budu dále podrobněji analyzovat problematiku odpadového hospodářství 

těchto vybraných obcí: Bruzovice, Vyšní Lhoty a Frýdek-Místek. 
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7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE VYBRANÝCH OBCÍCH 

O nakládání s odpady se ve vybraných obcích v podobě sběru, svozu, třídění, úprav a 

odstranění téměř všech odpadŧ včetně nebezpečných stará firma s názvem Frýdecká 

skládka, a. s.  

Firma byla zaloţena městem Frýdek-Místek a 18 obcemi v roce 1992. Společnost zajišťuje 

také koncové vyuţití vytříděných odpadŧ, tj. výroby kompostu, zemních substrátŧ, třídění 

kameniva, drenáţních materiálŧ a dalších. Dalším zajímavým faktem je pořádání 

motivačních soutěţí především pro mateřské a základní školy, kdy výherce obdrţí finanční 

odměnu (soutěţe pro školy ve sběru papíru, PET lahví apod.). V současnosti společnost 

zaměstnává 99 zaměstnancŧ a její roční obrat činí přes 100 mil. Kč. Své sluţby poskytuje 

pro cca 150 000 obyvatel ţijících na území s rozlohou 250 km
2
 (Frýdecká skládka a. s., 

2008). 
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8 BRUZOVICE 

8.1 Charakteristika obce 

Bruzovice jsou poměrně malou obcí (o rozloze 1594,97 ha) vzdálenou zhruba 5 km 

severovýchodně od města Frýdek-Místek. Její historie se váţe k počátku 14. století a jejím 

zakladatelem byl šlechtic Ondřej Brus, který dal obci také její jméno. Tato obec je řazena 

do lesních lánových vsí a vlastní cca 75% podílu zemědělské pŧdy (Oficiální stránky obce 

Bruzovice, 2005). 

8.2 Obyvatelstvo, zástavba bydlení 

Podle údajŧ ČSÚ ţilo v obci k 31. 12. 2011 762 obyvatel (ČSÚ, 2012). 

Dále podle předběţných výsledkŧ ČSÚ měla obec k  26. 3. 2011 194 obydlených 

rodinných domŧ a 6 obydlených bytových jednotek (ČSÚ, 2011). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe se jedná o menší ves s poměrně malým počtem ţijících 

obyvatel, kde razantně převládá zástavba rodinných domů.  

Obyvatelé zde ţijící převáţně vlastní zahrady a v mnoha případech také pozemky (pole, 

louky, lesy apod.). 

8.3 Odpadové hospodářství obce  

O nakládání s odpady se v Bruzovicích stará firma Frýdecká skládka, a. s. 

Tato společnost má v obci pronajatou dílnu v areálu ZD Bruzovice, kde je umístěna 

kompostárna. Kromě kompostárny byl k datu 1. 3. 2011 nově otevřen také sběrný dvŧr. 

Dŧvodem zřízení byla relativně velká vzdálenost nejbliţšího sběrného dvora sídlícího na 

Pánských Nových Dvorech ve Frýdku, který představoval překáţku v dostupnosti pro 

občany.  

8.3.1 Produkce odpadů  

Z  HPNO obce Bruzovice za rok 2010 a 2011 jsem vytvořila následující tabulky. V první 

tabulce (Tabulka 2) je moţno porovnat produkci nebezpečného odpadu („NO“) a v druhé 

(Tabulka 3) ostatního vyprodukovaného odpadu („OO“) za jednotlivá léta. 
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Tabulka 2 – Produkce NO v obci Bruzovice za období let 2010 a 2011 

NO – Název druhu odpadu 

 

Mnoţství odpadu (v tunách) 

 

Rok 2010 Rok 2011 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje - 0,004 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
0,004 0,343 

Olověné akumulátory - 0,005 

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 0,001 0,011 

Asfaltové směsi obsahující dehet - 0,007 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,0005 - 

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 0,12 0,12 

Olej a tuk 0,12 0,065 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
0,06 1,255 

Jiná nepouţitelná léčiva 0,001 - 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky 
0,06 - 

CELKEM 0,3665 1,81 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO, 2010 a 2011 
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Tabulka 3 – Produkce OO v obci Bruzovice za období let 2010 a 2011 

OO – Název druhu odpadu 

 

Mnoţství odpadu 

(v tunách) 

 

Rok 2010 Rok 2011 

Pneumatiky 3,08 3,91 

Cihly - 1,2 

Zemina a kamení - 76,93 

Směsné a stavební a demoliční odpady - 0,72 

Papír a lepenka 7,7953 5,898 

Sklo 12,6105 13,5843 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - 0,255 

Plasty 8,959 8,9048 

Biologicky rozloţitelný odpad + jiný BRO 16,44 45,81 

Směsný komunální odpad 178,35 196,01 

Objemný odpad 24,86 53,81 

CELKEM 252,0948 407,0321 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO, 2010 a 2011 

 

Pro přehlednější srovnání produkce odpadu v obci před a po zřízení sběrného dvora jsem 

dále vytvořila následující grafy. Do kategorie „Nebezpečný odpad“ jsou zahrnuty všechny 

odpady obsahující nebezpečné sloţky. Do kategorie „Ostatní odpad“ jsou zahrnuty 

odpady jako Pneumatiky, Cihly, Zemina a kamení, Směsné a stavební odpady a demoliční 

odpady, Vyřazené elektrické a elektronické odpady. Dále vyuţitelné odpady jako Papír a 
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lepenka, Sklo, Plasty, Bioodpad a Objemný odpad jsou uvedeny zvlášť. Stejně tak tomu je 

u nevytříděného odpadu, „Směsného KO“. 

Graf 1 – Celková produkce odpadů obce Bruzovice v roce 2010 

 

     Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO, 2010 

 

Graf 2 – Celková produkce odpadů obce Bruzovice v roce 2011 

 

     Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO, 2011 
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Graf 3 – Srovnání produkce odpadů obce Bruzovice za léta 2010 a 2011 

 

    Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO, 2010 a 2011 
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8.3.2 Zhodnocení stavu produkce odpadů 

Nebezpečný odpad 

Odpad vykazující nebezpečné sloţky, jak je moţno vyčíst z tabulek a grafŧ, vzrostl díky 

zřízení SD v Bruzovicích v roce 2011 oproti předešlému roku z 0,3665 na 1,81 tun. Jedná 

se tedy o prudké navýšení tohoto druhu odpadu. 

K nejvyššímu nárŧstu došlo u „Obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek nebo takto 

znečištěných obalů“ – mohlo se jednat o obaly od ředidel, barev, chemických prostředkŧ, 

čistidel či jiných obalŧ z domácností (tzv. „domácí chemie“). 

Obzvláště rapidní nárŧst byl zaznamenán u „Barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky“. Zřejmě se jednalo o tonery, lepidla nebo také izolační směsi, 

které občané často pouţívají k izolování svých domŧ.  

Prudký nárŧst vypovídá o tom, ţe občané projevili snahu ve třídění, kdy NO v menší míře 

neţ v roce 2010 skončil v kontejneru společně se směsným komunálním odpadem (dále 

také jen „SKO“).  S ohledem na ţivotní prostředí je tento jev velmi pozitivní, neboť právě 

skládkování nebezpečného odpadu bývá skutečně tragické. 

Objemný odpad 

Také velkoobjemový odpad vykazuje prudký nárŧst, a to o více neţ polovinu (z necelých 

25 na téměř 54 tun). Mŧţe se jednat o starý lakovaný nábytek, polstrovaný nábytek (gauče, 

křesla), koberce či např. výměnu starých oken za nové.  

Za normálních okolností bych u občanŧ ţijících na vesnici předpokládala spálení takového 

druhu odpadu na zahradě nebo i v kamnech. Tak tomu pravděpodobně v předešlých letech 

skutečně bylo. V okamţiku vzniku SD bylo ale zřejmě jiţ pro značnou část obyvatel 

ţijících v této obci (podle prudkého nárŧstu) jiţ pohodlnější odvézt tento druh odpadu na 

SD. Domnívám se tak z dŧvodu, ţe v současnosti vlastní téměř kaţdá domácnost ruční 

vozík – náklady na odvoz jsou tedy nulové, obyvatelé ušetří čas (nemusí objemný odpad 

při pálení hlídat) a sníţí emise do ovzduší ve svém okolí. Odevzdáním velkoobjemového 

odpadu na SD, je stejně jako u nebezpečného odpadu jistě také obrovské plus, neboť se dá 

dále opět vyuţít.  
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Bioodpad 

Také biologický odpad zaznamenal rapidní nárŧst a to z 16,44 na 45,81 tun – jedná se 

téměř o trojnásobné navýšení bioodpadu, který byl určen k dalšímu vyuţití.  

Mŧţe se jednat o shrabanou trávu, listí, ořezané keře, stromy či zbytky z jídel. Obyvatelé 

menších obcí a vesnic mají oproti lidem ţijícím ve městě obrovskou výhodu a mohou si 

takový odpad na svém pozemku kompostovat. Z dotazníkového šetření (viz následující 

podkapitola) vyplývá, ţe 58% obyvatel organický odpad opravdu vyuţívá (kompostuje). Je 

moţné, ţe 27% občanŧ, kteří otázku vyuţití bioodpadu nezodpověděli, organický odpad 

sváţí na SD nebo do kompostárny sídlící v těsné blízkosti. 

Pro mnohé obyvatele by mohlo být výhodnější odvézt bioodpad právě na SD nebo do 

kompostárny. Mohou si tak zpětně případně odkoupit za nízkou cenu např. mulčovací kŧru 

zpracovanou z ořezaných stromŧ k pouţití např. na okrasné záhony nebo také kvalitní 

kompost pro svou potřebu.  

Papír a lepenka, sklo, plasty 

Tyto tříděné komodity zaznamenaly jen nepatrné změny. Vytřídění skla vzrostlo o necelou 

tunu, plasty zŧstaly zhruba na stejných hodnotách a vytříděný papír dokonce o necelé 2 

tuny poklesl. Na SD je moţno papír, sklo či plasty také odevzdat, nicméně Bruzovice mají 

v současnosti pravděpodobně dostatek kontejnerŧ, do kterých lze tyto komodity vhazovat. 

Proto se domnívám, ţe otevření nového SD obyvatele k vytřídění tohoto druhu odpadu, 

nijak výrazně neovlivnilo. Dalším poznatkem z dotazníkového šetření je, ţe takovýto 

odpad (papír a drobný plast) bývá v domácnostech pouţíván k podpalu. 

Ostatní odpad 

U ostatního odpadu lze zaznamenat prudký nárŧst, a to zejména u „Zeminy a kamení“ o 

téměř 74 tun. Takový nárŧst s největší pravděpodobností nezapříčinili občané, ale v obci se 

v roce 2011 zřejmě prováděly rŧzné stavební úpravy. 

Zhodnocení 

Obec Bruzovice v roce 2011 oproti roku 2010 zaznamenala prudký nárŧst vytříděného 

odpadu. Dŧkazem toho je, ţe směsný komunální odpad poklesl z 71% z celkového 

mnoţství odpadu na 48%. Zřízení SD je v této obci určitě výhodnou investicí, jelikoţ se 

sníţily náklady na dotování likvidace SKO a obec má tak moţnost získat finance i 

z vytříděných druhotných surovin.  
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Obyvatelé obce Bruzovice projevili snahu, která se výrazně projevila na sloţení celkového 

odpadu.  

8.3.3        Dotazníkové šetření 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem vytvořila dotazník, který je sestaven z 12 otázek 

a je Přílohou P1 této práce.  

Odpovědi z dotazníkového šetření v obci Bruzovice mi poskytlo 29 občanŧ. Vzhledem 

k malému počtu tamějších obyvatel (cca 760), je dle mého názoru moţno z níţe 

vyhodnocených odpovědí dále vycházet. 

8.3.3.1 Vyhodnocení dotazníku 

1) V jaké lokalitě Frýdecko-Místecka bydlíte? 

2) Jaké je Vaše obydlí? 

3) Má Váš dům zahradu? 

 100% korespondentŧ bydlících v  Bruzovicích ţije v rodinném domě a    

 vlastní zahradu. 

 4) Má Vaše obec (město) zaveden systém třídění odpadů? 

 100% obyvatel je srozuměno s faktem, ţe má obec zaveden systém třídění odpadŧ. 

5) Třídíte ve Vaší domácnosti odpad? 

6) Netřídíte-li, proč tomu tak je? 

72% obyvatel odpad třídí, 13% netřídí, 15% třídí jen některé druhy odpadŧ 

 (nejčastěji plasty a sklo). 

Nejčastější dŧvod k netřídění: občané vyuţívají papír a drobný plast ke spálení. 

7) Pokud máte možnost spálit hořlavý a spalitelný odpad, činíte tak? 

74% obyvatel vyuţívá hořlavý odpad k podpalu. 

8) Má Vaše obec (město) sběrný dvůr, popř. dojíždí k Vám mobilní sběrna? 

 100 % korespondentŧ ví, ţe byl v obci Bruzovice otevřen nový sběrný dvŧr. 

 9) Využíváte služeb sběrného dvora, popř. mobilní sběrny? 

 75% obyvatel SD vyuţívá. 
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10) Nevyužíváte-li sběrný dvůr k odevzdání velkoobjemového odpadu (starých 

televizí, nábytku,…), nebezpečného odpadu (ředidel, barev) apod., proč? 

 Nejčastější dŧvod nevyuţívání SD: 

 „Proč někam vozit to, co lze spálit na zahradě nebo v kotli?“ 

11) Využíváte organický odpad (zbytky z jídel, trávu, listí, skořápky apod.?) 

58% obyvatel vyuţívá organický odpad (kompostuje), 27% korespondentŧ otázku 

nezodpovědělo. 

12) Máte pocit, že jste dostatečně informováni o Odpadovém hospodářství ve Vaší 

obci (městě)? 

62% obyvatel má v souvislosti s OH obce, dostatečný pocit informovanosti. Zbytek 

obyvatel by uvítalo více informací, nejčastěji prostřednictvím letákŧ do schránky.

  

Na základě vyhodnoceného dotazníkového prŧzkumu určeného pro občany obce 

Bruzovice vyplývá: 

Všichni tázáni korespondenti vlastní zahradu, čili mají moţnost kompostování organického 

odpadu na svém pozemku. Větší polovina z nich (58%) organický odpad vyuţívá 

(kompostuje aj.), další pravděpodobně vyuţívají pro bioodpad nově zřízený sběrný dvŧr 

(podle nárŧstu bioodpadu zaznamenaného v HPNO) nebo jiţ zaběhlou kompostárnu. 

Obyvatelé mají dále přehled o systému třídění komodit v obci a také o vybudování nového 

SD. Ten vyuţívá ¾ korespondentŧ. Téměř ¾ obyvatel také třídí odpad. Dŧvodem 

k netřídění nebo nevyuţívání SD je moţnost spálení hořlavého a spalitelného odpadu, 

zejména papíru a drobného plastu. V rámci přehledu o stavu odpadového hospodářství má 

62% občanŧ pocit dostatečné informovanosti. 
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9 VYŠNÍ LHOTY 

9.1 Charakteristika obce 

Vyšní Lhoty se svou rozlohou 1148 ha jsou nepatrně menší neţ Bruzovice. Jedná se o 

podhorskou obec leţící na úpatí Moravskoslezských Beskyd pod vrcholkem Prašivá (843 

m. n. m.). Část obce se nachází v CHKO Beskydy. Z obce vede značená turistická trasa, 

kterou vyuţívají pěší turisté, cyklisté a v zimě také lyţaři na běţkách (Vyšní Lhoty, 

oficiální obecní stránky). 

9.2 Obyvatelstvo, zástavba bydlení 

Podle údajŧ ČSÚ ţilo ve Vyšních Lhotách k 31. 12. 2011 832 obyvatel (ČSÚ, 2012). 

Dle předběţných výsledkŧ k datu 26. 3. 2011 se zde nacházelo 223 obydlených rodinných 

domŧ a 2 bytové jednotky (ČSÚ, 2011). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe se také jedná o ves, kde markantně převaţuje zástavba 

rodinných domů (předpokladem je, ţe obyvatelé vlastní zahradu či pozemek). Zajímavým 

faktem se stává skutečnost, ţe ve Vyšních Lhotách přes sezonu obývají rekreanti. 

9.3 Odpadové hospodářství obce  

9.3.1 Produkce odpadů 

O nakládání s odpady se rovněţ stará Frýdecká skládka a. s. Stejně jako v  Bruzovicích, 

byl i ve Vyšních Lhotách v roce 2011 zřízen sběrný dvŧr. Jeho otevření se uskutečnilo 10. 

2. 2011.  

Základní provozní doba SD je kaţdý sudý pátek v době od 8:00–16:00 hod. Od května 

2012 byla doba rozšířena také o letní provoz – kaţdou sudou sobotu od 8:00–11 hod. Do 

SD lze odkládat téměř jakýkoliv odpad s výjimkou biologického odpadu a stavební sutě, 

kterou si občan na své náklady likviduje sám na Frýdecké skládce (Vyšní Lhoty, oficiální 

obecní stránky). 

V následujících tabulkách a grafech vycházejících z HPNO pro obec Vyšní Lhoty za léta 

2010 a 2011 jsou uvedeny údaje o mnoţství vyprodukovaného odpadu v obci a srovnání 

před a po zřízení SD. 
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Tabulka 4 – Produkce NO v obci Vyšní Lhoty za období let 2010 a 2011 

NO – Název druhu odpadu 

 

Mnoţství odpadu 

(v tunách) 

 

Rok 2010 Rok 2011 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,092 - 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
0,03 0,059 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrŧ 

jinak blíţe neurčených), čistící tkaniny 
0,012 0,003 

Brzdové kapaliny - 0,001 

Nemrznoucí směsi obsahující nebezpečné látky 0,014 - 

Plyny v tlakových nádobách obsah. nebezpečné látky - 0,0015 

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
0,005 - 

Olověné akumulátory 0,026 - 

Rozpouštědla 0,017 0,001 

Kyseliny 0,003 0,001 

Pesticidy 0,006 0,005 

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 0,042 0,713 

Olej a tuk - 0,02 

Barvy (tiskařské), lepidla a pryskyřice obsah. nebezpečné látky 0,386 0,365 

Detergenty obsahující nebezpečné látky 0,017 0,002 

Jiná nepouţitelná léčiva 0,01 - 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsah. nebezp. látky 0,02 - 

CELKEM 0,68 1,1715 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO pro obec Vyšní Lhoty, 2010 a 2011 
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Tabulka 5 – Produkce OO v obci Vyšní Lhoty za období let 2010 a 2011 

OO – Název druhu odpadu 

 

Mnoţství odpadu 

(v tunách) 

 

Rok 2010 Rok 2011 

Pneumatiky 0,92 1,124 

Cihly - 3,16 

Zemina a kamení - 3,95 

Papír a lepenka 5,5585 5,1904 

Sklo 15,5531 17,0308 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 0,077 - 

Plasty 11,1736 10,4267 

Směsný komunální odpad 153,15 149,54 

Objemný odpad 29,61 14,15 

CELKEM 216,0422 204,5719 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO pro obec Vyšní Lhoty, 2010, 2011   

 

Pro přehlednější srovnání produkce odpadu v obci za léta 2010 a 2011 jsou dále následující 

grafy. Kategorie „Nebezpečný odpad“ zahrnuje veškerý odpad obsahující nebezpečné 

sloţky, v kategorii „Ostatní odpad“ jsou řazeny: Pneumatiky, Cihly, Zemina a kamení, 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení, dále vyuţitelné komodity jako Papír a 

lepenka, Sklo, Plasty a Objemný odpad jsou kategorizovány zvlášť. Rovněţ tak „Směsný 

komunální odpad“. 
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Graf 4 – Celková produkce odpadů obce Vyšní Lhoty v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO pro obec Vyšní Lhoty, 2010 

 

Graf 5 – Celková produkce odpadů obce Vyšní Lhoty v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO pro obec Vyšní Lhoty, 2011 
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Graf 6 – Srovnání produkce odpadů obce Vyšní Lhoty za léta 2010 a 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat HPNO pro obec Vyšní Lhoty, 2010 a 2011  
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9.3.2 Zhodnocení stavu produkce odpadů 

Nebezpečný odpad  

Z tabulek a grafŧ je zřejmý nárŧst nebezpečného odpadu u „Vyřazených zařízení 

obsahující chlorofluorouhlovodíky“ a to z 0,042 na 0,713 tun (mŧţe se jednat např. o 

ledničky, pračky apod.). Obyvatelé pravděpodobně v rámci koupi nových, vyuţili zřízení 

SD k odstranění těchto starých zařízení.  

Objemný odpad 

Velmi překvapujícím faktem se stává pokles vyprodukovaného velkoobjemového odpadu a 

to o více neţ polovinu (z 29,61 na 14,15 tun). 

Papír a lepenka, sklo, plasty 

U zavedeného systému třídění komodit jakými jsou sklo, plasty a papír a lepenka lze 

pozorovat nárŧst pouze u vytříděného papíru. Plasty a sklo zŧstaly zhruba na stejných 

hodnotách. V obci v podstatě funguje jiţ zavedený systém třídění odpadŧ. 

Ostatní odpad 

U ostatního odpadu vznikl vysoký nárŧst, a to z necelé tuny na zhruba 8,2 tun. Jedná se 

téměř osmi-násobek navýšení tohoto odpadu. O tento jev se postaral nárŧst odpadu v 

podobě cihel, zeminy a kamení. Tento stav zapříčinila rekonstrukce chodníkŧ a obecních 

budov.  

Velmi pozitivním jevem se na druhou stranu stává nárŧst vytříděných pneumatik (z 0,92 na 

1,124 tun), které často končí v příkopech, lesích apod. (vznik tzv. „černých skládek“ často 

ohroţující ŢP). 

Směsný KO 

V obci Vyšní Lhoty nelze i přes zřízení sběrného dvora hovořit o sníţení směsného 

komunálního odpadu. Ten oproti předchozímu roku dokonce o 2% vzrostl. 

Zhodnocení 

Stav celkového sloţení odpadu v této podhorské obci se po otevření sběrného dvora 

v podstatě nezměnil.  

Z dotazníkového šetření dále vyplývá, ţe 58% korespondentŧ není o stavu OH dostatečně 

informováno a uvítalo by více informací prostřednictvím letákŧ, novin či zpravodaje. 
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V následujícím textu se pokusím vysvětlit, proč se domnívám, ţe situace v nakládání 

s odpady v této obci není na takové úrovni, jak tomu bylo v obci Bruzovice. 

Ačkoliv byl k 31. 12. 2011 podle údajŧ z ČSÚ v obci prŧměrný věk občana Vyšních Lhot 

41 let - střední generace (ČSÚ, 2012), domnívám se, ţe medián by mohl ukazovat hodnotu 

jinou. Tuto domněnku bych podloţila skutečností, ţe v obci Vyšní Lhoty, kterou prochází 

část CHKO, není dále povolena zástavba nových domŧ. V obci proto zŧstávají pŧvodní 

obyvatelé a mladší generace se do obce dále nestěhuje.  

Takovou úvahou by se dalo vysvětlit nezlepšení se situace v obci po nově otevření 

sběrného dvora. Starší generace obyvatel má totiţ zřejmě jinou mentalitu. Např. pokles 

velkoobjemového odpadu mŧţe být zpŧsoben tím, ţe starší obyvatelé mají např. 

k vyhození starého nábytku, výměny oken apod. jiný vztah, neţ generace mladší. 

V případě nárŧstu „Vyřazených zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky“ by tedy 

mohlo dojít např. z dŧvodu odchodu mladší generace z domu (starší lidé nepotřebují 

vlastnit ledničku i mraţák současně, nepotřebují dva televizory atd.). 

Dalším dŧvodem by mohla být provozní doba SD. Je moţné, ţe občanŧm nestačí jeho 

otevření 1x za 14 dní. 

Faktem ovšem zŧstává, ţe je ve vesnici velká část rekreačních stavení a tudíţ i sezonních 

rekreantŧ, kde lze očekávat nedisciplinovatelnost v třídění a niţší motivaci rekreantŧ. 

Podstatným zjištěním se stává podle odpovědí z dotazníkového prŧzkumu skutečnost, ţe 

obyvatelé této obce (83%) ve velké míře spalitelný a hořlavý odpad pálí (v obci je navíc 

delší topná sezona) a o stavu OH (jak jiţ bylo zmiňováno) nejsou dostatečně informováni. 
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9.3.3 Dotazníkové šetření 

V rámci dotazníkového prŧzkumu v obci Vyšní Lhoty mi poskytlo odpovědi celkem 33 

korespondentŧ. Rovněţ bych se přikláněla k názoru, ţe tento vzorek obyvatel není 

vzhledem k jeho počtu (cca 830) malý a lze proto z níţe vyhodnocených odpovědí dále 

vycházet. 

9.3.3.1 Vyhodnocení dotazníku  

1) V jaké lokalitě Frýdecko-Místecka bydlíte? 

2) Jaké je Vaše obydlí? 

3) Má Váš dům zahradu? 

100% korespondentŧ bydlících v obci Vyšní Lhoty ţije v rodinném domě a  

 vlastní zahradu. 

 4) Má Vaše obec (město) zaveden systém třídění odpadů? 

98% obyvatel ví, ţe má obec zaveden systém třídění odpadŧ. 

5) Třídíte ve Vaší domácnosti odpad? 

6) Netřídíte-li, proč tomu tak je? 

 70% obyvatel odpad třídí, 

11% netřídí, 29% třídí jen některé druhy odpadŧ (nejčastěji plasty a sklo). 

Nejčastější dŧvody k netřídění jsou: obyvatelé vyuţívají papír a drobný plast ke 

spálení, obyvatelé se také domnívají, ţe „je tříděný odpad svážen na jednu 

hromadu“. 

7) Pokud máte možnost spálit hořlavý a spalitelný odpad, činíte tak? 

83% obyvatel pálí hořlavý a spalitelný odpad. 

8) Má Vaše obec (město) sběrný dvůr, popř. dojíždí k Vám mobilní sběrna? 

 86 % obyvatel ví, ţe je v obci Vyšní Lhoty nově zřízen Sběrný dvŧr. 

 9) Využíváte služeb sběrného dvora, popř. mobilní sběrny? 

 39% obyvatel SD vyuţívá.  
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10) Nevyužíváte-li sběrný dvůr k odevzdání velkoobjemového odpadu (starých 

televizí, nábytku,…), nebezpečného odpadu (ředidel, barev) apod., proč? 

 Nejčastější dŧvody nevyuţívání SD s následujícími odpověďmi: 

 „Není možnost dopravy – nemáte auto, vozík, jste starší občané, apod.“ 

 „Proč někam vozit to, co lze spálit na zahradě nebo v kotli?“ 

11) Využíváte organický odpad (zbytky z jídel, trávu, listí, skořápky apod.?) 

 74% obyvatel vyuţívá organický odpad (kompostuje). 

12) Máte pocit, že jste dostatečně informováni o Odpadovém hospodářství ve Vaší 

obci (městě)? 

42% obyvatel je o stavu OH dostatečně informováno. Zbytek obyvatel by  

 rád dostával více informací a to nejčastěji prostřednictvím letákŧ, novin nebo 

 zpravodaje do schránky. 

 

Na základě dotazníkového šetření prováděného v obci Vyšní Lhoty jsem dospěla 

k následujícímu zhodnocení: 

Všichni tázáni obyvatelé Vyšních Lhot ţijící v rodinném domě vlastní také zahradu. 

Mohou tedy vyuţívat organický odpad ve zpŧsobu nakládání s ním na svém pozemku. 

Téměř ¾ občanŧ tento druh odpadu opravdu vyuţívá. Třídění odpadu v této obci dosahuje 

70%, dále 29% obyvatel třídí pouze některé druhy, nejčastěji plasty a sklo. Sluţeb nově 

otevřeného sběrného dvora vyuţívá 39% obyvatel. Nejčastějším dŧvodem k netřídění 

(11%) je vyuţívání papíru a drobného plastu k podpalu, dále se obyvatelé domnívají, ţe 

třídění nemá smysl, neboť „je svážen na jednu hromadu“ společně s ostatním odpadem. 

Nejčastější odpovědí obyvatel k nevyuţívání SD je, ţe „nemají možnost dopravy – 

nevlastní auto, vozík, jsou starší občané, apod.“. Informovanost o stavu OH se vyznačuje 

následujícími čísly – 98% občanŧ má přehled o zavedeném systému třídění odpadŧ, 86% 

obyvatel ví, ţe byl zřízen nový SD, 42% korespondentŧ má pocit celkové informovanosti o 

stavu OH v obci. Ostatní obyvatelé by uvítali více informací např. prostřednictvím letákŧ, 

novin či zpravodaje. 
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10 FRÝDEK-MÍSTEK 

10.1 Charakteristika města 

Historie obcí v Pobeskydí se váţe uţ k polovině 13. století. Dŧkazem jsou dochované 

písemné prameny právě z této doby. Města Frýdek a Místek byla po celá staletí 

povaţována za dvě samostatná města. Jejich sloučení se uskutečnilo aţ v roce 1943 mocí 

nacistických úředníkŧ. Tehdy nesla tato města jeden název - Frýdek. Pojmenování Frýdek-

Místek (jak je známo v současnosti) se uskutečnilo aţ s platností od 1. ledna 1955 

rozhodnutím ministerstva vnitra o stanovení úředního názvu (Frýdek-Místek, statutární 

město, 2010). 

Frýdek-Místek je nejen srdcem celého regionu, okresním městem a ORP, ale s účinností od 

1. července 2006 se stalo také statutárním městem. Město tvoří tyto městské části: Frýdek, 

Místek, Lískovec, Chlebovice, Skalice, Lysŧvky a Zelinkovice (Frýdek-Místek, statutární 

město, 2010). 

10.2 Obyvatelstvo, zástavba bydlení 

Podle údajŧ ČSÚ mělo město Frýdek-Místek k 31. 12. 2011 57 747 obyvatel (ČSÚ, 2011). 

Ve městě dále podle předběţných výsledkŧ ČSÚ k 26. 3. 2011 bylo 3355 obydlených 

rodinných domŧ a 1441 obydlených bytových jednotek (ČSÚ, 2012). 

 

Na základě těchto údajŧ lze konstatovat, ţe ve městě převaţuje zástavba rodinných domŧ. 

Tento fakt ovšem vychází z okrajových částí města, kde tyto městské části podávají zvlášť 

také Hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

Ve své práci budu vycházet z údajŧ o mnoţství vyprodukovaného odpadu centra města 

(části Frýdek a Místek) a z výsledkŧ dotazníkového šetření, které jsem prováděla 

v městské části Frýdek. V těchto městských částech převaţují obydlené bytové jednotky 

(panelové, věţové domy aj.). 

10.3 Odpadové hospodářství města  

Město Frýdek-Místek provozuje OH na základě obecně závazné vyhlášky č. 15/2005 o 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 
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odpadŧ, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdek-Místek a 

obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ 

(POH města Frýdek-Místek, 2010). 

10.3.1 Sběrné dvory 

Ve městě Frýdek-Místek jsou v současnosti zřízeny 3 sběrné dvory určené k odevzdání 

velkoobjemového, nebezpečného, biologicky rozloţitelného odpadu nebo také 

elektrozařízení Tyto SD jsou otevřeny celoročně, provozní doba je s výjimkou neděl kaţdý 

den. SD jsou umístěny v hustě osídlených oblastech (město nedávno přemístilo jeden ze 

SD na nejhustěji osídlené sídliště Slezská).  Pro občany města to znamená snadnou 

dostupnost (Frýdek-Místek, statutární město, 2010). 

10.3.2 Produkce odpadů 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady nebylo za rok 2011 v době tvorby této práce ve 

městě Frýdek-Místek zatím zpracováno (z dŧvodu většího mnoţství SD). Ve své práci 

budu vycházet z údajŧ za období let 2007–2010, které uvádím v následující tabulce: 
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Tabulka 6 – Produkce odpadů města Frýdek-Místek v letech 2007-2010 (v tunách) 

 

Odpad 

 

r. 2007 

 

r. 2008 

 

r. 2009 

 

r. 2010 

 

Směsný komunální odpad 

 

12 689,11 

 

12647,88 

 

12017,19 

 

11874,08 

 

Papír 

 

865,39 

 

1036,49 

 

1060,26 

 

1166,77 

 

Plast 

 

322,19 

 

354,18 

 

391,06 

 

411,36 

 

Sklo 

 

543,66 

 

542,03 

 

512,89 

 

554,78 

 

Objemný odpad 

 

1396,81 

 

1891,49 

 

1980,51 

 

1899,47 

 

Nebezpečný odpad 

 

22,08 

 

30,17 

 

27,9 

 

27,57 

 

Bioodpad 

 

1261,22 

 

1650,54 

 

2016,36 

 

2135,23 

 

Uliční smetky 

 

1269,89 

 

1365,22 

 

1753,18 

 

1450,61 

 

Ostatní odpad 

 

1901,79 

 

2908,2 

 

1337,05 

 

883,47 

 

Zdroj: Frýdek-Místek, statutární město, 2010, vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajŧ jsem sestavila graf pro lepší přehled a orientaci ve vývoji 

mnoţství odpadu za období let 2007-2010. 
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Graf 7 – Vývoj množství odpadů ve Frýdku-Místku v letech 2007-2010 (v tunách) 

 

Zdroj: Frýdek-Místek, statutární město, 2010, vlastní zpracování  

 

10.3.2.1 Zhodnocení stavu produkce odpadů  

Papír a lepenka, Sklo, Plasty 

Ve městě Frýdek-Místek je z předchozích tabulek a grafŧ za uvedená léta zřejmý prudký 

nárŧst u vytříděných komodit, jakými jsou papír a lepenka, plasty a sklo. Situace se zdá být 

tudíţ stále lepší. Tento jev je dán pravděpodobně vyšším počtem kontejnerŧ na separovaný 

odpad jak ve městě, tak jeho příměstských částech. Ve Frýdku-Místku navíc existuje 

motivace především u dětí základních škol, kterých je ve městě vyšší počet. Ty se účastní 

rŧzných soutěţí, které školy pořádají – nosí do školy např. papír a plasty a soutěţí tak mezi 

sebou. Vítězná škola pak obdrţí ohodnocení ve formě finanční odměny.  

Objemný odpad 

V období od roku 2007-2008 je moţno vidět prudké navýšení objemného odpadu. V roce 

2010 oproti roku 2009 tento druh odpadu ale poklesl. Tento jev je s největší 

pravděpodobností zdŧvodnitelný tím, ţe ve městě Frýdek-Místek v letech cca 2008 aţ 

2009 nastal obrovský boom zateplování panelových domŧ a výměny oken. Obyvatelé ţijící 
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v těchto domech pravděpodobně v rámci revitalizace vyklízeli sklepy, vyhazovali 

přebytečné věci apod. 

Nebezpečný odpad 

Mnoţství vytříděného nebezpečného odpadu ve městě Frýdek-Místek je za období 2007-

2010 víceméně na zhruba stejné úrovni.  

Uliční smetky 

Jedná se o vytřídění při úklidu městských prostor, chodníkŧ, silnic, trţišť, hromadných 

parkovišť apod. Tuto činnost vykonávají nejen zaměstnanci technických sluţeb, ale také 

občané v rámci veřejně prospěšných prací (mohou vytřídit např. plasty, sklo, bioodpad 

z trţišť).  

V HPNO obce Bruzovice a Vyšních Lhot se tento druh odpadu nevyskytuje. Je tedy 

zřejmé, ţe lidé ţijící na vesnici si uklízí před vlastním domem. Zde se mi nabízí otázka – 

„Kam jdou tyto smetky?“ S největší pravděpodobností končí v kontejneru společně se 

SKO. 

Bioodpad 

Obecně lze říci, ţe ve městech oproti vesnicím, není moţnost kompostovat.  „Která 

domácnost bude ve svém bytě několik dní skladovat zbytky od zeleniny, odřezky masa atd., 

aby mohla tento druh odpadu posléze odvézt na SD?“  

Ve městě Frýdek-Místek (v městských částech Frýdek a Místek) převaţuje zástavba 

panelových, věţových a jiných domŧ. O ořezy, sekání trávy a jiné se starají technické 

sluţby, tudíţ občanŧm tato povinnost odpadá. Ve městě Frýdek-Místek byla před pár lety 

snaha zavést kompostování tzv. biozbytkŧ, kdy bylo vzato jedno sídliště jako vzorek. 

Kaţdá domácnost obdrţela pytlíky z ryţového materiálu, kde tento odpad shromaţďovala. 

Tento systém se ale bohuţel neosvědčil, neboť popelnice s tímto druhem odpadu 

přitahovaly hmyz a zvířata.  Místo plánovaného odvozu těchto nádob 2-3x týdně, se 

projevila nutnost odvozu kaţdý den – coţ bylo nákladné a v podstatě nemoţné. 

Dŧsledný nátlak na separaci bioodpadŧ se týká tedy hlavně stravovacích zařízení, 

restaurací, školních jídelen, drobných bufetŧ apod.  
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Směsný KO 

Ve městě Frýdek-Místek lze za uvedená léta pozorovat prudký pokles SKO a to převáţně 

na úkor vytřídění druhotných surovin, rozšíření mnoţství počtu SD a přidání popelnic na 

tzv. elektroodpad. 

Zhodnocení 

Z údajŧ o produkci odpadŧ lze říci, ţe ve městě Frýdek-Místek je situace odpadového 

hospodářství na mnohem lepší úrovni (nárŧst tříděných komodit, pokles SKO), neţ 

v předchozích letech. 

Výjimku tvoří bioodpad, který obyvatelé města nemají moţnost kompostovat. Kdyţ toto 

pominu, situace se zdá být (aţ na výjimky – okrajová sídliště apod.) v rámci odpadového 

hospodářství v tomto městě velmi dobrá.  

Dle mého názoru je toto dáno četností a snadnou dostupností SD, dostatečnému mnoţství 

kontejnerŧ na separovaný odpad, informovaností ze strany města (zpravodaj – vychází ve 

městě častěji neţ na vesnici), reklamy v dopravních prostředcích, pořádání ekologických 

akcí (např. Den Země aj.), pořádání soutěţí pro děti ve školách (akce – úklidy městských 

lesŧ spojené s opékáním buřtŧ apod.). 

10.3.3 Dotazníkové šetření 

Ve městě Frýdek-Místek jsem si k dotazníkovému šetření zvolila jako vzorek 1 panelový 

dŧm na sídlišti Slezská a další 3 panelové domy sídlící u Kulturního domu ve Frýdku. 

Celkový počet rozeslaných dotazníkŧ byl 97, návratnost z nich byla 57.  

10.3.4 Vyhodnocení dotazníku 

1) V jaké lokalitě Frýdecko-Místecka bydlíte? 

2) Jaké je Vaše obydlí? 

3) Má Váš dům zahradu? 

 100% obyvatel bydlících v městské části Frýdek, ţije v panelových domech  

 a nevlastní zahradu. 

 4) Má Vaše obec (město) zaveden systém třídění odpadů? 

 100% obyvatel ví, ţe město má zaveden systém třídění odpadŧ. 
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 5) Třídíte ve Vaší domácnosti odpad? 

6) Netřídíte-li, proč tomu tak je? 

81% obyvatel odpad třídí, 

  14% netřídí, 5% třídí jen některé druhy odpadŧ.   

 (Nejčastější dŧvody: „Snadnější je vhazovat odpad do jedné nádoby“,  

 obyvatelé dále netřídí bioodpad, protoţe nemají u svých domŧ kontejner na  

 tento druh odpadu). 

7) Pokud máte možnost spálit hořlavý a spalitelný odpad, činíte tak? 

98% obyvatel nepálí hořlavý a spalitelný odpad. 

8) Má Vaše obec (město) sběrný dvůr, popř. dojíždí k Vám mobilní sběrna? 

100 % obyvatel ví, ţe ve městě F-M je zřízen Sběrný dvŧr. 

 9) Využíváte služeb sběrného dvora, popř. mobilní sběrny? 

79% obyvatel SD vyuţívá. 

10) Nevyužíváte-li sběrný dvůr k odevzdání velkoobjemového odpadu (starých 

televizí, nábytku,…), nebezepčného odpadu (ředidel, barev) apod., proč? 

Nejčastější dŧvody nevyuţívání SD: 

 „Zatím nebylo zapotřebí něco vyhazovat – např. možnost darování“  

 „Snadnější je pro obyvatele „takový druh odpadu přistavit k popelnici“. 

11) Využíváte organický odpad (zbytky z jídel, trávu, listí, skořápky apod.?) 

78% vhazuje bioodpad do kontejneru společně se směsným komunálním   

 odpadem, 12% má moţnost dát tento druh odpadu někomu v rodinném do 

 mě. 

12) Máte pocit, že jste dostatečně informováni o Odpadovém hospodářství ve Vaší 

obci (městě)? 

86% obyvatel je o stavu OH dostatečně informováno. Zbytek obyvatel by rádo 

dostávalo více informací nejčastěji prostřednictvím veřejných akcí a  plakátŧ. 
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Z dotazníkového šetření v městské části Frýdek vyplývá: 

Občané ţijící v této části města, bydlí v panelových domech a nevlastní zahradu. Z tohoto 

dŧvodu nemají moţnost vyuţívat organický odpad, který produkují. Jen malá část obyvatel 

(12 %) tento odpad vyuţívá (moţnost darování). 81 % obyvatel těchto panelových domŧ 

odpad třídí, 14 % netřídí. Hlavním dŧvodem tzv. „netřídičŧ“ se stává jejich pohodlnost, 

protoţe je pro ně „snadnější vhazovat veškerý odpad do jednoho kontejneru“. Obyvatelé 

dále netřídí právě bioodpad, jelikoţ pro něj nemají v blízkosti svého bydliště určený 

kontejner. Sběrné dvory v městě Frýdek-Místek jsou vyuţívány 79% obyvateli. Hlavním 

dŧvodem k nevyuţití SD je, ţe korespondenti ještě neměli zapotřebí vyhazovat odpad 

patřící do SD nebo ho přistavili k popelnici. Obyvatelé z 98 % nemají moţnost a tudíţ 

hořlavý a spalitelný odpad nepálí. Informovanost o zavedeném systému třídění komodit a 

existenci sběrných dvorŧ je 100%. 86% obyvatel cítí dostatečnou informovanost o stavu 

OH ve městě, zbytek obyvatel by rádo dostávalo informace prostřednictvím veřejných akcí 

nebo plakátŧ.  
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ A NÁVRH OPTIMALIZACE  

Na základě vyhodnocených výsledkŧ jsem dospěla k následujícímu celkovému zhodnocení 

situace OH ve vybraných obcích regionu Frýdecko-Místecka a v návaznosti na to dále 

navrhuji některá opatření pro optimalizaci a moţná zlepšení stávajícího systému. 

Sloţení směsného komunálního odpadu bylo v roce 2010 ve městě Frýdek-Místek 58%, 

v obci Bruzovice 71% a v obci Vyšní Lhoty taktéţ 71%. 

S ohledem na ţivotní prostředí byla situace v rámci OH v tomto roce podstatně lepší ve 

městě Frýdek-Místek, jelikoţ občané města vytřídili větší mnoţství odpadŧ, které byly 

dále recyklovány a vyuţity a zabránili tak jejich skládkování či jinému nevhodnému 

odstranění. 

Toto je dáno s velkou pravděpodobností větší informovaností obyvatel, jelikoţ podle 

vyhodnoceného dotazníkového šetření ve městě, 86% obyvatel pociťuje v rámci OH 

dostačující informovanost. K lepším výsledkŧm by mohla přispět také ekologická výchova 

dětí v základních školách, pro které jsou ve městě častěji pořádány rŧzné soutěţe v rámci 

této problematiky. Právě pŧsobení na mladší ročníky by mohlo v budoucnu zajistit 

příznivější ţivotní podmínky obyvatel ve městě i na vesnicích. Občané města dále ve větší 

míře neţ v obcích Bruzovice a Vyšní Lhoty vyuţívají sběrných dvorŧ k odevzdání 

velkoobjemového, nebezpečného a ostatního odpadu. Podle dotazníkového prŧzkumu tak 

činí 79%. Tato skutečnost je pravděpodobně dána snadnou dostupností, rovnoměrným 

pokrytím sběrných dvorŧ do míst s nejvyšší hustotou obyvatelstva a také jiţ zaběhlou 

provozní činností, která se dostala do podvědomí občanŧ města. 

Problémem ve městě Frýdek-Místek (obecně ve všech větších městech) nastává téměř 

nemoţnost kompostování. Také z vyhodnocených dotazníkŧ obyvatel města vyplývá, ţe 

občané města (78%) bioodpad nevyuţívají a vhazují do kontejneru s ostatním odpadem 

z domácností, jelikoţ nemají v blízkosti svého obydlí kontejnery k tomu určené.  

Jak jiţ bylo dříve zmiňováno, město v minulosti projevilo snahu o zahájení kompostování, 

která se ale bohuţel neosvědčila. V tomto případě bych městu navrhla pokusit se o nový 

prŧchodnější systém, neţ byl zkoušen i za cenu počáteční investice. Ta by se v budoucnu 

mohla vrátit při nejmenším formou zlepšení ţivotního prostředí a ţivotních podmínek 

okolí, neboť právě bioodpad, který neustále mění své vlastnosti, rozkládá se, v okolí 

zapáchá, zapříčiňuje vznik skládkového plynu a přitahuje hlodavce. 
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V obci Bruzovice se situace nakládání s odpady po otevření nového sběrného dvora, 

výrazně zlepšila. Tento fakt dokládá skutečnost sníţení podílu směsného komunálního 

odpadu v roce 2011 o 23%.  Na základě takto projevené snahy občanŧ vytřídit větší 

mnoţství odpadŧ i v budoucnu, by v obci došlo ke sníţení výdajového rozpočtu 

(zakoupením menšího odvozu frekvence popelnic, popř. sníţení počtu popelnic, získané 

finance z vytříděného odpadu). 

Z mého pohledu je situace v rámci nakládání s odpady v této obci v současnosti relativně 

dobrá. Problémem, který nastává, je nepostačující informovanost občanŧ (podle 

dotazníkového prŧzkumu by 48% korespondentŧ uvítalo více informací o stavu OH v obci 

a to především formou získání letákŧ do schránek, novin, popř. časopisŧ). Obci bych proto 

navrhla zaměřit se především na místní obyvatele, podávat jim častěji informace o stavu 

OH v obci např. i formou přednášek v místních školách, místním rozhlasem, na webových 

stránkách, četnějším umístěním plakátŧ s touto tématikou s rŧznými hesly, obrázky apod. 

Také je dále motivovat (např. formou finančních úlev na poplatcích za KO – obec větším 

vytříděním sníţí svŧj výdajový rozpočet), informovat o zlepšení situace po vybudování 

sběrného dvora, aby dále nepřestávali odpad třídit. 

V obci Vyšní Lhoty se i přes zřízení sběrného dvora, stav nakládání s odpady v podstatě 

nezměnil.  Na základě zjištění z dotazníkových šetření, SD nevyuţívá 61 % obyvatel a 

58% je o stavu OH nedostatečně informováno. Dále 14% obyvatel vŧbec neví, ţe byl 

v jejich obci zřízen SD.  Dŧvodem k netřídění je kromě pálení odpadu na zahradě nebo i 

v kamnech (podle dotazníkového prŧzkumu), také domněnka lidí, ţe je „tříděný odpad 

svážen na jednu hromadu“. Na základě těchto výsledkŧ je v této podhorské obci, více neţ 

v Bruzovicích, opravdu nutná větší informovanost obyvatel. Kromě jiţ výše doporučeného 

vyuţití informačních prostředkŧ bych obci navrhla zaměřit se na zdejší obyvatele a 

podrobným prŧzkumem v rámci OH zjistit jejich názory (např. zda provozní doba SD 1x 

za 14 dní je dostačující), a snaţit se občany (zejména starší generace) přesvědčit o 

správností třídění (vyvrátit mylné myšlenky typu, ţe „je tříděný odpad svážen na jednu 

hromadu“). Větším problémem v obci ale dle mého názoru zapříčiňuje nájezd rekreantŧ a 

chatařŧ (dle vyhodnocených dotazníkŧ totiţ 70% obyvatel odpad třídí). Je tedy velmi 

pravděpodobné, ţe právě rekreanti místním obyvatelŧm znehodnocují jejich snahu 

netříděním.  Obec by tedy měla zkvalitnit informovanost a zaměřit se především právě na 

tyto „víkendové občany.“  Ke zlepšení a uvědomění si dŧleţitosti třídění v této obci, která 

se částečně nachází na území CHKO, by mohly například plakáty s tématikou 
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poškozeného ţivotního prostředí –  kupříkladu obrázky nemocných zvířat, poškozená a 

odpadem zahlcena příroda, jeţ zpŧsobuje právě lidská nedbalost, lhostejnost a negativní 

postoj k nakládání s odpady.  
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem analyzovala odpadové hospodářství vybraných obcí regionu Frýdecko-

Místecka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části byly vymezeny některé základní 

pojmy odpadového hospodářství dŧleţité pro objasnění této problematiky, dále současně 

platná legislativa s dŧrazem na zákon o odpadech, vymezení druhŧ odpadŧ a v neposlední 

řadě také orgány vykonávající v této problematice veřejnou správu a zpŧsoby nakládání 

s komunálním odpadem. 

V druhé části této práce jsem se jiţ zaměřila na konkrétní obce zvoleného regionu a 

analyzovala jejich zpŧsob nakládání s komunálním odpadem. K vyhodnoceným výsledkŧm 

mi kromě Hlášení o produkci a nakládání s odpadem, které mají obce jakoţto pŧvodci 

komunálního odpadu povinnost vyplnit, byl nápomocný také dotazník určený pro občany 

zvolených obcí. Cílem a smyslem práce bylo proniknout do této problematiky a navrhnout 

optimálnější podmínky v rámci odpadového hospodářství zvolené oblasti. 

Ve větších městech a zejména ve městě Frýdek-Místek je problematika odpadového 

hospodářství na mnohem lepší úrovni, neţ tomu bylo v předchozích letech. Prudké 

zlepšení nastalo po roce 1989 (upravením legislativy ČR a předpisy EU, které jsou 

přísnější). Situace ale stále není ideální. Za mnohé mŧţe minulost a lhostejnost 

obyvatelstva. Problém také nastává v populačním rŧstu obyvatelstva a jejich zvýšené 

spotřebě. Takový nápor by naše planeta v budoucnu ale nemusela unést. Proto je velice 

dŧleţité ze strany orgánŧ veřejné správy nepřestávat tlačit na separaci odpadŧ, aby 

nemusely být v takové míře uloţeny na skládku. Dŧleţitost pramení hlavně z přesvědčení o 

správnosti třídění obyvatel jiţ v místě jejich vzniku. Je proto nezbytné občany neustále 

přesvědčovat o pozitivním postoji této problematiky a častěji provádět podrobné prŧzkumy 

veřejného mínění.  S ekologickou osvětou je dŧleţité začít jiţ u dětí ve školkách a školách 

a snaţit se jim vysvětlit jaký pozitivní přínos jim správné nakládání s odpady mŧţe 

v budoucnu přinést. 

K tomuto účelu vydatně přispívají takové akce jakými jsou Den Země, Den vody a rŧzné 

soutěţe s ekologickým podtextem, plakáty s ekologickou tématikou, letáky apod. Také 

v Ostravě vzdálené od města Frýdek-Místek cca 20 km proběhla nedávno akce s názvem 

„Třídění začíná doma“, kde kaţdá domácnost dostala zdarma tašky na tříděný odpad. 

Smyslem této akce je navýšení tříděného odpadu z domácností a ušetření tak vynaloţených 

financí města. Akce podobného typu i v dalších městech by mohla také výrazně zlepšit 
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situaci OH. Odpady ohroţují nás všechny, proto je dŧleţité chovat se zodpovědně a chránit 

tak naši planetu. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha P I: Dotazník 

 



 

 

PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

jmenuji se Ivana Zupková a jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Veřejná správa 

a regionální rozvoj. Ráda bych Vás tímto poprosila o pravdivé vyplnění zcela anonymního dotazníku pro 

svou bakalářskou práci, kterou píši na téma Návrh optimalizace odpadového hospodářství Frýdecko-

Místecka.  

Děkuji Vám za spolupráci a za Váš čas.  

 

1) V jaké lokalitě Frýdecko-Místecka bydlíte? 

  Ve městě Frýdek-Místek 

  V obci………………………………………………………………………… 

2) Jaké je Vaše obydlí? 

  Panelový dům, činžovní dům, cihlový dům, „věžák“   

  Rodinný dům 

3) Má Váš dům zahradu? 

  Ano 

  Ne 

4) Má Vaše obec (město) zaveden systém třídění odpadů? 

  Ano 

  Ne 

  Nevím, nezajímám se o to 

5) Třídíte ve Vaší domácnosti odpad? 

 

 Ano 

 Ne 

 Jen některé druhy – zde prosím uveďte které druhy 

 ……………………………………………………………………………………… 

6) Netřídíte-li odpad, proč tomu tak je?  

 

 Snadnější je vše vhazovat do jedné nádoby, kontejneru, pytle 

 

 Stejně to „popeláři“ odvezou na jednu hromadu 

 

 Třídění pro mě nemá smysl 

 

 Nemám dostatek kontejnerů na tříděný odpad,  

 zejména………………………………………………. 

 

 Jiný důvod………………………………………………………………………… 

 (zde prosím vypište) 

 

 

 

 

 

 



 

 

7) Pokud máte možnost spálit hořlavý a spalitelný odpad, činíte tak?  

 Ano 

 Ne 

8) Má Vaše obec (město) sběrný dvůr, popř. dojíždí k Vám mobilní sběrna? 

 Ano 

 Ne 

9) Využíváte služeb sběrného dvora, popř. mobilní sběrny? 

 Ano 

 Ne 

10) Nevyužíváte-li sběrný dvůr k odevzdání velkoobjemového odpadu (starých televizí, nábytku,…), 

nebezpečného odpadu (ředidel, barev) apod.,  proč? 

 

 Velká vzdálenost 

 Špatná dostupnost 

 Není možnost dopravy ( – nemáte auto, vozík, jste starší občané, apod.) 

 Proč někam vozit to, co lze spálit na zahradě nebo v kotli? 

 Je pro mě snadnější postavit takový odpad k popelnici 

 Nevím, kde se sběrný dvůr nachází 

 Jiný důvod – prosím uveďte  

 ……………………………………………………………………………………… 

  

11) Využíváte organický odpad (zbytky z jídel, trávu, listí, skořápky  apod.?)  
 

 Ano, takový odpad kompostuji 

 Ano, mám možnost dát tento druh odpadu někomu v rodinném domě 

 Ne, takový odpad vhazuji do kontejneru společně se směsným komunálním odpadem 

 

12) Máte pocit, že jste dostatečně informování o Odpadovém hospodářství ve Vaší obci (městě)? 

 

 Ano 

 

 Ne, uvítal(a) bych více informací prostřednictvím……………………………………… 

 (zde prosím uveďte jakou formou byste chtěl(a) dostávat více informací (letáky, 

web.stránky, zpravodaj,..) 

 

 

 

 

 

 

 

 


