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Anotace  

V předložené práci se zabývám hodnocením separovaného sběru z TKO v Havířově. 

Cílem je objasnit a zhodnotit, jak město Havířov hospodaří v oblasti odpadového hospo-

dářství především s komunálním odpadem a možnost návrhu jak vylepšit celkové nakládá-

ni s opadem na území obce. V první části jsou vysvětleny základní ustanovení legislativy 

odpadového hospodářství. Následně je začleněn přehled základních pojmů, druhy odpadu, 

komunální odpad, technologie. V další části se věnuji rozboru odpadového hospodářství 

města Havířov, jeho vývoj, současný stav, sběrný dvůr, elektroopad a celkové produkci 

odpadů za určité období. Na závěr práce jsem zařadila zhodnocení a vylepšení odpadového 

hospodářství na území obce. 

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, komunální odpad, sklo, papír, plast, elektoodpad, 

sběrný dvůr 

 

Summary 

In the presented work deals with the evaluation of separate collection of MSW 

in Havířov. The aim is to clarify and evaluate how the city manages Havirov in waste ma-

nagement especially with municipal waste and to propose how to improve the overall 

handling of litter in the municipality. The first section explains the basic provisions 

of the Waste Management legislation. Subsequently incorporated an overview of basic 

concepts, types of waste, municipal waste technology. The next section is devoted 

to the analysis of waste management Havířov city, its development, current status, col-

lecting yard, electro and total waste production for a certain period. At the end of my work 

included evaluating and improving waste management in the municipality. 

 

Key words: waste management, municipal waste, glass, paper, plastic, electrical waste, 

collecting yard 
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České zkratky 

KO                 komunální odpad 

FO                  fyzická osoba 

PCB                polychlorované bifenyly 

OH                 odpadové hospodářství   

OZO              odvoz a zpracování odpadů 

EU                 Evropská unie 

ČR                 Česká republika 
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1.  Úvod 

V dnešní modernizované době se člověk každým dnem potýká s větším množstvím 

výrobků na jedno použití, a s tím i souvisí problematika odpadového hospodářství obzvláš-

tě komunálního odpadu. Člověk vyprodukuje denně velké množství odpadu, které se musí 

někde ukládat. Otázkou omezení vzniku odpadu a způsobu jejich výhodného využití 

či odstranění z hlediska ekonomického, bezpečného, ochrany životního prostředí, ochrany 

zdraví člověka. I když výroba a spotřeba odpadů stále narůstá, teprve v posledních stole-

tích začaly vyspělé země řešit otázku zpracování a omezování jejich vzniku.  

V podstatě skutečný odpad by neměl ani vzniknout. Při správných a známých výrob-

ních a spotřebních pokusech vznikají vedlejší produkty. Pokud se dále nezpracovávají, 

tedy nezařazují do koloběhu, vzniká odpad. Nelze-li předcházet vzniku odpadů, 

měl by být znovu použitelný, recyklovatelný. Nelze-li recyklovat, lze ho spalovat či kom-

postovat, ukládat na skládku. Všechno je ale spojeno velkými finančními prostředky. Jede-

ný možný způsob, jak omezit tvorbu odpadu, je ho třídit a dále ho využívat.  Základním 

pramenem odpadového hospodářství je zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a o změně někte-

rých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Jehož cílem je předcházet vzniku odpa-

du, motivaci, jejich využití a odstranění.  K regulaci odpadů napomáhá i ustanovení po-

platků a lepší kontrolní činnost.  

Cílem mé bakalářské práce je zaměření na otázku odpadového hospodářství a naklá-

dání s odpady v místě mého bydliště. Při hodnocení budou využity všechny dostupné mate-

riály Technických služeb Havířov a.s., dále pak platné právní předpisy a další zdroje. 

 Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vy-

světleny základní ustanovení legislativy odpadového hospodářství. Následně je začleněn 

přehled základních pojmů, druhy odpadu, komunální odpad, technologie. V praktické části 

se věnuji rozboru odpadového hospodářství města Havířov, jeho vývoj, současný stav, 

sběrný dvůr a celkové produkci odpadů za určité období. Na závěr práce jsem zařadila jed-

noduché dotazníkové šetření z roku 2011, které přineslo určité poznatky, co se týče vztahu 

občanů města s nakládáním s odpady a zhodnocení a vylepšení odpadového hospodářství 

na území obce. 
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2. Legislativní zázemí nakládání s odpadem 

2.1 Historie 

Z krátkého působení OH vyplývá, že je jako obor relativně mladý a formuje 

již i u nás možnosti pro výzkumnou činnost. Ve vyspělých zemích prošly koncepce naklá-

dání s odpadem dlouhým vývojem a my máme schopnost poučit z jejich předcházejících 

zkušeností. Na obrázku č. 1 můžeme vidět časový průběh a vývoj odpadového hospodář-

ství. 

 

Obrázek č. 1 Časový vývoj koncepci nakládání s odpady (Juchelková, 2000) 

V zahraničí se s odstupem času měnil přístup represivní složky (legislativa, pokuty) 

ke složce stimulační (ekonomické nástroje) a teprve koncem 80. let došlo k uplatnění slož-

ky preventivní (předcházením vzniku odpadů). Problematika OH je velmi široká a z toho 

plynou mimo jiné problémy s legislativním zázemím této oblasti (Juchelková, 2000).  

Začátkem devadesátých let minulého století byl přístup k jakémukoliv koncipování 

strategií, ale hlavně plánování, velmi negativní a odtažitý. První zákon o odpadech, z roku 

1991, sice předepisoval zpracování tzv. Programů odpadového hospodářství, ale jejich 
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plné využití bylo silně podceněno, někdy i ignorováno. Nicméně tam, kde byly Programy 

na určité úrovni zpracovány, a nejenom jako povinnost, splnily především ten účel, 

že se původci začali o odpady cíleně zajímat z ekonomického i environmentálního hledis-

ka.  

Druhý zákon o odpadech, z roku 1997, Programy zcela vypustil. Posléze byly sice 

snahy o zařazení plánování činností souvisejících s odpady do právních předpisů, ale te-

prve nový zákon č. 185/2001 sb. předpisuje zpracování plánů odpadového hospodářství 

postupně na úrovni republiky, krajů a původců.  

Současně s tím se však začínají v jiných oborech zpracovávat různé strategické 

koncepce a plány, jejich součástí však odpadové hospodářství bývalo a je jen výjimečně. 

V souvislosti s implementací směrnic Evropské unie do právního řádu České republiky, 

se zpracováním státní politiky životního prostředí a s dalšími dokumenty mezinárodního 

a národního charakteru se začínaly připravovat též koncepční materiály odpadového hos-

podářství. V roce 1995 ve vládě byl, projednám Program odpadového hospodářství ČR, 

v roce 2001 byla připravena Koncepce OH ČR a v období 2000 až 2002 byla zpracovány 

krajské koncepce hospodaření s odpady. Roku 2002 byla zahájena práce na zatím posled-

ním koncepčním materiálu a tím je Plán OH ČR, jehož závazná část byla vydána jako 

nařízení vlády v červenci 2003. Na tento plán navazuje postupné zpracování a projednává-

ní Realizačních programů ČR, na základě kterých se formulují opatření jako podklad 

pro usnesení vlády (Slivka, 2007). 

1991- zákon o odpadech č. 238/ 1991 Sb. 

1995-  Program odpadového hospodářství ČR. 

1997- 2. Zákon o odpadech č. 125/ 1997 Sb. 

1999- Koncepce odpadového hospodářství ČR. 

2001- 3. Zákon o odpadech č. 185/ 2001 Sb. 

2001- 1. Zákon o obalech č. 447/ 2001 Sb. 

2003- Nařízení vlády č. 197/ 2003 Sb. 

2005- Usnesení vlády č.18/ 2005, Usnesení vlády č.126/ 2005 
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1. 1995- 1999 Program odpadového hospodářství ČR. 

2. 1999- 2001 Koncepce odpadového hospodářství ČR. 

3. 2001- 2002 Koncepce odpadového hospodářství krajů. 

4. 2002- 2003 Plán OH ČR. 

5. 2003- 2004 Plány odpadového hospodářství krajů. 

6. 2005- 2006 Plány odpadového hospodářství původců. 

Tabulka č. 1 Schéma základních mezníků Odpadového hospodářství (Slivka, 2007) 

2.2 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Tento zákon v platném znění, se zvláštním důrazem na předcházení vzniku odpadů, 

je již plně kompatibilní s odpovídající právní úpravou Evropské unie.  Bude však ještě ur-

čitou dobu trvat, než se stane přijatou normou pro moderní hospodaření s odpady. Ekono-

micky přijatelné a současně šetrné z hlediska ochrany životního prostředí hospodaření 

s odpady vyžaduje nové technologie a přístupy u všech producentů odpadů, nejenom 

u průmyslových výrobců, ale i rozsáhlé veřejnosti (Kuraš, 2008). 

Zákon zpracovává příslušné předpisy a upravuje pravidla pro předcházení vzniku 

odpadů a pro nakládání s nimi z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člo-

věka a trvale udržitelného zdroje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírod-

ních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání. Udává práva a povinnosti osob 

v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, ale vymezuje i určité výjimky, 

na které se nevztahuje: odpadních vod, odpadů drahých kovů, radioaktivních odpadů, mrt-

vých těl zvířat, exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkt, emisí látek znečišťující 

ovzduší, vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, sedimentů přemis-

ťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, zemin a jiných 

přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností.   
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Celý zákon obsahuje 12 částí, které se dělí do 89 paragrafů. Dále jsem vybrala části 

ze zákona, které jsou ve větší spojitosti s odpadovým hospodářstvím obce. 

Část první nám definuje již zmíněné příslušné předpisy a upravuje pravidla. Její sou-

částí je vymezení základních pojmů. 

Pojem odpad je brán jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má povin-

nost či úmysl se jí zbavit a náleží do některé ze skupin odpadů. Ke zbavování se odpadu 

dochází vždy, kdy je odpad předán k využití nebo k odstranění nebo předá-li ji osobě pově-

řené k výkupu či sběru bez ohledu na to, jestli je úplatný nebo bezúplatný převod. Ke zba-

vování dochází i tehdy, odstraní-li ji osoba sama.  

Osoba má povinnost se zbavit movité věci, pokud ji nepoužívá k původnímu účelu 

a ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě právního předpisu. Movitá věc, 

vznikající při výrobě, jejímž primárním cílem není výroba ani získání této věci, není odpa-

dem, ale je považována za vedlejší produkt Ministerstvo životního prostředí společně 

s Ministerstvem průmyslu a ochodu může vymezit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy mo-

vitá věc může být brána za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy přestává být odpadem. 

V první části jsou definované mimo jiné i následující pojmy, které jsou úzce spojeny 

s odpadovým hospodářstvím. Nebezpečný odpad je odpad, který vykazuje jednu nebo 

více nebezpečných vlastností, mezi které patří výbušnost, hořlavost, toxicita, karcinogeni-

ta, žíravost, infekčnost.   

Komunální odpad je brán jako veškerý odpad, jehož místem vzniku je území obce 

při činnosti fyzických osob a který je veden v katalogu odpadů jako komunální odpad 

s výjimkou u oprávněných osob k  podnikání (fyzická a právnická osoba).  

Nakládáním s odpady se rozumí sběr, výkup, shromažďování, přeprava, doprava, sklado-

vání, úprava, využití a jejich následné odstranění.  

Pod dalším pojmem shromažďování odpadů se rozumí jeho krátkodobé soustřeďo-

vání v místě jejich vzniku, do doby dokud nezačne další proces nakládání s odpadem. 

Zákon vymezuje pojem skládka, bráno jako zařízení k využívání a odstraňování od-

padů. S pojmem skládka souvisí i skladování odpadů, což je soustřeďování odpadů 

v zařízení po dobu nanejvýš 3 let před jejím využitím nebo 1 roku před odstraněním. 
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Soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněná k podnikání 

od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění nazýváme 

sběrem odpadů. 

Výkup odpadů je sběr odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

k podnikání za sjednocenou cenu. 

Úprava odpadů umožňuje nebo usnadňuje jejich dopravu, využití, odstranění nebo 

snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. Úprava vede 

ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností opadů včetně jejich třídě-

ní. 

Recyklace odpadů značí znovuvyužití nebo vrácení zpátky do procesu, ve kterém 

odpad vzniká. Tedy je používán pro původní účel a stejný systém. Můžeme to považovat 

za strategii, která šetří přírodní zdroje a současně zamezuje zátěže škodlivin na prostředí. 

Recyklace řeší surovinové problémy, úsporu materiálu, energií i životní prostředí (Fečko, 

2010).  

Druhá část zákona posuzuje zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastnos-

tí odpadů. Zařazování odpadů se rozděluje podle katalogu odpadů. Původce a oprávněná 

osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit dle katalogu odpadů (vy-

hláška  381/2001 Sb.), který je vydán Ministerstvem životního prostředí. V případě, 

kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo 

na návrh příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje 

správní řád. Ministerstvo stanovuje vyhláškou Katalog odpadů, postup pro zařazování od-

padu podle Katalogu odpadů, a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou pů-

sobností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. Odpad je definován šestimístným 

katalogovým číslem, který je zobrazen na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2 Šestimístné katalogové číslo pro definování odpadu ( Juchelková, 2004) 

 

Každému katalogovému číslu odpadu je přiřazen název odpadu a dále je rozlišeno, 

zda se jedná o odpad " O " - ostatní  nebo " N " - nebezpečný, které jsou přijímány pouze 

do některých zařízení. Např. 20 03 01 – směsný komunální odpad, kategorie ostatní odpad, 

15 01 01 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečiš-

těné, kategorie nebezpečný odpad. 

 Oprávněná osoba či původce odpadu jsou povinni pro účely nakládání přiřadit od-

pad do kategorie nebezpečný, je-li zaveden v seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo 

znečištěn některou ze složek uvedených v seznamu složek, který činí odpad nebezpečný 

nebo uveden v prováděcím právním předpise.  

Zařazením odpadu pod jednotná katalogová čísla slouží především ke vzájemné ko-

munikaci mezi původci odpadu, oprávněnými osobami, slouží pro jednotnou evidenci, 

výkaznictví.  

Část třetí se věnuje povinnostem při nakládání s odpady, jak všeobecné tak i jednot-

livé fáze nakládání. 

Každý kdo je původcem odpadů, má své povinnosti z hlediska ustanovení zákona. 

Původce je povinen předcházet vzniku odpadů, zařazovat odpad podle druhů, převést 

ostatní i nebezpečný odpad na oprávněnou osobu, která může využít nebo odstranit odpad 

v souladu se zákonem, zabezpečit odpad před únikem, vést průběžnou evidenci, kontrolo-

vat vliv na zdraví lidí a životního prostředí, platit poplatky za ukládání odpadů. 
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V třetí části zákona jsou definovány i povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob. 

Obec si stanovuje samostatnou obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů. Povinností obce 

je určit místa pro odkládání komunálního odpadu, nebezpečných složek KO. Fyzické oso-

by jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, odděleně shro-

mažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění. Obec může vybírat poplatky za komu-

nální odpad od fyzických osob na základě písemné smlouvy obsahující výši úhrady. Po-

platníkem je každá FO, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku 

je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Správu poplatku vykonává obec, 

která ho na svém území zavedla. Není- li poplatek uhrazen v dané výši nebo v řádném ter-

mínu, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která vyměří poplatek platebním výměrem. Výše 

poplatku je stanovena jednotlivým poplatníkům např. podle počtu a objemu nádob urče-

ných k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživate-

lů bytů. Tohle už záleží na obci, podle čeho se bude řídit a jakou výši poplatku určí. Popla-

tek může obsahovat i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání. Poplatek 

je příjmem obce. Daňový řád určuje správu poplatku za komunální odpad. 

Povinnostem při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízením se věnuje část 

čtvrtá. Těmi se rozumí odpady organických znečišťujících látek a PCB, autovraky, kaly 

z čistíren odpadních vod, baterie a akumulátory, odpadní oleje. 

Část pátá popisuje povinnosti zpětného odběru, které se vztahují na oleje a jiné 

než minerální oleje a surové oleje z živých nerostů, výbojky a zářivky, pneumatiky, elek-

trozařízení pocházející z domácnosti. 

Šestá část se zabývá evidencí a ohlašováním odpadů a zařízení, zařízení k nakládání 

s odpady, shromažďovacích a sběrných míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahující PCB 

a odpadů PCB. Původce odpadů a oprávněná osoba nakládající s odpady jsou povinni vést 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence je vedena samostatně 

na provozovnu a za každý druh odpadu. V případě produkce nebo nakládání s více než 100 

kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů 

za kalendářní rok jsou původci odpadu povinni zasílat každoročně do 15. února následují-

cího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství a způsobu nakládání s odpadem. 
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Část sedmá popisuje společná ustanovení Plánu odpadového hospodářství. Plán to-

hoto rozsahu stanovený tímto zákonem je zpracován ministerstvem, kraji v samostatné 

působnosti. Cílem zpracování je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadů a na-

kládání s nimi podle zákona. Na návrh plánu OH se nevztahuje správní řád. Do plánu 

OH lze veřejně nahlížet, pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie. Plán obsahuje vy-

hodnocení stavu OH, závaznou a směrnou část.  Závazná část je vyhlášena vládou přísluš-

ným nařízením. Stanovuje rámcové cíle, rámcové opatření k jejich dosažení a upravuje 

soustavu indikátorů jejich hodnocení pro předcházení vzniku odpadů, nakládání 

s vybranými odpady, s dalšími odpady, s odpady z obalů, využívání odpadů (zákon 

č.185/2001 Sb. o odpadech). 

2.3 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

na území města Havířov 

Na svém zasedání dne 3. 11. 2003 se Zastupitelstvo města Havířov usneslo vydat, 

v souladu s platnou legislativou (s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů) 

tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Celá vyhláška se skládá z 13 článku, kde každá část se věnuje daným povinnostem 

a pojmům. Článek 1 popisuje předmět a působnost vyhlášky. Vyhláška upravuje systém 

sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na katastrálním území statutárního města Havířova a nakládání se stavebním 

odpadem na území města. Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají 

na území města trvalý pobyt nebo ve svém vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekre-

aci. Působnost vyhlášky platí i pro právnické a fyzické osoby oprávněné podnikání, které 

produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů. A dále se vztahuje na vlastníky nemovi-

tostí nebo jimi pověřené zástupce. 

Článek 2 nám udává účel vyhlášky stanovující systém s nakládáním s odpady, které 

vznikají na území města, tak aby nebylo poškozeno životní prostředí, veřejné prostranství 

a narušení vzhledu obce.  
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Článek 3 popisuje obecné povinnosti, které se stahují na každého občana. Tento 

má za povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat množství a jejich nebezpečné vlast-

nosti, zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití 

má přednost před jiným využitím. Dále vymezuje zákaz spalování komunálního odpadu 

v zařízeních, která nejsou tomu určena nebo volně na venkovním prostranství. Jedná 

se tak o odpad ze zemědělské činnosti nebo komunální odpad. 

Článek 4 se věnuje základním pojmům, kterým je věnovaná pozornost již v odstavci 

o zákoně o odpadech první části znění tohoto zákona. Dále jsem vybrala pojmy, o kterých 

ještě nepadla zmínka.  

Svozová společnost je právnická osoba, která na základě smlouvy s městem zajišťu-

je svoz a odstraňování odpadů na území města. Přístupné prostory každému bez omezení, 

tedy sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru se ozna-

čuje veřejným prostranstvím (př. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, 

příměstské lesy, průchody, pozemní komunikace, dětská hřiště …). Sběrné nádoby jsou 

stabilně umístěny na stálém stanovišti veřejného prostranství. Existují i přechodná stano-

viště, na kterých je umístěna sběrná nádoba v den svozu. Harmonogram svozu je dán pře-

dem stanoveným rozpisem odvozu odpadů ze stanovišť. Informování občanů o svozu 

se zajišťuje zveřejněním v místním tisku (na území města Havířov platí pro Radniční listy). 

Článek 5 popisuje místa určená pro odkládání odpadu. Občanům jsou k dispozici 

sběrné nádoby o určitých objemech, které se dělí podle účelu ukládání odpadů. Velikost 

sběrných nádob je o objemu 20, 50, 80 l, které jsou řazeny mezi menší nádoby (odpadkové 

koše) dále o objemu 110, 120 l, které slouží převážně pro rodinné domy, 1100 l pro zbyt-

kový komunální odpad. Kontejnery na tříděný odpad v bytové zástavbě se pohybují o veli-

kosti 1,1 – 2,2 m
3
. Dle harmonogramu jsou přistavovány i velkoprostorové kontejnery 

k odložení objemového odpadu z domácností, které nejsou odpadem nebezpečným.  

Pro ukládání nebezpečného odpadu slouží sběrný dvůr. Zde se odkládají především 

ledničky, počítače, rádia, výbojky, zářivky, olejové filtry, olovněné akumulátory, odpadní 

oleje, monočlánky, staré nátěrové hmoty, textilní materiál, nepoužitelné léčiva, vyřazené 

chemikálie, pneumatiky, kovový odpad, stavební, objemový odpad. Sběrny dvůr se nachá-

zí v areálu Technických služeb Havířov a.s. na ulici Karvinské. Řídí se provozním řádem 

a provozní doba je Po-Ne od 7,00 – 18,00 hod.  
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Pro stavby určených k individuální rekreaci bude přistavěná sběrná nádoba na zbyt-

kový komunální odpad a její odvoz zajištěn v areálech zahrádkářských osad v období 

od 15. 3. do 15.11 1 krát týdně, nebo 2 krát měsíčně, pro stavby mimo areál zahrádkář-

ských osad od 1. 4. – 31.10 2 krát měsíčně. Mimo stanovené termíny je vlastník povinen 

odkládat odpad v sběrných nádobách rozmístěna na území města.  

Článek 6 popisuje stanoviště stálá a přechodná sběrných nádob. Stálá stanoviště sta-

novuje město v blízkosti rodinného domu, případně stavbě individuální rekreaci na základě 

stavu příjezdové cesty. V případě nemožného dojezdu, je přistavena sběrná nádoba většího 

objemu na určeném stanovišti pro více rodinných domů nebo rekreačních objektů. Pře-

chodná stanoviště jsou určená, pokud není na stálém stanovišti umístěna nádoba a občan 

ji v den svozu musí umístit na přechodné stanoviště tak, aby k ní měla přístup svozová 

společnost a aby netvořila dopravní překážku.  

Článek 7 popisuje jak správně nakládat se vzniklým stavebním odpadem. Občan 

s trvalým pobytem na území města může bezplatně odevzdat stavební odpad na sběrném 

dvoře, případě většího množství odpadu, je nutno si objednat svozovou společnost nebo 

přímo na staveniště objednat kontejner za úplatu. 

Článek 8 udává přímou charakteristiku kompostování. Kompost je považován za ta-

kový druh odpadu, zejména ze zahrad, z údržby zeleně, zemědělská činnost, biologicky 

rozložitelný odpad z domácností, ze kterého vzniká kompost. Občané, kteří vyprodukují 

určité množství kompostovatelného odpadu, jsou povinni tento odpad přednostně kom-

postovat. Za určitých okolností nejsou všichni schopni s tímto odpadem takhle nakládat, 

proto město umožňuje pytlový svoz odpadu od dubna do podzimních měsíců jedenkrát 

týdně, nebo do speciálně určených kontejnerů na zelený odpad. V žádném případě nesmí 

občané ukládat na veřejná prostranství. 

Článek 9 a 10 se společně věnuje povinnostem fyzických osob a svozové firmy. 

Ustanovuje, že každá fyzická osoba má povinnost třídit, shromažďovat a předávat odpad 

a ukládat jej na místa tomu určená. Svozová firma pracuje v určitých předem stanovených 

svozových dnech, či mobilní sběrny v daných časových intervalech předem oznámených. 

Další povinností je udržovat pořádek a čistotu kontejnerů, uložit kontejnery na původní 

stanoviště a v případě nepředvídatelných okolností zajistit náhradní svoz.  
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Z článku 11 vyplývá, že porušení povinností při nakládání s komunálním popřípadě 

se stavebním odpadem může být postihováno podle právního předpisu sankcí. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlá-

šení (Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území 

města Havířova, 2003). 

2.4 Komunální odpad 

Komunální odpad je speciálním typem odpadu, díky své povaze a jednak, že produ-

cent nenese přímou zodpovědnost, občan pouze zaplatí tím spojené náklady. Za komunální 

odpad přejímá odpovědnost obec. Pokud by se občané chovali uvědoměle v oblasti naklá-

dání s odpadem a snažili se více ochraňovat životní prostředí, bylo by možné dosáhnout 

daleko lepších výsledků. Důležitou složkou, jak vést občany v oblasti nakládání s odpady 

k lepším výsledkům je informovat a vzdělávat lidi, aby si uvědomili veškeré souvislosti 

(Juchelková, 2004). 

O komunálním odpadu je již zmínka v odstavci zákon o odpadech, kde je přesné 

změní pojmu ze zákona. Každý původce odpadů má povinnost zařadit odpad podle druhů 

a kategorií dle Katalogů odpadů, kde komunální odpad náleží do skupiny 20. Na území 

obce je produkován směsný komunální odpad, který se neřadí do kategorie nebezpečný, 

proto s ním nemusíme nakládat jako s nebezpečným. Osoby oprávněné k podnikání, pro-

dukující odpad podobný komunálnímu, mají možnost využít systému nakládání s tímto 

druhem odpadu zavedeného obcí (Zavadilová, 2010). 

Většina z nás si ani neuvědomuje, co všechno během dne odhazujeme do odpadko-

vých košů a co vše končí ve sběrných nádobách. Komunální odpad je různorodým materiá-

lem, kde záleží na druhu obce, životním stylu obyvatel a způsobu vytápění.  

Ve sběrných kontejnerech na směsný komunální (zbytkový) odpad nalezneme: oddě-

lený sběr (textil, papír, lepenka, sklo, oděv, kuchyňský odpad, oleje, barvy, tuky, plast, 

kovy …) a mnoho dalších věcí, které jsou běžnou součástí našeho života (více je znázor-

něno na nadcházejícím obrázku č. 3 o průměrné skladbě komunálního odpadu). Každý 

z nás vyhodí za rok asi 530 kg odpadů. Při domácím třídění a odkládání do barevných kon-
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tejnerů můžeme až 1/3 tohoto množství recyklovat.  Až 80% z toho co vyhodíme a ozna-

číme za nepotřebné, bychom dokázali ještě využít (Hlavatá, 2004). 

 

 

Obrázek č. 3 Průměrná skladba komunálního odpadu % hmotnosti (Fečko, 2010) 

V následujících tabulkách uvádím celkovou produkci komunálního odpadu v letech 

1998- 2002 podle Programu odpadového hospodářství ČR, který vzniká tis t/ rok a produk-

ci komunálního odpadu v období 2000-2002 pro Moravskoslezský kraj. 

SKUPINA ODPADŮ PRODUKCE [ tis t/ rok] 

1998 1999 2000 2001 2002 

Komunální odpad 4535 4200 4258 4253 4747 

Tabulka č. 2 Produkce komunálního odpadu v ČR v letech 1998- 2002 (Hlavatá, 2004) 

KRAJ Produkce komunálního odpadu 

[ kg/obyvatel/rok] 

2000 2001 2002 

Moravskoslezský kraj 413 378 355 

Tabulka č. 3 Produkce komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji v období 2000- 2002 (Hlavatá, 

2004) 

V posledních letech se měnila skladba komunálního odpadu, díky změně vytápění, 

způsobu života jakým lidé žijí, bohatší používání věcí na jedno použití, větší množství oba-
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lových materiálů a způsobem třídění, který způsobuje kolísání složení odpadů (Hlavatá, 

2004). 

2.5 Nakládání s komunálním odpadem 

Nakládání s odpadem prošlo během své krátké historie mnoha vývojovými stádii, 

z nichž za nejstarší lze považovat skládkování. Z hlediska jejich využití energetického 

a surovinného potenciálu pak spalování a kompostování (Slivka, 2007).  

Základní manipulace s komunálním odpadem, čemu se rozumí jeho soustřeďování, 

třídění, sběr, výkup a skladování a zároveň systém úprav, využívání a odstraňování, patří 

k základním činnostem obecného rozdělení v oblasti činnosti s komunálním odpadem.  

Nakládání s komunálním odpadem zásadně ovlivňuje směrnice Rady 1999/31/ES 

ze dne 26. Dubna 1999 o skládkách odpadů. Tato směrnice vyžaduje i vypracování národ-

ního strategického opatření k recyklaci, kompostování, produkci bioplynu nebo zhodnoce-

ní surovin a energie. Tento postup by měl realizačně vést ke snížení množství biologicky 

rozložitelného odpadu odcházejícího na skládky. Nakládání s komunálním odpadem 

lze znázornit pomocí jednoduchého schéma, který nám zjednodušeně vysvětlí systém na-

kládání (viz. Obr. č. 4). 

Cíle určené v uvedené směrnici jsou zakotveny v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpa-

dech, prováděcí vyhlášce č. 383/ 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Závaznou 

oblastí, která řeší předcházení vzniků odpadů, jejich využití a odstranění je Plán odpadové-

ho hospodářství ČR. Pro oblast komunálního odpadu vyplývá: zvýšit materiálovou recyk-

laci o 50% a snížit celkovou hmotnost odpadů ukládaných na skládku o 20% do roku 2010 

v porovnání s rokem 2000 a snížit nejvyšší množství BRKO ukládaných na skládku, 

aby v roce 2010 činil 75% hmotnosti, v roce 2013 maximálně 50% a do budoucna v roce 

2020 maximálně 35% z globálního množství BRKO vzniklého v roce 1995 (Hlavatá, 

2004). 
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Obrázek č. 4 Schéma nakládání s komunálním odpadem (Fečko, 2010) 

2.6 Shromažďování komunálního odpadu a separovaný sběr 

Domácnost, administrativní centra, v místě rychlého občerstvení, tam, kde je před-

poklad většího výskytu osob můžeme označit za místa vzniku komunálního odpadu. 

V dnešní době existuje velké množství odpadových nádob určených pro tento odpad. Vy-

rábí se plastové či plechové nádoby na směsný odpad, nejčastěji šedé nebo zelené barvy. 

Dále barevné nádoby na tříděný sběr, většinou s upraveným víkem nebo zvonem o objemu 

od 240 l do 3 m
3
 a v poslední době nové nádoby na nebezpečný odpad, se kterými se mů-

žeme setkat v naší analyzované obci Havířov, které jsou vybavené dvojitým dnem a stěny 

vyplněné nepropustnou folií, aby se zabránilo úniku nežádoucích látek do životního pro-

středí. 

Podstatné je, aby nádoby měly co možná největší životnost, umožňovala čištění, byla 

opatřena víky proti větru. Další důležitou složkou je, aby silně nezasahovala do životního 

prostředí a to i z estetického hlediska. Kontejnery musí být umístěny na vyhrazených sta-

novištích s donáškovou vzdálenosti cca 50 – 200 m (Hlavatá, 2004).  

Barevné kontejnery se nachází v každé obci. Separovaný odpad odložený do těchto 

nádob je svážen svozovou firmou do místa určení. Poté je odpad ručně roztřízen podle da-

ných kritérií a pak až tenhle roztřízený odpad cestuje dále ke zpracovatelským odborným 

firmám, které předávají odpad k recyklaci. Tedy výsledkem je nový výrobek. Základní 
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podmínkou je, že lidé mají do barevných kontejnerů odkládat pouze to, co do nich opravdu 

patří, protože při znečištění obsahu, často znemožní ho dále recyklovat (Šťastná, 2007).  

Základním rozlišením komodit pro separovaný sběr z komunálního odpadu je barev-

né sklo, papír, plast. Na tabulce č. 4 se můžeme seznámit se základním rozdělením a slož-

kami vhodné pro recyklaci a příklady co do nádoby nepatří (Hlavatá, 2004).  

BARVA NÁDOBY SLOŽKA TŘÍDĚNÉHO ODPADU DO NÁDOBY 

NEPTŘÍ 

modrá 

 

papír – noviny, časopisy, kancelářský 

papír, reklamní letáky, knihy, sešity, kra-

bice, lepenka, papírové obaly (např. sáč-

ky) 

Mokrý, mastný 

nebo jinak znečiš-

těný papír, uhlový 

nebo voskovaný 

papír, použité plen-

ky a hygienické 

potřeby 

zelená 

 

 

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skle-

něné střepy – tabulové sklo 

Keramika, porce-

lán, autoskla, skla 

s drátěným výple-

tem, zrcadla, zářiv-

ky 

žlutá 

 

 

PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, 

výrobky a obaly z plastů, polystyrén 

Novodurové trub-

ky, polyuretan, 

molitan, obaly od 

nebezpečných lá-

tek, motorových 

olejů, chemikálie, 

barev apod.) 

Tabulka č. 4 Komodity vhodné pro separovaný sběr z komunálního odpadu (Hlavatá, 2004, 

www.tsbenesov.cz) 

2.6.1 Papír  

Papír je tradiční materiál, ale celkově jeho výroba zejména pokud jde o spotřebu 

a znečištění vody má velký vliv na životní prostředí a je energeticky náročná.  
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Ve většině zemí se sběrový papír uplatňuje jako druhotná surovina. I když dnešní 

technologie pořád naráží na nedostatky, použitelnost papíru je stále rozmanitá a široká. 

Můžeme ho využít jako komponent pro výrobu papíru a papírenských výrobků na jednorá-

zové použití, jako jsou: toaletní papír, obálky na školní sešity, papír pro nenáročný tisk, 

papírové ručníky, podložky pro ukládání vajec, dehtové papíry používané ve stavebnictví, 

papírová prostěradla využitelná ve zdravotnictví atd. Papírenský průmysl je zdrojem oxidu 

uhličitého, který se podílí na klimatických změnách. Nejúčinnější je spotřebu papíru ome-

zit, nebo alespoň recyklací snížit. Na níže uvedeném grafu č. 1 znázorňuji kolik energie 

je potřeba, kolik ušetříme recyklací a kolik se nám vrátí spalováním u třech různých typů 

papíru (Fečko, 2010). 

 

Graf č. 1 Úspora energie pro různé typy papíru (Fečko, 2010) 

Vytřídění papír z kontejnerů se svážen na roztřiďovací linku, kde pracovníci ručně 

dotříďují a vybírají vše, co do suroviny nepatří a rozdělují na další složky z důvodu růz-

ných požadavků na výrobu (viz. Obrázek č. 5 rozdělení různého typu papíru na roztřiďova-

cí lince). V naší obci se na roztřiďovací lince rozlišuje pouze lepenka a kartony a pak jedná 

velká skupina časopisy, novinový papír a papír ostatní. Následně se jednotlivé druhy odpa-

dů slisují a svážou do velkých balíků, jejichž dalším cílem je obvykle papírna (Šťastná, 

2007). 
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Obrázek č. 5 Rozdělení podle druhu papíru na roztřiďovací lince (Šťastná, 2007) 

2.6.2 Sklo  

Sklo je v podstatě nezničitelný materiál a jeho recyklaci lze provádět donekonečna. 

Na závislosti podmínek, ve kterých se sklo nachází, se odhaduje jeho rozklad na dlouhých 

3000 let. Při výrobě skla se využívá velké množství energie a působí různé vnější vlivy. 

Díky správně vytříděnému sklu z odpadu a daného technologického postupu lze ušetřit 

energie a dosáhnout rozdílného výsledku. Základem pro vyrábění skla je směs nazývána 

sklářský kmen. Tento kmen se taví za dané dosažené teploty a trvá určitou dobu. Pokud 

se využijí střepy určené k recyklaci, lze tavbu skla provádět za nižší teploty a podstatě 

kratší dobu (Fečko, 2010).  

Sklo se dá velmi snadno recyklovat, pokud ho odložíme do správného kontejneru. 

Sklo je vhodné rozdělit na barevné a bílé sklo. V naší obci se sběr skla rozlišuje, ale použí-

vá se masivní výskyt nádob na sklo barevné. Sebrané sklo se pak dotřiďuje na automatické 

roztřiďovací lince na barevné a čiré, z důvodu zbavení nečistot a zabránění smíchání ba-

revného a bílého skla při jeho výrobě (Fečko, 2010).  

2.6.3 Plasty  

Plasty v našem běžném životě, ač si to neuvědomuje, jsme doslova obklopeni. Nej-

častější typ plastů je umělé vlákno. Prvním z nich je nylon, který byl vyroben až v roce 

1935. Dnes se můžeme setkat s velkým množstvím vyrobených plastů použito prakticky 

na všechno oblečení. Nicméně by naše planeta bez plastů nebyla taková, jak ji každý zná-

me, protože z plastů se vyrábí věci i pro běžnou spotřebu (Šťastná, 2007). 
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Náš životní styl související s naším pohodlím má velký vliv na růst množství plastových 

obalů. Z důvodu prodeje potravin v hypermarketech, jak z hygienického tak provozního 

hlediska, musí být potraviny dobře zabaleny a s tím i souvisí používání obvykle méně nut-

ných sáčků a tašek (Šťastná, 2007). 

Recyklovatelnost plastů je velmi obtížná, i když na druhé straně jejích vlastnosti jsou 

výhodné uživatelsky. Plasty jsou různorodou látkou a je zcela nemožné skladovat každý 

druh zvlášť. Každý plast se vyznačuje různou škodlivostí. Důkazem je že při spalování 

určité látky se uvolňuje jen malý podíl škodlivých látek na rozdíl od látek, které produkují 

jedovaté látky již při jejich výrobě. Recyklace plastů vyžaduje příslušnou zpracovatelskou 

technologií (Fečko, 2010). 

Plasty jsou z kontejnerů dováženy svozovou firmou na roztřiďovací linku, kde jsou 

plasty zbaveny nevyužitelných zbytků a rozděleny na jednotlivé druhy. Pak se lisují a jsou 

odváženy na další zpracování (Šťastná, 2007).  

2.7 Současný stav 

Již přes dvacet let se píší naše dějiny odpadového hospodářství České republiky. To-

to malé výročí nese jak kritické, tak ale i oslavné zamýšlení. Při objektivním upřímném 

pohledu můžeme konstatovat, že za uplynulou dobu se v této oblasti vykonalo pozitivních 

změn, které se odráží na kvalitě našeho života a přirozeně na ochraně životního prostředí. 

Důležité je také konstatovat, že za dobu dvaceti let se mohlo vykonat více, aby se naše 

odpadové hospodářství více přiblížilo odpadovému hospodářství vyspělých západoevrop-

ských zemí.   

Na počátku změn odpadového hospodářství ČR se vysoce podílí zavedená legislati-

va, která přinesla jasná pravidla pro nakládání s odpady. Jistou stagnací během posledního 

desetiletí vstupuje nakládání s komunálním odpadem. Pozitivní změnou prošly i odpady 

z průmyslové výroby. Zásadním zlomem byla náhrada v roce 2009 na postu ministerstva 

životního prostředí, kde byla konečně pochopena změna v oblasti odpadového hospodář-

ství, v oblasti plnění závazků vůči EU. Prosadila se spolupráce měst, obcí a krajů 

a s Hospodářskou komorou, posléze i s Ministerstvy Životního prostředí, průmyslu a ob-

chodu.  
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Důležitou součástí jsou i způsoby vzájemné komunikace, vnímat realitu a umění učit 

se ze získaných výsledků, ale i z chyb. Za jedním klíčovým nástrojem stojí „ Rada odpa-

dového hospodářství ”, jako poradní orgán. Dalším komunikačním nástrojem je celá řada 

seminářů, konferencí propojené do cyklů, existence dvou odborných časopisů (Odpadové 

fórum, 9/2010).  

Cesta k vývoji odpadového hospodářství, je i pohled na budoucnost skládek. 

V současné době, je skládkování převažujícím způsobem nakládání s odpady. Skládkování 

je však omezeno právní úpravou odpadového hospodářství. Cílem je nejméně o 50% 

hmotnosti zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů. Radikálně 

zvýšit poplatky za ukládání komunálních odpadů na skládky, stanovení emisních limitů, 

stanovení požadavků na odplyňování skládek za provozu a zavedení dalších omezení 

pro provoz skládek (Odpadové fórum, 1/2011). 

Poslední shrnutí dat o odpadovém hospodářství je z roku 2009. Tento rok přinesl no-

vinku ve zpracování a interpretace dat. Aktualizovanou metodiku výpočtu Plánu odpadové-

ho hospodářství, kde byl zaveden dopočet produkce odpadů. Díky této úpravě vzrostla pro-

dukce na 32,3 mil. tun odpadů a produkce komunálního odpadů na 1 obyvatele na 507 

kg/rok. Touto hodnotou jsme se dostali mezi ostatní země EU. Z celkového hodnocení 

produkce odpadu v rámci krajů byla vyhlášena Praha i z hlediska tvorby komunálního od-

padů přepočtena na 1 obyvatele. S nejnižší produkcí pak kraj Vysočina.  

V uplynulém roce 2011 nás potkala změna v ohlašování povinností pouze elektro-

nicky pomocí Integrovaného systému ISPOP . Jak se povede odpadovému hospodářství 

v novém roce, jestliže bude ubývat počet skládek, využití odpadů bude mnohonásobně 

větší a dojde k získání více energie ze spáleného odpadu než doposud, jaká rizika může 

budoucnost přinést a jaká opatření přijmout, lze vyjmenovat další spoustu zájmů o bu-

doucnosti systému, to záleží především na vývoji veřejné správy, právních předpisech, 

na produkci a složení komunálního odpadu, obci, podnikatelském prostředí a na technicko 

– ekonomické charakteristice (Odpadové fórum, 7-8/2011).  
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3. Rozbor odpadového hospodářství města Havířov 

3.1 Obec Havířov 

3.1.1 Výstavba nového města 

Obec Havířov je nejmladším městem v ČR. Jeho oficiální vyhlášení městem spadá 

na den 4. prosince 1955. Prvním oficiálním dokumentem, kterým začaly budoucí dějiny 

města, je Zakládající listina, která je zobrazena v původním nákresu na obrázku č. 6. 

 Základní listina uvádí: „ Krajský národní výbor v Ostravě usnesl podle zákona o ná-

rodních výborech na svém zasedání dne 28. ledna 1955, aby od 4. prosince 1955 vznikla 

nová obec pojmenovaná Havířov. Tento název vyjadřuje povahu prostředí, v němž město 

vyrůstá, je ctí i závazkem jeho obyvatel. Zdi nového města nechť skýtají vlídný domov 

pro obyvatele, občany uvědomělé, poctivě budující lepší život u nás. Historie Havířova 

začíná … Provází ji upřímné přání zdárného vývoje od všech pracujících Ostravského kra-

je (Vaněk, 2003). 

 

Obrázek č. 6 Základní oficiální listina města Havířov z roku 1955 (Vaněk, 2003) 
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3.1.2. Historie obce 

Město Havířov se nachází na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti 

Beskydského podhůří. Jeho poloha je soustředěna asi v poloviční vzdálenosti od města 

Ostrava a pohraničního města Český Těšín. Důvodem vzniku bylo poskytnutí bytového 

zázemí pro dělníky dolů a hutí v době průmyslového rozkvětu Ostravska po 2. Světové 

válce. Obec je formována do 8 správních částí: Město, Podlesí, Šumbark, Životice, Bludo-

vice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně.  

Havířov má mírné klimatické podmínky s průměrnou nadmořskou výškou kolem 260 

metrů. Celková rozloha území obce činí 3207,3 ha. K 31. 12. 2010 měla obec celkem 

80 985 obyvatel (www.havirov-city.cz, 1. 3. 2012).  

3.1.3 Nakládání s odpady 

Odpadové hospodářství a nakládání s odpady města má na starosti odbor komunál-

ních služeb. Co se týče svozu komunálního odpadu, je řízen společností Technické služby 

Havířov a.s. a to již od roku 1964, přesně 1. 7. 1964. Prvním sídlem společnosti byla 

od roku 1970 Zámeček v Šumbarku, zobrazen na obrázku č. 7, který ještě do roku 1845 

sloužil jako panské sídlo. V 60. letech měla být budova při výstavbě města demolována, 

z důvodu silné bezohledné devastace sídla i okolních hospodářských sídel. Nakonec však 

byla opravena a do roku 1994 byla sídlem společnosti.  
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Obrázek č. 7 Zámeček v Šumbarku, bývalé sídlo TSmH (Benatzky, 1995) 

V této době byla společnost založena usnesením Městského národního výboru 

v Havířově, jako rozpočtová organizace Technické služby města Havířova (TSmH).   

Počátky společnosti nebyly prosté. Prostory organizace byly umístěny ve dvou pro-

vizorních boudách, které dříve sloužili jako staveniště národního podniku. Co se týkalo 

mechanismů a vozidel, měla společnost k dispozici 17 vozidel, které ale byly vyraženy 

jinou společností jako nevyhovující. Vozidla byla negarážována, pouze oplocena v místě 

dnešního sídla společnosti. Pro zázemí pracovníku v rámci rozdělení práce a přípravy 

k úkonům, sloužil skleník v areálu  ZDŠ na Komsomolské ulici. V průběhu dalších let pro-

bíhala rekonstrukce a výstavba areálu na ulici Karvinská 66 a Na Kopci v Dolní Suché. 

V roce 1991 došlo k výrazné změně v podobě přeměny z rozpočtové organizace na pří-

spěvkovou a změnil se i rozsah činností, o které rozhodoval zřizovatel.  

K 1. 7. 1997 byla založena akciová společnost Technické služby Havířov a.s., jako 

právní nástupce příspěvkové organizace. Rok 2012 nám zahajuje 15 – let fungování spo-

lečnosti, tedy v následující tabulce č. 5 je popsáno to nejdůležitější, čeho společnost dosáh-

la (www.tsh.cz, 7. 3. 2012).  

http://www.tsh.cz/
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Roky 1998 a 1999 Stabilizace zaměstnanců, připojení společnosti do 

kapitálového trhu, obnova techniky 

V letech 2000 a 2001 Dostavba areálu, třídírna odpadů 

V roce 2002 Zavedení systému řízení jakosti a systém envi-

ronmentálního řízení, strojová investice 

V letech 2003 a 2004 Změna pohledu na jednotlivé činnosti a fungová-

ní společnosti 

Roky 2005 a 2006 Zvýšení zakázek pro společnost, lepší ekonomic-

ký stav, realizace oprav 

V letech 2007 a 2008 Návaznost na úspěšná léta 2005-2006 

Rok 2009 Změna akciové společnosti, statutární město Ha-

vířov 100% vlastníkem společnosti 

V roce 2010 Získání dotace z EU na pořízení kontejnerů a 

rozšíření kapacity sběrného dvora 

Rok 2011 Přípravy na převzetí správy veřejného osvětlení, 

oprav a údržby veřejné kanalizace 

Tabulka č. 5 Nejdůležitější mezníky, čeho společnost dosáhla (www.tsh.cz, 7. 3. 2012) 

3.1.4 Svoz a využití separovaného a komunálního směsného odpadu 

V následujících kapitolách se bude podrobněji zabývat vybranými druhy separova-

ného odpadu (sklo, papír, plasty, tetrapack, elektroodpad,…), které tvoří podstatnou část 

komunálního odpadu.  

Mezi separovaný odpad patří sklo, papír, plast a tetrapack. Občané města mohou vy-

užívat kontejnery, které jsou určené pro sběr jednotlivých druhů odpadů. Kontejnery jsou 

rozmístěné na území města tak, aby každý občan měl donáškovou vzdálenost od svého 

domu co nejblíže a aby každý odpad mel své místo. Na území města je rozmístěno k 1. 10. 

2011 celkem 948 kontejnerů pro sběr separovaného odpadu, přesné rozdělení v tabulce č. 6 

(Slimáčková,2012). 
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Tabulka č. 6 Celkový počet kontejnerů na separovaný odpad podle typu (Slimáčková, 2012) 

Svoz skla se provádí v pravidelných intervalech. Vždy se začíná prvním pracovním 

dnem v měsíci, tedy lépe řečeno každým pondělím. Svoz je prováděn speciálně upraveným 

vozidlem, které je obsluhováno oprávněnými pracovníky. Takto vybraný odpad se dále 

odváží do areálu společnosti (celkový přehled odpadu za rok 2008 – 2011 v tabulce č. 7). 

Se sklem se již pak dále nenakládá, pouze se předá do velkého ostravského závodu, 

kde se nachází velké překladiště. Dochází k rozdělení skla podle barvy a dále se využívá 

pro výrobu nového skla. 

Tabulka č. 7 Přehled využitého odpadu ze separace- sklo za období 2008-2011(Slimáčková, 2012) 

 

sklo sklo 1,1 

m
3 
Okří-

nek 

sklo 1,55 

m
3
 bílé 

sklo 1,55 

m
3
 barev-

né 

sklo 1,1 

m
3
 bílé 

sklo 1,1 

m
3
 barev-

né 

sklo 2,15 

m
3
 bílé 

sklo 2,15 

m
3
 barev-

né 

celkem 109 26 32 22 68 20 19 

papír papír 1100 l papír 1100 l 

celkem 79 207 

plast plast 1100 l plast 1100 l 

celkem 273 93 

Sklo (údaje v kg) 

 2008 2009 2010 2011 

leden 46790 58968 52090 60860 

únor 30620 24180 38380 35380 

březen 40300 36850 40480 39420 

duben 37630 48080 41000 53560 

květen 30320 38660 23590 55980 

červen 41190 43800 58640 42380 

červenec 32970 40490 36530 46570 

srpen 27230 36300 41150 45250 

září 37000 35080 35760 32860 

říjen 50860 39040 46860 38700 

listopad 25720 43310 47250 51670 

prosinec 39410 45150 49538 47970 

celkem 440040 489908 511268 550600 
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S plastem se nakládá obdobně. Opětně je proveden svoz speciálním vozidlem. Tento 

odpad se vysype na třídící linku, kde ručně jsou pet láhve rozděleny podle barev a zbaveny 

nečistot, které občané omylem vhazují (celkový průběh třídění plastů zobrazen v příloze 

č. 1). Základní barvy jsou zelená, modrá a čirá, již rozdělené a slisované pet láhve do balí-

ku můžeme vidět na obrázku 8. Takto rozdělený odpad se lisuje do balíku. Balíky o hmot-

nosti cca 140 – 170 kg jsou odváženy k odběratelské firmě (celkový přehled odpadu 

za rok 2008 – 2011 v tabulce č. 8). Z pet láhví se vyrábí umělé vlákna nebo na výrobu no-

vých pet láhví. Společnost spolupracuje s ostravskou společností OZO Ostrava, které 

se dodává na základě smluvní dohody kelímky a ostatní plasty, které se využívají pro ener-

getické využití v cementárnách. 

Metody na zpracování umělých plastů, je možno rozdělit na 3 základní skupiny: ma-

teriálová recyklace, kde se provádí okamžitá úprava bez chemických procesů. Recyklace 

chemická, která je založena na destrukci složitých látek na jednodušší a poslední metody 

energetická, princip založený na spalování a využití vzniklé energie (Wzorek, 2005). 

U plastů se stále vice prokazuje, že jejich chemické stavební kameny, mají větší vliv 

na lidské zdraví, ale i dopad na životní prostředí. Je to způsobeno chemikáliemi, které 

se přidávají do plastů a jsou absorbovány lidskými těly, dále může být plastový materiál 

požit mořskými či volně žijícími živočichy, plastový odpad uložený na skládce může vylu-

hovat škodlivé chemikálie (www.scientificamerican.com, 20. 4. 2012) 

Aktuální data naznačují, že globální výroba cementu přesahu až miliony tun ročně. 

Během procesu vznikají značné množství specifických škodlivin, jakými jsou dioxiny, 

furany, PCB a další. Celková snaha je snížit škodliviny, které jsou uvolňovány do životní-

ho prostředí pomocí nejnovějších technologií, ale také snížit celkové náklady na energie, 

ale především využívat odpad jako druhotné palivo a tím se sníží využívání drahého pri-

márního paliva (Wzorek, 2005). 
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Obrázek č. 8 Balíky slisovaných pet lahví rozdělené podle barev (foto autor: Polaková, 2012) 

 

Speciální využití mají duté plastové obaly, příkladem jsou obaly od vlasové kosmeti-

ky, čisticí prostředky, aviváže. Tyto obaly jsou ukládány podle provozního pojmenování 

do tzv. „ Big Bag” (viz obrázek č. 9) a v těchto objemových velkých pytlech je odpad od-

vážen k odběratelské firmě k drcení a dále se z nich produkuje výroba lisovaných produktů 

(lavičky, zatravňovací dlaždice).  



Karolína Polaková: Hodnocení separovaného sběru z TKO v Havířově 
 
 

 

28 
2012 

 

 

Obrázek č. 9 Objemové pytle pro ukládání dutých plastových obalů (foto autor: Polaková, 2012) 

Menším problémem je nakládání s igelitovými strečovými fóliemi.  S fólií se může 

dál nakládat pro výrobu nových fólií. Problémem je doprava, která je velmi drahá. Odběra-

telská firma neudělá svoz pro malé množství balíků, které jsou vyprodukované na území 
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města. Oddělený sběr tohoto odpadu se pak stává značně neekonomickým (náklady 

na vytřídění, slisování a přepravu), proto tento odpad končí na skládce. Jediným možným 

nakládáním je využití spalovny odpadů.  

Nejbližší spalovna pro Moravskoslezský kraj je Sako Brno. Přeprava odpadu je vel-

mi drahá i celkově dražší technologie, proto se tento způsob také nepoužívá.  

Nápojové kartóny neboli tetrapack, kde celkové množství je zobrazeno v tabulce 9, 

se sbírá společně s papírem do modrých kontejnerů a dále se rozdělují do velkých kontej-

nerů (zobrazen na obrázku 10 společně s obrázkem 11 zobrazující rozdělení tetrapacku), 

které jsou umístěny v blízkosti třídící linky a poté jsou odváženy k dalšímu zpracování. 

Z nápojových kartónů se dále vyrábí recyklovaný papír nebo stavební losované desky. 

Plasty (údaje v kg) 

 2008 2009 2010 2011 

leden 24760 18756 17740 27820 

únor 15340 11340 22200 19047 

březen 9600 23860 11680 24301 

duben 27580 28360 23180 19480 

květen 9910 25680 21740 26699 

červen 13820 25320 16597 16407 

červenec 20420 21490 26069 17012 

srpen 25800 28880 17784 25051 

září 25260 27820 20068 21321 

říjen 18700 13259 23700 28218 

listopad 18660 26160 21502 22517 

prosinec 24889 14069 26630 28810 

celkem 234739 264994 248890 276683 

Tabulka č. 8 Přehled využitého odpadu ze separace - plasty za období 2008- 2011 (Slimáčková, 2012) 

 

 

Tetrapack (údaje v kg) 

 2008 2009 2010 2011 

leden 0 480 0 1140 
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Pokračování tabulky 9 Přehled využitého odpadu ze separace- tetrapack za období 2008- 2011 

únor 0 320 620 823 

březen 1470 820 480 448 

duben 0 250 700 720 

květen 0 0 0 795 

červen 0 200 493 443 

červenec 0 0 681 658 

srpen 0 680 76 1488 

září 380 260 1522 1339 

říjen 900 220 660 792 

listopad 0 260 280 543 

prosinec 320 520 587 220 

celkem 3070 4010 6099 9409 

Tabulka č. 9 Přehled využitého odpadu ze separace- tetrapack za období 2008- 2011 (Slimáčková, 

2012) 

 

Obrázek č. 10 Kontejner na umístění obalů tetrapack (foto autor: Polaková, 2012) 
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Obrázek č. 11 Zobrazení roztřízení obalů tetrapack (foto autor: Polaková, 2012) 

Svoz papíru probíhá stejně jako svoz plastů. Svozem se začíná opět každé pondělí. 

Na třídicí lince je rozdělen na kartón a směsný papír (celkové množství zobrazeno 

v tabulce č. 10). Dále se tento odpad lisuje do balíku o hmotnosti cca 300 kg, které se pře-

dávají odběratelské firmě. Papír se využívá pro výrobu recyklovaného papíru.  

 

Papír (údaje v kg) 

 2008 2009 2010 2011 

leden 58780 55247 54060 41050 

únor 52520 52410 44660 37870 

březen 28770 62210 52820 40470 

duben 27050 48530 41240 31670 

květen 45600 57000 41200 32880 

červen 44415 60140 48370 41280 

červenec 39195 55650 36990 42740 

srpen 33660 59100 40590 36970 

září 42110 56720 59800 33325 

říjen 41720 54024 22000 32410 
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pokračování tabulky 10 Přehled využitého odpadu ze separace- papír za období 2008- 2011 

listopad 37270 60710 38430 47070 

prosinec 64000 69125 57080 42015 

celkem 515090 690776 537240 459750 

Tabulka č. 10 Přehled využitého odpadu ze separace- papír za období 2008- 2011 (Slimáčková,2012) 

 

Pro podnikatelské subjekty je prováděn svoz separovaného odpadu formou pytlového 

svozu nebo přistavením nádob. Vše se odvíjí na základě smlouvy, kterou uzavře společnost 

s podnikatelským subjektem. 

Pro majitele rodinných domů je svoz separovaného odpadu zajištěn formou pytlové-

ho svozu. Harmonogram svozu si občané můžou prohlédnout na stránkách města. Svoz 

je prováděn za pomocí menšího speciálně upraveného vozidla. Je odhadováno, že 99 % 

svozového separovaného odpadu od rodinných domů, musí být dále dotříděno na třídící 

lince, podle stejného režimu jak při normálním svozu.  

Svoz papíru a plastu pytlovým systémem je prováděn jedenkrát měsíčně, většinou 

to připadá na jednu středu v měsíci. Svoz je prováděn vždy od 6,00 hodin. Občané jsou 

povinni, igelitové pytle s papírem či plasty přistavit k popelnicové nádobě den před termí-

nem řádného svozu. Občanovi, který zaplní pytel a předá ho ke svozu, bude automaticky 

provedena výměna za prázdný obal – igelitový pytel. Svoz skla je prováděn 1 krát 

za 6 týdnů, podobně jako plasty a papír.  

Každoročně je pořádán i svoz zeleně formou pytlového svozu, případně sběrem 

ze speciálních nádob 1100 l. Harmonogram svozu začíná začátkem dubna a končí na pře-

lomu října a listopadu a je zveřejněn v předstihu 1 krát ročně v Radničních listech, vždy 

na celý kalendářní rok, nebo aktuálně na stránkách města. Pokud je sezóna delší, může 

společnost svoz prodloužit o další termíny. Svoz je prováděn 1 krát týdně. Roční odpad 

zeleně je odhadován cca na 150 – 200 tisíc pytlů zeleně. S takovým biologickým odpadem 

se dále nakládá, v podobě odvozu na kompostárnu. Svozová společnost spolupracuje 

se skládkou DEPOS Horní Suchá, a.s., a dále kooperuje s firmou Kotula, která sídlí 

ve správní části Havířov – Bludovice.  

V případě individuální potřeby občana nebo podnikatelského subjektu (pozn. podni-

katelský subjekt platí za vše na sběrném dvoře, zdarma má pouze občan Havířova), 
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je možnost odpad odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře mimo termín harmonogramu svo-

zu. Podnikatelské subjekty mohou žádat i systém odvozu odpadů pomocí kontejnerů o ob-

jemu 1.5 – 15 m
3
 nebo pomocí pytlové formy svozu opět na základě předem sjednané 

smluvní dohody.  

Co se týče svozu směsného komunálního (zbytkového) odpadu z panelových a ro-

dinných domů, je odvoz prováděn od pondělí do soboty pomocí speciálních vozidel, 

kde celkové množství za rok 2008-2011 je zobrazeno v tabulce č. 11 a 12. Tento svoz 

se řídí obecně závaznou vyhláškou města, která je dopodrobna popsána v kapitole 

2.3 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území 

města Havířov. Pro podnikatelské subjekty je svoz a likvidace prováděna z nádob o 120 

l a 1100 l v četnostech dle potřeb zákazníka na základě předem uzavřené smlouvy o naklá-

dání a svozu (Slimáčková, 2012).  

 

 

 2008 (údaje v t) 2009 (údaje v t) 

období TKO 

RD 

TKO MmH (by-

tové zástavby) 

TKO MmH cel-

kem TKO 

RD 

TKO MmH 

(bytové zá-

stavby) TKO MmH celkem 

     

 t t t t t t 

leden 258,14 1194,38 1452,52 245,51 1165,14 1410,65 

únor 234,56 1107,25 1341,81 209,68 1029,92 1239,6 

březen 264,72 1244,53 1509,25 262,52 1193,13 1455,65 

duben 341,25 1224,75 1566 336,39 1281,28 1617,67 

květen 318,59 1225,38 1543,97 292,44 1188,61 1481,05 

červen 289,24 1172,79 1462,03 315,83 1261,57 1577,4 

červenec 340,85 1257,93 1598,78 349,57 1267,25 1616,82 

srpen 340,62 1236,45 1577,07 359,1 1278,55 1637,65 

září 354,29 1308,21 1662,5 348,47 1311,98 1660,45 

říjen 368,52 1336,64 1705,16 338,11 1226,41 1564,52 

listopad 269,43 1266,83 1536,26 285,79 1133,24 1419,03 

prosinec 295,24 1405 1700,24 253,51 1195,7 1449,21 
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Pokračování tabulky 11 Přehled svozu komunálního odpadu za rok 2008 a 2009 

celkem 3675,45 14980,14 18655,59 3596,9 14532,78 18129,7 

Tabulka č. 11 Přehled svozu komunálního směsného odpadu za rok 2008 a 2009 (Slimáčková, 2012) 

 

 
2010 (údaje v t) 2011 (údaje v t) 

období TKO RD 

TKO MmH (byt. 

zástavby) 

TKO MmH cel-

kem TKO RD 

TKO MmH 

(byt. zástavby) 

TKO MmH cel-

kem 

       

 t t t t t t 

leden 197,03 941,45 1138,48 249,2 1073,61 1322,81 

únor 216,09 914,19 1130,28 226,93 916,89 1143,82 

březen 325,29 1244,63 1569,92 300,99 1075,07 1376,06 

duben 344,42 1147,81 1492,23 321,03 1125,11 1446,14 

květen 319,5 1231,33 1550,83 334,68 1145,58 1480,26 

červen 333,57 1160,04 1493,61 321,78 1190,74 1512,52 

červenec 288,43 1052,93 1341,36 328,96 1173,99 1502,95 

srpen 292,2 1161,27 1453,47 379,93 1283,86 1663,79 

září 335,16 1168,88 1504,04 365,42 1217,53 1582,95 

říjen 317,63 1158,01 1475,64 326,71 1236,77 1563,48 

listopad 302,9 1162,21 1465,11 322,35 1150,59 1472,94 

prosinec 253,75 1132,91 1386,66 273,49 1219,29 1492,78 

celkem 3525,97 13475,66 17001,63 3751,47 13809,03 17560,5 

Tabulka č. 12 Přehled svozu komunálního odpadu za rok 2010 a 2011 (Slimáčková, 2012) 

Ve městě se poskytuje sběr a likvidaci ostatních odpadů z velkoobjemových kontej-

nerů (objemový odpad). Přistavování a odvoz má na starost odbor komunálních služeb 

sídlící na magistrátu města Havířov. Aktuální harmonogram je vždy s předstihem zveřej-

něn v Radničních listech nebo aktuálně na webových stránkách. Při individuálním poža-

davku občanů i podnikatelských subjektů lze přistavit kontejner o velikosti 1,5 – 15m
3 

dle požadavku klienta, se kterým je sepsána předem dohoda (www.tsh.cz,19. 3. 2012). 
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3.1.5 Elektroodpad 

Odběr starých elektrospotřebičů v České republice funguje již od roku 2005. Obce 

ušetřily již stovky miliónů korun díky spolupráci v rámci sběrné sítě. Přesto třídění drob-

ného elektroodpadu tvoří stále malou součást objemu sběru. Za drobný elektroodpad řadí-

me například mobilní telefony, počítačové klávesnice a myši, elektrické hračky, kalkulač-

ky, rádia.  

V roce 2007 bylo nainstalováno prvních 5 kontejnerů v malých obcích pro prvotní 

odzkoušení a dále bylo testováno větší statutární město. Jelikož se sběr osvědčil, vypraco-

vala společnost ASEKOL v červnu roku 2008 projekt, který byl předložen Státnímu fondu 

životního prostředí ČR a ten přistoupil na podporu projektu a poskytl dotaci na zahájení 

výroby. Řádné výběrové řízení vybralo dodavatele nádob, jelikož musí splňovat nároky 

na bezpečnost i kvalitu.  

Od podzimu roku 2010 se v ulicích častěji objevují červené kontejnery (zobrazen 

na obrázku č. 6)určené pro sběr drobných elektrozařízení a baterií. Další barvou v třídění 

odpadů se stala barva červená. Do června roku 2011 bude naistalováno 1366 kusů kontej-

nerů (Zpětný odběr, 3/2010).  

Společnost ASEKOL, která organizuje systém zpětného odběru elektrozařízení (sběr, 

doprava, recyklace a celkové financování systému), vznikla v červenci roku 2005 a na zá-

kladě rozhodnutí ministerstva životního prostředí je oprávněna i zpětného odběru historic-

kých elektrozařízení, zpětný odběr, opětovné použití, oddělený sběr, využití a odstranění 

elektroodpadu. Společnost úzce spolupracuje s městy a obcemi, servisy, prodejci a svozo-

vými a zpracovatelskými společnostmi (www.asekol.cz, 14. 3. 2012).  

Společnost ASEKOL vyšla obyvatelům vstříc a připravila sběrné stacionární kontej-

nery, pro odkládání drobných elektro zařízení. Občanům se zdají sběrná místa, prodejny 

či opravny spotřebičů velmi vzdálené od jejich bydliště a mobilní svoz se pořádá často 

jen dvakrát do roka. Proto byl zahájen vývoj a testování nové sběrné nádoby. Na základě 

statistik sběru v rámci zpětného odběru bylo zjištěno, že občané vyhazují většinu rozměro-

vě malých spotřebičů do směsného odpadu. Pak tento odpad končí na řízených skládkách 

a další možné využití druhotných surovin prostřednictvím recyklace již nikdy nenastane 

(Zpětný odběr, 3/2010). 
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Obrázek č. 12 Stacionární kontejner (foto autor: Polaková,2012) 

Stacionární kontejner, který je zobrazen na obrázku 112, je tvořen celokovovou kon-

strukcí s nerezovým otočným bubnovým vhozem, jeho povrch je upraven červeným lakem, 

má vhazovaný otvor o velikosti 30×50 cm. Je vybaven zabezpečením tak, aby nedošlo 

k nežádoucímu vniknutí. Kontejnery mají zvláštní přihrádku na baterie. Do kontejneru 

nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebi-

če, jakou jsou ledničky, pračky, myčky atd. (Odpadové fórum, 11/2010). 

3.1.6 Elektroodpad v Havířově 

I na území města Havířov se můžeme setkat s červenými kontejnery na drobný elek-

troodpad. Občané stále nepovažují vyhození malého vysloužilého spotřebiče do směsného 

odpadu za natolik velký prohřešek, aby kvůli němu vážili cestu do nejbližšího sběrného 

místa. Proto i v obci Havířov umístila společnost ASEKOL na základě kolektivní smlouvy 

určité množství kontejnerů.  
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Na území města je umístěno celkem 21 stacionárních kontejnerů. První umístění 

sběrných kontejnerů bylo provedeno na jaře roku 2011. Působení kontejnerů na území ob-

ce je poměrně krátké. Společnost ASEKOL poskytla informaci o prvním zhodnocení půso-

bení kontejnerů na území obce, které je zobrazeno v tabulce č. 13.  

Třídění spotřební elektroniky zejména mobilní telefony, osobní počítače a podobné 

výrobky je velmi důležitý aspekt a to především z hlediska, aby toxický odpad vznikající 

při výrobě a likvidaci nepůsobil na životní prostředí (www. naturalsnews.com, 20. 4. 

2012). 

 

Nakládka Stav N: KONT ks V:KON

T kg 

N: BAT 

ks 

V: BAT 

kg 

24. 5. 2011 UKONČENA 17 513 0 0 

21. 6. 2011 UKONČENA 21 300 1 33 

26. 9. 2011 UKONČENA 21 1398 21 50 

19. 10. 2011 UKONČENA 17 1031 17 20 

13. 12. 2011 UKONČENA 21 920 21 4 

Tabulka č. 13 Celkový počet elektoodpadu ze stacionárních kontejnerů, nakladka společnost ASEKOL 

(Kovařík, 2012) 

Společnost ASEKOL ve spolupráci s kolektivními systémemy Ecobat, Ekolamp 

a obalovou společností EKO-KOM vytvořila dlouhodobý školní projekt pod názvem „ 

Recyklohraní “. I obec Havířov se do tohoto projektu zapojila. Součástí je celkem 11 zá-

kladních škol a 2 střední školy. Školy zapojené do projektu získávají body za sběr baterií 

a elektrozařízení do připravených nádob (zobrazen na obrázku 13 společně s logem projek-

tu), plní různé úkoly a odpovídají na otázky z oblasti problematiky odpadového hospodář-

ství. Za získané body mohou na speciálním internetovém obchodě směnit body za zajíma-

vé odměny v podobě školních pomůcek, vstupenky do zábavných parků, sportovní náčiní 

či praktickou elektroniku.  
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Obrázek č. 13 Speciální nádoba na elektrozařízení ve školách a logo projektu (www.asekol.cz) 

3.1.7 Sběrný dvůr 

Základem úspěchu sběru a třídění odpadu, je vytvoření husté sběrné sítě. Je dokázá-

no, že lidé budou třídit spíše, čím blíže budou mít sběrné místo. Tedy vybudování kvalitní 

sběrné sítě bylo absolutní prioritou jak města Havířov tak všech měst ČR. Důležitým 

aspektem je, aby občané mohli odevzdávat elektroodpad zdarma, což zvyšuje jejich moti-

vaci k třídění (Odpady, 2/2010). 

V okrese Karviná se nachází 7 sběrných dvorů, mezi které patří i sběrný dvůr 

v Havířově. Na území města Havířov se nachází sběrný dvůr v areálu společnosti Technic-

kých služeb na ul. Karvinská 63. Občané zde mohou odložit nebezpečný, ale i ostatní od-

pad. Denní otevírací doba od 7.00 do 18.00 hodin. Celkovou evidenci zpětně odevzdaného 

elektroodpadu je zobrazeno v tabulce č. 14, 15, 16 a 17 za jednotlivé poslední čtyři roky 



Karolína Polaková: Hodnocení separovaného sběru z TKO v Havířově 
 
 

 

39 
2012 

podle kolektivního systému. Provozní doba umožňuje občanům využívat sběrný dvůr sedm 

dní v týdnu bez omezení. Provoz sběrného dvora se řídí platným provozním řádem.  

Podle informace z odboru životního prostředí města Havířova hovoří o tom, že město 

má zájem v roce 2012 zřídit další sběrný dvůr pro spádovou oblast Havířov – Šumbark, 

která má cca 15 000 obyvatel.  

Občané města mohou odevzdat odpad bezplatně. Podmínkou je předložení dokladu 

totožnosti (občanského průkazu) k ověření místa bydliště. Každý občan může odevzdat 

limitující množství odpadu, který se vztahuje na běžnou produkci občana. To znamená, 

že nelze jednorázově odevzdat např. 20 ks pneumatik. Množství odevzdaného stavebního 

odpadu je limitována obecně závaznou vyhláškou a činí maximálně 1 m
3
 měsíčně na oso-

bu.  

Magistrát města Havířova organizuje také mobilní sběr elektrozařízení a ostatního 

odpadu.   Tento sběr je organizován v jarních a podzimních měsících, kdy harmonogram 

je vždy s předstihem zveřejněn na webových stránkách města nebo v pravidelném měsíč-

níku Radniční listy. 

Služeb sběrného dvora mohou využívat i podnikatelské subjekty, ale již na základě 

jednorázové objednávky nebo uzavření smlouvy se společností na základě úplaty. Smlouvy 

lze uzavírat v pracovní dny společně s předložením potřebných dokumentů o podnikání 

(živnostenský list, plátci DPH osvědčení o registraci, údaje o bankovním spojení a telefo-

nické spojení).  

Kromě odevzdávání drobných elektrospotřebičů do stacionárních kontejnerů, mohou 

občané odevzdat bezplatně větší kompletní elektrická zařízení, která jsou ukládána v tzv. 

E- domků (zobrazeno na obrázku č. 14 a 15 místo zpětného odběru, kde se odebrané elek-

trospotřebiče uskladňují před odevzdáním dalším odběratelům), podléhající zpětnému od-

běru – kolektivní systémy ELEKTOWIN, ASEKOL a EKOLAMP. 

Sbírané elektrozařízení: 

ELEKTROWIN 

- chlazení (chladničky, mrazničky…) 

- velké spotřebiče (pračky, elektrické trouby, myčky, elektrické radiátory…) 
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- malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, elektrické budíky, elektrické sekač-

ky…)  

ASEKOL 

- TV a PC monitory - osobní počítače vč. myší a klávesnic - tiskárny – elektrické psací 

stroje - videokamery - rádia - ostatní elektrické hračky…   

EKOLAMP 

- trubicové zářivky - úsporné zářivky - výbojky (www.tsh.cz, 7. 3. 2012) 

rok 2008 

období Elektrowin Asekol Ekolamp 

 kg tv+pc (ks) ostatní (kg) kg 

leden 9040    

únor 5040 155 250  

březen 4960 113 100  

duben 6180 162 200  

květen 4540    

červen 4000 141 200 142 

červenec 6360 215 700  

srpen 4460 102 200  

září 6520 124 200  

říjen 4980 197 550  

listopad 3720 223 300  

prosinec 4886 127 300  

celkem za rok 64686 1559 3000 142 

Tabulka č. 14 Evidence zpětně odevzdaného EEZ - rok 2008 (Slimáčková, 2012) 

rok 2009 

období Elektrowin Asekol Ekolamp 

 kg tv+pc(ks) ostatní (kg) kg 

leden 5140 263 850  

únor 5280    

březen 4400 180 300  
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pokračování tabulky 15 Evidence zpětně odevzdaného EEZ- rok 2009 

duben 10590 234 300 171 

květen 6380 226 220  

červen 6080 184 400  

červenec 6120 274 260  

srpen 5520 114   

září 7300 312 810  

říjen 5220 133 380 184 

listopad 7200 364 600  

prosinec 5670 156 370  

celkem za rok 74900 2440 4490 355 

Tabulka č. 15 Evidence zpětně odevzdaného EEZ- rok 2009 (Slimáčková, 2012) 

rok 2010 

období Elektrowin Asekol Ekolamp 

 kg tv+pc(ks) ostatní (kg) kg 

leden 2870 91 200  

únor 3660 94 270  

březen 5700 277 500  

duben 8290 218 440  

květen 4070 145 220  

červen 8060 199 420 116 

červenec 6440 234 550  

srpen 5520 238 550  

září 6340 239 570  

říjen 3280 124 300  

listopad 4840 262 600  

prosinec 7370 162 510  

celkem za rok 66440 2283 5130 116 

Tabulka č. 16 Evidence zpětně odebraného EEZ- rok 2010 (Slimáčková, 2012) 

rok 2011 

období Elektrowin Asekol Ekolamp 

 kg tv+pc(ks) ostatní (kg) kg 

leden 4620 92   
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pokračování tabulky 17 Evidence zpětně odebraného EEZ- rok 2011 

únor 4200 84   

březen 5000 134   

duben 3200 291 737  

květen 4480 240 567 119 

červen 3640 275 1281  

červenec 3760 143   

srpen 4420 326 526  

záři 3440 179 531  

říjen 4140 167  195 

listopad 4200 353   

prosinec 4740 175   

celkem za rok 49840 2459 3642 314 

Tabulka č. 17 Evidence zpětně odevzdaného EEZ- tok 2011 (Slimáčková, 2012) 
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Obrázek č. 14 a 15 Místo zpětného odběru elektrozařízení v areálu TSmH tzv. E- domek, zobrazení 

uskladnění tv a pc monitorů, před dalším nakládáním (foto autor: Polaková, 2012) 

E-domek je ocelový přístřešek, který zajišťuje ukládání elektroodpadu, před nevlíd-

ným počasím a díky uzamykatelnosti i před případnými krádežemi. Kontejner pojme 

až 45 m
3
 elektroodpadu a je vybaven dvoukřídlými dveřmi pro dobrou dostupnost. Uvnitř 

se ještě nachází kovová klec pro drobný odpad. Instalace přístřešku od společnosti ASE-

KOL reaguje na potřeby sběrných dvorů, jelikož často vzdorují nájezdům zlodějům, kteří 

odcizují hodnotné kovy (Zpětný odběr, 2010). 

3.1.8 Dotazníkové šetření 

V průběhu měsíci března 2011 v souvislosti s tvorbou Strategie udržitelného rozvoje 

Statutárního města Havířova byl proveden na území města anonymní průzkum kvality ži-

vota občanů. Součástí dotazníku byl i dotaz na podíl osob třídící odpad dle věkových sku-

pin. Celkově se průzkumu zúčastnilo 2 485 osob, z toho 125 osob reprezentovalo podnika-

telský nebo neziskový subjekt. Ke kvalitě života ve městě se tedy vyjádřilo 2,85 % popula-

ce. Reprezentativní vzorek byl selektován dle věku, pohlaví a ekonomické aktivity, příp. 

dle zařazení do struktury města. 
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Cílem tohoto šetření bylo získání informací o spokojenosti občanů s kvalitou života 

ve městě Havířov se zaměřením na hodnocení kvality veřejných služeb poskytovaných 

zejména magistrátem a příspěvkovými organizacemi města. Do práce byla ale použita pou-

ze dotazníkové šetření související s tématem.  

Forma dotazující otázky z dotazníku:  

Které z následujících složek odpadů třídíte? (můžete volit i více možností) 

 PET láhve a jiné plastové obaly 

 Papír, kartony a jiné obaly podobného druhu 

 Sklo 

 Jiné odpady (léky, baterie apod.) 

 Netřídím. Z tohoto důvodu:  

 Nechce se mi 

 Nedostupné kontejnery (500 m a dále) 

 Nevím, proč bych to dělal/a 

U 95% dotazovaných respondentů, což je naprostá většina, uvedla u otázky třídění 

odpadů možnost „ano, třídím“. Část dotazovaných, jež odpověděla negativně, uvedla jako 

důvod, nízkou dostupnost vybavení pro třídění. Pouze nevelká část obyvatel uvedla, 

že nemají důvod třídit anebo, že jim odpad třídit nechce. 
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Graf č. 2 Podíl osob třídicích odpad dle věkových skupin (Dotazníkové šetření Statutárního města 

Havířov, 2011) 

Nejvíce obyvatel třídí plasty (34 %), sklo (27 %), papír (26 %) a 13 % jiné odpady 

(elektronika, baterie, léky atp.). 

Z celkového průzkumu můžeme vyhodnotit, že obyvatelé města neberou způsob na-

kládání s vyprodukovaným odpadem na lehkou váhu a uvědomují, že každý musí začít 

u sebe. Každý občan je rozvážný sám za sebe a nese odpovědnost, jaký je stav a jak šetrně 

přistupuje k životnímu prostředí v jeho okolí.  

I statutární město Havířov se snaží, podpořit tento přístup v podobě různých aktivit 

s tématikou ochrany životního prostředí a snaží se tak podpořit ekologické smýšlení obča-

nů (Dotazníkové šetření Statutárního města Havířov, 2011). 
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4. Návrh na zlepšení úrovně separovaného sběru ve městě 

Celkové hodnocení díky získaných informací a údajů k této bakalářské práci a podle 

mého názoru posuzuji, že odpadové hospodářství obce Havířov je velice dobré. Za posled-

ních několik let, se sběr odpadu v městě významně posunul. Je to díky zásluhy vytvoření 

společnosti, která si určila dané cíle a snaží se je v nejkratších letech realizovat. Společnost 

již letos slaví 15- ti leté fungování a za tu dobu odvedla velký kus práce. 

Jedním z bodů, které vede odpadové hospodářství obce vpřed je získání dotace 

z Evropské unie pro zakoupení nových kontejnerů a tím se i tvoří větší struktura možností, 

jak občané mohou nakládat s odpady.  

Dalším bodem, který vede k zlepšení je rozšíření kapacity sběrného dvora a snaha 

odboru životního prostředí města Havířov zřídit další sběrný dvůr pro spádovou oblast Ha-

vířov- Šumbark, což by uvítali především občané z této oblasti, díky lepší dostupnosti pro 

odevzdání starších a již nepoužívaných elektrospotřebičů, stavební odpad, objemový odpad 

textilní materiál, nebezpečný odpad. 

 Z dotazníkového průzkumu za rok 2011, které bylo provedeno na žádost města Ha-

vířov, můžeme zhodnotit, že i obec má uvědomělé občany, kteří neberou vyprodukovaný 

odpad na lehkou váhu a snaží se přispět k lepšímu nakládání s odpady. I statutární město 

Havířov se snaží přispět k tomu, aby podpořili lepší přístup občanů k otázce ochrany ži-

votního prostředí, a snaží se podpořit ekologické smýšlení formou různých aktivit pro ob-

čany, ale především pro děti a mládež. Město se snaží informovat občany v měsíčním ča-

sopise Radniční listy a vždy jsou s předstihem seznámeni s aktualitami.   

Vylepšila se i stránka co se týče svozu jak separovaného, tak i komunálního směsné-

ho odpadu, ale také podle posledních čtyř let můžeme posoudit, že lidé se snaží více třídit 

a tím i napomáhat recyklovat více a více odpadu. Svozová společnost vychází vstříc obča-

nům a kontejnery umísťují v těsné v blízkosti od obydlí občanů. Pravidelné svozy odpadů, 

dostupnost sběrného dvora pro všechny občany města a především hojné zastoupení kon-

tejnerů pro třídění odpad se snaží předcházet tomu, aby kolem kontejnerů byly přeplněné 

a objevovaly se zbytky potravin, igelitové a odpadkové sáčky či velkoobjemový odpad, 

staré elektrospotřebiče nebo již vytřízený odpad. V horším případě odjíždí občané tento 

odpad vyhodit do nejbližší lesního porostu. 
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I přes všechno se město i svozová společnost potýkají s problémy, které nejsou 

tak jednoznačně řešitelné a stále mají co vylepšovat. 

Jedním z návrhů pro vylepšení situace je stálá možnost lepší výchovy a vzdělávání 

občanů, v podobě aby preferovali nákup výrobků, které jsou schopni spotřebovat 

a aby nekončili ve sběrných nádobách, aby kupovali kvalitní zboží, využívali opětovně 

igelitové tašky a jiné obaly, aby se snažili třídit odpad a vedli k tomu nejmladší občany, 

v případě kde je to možné zavést domácí kompostování, produkovat minimální množství 

bioodpadu z prodeje a nákupu ovoce a zeleniny, větší informovanost občanů o celkové 

produkci odpadů, příjmu, nákladech a celkového vývoje odpadového hospodářství, mohlo 

by to vést alespoň k zamyšlení nad tímto problémem, protože i lidé se podílejí na tvorbě 

odpadů.  

K dalšímu návrhu bych připojila lepší spolupráci s obchody. Obchodní řetězce nabí-

zejí zákazníkům igelitové tašky zdarma, neustálá produkce igelitových tašek na jedno pou-

žití, balená zelenina nebo upřednostňování nevratných PET-lahví jsou způsoby, které nad-

bytečně produkci odpadů přispívají. Tyto zvyky mohou obchody jednoduše měnit, na zá-

kladě ekologického uvědomění a tím by i snížili vznik odpadů.  

I přesto, že se obec snaží občanům vylepšovat dostupnost kontejnerů, stále bych do-

poručovala vylepšit a zhustit síť kontejnerů, protože se najde pořád určitá většina občanů, 

kteří se vymlouvají na nedostatek a velkou vzdálenost.  

Další z jednou alternativ jak by mohla dojít ke snížení odpadů především směsného komu-

nálního odpadu je plánovaná výstavba první severomoravské spalovny Karviná-Dolech 

do roku 2015, za pomoci Moravskoslezského kraje a dalších pěti měst, mezi které patří 

i město Havířov.   

Ale stojíme před překážkou, jestli tato alternativa je nejlepší způsob odstraňování 

odpadů. Krajské integrované centrum pro nakládání s odpady, které by mělo být vystavěno 

v areálu Dolu Barbora za pět miliard korun, by mělo energeticky využít cca 200 000 

tun směsného komunálního odpadu ročně. Jednou z výhod by měla být využitelnost vznik-

lého tepla, které by odebírala společnost Dalkia Česká republika a díky tomu by se snížila 

výkonnost stávající teplárny na Karvinsku.  
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Příprava výstavby podle informací na webových stránkách krajského integrovaného 

centra je prozatím pozastavena. Proti spalovně usiluje jak ekologové, zástupci Hnutí Duha, 

ale především obyvatelé Karvinska, kteří sepsali již petici, ale také starostové polských 

obcí. Základem je především začít kvalitně třídit a vylepšit stávající teplárny.  Ekologové 

poukazují na to, že v České republice se recykluje cca 20 % komunálního odpadu, v jiných 

evropských státech jako je Německo, belgické Vlámsko až 60-70%. Proto stačí využít 

jen zlomek financí, které by se využili na výstavbu, aby se situace v tomto ohledu zlepšila. 

Dalším důvodem je, že lidé nevěří politikům, že dodrží slib, který údajně vyjednali, že tep-

lo vyprodukované ze spalovny nahradí teplo vzniklé v teplárnách.  

Lidé se domnívají, že spuštěním spalovny omezí recyklaci odpadů na úrovni Evrop-

ských zemí. Pokud by se lidé více motivovali k třídění, například vrátím starý výrobek 

a nový dostanu levněji, tak by větší část elektroodpadu nekončila v komunálním odpadu. 

To co by se nedalo znova použít, by se spálilo a to by mohla obstarat malá spalovna 

na okraji města, co by snížilo dopad na životní prostředí, než jak u velké spalovny.  

Proto podle mého názoru, je nejlepší způsob začít se snažit kvalitně třídit, informovat 

společnost, vzdělávat, recyklovat a případně provést výstavbu malé spalovny, která by ne-

měla tak velký dopad na životní prostředí. Jenže tohle není otázka měsíce, či dvou nebo 

tří let, je to otázka do daleké budoucnosti, ale pokud se začneme takhle chovat, situace 

by se značně zlepšila a vyrovnali bychom se vyspělým Evropským státům.   
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5. Závěr 

Celková problematika odpadového hospodářství nás provází již desetiletí. Co se týče 

České republiky, prošlo zásadními změnami vývoj odpadového hospodářství. Důležitou 

složkou byla zavedení platné legislativy, lepší nakládání jak s komunálním tak i se separo-

vaným odpadem, vzájemná spolupráce a schopnější komunikace měst, obcí a krajů a cel-

ková uvědomělost občanů, kterým stav našeho životního prostředí a odpadů není lhostejný. 

Odpadové hospodářství se snaží předcházet vzniku opadů, vytvářet efektivní využití, úpra-

vu a následné jejich odstranění. 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení separovaného sběru  města Havířov, 

porovnat je se utváří odpadové hospodářství a jak vylepšit situaci na půdě města. Práce 

je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na le-

gislativní rámec, část praktická se zabývá odpadovým hospodářstvím konkrétní obce, kte-

rou je obec Havířov. 

V části první tedy teoretické se konkrétně věnuji historii odpadového hospodářství, 

značná část je věnována zákonu o odpadech, ze kterého jsou vytaženy základní pojmy tý-

kající se odpadového hospodářství. Obec Havířov vychází z obecně závazné vyhlášky 

o nakládání o odpadech, proto je jí věnovaná rozsáhlejší kapitola teoretické části. I když 

je práce věnována spíše separovanému odpadu musí být zmíněna i problematika komunál-

ního odpadu se spojitostí separovaného odpadu. Celá část je zakončena současným stavem 

odpadového hospodářství.  

V druhé části bakalářské práce se věnuji problematice odpadového hospodářství 

města, kterou je město Havířov, ve kterém žiji. První část je věnována historii a popisem 

města. Dále se věnuji nakládání s odpady a pak jednotlivé rozdělení separovaného odpadu. 

Do práce byl zahrnut i elektroodpad, se kterým město musí také nakládat a především kvů-

li zavedení stacionárních kontejnerů na území města a jeho vývoj. Další kapitola je věno-

vána i sběrnému dvoru. V bakalářské práci je použito i dotazníkové šetření, které bylo pro-

vedeno v roce 2011 na základě žádosti města, aby zjistili spokojenost obyvatel a součástí 

bylo i otázka co se týče odpadů. Podle dotazníku bylo zjištěno, že obyvatelé z cca 95 % 

uvedli, že odpad třídí a že jim není lhostejné, jak se s odpadem nakládá. V závěru praktické 
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části jsem uvedla, i přes velmi schopnou funkci odpadového hospodářství města, návrh 

na zlepšení odpadového hospodářství města Havířov.  

Vypracovaná bakalářská práce mi přinesla mnoho užitečných informací z oblasti od-

padového hospodářství v místě mého bydliště. Dala mi možnost se setkat s lidmi, kteří 

se dennodenně zabývají touto problematikou. Přinesla mi jiný pohled na to, jak se chovat 

k našemu životnímu prostředí a probudila ve mně zaujatost v této problematice pokračovat 

i v diplomové práci. 
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