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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na oblast odpadového hospodářství v obcích regionu 

Vizovicka ve Zlínském kraji s celkovým počtem 10 200 obyvatel. Zahrnuje analýzu 

stávajícího stavu, na jejímž základě je následně provedena optimalizace systému. Navržené 

řešení umožní kvalitnější separaci odpadů a současně připraví podmínky pro zpracování 

biologických odpadů v regionu. Práce vychází z aktuálních podmínek v regionu a jejím 

výsledkem je konkrétní řešení vyjádřené stavebními a technologickými celky nutnými pro 

optimalizaci současného stavu. 

Klí čová slova: odpadové hospodářství, legislativa životního prostředí, Plán odpadového 

hospodářství 

 

Summary  

The thesis is focused on the area of waste management of municipalities in rural district of 

Vizovice in Zlin region with 10 200 inhabitants. The thesis contains analysis of current 

state on basis of which the system optimisation is built. Suggested solution allows higher 

quality of waste separation and at the same time it prepares conditions for processing of 

biological waste in the region. The thesis reflects actual conditions in the region and results 

to a concrete solution presented by construction and technological facilities that are 

necessary for optimisation of current state. 

Keywords: waste management, environmental legislation, Plan of Waste Management 
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Seznam zkratek 

BAT   Nejlepší dostupná technika 

BRO   Biologicky rozložitelný odpad 

BRKO   Biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČR   Česká republika 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EIA   Posouzení vlivu staveb na životní prostředí 

ES   Evropské společenství 

EU   Evropská unie 

KO   Komunální odpady 

KÚ   Krajský úřad 

k.ú.   Katastrální území 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NATURA 2000 Soustava chráněných území evropského významu 

NO   Nebezpečný odpad 

OC   Odpadové centrum 

OH   Odpadové hospodářství 

OP ŽP   Operační program Životní prostředí 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OZV   Obecně závazná vyhláška 

POH   Plán odpadového hospodářství 

SFŽP    Státní fond životního prostředí 

SKO   Směsný komunální odpad 

SWOT Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats = analýza silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb projektu 

TS   Technické služby 

ÚP   Územní plán 

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

VaV   Výzkum a vývoj 

VOK   Velkoobjemový kontejner 

ZLK   Zlínský kraj 



Alexandra Císařová: Optimalizace odpadového hospodářství oblasti Vizovicka 

2009  1 
 

 

ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá managementem odpadového hospodářství 

vybraného území ve Zlínském kraji. Jedná se o oblast Vizovicka, to znamená o město 

Vizovice a okolní spádové obce. Úkolem práce je zhodnotit současný stav nakládání 

s komunálními odpady v oblasti, navrhnout jeho zlepšení a rozšíření, stručně vyčíslit 

investiční a provozní náklady návrhu a celý záměr posoudit z hlediska platné legislativy. 

Největší důraz je kladen na analýzu a návrhy řešení v oblasti biologicky rozložitelných 

odpadů, kterých se budou významně týkat očekávané změny v legislativě ČR. 

U této bakalářské práce se nejedná se o rešeržní práci, ani o ryze teoretickou studii. 

Údaje jsou založeny na skutečných datech, která byla získána především v Technických 

službách města Vizovice, které jsou v zajišťování nakládání s odpady dominantní firmou 

této oblasti, a dále na výsledcích rozborů komunálního odpadu, který byl fyzicky prováděn 

během roku 2008 ve Zlínském kraji firmou ENVIprojekt s.r.o. pod patronací Krajského 

úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Předpokládané teoretické 

produkce odpadů v oblasti, které jsou klíčovým údajem pro další kroky, pak byly vyčísleny 

vlastními výpočty založenými na těchto datech. 

V podstatě lze říci, že tato bakalářská práce je jakousi studií proveditelnosti, která 

by se po dopracování o podrobné ekonomické rozbory a analýzy rizik dala využít pro 

budoucí rozhodnutí, jak v tomto regionu v oblasti odpadů postupovat. Toto rozhodnutí by 

mohlo učinit jak město Vizovice a technické služby jako příspěvková organizace města, 

tak i jiný investor, který by měl zájem v regionu v odpadovém hospodářství podnikat. 
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A. VÝCHOZÍ SITUACE 

A.1 Současná legislativa životního prostředí v České republice 

Současná situace v legislativě životního prostředí České republiky je značně 

rozsáhlá a složitá. Pro jednotlivé složky životního prostředí a jejich ochranu existují 

předpisy, které ve většině případů prošly od doby svého vzniku podstatnými změnami a 

některé v brzké době dalšími změnami znovu projdou. 

Naše legislativa životního prostředí a celý systém jeho ochrany byl téměř od 

počátku vytvořen až po událostech v listopadu 1989. Vzorem pro naše zákony a jejich 

prováděcí předpisy byly evropské zákony platící v té době v jednotlivých státech Evropské 

unie. Do roku 1993 byly téměř všechny klíčové zákony uvedeny v platnost a přijaty do 

praxe. Byl to především Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, který definuje důležité 

pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a 

fyzických osob při jeho ochraně a také při využívání přírodních zdrojů v duchu trvale 

udržitelného rozvoje. 

Další podkapitoly se stručně věnují právním předpisům v ochraně jednotlivých 

oblastí životního prostředí. V navazující kapitole je pak více rozvedena problematika 

odpadů, která s řešeným problémem nejvíce souvisí. 

A.1.1 Ochrana vod 

Oblast ochrany vod se řídí především dvěma zákony a jejich prováděcími předpisy, 

kterými jsou Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu. Zvláště pak Zákon o vodách má velký význam pro 

ochranu povrchových a podzemních vod a celých vodních ekosystémů a stanovuje 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů. Za zmínku pak stojí jeho prováděcí 

Nařízení vlády č. 63/2001 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech [1]. 
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A.1.2 Ochrana ovzduší 

V oblasti ochrany ovzduší je dominujícím Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

a jeho prováděcí předpisy, a dále Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje podmínky 

při ochraně ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, snižování 

množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a 

zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek, při ochraně ozonové 

vrstvy Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a při ochraně klimatického 

systému Země před nepříznivými účinky fluorovaných skleníkových plynů a dalších látek 

ovlivňujících klimatický systém Země [1]. 

A.1.3 Ochrana půdy a horninového prostředí 

Oblast ochrany půd a hornin není ošetřena samostatným zákonem. Tato 

problematika je ale obsažena především v Zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu a Zákoně č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon). Oba zákony obsahují ochranu půd a hornin pouze částečně a je 

třeba se řídit dalšími legislativními předpisy, které s problematikou souvisí, jako například 

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě [1]. 

A.1.4 Ochrana přírody a krajiny 

Ochrana přírody a krajiny se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, který přispívá k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně 

biodiverzity a přírodních hodnot a krás. Tento zákon provází nesčetné množství 

prováděcích vyhlášek a nařízení vlády, kterými se vyhlašují chráněná území a rezervace. 

Za zmínku pak stojí Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto 

druhů [1]. 

A.1.5 Nakládání s odpady 

Prvním právním předpisem pro oblast odpadů byl zákon č. 238/1991 Sb., o 

odpadech, který spolu s prováděcími předpisy v podstatě nastolil právní režim odpadového 
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hospodářství u nás. Tento zákon, který vykazoval z dnešního pohledu značné nedostatky, 

byl pak nahrazen zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Ani tento zákon se však neukázal 

jako plně vyhovující požadavkům praxe a Evropské unie. Proto byl v roce 2001 nahrazen 

současným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V průběhu let se tento důležitý zákon 

měnil více než dvacetkrát. 

K zákonu o odpadech je pak v platnosti mnoho prováděcích předpisů, které 

upravují např. oblast skládkování odpadů, nakládání s bioodpady, nakládání s autovraky a 

také stanovují katalog všech vznikajících druhů odpadů - Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) [1]. 

 

A.2 Očekávané změny zákona o odpadech 

Další změny zákona o odpadech, které jsou očekávány v průběhu let 2010 – 2011, 

se budou týkat především poplatků za ukládání odpadů na skládky a přerozdělení těchto 

peněz. Dále bude jednoznačně definována povinnost původců odpadů, a v případě občanů 

je to obec nebo město, která poprvé v historii legislativy životního prostředí České 

republiky nastolí povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad. Cílem právní 

úpravy bude podpora materiálového využívání bioodpadů v souladu s požadavkem 

Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů, na snižování obsahu biologicky 

rozložitelných odpadů ukládaných na skládky [1]. Lze očekávat, že biologicky rozložitelné 

odpady budou zařazeny do části čtvrté zákona o odpadech, a to mezi vybrané druhy 

odpadů, pro které jsou stanoveny zvláštní požadavky pro nakládání s nimi. Zcela nově se 

pro obce a města zavede povinnost třídit minimálně pět využitelných složek komunálního 

odpadu: papír, sklo, plast, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad. 

Biologicky rozložitelnými odpady (BRO), které již v současné době nelze ukládat 

na skládky odpadů, a biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO), u kterých 

je legislativní povinnost snižovat množství jejich uložení na skládky odpadu, se také 

zabývá tato práce. Realizací navržených opatření by v oblasti Vizovicka měly být tyto 
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odpady v maximální možné míře vytříděny a zpracovány. Pro splnění požadavků chystané 

legislativy není rozhodující, zda budou bioodpady zpracovány v místě nebo v nejbližším 

možném zařízení. Rozhodující je vyseparovat bioodpad ze směsného komunálního odpadu 

zpřístupněním této služby co největšímu počtu občanů. 

Separací biologicky rozložitelného odpadu ze směsného komunálního odpadu 

(SKO), jehož část v současné době bioodpad tvoří (cca 35%), dojde ke snížení nákladů na 

ukládání SKO na skládky odpadů. Úspora nákladů může dosáhnout i několik desítek Kč na 

obyvatele ročně a měla by města a obce motivovat k zavedení systému třídění této složky 

odpadu. 

 

A.3 Cíle Plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu 

odpadového hospodářství Zlínského kraje 

Plán odpadového hospodářství České republiky obsahuje vyhodnocení stavu 

odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část. Závazná část Plánu odpadového 

hospodářství České republiky stanoví rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosažení a 

upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení [2]: 

- předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 

- nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 

- nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 

- nakládání s odpady z obalů, 

- využívání odpadů, 

- snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné 

složky v nich obsažené, 

- vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 

Realizace záměru optimalizace odpadového hospodářství Vizovicka by přispěla 

k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství ČR v několika bodech jeho závazné 

části [2]: 
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bod 3.2 Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady 

- motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů, 

bod 3.3 Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními 

- zabraňovat mísení odpadních olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a 

skladování s ohledem na jejich následné využití, 

- při sběru, shromažďování a třídění použitých baterií a akumulátorů uplatňovat postupy 

umožňující zvyšování účinnosti zpětného odběru a jejich využití, 

bod. 3.4 Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě k nakládání s odpady 

- navrhovat nová zařízení v souladu s BAT jako nedílnou součást integrovaného 

systému nakládání s odpady, 

- zajistit tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím 

dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst, 

bod 3.6 Podíl recyklovaných odpadů 

- podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to 

s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky možné, 

- zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení 

z domácností, 

- využívat 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 

31.12.2012, 

bod 3.7 Podíl odpadů ukládaných na skládky 

- snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování, 

- ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase 

nakládat jiným způsobem, 

bod 3.8 Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek 

- vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) vznikajících v domácnostech, 

živnostech, úřadech, mimo směsný odpad, 
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- zvyšovat v maximální možné míře materiálové využití druhů odpadů tvořících BRKO 

vytříděných z komunálního odpadu, 

- snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky 

činil v roce 2010 75 % hmotnostních, v roce 2013 50 % hmotnostních a v roce 2020 

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

Také priority a limity financování z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) 

pro prioritní osu 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady jednoznačně určuje POH České 

republiky. Cílem je především zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory 

odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy 

na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů 

(baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použitých olejů, 

biologicky rozložitelných odpadů), snižování množství odstraňovaných odpadů a 

technologie k využívání druhotných surovin získaných z odpadů. 

Závazná část POH Zlínského kraje byla zveřejněna v Obecně závazné vyhlášce 

Zlínského kraje č. 2/2004 ze dne 22.9.2004. Cíle a opatření k dosažení cílů navazují na 

POH ČR a stanovují podmínky nakládání pro komunální odpady v několika bodech. 

Vyhodnocení záměru vzhledem k POH Zlínského kraje je v kapitole č. D.2 této bakalářské 

práce. 

 

A.4 Analýza současného stavu odpadového hospodářství oblasti 

A.4.1 Popis stávajícího nakládání s odpady v oblasti 

Popisovaná oblast zahrnuje následující města a obce: město Vizovice, obce 

Bratřejov, Dešná, Jasenná, Lhotsko, Liptál, Lutonina, Neubuz, Ublo a Všemina – viz. 

Příloha č. 1 této práce. To představuje přibližně 10 200 obyvatel. 

Nakládání s komunálními odpady se ve městě a obcích řídí platnými obecně 

závaznými vyhláškami (OZV), které byly vydány v roce 2001 po nabytí účinnosti zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ve městě Vizovice je to konkrétně Obecně závazná vyhláška 
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č. 5/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Vizovice, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem. 

Svoz směsných komunálních odpadů (SKO) z oblasti provádí Technické služby 

města Vizovice (dále jen TS Vizovice) 1 x týdně prostřednictvím nádob o objemu 110 l. 

SKO je ukládán na Skládku odpadů Březová, kterou provozuje společnost EKO-UNIBAU 

a.s. a která je s ohledem na svozové vzdálenosti nejblíže. Dále TS Vizovice zajišťují sběr a 

svoz objemného odpadu v oblasti, ale tento odpad je většinou evidován pod katalogovým 

číslem 200301 jako směsný komunální odpad a je rovněž odstraňován na Skládce odpadů 

Březová [3]. 

Sběr a svoz separovaného odpadu (papír, sklo, plast, kompozitní obaly) zajišťuje 

v regionu více společností. Ve městě Vizovice jsou to opět TS Vizovice, v dalších obcích 

jsou to dále také společnosti Marius Pedersen a.s., RUMPOLD UHB, s.r.o. a Technické 

služby Zlín, s.r.o. [3]. 

U bytových domů ve městě Vizovice jsou papír a plast sbírány do nádob 1100 l, 

sklo do zvonů o objemu 1,1 m3 a kompozitní obaly (nápojový karton) do nádob o objemu 

240 l. U rodinných domů ve městě Vizovice a okolních obcích je separovaný odpad (papír, 

plast) sbírán mobilním pytlovým způsobem, plast do žlutých pytlů, papír do modrých 

pytlů. Barevné pytle na separovaný sběr vydává město Vizovice na základě zaplaceného 

místního poplatku [3]. 

Sběr nebezpečných odpadů probíhá ve sběrném místě města Vizovice na sídlišti 

Štěpská. Ve sběrném místě je dále možné odevzdat papír a lepenku a objemný odpad a 

vykupují se zde kovy. Občané mohou ve sběrném místě uvedené odpady odevzdat zdarma, 

podnikatelé za úplatu. Dále sběrné místo slouží jako shromažďovací místo pro zpětný 

odběr použitých elektrospotřebičů. Služba je poskytována bezplatně pro občany města a 

obcí v působnosti městského úřadu Vizovice a také pro podnikatele za předpokladu, že 

spotřebiče jsou do sběrného místa odevzdány kompletní [3].  
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Stavební a demoliční odpady vznikající občanům města Vizovice při úpravách a 

přestavbách domů a bytů mohou občané odevzdat ve sběrném místě nebo si nechat od 

technických služeb přistavit kontejner [3]. 

A.4.2 Přehled a množství současné produkce odpadů oblasti 

Tato kapitola uvádí produkci jednotlivých skupin odpadů ve městě Vizovice a 

jednotlivých obcích Vizovicka v roce 2007. Tento rok byl zvolen jako poslední uzavřený, 

v době zpracování bakalářské práce na přelomu let 2008 – 2009 ještě nebyly známy 

ucelené údaje za rok 2008. Povinnost odevzdávat kompletní Hlášení o produkci a 

nakládání s odpady mají obce ze zákona vždy k 15.2. následujícího roku. Všechny zjištěné 

údaje pochází z evidence odpadů obce z rozšířenou působností (ORP), která vzniká na 

základě každoročního hlášení o produkci a nakládání s odpady od jednotlivých obcí. 

Produkce jednotlivých měst a obcí jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 6 této práce. 

Z údajů uvedených v jednotlivých hlášeních [4] vychází následující souhrnná tabulka č. 1, 

uvedená na další straně. 
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. 

Tabulka č.1 Stávající produkce odpadů oblasti Vizovicka za rok 2007 

 

Vysvětlivky: O = odpad kategorie ostatní odpad, N = odpad kategorie nebezpečný odpad 
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Z tabulky č. 1 vyplývá, že produkce směsného komunálního odpadu (SKO) na jednoho 

obyvatele oblasti činí 289 kg/rok. To je obvyklá produkce ve srovnání s celorepublikovým 

číslem (280 kg/obyvatele). Lze tedy říci, že oblast nevykazuje anomálii v produkci SKO a 

také, že zpracované údaje odpovídají skutečnosti a s velkou pravděpodobností neobsahují 

chyby v evidenci odpadů. 

 Ze souhrnné produkce odpadů v tabulce č. 1 byly odpady, se kterými se dále 

nakládá stejným způsobem (které jsou např. běžným sortimentem ve sběrných dvorech), 

dány do jakýchsi skupin stejného nebo podobného materiálového složení, ale někdy 

rozdílných katalogových čísel. Pro tyto skupiny jsou pak v další kapitole navrženy způsoby 

nakládání (sběr, shromažďování, počty a objemy kontejnerů) a návrhy kapacit jednotlivých 

zařízení. 

Tabulka č.2 Skupiny odpadů pro návrh jednotlivých zařízení 

 

Vysvětlivky: BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad, SKO = směsný komunální 

odpad, N odpad = odpad kategorie nebezpečný odpad. 
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 Z tabulky č. 2 vyplývá, že v oblasti se vyskytuje téměř 176 tun odpadového papíru 

(papír, lepenka, papírové obaly), 135 tun odpadních plastů (PET láhve a další plastové 

obaly, fólie), 162 tun odpadního skla (skleněné obaly a další sklo z komunální produkce). 

Nejsou evidovány kompozitní obaly (nápojové kartony - tzv. tetrapack), jejich produkce je 

pak dále započítána do odpadů papíru, se kterými se i většinou společně sbírají. Další 

poměrně velkou skupinou odpadů, která se v produkci odpadů oblasti vyskytuje, jsou 

odpadní kovy (279 tun). Jedná se o odpady směsných kovů, ale i vytříděný cín, hliník, 

olovo, zinek, měď, mosaz, bronz a další. Dobrá evidence a výtěžnost kovů pramení 

z doposud všeobecně dobré výkupní ceny této suroviny. Stavební a demoliční odpady jsou 

zastoupeny  97 tunami, což je na oblast takové velikosti poměrně málo. Je to dáno tím, že 

pro tyto odpady v oblasti Vizovicka neexistuje žádné zařízení, které by je zpracovávalo. 

Velká část produkce se nedostává do evidence odpadů obcí, ve kterých by se měly 

vyskytovat směsné stavební a demoliční odpady, zemina a kamení a také podíl vytříděného 

betonu a cihel. Dřevo je evidováno v množství 3 tuny, což také není veškerá produkce 

odpadního dřeva oblasti. 

 Co se týká nebezpečných odpadů, škála produkce byla různorodá. Tyto odpady 

byly rozděleny do skupiny „tekuté NO“, což zahrnuje skupinu odpadů jako oleje, 

rozpouštědla, kyseliny, barvy, laky. Tyto odpady je nutné shromažďovat buď v jejich 

původních obalech nebo v uzavřených nádobách, které jsou navíc uloženy v zabezpečené 

sběrně nebezpečného odpadu. Těchto odpadů se v oblasti vyskytovalo 14 tun. Skupina 

„tuhé NO“ zahrnuje znečištěné obaly, čistící tkaniny atd. – půl tuny. Další skupinou 

nebezpečných odpadů jsou nepoužitelná léčiva – jejich produkce byla 1,4 tuny za rok. 

 Skupina „elektrozařízení“ zahrnuje lednice, mrazáky, televizory, počítače, rádia 

atd. Jedná se o skupinu odpadů, která nemusí být evidována jako odpad, pokud je předmět 

odevzdán kompletní. To platí i o bateriích, akumulátorech a zářivkách, které je možné 

v současné době odevzdat a evidovat jako použité výrobky. 
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B. PRAKTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Návrh řešení pro jednotlivé skupiny odpadů, zařízení a technologií na jejich 

zpracování a jejichž potřebnost vyplynula ze zpracované analýzy, která byla provedena na 

základě vyhodnocení současných toků odpadů a potenciálů produkce odpadu, které jsou 

předpokládány po zprovoznění nových zařízení. 

Na základě informací z analytické části je navrženo následující řešení. Pro město 

Vizovice a okolní spádové obce je navrženo vybudování nového sběrného dvoru, který 

v oblasti chybí. Pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů je navrženo vybudování 

nové kompostárny pro jejich zpracování. Zařízení pro zpracování bioodpadů v oblasti 

v současné době rovněž chybí. Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr i kompostárna by měly 

být z provozního hlediska (obsluha, oplocení, příjezdová cesta) umístěny v jedné lokalitě, 

je možné tato dvě zařízení nazývat jako Odpadové centrum oblasti. Město a obce 

Vizovicka je dále třeba dovybavit o kontejnery na separovaný odpad. 

 

B.1 Návrh na zřízení a vybavení jednotlivých zařízení 

B.1.1 Sběrný dvůr 

V současné době neexistuje v ČR jednoznačná metodika, která by umožnila 

stanovit potenciální produkci odpadů v souvislosti se zřízením nového sběrného dvoru pro 

určitou obec nebo celou oblast. Existují pouze výsledky výzkumného úkolu VaV/720/2/00 

zpracovaného v roce 2003 v rámci projektu Intenzifikace sběru, dopravy a třídění 

komunálního odpadu, které ale vycházejí pouze z rozboru skladby směsného komunálního 

odpadu (zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí). Ve sběrných 

dvorech jsou však odevzdávány i odpady, které se v běžném domovním odpadu 

nevyskytují (či by se vyskytovat neměly). Jako příklad lze uvézt stavební a demoliční 

odpady, pneumatiky, elektrotechnická zařízení apod.  
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Proto jsem pro návrh kapacity sběrného dvoru pro oblast Vizovicka použila své 

způsoby výpočtu, které by měly co nejvíce odrážet skutečnost. První způsob výpočtu je 

aplikován pro odhad produkce separovaného odpadu a to především odpadů z obalů, druhý 

způsob je aplikován pro výpočet dalších druhů odpadů na sběrných dvorech běžně 

sbíraných. 

1) separovaný odpad, který je v obcích současně sbírán také do nádob nebo pytlovým 

způsobem (papír, plasty, sklo) 

Pro výpočet množství papíru, plastů, skla ve sběrném dvoře byly použity statistické údaje 

z v České republice již provozovaných sběrných dvorů (3 sběrné dvory ve Zlínském kraji). 

Z těchto hodnot byly stanoveny jednotkové produkce v kg/obyvatele a z nich vypočtena 

průměrná hodnota. Tato průměrná hodnota byla přepočtena na počet obyvatel oblasti 

Vizovicka. Z těchto hodnot pak byl následně sestaven návrh kapacit – počty a objemy 

kontejnerů pro jednotlivé druhy těchto odpadů. 

2) další odpad, který je běžně ve sběrných dvorech sbírán (nebezpečný odpad, 

stavební a demoliční odpady, dřevo, objemný odpad, pneumatiky, kovy, bioodpad) 

Pro výpočet objemů a počtu vývozů těchto nádob za rok byly použity zjištěné údaje 

z hlášení o produkci a nakládání s odpady jednotlivých obcí. 

Sběrné dvory bývají vybaveny různými typy nádob, většinou však takovými, které 

jsou v oblasti obvyklé a pro jejich výklop či odvoz existuje v místě dostupná technika. 

Většinou se jedná o svozová auta místních technických služeb. Proto byly pro potenciální 

sběrný dvůr navrženy nádoby o objemu 1,5 m3 na separovaný odpad (papír, plast, sklo) a 

nádoby o objemu 10 m3 na ostatní druhy sbíraného odpadu kromě stavebních  a 

demoličních odpadů. U těchto odpadů je třeba počítat s vyšší hmotností a manipulace 

s velkým kontejnerem by byla technicky náročná. Proto pro tento druh odpadu je navržen 

kontejner o objemu 5 m3 s častějším výklopem. 
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Číselné konstanty pro výpočet množství kontejnerů znamenají počet výklopů za rok 

podle následujícího klíče: 

52 = svoz 1 x týdně, 
26 = svoz 1 x za 14 dnů, 
12 = svoz 1 x měsíčně, 
6   = svoz 1 x za 2 měsíce, 
3   = svoz 3 x ročně. 

Objemové hmotnosti jednotlivých druhů odpadů vychází ze zkušeností z provozu 

odpadového hospodářství jednotlivých provozovatelů, většinou technických služeb (např. 

bioodpad 0,25 t.m-3, kovy 0,6 t.m-3 atd.). 

Tabulka č.3 Návrh na vybavení sběrného dvoru oblasti – odpady kategorie ostatní odpad 

 

Vysvětlivky: 52 = svoz 1 x týdně, 26 = svoz 1 x za 14 dnů, 12 = svoz 1 x měsíčně, 6 = svoz 

1 x za 2 měsíce, 3 = svoz 3 x ročně. 

Z výpočtů vyplynulo následující: 

- stavební a demoliční odpady: 1 x kontejner o objemu 5 m3, výklop 1 x za 14 dnů, 

- dřevo: 1 x kontejner o objemu 10 m3, výklop 3 x ročně, 

- pneumatiky: 1 x kontejner o objemu 10 m3, výklop 1 x měsíčně, 

- bioodpad: 2 x kontejner o objemu 10 m3, výklop 1 x za 14 dnů, 

- objemný odpad: 2 x kontejner o objemu 10 m3, výklop 1 x za 14 dnů, 

- kovy: 2 x kontejner o objemu 10 m3, výklop 1 x za 14 dnů, 

- sklo: 2 x kontejner o objemu 1,5 m3 (1 ks na směsné, 1 ks na bílé), výklop 1 x za 14 dnů, 

- papír: 3 x kontejner o objemu 1,5 m3, výklop 1 x za 14 dnů, 

- plast: 3 x kontejner o objemu 1,5 m3, výklop 1 x za 14 dnů, 

- směsný komunální odpad (zbytkový): 1 x kontejner o objemu 10 m3, výklop 1 x za 14 

dnů. 
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Tabulka č.4 Předpokládaná kapacita – odpady do volně umístěných kontejnerů 

 
 

Odpady kategorie nebezpečný odpad jsou shromažďovány ve sběrně nebezpečných 

odpadů, která je součástí sběrného dvoru. Sběrna má záchytnou vanu pro případ úniku 

tekutých odpadů a uzamykatelné dveře. Elektrozařízení bývají shromažďována na ploše 

pod přístřeškem. Potenciální aktuální množství těchto odpadů bylo vypočítáno na základě 

zjištěných produkcí těchto odpadů v oblasti a předpokládaných intervalů vývozu 

kontejnerů (1 x týdně nebo 1 x za 14 dnů nebo 1 x měsíčně). 
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Tabulka č.5 Množství odpadu kategorie nebezpečný odpad při různých intervalech odvozu 

 

Vysvětlivky: 52 = svoz 1 x týdně, 26 = svoz 1 x za 14 dnů, 12 = svoz 1 x měsíčně 

Z výpočtů vyplynulo následující: 

- elektrozařízení: max. aktuální množství 3 tuny při odvozu 1 x měsíčně, 

- baterie a akumulátory: max. aktuální množství 1 tuna při odvozu 1 x měsíčně, 

- zářivky: max. aktuální množství 0,02 tun při odvozu 1 x měsíčně, 

- tekuté NO: max. aktuální množství 1,2 tuny při odvozu 1 x měsíčně, 

- tuhé NO: max. aktuální množství 0,05 tuny při odvozu 1 x měsíčně, 

- léky: max. aktuální množství 0,2 tuny při odvozu 1 x měsíčně. 

Konečné hodnoty jsou zaokrouhleny. Celkově lze říci, že okamžitá kapacita přístřešku 

pro elektrozařízení by měla být 3 tuny, okamžitá kapacita sběrny nebezpečných odpadů by 

měla být rovněž 3 tuny. 

Tabulka č.6 Předpokládaná kapacita – odpady umístěné do přístřešku ve sběrném dvoře 

 

Vysvětlivky: NL = nebezpečné látky 
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Tabulka č.7 Předpokládaná kapacita – odpady umístěné do sběrny nebezpečného odpadu 

 

Vysvětlivky: NL = nebezpečné látky, NO nebezpečný odpad 

Celková předpokládaná kapacita sběrného dvoru tedy je 690,5 tuny všech odpadů 

za rok, z toho 31,2 tuny přístřešek pro elektrozařízení a 27,7 tuny sběrna nebezpečných 

odpadů. 

Celková okamžitá kapacita sběrného dvoru je 40,7 tuny všech odpadů, z toho 3 

tuny přístřešek pro elektrozařízení a 3 tuny sběrna nebezpečných odpadů. 

 

B.1.2 Kompostárna 

Z analýzy vyplynulo, že se v oblasti vyskytuje cca 80 tun bioodpadu za rok. Toto 

množství bylo použito pro výpočet kapacity nádob ve sběrném dvoře, odkud by se pak 

bioodpad svážel na kompostárnu. Bioodpad však ve své evidenci vykazuje pouze obec 

Bratřejov.  

 Celkový potenciál výskytu biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

(BRKO) je proto vypočten z produkce směsného komunálního odpadu (SKO) a to za 
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předpokladu jeho výskytu 30%. [5] Tento předpoklad procentuálního zastoupení BRKO 

v SKO vyplynul z výsledků projektu s názvem: „Realizační projekt analýz domovního 

odpadu ve Zlínském kraji“, který byl realizován v roce 2008 firmou ENVIprojekt s.r.o. 

Zlín za podpory Krajského úřadu Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti 

EKO-KOM, a.s. Analýzy byly zaměřeny na zjištění skladby směsného komunálního 

odpadu, který je z jednotlivých obcí svážen na skládku. Práce probíhaly tříděním na sítu a 

dále ručním dotříděním odpadu na jednotlivé složky. Bioodpady zde byly zastoupeny 

zahradním a kuchyňským odpadem. 

 

Obrázek č.1 Graf průměrné skladby směsného komunálního odpadu 

Z projektu tedy vyplynulo, že podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je 

průměrně 30%. Z tohoto zjištění vychází další výpočty týkající se předpokládané produkci 

BRKO v oblasti. 

Pro stanovení potenciální produkce odpadů z údržby obecní zeleně, to znamená 

biologicky rozložitelných odpadů (BRO), byly použity údaje o výměře sečených ploch a 

výnosu trávy z travních ploch (8 tun/hektar). Tento údaj byl vypočítán z evidence 
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technických služeb (eviduje se sečená plocha a množství svezené trávy). Údaje o obecních 

zelených plochách poskytly jednotlivé obce [3]. 

Tabulka č.8 Teoretická produkce biologicky rozložitelných odpadů 

 

Vysvětlivky: BRO = biologicky rozložitelný odpad (odpad z údržby zeleně měst a obcí), 

BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad (bioodpad od občanů), SKO = směsný 

komunální odpad 

Při zapojení všech obcí je minimální potenciální produkce biologických odpadů ve 

výši 1 196 tun ročně, z toho 313 tun bioodpadu z obecních zelení a 883 tun bioodpadu 

vytříděním ze směsného komunálního odpadu. 

Pro návrh kompostárny byly použity dvě hodnoty potenciálně přijímaného 

množství bioodpadu. 

a) 1 196 tun/rok (BRO z obecních zelení + BRKO bioodpad vytříděný z SKO), 

b) 313 tun/rok (pouze BRO z obecních zelení). 

Z toho také vyplynuly dvě základní možnosti návrhu kompostárny s různým 

režimem: 

a) klasická kompostárna s kapacitou 1 196 tun/rok bioodpadů na vstupu, 

b) komunitní kompostárna s kapacitou 313 tun/rok zelených zbytků na vstupu. 

Komunitní kompostárny jsou dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vyjmuty 

z režimu odpadů za dodržení určitých podmínek. Více v kapitole č. B.3.2 této bakalářské 

práce. 



Alexandra Císařová: Optimalizace odpadového hospodářství oblasti Vizovicka 

2009  21 
 

Návrh velikosti ploch kompostárny byl stanoven výpočtem dle materiálu 

uveřejněného Českou zemědělskou univerzitou v Praze [6]. 

Tabulka č.9 Návrh velikosti kompostárny 

 

Z výpočtu v tabulce č. 9 vyplývá, že pro množství 1 196 tun bioodpadu ročně je 

potřeba plochy od 562 do 2 560 m2 podle typu použitého tvaru kompostovací hromady 

(trojúhelník/lichoběžník) a typu překopávače. Velikost komunitní kompostárny byla 

vypočítána od 147 do 670 m2. 

Bioodpad je ukládán do hromad s trojúhelníkovým nebo lichoběžníkovým profilem 

podle konkrétní situace - druhu naváženého materiálu, použitého mechanizačního 

prostředku pro překopávání či ročního období. Trojúhelníkový profil hromady se využívá 

při kompostování menšího množství surovin, které jsou zakládány průběžně. Výhodou 

trojúhelníkového profilu je lepší odvádění tepla a přirozené provzdušňování hromady. 

Nevýhodou je horší aplikace vody do hromady a zranitelnost hromady deštěm. 

Lichoběžníkový profil hromady se využije při zpracování většího množství surovin. 

Výhodou je lepší využití ploch, udržení teploty v počátcích kompostování, menší 

zranitelnost deštěm. Nevýhodou je horší provzdušňování profilu hromady a s tím 

související nutnost častějšího překopávání. 

Typ překopávače může být buď šnekový (koeficient 1,1) nebo bubnový tažený 

traktorem (koeficient 1,6). Výpočet uvažoval s kompostováním po celý rok (52 týdnů). 

Kompostovací proces by měl být zajištěn dodržením správného poměru živin C : N 

= 30 : 1 , dodržením vlhkosti 40 - 65 %, obsahu organických látek min. 25 % a zajištěním 

aerobních podmínek. Mimo odpady budou do kompostárny vstupovat také suroviny, bez 
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kterých by kompost neměl potřebnou kvalitu. K bioodpadům může být přidána do 10% 

objemu zemina (nemusí to být ornice, ale nesmí obsahovat kameny), která vytvoří základ 

pro vznik sorpčního komplexu. Dále pro vyrovnání kyselosti a podpoře rozkladného 

procesu směsi může být přidáváno mleté pálené vápno nebo mletý vápenec. Používání 

vápenatých látek ale není pro kompostování nezbytné. [6] 

Pro sběr biologicky rozložitelných odpadů je navržen pytlový sběr se svozem na 

kompostárnu s postupným náběhem dle zkušeností po zavedení sběru. Pokud se tento 

způsob bude jevit jako nepraktický, je možné začít sbírat BRKO do nádob umístěných u 

jednotlivých domů (objem 120 l) nebo kontejnerů pro více domů (1100 l). 

 

B.1.3 Sběr separovaných odpadů v obcích (papír, plasty, sklo) 

Pro stanovení potenciální produkce separovaných složek v jednotlivých obcích byly 

použity údaje o průměrné výtěžnosti v kg/obyvatele/rok ve Zlínském kraji [5]: 

11,80 = průměrné množství vytříděného papíru v kraji v kg/1 obyvatele, 

  5,20 = průměrné množství vytříděných plastů v kraji v kg/1 obyvatele, 

  8,34 = průměrné množství vytříděného skla v kraji v kg/1 obyvatele. 

Tabulka č.10 Teoretická produkce separovaných složek odpadu v jednotlivých obcích 

 

Vysvětlivky: 11,80 = průměrné množství vytříděného papíru v kraji v kg/1 obyvatele, 5,20 

= průměrné množství vytříděných plastů v kraji v kg/1 obyvatele, 8,34 = průměrné 

množství vytříděného skla v kraji v kg/1 obyvatele. 
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Teoretická produkce papíru v oblasti byla stanovena na 116 tun ročně, plastů 51 tun 

ročně a u skla 82 tun ročně. Podle teoretického množství těchto odpadů v jednotlivých 

obcích oblasti byly dále stanoveny optimální množství kontejnerů pro sběr těchto odpadů 

v obcích. 

Tabulka č.11 Stanovení počtu a objemu kontejnerů na papír 

 

Vysvětlivky: 52 = svoz 1 x týdně, 26 = svoz 1 x za 14 dnů, 12 = svoz 1 x měsíčně, frek. = 

frekvence vývozu nádob 

Při zapojení všech obcí a dodržení průměrné výtěžnosti je stanoven požadavek na 

minimálně 22 ks kontejnerů na papír s převažujícím intervalem svozu 1x týdně. Požadavek 

na množství kontejnerů v jednotlivých obcích vyplývá z tabulky. 

Tabulka č.12 Stanovení počtu a objemu kontejnerů na plasty 

 

Vysvětlivky: 52 = svoz 1 x týdně, 26 = svoz 1 x za 14 dnů, 12 = svoz 1 x měsíčně, frek. = 

frekvence vývozu nádob 
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Při zapojení všech obcí a dodržení průměrné výtěžnosti je stanoven požadavek na 

minimálně 16 ks kontejnerů na plasty s převažujícím intervalem svozu 1x týdně. 

Požadavek na množství kontejnerů v jednotlivých obcích vyplývá z tabulky. 

Tabulka č.13 Stanovení počtu a objemu kontejnerů na sklo 

 

Vysvětlivky: 52 = svoz 1 x týdně, 26 = svoz 1 x za 14 dnů, 12 = svoz 1 x měsíčně, frek. = 

frekvence vývozu nádob 

Při zapojení všech obcí a dodržení průměrné výtěžnosti je stanoven požadavek na 

minimálně 11 ks kontejnerů na sklo s převažujícím intervalem svozu 1x týdně. Požadavek 

na množství kontejnerů v jednotlivých obcích vyplývá z tabulky. 
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B.2 Umístění sběrného dvoru a kompostárny 

B.2.1 Údaje o pozemcích a umístění lokality 

Odpadové centrum bylo po konzultaci s ředitelem TS Vizovice navrženo na 

volných pozemcích v lokalitě Janova hora, v těsné blízkosti stávajících objektů současné 

průmyslové zóny. Tato lokalita je umístěna v západní části města Vizovice, jižně od silnice 

I. třídy (I/49), která tvoří hlavní příjezdovou komunikaci ve směru od Zlína, ve Vizovicích 

pak po ulici Zlínská – viz. obrázek č. 2 a příloha č. 2 této práce. Pozemky v lokalitě jsou 

v majetku města [7]. 

 

Obrázek č.2 Umístění lokality v přehledné mapě  [7] 

 

Vzhledem k tomu, že pozemky určené pro výstavbu sběrného dvora jsou zařazeny do 

zemědělského půdního fondu [7], bude nutné v rámci projektové přípravy realizovat jejich 

trvalé vynětí – viz. Tabulka č. 14. 
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Tabulka č.14 Pozemky dotčené stavbou  

Parcelní číslo Vlastnické právo Druh pozemku Plocha (m2) 

4528/1 Obec Vizovice Orná půda 28 098 

 

Na obrázku č. 3 je znázorněno umístění budoucího zařízení v leteckém snímku [8]. 

 

 

Obrázek č.3 Umístění odpadového centra na leteckém snímku  [8] 

 

B.2.2 Posouzení vhodnosti lokality pro provozování zařízení 

a) inundační území vodních toků (záplavy) 

Ve smyslu vodohospodářského členění ČR přísluší území do hlavního povodí řeky 

Moravy a jeho dílčího povodí 4 - 13 – 01 - 018/0 [9]. Přímo územím Vizovic protéká říčka 

Lutoninka. Areál budoucího odpadového centra Janova hora je od řeky vzdálen cca 1 km 

jižně a neleží v inundačním území tohoto vodního toku. V roce 1997 (katastrofální 

povodně na Moravě) areál nebyl zatopen [9]. 



Alexandra Císařová: Optimalizace odpadového hospodářství oblasti Vizovicka 

2009  27 
 

b) chráněná území a systémy ekologické stability 

Lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Lokalita leží v obecně chráněném území dle tohoto zákona, což 

je přírodní park Vizovické vrchy [10]. Tento přírodní park je charakterizován souvisle 

zalesněnou hornatinou, typickým osídlením a hospodařením na svazích a v údolích a je 

významný z pohledu krajinářského, ekologického a rekreačního. Přírodní park byl zřízen k 

ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 

hodnotami, který nejsou zvláště chráněny podle zákona. Krajinný ráz se neposuzuje v 

zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem stanoveno 

plošné a prostorové uspořádání [11]. Rozsah přírodního parku Vizovické vrchy je patrný z 

přílohy č. 3 této práce. 

Lokalita neleží v žádném chráněném území podle zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách, zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, zákona č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích (lesní zákon). Nejbližší ochranné pásmo vodních zdrojů se nachází cca 3 km 

vzdušnou čárou směrem na jih (vyhlášeno pod č.j. VLHZ 1846/82-Boš ze dne 15.11.1982) 

[9], které nemůže být provozem odpadového centra ohroženo.  

Lokalita také neleží v územním systému ekologické stability (ÚSES) ani 

v chráněném území evropského významu vyhlášeném podle požadavků směrnice 

79/409/EHS o ptácích a směrnice 92/43/EHS o stanovištích (NATURA 2000). Nejbližší 

územní systémy ekologické stability se nacházejí cca 2 km vzdušnou čárou a to směrem na 

jih – nadregionální biocentrum Spálený a na jihozápad regionální biocentrum Pod 

Slavickým kopcem a regionální biokoridor Pod Slavickým kopcem-Oběťová. Tyto 

ekosystémy nemohou být výstavbou a provozem odpadového centra ovlivněny. [12] viz. 

Příloha č. 4 této práce. 

Z hlediska přírodních podmínek nejsou pro výstavbu v lokalitě Janova hora žádné 

zákonem omezující podmínky.. 
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B.3 Legislativní podmínky provozu jednotlivých zařízení 

B.3.1 Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr je zařízením pro sběr odpadů kód S6 dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, pokud jsou zde přebírány také odpady od podnikatelských subjektů. V případě, 

že jsou přebírány pouze odpady od občanů města, jedná se o sběrné místo města nebo obce 

kód S7. 

a) Sběrný dvůr - zařízení dle § 14 zákona 

Jedná se o zařízení ke sběru odpadů kód S6, které lze provozovat pouze na základě 

souhlasu krajského úřadu a podle schváleného provozního řádu dle zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech. 

b) Sběrné místo 

Jedná se o sběrné místo města (služba občanům města nebo obce) kód S7, které lze 

provozovat bez provozního řádu a souhlasu krajského úřadu. Toto musí být uvedeno 

v Obecně závazné vyhlášce. Pokud jsou ve sběrném místě přebírány nebezpečné odpady, 

musí provozovatel mít souhlas k nakládání s NO – nad 100 tun ročně vydává krajský úřad, 

pod 100 tun ročně vydává ORP. 

 Pro sběrný dvůr musí být vedena evidence odpadů na vstupu a výstupu dle § 21 vyhlášky 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vždy do 31.3. následujícího roku 

musí být dle § 22 vyhlášky podáno Hlášení o produkci a nakládání s odpady obci 

s rozšířenou působností (ORP) na předepsaném formuláři – příloha č. 20 Vyhlášky č. 

383/2001 Sb. 

Pro některé odpady dle § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (kovy) musí být vedena 

zvláštní evidence s uvedením totožnosti osoby, od které byly takové věci jako odpady 

vykoupeny. 
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Sběrný dvůr musí být ohlašován dle bodu 4 § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. ORP na 

formuláři uvedeném v příloze č. 24 vyhlášky (zařízení k využití odpadů). 

Pro sběrný dvůr musí mít veden Provozní deník dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

příloha č. 1, bod 10. 

Sběrný dvůr nespadá pod působnost zákonů č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění a č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V případě, že by součástí sběrného dvoru byl sklad nebezpečných odpadů, je třeba tento 

záměr posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb. ve zjišťovacím řízení. 

B.3.2 Kompostování 

Jsou hodnoceny dvě varianty zpracování bioodpadu (kompostování na otevřené 

ploše a komunitní kompostování).  

a) Komunitní kompostování (dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb.) 

- v komunitním kompostování lze využívat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a 

zahrad na území města, tyto zelené zbytky jsou vyčleněny z kategorie odpad, NELZE 

tedy kompostovat bioodpad, 

- komunitní kompostárna není zařízením dle § 14 zákona o odpadech, proto nemusí mít 

provozní řád, 

- k provozování takového kompostování není třeba souhlasu krajského úřadu ani obce s 

rozšířenou působností, systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu však musí stanovit Obecně závazná vyhláška obce, 

- výsledný produkt – zelený kompost – musí být využit pouze k údržbě a obnově veřejné 

zeleně na území obce, 

- systém komunitního kompostování se může týkat i právnických a fyzických osob 

podnikajících – vzniknou-li jim údržbou zeleně nebo zahrady na území města rostlinné 

zbytky, 

- komunitní kompostování musí být provozováno tak, aby nedošlo k narušení složek 

životního prostředí, proces musí být veden tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální 

proces organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu. 
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b) Kompostárna (kompostování v hromadách, kompostování ve vacích) 

- kompostárna je zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů kód R3 aerobním 

kompostováním, dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

- kompostárnu lze provozovat pouze na základě souhlasu krajského úřadu a podle 

schváleného provozního řádu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a schváleného 

provozního řádu středního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší, 

- kompostárna musí být provozována na zpevněné vodohospodářsky zabezpečené ploše 

(u kompostování ve vacích vodohospodářsky zabezpečená pouze plocha příjmu odpadu) 

tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí. 

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů jsou dle Přílohy č. 1, bodu 5.2 

k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, středními zdroji 

znečišťování ovzduší, musí mít provozní řád zdroje podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší. 

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů jsou dle Přílohy k vyhlášce 

č. 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry 

obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, stacionárními zdroji pachových emisí a 

jsou zařazeny do kategorie C (povinnost měřit emise pachových látek). 

Pokud bude výstupem z kompostování odpad, nelze jej využít na povrchu terénu 

bez splnění podmínek vyhl. č. 294/2005 Sb. ověřených laboratorními zkouškami. Pokud 

bude výstupem z kompostování substrát, musí mít certifikát výrobku na splnění kvality 

v něm uvedené dle Vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady. 

Pro kompostárnu musí být vedena evidence odpadů na vstupu a výstupu a evidence 

konečného produktu dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady. Vždy do 31.3. následujícího roku musí být dle § 22 vyhlášky podáno Hlášení o 
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produkci a nakládání s odpady obci s rozšířenou působností (ORP) na předepsaném 

formuláři – příloha č. 20 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Kompostárnu je třeba ohlašovat dle bodu 4 § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. ORP na 

formuláři uvedeném v příloze č. 22 vyhlášky (zařízení k využití odpadů). 

Pro kompostárnu musí mít veden Provozní deník dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

příloha č. 1, bod 10. 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění – jakékoliv 

zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů nespadá pod působnost zákona č. 

76/2002 Sb. Záměr nemusí projít správním řízením o integrované povolení. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – jakékoliv zařízení 

k využívání biologicky rozložitelných odpadů nespadá pod působnost zákona č. 100/2001 

Sb. Doporučuje se ale požádat krajský úřad o stanovisko. Vyloučí se tak možná 

komplikace při dalším povolování záměru. 

 

B.4 Stroje a zařízení 

Pro zabezpečení provozu odpadového centra je navrženo pořízení následujících 

technických prostředků (kromě svozové techniky, kterou technické služby vlastní): 

a) Štěpkovač 

 Pro sběrný dvůr a kompostárnu je navrženo pořízení štěpkovače pro usnadnění 

zpracování a snížení objemu ořezů větví a dalšího objemného bioodpadu. Štěpkovač je 

určen ke zpracování větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo 

k výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále k případnému zpracování nepotřebného 

řeziva a odpadního dřeva. Materiály lze zpracovávat do průměru 150 mm, nebo plochých 

materiálů do tloušťky 60 mm. Jako příklad je uveden štěpkovač LS 120 D od českého 

výrobce LASKI, spol. s r.o. [13]. 
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Obrázek č.4 Štěpkovač [13] 

b) Traktor s čelním nakladačem 

K manipulaci s kompostem je navržena malá mechanizace – traktor s čelním 

nakladačem, který bude sloužit k manipulaci s kompostem i k samotnému překopávání 

kompostu. Jako příklad je uveden Malotraktor Kioti CK 27 s čelní radlicí pro manipulaci 

s bioodpadem, který na český trh dodává firma ITTEC spol. s r.o. [14]. 

 

Obrázek č.5 Traktor s čelním nakladačem [14] 

c) Rotační síto 

Prosévání hotového kompostu bude zajištěno bubnovým rotačním sítem (třídičem). 

Prosévání hotového kompostu je důležité pro zvýšení jeho jakosti pro využití např. do 

městské zeleně. Pro příklad je uveden rotační třídič PEZZOLATO L3000, který na český 

trh dodává např. firma SOME Jindřichův Hradec s.r.o. [15]. 
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Obrázek č.6 Rotační třídič [15] 

d) Sběrna nebezpečného odpadu 

Pro shromažďování nebezpečných odpadů bude ve sběrném dvoře instalována 

sběrna nebezpečných odpadů, do které budou umisťovány nádoby na jednotlivé druhy 

odpadu. Sběrna musí mít zabezpečení proti úniku látek nebezpečných vodám. Pro tyto 

účely vyrábí česká firma Mevatec s.r.o. tzv. ekosklady různých rozměrů [16]. Jedná se o 

uzavřený kontejner, který má na celé ploše podlahy vytvořenou záchytnou vanu s roštovou 

podlahou. Po celém obvodu kontejneru jsou umístěny úchyty, ke kterým se pomocí 

popruhů uchycují libovolné nádoby. Výhodou tohoto systému je možnost průběžně měnit 

počet a složení jednotlivých nádob podle momentální potřeby. 

  

Obrázek č.7 Sběrna nebezpečného odpadu [16] 
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B.5 Stručná ekonomická analýza projektu 

Ekonomická analýza vychází z návrhu technického řešení. Jedná se o velmi 

jednoduché a orientační vyčíslení investičních a provozních nákladů, které by pro případné 

následné rozhodnutí o výstavbě a provozu zařízení muselo být detailně dopracováno. 

B.5.1 Investiční náklady 

Při výpočtu investičních nákladů byly použity zkušenosti společnosti ENVIprojekt 

s.r.o. Zlín s projektovou přípravou podobných zařízení. U stavebních celků byly použity 

ukazatele o měrné finanční náročnosti, které jsou používány jako hodnotící ukazatele u 

obdobných projektů, financovaných z prostředků EU: 

- kompostárny – měrné finanční náklady na pořízení zařízení jsou obvyklé v rozmezí 4 

000 – 7 000 Kč na tunu zpracovaného odpadu. 

- sběrné dvory – měrné finanční náklady na pořízení zařízení jsou obvyklé v rozmezí 1 

000 – 2 000 Kč/m2 zpevněné plochy a 400 – 800 Kč na 1 obyvatele zapojeného do 

systému. 

a) Kompostárna 

Předpokládaná max. velikost kompostárny pro Vizovicko:  1 196 tun bioodpadů na vstupu 

- stavební část  6 000 x 1 196 = 7 176 tis. Kč 

- technické vybavení 1 000 x 1 196 = 1 196 tis. Kč 

Kompostárna investičně celkem: 8 372 tis. Kč.  

b) Sběrný dvůr 

Předpokládaný počet zapojených obyvatel oblasti:  10 200 obyvatel 

Orientační cena: 10 200 x 400 = 4 080 tis. Kč 
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c) Celkové odhadované investiční náklady 

Celkové investiční náklady na odpadové centrum: 12 452 tis. Kč 

Odhadovaná výše investičních nákladů je pouze orientační. Před samotnou realizací 

by musel odhad investičních nákladů vycházet z konkrétních položkových rozpočtů 

projektu. 

B.5.2 Provozní náklady 

Provozní náklady vychází z předpokládaných kapacit kompostárny a sběrného 

dvoru. U obdobných zařízení jsou provozní náklady členěny do dvou základních skupin. 

Jednu skupinu tvoří náklady přímo spojené s přijímaným odpadem (zpracování, doprava, 

úprava apod.) a druhou skupinou nákladů jsou ty, které nesouvisí přímo s odpadem (např. 

mzda obsluhy, spotřeba elektřiny apod.). Pro jejich vyčíslení je použito průměrných 

hodnot. 

a) Kompostárna 

aa) Náklady přímo spojené se zpracováním odpadu 

Celkové max. množství odpadu v kompostárně (na vstupu) – 1 196 tun 

Průměrná cena za zpracování odpadu v kompostárně – 450 Kč/t 

Odhadované provozní náklady: 1 196 x 450 = 538 tis. Kč/rok 

ab) Ostatní náklady na kompostárnu 

Mzdové náklady – 495 tis. Kč/rok 

Poplatky, režie apod. – 50 tis. Kč/rok 

Celkem: 545 tis. Kč/rok 

Celkové roční provozní náklady na kompostárnu jsou odhadovány na 1 038 tis. Kč.  

b) Sběrný dvůr 

ba) Náklady přímo spojené s příjmem odpadu a s manipulací s odpadem 

Předpokládané množství odpadu na příjmu – 636 t/rok 
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Průměrná cena za odstranění – 1 100 Kč/t 

Průměrná cena za dopravu – 190 Kč/t 

Celkové náklady – 1 290 Kč/t 

Roční náklady: 1 290 x 636 = 820 tis. Kč 

bb)  Ostatní náklady na sběrný dvůr 

Mzdové náklady – 495 tis. Kč/rok 

Poplatky, režie apod. – 150 ti. Kč/rok 

Celkové náklady – 645 tis. Kč/rok 

Celkové roční provozní náklady na sběrný dvůr jsou odhadovány na 1 465 tis. Kč. 
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C. DISKUZE VÝSLEDK Ů PRÁCE 

C.1 SWOT analýza 

Pro vyhodnocení výsledků práce jsem použila standardizovanou metodu SWOT. 

Tuto metodu lze aplikovat na širokou škálu činností, v tomto případě byla použita pro 

vyhodnocení realizace záměru optimalizace odpadového hospodářství Vizovicka. 

„SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (ang: 

Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby 

(ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. 

Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a 

tvorbě politik. S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. Základ metody spočívá v klasifikaci a 

ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních 

skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.“ [17] 
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a) Kompostárna 

Silné stránky Slabé stránky 

1. snížení množství bioodpadu ukládaného na 

skládky (tvorba metanu = skleníkový plyn), 

2. využití bioodpadu jako hnojiva (vrácení zpět do 

přírody) = zkvalitnění obecní zeleně, 

3. snížení nákladů obce za skládkování odpadu, 

4. nová pracovní místa, 

5. plnění cílů POH. 

1. omezené použití výsledného produktu – 

přísné požadavky na kvalitu kompostu 

= omezení možnosti prodeje hnojiva. 

Příležitosti Hrozby 

1. zvýšení  podílu využitelných složek odpadu =  

dodatečný příjem pro provozovatele, 

2. využití peněz z dotačních titulů EU pro 

financování  výstavby. 

1. emise pachových látek při nedodržení 

správného postupu kompostování, 

2.  nedodržování kvality vstupních surovin 

= zvýšení nákladů na odstranění 

nekvalitního kompostu. 

b) Sběrný dvůr 

Silné stránky Slabé stránky 

1. snížení počtu černých skládek, 

2. centrální místo pro odkládání odpadu, 

3. zvýšení čistoty měst a obcí (omezení tzv. 

litteringu = volně pohozený odpad), 

4. snížení nákladů obce na skládkování odpadu, 

5. nová pracovní místa, 

6. plnění cílů POH. 

1. nižší dostupnost v okrajových částech 

města a z ostatních obcí regionu, 

2. vyšší provozní náklady. 

 

Příležitosti Hrozby 

1. zvýšení  podílu využitelných složek odpadu =  

dodatečný příjem pro provozovatele, 

2. zvýšení odměny pro obec od autorizovaných 

společností (EKO-KOM, a.s. Elektrowin, 

Asekol atd.), 

3. využití peněz z dotačních titulů EU pro 

financování výstavby. 

1. zhoršení odbytu vytříděných složek 

např. v důsledku finanční krize = 

zvýšení provozních nákladů pro 

provozovatele. 
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C.2 Vyhodnocení záměru vzhledem k POH Zlínského kraje 

Porovnání záměru stavby odpadového centra a revitalizace systému odpadového 

hospodářství oblasti s vybranými cíly POH Zlínského kraje [18], konkrétně s cíly, které 

jsou určují k nakládání s komunálními odpady, je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č.15 Přehled vyhodnocení záměru s cíly POH ZLK 

číslo cíle 
POH ZLK 

název cíle POH ZLK komentář 

3.1.1.I Původci odpadů aplikují zásady 

správné provozní praxe v nakládání 

s odpady 

obec je původcem odpadů od občanů a 

podnikatelů zapojených v systému obce na 

základě smlouvy, správná provozní praxe je 

v regionu Vizovicko provozována a bude 

zlepšena vybudováním odpadového centra a 

optimalizací odpadového hospodářství 

3.1.2.I Zajistit  vytřídění a sběr nebezpečných 

složek komunálního odpadu 

v současné době je možné NO ve městě 

Vizovice odevzdat ve sběrném místě a 

v ostatních obcích probíhá sběr NO 

mobilním způsobem, součástí nově 

budovaného OC bude také nový kapacitně 

dostačující a moderně vybavený sběrný 

dvůr, který bude přijímat mimo jiné také 

nebezpečné odpady 

3.1.2.II Zajistit sběr, recyklaci a využití 

odpadů spotřebitelských obalů 

sběr odpadů z obalů probíhá do 

shromažďovacích nádob rozmístěných na 

stanovištích v obcích a mobilním pytlovým 

sběrem, tento systém bude rozšířen možností 

odevzdat spotřebitelské obaly (sklo, papír, 

plast, nápojový karton) ve sběrném dvoře 

(součást OC) 
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číslo cíle 
POH ZLK 

název cíle POH ZLK komentář 

3.1.2.III Zajistit sběr a využití objemných 

odpadů 

objemný odpad je sbírán pomocí 

velkoobjemových kontejnerů, které jsou 

rozmisťovány na různých stanovištích 

v obcích, nyní bude jeho sběr zajištěn v 

novém sběrném dvoře (součást OC) 

3.1.2. IV Zvýšit materiálové využívání 

komunálních odpadů 

doposud se využitelné odpady v oblasti 

pouze svážely a shromažďovaly před jejich 

následným využitím, nyní budou v areálu 

OC vybudována a provozována zařízení pro 

využití odpadů – kompostárna 

3.1.2.V Snížit podíl biologicky rozložitelných 

odpadů uložených na skládky 

součástí OC bude zařízení na využití 

biologicky rozložitelných odpadů, které 

odkloní tyto biodegradabilní odpady ze 

skládkování 

3.1.2. VI Obyvatelstvo kraje má dostatek 

informací k rozhodování 

občané města a obcí budou informování o 

nových možnostech (způsobem v místě 

obvyklým) 

3.1.4.6.I Zabránit rozptylu azbestu a 

azbestových vláken do složek 

životního prostředí 

OC neřeší 

3.1.4.7.I Zajistit sběr a využití autovraků OC neřeší 

3.1.4.8.I Zajistit sběr a využití stavebních a 

demoličních odpadů 

součástí OC bude plocha pro recyklaci 

stavebních a demoličních odpadů, bude zde 

probíhat sběr a úprava těchto odpadů pro 

další využití 

 Záměr výstavby odpadového centra je plně v souladu s POH Zlínského kraje. 

 Pokud by byla zvolena varianta komunitního kompostování, lze v zařízení využívat 

pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad města, nikoliv bioodpad. Jednotlivá 

zařízení pro nakládání s odpady musí mít ke kolaudaci schválené provozní řády. 
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Po vybudování centra a zprovoznění technologií v něm, bude nutné učinit také 

opatření v podobě úpravy Obecně závazné vyhlášky města o systému odpadového 

hospodářství, kde musí být zohledněny nové skutečnosti v systému nakládání s odpady 

města. 

Důležitá bude také osvěta občanů – informační kampaň, ve které musí zástupci 

města seznámit občany se změnami v systému odpadového hospodářství. Tato kampaň by 

neměla být jednorázová, účinnější je systematická dlouhodobá informovanost pomocí 

osvědčených prostředků v místě obvyklých. 
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D. ZÁVĚR 

 Vybudováním nového sběrného dvoru pro oblast Vizovicka by mělo dojít 

k výraznému navýšení vyseparovaných odpadů a především k jejich dalšímu 

uplatnění u zpracovatelů, kteří požadují již kvalitně vytříděný odpad. Toto nelze 

v současném sběrném místě, které je kapacitně nedostačující a bez kvalitního vybavení, 

zajistit. Vzhledem k nové kapacitě sběrného dvoru bude umožněno zde odevzdávat odpad 

také dalším obcím ze svozové oblasti Vizovic, což doposud nebylo možné. 

 Optimalizací a dovybavením města a okolních obcí o separační kontejnery by mělo 

dojít ke snížení donáškové vzdálenosti a umožnění třídění více občanům oblasti. Tím by 

mělo dojít k vyšší výtěžnosti separovaných odpadů, především odpadů z obalů (sklo, 

plasty) a papíru a lepenky. 

 V oblasti se nenachází žádné zařízení, které by zpracovávalo biologicky rozložitelné 

odpady. Tyto vesměs končí na skládce odpadů Březová jako součást směsného 

komunálního odpadu nebo objemného odpadu. Zahájením svozu a zpracování bioodpadů 

pak dojde k výraznému snížení množství těchto odpadů ukládaných na skládky, což má jak 

pozitivní dopad na životní prostředí (tvorba metanu ve skládce odpadů), tak pozitivní 

ekonomický dopad na obce, kterým se sníží náklady spojené s ukládáním odpadu na 

skládku odpadů. 

 Rozšířením sběru, svozu a zpracování materiálově využitelných odpadů a jejich 

následným využitím budoucí provozovatel přispěje ke splnění cílů Plánu odpadového 

hospodářství ČR a kraje, a to především v bodech: 

1. Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky a 

snížit celkový hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky. 

2. Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů s upřednostněním recyklace. 

3. Do roku 2010 snížit množství uložených biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů na skládky na 75%, do roku 2013 na 50% a do roku 2020 na 35% 

hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vzniklých v roce 1995. 
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