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Anotace  

Diplomová práce zpracovává téma nakládání s odpady na území Zlínského kraje, ve 

kterém hodnotí produkci a nakládání se vznikajícími odpady, síť stávajících zařízení pro 

nakládání s odpady a jejich kapacity. Na základě analýzy stávajícího stavu odpadového 

hospodářství bylo provedeno zhodnocení kapacit stávajících zpracovatelských zařízení a 

návrh dovybavení území zařízeními, které se zde jeví jako nedostatečné nebo chybí úplně. 

Řešení odpadového hospodářství jako kompletní pro celý kraj se nezdálo být z důvodu 

takto příliš velkého území výhodné, proto byla vybrána jako výchozí územní jednotka 

vţdy oblast spadající pod jednotlivé obce s rozšířenou působností a v kaţdé této jednotce 

byla navrţena konkrétní řešení. 

Klíčová slova: odpad, odpadové hospodářství, zařízení pro nakládání s odpady 

 

Summary  

The thesis deals with the issue of waste management in the region of Zlin. It evaluates 

waste production and treatment, the existing network of facilities for waste management 

and their capacity. On the basis of analysis of the existing state of waste management, the 

evaluation of capacities of processing facilities was done. It has identified missing facilities 

and those with insufficient capacity and it has brought proposals for furnishing the region 

with additional processing units. Evaluation of the waste management as a complex in the 

large area of the region was not well applicable, therefore the individual territorial units of 

municipalities with extended governance were assessed and some concrete measures were 

proposed for each of these units. 

Keywords: waste, waste management, facilities for waste management 
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Seznam zkratek 

BRO   Biologicky rozloţitelný odpad 

BRKO   Biologicky rozloţitelný komunální odpad 

BPS   Bioplynová stanice 

CeHO   Centrum pro hospodaření s odpady 

CENIA  Česká informační agentura ţivotního prostředí 

ČR   Česká republika 

EIA   Posouzení vlivu staveb na ţivotní prostředí 

EMAS Eco Management and Audit Scheme (dobrovolný nástroj ochrany 

ţivotního prostředí) 

ES   Evropské společenství 

EU   Evropská unie 

ISOH   Integrovaný systém odpadového hospodářství 

KO   Komunální odpady 

KÚ   Krajský úřad 

k.ú.   Katastrální území 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

NO   Nebezpečný odpad 

OH   Odpadové hospodářství 

OP ŢP   Operační program Ţivotní prostředí 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OZV   Obecně závazná vyhláška 

POH   Plán odpadového hospodářství 

SFŢP    Státní fond ţivotního prostředí 

SKO   Směsný komunální odpad 

S-OO3   Skládka podskupiny S-OO3 (ostatní komunální odpad) 

SWOT Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats = analýza silných 

a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb projektu 

TS   Technické sluţby 

VÚV T.G.M  Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garyka Masaryka 

ZLK   Zlínský kraj 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá managementem odpadového hospodářství ve 

Zlínském kraji na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP), ale hodnotí jej také jako 

celek. Zlínský kraj je administrativně, a vlastně i územně, rozdělen na 13 oblastí, které 

tvoří území měst a obcí se spádem k největšímu městu oblasti – tzv. obci s rozšířenou 

působností. Tato území se jevila jako výhodná pro posouzení odpadového hospodářství – 

kraj byl příliš velkou, obec příliš malou jednotkou. Úkolem diplomové práce je zhodnotit 

současný stav produkce a nakládání s odpady v těchto jednotlivých oblastech, stávajících 

zařízení nakládajících s odpady včetně vyhodnocení jejich kapacit ve vztahu k produkci, 

navrhnout doplnění sítě těchto zařízení a posoudit případnou potřebu nových zařízení. 

Data do diplomové práce byla získána ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského 

kraje, odborem ţivotního prostředí a zemědělství, který poskytoval údaje o zařízeních, 

jejich kapacitách a mnoţství ročního návozu do zařízení. Dále byla vyuţita databáze 

produkce odpadů a způsobů nakládání s odpady, kterou spravuje agentura CENIA, zřízená 

Ministerstvem ţivotního prostředí (MŢP). Další cenné údaje byly získány přímo od 

provozovatelů jednotlivých zařízení. Údaje v diplomové práci jsou tedy zaloţeny na 

skutečných datech získaných jak z evidence, tak přímo z terénu. Předpokládané teoretické 

produkce bioodpadů v oblasti, které jsou klíčovým údajem pro další kroky v návrhové 

části, byly vyčísleny vlastními výpočty zaloţenými na těchto datech. 

Tato diplomová práce by mohla být vyuţita jako podklad pro zpracování 

aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje, nebo pro dílčí Plány odpadového 

hospodářství původců na úrovni města/obce nebo sdruţení obcí (mikroregionu), které jsou 

součástí Zlínského kraje. Dále by mohla slouţit jako podklad pro zpracování studie 

proveditelnosti řešení odpadového hospodářství ve Zlínském kraji nebo jeho části. 

V neposlední řadě by mohla být pouţita samosprávou kraje nebo měst a obcí v kraji, pro 

rozhodovací proces o změně v systému nakládání s odpady. 
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A. VÝCHOZÍ SITUACE 

A.1 Současná legislativa odpadového hospodářství v České republice 

V současné době je v České republice v platnosti zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, který pokrývá celou oblast odpadového hospodářství. Prováděcí předpisy 

(vyhlášky a nařízení vlády) k tomuto zákonu pak řeší samostatně například oblast 

nakládání s bioodpady, odstraňování odpadů skládkováním nebo vyuţití odpadů na 

povrchu terénu. V současné době prochází legislativním řízením novela tohoto důleţitého 

zákona, která by měla vejít v platnost v roce 2012. Na legislativu odpadového hospodářství 

navazují další předpisy z oblasti ţivotního prostředí, které upravují ochranu ovzduší, 

ochranu vod, ochranu přírody a krajiny, případně geologické podloţí a ochranu půdy. Další 

důleţitou oblastí je integrovaná prevence, která řeší podmínky provozu zařízení tak, aby 

byl k ţivotnímu prostředí co nejšetrnější. To se týká také některých zařízení k nakládání 

s odpady, jako jsou spalovny, skládky nebo zařízení zpracovávající nebezpečné odpady, 

tato zařízení jsou zařazena do kategorie 5 zákona o integrované prevenci a omezování 

znečištění a musí projít procesem integrovaného povolování. 

 

A.2 Novela zákona o odpadech 

Novela zákona o odpadech vychází z poţadavků evropské legislativy. Podstatnou 

změnou by měl projít systém poplatků za ukládání odpadů na skládky tak, aby se 

skládkování, které není podporovaným způsobem nakládání s odpady, respektive 

v hierarchii nakládání s odpadem stojí aţ na posledním místě, stalo méně výhodným 

v porovnání s jinými způsoby nakládání s odpadem. Cílem právní úpravy bude také 

podpora materiálového vyuţívání bioodpadů v souladu s poţadavkem Směrnice Rady 

1999/31/ES, o skládkách odpadů, na sniţování obsahu biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky. Zcela nově se pro obce a města zavede 

povinnost třídit také biologicky rozloţitelný odpad. Obec si na svém území stanoví způsob 

sběru a dalšího nakládání s bioodpady, který zapracuje do obecně závazné vyhlášky (OZV) 

o systému nakládání s odpady na území obce. 



Bc. Alexandra Císařová: Integrovaný systém nakládání s odpady ve Zlínském kraji 

2011  3 

 

 

A.3 Plán odpadového hospodářství ČR a Plán odpadového hospodářství 

Zlínského kraje 

Nejdůleţitější částí kaţdého plánu odpadového hospodářství je jeho závazná část, 

na kterou by měla navazovat opatření přímo prováděná v praxi tak, aby byly splněny cíle 

stanovené v této části POH.  

Plán odpadového hospodářství České republiky stanoví rámcové cíle v odpadovém 

hospodářství následovně [1]: 

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

- nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech (např. 

autovraky, odpady z výroby oxidu titančitého, PCB, odpady z azbestu, kaly z ČOV, 

baterie a akumulátory a odpadní oleje), 

- nakládání s dalšími produkovanými odpady, 

- nakládání s obaly, 

- materiálové a energetické vyuţívání odpadů, 

- sniţování mnoţství odpadů ukládaných na skládky odpadů a sniţování podílu 

biologicky rozloţitelné sloţky obsaţené v komunálním odpadu, 

- vytváření integrovaných systémů nakládání s odpady. 

Projekty záměrů v oblasti odpadového hospodářství by měly směřovat k naplňování 

cílů Plánu odpadového hospodářství ČR a na něj navazujících POH jednotlivých krajů. To 

se na úrovni komunálních odpadů, které jsou nejvíce řešenou problematikou v této oblasti 

a které řeší také tato diplomová práce, můţe projevit v naplňování následujících cílů [1]: 

- zajistit tříděný sběr vyuţitelných sloţek komunálního odpadu prostřednictvím 

dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst (separovaný odpad, bioodpad, 

nebezpečný odpad), 

- navrhovat nová zařízení jako součást krajského integrovaného systému nakládání 

s odpady v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky z této oblasti, 

- motivovat veřejnost k oddělenému sběru vyuţitelných a nebezpečných sloţek 

komunálních odpadů, 
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- podporovat vyuţití  odpadů u všech skupin, kde je to s ohledem na ekologické, 

technické, ekonomické a sociální podmínky moţné, 

- sníţit hmotnostní podíl všech odpadů ukládaných na skládky odpadů a ukládat odpady 

na skládky jen v případě, ţe s těmito odpady nelze v daném místě a čase nakládat 

jiným způsobem, 

- vytvářet podmínky k oddělenému shromaţďování jednotlivých druhů biologicky 

rozloţitelných komunálních odpadů (BRKO) vznikajících v domácnostech, ţivnostech 

a úřadech, 

- sníţit mnoţství BRKO ukládaných na skládky odpadů a omezit tak jejich nepříznivý 

vliv na ţivotní prostředí, především škodlivé účinky jejich rozkladu v atmosféře.. 

POH Zlínského kraje, respektive jeho závazná část, byla zveřejněna v Obecně závazné 

vyhlášce Zlínského kraje č. 2/2004 ze dne 22.9.2004. Cíle a opatření k dosaţení cílů 

navazují na POH ČR. POH Zlínského kraje zatím nebyl od svého zveřejnění novelizován. 

 

A.4 Analýza současného stavu odpadového hospodářství oblasti 

A.4.1 Popis správních a územních  jednotek - ORP 

Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v 

přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené 

působnosti, vznikly 1.1.2003 v rámci reformy územní veřejné správy. 

Obce s rozšířenou působností (mimo jiné) ve své působnosti evidují údaje o produkci 

a nakládání s odpady na území obcí, které spadají pod jejich působnost. Vzniká tak 

databáze o odpadech zahrnující mnoţství a druhy odpadů produkovaných občany (obcemi) 

a jinými původci v oblasti, dále databáze způsobů nakládání s odpady, tzn. co se 

s vyprodukovaným odpadem děje dál, kdo a za jakým účelem jej přebírá. Tato databáze je 

pak dále posunuta do celorepublikové evidence ISOH (Integrovaný systém odpadového 

hospodářství), ve které jsou k dispozici ucelené údaje o odpadech od roku 2002 (působnost 

zákona č. 185/2001 Sb.) a dále za kaţdý rok, nyní aţ do roku 2009 včetně. 
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Data za roky 2002 – 2006 spravoval pro Ministerstvo ţivotního prostředí Výzkumný 

ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VÚV TGM), veřejná výzkumná instituce - 

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO). Od roku 2007 databázi spravuje Česká 

informační agentura ţivotního prostředí při MŢP (CENIA). 

Území Zlínského kraje zahrnuje celkem 13 správních obvodů ORP. Jejich seznam je 

v následující tabulce. Nejvíce obyvatel ţije v ORP Zlín, následuje Uherské Hradiště, 

Kroměříţ a Vsetín. Podle rozlohy je největší ORP Vsetín (zahrnuta rozsáhlá oblast 

Vsetínských vrchů, část Beskyd a Javorníků), dále Uherské Hradiště, Kroměříţ a Uherský 

Brod [2]. 

Tabulka č.1 Vybrané geografické údaje obvodů ORP Zlínského kraje 

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2010 

Kraj, správní obvod ORP 
Rozloha v 

km
2
 

Počet 

obyvatel 

Počet 

obyvatel 

sídla ORP 

Počet obcí 

z toho: se 

statutem 

města 

Zlínský kraj 3 964 591 042  305 30 

Bystřice pod Hostýnem 164 16 019 8 665 14 1 

Holešov 133 21 880 12 275 19 1 

Kroměříţ 499 70 137 29 027 46 5 

Luhačovice 179 19 270 5 338 15 2 

Otrokovice 112 34 987 18 518 10 2 

Roţnov pod Radhoštěm 239 35 321 16 871 9 2 

Uherské Hradiště 518 90 686 25 551 48 5 

Uherský Brod 474 53 701 17 117 30 2 

Valašské Klobouky 259 23 841 5 141 20 2 

Valašské Meziříčí 230 42 235 27 176 16 2 

Vizovice 146 16 591 4 661 16 2 

Vsetín 662 67 351 27 558 32 2 

Zlín 350 99 023 75 714 30 2 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR 
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Obrázek č.1 Schematická mapa ORP ve Zlínském kraji 

 

A.4.2 Druhy a kategorie odpadů, kterými se práce zabývá 

Veškeré druhy odpadů, které lidská společnost produkuje, bylo potřeba logickým 

způsobem roztřídit a zařadit tak, aby je bylo moţné v jednotném systému evidovat a 

kontrolovat jejich mnoţství a původce. Vznikl tzv. Katalog odpadů, který je do legislativy 

ČR uveden Vyhláškou č. 381/2001 Sb. Existují v podstatě dvě velké skupiny odpadu - 

komunální odpad (od občanů, z měst a obcí) a průmyslový odpad (z různých 

průmyslových a zemědělských výrob). Pod oběma skupinami se skrývá velké mnoţství 

druhů odpadů. Tato práce se zbývá pouze vybranými skupinami nevýrobních odpadů, které 

má smysl řešit na úrovni kraje nebo obcí, to je komunálními odpady. Většina 

průmyslových odpadů je řešena přímo v podniku, ve kterém vzniká, jsou to tzv. 

technologické odpady. U těchto odpadů je snahou především původce (podniku) o jejich 

minimalizaci kvůli menším ekonomickými dopadům na podnikatele (více odpadu = větší 

provozní náklady). K tomu podniky účelně vyuţívají různé systémy environmentálního 



Bc. Alexandra Císařová: Integrovaný systém nakládání s odpady ve Zlínském kraji 

2011  7 

 

managementu, např. Čistší produkci nebo EMAS. Existuje ale také skupina odpadů, kterou 

má smysl řešit společně s komunálním odpadem a která v podstatě do komunálního 

odpadu patří a je obcemi vykazována – skupina 15 (odpady obalů). Pro přehlednost 

uvádím skupiny odpadů, které jsou v této práci řešeny, protoţe se v regionu vyskytují a 

protoţe je má na této úrovni smysl řešit, a jejich stručný popis [3]. 

Tabulka č.2 Skupiny odpadů, které práce řeší 

skupina odpadů 
katalogové 

číslo odpadu 
popis odpadu 

bioodpad 

200201 

1) biologicky rozloţitelné komunální odpady 

(BRKO) separovaně sbírané od občanů 

2) biologicky rozloţitelné odpady (BRO) z měst a 
obcí (z údrţby veřejné zeleně) 

200108 

200125 

BRO z kuchyní a stravoven 

jedlý olej a tuk 

odpady papíru 
150101 

200101 

papírové a lepenkové obaly 

papír a lepenka od občanů 

odpady plastů 
150102 

200139 

plastové obaly 

plasty od občanů 

odpady skla 
150107 

200102 

skleněné obaly 

sklo od občanů 

objemný odpad 200307 objemný komunální odpad (od občanů) 

směsný odpad 200301 směsný komunální odpad (SKO) od občanů 

nebezpečný 

komunální odpad 

150110 

150202 

200113 

200114 

200115 

200117 

200119 

200126 

200127 

200129 

200131 

200132 

200137 

nebezpečné odpady od občanů, které je vhodné 

odstraňovat spalováním ve spalovně: 

znečištěné obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, 

rozpouštědla, fotochemikálie, barvy, kyseliny, 

zásady, pesticidy, lepidla, detergenty, nepouţitelná 

léčiva a cytostatika, dřevo obsahující nebezpečné 

látky 
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A.4.3 Produkce bioodpadů na území jednotlivých ORP 

Produkce bioodpadu se v jednotlivých obvodech ORP značně liší. Důvody jsou 

dva. Prvním důvodem je, ţe v některých velkých městech je jiţ zaveden oddělený sběr 

BRKO od občanů. V takovém případě se tento odpad dostává do centrální evidence ISOH 

pod katalogovým číslem 200201 – biologicky rozloţitelný odpad. V ostatních obvodech 

BRKO také vzniká, ale buď je součástí směsného nebo objemného odpadu, protoţe není 

tříděno, to znamená, ţe je započítáno v SKO pod katalogovým číslem 200301 nebo 

v objemném odpadu pod katalogovým číslem 200307, nebo není vykazováno v evidenci 

odpadů vůbec (např. sečená tráva z obecních ploch).  

Komunální bioodpady se značně liší od bioodpadů zemědělských nebo 

průmyslových. Existují pro ně také různé metody zpracování a především nutná úprava 

ţivočišných odpadů hygienizací ještě před vstupem do dalšího stupně zpracovatelského 

zařízení. V současné době známe především zpracování anaerobní (bioplynová stanice) a 

aerobní (kompostárna, fermentory). Podle způsobů následného zpracování lze produkci 

rozdělit na tři následující skupiny: 

1) odpady pro anaerobní zpracování – v této skupině lze zpracovávat veškerou 

produkci bioodpadu, od komunálních přes průmyslové aţ po zemědělské 

bioodpady (s podmínkou hygienizace odpadů ţivočišného původu, kterým je také 

např. odpad z kuchyní a stravoven), 

2) odpady pro aerobní zpracování průmyslové – vhodné jsou odpady komunální a 

odpady ze zeleně. Je moţné zpracovat také některé odpady ţivočišného původu, ale 

stejně jako u anaerobního zpracování, pouze předem hygienizované, 

3) odpady pro aerobní zpracování komunální (komunitní) – je povoleno zpracovávat 

pouze odpad ze zeleně a pouze z produkce města nebo obce („komunity“). 

Celková produkce bioodpadů ve Zlínském kraji je patrna z následující tabulky (seřazeno 

podle mnoţství produkce) [4]. 
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Tabulka č.3 Produkce bioodpadu v jednotlivých ORP podle evidence ISOH 

 

Zdroj: Databáze ISOH 

 

 

Obrázek č.2 Graf pořadí jednotlivých ORP podle evidované produkce komunálního bioodpadu 
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Z tabulky č. 3 a grafu je patrné, ţe největší produkce komunálního bioodpadu 

vzniká v ORP Uherské Hradiště, Kroměříţ, Zlín, Otrokovice a Uherský Brod. Jedná se o 

hodnoty mnoţství bioodpadu, které je evidované. To znamená, které města a obce vykazují 

v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady. Protoţe evidence obcí nezahrnují 

veškerý bioodpad, který na jejich území vzniká, nebo jej dokonce nevykazují vůbec, je 

dále pro návrhovou část dopočítáno potenciální mnoţství produkce bioodpadu 

v jednotlivých ORP podle „nejlepšího“ ORP. 

Oddělený sběr komunálního bioodpadu od občanů z domácností (BRKO) je 

zaveden ve městech Uherské Hradiště, Kroměříţ a ve dvou čtvrtích města Zlína. To se 

projevilo na mnoţství evidovaného bioodpadu v těchto regionech a je to zřetelně patrno 

z tabulky č.3. V ORP Uherské Hradiště také výrazně vystupuje mnoţství bioodpadů 

z kuchyní a stravoven, coţ není odpad přímo od občanů z domácností, ale z veřejného 

stravování. Tento odpad se do evidence dostává velmi špatně a jeho tok jde většinou mimo 

evidenci odpadů. Odpad z kuchyní a stravoven se stále zkrmuje, i kdyţ takové nakládání 

legislativa EU jiţ zakazuje. 

K návrhu zařízení pro zpracování komunálního bioodpadu budeme potřebovat 

dopočet BRKO v regionech, jak je jiţ zmíněno výše. V případě, ţe by se tento odpad začal 

ve všech oblastech třídit, je třeba počítat s kapacitami na jeho zpracování. Dopočet 

mnoţství byl proveden podle produkce odpadu na 1 obyvatele města, kde se jiţ třídí a kde 

je nejvyšší úspěšnost sběru (v tabulce č. 4 podbarveno). 

Pro BRO z kuchyní a stravoven byl pouţit údaj z města Uherské Hradiště 

(produkce 0,02821 tun/1obyvatele/rok). Pro jedlé oleje a tuky údaj z města Zlína (produkce 

0,00139 tun/1obyvatele/rok). Pro BRKO byl vzat údaj z města Kroměříţ (produkce 

0,03252 tun/1obyvatele/rok). 

Po dopočtu mnoţství potenciálně vznikajících bioodpadů v jednotlivých ORP, je 

moţné v další části diplomové práce srovnat kapacity zařízení, které jsou k dispozici 

v dané lokalitě, pokud taková zařízení v oblasti vůbec existují, příp. navrhnout zařízení 

nová. 
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Tabulka č.4 Dopočet potenciální produkce komunál. bioodpadů v jednotlivých ORP 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 

 

 

Obrázek č.3 Graf potenciální produkce bioodpadu v jednotlivých ORP 
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V případě, ţe by v některé oblasti bylo uvaţováno se stavbou bioplynové stanice, jejíţ provoz závisí na mnoţství vstupních bioodpadů (aby 

zařízení dobře a kontinuálně fungovalo a nestalo se ztrátovým), uvádím zde také výčet bioodpadů nekomunálních, to je z průmyslové 

výroby a zemědělství tak, jak jej eviduje centrální evidence odpadů ISOH [4]. V dalších kapitolách však s těmito odpady jiţ neuvaţuji.  

Tabulka č.5 Produkce nekomunálních bioodpadů v jednotlivých ORP 

 

Zdroj: Databáze ISOH 
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V produkci nekomunálních bioodpadů dominuje ORP Luhačovice. Je to dáno 

výrazným mnoţstvím odpadu z chovu zvířat v zemědělské ţivočišné výrobě. V oblasti je 

zřejmě vyšší počet chovů hospodářských zvířat na podestýlce, u kterých zemědělec odpad 

dále nevyuţívá, ale předává oprávněné osobě. Tento odpad (kat. č. 020106) v ţádném 

jiném ORP nefiguruje, pouze v malém mnoţství v ORP Kroměříţ a Zlín. 

Ve všech ORP jsou v produkci odpady z potravinářské výroby nebo potraviny 

z obchodních řetězců prošlé záruční dobou (suroviny nevhodné ke spotřebě). Nejvíce 

těchto odpadů vzniká ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin (kat. číslo 020304). Jedná se 

tedy o odpad rostlinného původu. Dalšími skupinami odpadů podle mnoţství produkce, 

jsou odpady z mlékárenského průmyslu a odpady prošlých mlékárenských výrobků (kat. 

číslo 020501) a odpady z pekáren, výroby cukrovinek a prošlé pečivo z obchodních řetězců 

(kat. číslo 020601). U všech těchto odpadů, nazývaných souhrnně „suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo zpracování“ nelze podle evidence rozlišit, zda je jejich původcem právě 

obchodní řetězec nebo prvotní výroba, protoţe jsou evidovány pod stejným katalogovým 

číslem. Pro bliţší rozlišení těchto odpadů by musel mít zpracovatel k dispozici podrobnou 

evidenci na úrovni všech původců v kraji. Pro naši potřebuje ale postačí souhrnné mnoţství 

za kaţdé ORP, protoţe při hrubém hodnocení kapacit a dostupnosti zpracovatelských 

zařízení, není takové rozlišení nutné. Pokud by se však jednalo uţ o přímý návrh zařízení, 

musel by mít projektant k dispozici podrobný průzkum. 

V regionu se dále poměrně hojně objevuje odpad z destilace lihovin (kat. č. 

020702). To je dáno místní průmyslovou výrobou alkoholických nápojů, kde dominuje 

ORP Uherské Hradiště.  

V několika ORP se objevuje odpad rostlinných tkání, coţ je odpad ze zemědělské 

rostlinné výroby nebo lesnické výroby. V některých ORP je produkován téţ odpad 

ţivočišných tkání, u kterého z evidence nepoznáme, do jaké kategorie je dle Nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 zařazen. Toto nařízení ES stanoví 

hygienická pravidla týkající se vedlejších ţivočišných produktů, které nejsou určeny k 

lidské spotřebě. Pokud by se jednalo o ţivočišný odpad I. kategorie, nesmí být vyuţíván 

v zařízeních pro zpracování bioodpadů (BPS, kompostárny) v ţádném případě, výjimky se 

nepovolují. Tento odpad je povinnost odstraňovat v pouze kafilériích. Odpady kategorie II. 
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a III. kategorie je moţné zpracovávat v BPS, ale za podmínky předchozí prokazatelné 

sterilizace při 120 °C (odpad II. kategorie) nebo předchozí hygienizace při 70°C (odpad III. 

kategorie). Z prosté evidence však nejsme schopni určit o jaký odpad a jakou kategorii se 

jedná a museli bychom jít aţ k původci. Můţe se jednat o odpad z výroby masa a masného 

průmyslu nebo odpad masných výrobků s prošlou záruční lhůtou. 

Poslední skupinou jsou odpady z dřevozpracujícího průmyslu (skupiny odpadů 

začínající kat. číslem 03). Jedná se většinou o piliny, odřezky dřeva a dalších materiálu 

z nábytkářského průmyslu. Opět se zde evidují společně odpady biodegradabilní a vhodné 

pro zpracovatelská zařízení, a odpady ne zcela přírodní (např. odpad z dřevotřísky, 

laťovky) obsahující lepidla nebo povrchové úpravy. Tyto odpady opět nelze vylišit ze 

souhrnné evidence a museli bychom uskutečnit průzkum přímo u původců těchto odpadů. 

 

A.4.4 Produkce odpadů papíru, plastu a skla na území jednotlivých ORP 

Tabulka č.6 Produkce odpadů papíru 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 
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U produkce odpadů papíru [4], do které se zahrnuje odpad papírových obalů, odpad 

papíru a lepenky, a také kompozitní obaly, kterých podstatnou část tvoří velmi kvalitní 

papír, vidíme poměrně vyrovnanou produkci na jednoho obyvatele ORP. Výjimku tvoří 

Otrokovice, ve kterých je evidována vysoká produkce odpadu 200101 Papír a lepenka, 

způsobená existencí zpracovatelského závodu – Otrokovické papírny a.s. ve městě 

Otrokovice, který vyrábí lepenku s vyuţitím sběrového papíru. Nejméně odpadů papíru je 

vyseparováno v ORP Valašské Klobouky a Vsetín. Z tohoto příkladu je patrné, jak 

umístění zpracovatelského zařízení ovlivní produkci určitého odpadu v regionu. 

Tabulka č.7 Produkce odpadů plastů 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 

V produkci odpadů plastů [4] je stav poměrně vyrovnaný. Do produkce plastů jsou 

zahrnuty odpady komunálních plastů a odpady plastových obalů. Vyšší produkce na 1 

obyvatele je v ORP Uherské Hradiště, stejně jak bylo vidět na příkladu produkce papíru, 

ukazuje na existenci zpracovatelských kapacit v oblasti – v ORP Uherské Hradiště se 

nacházejí dvě firmy zpracovávající odpadní plast (Neoma Nedachlebice a Puruplast 

Kostelany na Moravě). Nejméně odpadů plastů (mnoţství na 1 obyvatele) vzniká v ORP 

Vsetín, coţ je vzhledem k existenci velkého odpadového centra přímo ve městě Vsetín a 
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téţ k velikosti města Vsetín, dosti zaráţející. Podobnou situaci můţeme sledovat i 

v předešlé tabulce u odpadního papíru. 

Tabulka č.8 Produkce odpadů skla 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 

Do produkce skla [4] jsou zahrnuty komunální odpady skla a skleněné obaly. 

Produkce je v polovině obvodů kolem 10 – 16 kg na občana za rok, v druhé polovině 

obvodů pouze kolem 6 – 9 kg na občana za rok. V produkčně silnější skupině figuruje 

ORP Zlín, následují Otrokovice a Luhačovice, a dále Kroměříţ a Vizovice. Nejniţší 

produkce skla je opět v ORP Vsetín. 
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A.4.5 Produkce objemného odpadu na území jednotlivých ORP 

Tabulka č.9 Produkce objemného odpadu 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 

Produkce objemného odpadu [4] se ve Zlínském kraji pohybuje mezi 20 – 108 kg 

na občana a rok. Objemný odpad je komunální odpad, který pro svůj objem není moţné 

shromaţďovat v běţných nádobách na odpad. Jedná se hlavně o starý nábytek, matrace, 

koberce, ale třeba i rámy oken, staré dveře apod. Tento odpad občané odevzdávají na 

sběrných dvorech a nebo je sbírán mobilně přistavením velkoobjemových kontejnerů, 

především v rámci jarních a podzimních svozů. Někdy je tento odpad chybně započítáván 

do směsného komunálního odpadu, coţ jeho produkci zkresluje. Nejvyšší evidované 

mnoţství vykazuje ORP Bystřice pod Hostýnem, následuje Zlín. 

Objemný odpad je sám o sobě špatně vyuţitelný. Tato nevyuţitelnost je dána 

především jeho různorodostí - směsností. Proto jedinou cestou k jeho vyuţívání je 

přetřídění na dále vyuţitelné sloţky – dřevo, plast, papír, sklo atd. Dále je moţné objemný 

odpad spalovat v zařízení k energetickému vyuţití odpadu. 
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A.4.6 Produkce směsného komunálního odpadu na území jednotlivých ORP 

Tabulka č.10 Produkce směsného komunálního odpadu 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 

 

 

Obrázek č.4 Graf množství směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele ORP 
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Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) [4] se celorepublikově pohybuje 

kolem 280 - 300 kg na 1 občana ČR. V tabulce vidíme, ţe produkce SKO na 1 obyvatele se 

ve Zlínském kraji pohybuje v rozpětí od 150 kg (Roţnov pod Radhoštěm) aţ po 383 kg 

(Zlín). Na grafu je jasně vidět, ţe ORP, která mají velká průmyslová města, vykazují větší 

produkci odpadu, neţ valašské regiony v kopcovité krajině s nejvyšší nezaměstnaností. 

Tabulka č.11 Pořadí ORP v produkci SKO 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 

A.4.7 Produkce nebezpečného komunálního odpadu na území jednotlivých ORP 

Tabulka č.12 Produkce nebezpečného komunálního odpadu 

 

Zdroj: Databáze ISOH,vlastní  dopočet 
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Celková produkce komunálních odpadů kategorie nebezpečný odpad [4] je sloţena 

ze všech odpadů skupiny 20, které jsou vykazovány jako odpad NO - nebezpečný odpad 

(viz. seznam v tabulce č. 2 ), a z odpadů, které nejsou běţně evidovány jako nebezpečné, 

ale za určitých podmínek tak vykázány byly – například odpad plastových nebo 

papírových obalů, který byl znečištěn a nemohl tak být vyuţit, ale musel být odstraněn.  

Nejvíce komunálních nebezpečných odpadů vzniká v ORP Uherské Hradiště, Zlín a 

Otrokovice. Tyto odpady je vesměs nemoţné vyuţít a spalují se ve spalovně nebezpečných 

odpadů.  

 

A.4.8 Přehled o způsobech nakládání s odpady na území jednotlivých ORP 

Dle legislativy existuje mnoho moţných způsobů nakládání s odpady, z nichţ 

pouze některé mohou být aplikovány na skupiny odpadů, které řeší tato diplomová práce. 

Nebereme-li v úvahu nakládání typu „předání odpadu“ nebo „skladování odpadu“, protoţe 

s těmito odpady je dále nějak nakládáno, zůstává nám k dispozici několik způsobů 

nakládání s odpady, jako je skládkování nebo spalování, kompostování nebo jiná 

regenerace organických látek, příp. vyuţití odpadu k výrobě energie. V praxi je aplikováno 

pouze několik způsobů úpravy či odstranění vznikajících odpadů, které umoţňují dostupná 

zařízení pro nakládání s odpady, které jsou v oblasti v provozu. Obecně lze nakládání 

s odpady rozdělit na vyuţití, odstranění a ostatní nakládání. Všechny kódy nakládání jsou 

v příloze č. 4 této diplomové práce. 

Způsoby nakládání s jednotlivými skupinami vybraných odpadů [4], které jsou do 

úvah této práce dále zahrnuty, uvádím zde: 

D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

D10 spalování na pevnině 

R1 vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie 

R3 získání/regenerace organických látek, které se nepouţívají jako rozpouštědla 

(včetně biologických procesů mimo kompostování) 

N13 kompostování 
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Tabulka č.13 Vybrané způsoby nakládání s odpady dle jednotlivých ORP 

 

Zdroj: Databáze ISOH 

Tabulka uvádí vybrané způsoby nakládání se všemi druhy odpadů, které se 

v databázi odpadů nacházejí, tedy i s nekomunálními. V další tabulce se podíváme pouze 

na odpady komunální. 

Tabulka č.14 Vybrané způsoby nakládání s KO dle jednotlivých ORP 

 

Zdroj: Databáze ISOH 
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Srovnáním tabulek jasně vidíme rozdíly v mnoţství zpracovaných odpadů u 

některých způsobů nakládání. Jedná se především o spalování (D10). Spalovna NO ve 

Valašském Meziříčí v roce 2009 přijala 6 424 tun NO, z toho pouze 47 tun komunálních 

NO. Jedná se o spalovnu firmy DEZA, která spaluje především průmyslové odpady ze své 

vlastní výroby. Stejná situace je u spalovny ve Zlíně – Malenovicích, kterou provozuje 

firma EMSEKO, také zde tvoří komunální NO zlomek mnoţství spáleného NO (57 tun 

z 1 353 tun NO). Další rozdíl vidíme u nakládání R1 (vyuţití odpadu jako paliva). Také 

v tomto případě je vyuţit spíše nekomunální odpad, i kdyţ rozdíl uţ není tak markantní. U 

nakládání R3 vidíme rozdíl pouze v některých ORP, jedná se především o zpracování 

pneumatik v ORP Uherský Brod, které se pod tento kód řadí a v komunálním odpadu 

nefiguruje. Kompostování je vyuţíváno pouze pro komunální bioodpad například 

v Bystřici pod Hostýnem, Otrokovicích, Vsetíně a ve Zlíně, částečně také pro jiný odpad 

(zřejmě bioodpad ze zemědělství) v Kroměříţi, Uherském Brodě a Uherském Hradišti. 

Naopak zcela odlišná situace je u skládkování. V objemu odpadů ukládaných do 

skládek naprosto převaţuje odpad komunální, a to především směsný komunální odpad 

(SKO) od občanů.Tady je evidentní, ţe s tímto druhem odpadu není nijak jinak nakládáno 

a nelze jej nijak vyuţít. 

Vzhledem k tomu, ţe potřebujeme zjistit skutečnou volnou (u skládek) a nebo 

maximální roční (u ostatních zařízení) kapacitu zařízení, budu do dalších úvah brát 

nakládání s celkovým mnoţstvím odpadů, ne jen komunálních, protoţe tato zařízení 

nebudou nikdy fungovat pouze pro komunální odpad. 

Z údajů uvedených v tabulce č. 13 vidíme, ţe nejvíce odpadů předaných ke 

kompostování bylo v ORP Uherské Hradiště (především kompostárna Kříţné cesty firmy 

OTR, s.r.o.), dále v ORP Kroměříţ (kompostárna Skaštice), v ORP Uherský Brod 

(kompostárna Králov firmy Rumpold UHB, s.r.o.) a Otrokovice (kompostárna 

Technických sluţeb Otrokovice, s.r.o.). Poměrně málo se kompostuje v ORP Vsetín, 

Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem. Dále je z tabulky patrné, ţe krajské město 

Zlín nemá toto nakládání téměř vůbec v evidenci, kompostárna tady zcela chybí. V ORP 

Holešov, Luhačovice, Roţnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky a Vizovice není 

kompostování vykazováno vůbec. 
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Co se týká druhů odpadů, které jsou kompostovány, jedná se v převáţné většině o 

odpad 200201 – biologicky rozloţitelný komunální odpad, do kterého jsou zahrnuty 

převáţně odpady zeleně z obecních ploch měst a obcí a od občanů. Dále odpad 020103 – 

odpad rostlinných pletiv (odpad zemědělský), v některých regionech (Uh. Hradiště) odpad 

200108 z kuchyní a stravoven, 020702 odpad z destilace lihovin a také odpady z čistíren 

odpadních vod. 

Kód R3 je biologická úprava organického odpadu mimo kompostování. Nejvíce 

odpadů takto vyuţitých eviduje ORP Otrokovice. Po nahlédnutí do podrobné evidence, je 

v tomto ORP takto upravováno ročně 10 250 tun odpadu papíru a lepenky v Otrokovických 

papírnách. V ORP Uherský Brod se jedná výhradně o úpravu pneumatik, jak jiţ bylo 

zmíněno výše. V dalších ORP jsou tímto způsobem upravovány plasty, biologicky 

rozloţitelný odpad a kaly z ČOV. 

U energetického vyuţití odpadu pod kódem R1 dominuje ORP Kroměříţ, kde se 

takto vyuţívá biologicky rozloţitelný odpad (494 t), odpad rostlinných pletiv (285 t) a 

piliny, hobliny, odřezky dřeva (252 t). Jedná se o výtopny na biomasu a také o provoz 

vyrábějící pelety z bioodpadu vyuţitelné ke spalování. U ostatních ORP jsou to především 

odpady dřeva. V ORP Bystřice p. H., Holešov, Luhačovice, Roţnov p. R. a Vizovice 

takový způsob nakládání chybí úplně, u ORP Zlín je takto vykazováno jen velmi málo 

odpadů (dřevo – 2,25 t/rok). 

Skládkování je nejběţnějším způsobem nakládání s komunálními odpady v ČR. 

Skládkována jsou velká mnoţství především odpadů směsných. Odpady určené ke 

skládkování jsou vykazovány v ORP, ve kterých je v provozu skládka. Ve Zlínském kraji 

není skládka nebezpečného odpadu. Vykazované nebezpečné odpady, které byly 

odstraněny skládkováním, jsou odpady z azbestu, které lze za určitých podmínek 

skládkovat na skládce podskupiny S-OO3, to je na skládce komunálního odpadu kategorie 

ostatní odpad (v oddělených sektorech). Jedná se především o likvidované eternitové tašky 

ze střech, eternitové potrubí nebo azbestové izolační materiály. U této výjimky bylo 

snahou zamezit vyváţení těchto odpadů na černé skládky, protoţe jejich uloţení na skládce 

nebezpečných odpadů je velmi drahé a nebo taková skládka není k dispozici vůbec. 

Původce odpadu z azbestu pouze zabezpečí odpad proti úniku azbestových vláken do 
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ovzduší zabalením, pokud nejsou azbestová vlákna spojena pojivem. Provozovatel skládky 

uloţí odpad do vyhrazeného sektoru, zajistí jeho včasné překrytí a místo označí tak, aby se 

nijak nenarušilo, hlavně jsou v místě uloţení azbestu zakázány vrtné práce, a to po celou 

dobu ţivotnosti skládky, ale i v období následné péče o skládku. 

 

Tabulka č.15 Přehled o skládkování odpadů v jednotlivých ORP 

 

Zdroj: Databáze ISOH 

Ve spalovnách je odstraňován odpad, který nelze skládkovat, a to především odpad 

nebezpečný nebo tekutý. Ve Zlínském kraji není spalovna komunálního odpadu. Spalovny 

nebezpečného odpadu jsou v ORP Valašské Meziříčí, Zlín a Kroměříţ. Dříve byly u 

velkých nemocnic v provozu také spalovny nemocničního odpadu, ale tyto  byly ve 

Zlínském kraji jiţ zrušeny nebo zastaven jejich provoz. V ORP Holešov a Luhačovice se 

spaluje biomasa. 
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Tabulka č.16 Přehled o spalování odpadů v jednotlivých ORP 

 

Zdroj: Databáze ISOH 

 

A.4.9 Přehled zařízení pro nakládání s odpady v jednotlivých ORP a jejich kapacity 

Přehled zařízení pro nakládání s odpady, které souvisí se skupinami odpadů a 

způsoby nakládání s nimi, uvedenými v předchozích kapitolách, poskytl pro tuto 

diplomovou práci Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, 

oddělení technické ochrany ţivotního prostředí [5]. V následují tabulce jsou přehledně 

vypsány zařízení k nakládání s odpady, jejich kapacita a mnoţství odpadů, které převzali 

ke zpracování nebo zneškodnění v roce 2009, coţ byl z hlediska evidence krajských úřadů 

poslední ucelený rok v době zpracování diplomové práce.  

Nejprve uvádím přehled způsobů nakládání s odpady podle kódů nakládání, které 

byly zkoumány v předchozí kapitole, ale tentokrát je zdrojem přímo evidence oprávněných 

osob, které zařízení provozují. Z porovnání obou zdrojů (ISOH x KÚ) by mělo být zřejmé, 

jestli jsou odpady do zařízení dováţeny z jiných krajů nebo z jednoho ORP do druhého 

v rámci kraje, nebo naopak jsou odpady ze Zlínského kraje předávány jinam.  
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Tabulka č.17 Srovnání množství zpracovaných odpadů podle různých databází 

 
 

 
 

 

Zdroj: Databáze ISOH, databáze KÚ 
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 Při srovnání evidence přijatých odpadů do jednotlivých zařízení pro nakládání 

s odpady a evidence kódů nakládání s odpady v jednotlivých ORP podle ISOH bylo 

zjištěno [4], [5], ţe 

- skládky odpadů vykazují o 5 – 13 tisíc tun odpadu vyšší návoz, neţ je produkce 

tohoto odpadu v ORP, důvodem je návoz odpadů z jiných ORP, které skládku 

nemají nebo z okrajových částí jiných krajů, tento efekt je nejvýraznější v ORP 

Otrokovice, kam je podle dostupných údajů naváţen odpad z Uherského Hradiště, 

které skládku nemá, a u Kroměříţe, kam je částečně naváţen odpad z Vyškovska, 

Uherský Brod (část Uherskohradišťska a město Stráţnice) a Zlín, kde přijímají část 

odpadu z okolních ORP (obce, které sváţí TS Zlín), 

- spalovny nebezpečného odpadu vykazují také vyšší příjem odpadu, neţ je produkce 

v ORP, je sem naváţen NO z ORP, kde spalovna není, 

- kompostárny vesměs kompostují pouze bioodpad, který vzniká v místě, tento odpad 

není naváţen z jiných oblastí, výjimkou je kompostárna Králov, kterou provozuje 

společnost Rumpold UHB, s.r.o. v Uherském Brodě, na tuto kompostárnu je 

naváţen také odpad z jiných oblastí (o 1 453 t více neţ je produkce v místě). 

- zařízení pro recyklaci plastů a papíru zpracovávají odpad vznikající v příslušném 

ORP, a není sem naváţen odpad z jiných částí kraje, 

- bioplynová stanice v Otrokovicích přijímá odpad i z jiných ORP, především z ORP 

Uherské Hradiště (od firmy HAMÉ Babice – výrobce konzerv a polotovarů). 

Z evidence Krajského úřadu je pak moţné zjistit přesné údaje o oprávněných 

osobách, zařízeních, které provozují a mnoţství a druzích odpadu, které přijímají.  

V dalších odstavcích uvádím přehled zařízení pro nakládání s odpady včetně 

komentáře. 
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a) Skládky odpadů 

Tabulka č.18 Skládky odpadů a jejich životnost 

 

Zdroj: Databáze Krajského úřadu Zlínského kraje, provozovatelé skládek 

Ze zpracovaných údajů v kapitole A.4.8 vyplývá, ţe nejvíce odpadů odstraněných 

skládkováním (D1) je vykazováno v ORP Zlín (skládka odpadu Zlín - Suchý důl), v ORP 

Otrokovice (skládka odpadu Otrokovice - Kvítkovice), v ORP Uherský Brod (skládka 

odpadu Uherský Brod - Prakšická), v ORP Kroměříţ (skládka odpadu Zdounky - 

Kuchyňky), v ORP Bystřice pod Hostýnem (skládka odpadu Bystřice pod Hostýnem - 

Cihelna), dále ORP Vizovice (skládka odpadu Březová), ORP Luhačovice (skládka odpadu 

Slavičín - Radašovy) a ORP Valašské Klobouky (skládka odpadu Valašské Klobouky - 

Smolina). V ORP Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Roţnov pod Radhoštěm a Vsetín 

není ţádná skládka v provozu. Všechno jsou to skládky ostatního odpadu, v kraji není 

skládka nebezpečného odpadu. 

Z uvedené tabulky [5] vyplývá, ţe nejvyšší ţivotnost mají skládky ve Zlíně, 

v Bystřice pod Hostýnem, Otrokovicích a Valašských Kloboukách. Údaje jsou odhadovány 

samotnými provozovateli podle projektované kapacity a podle průměrného návozu odpadu 

za rok. Údaj o ţivotnosti ale můţe být značně změněn v případě, ţe po uzavření některé ze 

skládek začne probíhat vyšší návoz na jinou, nejbliţší skládku a zkrátí se tak její ţivotnost. 

Typickým příkladem je skládka Smolina, která v současné době vykazuje velmi malý roční 

návoz (6 500 tun) a i přes její ne největší projektovanou kapacitu, je její ţivotnost 
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odhadována aţ do roku 2065. To se ale můţe rapidně změnit v okamţiku, kdy svoji 

kapacitu završí okolní skládky (Radašovy, Prakšická) a začne se veškerý tento odpad 

naváţet na Smolinu. Pak bude třeba údaj o ţivotnosti přehodnotit.  

Údaje o ţivotnosti skládky mají provozovatelé těchto zařízení povinnost 

kaţdoročně prověřit geodetickým zaměřením uloţených odpadů. Zjištěné mnoţství je pak 

odečteno od celkové kapacity skládky a je vypočtena zbývající volná kapacita skládky. 

Údaj je hlášen na příslušný krajský úřad, kde jsou tato data k dispozici. Skládky odpadu 

jsou zařízení k trvalému odstranění odpadu uloţením, to znamená, ţe v práci neposuzuji 

jejich zpracovatelskou kapacitu, tak jako u ostatních zařízení v tunách odpadu za rok, ale 

právě zbývající volnou kapacitou zařízení.  

Z uvedených údajů je také zřejmé, ţe Zlínský kraj (tak jako většina oblastí ČR, 

které nemají spalovnu komunálního odpadu) bude mít kolem roku 2020 jiţ velký problém 

kam se směsným komunálním odpadem. Toto by měly příslušné správní orgány ale začít 

řešit jiţ mnohem dříve vzhledem k dlouhým povolovacím řízením, které předchází 

výstavbě nových zařízení k nakládání s odpady (záměr, projekty, EIA včetně veřejného 

projednání, IPPC). Některé oblasti budou muset tento problém řešit ještě dříve, například 

Kroměříţsko, kde kapacita skládky Kuchyňky končí jiţ v roce 2013 a všechny ostatní 

skládky jsou umístěny ve velkých vzdálenostech od města Kroměříţ, coţ by pro město 

znamenalo nemalé finanční náklady na svoz odpadu. Oblasti jako Vsetín, Roţnov pod 

Radhoštěm a Valašské Meziříčí, kde skládka není vůbec, jiţ nyní vozí směsný komunální 

odpad do jiných krajů, především na skládku odpadů Ţivotice u Nového Jičína 

v Moravskoslezském kraji. Ve Vsetíně funguje překladiště komunálních odpadů, aby se 

tak alespoň částečně sníţily náklady na svoz odpadu po uzavření skládky Hrachovec ve 

Valašském Meziříčí v roce 2006.  

Rozmístění a ţivotnost jednotlivých skládek na území Zlínského kraje je dobře 

patrna z grafické přílohy č. 2 této diplomové práce. 
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b) Spalovny nebezpečných odpadů 

Spalování komunálních odpadů v kraji neprobíhá. Spalovny nebezpečného odpadu 

[5], [6] jsou ve Valašském Meziříčí (DEZA a.s.), ve Zlíně (EMSEKO a.s.) a v Chropyni – 

ORP Kroměříţ (DESTRA Co, spol. s r.o.). 

Tabulka č.19 Spalovny nebezpečných odpadů 

 

Zdroj: Databáze Krajského úřadu Zlínského kraje, databáze IPPC (Cenia) 

V současné době v kraji nefungují spalovny zdravotnických nebezpečných odpadů, 

které byli zřízeny u všech čtyř „okresních“ nemocnic ve Zlínském kraji, tyto odpady se 

nyní vozí do uvedených spalovacích zařízení. Spalovna u nemocnice v Uherském Hradišti 

ještě stále figuruje v evidenci oprávněných osob krajského úřadu, ale ve sledovaném roce 

2009 nevykázala ţádný spálený odpad. 

Vzhledem k produkci těchto odpadů se zdá pokrytí v kraji zajištěno. Nebezpečný 

komunální odpad nevzniká v takových mnoţstvích jako ostatní komunální odpad. Jeho 

určité mnoţství je sice stále součástí směsného komunálního odpadu a končí na skládkách 

odpadů, ale velká část je zachycena sběrnými dvory a nebo mobilním svozem. 

Nepouţitelná léčiva jsou odevzdávána v lékárnách. Nebezpečný stavební odpad obsahující 

azbest (eternitová krytina nebo dříve pouţívané azbeztocementové roury a potrubí) je 

moţné ukládat na skládkách odpadu do vyhrazeného sektoru. Toto umoţnila změna 

legislativy v roce 2005 (Vyhláška č. 294/2005 Sb.). 

Rozmístění a kapacity jednotlivých spaloven jsou znázorněny v mapové příloze č. 3 

této diplomové práce. 
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c) Kompostárny a jiná zařízení zpracovávající bioodpad 

Kompostování [5] probíhá v několika ORP. Nejvíce bioodpadu kompostují 

v Uherském Hradišti, nachází se zde kompostárna firmy OTR-KS, s.r.o. – Kříţné cesty, 

kde zpracovávají nejen odpady ze zeleně, ale také kuchyňské zbytky v mnoţství 2 637 

t/rok (2009) a kaly z ČOV – 1 177 t/rok (2009). Dále se v ORP Uherské Hradiště nachází 

kompostárna firmy INPOST, spol. s r.o. umístěná v obci Mistřice, která za rok 2009 

zpracovala 942 t bioodpadu. Dále je zde v obci Jalubí menší kompostárna fyzické osoby 

Ing. Václav Talák (4 t/rok 2009). V ORP Uherský Brod se nachází průmyslová 

kompostárna firmy RUMPOLD UHB, s.r.o. – kompostárna Králov (3 671 t/rok 2009). 

V ORP Kroměříţ funguje kompostárna v obci Skaštice, kterou provozuje fyzická osoba 

Jaroslav Zimčík (2 393 t/rok 2009). Dále v ORP Valašské Meziříčí působí firma Agrotech, 

spol. s r.o. – kompostárna Juřinka (1 715 t/rok 2009). V ORP Otrokovice mají 

kompostárnu Technické sluţby Otrokovice s.r.o. (1 047 t/rok 2009). Dále jsou v kraji dvě 

menší kompostárny v ORP Bystřice pod Hostýnem - .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 

provozuje kompostárnu v areálu skládky Cihelna (348 t/rok 2009) a v ORP Luhačovice 

provozují Technické sluţby, příspěvková organizace města Luhačovic kompostárnu přímo 

ve městě Luhačovice (111 t/rok).  

Dále jsou v kraji dvě výrobny pelet z bioodpadu, jedná se o vyuţití bioodpadu 

k výrobě energie spalováním (kód R1). Jedna výrobna je v ORP Kroměříţ – 

AGRODRUŢSTVO Morkovice vyrábí pelety Ekover (palivo z bioodpadu), v roce 2009 

bylo tímto způsobem zpracováno 285 t bioodpadu. Další výrobna je v ORP Valašské 

Meziříčí – Agrotech, spol. s r.o., tato výrobna ale zpracovává pouze odpad z výroby piva, 

který dodává Plzeňský Prazdroj, a.s. – 18 t/rok 2009. 

V kraji funguje jedno zařízení pro zpracování bioodpadu anaerobní fermentací, 

vznikající bioplyn je vyuţíván k výrobě elektrické energie a tepla (kód R1). Toto zařízení 

je v ORP Otrokovice, provozuje jej firma TOMA, a.s. V roce 2009 bylo v technologii 

vyuţito 15 720 t bioodpadu (kaly z ČOV 3 033 t/rok 2009, kal ze septiků a ţump 3 237 

t/rok, kuchyňské zbytky 143 t/rok 2009, BRKO 105 t/rok 2009, směs tuků a olejů 

z odlučovačů 877 t/rok 2009, shrabky z česlí ČOV a lapáků písku – 596 t/rok 2009, odpady 

z destilace lihovin 4 141 t/rok 2009, odpady z mlékárenského průmyslu – 794 t/rok 2009, 
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odpady z výroby a zpracování masa – 2 523 t/rok 2009, odpady ze zpracování ovoce a 

zeleniny – 4 t/rok 2009. Zařízení slouţí spíše pro průmyslové podniky neţ pro občany. 

Aerobní fermentaci bioodpadu (kód R3) provádí Technické sluţby Zlín, s.r.o., 

jedná se o dva fermentory typu EWA, které jsou umístěné v areálu skládky Suchý důl ve 

Zlíně. Toto zařízení není mnoţstvím zpracovaných bioodpadů významné, jedná se o 830 

t/rok 2009. V Logistickém centru pro nakládání s odpady ve Vsetíně jsou instalovány 4 

fermentory EWA, které v roce 2009 ještě nevykázaly ţádné mnoţství zpracovaného 

bioodpadu. 

Tabulka č.20 Seznam zařízení zpracovávající bioodpad 

 

Zdroj: Databáze Krajského úřadu Zlínského kraje, provozovatelé zařízení 
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V současné době je provoz kompostáren nevýdělečný a vyrobený kompost nejde na 

odbyt. Zařízení na energetické zhodnocení bioodpadu jsou ale investičně velmi náročná a 

vyţadují přísun odpadu na vstupu min v hodnotě 10 tisíc tun za rok. Toto zařízení by bylo 

moţné provozovat pouze pro větší komunitu, na úrovni ORP toto zřejmě není 

realizovatelné. 

Rozmístění a kapacity jednotlivých zařízení pro nakládání s bioodpady jsou 

znázorněny v mapové příloze č. 1 této diplomové práce. 

 

d) Zařízení na recyklaci odpadních plastů a odpadního papíru 

Recyklace plastů (kód R3) [5] probíhá pouze v ORP Uherské Hradiště, kde v této 

oblasti působí dvě firmy: Puruplast, a.s. Kostelany nad Moravou, kde z odpadu vyrábějí 

plastové zatravňovací tvárnice a kompostéry. Za rok 2009 zpracovali 356 tun odpadního 

plastu. Další firma Neoma, s.r.o. sídlí v Nedachlebicích. Z odpadního plastu se zde vyrábí 

různé druhy fólií. V roce 2009 tímto způsobem zpracovali 2 122 tun odpadu. Firma 

pomáhá místnímu ústavu pro mentálně postiţené a zapojuje částečně jeho chovance do 

pracovního procesu. 

Tabulka č.21 Zařízení k využití odpadních plastů a odpadního papíru 

 

Zdroj: Databáze Krajského úřadu Zlínského kraje, provozovatelé zařízení 

 

V dalších ORP sice existují zařízení k vyuţití plastů, ale jedná s pouze o platy 

technologické, z výroby. Tyto si závody zpracovávají přímo v místě a jedná se v podstatě o 

znovuvyuţití odpadu z výroby zpětně ve výrobě. Proto tyto zařízení v diplomové práci 

neuvádím. Zpracování komunálních plastů není celkově v ČR příliš rozšířeno. Po 
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překonání světové ekonomické krize se však znovu některé typy odpadních plastů staly 

výnosným zboţím, např. PET materiál. Tyto odpady se ale stále nejčastěji vyváţí do 

zahraničí a není snaha o zpracovávání v místě. 

Recyklace papíru probíhá v jediné firmě – Otrokovických papírnách, a.s., které 

existují jiţ dlouhou dobu (od roku 1932) v bývalém baťovském areálu v Otrokovicích. 

Firma vyrábí krabice, kartonáţ a průmyslovou lepenku. Ve sběru starého papíru 

spolupracuje také se školami v Otrokovicích a ve Zlíně. 

Odpadní sklo není ve Zlínském kraji zpracováváno. Nejbliţší sklárny jsou 

v Jihomoravském kraji ve městě Kyjov. 

Rozmístění a kapacity zařízení pro zpracování odpadních plastů a papíru jsou 

znázorněny v mapové příloze č. 3 této diplomové práce. 

 

e) Dotřiďovací linky 

Třídící linky nejsou přímo zpracovatelským zařízením odpadu, ale uvádím je pro 

přehled vybavenosti území. V kraji se nachází tři třídící linky [5], na kterých se dotřiďuje 

separovaně sbíraný plastový a papírový odpad. Je to třídící linka Technických sluţeb Zlín, 

s.r.o., která se nachází v areálu TS ve Zlíně – Loukách, v roce 2009 dotřídili 4 618 tun 

odpadu. Další třídící linka je v Uherském Brodě, provozovatel RUMPOLD UHB, s.r.o., 

v roce 2009 dotříděno 4 879 tun odpadu. Třídící linka je také ve městě Hulín, které patří 

pod ORP Kroměříţ. Toto zařízení provozuje RESO, dobrovolný svazek obcí se sídlem 

v Hulíně, v roce 2009 dotřídili 1 622 tun odpadu. Třídící linky nejsou zařízením přímo 

zpracovávající odpad, jsou zde ale uváděny v souvislosti s vybavením území. Většinu 

odpadního papíru a plastů sesbíraných z komunální sféry je třeba přetřídit, jinak by nebyl 

mezi odběrateli o tyto suroviny zájem. 
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Tabulka č.22 Třídící linky 

 

Zdroj: Databáze Krajského úřadu Zlínského kraje 

 

 

A.4.10 Stručné shrnutí výsledků analytické části 

1) Oblasti s vyšší nezaměstnaností (oblast Valašska – Roţnovsko, 

Valašskokloboucko, Vsetínsko) vykazují mnohem menší produkci odpadu 

přepočtenou na jednoho obyvatele, neţ ostatní, především průmyslové oblasti 

kraje. Produkce odpadu souvisí s ţivotní úrovní občanů. 

2) Zařízení k odstranění odpadů na území Zlínského kraje (skládky odpadů) naplňují 

své kapacity, postupně bude končit jejich ţivotnost, a kolem roku 2020 bude 

problém s odstraňováním komunálního odpadu, jehoţ produkce nemá klesající 

tendenci a ani se klesající tendence nepředpokládá. 

3) Na území kraje není zařízení ke spalování komunálního odpadu, ani k úpravě 

směsného komunálního odpadu před jeho odstraněním. 

4) Na území kraje není skládka nebezpečného odpadu, odpady z čištění spalin a 

zbytek po spalování je odváţen do jiného kraje. 

5) Na území kraje nejsou zařízení k energetickému vyuţití bioodpadů. Jediná 

bioplynová stanice (Otrokovice) slouţí spíše pro nakládání s bioodpady 

z průmyslu (kaly, odpad z masného a mlékárenského průmyslu). 

6) V největším městě oblasti (Zlín) není kapacitně dostačující zařízení ke zpracování 

bioodpadů, i kdyţ právě zde nejvíce bioodpadů potenciálně vzniká. 
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7) Kompostárny, které v některých ORP fungují, nemají plně vyuţity projektovanou 

kapacitu. V ORP Holešov, Roţnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky a 

Vizovice není kompostování vykazováno vůbec. 

8) Objemný odpad, který tvoří významnou sloţku komunálního odpadu, není nijak 

zpracováván a vyuţíván, pouze se na území kraje skládkuje. 

9) V kraji je nedostatečná kapacita zařízení ke zpracování tříděných odpadů (papír, 

plasty, sklo). 

Grafy srovnání kapacit jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady s produkcí odpadu 

vykazovanou v jednotlivých ORP jsou v příloze č. 5. Zde uvádím souhrnný graf vyuţití 

kapacit zařízení pro celý Zlínský kraj. 

 

Obrázek č.5 Využití kapacit zařízení pro nakládání s odpady ve Zlínském kraji 
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B. PRAKTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Návrh řešení pro jednotlivé skupiny odpadů a pro jednotlivá ORP i celý kraj 

vyplývá ze zpracované analýzy v části A. K jednotlivým návrhům jsem přistupovala s 

mými zkušenostmi z oblasti odpadového hospodářství, ve které pracuji jiţ téměř deset let. 

Návrhy dále vycházely ze znalosti prostředí, ve kterém ţiji a pracuji, to je ze znalosti 

Zlínského kraje. 

B.1 Návrh na umístění jednotlivých zařízení a jejich kapacit 

B.1.1 Bioodpady 

V oblasti bioodpadů bylo zjištěno, ţe kapacita zařízení v kraji jako celku pokrývá 

celkovou produkci bioodpadů. Podle mapy rozmístění jednotlivých zařízení (příloha č. 1) 

ale vidíme, ţe v některých regionech zpracovatelská kapacita zcela chybí, a to i v oblasti 

velkých sídelních aglomerací. 

Tabulka č.23 Rozdíl kapacity zařízení a produkce bioodpadu v jednotlivých ORP 

 

Zdroj: Databáze Krajského úřadu Zlínského kraje, vlastní dopočet produkce 
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Naopak v některých regionech je poměrně velká zpracovatelská kapacita, která je 

v rukou ryze soukromého sektoru. Příkladem je bioplynová stanice v Otrokovicích, která 

ale zpracovává spíše průmyslový bioodpad. Dále je kapacita pokryta v oblasti 

Kroměříţska, kde působí soukromý podnikatel Jaroslav Zimčík v obci Skaštice. Dle 

informací však zpracovává vytříděný bioodpad s vysokou kvalitou jiţ na vstupu v zájmu 

co nejvyšší kvality na výstupu a prodejnosti výrobku, který podléhá přísné kontrole, aby 

mohl být vyuţit jako hnojivo na zemědělské půdě, a vůbec dán do oběhu jako prodejný 

výrobek. Do zařízení se tedy nedostanou například komunální bioodpady, které jsou 

separovaně sbírány v některých částech města Kroměříţ. Navýšení kapacity v oblasti 

způsobuje také výrobna pelet v Agrodruţstvu Morkovice – opět s omezeným sortimentem 

na vstupu. 

V Uherském Brodu provozuje firma Rumpold UHB, s.r.o. průmyslovou 

kompostárnu Králov. Sem jsou sváţeny bioodpady z města, ale pouze z údrţby městské 

zeleně. Kompostárna je provozována v bývalých zemědělských nadzemních ţlabech a její 

vybavení by bylo pro rozšíření provozu třeba modernizovat. 

Z analytické části vyplynulo, ţe v oblasti zpracování bioodpadů zcela chybí 

zařízení v: 

- ORP Vizovice (chybějící kapacita 4 400 tun/rok) 

- ORP Valašské Klobouky (chybějící kapacita 3 350 tun/rok) 

- ORP Roţnov pod Radhoštěm (chybějící kapacita 2 200 tun/rok) 

- ORP Holešov (chybějící kapacita 1 050 tun/rok) 

Dále v některých ORP, kde i potenciál produkce je nebo by mohl být vysoký, je 

zařízení nedostatečné kapacity, to je například v: 

- ORP Zlín (chybějící kapacita 3 200 tun/rok) 

- ORP Valašské Meziříčí (chybějící kapacita 200 tun/rok) 

Pokud kraj vizuálně rozdělíme na oblasti, u kterých bychom mohli předpokládat 

spolupráci ve zpracování odpadu, především vzhledem k dojezdovým vzdálenostem do 

zařízení, pak vychází následující návrhy. 
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V oblasti „Valašska“, kam spádově patří Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské 

Klobouky a Roţnov pod Radhoštěm, by bylo vhodné umístit kapacitně dostatečné zařízení 

pro zpracování bioodpadů. V oblasti jsou pouze fermentory ve městě Vsetín, které 

vzhledem k technologii nemohou přijímat široké spektrum odpadů, a výroba pelet ve 

Valašském Meziříčí, která má charakterem svého produktu velmi omezený výčet odpadů 

na vstupu (jedná se vlastně pouze o rostlinný dřevitý odpad). Pro umístění zařízení se jeví 

jako nejvhodnější oblast Vsetínska, kde by mohla vyrůst centrální bioplynová stanice, 

která by vyráběla elektrickou a tepelnou energii, nebo průmyslová kompostárna 

s výstupním produktem, kterým by byl kompost. Chybějící kapacita této oblasti je - 6 200 

tun/rok, po přičtení mnoţství, které se jiţ teď zpracovává, je celková potřebná kapacita 

oblasti cca 15 400 tun zpracovaných odpadů ročně. Toto mnoţství je jiţ rentabilní i pro 

provoz bioplynové stanice (provoz se vyplatí jiţ od zhruba 10 000 tun odpadů ročně). 

Tabulka č.24 Rozdíl kapacity zařízení a produkce bioodpadu v oblasti Valašska 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje, vlastní dopočty 

 

V oblasti Zlínska, která zahrnuje Zlín, Otrokovice, Vizovice a Luhačovice, je 

bioplynová stanice v Otrokovicích, ale tato nepokrývá produkci oblasti (a její kapacita je 

jiţ naplněna), zvlášť produkci krajského města, kde jsou v provozu pouze fermentory 

zpracovávající úzký sortiment odpadů. Chybějící kapacita je zde - 4 000 tun. Celková 

produkce bioodpadu 13 348 tun. Pro tuto oblast by bylo účelné vybudovat zařízení pro 

zpracování bioodpadu formou kompostování a to nejlépe v okolí města Zlína. Stávající 

bioplynová stanice zpracuje problémové odpady oblasti, kompostárna by mohla 

zpracovávat zelený odpad a produkovat kompost. 
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Tabulka č.25 Rozdíl kapacity zařízení a produkce bioodpadu v oblasti Zlínska 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje, vlastní dopočty 

 

V oblasti Slovácka je produkce bioodpadů pokrytá, teoreticky nadbývá kapacita + 

4 300 tun. Lze doporučit modernizaci kompostárny v Uherském Brodě. 

Tabulka č.26 Rozdíl kapacity zařízení a produkce bioodpadu v oblasti Slovácka 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje, vlastní dopočty 

 

V oblasti Hané je pro zpracování bioodpadů také dostatečná kapacita, teoreticky 

nadbývá volná kapacita + 14 800 tun. Je však nutno podotknout, ţe je zde zahrnuto 

zařízení, které zpracovává pouze biomasu (výroba pelet) s kapacitou 10 000 tun za rok. 

Tabulka č.27 Rozdíl kapacity zařízení a produkce bioodpadu v oblasti Hané 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje, vlastní dopočty 
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Celkově je pak ve Zlínském kraji volná kapacita cca 9 000 tun ročně, s tím, ţe 

toto číslo tvoří především ORP Kroměříţ. Pokud bychom vyloučili obě zařízení vyrábějící 

pelety, měl by kraj kapacity zařízení naplněny, tj. nezbývá téměř ţádná volná kapacita. 

B.1.2 Směsný komunální odpad 

Veškerý směsný komunální odpad ze Zlínského kraje je v současné době ukládán 

na skládkách odpadu. Ve Zlínském kraji je v provozu 8 skládek. Jak jiţ bylo řečeno 

v analytické části, pokud nedojde k rozšiřování skládek o nové etapy a nebo v kraji nebude 

vybudována jiná technologie na odstraňování tohoto odpadu, začne zde být kolem roku 

2020 problém s jeho nakládáním. 

 

 

Obrázek č.6 Zbývající kapacita skládek odpadu ve Zlínském kraji 

 

Podle v současné době platného Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu 

odpadového hospodářství Zlínského kraje a také v návaznosti na platné evropské předpisy, 
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je zakázáno budovat nové skládky a také rozšiřovat stávající, pokud prozatím 

nevybudované etapy skládky nejsou územně schváleny z dřívější doby. Toto platí pro 

celou Evropskou unii, kde bylo stanoveno, ţe skládkování jako forma nakládání 

s komunálním odpadem je neţádoucí a je třeba jej postupně nahrazovat jinými postupy. 

Pokud Zlínský kraj rozdělíme do oblastí velikosti bývalých okresů, stejně jako 

v předchozí kapitole u bioodpadů (kvůli dojezdové vzdálenosti), zjišťujeme následující 

skutečnosti. 

Tabulka č.28 Zbývající kapacita a životnost skládek v oblasti Valašska 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje 

 

V oblasti Valašska je jediná skládka odpadu, a to skládka Smolina u Valašských 

Klobouk. Tato skládka nemá nijak velkou kapacitu, přesto rok 2 065 stanovený jako 

ţivotnost skládky, se zdá být velmi výrazný. Je ale třeba zdůraznit, ţe na tuto skládku je 

v současné době naváţeno pouze kolem 5 – 6 000 tun odpadu ročně. To je velmi malé 

mnoţství v porovnání s jinými skládkami. Je to způsobeno odlehlostí lokality a existencí 

další skládky vzdálené jen několik desítek kilometrů u města Slavičín. Jelikoţ se ţivotnost 

skládky počítá podle ročního návozu odpadu, vychází takto vzdálený horizont ţivotnosti. 

To ale nebude pravda. Pokud budou zaplněny okolní skládky a nebude jiţ jiná volná 

kapacita, návoz můţe vzrůst aţ několikrát. Proto odhaduji ţivotnost střízlivěji maximálně 

do roku 2 030. Navíc z oblastí Valašskomeziříčska a Roţnovska je tato skládka jiţ hodně 

vzdálena a v současné době se z této oblasti jiţ naváţí do sousedního kraje na skládku 

Ţivotice u Nového Jičína. Zde však provozovatel skládky vykazuje aţ 80 000 tun ročního 

návozu a skládka se rychle plní. 
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Z předchozích úvah vyplývá, ţe v oblasti jiţ v současné době není kapacita pro 

ukládání směsných komunálních odpadů, a situace by měla být co nejdříve řešena. 

Tabulka č.29 Zbývající kapacita a životnost skládek v oblasti Zlínska 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje 

 

Na Zlínsku je situace zatím dobrá, v kaţdém ORP je jedna skládka. Tyto skládky 

však mají vesměs malou ţivotnost, a to především kvůli vysokému ročnímu návozu 

odpadů. Vzhledem k tomu, ţe Zlín jako největší město regionu, vykazuje také nejvyšší 

produkci odpadu, kapacita bude brzy nedostatečná a pokud situace nebude řešena, hrozí 

neschopnost oblasti taková mnoţství odpadu jakkoliv odstraňovat. Řešením situace by se 

měla příslušná správní místa zabývat uţ v současnosti. 

Tabulka č.30 Zbývající kapacita a životnost skládek v oblasti Slovácka 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje 

 

V oblasti Slovácka uţ v dnešní době kapacita skládek končí. Oblast 

Uherskohradišťska jiţ nyní naváţí odpad na skládku Kvítkovice u Otrokovic a nebo na 

skládku Těmice v Jihomoravském kraji u Kyjova. Skládka Prakšická, která slouţí pro 

návoz z Uherskobrodska, končí svou kapacitu v příštím roce. Situace by měla být řešena co 

nejdříve. 
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Tabulka č.31 Zbývající kapacita a životnost skládek v oblasti Hané 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje 

 

V oblasti Hané je problém na Kroměříţsku. Skládka Kuchyňky u Zdounek je na 

konci své kapacity a nemůţe být rozšířena ani pokud by byla vzhledem k POH udělena 

výjimka, vzhledem k poloze zařízení ve sníţenině, která nedovoluje rozšiřování skládky. 

Odpady z oblasti se jiţ v brzké době budou muset naváţet jinam, pokud nebude jiná 

moţnost, je předpoklad, ţe na skládku Kozlany na Vyškovsku. Oblasti Bystřicka a 

Holešovska bude ještě nějakou dobu slouţit skládka Cihelna v Bystřici pod Hostýnem. 

Pro celý kraj se v této oblasti nabízí jedno společné řešení, a tím je centrální 

spalovna komunálního odpadu, která by byla napojena ţelezniční síť a soustavu překladišť. 

V dnešní době jiţ samozřejmě nemluvíme o spalovně jako takové, ale o zařízení 

vyuţívající odpady k energetickým účelům, to je k výrobě tepla. Takové zařízení by navíc 

umoţnilo odstavit některý ze zdrojů znečišťujícího ovzduší spalováním uhlí, tj. některou 

současnou teplárnu. 

Dalším řešením by mohl být odvoz odpadu do brněnské spalovny SAKO, která 

nemá v současné době naplněnu kapacitu. Je však otázka, jestli bude mít nenaplněnou 

kapacitu i za několik let, to je v době kdy skončí ţivotnost skládek také v Jihomoravském 

kraji. Dalším problémem je jiţ velká vzdálenost dovozu odpadu, především z oblasti 

Valašska a špatné dopravní napojení této oblasti ve směru na Brno. 

Posledním řešením, které zmíním, je vyuţití směsného komunálního odpadu jako 

alternativního paliva pro jiţ stávající teplárny, které vyrábí teplo spalováním uhlí. Toto 

řešení má však svá velká úskalí, kterými je především technologické vybavení současných 

tepláren, které nejsou technicky uzpůsobené na příjem a spalování odpadu, a vybaveny 

technologiemi zajišťujícími poţadavky legislativy na kvalitu vypouštěných emisí do 

ovzduší ze zdrojů spalujících odpad. Přestavba a dovybavení těchto tepláren by stálo 
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nemalé investice, pokud by to bylo vůbec technicky moţné. V některých městech, jako 

například v Kroměříţi, navíc ani takové zařízení neexistuje (město je vytápěno z menších 

lokálních zdrojů). 

Toto řešení ještě není nikde v ČR v provozu. Uvaţuje se o spalování odpadu 

v elektrárně Komořany u Mostu, projekt je ve fázi zjišťování vlivů na ţivotní prostředí 

(EIA). Zařízení by mělo odpady přijímat od roku 2015, kapacita je 150 000 tun spáleného 

odpadu za rok. V podstatě jde ale o vybudování úplně nového provozu v areálu stávající 

elektrárny, nikoliv o přebudování stávající technologie pro spalování odpadu. Jedná se také 

o velkou elektrárnu, která dodává elektřinu a teplo pro velké území, jak jiţ bylo zmíněno, 

takové zařízení ve Zlínském kraji není. 

B.1.3 Nebezpečný komunální odpad 

V oblasti nebezpečného komunálního odpadu je situace dobrá. Pro nebezpečné 

odpady, které se spalují, existují v kraji zařízení s dostatečnou kapacitou, a to především na 

Valašskomeziříčsku a na Zlínsku. Spalovna v Chropyni má menší kapacitu, ale lokálně 

také dostačuje. Celkově je v kraji pro nebezpečné komunální odpady volná kapacita aţ 

22 000 tun ročně, která je samozřejmě částečně vyuţívána pro spalování průmyslových 

odpadů. Všechny spalovny jsou provozovány podle platných integrovaných povolení a 

splňují emisní limity. Zde se nenavrhuje ţádné nové řešení. 

Tabulka č.32 Rozdíl v kapacitě zařízení pro spalování NO a produkce NO 

 

Zdroj: Databáze KÚ Zlínského kraje, vlastní dopočty 
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B.1.4 Separovaný komunální odpad (papír, plast, sklo) 

Ve Zlínském kraji jsou v provozu tři dotřiďovací linky papíru a plastů, které jedou 

na hranici své kapacity a také ţivotnosti. Jedná se o třídící linku ve Zlíně, kterou provozují 

Technické sluţby Zlín, s.r.o., sem bylo v roce 2009 přijato 4 600 tun papíru a plastů, třídící 

linku v Uherském Brodě, kterou provozuje firma Rumpold UHB, s.r.o., tady dotřídili 4 880 

tun papíru a plastu za rok. Třetím zařízením tohoto druhu je třídící linka v Hulíně, kterou 

provozuje RESO, dobrovolný svazek obcí, tato linka má nejmenší kapacitu, v roce 2009 

přetřídila 1 600 tun papíru a plastů. 

V kraji je velmi málo zařízení, která by zpracovávala přetříděný separovaný odpad. 

Odpadní plasty se zpracovávají pouze v ORP Uherské Hradiště, kde existují dvě firmy 

zabývající se výrobou z tohoto druhu odpadu. Papír je zpracováván pouze v Otrokovických 

papírnách. Sklárny, které by odebíraly odpadní sklo ke zpracování, v kraji nejsou vůbec. 

Pokud pomineme výrobu skla i výrobu papíru, coţ jsou velmi specifické a investičně i 

provozně nákladné činnosti, vyţadující mnoho doprovodných provozů, ve zpracování 

odpadních plastů je situace v kraji (a nejenom ve Zlínském) velmi špatná. 

Zde je velmi obtíţné stanovit jakékoliv návrhy. Dle informací těchto zpracovatelů 

je výroba z odpadních plastů provozně náročnější a draţší, neţ výroba z primárních 

surovin. Je to způsobeno nesourodostí komunálních plastových odpadů, a jejich 

znečištěním. Především tyto nečistoty způsobují vyšší náklady na výrobu. Dokud stát 

nepodpoří zpracování odpadů nejen dotacemi do výstavby zařízení, ale také zvýhodněnou 

cenou za finální výrobky, bude pro standardního konzumenta stále výhodnější kupovat 

výrobek jiný. Pak nezbývá neţ dotříděný plastový odpad vyváţet do Asie, coţ se 

v poslední době (po určitém „špatném období“ světové ekonomické krize) opět děje a 

výkupní cena za PET láhve vzrostla. 
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C. DISKUZE VÝSLEDKŮ PRÁCE 

Pro stručné vyhodnocení zjištěných dat v kapitole A a stanovených návrhů 

v kapitole B této práce, jsem pouţila standardizovanou metodu SWOT. Metodu je moţné 

vyuţít pro různorodou oblast činností, je přehledná a vypovídající. Tabulka vypovídá o 

situaci v odpadovém hospodářství ve Zlínském kraji. 

Tabulka č.33 Vyhodnocení údajů pomocí metody SWOT 

Silné stránky (STRENGTHS) Slabé stránky (WEAKNESSES) 

1. Dobré zajištění nakládání 

s nebezpečnými komunálními odpady 

v kraji. 

2. Dnes jiţ zajištěné a kapacitně 

dostačující nakládání s bioodpady 

v některých oblastech kraje. 

1. Kraj se nachází v okrajové části 

republiky (není moţná spolupráce 

oblasti Valašska se Slovenskem 

v oblasti odstraňování SKO – zákaz 

dovozu SKO přes hranice států). 

2. Některé části kraje jsou i po 

vybudování dálničního přivaděče 

k Otrokovicím stále obtíţně dostupné, 

např. pro odvoz SKO do spalovny 

Brno. 

Příleţitosti (OPPORTUNITIES) Hrozby (THREATS) 

1. Vybudování nového centrálního zařízení 

k odstraňování SKO s vyuţitím jeho 

energetického potenciálu. 

2. Vybudování zařízení k nakládání 

s bioodpady pro město Zlín a okolí. 

3. Vyuţití peněz z dotačních titulů 

Evropské unie pro financování  

výstavby nebo modernizace zařízení pro 

nakládání s odpady (podle oblasti 

podpory). 

4. Plnění cílů POH ČR a kraje výstavbou 

dalších zařízení k materiálovému nebo 

energetickému vyuţívání odpadů 

(skládkování jako poslední moţnost 

v hierarchii nakládání s odpady). 

1. Nedostatečná kapacita skládek 

v některých oblastech kraje, kolem 

roku 2020 jiţ téměř žádná kapacita 

pro odstraňování SKO v celém kraji. 
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Pokud srovnáme jednotlivé ORP v kraji, pak můţeme sestavit následující přehled: 

ORP Bystřice pod Hostýnem 1) bioodpady – zpracování zajištěno 

2) SKO – kapacita do r. 2 025 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Holešov 1) bioodpady – nezpracovává se 

2) SKO – ţádná kapacita 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Kroměříţ 1) bioodpady – zpracování zajištěno 

2) SKO – kapacita do r. 2013 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Luhačovice 1) bioodpady – zpracování zajištěno 

2) SKO – kapacita do r. 2022 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Otrokovice 1) bioodpady – zpracování zajištěno 

2) SKO – kapacita do r. 2020 

3) separovaný odpad – zpracovává se odpadní papír 

ORP Roţnov pod Radhoštěm 1) bioodpady – nezpracovává se 

2) SKO – ţádná kapacita 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Uherské Hradiště 1) bioodpady – zpracování zajištěno 

2) SKO – ţádná kapacita 

3) separovaný odpad – zpracovává se odpadní plast 

ORP Uherský Brod 1) bioodpady – zpracování zajištěno 

2) SKO – kapacita do r. 2012 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Valašské Klobouky 1) bioodpady – nezpracovává se 

2) SKO – kapacita do r. 2065 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Valašské Meziříčí 1) bioodpady – zpracování zajištěno částečně 

2) SKO – ţádná kapacita 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Vizovice 1) bioodpady – nezpracovává se 

2) SKO – kapacita do r. 2015 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Vsetín 1) bioodpady – nezpracovává se 

2) SKO – ţádná kapacita 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 

ORP Zlín 1) bioodpady – zpracovává se částečně 

2) SKO – kapacita do r. 2020 

3) separovaný odpad – nezpracovává se 
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D. ZÁVĚR 

  Zařízení k odstraňování odpadů na území Zlínského kraje, to znamená skládky 

odpadů, protoţe kraj nemá spalovnu komunálního odpadu, postupně naplňují své kapacity, 

u některých bude jejich ţivotnost jiţ brzy u konce, a kolem roku 2020 začne mít kraj 

velký problém s odstraňováním komunálního odpadu. Vzhledem k tomu, ţe produkce 

odpadu nemá klesající tendenci a ani se klesající tendence nepředpokládá, musí být co 

nejdříve řečeno, jak bude situace řešena. Dle zpracovatele diplomové práce je řešením 

vybudování centrálního zařízení pro energetické vyuţívání komunálního odpadu (spalovna 

odpadu s výrobou tepelné energie). 

  Na území kraje je pouze jedno zařízení k energetickému vyuţívání bioodpadů 

(bioplynová stanice Otrokovice) slouţící spíše pro nakládání s bioodpady z průmyslu 

(kaly, odpad z masného a mlékárenského průmyslu). Tento způsob vyuţívání bioodpadů je 

vhodný tam, kde je zajištěn trvalý a celoroční návoz bioodpadů v mnoţství minimálně 10 

tisíc tun za rok. Takovou oblastí je oblast Valašska, kde by mohla být bioplynová stanice 

umístěna v areálu Odpadového centra ve Vsetíně. Další moţnou oblastí by bylo Zlínsko, i 

před existenci bioplynové stanice v Otrokovicích by se zde „uţivilo“ další takové zařízení 

zpracovávající především komunální bioodpady. V ostatních případech je doporučeno 

vybudování centrální kompostárny. 

 Objemný odpad, který tvoří významnou sloţku komunálního odpadu, není v kraji 

nijak zpracováván ani vyuţíván, je pouze skládkován. Jeho materiálové vyuţití je 

problematické, i kdyţ je zahrnuto jako jeden z cílů v POH kraje. V případě, ţe by byla 

v kraji vybudována spalovna komunálního odpadu, byl by energeticky vyuţit. 

 V kraji je nedostatečná kapacita zařízení ke zpracování separovaných odpadů 

(papír, plasty, sklo). V případě, ţe by provoz takového zařízení byl státem podporován, lze 

jej doporučit, v jiném případě jej vzhledem k vysokým nákladům na zpracování odpadu do 

kvality srovnatelné s kvalitou primárních surovin doporučit nelze. 

 

V kraji je dostatečná kapacita zařízení pro odstraňování nebezpečného odpadu 

(spalovny NO). 
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