
  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇŇŇŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA  REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 

 

 

 

 

 

Nakládání s komunálním odpadem v Přerově 

Municipal waste management in Přerov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Aleš Bořuta 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Osvald Milerski, CSc. 

Ostrava 2012  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně všech příloh vypracovala 
samostatně. 

 

V Ostravě dne 11. května 2012                                    
  ……………………………… 

      Aleš Bořuta     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce RNDr. Osvaldu 
Milerskému, Csc., za rady a připomínky při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych 
chtěl poděkovat vedoucímu odboru životního prostředí RNDr. Pavlu Julišovi a MUDr. 
Michalu Chromcovi za cenné rady a informace. 
 



1 
 

1.Úvod .............................................................................................................................. 3 

2. Politika odpadového hospodářství v EU a ČR ......................................................... 4 

2.1 Nakládání s odpadem v EU ..................................................................................... 4 

2.2 Srovnání nakládání s ko v eu a čr ............................................................................ 5 

2.3 Rámcová směrnice o odpadech ............................................................................. 10 

2.4 Odpadové hospodářství ČR ................................................................................... 10 

2.4.1 Plán Odpadového hospodářství ČR ................................................................ 11 

2.5 Zákon o odpadech ................................................................................................. 13 

2.6 Rozdělení odpadů .................................................................................................. 14 

2.6.1 Katalog odpadů ............................................................................................... 15 

2.7 Vysvětlení pojmu komunální odpad ..................................................................... 16 

2.7.1 Rozdělení komunálního odpadu ..................................................................... 16 

2.8  Nakládání a likvidace odpadu .............................................................................. 17 

2.8.1 Opětovné využití ............................................................................................ 18 

2.8.2 recyklace ......................................................................................................... 18 

2.8.3 Kompostování ................................................................................................. 18 

2.8.4 Energetické využití ......................................................................................... 19 

2.8.5 skládkování ..................................................................................................... 19 

3. Množství komunálního odpadu a kapacity pro nakládání s komunálním 
odpadem v Přerově ....................................................................................................... 20 

3.1 Plán odpadového hospodářství v  Přerově ............................................................ 20 

3.2 Charakteristika Statutárního města Přerov ............................................................ 21 

3.2.1 Poloha ............................................................................................................. 21 

3.2.2 Historie ........................................................................................................... 21 

3.2.3 Kultura a sport ................................................................................................ 22 

3.3 Množství a rozdělení komunálního odpadu v Přerově .......................................... 23 

3.3.1 Nakládání s komunálním odpadem v Přerově ................................................ 23 

3.3.2 Množství komunálního odpadu v Přerově ...................................................... 25 

3.4 Kapacity pro nakládání s KO v Přerově ................................................................ 29 

3.4.1 Provozovatel systému nakládáni s KO ........................................................... 29 

3.4.2 Zařízení pro nakládání s komunálním odpadem v PŘEROVĚ ...................... 30 

4. Návrh na doplnění kapacit pro nakládání s komunálním odpadem.................... 33 

4.1 předcházení vzniku odpadů, třídění a recyklace ................................................... 33 

4.1.1Předcházení vzniku komunálních odpadů ....................................................... 33 



2 
 

4.1.2 Třídění a recyklace ......................................................................................... 34 

4.2 Využití BRKO a vybudování zařízení .................................................................. 37 

4.2.1 Osvěta občanů ................................................................................................ 38 

4.2.2 Tříděný sběr BRKO ........................................................................................ 38 

4.2.3  Složky BRKO ve městě Přerov ..................................................................... 40 

4.2.4 Varianty využití BRKO .................................................................................. 41 

4.3 Zařízeni pro využívání KO .................................................................................... 43 

5.Závěr ........................................................................................................................... 45 

Seznam použité literatury ............................................................................................ 46 

Seznam zkratek ............................................................................................................. 48 

Seznam příloh ................................................................................................................ 51 

Příloha P I: Ostatní důležité právní předpisy ČR ..................................................... 52 

příloha P ii: Ostatní důležité směrnice a rozhodnutí EU .......................................... 52 

 

  



3 
 

1.ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá nakládáním s komunálním odpadem na území 

statutárního města Přerov. 

Cílem této bakalářské práce je analýza nakládání s komunálním odpadem a vypracování 

návrhu na doplnění kapacit a zlepšení situace v oblasti nakládání s komunálními odpady 

na území města Přerova. 

První kapitola práce se zabývá politikou odpadového hospodářství v Evropské unii a její 

legislativou, srovnáním nakládání s odpady v ČR a EU. Dále charakterizuje  legislativní 

úpravu odpadového hospodářství ČR, objasňuje základní pojmy v této oblasti a dělení 

odpadů. V poslední části charakterizuje konečné využití a zneškodňování odpadů.  

Druhá kapitola charakterizuje cíle odpadového hospodářství statutárního města Přerova, 

analyzuje množství a současný stav nakládání s komunálními odpady ve statutárním 

městě Přerov a popisuje jednotlivé kapacity pro sběr komunálního odpadů, které 

zajišťuje akciová společnost Technické služby města Přerova.  

Poslední část se zabývá návrhem na doplnění kapacit ve městě Přerov, a to snahou 

předcházení vzniku odpadu a zvýšením jeho recyklování. Představuje části BRKO 

v Přerově a navrhuje možnou separaci biologicky rozložitelného odpadu a následné jeho 

využití s cílem vybudování zařízení pro BRKO a možnou výstavbu zařízení pro 

energetické využívaní odpadů. Všechny tyto návrhy je možné využít na zlepšení 

současného stavu nakládání komunálními odpady ve statutárním městě Přerov. 
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2. POLITIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V EU A ČR 

Odpad je problém, který se týká nás všech. Každý z 500 miliónů občanů v EU průměrně 

vyprodukuje okolo půl tuny komunálního odpadu ročně, což se řadí na vrchol z 

obrovského množství odpadů, které vznikly z činností, jako jsou zpracovatelský 

průmysl (360 mil. tun), stavebnictví (900 mil. tun). Celkem EU produkuje až 3 miliardy 

tun odpadu ročně.[7] 

Všechen tento odpad má obrovský dopad na životní prostředí, způsobuje znečištění a 

produkci skleníkových plynů, které přispívají ke změně klimatu. 

Množství odpadu se zvyšuje, a také se mění povaha odpadu a to částečně v důsledku 

nárůstu v použití hi-tech výrobků.[7] To znamená, že odpad nyní obsahuje stále 

složitější mix materiálů včetně plastů, drahých kovů a nebezpečných látek.  

Politiky nakládání s odpady v EU jsou zaměřeny na snížení environmentálních a 

zdravotních dopadů odpadu a na efektivnější využívání zdrojů v Evropě. Cílem je učinit 

z Evropy recyklační společnost, vyhnout se zbytečné produkci odpadů a využívat 

odpady jako zdroje, pokud je to možné. Správná odpadová politika je klíčovým prvkem 

k zajištění efektivního využívání zdrojů a udržitelného ekonomického růstu v Evropě. 

2.1 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V EU 

Nakládání s odpady v EU je založeno na 3 principech: 

1. Předcházení vzniku odpadů- jedná se o klíčový faktor v každé strategii 

nakládání s odpady. Pokud se nám podaří na prvním místě snížit množství 

odpadu a snížit jeho nebezpečnost tím, že snížíme množství nebezpečných látek 

v odpadech, následné odstraňování tohoto odpadu se stane automaticky 

jednodušším. Předcházení vzniku odpadu je úzce spojeno se zlepšováním 

výrobních metod a ovlivnění spotřebitelů požadovat ekologičtější výrobky 

 a menší balení. [11] 

2. Recyklace a opětovné využití- Pokud produkci odpadu nelze zabránit,  mnohé 

z materiálů by mohly být získány zpět, nejlépe recyklací. Evropská komise 

definuje několik specifických druhů odpadů pro prioritní pozornost, jejichž 

cílem je omezit jejich celkový dopad na životní prostředí. Jsou v nich zahrnuty 

obalové odpady, vozidla na konci životnosti, baterie, elektrický a elektronický 
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odpad. Směrnice EU nyní požaduje, aby členské státy zavedly právní předpisy 

na sběr odpadů, recyklaci, jejich opětovné použití a likvidaci. Několika zemím 

EU se již daří recyklovat více než 50% obalových odpadů. [11] 

3. Zkvalitnění konečné likvidace a sledování (monitoring)- Pokud je to možné, 

bezpečné spalování a skládkování odpadu bychom měli použít pouze jako 

poslední možnost pro odpad, který nelze recyklovat nebo znovu využít. Obě tyto 

metody musí být pečlivě sledovány, protože mohou vést k vážným škodám na 

životním prostředí. EU nedávno schválila směrnici, týkající se přísných pravidel 

pro vedení skládek. Zakazuje ukládání některých druhů odpadů například 

použitých pneumatik, a stanovuje cíle pro snížení množství biologicky 

rozložitelného odpadu. Další nedávno schválená směrnice stanovuje přísné 

limity pro úroveň emisí ze spaloven. Unie chce snížit emise dioxinů a kyselých 

plynů, jako jsou oxidy dusíku (NO x), oxidu síry (SO x) a chloridů (HCl), které 

mohou být škodlivé pro lidské zdraví. [11] 

2.2 SROVNÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S KO V EU A ČR  

Vstupem České Republiky do Evropské Unie 1.5.2004 souhlasila Česká republika 

přijímat právní předpisy, tj. směrnice a nařízení orgánů EU,  a na jejich základě upravit 

svoji legislativu k dosažení stanovených cílů daných evropskou unií. Již i v přípravném 

období před tímto vstupem byly do právního řádu České republiky implementovány 

normy EU týkající se životního prostředí, tedy i odpadového hospodářství. 

V roce 2008 byla přijata Evropským parlamentem a Radou EU nová evropská Směrnice 

o odpadech, která navazovala na předchozí rámcovou směrnici a stala se tak základním 

evropským právním dokumentem odpadového hospodářství pro členské státy EU, tedy i 

ČR. V květnu 2010 byla tato směrnice transponována do českého právního řádu. 

Stávající zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

upravující nakládání s odpadem, byl rozšířen novelizací č.154/2010 Sb., kterou byla 

evropská směrnice implementována do české legislativy.  

 

Dle nejnovějších statistických údajů vyprodukoval každý občan České republiky v roce 

2010 317 kg komunálního odpadu [9]. Celých 68 % z těchto odpadů ale skončilo 

nevyužito na skládce [9]. Přitom skládkování je považováno za nejméně vhodný způsob 

nakládání s odpadem. Oproti tomu stojí statistické údaje Evropské unie, podle kterých 
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průměrný Evropan vyprodukoval v roce 2009 více než 500 kg komunálních odpadů, z 

nichž na skládce skončila asi jedna třetina.[9] 

 

Graf 2.1 Produkce komunálního odpadu a způsoby nakládání s ním v zemích EU v 

roce 2009 

 

Zdroj: [9] 

Graf č.2.1  porovnává nejen celkovou produkci komunálního odpadu ČR a ostatních 

členských zemí EU, ale také i to, jak každá země s odpadem naložila. Česká republika 

se řadí společně s Polskem a Slovenskem mezi země s nejnižší produkcí komunálního 

odpadu na osobu.  

Podíváme-li se na vývoj produkce KO v EU (zastoupeno průměrem ze všech 27 

současných členských zemí EU) a v ČR (graf č. 2.2) od roku 1995, objevuje se zde v 

posledních letech rozdílný trend. Zatímco v Evropě produkce KO přepočítaná na kg na 

obyvatele  má klesající tendenci, v ČR roste. Stále je ale ČR pod průměrem EU. 
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Graf 2.2 Vývoj množství komunálního odpadu v letech 1995 - 2009 

 
Zdroj: [9] 

V oblasti nakládání s KO patří ČR mezi země s největším podílem KO ukládaného na 

skládky. V porovnání s průměrem EU, byla ČR dlouhou dobu pod průměrem. V 

poslední době je množství skládkovaného KO v ČR vyšší než průměr EU, a to i kvůli 

tomu, že některé země přestaly ukládat na skládky odpad vhodný k energetickému 

využití (Dánsko, od r. 1997; Švédsko, od r. 2002), organický odpad (Německo, od r. 

2004; Švédsko, od r. 2005) či směsný odpad bez předchozí úpravy (Nizozemí, od r. 

2003; Rakousko, od r. 2004).[13] 

Graf 2.3 Vývoj množství skládkovaného komunálního odpadu v letech 1995 – 2009 

 
Zdroj: [9] 
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Materiálová recyklace KO je v ČR na vzestupu stejně jako v Evropě, o čemž vypovídá 

graf č. 2.4. Stav v ČR se však ani zdaleka nepřibližuje evropskému průměru, a to jak v 

množství přepočítaném na kg na obyvatele, tak v procentuálním využití těchto odpadů. 

Materiálově recyklována jsou pouhá 2 % KO produkovaných obyvatelem ČR oproti 23 

% odpadům evropským. [13] Obdobná situace platí i u ostatních forem recyklace KO 

viz. graf č..2.5 . 

Graf 2.4 Vývoj množství materiálově recyklovaného komunálního odpadu v letech 
1995 – 2009 

 
Zdroj: [9] 

Graf 2.5 Vývoj množství komunálního odpadu recyklovaného ostatními formami 

recyklace, vč. kompostování) v letech 1995 – 2009
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Zdroj: [9] 

Zatímco spalování bez energetického využit je v hierarchii nakládání s odpady na stejné 

úrovni jako skládkování, energetické využití odpadu je považováno za smysluplnější 

odstranění odpadů. V ČR bylo s energetickým využitím KO započato v roce 1989 ve 

spalovně v Brně, v letech 1998 a 1999 začaly fungovat spalovny v Praze a Liberci.[12] 

Množství energeticky využitých KO v Evropě stále roste, ČR ale tento trend nekopíruje. 

Graf 2.6 Vývoj množství spalovaného komunálního odpadu v letech 1995 – 2009 

  

Zdroj: [9] 

ČR patří v rámci EU k zemím s nejnižší produkcí KO vztažených na 1 obyvatele. 

Oproti evropskému průměru, ale nerespektuje hierarchii nakládání s odpady. Drtivá 

většina KO je stále odstraňována bez užitku na skládky odpadu, s porovnáním např. se 

sousedním Německem nebo Rakouskem, kam putuje na skládku necelé 1% KO. V 

Dánsku či Švédsku je energeticky využito okolo poloviny množství produkovaných 

KO. Velké mezery jsou stále také v recyklaci odpadů, i když zde je možné, že se jedná 

o zkreslení situace v rámci odlišných definic recyklace a využívání odpadů na evropské 

a národní úrovni.  

Pro úplnost dodejme, že dle údajů ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2010 bylo 

v ČR v porovnávaném roce 2009 na skládky uloženo 64 % KO, materiálově využito 

22,7% KO, energeticky využito 6% KO a spáleno 0,04 % KO. [9] 
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2.3 RÁMCOVÁ SMĚRNICE O ODPADECH  

Základní rámec politiky EU v oblasti odpadového hospodářství je dán rámcovou 

směrnicí 98/2008/ES  o odpadech, z níž vyplývají:  

• směrnice o nebezpečných odpadech (91/689/EHS) 

• předpis o statistice v oblasti odpadů (ES 2150/2002) 

• předpis o dopravě odpadů (EHS 259/93) 

Důležitým bodem směrnice o odpadech je článek 4, který určuje hierarchii způsobu 

nakládání s odpady. Směrnice stanoví pořadí priorit pro právní předpisy a politiku 

v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.[14] 

• předcházení vzniku; 

• úprava za účelem opětovného použití; 

• recyklace; 

• jiné využití, například energetické využití; 

• odstranění. 

Jedním z hlavních cílů nové směrnice je recyklovat do roku 2020 až 50 % hmotnosti 

odpadu z domácností, jako je papír, kov, sklo a plasty. Ve stejném časovém horizontu 

má být recyklován bezpečný odpad ze stavebnictví a demolic, a to až ze 70 % 

hmotnosti. [14] Nejpozději v roce 2015 Komise přezkoumá stávající opatření a cíle a 

zváží stanovení cílů pro další druhy odpadů. Z hierarchie lze také vyčíst, že do 

budoucna se u nás nepočítá s dominantním způsobem nakládání s odpady, a to 

skládkováním. Nejlepší řešení je však minimalizovat vznik odpadů. 

 Ostatní důležité směrnice a rozhodnutí viz. příloha PI 

2.4 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým 

hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, v České republice 

vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s 

odpady v ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. 

druhotných surovin nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem. [15] 
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S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata i odpovídající správní 

činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech klade důraz na předcházení vzniku 

odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany 

životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady. [15] Pojem odpadové 

hospodářství zahrnuje tedy nejenom nakládání s odpady již vzniklými (jejich využití, 

odstranění), ale také předcházení jejich vzniku a následnou péčí o odpady uložené. 

2.4.1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

 

Plán odpadového hospodářství ČR byl schválen jako nařízení vlády č. 197/2003 Sb. v 

roce 2003.[16] Jde o základní dokument, podle kterého se řídí odpadové hospodářství u 

nás, tj. kam by mělo odpadové hospodářství u nás směřovat. Na základě analýz 

skutečného stavu, zkoumání trendů a vývoje legislativy se tento dokument pokusil 

navrhnout, jak budeme nakládat s různými typy odpadů a stanovuje některé povinnosti a 

cíle včetně jejich kvantifikace, které jsou povinné pro zpracovatele POH krajů a 

následně přecházejí do povinností původců.  

Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR) stanovuje některé 

povinnosti a cíle včetně jejich kvantifikace, které jsou povinné pro zpracovatele POH 

krajů a následně přecházejí do povinností původců. [10] 

Cíle POH ČR :  

• Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 

• Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. 

• Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s 

odpady. 

• Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek KO. 

• Vytvořit integrované systémy pro nakládání s odpady na regionální úrovni a 

jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady. 

• Zajistit tříděný sběr využitelných složek KO. 

• Zvýšit materiálové využití KO na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. 

• Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího snižování 

• Na skládky ukládat odpady jen v případě, že s nimi nelze v daném místě a čase 

nakládat jiným způsobem, 



12 
 

• Kontrolovat a vyhodnocovat omezování skládkování a zákazu skládkování 

vybraných odpadů, 

• Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

(BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil: 

o v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, 

o v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních, 

o v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních  

z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

• vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky 

rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, úřadech, živnostech  

a průmyslu, 

• v maximální míře zvyšovat materiálové využití složek BRKO, zejména papíru 

 a lepenky, 

• podpořit zejména výstavbu kompostáren, zařízení na anaerobní rozklad  

a mechanicko - biologickou úpravu těchto odpadů, 

• upřednostňovat zejména kompostování a anaerobní rozklad biologicky 

rozložitelných odpadů s využitím výsledného produktu v zemědělství, při 

rekultivacích, úpravě zeleně, případně odpady upravovat na palivo  

nebo energeticky využívat, 

• dodržovat důsledně požadavek zákazu skládkování odděleně vytříděných 

biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou řešení mimořádných událostí. [10] 

 

Důležitým doplněním POH ČR budou v současnosti zpracovávané „Realizační 

programy ČR“ pro jednotlivé vybrané skupiny odpadů: Pro komunální odpad jsou 

rozhodující následující Realizační programy ČR: 

• Realizační program ČR pro biologicky rozložitelné odpady 

• Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů ČR 

• Realizační program ČR pro obaly a odpady z obalů 

• Realizační program ČR pro elektronická a elektrická zařízení 

• Realizační program ČR pro kaly z čističek odpadních vod 
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2.5 ZÁKON O ODPADECH 

V současnosti patří mezi nejdůležitější právní předpisy zákon č.185/2001 Sb., o 

odpadech, který se zabývá oblastí odpadového hospodářství ČR. 

 Předmětem úpravy tohoto zákona je: 

 a)pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při 

omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti 

tohoto využívání,  

b)práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství  

c)působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

Zákon vymezuje pojem odpad jako každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo 

má úmysl nebo povinnost se jí „zbavit“. To, co je považováno za odpad, je dále 

uvedeno v příloze č.1 zmíněného zákona. [8] 

 

Další základní pojmy definované zákonem [8]  : 

nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob 

odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s 

odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy; kontrola těchto 

činností 

nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a 

doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování 

sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k 

podnikání od spotřebitele za účelem jejich 

předání k využití nebo odstranění. 

separace odpadů - Oddělený sběr materiálových komodit odpadů. Činnost, při které 

dochází k oddělení vybraných složek odpadů za účelem jejich využití nebo odstranění. 

V praxi se tento pojem používá nejčastěji pro označení tříděného (odděleného) sběru 

vybraných výrobků a obalů z komunálních odpadů. 
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využití odpadů - Činnost při které dochází ke zhodnocení odpadů a využití některých z 

jejich fyzikálně-chemických vlastností zpět ve výrobních procesech. V zákoně o 

odpadech je zaveden pojem využívání odpadů, což jsou činnosti popsané v příloze 3 

zákona. 

zpětný odběr výrobků - Odebírání použitých výrobků od spotřebitelů na území ČR za 

účelem zhodnocení opotřebených výrobků nebo za účelem využití či odstranění odpadu 

z výrobků (zpětně odebraný použitý „vybraný“ výrobek se stává odpadem v okamžiku 

předání provozovateli zařízení k jeho využití nebo odstranění). 

účinnost sběru - Podíl množství vytříděných odpadů daného druhu k celkové produkci 

těchto odpadů na daném území za určité časové období (udává se v %).  

původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je 

změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající 

fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane 

vlastníkem tohoto odpadu, 

Původci odpadů jsou povinni odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který vydává 

ministerstvo životního prostředí. 

Detailní informace o jednotlivých způsobech nakládání s odpady dále upravuje 

vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.[8] 

2.6 ROZDĚLENÍ ODPADŮ 

Odpady lze rozdělit podle různých hledisek. Můžeme je dělit následujícími způsoby: 

Dělení odpadů podle skupenství hmoty: 

• Pevné 

• Kapalné 

• plynné 

Podle oblasti lidské činnosti: 

• Odpady z těžby a zpracování nerostných surovin – vznikají při těžbě surovin 
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• Odpady z výroby - vznikají při zpracování surovin na výrobky (v průmyslu, 

zemědělství, stavebnictví, energetice)  

• Odpady ze spotřeby – vznikají při spotřebě či ukončení životnosti výrobku  

( odpady komunální, zdravotnické, odpady z dopravy, odpady ze živelných 

pohrom ) 

• Odpady vznikající při zpracování odpadů (využití, odstranění – popílek, škvára 

ze spalování odpadů, z fyzikálně-chemické úpravy nebezpečných odpadů) [4] 

Rozdělení odpadů dle legislativy dle Katalogu odpadů [21]: 

• Nebezpečný odpad 

• Ostatní odpad 

2.6.1 KATALOG ODPADŮ 

Jednou z povinností původců je odpady zařazovat podle druhů a kategorií v souladu 

s katalogem odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění), kde komunální 

odpad je podle katalogu odpadů začleněn ve skupině 20 00 00  s úplným 

názvem“Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru“.[1] 

Skupina 20 00 00 se dále rozděluje na 3 podskupiny: 

1. 20 01 00 Složky z odděleného sběru 

2. 20 02 00 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

3. 20 02 00 Ostatní komunální odpady  

Každá z podskupin obsahuje jednotlivé druhy odpadů s označením jejich kategorie: 

Nebezpečný odpad (N) - Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují 

alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a změně některých dalších zákonů. Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří 

např. toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd. [21] 

Ostatní odpad (O) -  jsou odpady, které mohou ovlivnit životní prostředí, nemají však 

žádnou z tzv. nebezpečných vlastností. Tyto odpady mohou být ukládány na skládkách 

kategorie S-OO a S-IO. Je-li to možné, pak z takových odpadů vytřiďujeme využitelné 
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části a podíly jako například papír, dřevo, zelenou kompostovatelnou hmotu a kovový 

odpad. [21] 

2.7 VYSVĚTLENÍ POJMU KOMUNÁLNÍ ODPAD 

V zákoně č.185/2001 Sb., o odpadech, se komunálním odpadem rozumí veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální 

odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání. [1] 

Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických 

osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. 

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

odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 

2.7.1 ROZDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Domovní odpad a obalový odpad 

Domovní odpad je odpad vznikající v domácnostech a z činností spojených s úklidem 

obytných objektů jako spotřební odpad jejich obyvatel. Domovní odpad je součást 

komunálního odpadu. Do obalového odpadu patří obaly z papíru, plastu, skla i kovu. [1] 

 

Biologický odpad  

Biologicky rozložitelný komunální odpad tvoří odpady, které jsou schopny anaerobního 

nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). Ve vztahu ke 

komunálnímu odpadu se jedná  především o odpady z údržby sadů, parků a lesoparků, 

sídlištní a uliční zeleně, ale i travnatých hřišť a odpady ze hřbitovů ve vlastnictví, 

případně ve správě měst a ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob (občanů) [2]. Patří 

sem také odděleně sebrané biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven a 

z domácností, ale i odpady papíru, dřeva a přírodních textilií a z nich zhotovených 

oděvů. 

Nebezpečný odpad  

Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem 

a označené v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad (§ 4 a) 

zákona o odpadech) je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
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vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.[21] Nebezpečné složky 

komunálního odpadu jsou v Katalogu odpadů vedeny ve skupině 20 01 (označené *) 

bez rozlišení zda se jedná o komunální respektive domovní odpad nebo živnostenský 

odpad. 

 

Objemný odpad  

Objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), 

který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných 

nádob (80-1100 dm 3).[1] Např. nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné 

lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.  

 

Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a 

nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ 

odpadem. 

 Směsný odpad je v Katalogu odpadů veden pod druhovým označením 20 03 01 jako 

„směsný komunální odpad“.[21] 

 

2.8  NAKLÁDÁNÍ A LIKVIDACE ODPADU 

S vyprodukovaným odpadem je potřeba nějakým způsobem naložit. Od jednotlivých 

občanů a firem, kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů, obvykle odpad vyvážejí 

popelářskými vozy obecní či městské komunální služby. Po jeho shromáždění se 

obvykle využije jedna z následujících možností: 

• opětovné využití 

• materiálové využití  

o recyklace 

o kompostování 

• energetické využití  

o přímé spalování / zplyňování 

o výroba paliv 

• uložení na skládce odpadů 
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Zvláštním způsobem se nakládá s některými nebezpečnými odpady, např. jaderným 

odpadem. Samostatnou kapitolu také tvoří tzv. nebezpečný odpad, jako jsou vybité 

baterie, staré léky, oleje, staré ledničky a další elektrospotřebiče. Takovýto odpad do 

běžné popelnice nepatří. Odvést je můžeme do sběrného dvora. Nepoužité či prošlé léky 

je možné vrátit v lékárně, baterie je možné odevzdat v elektroprodejnách či na 

příslušných stanovištích. [4]  

2.8.1 OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ 

Jedná se o způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo opravu použitých výrobků 

nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního právního 

předpisu spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, které byly odpady, 

jsou po čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování opětovného použití. 

2.8.2 RECYKLACE 

Jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování 

organických materiálů [4]. Recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na 

výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový 

materiál. 

2.8.3 KOMPOSTOVÁNÍ 

Anaerobní digesce je řízený a kontrolovaný mikrobiální rozklad organických látek bez 

přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu, přeměna biologicky rozložitelného 

odpadu na kompost. 

Dle velikosti a způsobu kompostování rozeznáváme tři základní způsoby kompostování 

[4] : 

Domácí kompostování 

Komunitní kompostování  

Průmyslové kompostování 
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2.8.4 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 

Energetickým využitím se rozumí použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako 

paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě 

energie.[21].  

Spalování odpadů se považuje za energetické využití pouze tehdy, jestliže použitý 

odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo 

se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo odpad se použije jako palivo 

nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo v souladu s ochranou 

ovzduší.[5] 

2.8.5 SKLÁDKOVÁNÍ 

Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání 

v něm. [21]. 

V současné době jedinou slibnou perspektivní technologií pro zpracování odpadů je 

jejich zhodnocení, to znamená jejich přeměna na užitečné materiály či energii. Přitom 

úspěšného materiálového zhodnocení lze dosáhnout pouze při účinném třídění přímo u 

zdroje. Možnosti recyklace, kompostování a energetického využívání odpadů jsou 

krokem správným směrem do budoucna. Skládkování by mělo být bráno v úvahu jako 

poslední řešení v nakládání s odpady a stejně má být v budoucnu zcela zastaveno.  
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3. MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A KAPACITY PRO NAKLÁDÁNÍ 

S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V PŘEROVĚ 

3.1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V  PŘEROVĚ 

Odpadové hospodářství v Přerově se rozvíjelo od roku 1991.  V současnosti se jedná o 

plán na roky 2006 – 2010 (s výhledem na další období), který se snaží o snížení odpadu 

a dodržování pravidel, jenž vyplývají nejen ze POH ČR a Olomouckého kraje, ale také 

z EU a který má dostat město Přerov na co nejlepší možnou úroveň.  

Přehled kvantifikovaných cílů POH Přerov vyplývajících ze závazné části POH 

Olomouckého kraje [17] : 

a) Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 

Vyjdeme-li z teoreticky předpokládaného celkového množství komunálního 

odpadu města v roce 2010 – 12 284 t, pak maximální množství směsného KO 

uloženého na skládku v tomto roce může činit 6 142 t. Při dodržení stanoveného 

podílu separace 21,4% (2 633 t) je třeba najít jiný způsob materiálového využití pro 

zbývajících 3 510 t směsného KO.  

b) Snížit hmotnost odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000* a s výhledem dalšího postupného snižování 

Podle tohoto ukazatele činí v roce 2010 max. množství směsného KO uloženého 

na skládku 9 691 t . (* za referenční rok byl považován rok 2002, který je 

evidenčně dobře podchycen) 

c) Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

(BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 

nejvíce 75% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 

(v r.2013 50% a výhledově v r. 2020 35 %) 

Po přepočtu podílu BRKO ve směsném komunálním odpadu činí podle tohoto 

ukazatele v roce 2010 max. množství směsného KO uloženého na skládku 8 488t 

(v r.2013 pak max. 5 504 t). 

(Pro srovnání: v roce 2005 vyprodukovalo město Přerov celkem 14 801 t 

komunálního odpadu, z toho 2 251,6 t bylo vyseparováno resp. předáno 

k materiálovému využití a 12 550,2 t bylo uloženo na skládku, z toho 9 504 t 

směsného KO.) 
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3.2 CHARAKTERISTIKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROV 

3.2.1 POLOHA 

Město Přerov se rozkládá uprostřed Moravy po obou březích řeky Bečvy. Je 

společenským, administrativním a kulturním centrem přerovského okresu. Nadmořská 

výška Přerova činí 210 metrů. Svou polohou je důležitým železničním uzlem 

a křižovatkou cest na Moravě. Jeho rozloha činí 58,5 kilometrů čtverečních a počet 

obyvatel v roce 2011 činil 46 240. Od 1. července 2006 je statutárním městem. Je taktéž 

sídlem mnoha významných průmyslových podniků, jako jsou Precheza, Kazeto, Meopta 

optika, Přerovské strojírny a dalších. Nedaleko města se nachází 23. základna 

vrtulníkového letectva Edvarda Beneše . [18] 

Přerov má přibližně čtyřicet sedm tisíc obyvatel, žijících ve třinácti částech: Přerov - 

město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, 

Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. Území okresů Přerov, Olomouc, Prostějov, 

Šumperk a Jeseník tvoří Olomoucký kraj. 

      Obr. 3.1  Poloha města Přerova 

 

 

 

 

                                                                                

Zdroj:[18] 

 

3.2.2 HISTORIE 

Osídlení lokality sahá až do pravěku, o čemž svědčí světově známé archeologické 

naleziště Přerov – Předmostí. Nejstarší písemná zpráva o Přerově pochází z roku 1141. 
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Na královské město byl Přerov povýšen v roce 1256 Přemyslem Otakarem II. Později se 

Přerov  stal na dlouhou dobu sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. V Přerově taktéž 

působily osobnosti jako Jan Blahoslav či Jan Ámos Komenský a tudíž je také právem 

nazýván městem Blahoslavovým a Komenského, nejvýznačnějších osobností jednoty 

bratrské.[18] 

Novodobý rozvoj města předznamenalo zavedení železnice v roce 1841 a tím 

 i průmyslových odvětví strojírenství, pivovarnictví a cukrovarnictví. Následoval vznik 

chemického průmyslu, výroba koženého zboží firmy Kazeto a optických přístrojů 

Meopta.[18] 

3.2.3 KULTURA A SPORT 

Město Přerov v dnešní době láká návštěvníky svou zachovalou městskou památkovou 

zónou, kde se nacházejí měšťanské domy z 15 a 16. století, zbytky středověkých hradeb 

a renesančně upravený zámek, v němž sídlí Muzeum Komenského. Naše kroky mohou 

také zamířit do městského parku Michalov, který je od roku 1992 kulturní památkou 

rozkládající se na území 17 ha. V centru města lze vidět Městský dům, architektonicky 

významnou budovu z roku 1897 v novorenesančním slohu s bohatou štukovou 

výzdobou a prvky secese. Je to kulturní a společenské centrum, kde se konají různá 

divadelní představení, koncerty a společenské akce. Mezi nejvýznamnější hudební akce 

patří Československý jazzový festival s mezinárodní účastí, jehož tradice sahá až do 

roku 1966. Za zmínku taktéž stojí archeologická lokalita Přerov-Předmostí, která nám 

podává svědectví o době mamutů.[18] Co se týče aktivního odpočinku, nachází se zde 

dvě sportovní centra, plavecký areál, zimní a fotbalový stadion, tenisové kurty či 

skatepark laguna, další sportovní areály, rehabilitační střediska a fit centra. 
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3.3 MNOŽSTVÍ A ROZDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V PŘEROVĚ 

3.3.1 NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V PŘEROVĚ  

 Komunální odpad je tříděn do těchto základních podskupin: 

- Směsný komunální odpady 

- Objemný odpad 

- Separovaný odpad (papír a lepenka, sklo, plasty, kovy) 

- Biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO (zeleň) 

- Nebezpečné odpady [17] 

Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad se v Přerově odkládá do odpadových nádob šedé nebo černé 

barvy, bez zvláštního označení. Do těchto nádob je zakázáno odkládat jiný odpad než 

zbytkový, zejména látky tekuté, prchavé, snadno zápalné a výbušné, jakož i jiné 

předměty a látky, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. 

Nakládání se směsným komunálním odpadem je zajištěno standardním způsobem v 

souladu se současnými právními předpisy tj. odvozem a uložením na zajištěnou skládku 

komunálního odpadu v místní části Žeravice. Skládka je ve vlastnictví města Přerova, 

provozovatelem jsou TSMP. Z toho vyplývá, že veškerý směsný komunální odpad není 

v současné době využíván a to ani část energeticky ve spalovně v Brně. 

 

Nakládání s objemným odpadem  

Objemný odpad je shromažďován od občanů v pravidelných intervalech 2x ročně (jaro, 

podzim) na určených stanovištích dle rozpisu. Odpad je odvážen a ukládán na 

skládku. Separace probíhá pouze ručně a je separován nebezpečný odpad, který je na 

daném velkoobjemovém kontejneru možno identifikovat. (televizory, akumulátory 

apod.).Vzhledem k tomu, že velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány také na 

stanovištích v zahrádkářských osadách, tvoří část takto separovaného velkoobjemového 

odpadu také biologicky rozložitelný odpad, který ale vzhledem ke svému znečistění 

není možno potencionálně využívat. 
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Nakládání se separovaným odpadem 

Papír a lepenka 

Separace papíru a lepenky je prováděna několika systémy (tradiční výkup od občanů 

ve sběrnách, městský systém sběru pomocí sběrných míst, kontejnery modré barvy, 

sběrové akce ve školách). Využívání papíru a lepenky je zajištěno u tradičních 

odběratelů – výrobců papíru a lepenky v ČR i zahraničí. Část papíru a lepenky je 

využívaná u přerovského výrobce kufrů firmy KAZETO. 

Plasty 

Separace plastů probíhá pomocí sběrných míst a v kontejnerech žluté barvy, ze kterých 

putují do dotříďovacích linek. Úkolem pracovníků třídící linky je vybrat PET láhve tří 

barev - modrá, zelená a bílá. Tyto tři barevné druhy se dále rozdrtí na směs, jež putuje k 

dalšímu využití nejčastěji do Číny. PET lahve poté využívají další společnosti k výrobě 

například sportovního oblečení, výplně peřin, spacích pytlů apod. 

Sklo 

Pro skleněné obaly jsou určeny kontejnery zelené barvy. Na mnoha místech můžete 

najít tyto kontejnery dokonce dva, z nichž jeden je určen na sklo barevné a druhý na 

sklo bílé. Sklo je z hlediska recyklace výbornou surovinou. Vytříděné sklo se rozdrtí a 

přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Tímto je využití skla v podstatě 

nekonečné. Opětovně se z něj vyrábějí skleněné obaly a další výrobky. 

Nakládání s BRKO 

Na území města Přerova je v současnosti odděleně sbírán pouze odpad z údržby veřejné 

zeleně. Je ale zařazen vzhledem ke způsobu sběru (znečistění nežádoucími příměsi 

apod.) a nakládání s  nim  jako odpad katalog.čísla 200203 – jiný biologicky 

nerozložitelný odpad. Je  uveden ve sloupci separace BRKO, aby bylo možno provést 

teoretické srovnání se separací BRKO v Olomouckém kraji. Z toho vyplývá, že pokud 

by byla dodržena čistota separovaného odpadu a bylo zajištěno jeho využití, byla by 

separace BRKO ve městě Přerov vysoce nad průměrem Olomouckého kraje. Odpad 

není v současnosti z důvodu absence dopravně dostupného zařízení na využívání 

biologicky rozložitelných odpadů využíván a je ukládán na skládku Žeravice. Toto 

řešení je výhledově nepřípustné. Oddělený sběr BRKO od občanů z údržby soukromé 

zeleně není z těchto důvodů zaveden. 
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Nakládání s Nebezpečným odpadem  

Nebezpečné odpady jsou ve městě separovány občany především prostřednictvím 

sběrného dvoru. Dalším systémem zabezpečujícím sběr nebezpečných odpadů od 

občanů v místních částech města je mobilní sběr organizovaný TSMP a prováděný 

firmou Biopas spol s.r.o. Tento sběr je prováděn 2x ročně. Systém je doplněn separací 

nebezpečných odpadů z objemného odpadu sesbíraného od občanů a ukládaného na 

skládce v Žeravicích. Separace je prováděna na tělese skládky. 

Odpad z veřejného stravování a jídelen 

Odpad z veřejného stravování, především jídelen patřících pod správu města Přerova 

(školní jídelny apod.), tvoří potencionálně problematickou část BRKO, neboť jejich 

současné využívání je na hranici současného zákona o odpadech. Nejedná se o odpad, 

jehož přímým původcem je město, ale byl zahrnut  do POH na přání zadavatele s 

ohledem na aktuálnost dané problematiky. 

Z provedeného průzkumu vyplývá, že většina jídelen předává danou komoditu 

zemědělským soukromníkům, část odpadu je možno likvidovat pomocí kuchyňských 

drtičů, kterými je většina jídelen vybavena. Praktické využití kuchyňských drtičů je v 

současnosti znemožněno záporným stanoviskem Vodovodů a kanalizací Přerov a.s. ze 

dne 1. 2. 2005. Proto bylo oficiální používání kuchyňských drtičů ve školních 

zařízeních zastaveno nebo silně omezeno. Celkově je teoreticky vypočtena maximální 

produkce kuchyňských odpadů v sedmi školních a předškolních jídelnách 

provozovaných městem cca 180 t/rok.[17] 

Odpady vznikající v jídelnách školských zařízení (základní školy, mateřské školy) 

jsou v současné době předávány oprávněné osobě firmě Biopas spol. s r.o. Kroměříž. 

 

3.3.2 MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V PŘEROVĚ 

Tabulka 3.1 uvádí rozdělení komunálního odpadu do jednotlivých složek v letech 2001-

2010. Komunální odpad v Přerově má vzrůstající tendenci. Dominantní složkou je zde 

papír, který v roce 2007 zaznamenal  větší navýšení z důvodu zapojení sběren a 

výkupen papíru , a zbytkový odpad. V roce 2010 město vyprodukovalo 16 tun odpadu, 

z tohoto celkového množství činil podíl separace 14%. viz graf 3.2 . Oproti roku 2001, 

vzrostla produkce odpadů dvojnásobně, stejně tak se  však navýšil podíl separace KO. 

Separace odpadů  v Přerově roste. V současné době se pohybuje v průměru ČR. 
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Tab. 3.1: Množství složek komunálního odpadu  

Zdroj: [17] 

x    od roku 2007 zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách 

xx  od roku 2007 včetně nápojových kartonů 

Tab. 3.2 : Množství vyprodukovaného KO kg/obyv. 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (V TUNÁCH) 

ROK papír x sklo PET x x pneu vraky  Nebezp. objemný zbytkový CELKEM 

2001 149,4 248,5 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979 9492,6 

2002 155,7 266,7 142,4 7,8 9,3 48,9 1524,9 8347,4 10503,1 

2003 162,2 293,5 158,4 7,8 1,4 53,4 1756,6 8274 10707,3 

2004 353,6 280 153,9 9,5 2,8 70,2 1720,8 9266,5 11857,3 

2005 528 346 161 10,8 - 81,1 1784 9504,4 12415,3 

2006 611 392,5 173,6 8,7 - 58,3 2274,8 10516,5 14035,4 

2007 3249 424 193,9 9,8 - 21 2238 12099 18234,9 

2008 3161 456,7 231 3,3 - 9,5 2349 12567 18778 

2009 1739 383 277,5 5 - 11,7 2543 11172 16131 

2010 1553 438 286,2 1,7 - 13,6 2595,3 11298 16185,8 

ROK 
vyprodukovaný KO 

(kg/osoba) 
2010 355 
2009 352 
2008 406 
2007 392 
2006 299 
2005 263 
2004 251 
2003 224 
2002 218 
2001 196 



 

Tab. 3.3 : Množství vyseparovaného KO

Zdroj: [vlastní zpracování]

Každý občan města Přerova vyprodukoval v

odpadu.viz. tabulka 3.2 (v roce 2009 352 kg,

roce 2006 299 kg, v roce 2005 263 kg, v

2002 218 kg, v roce 2001 196 kg)

tabulka 3.3 (v roce 2009 53 kg,

26,6 kg, v roce 2005 23,6 kg, v roce 2004 18 kg, v

v roce 2001 11 kg) 

Graf 3.1 Vývoj množství vyt
tunách 

Zdroj: [18] 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002

532,0

613,7

ROK 
vyseparovaný KO 

(kg/osoba)

2010 50,32
2009 53
2008 83,6
2007 83,6
2006 26,6
2005 23,6
2004 18
2003 14
2002 13
2001 11

Množství vyseparovaného KO v kg/obyv 

 

 

 

 

 

 

 

[vlastní zpracování] 

ě řerova vyprodukoval v roce 2010 cca 355 kg komunálního 

(v roce 2009 352 kg, v roce 2008 406 kg, v roce 2007 392 kg,
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roce 2001 196 kg). Z  toho vytříděného 50,32 kg v roce 2010. Viz. 
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6,6 kg, v roce 2005 23,6 kg, v roce 2004 18 kg, v roce 2003 14 kg, v
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Graf 3.2 Vývoj vytříděného komunálního odpadu v % v

Zdroj: [18] 
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odměny v celkové výši 2 249 010 Kč byla použita na nákup teleskopického nakladače 

na třídící linku separovaného komunálního odpadu a 44 kusů kontejnerů na separovaný 

komunální odpad.[17] 

3.4 KAPACITY PRO NAKLÁDÁNÍ S KO V PŘEROVĚ 

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

odpadů vznikajících na území města Přerova (systém nakládání s komunálním 

odpadem) se řídí obecně závaznou vyhláškou č.13/2001, ve znění obecně závazných 

vyhlášek č.5/2002, č.2/2007 a č. 3/2008. V souladu s obecně závaznou vyhláškou a 

zákonem o odpadech občané třídí papír, sklo, pet – lahve, nápojové kartony, 

nebezpečný odpad, objemný odpad, zbytkový odpad.[19] 

3.4.1 PROVOZOVATEL SYSTÉMU NAKLÁDÁNI S KO 

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova, 

včetně zařízení, která jsou jeho součástí, je společnost Technické služby města Přerova 

s. r. o., která byla založena dne 2. dubna 2008. Jejím zakladatelem a společně 

vlastníkem je Statutární město Přerov. Ředitelem společnosti je ing. Radek Koněvalík. 

Provoz odpady zajišťuje, na základě uvedených souhlasů k nakládání s odpady, svoz 

odpadu ve městě Přerově, včetně místních částí a v dalších obcích regionu: 

 

• Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů 

• Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů 

• Integrované povolení na zařízení 

• Řízená skládka odpadů S-003 Přerov – Žeravice 

• Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů [20] 

 

Mezi další poskytované služby patří : 

•  svoz a odstranění KO, 

•  přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů pro objemný odpad, 

•  svoz a odstranění nekompostovaného odpadu ze zahrádkářských osad, 

•  celotýdenní provoz sběrného dvora pro nebezpečné složky KO, 

•  provoz místa zpětného odběru vybraných výrobků, 
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•  provoz skládky odpadu, 

•  svoz separovaného odpadu včetně dotříďování tohoto odpadu na třídící lince, 

•  realizace prodeje separovaného sběru [20] 

3.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V 

PŘEROVĚ 

Dotříďovací  linky 

V oblasti svozu KO města Přerova je provozovánu jedna dotříďovací linka v Přerově-

Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných složek KO, jako jsou papír, PET plasty 

a nápojové kartony. Také je zde doseparováno vytříděné sklo, kde se jedná pouze o 

hrubé ruční dotřídění, kde je poté sklo předáno k odvozu konečnému odběrateli. 

Současná kapacita při jednosměnném provozu je 1500 tun odpadu ročně. Linku je 

možno provozovat ve 3 směnném provozu, čímž vznikne prostor pro další rozšíření při 

předpokládaném navýšení separace.  

 

Nádoby na separovaný sběr 

Ke sběru a třídění separovaných odpadů slouží občanům města 192 kontejnerů na papír, 

189 na sklo a 196 na PET láhve.[17] Optimální hustota sběrných nádob je 350 obyvatel 

na jednu nádobu jedné komodity. (ve městě je dostatečná úroveň dle informací 

společnosti EKO-KOM). V roce 2010 došlo ve městě k dalšímu rozšíření počtu 

kontejnerů na separovaný komunální odpad. Průběžně byl rozšiřován počet kontejnerů 

na stávajících stanovištích a vytvořena nová stanoviště v Přerově-Město (5 stanovišť), 

v Předmostí (2 stanoviště), v Kozlovicích (1 stanoviště), v Újezdci (2 stanoviště). 

Skládkové kapacity 

Skládka Žeravice – volná kapacita skládky včetně možnosti rozšíření je cca 600 000 

m3, což při současné úrovni skládkování vydrží cca do roku 2030.[22] 

Skládka průmyslového odpadu Hradčany – skládka je koncipována jako skládka 

nebezpečného odpadu a nachází se 12 km od Přerova. Volná kapacita skládky včetně 

možnosti rozšíření je 800 000 m3. V areálu se nachází biodegradační plocha.[22] 
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Sběrné suroviny 

Zavedeným způsobem separace druhotných surovin ve městě Přerov je tradiční výkup 

ve sběrných surovinách a výkupnách. Vykupovány jsou zejména barevné kovy, železo a 

papír. Dominantní firmou jsou sběrné suroviny Pavel Tomeček (podíl na separaci 

papíru ve městě v roce 2003 20%). 

Sběrné dvory 

V současnosti funguje ve městě jeden sběrný dvůr a to v areálu TSMP, určený hlavně 

k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu 

Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

V bezprostředním okolí města Přerova se nenachází v současnosti žádné schválené 

zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů. V širším okolí města Přerova 

do 30 km se nachází několik zařízení (viz. mapa) na zpracování bioodpadu- 

kompostáren, z nichž některé mají volnou kapacitu na zpracování (celková kapacita 

24,4 tun /rok) [22] 

Zpětný odběr elektrozařízení  

Statutární město Přerov uzavřelo v roce 2007 smlouvy s provozovateli kolektivních 

systémů ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o., kteří pro výrobce 

elektrozařízení zajišťují jejich bezplatný zpětný odběr. Místem zpětného odběru 

elektrozařízení v Přerově je sběrný dvůr v areálu Technických služeb města Přerova, 

s.r.o., Na hrázi 17, Přerov I-Město. Občané zde odevzdávají např. chladničky, 

mrazničky, pračky, el.sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, televizory, počítače, 

tiskárny, telefony, videohry, zářivky, výbojky, aj. 

Ve veřejně přístupných prostorách budov magistrátu jsou umístěny sběrné nádoby, tzv. 

E-boxy, do kterých mohou zaměstnanci i občané odkládat drobná vyřazená 

elektrozařízení, např. kalkulačky, telefony, varné konvice, žehličky, hodiny, hračky, 

počítače pro cyklistiku, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, apod. 

V rámci zavedeného zpětného odběru některých výrobků byl rozšířen sběr drobného 

elektrozařízení a použitých baterií prostřednictvím 18 ks speciálních červených 
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kontejnerů. Občané do těchto kontejnerů mohou vhazovat veškerá drobná 

elektrozařízení, která svým rozměrem vyhovují velikosti vhozového otvoru 30 cm x 50 

cm. 

Obr.3.2 nám zobrazuje mapu jednotlivých zařízení pro zpracování odpadů v okolí města 

Přerova. Z mapy je patrné, že nejbližší kompostárny se nachází v okolí měst Prostějov a 

Olomouc, zatímco skládky a dotříďovací linky jen pár kilometrů od Přerova. 

Obr. 3.2: Mapa zařízení na zpracování odpadů v okolí města 

 

Zdroj: [18]  
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4. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ KAPACIT PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM 

ODPADEM 

4.1 PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE  

4.1.1PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

Mezi prvořadý cíl prevence vzniku odpadů je vytvoření povědomí občanů o nezbytnosti 

předcházení odpadů, o správném nakládání s odpady a o dopadech při nesprávném 

nakládání s odpady na životní prostředí. Pro zajištění účinnosti většiny opatření pro 

komunální a jiné odpady je nezbytné zajistit průběžně informování občanů přijatelnou 

formou o důležitých aspektech odpadového hospodářství. Nejlepším řešením snížení 

produkce komunálních odpadu je jejich prevence vzniku. 

Ve městě Přerov podíl vytříděných složek komunálního odpadu každým rokem stoupá. 

Nelze však přehlédnout to, že narůstá celkové množství vyprodukovaného odpadu. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je minimálně stejně důležité, jako třídění  a 

recyklace odpadů, předcházet jejich vzniku.  

Předejít vzniku odpadů v domácnosti znamená například zvažovat při nákupu užitečnost 

nakupovaných výrobků a používaní obalů.  

• Již na nákupy by bylo vhodné si vzít vlastní tašku a co nejméně využívat 

igelitové tašky a sáčky, které nám poskytuje obchodní řetězec, prodejci. 

• Při nákupu by bylo také vhodné dávat přednost nápojům v lahvích pro 

vícenásobné použití (ve vratných obalech) zvláště při nákupu minerálních vod, 

šťáv, vín, piva apod., popřípadě preferovat recyklovatelné materiály a obaly. 

• Upřednostněním nákupu zboží ve velkém balení je nejen cenově výhodné, ale 

také můžeme produkt z velkého balení doplňovat do námi dlouhodobě 

používaného obalu. 

• Vyhnout se kombinovaným obalům, které jsou složeny z více vrstev nebo zboží, 

které je zabaleno ve více obalech. 

• Vyhnout se obalům z hliníku, jejichž výroba je energeticky náročná. [18] 

Zvýšení informovanosti občanů v rámci prevence snížení vzniku odpadů a jejich třídění 

a recyklace je možné provést různými způsoby. Informace lze tedy poskytnout na 
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stránkách města Přerova, ve zpravodaji „Přerovské listy“, dále pak pořádáním seminářů 

pro veřejnost, na školách, různé letáky různé kampaně ke zvýšení informovanosti a 

nabádání občanů. Z druhého pohledu se musí také projevit  zájem občanů o informace 

od   technických služeb a odboru  životního prostředí.  

Kromě poskytování informací, je důležitým nástrojem k předcházení vzniku odpadu 

také výchova a osvěta. Obec může tyto aktivity provozovat sama nebo podporovat jiné 

organizace, aby se daným tématem zabývaly. Může jít o zapojení škol, kdy na školách 

probíhá například sběr baterií, je zde vyučována ekologická výchova v rámci vzdělání 

v oblasti předcházení a třídění. 

 

4.1.2 TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE 

Mezi hlavní cíle města Přerova vyplívající z  POH ČR je zvýšit materiálové využití 

komunálních odpadů na 50 % do roku 2010.[17] 

Každý občan města v roce 2010 vyprodukoval v průměru 355 kg komunálního odpadu, 

což je oproti průměru ČR o 38kg více. Z tohoto množství, jak je uvedeno v tabulce č. 

4.1, vytřídil 14,17 % separovaného odpadu. 

Tab. 4.1 Podíl vyseparovaného komunálního odpadu  

ROK 
vyseparovaný KO v % 

(osoba/rok) 
2010 14,17% 

2009 15,06% 

2008 20,59% 

2007 21,33% 

2006 8,90% 

2005 8,97% 

2004 7,17% 

2003 6,25% 

2002 5,96% 

2001 5,61% 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pro třídění odpadů jsou v každé obci rozmístěny barevné kontejnery. Do nich 

odkládáme jednotlivé složky komunálních odpadů. Odpady barevných kontejnerů dále 

zpracuje odborná firma a předá je k recyklaci. 
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V černém kontejneru na směsný odpad jsou smíchány všechny složky odpadu, včetně 

kuchyňských zbytků a dalších věcí. Takový odpad se nedá dobře třídit, protože je v něm 

již všechno znečištěné. Odpady z černého kontejneru jdou většinou proto rovnou na 

skládku. 

Pro zkvalitnění a zvýšení podílu třídění a recyklace KO ve městě by pomohlo zvýšení 

informovanosti obyvatelstva a to zajištění různých programů pro uvědomění si občanů 

co patří do kontejnerů na sběr, proč odpad třídit. Dále pak pořádáním informativních 

schůzek ohledně recyklace a třídění, osvěta v třídění na internetovém portálu města. 

Informace jsou důležité také pro zboření některých zavedených mýtů ve společnosti 

ohledně třídění. Mnoho lidí si například myslí, že vytříděné odpady se stejně svezou na 

jednu hromadu. Může však nastat situace, kdy obsah barevného kontejneru skutečně na 

skládce skončí, ale je to tím, že obsah kontejneru s tříděným odpadem občan znečistí 

odpadem, který do tohoto kontejneru nepatří a tím tedy dojde k jeho znehodnocení. Pak 

tedy z obsahu kontejneru není druhotná surovina. 

Mnoho domácností odpad nahází bez třídění rovnou do koše a ten poté vyklopí do 

popelnice. Vyhodí do kontejneru se směsným KO, kde už žádná separace na jednotlivé 

složky ( plasty, sklo atd.) neprobíhá a končí bohužel ve spalovně či na skládkách. 

Další možnost by byla začít s výchovou či výchovným programem na třídění odpadů již 

v předškolním věku dítěte. Zaváděním různých zábavných a poučných programů pro 

děti a navést děti odmalička k třídění. Zvýšení informovanosti  i pro jejich rodiče,  kdy 

dítě z velké části se naučí návyky od rodičů. 

Dále zvýšení podílu třídění a recyklace komunálního odpadu v Přerově by bylo možné   

navýšením sběrných nádob na třídění komunálního odpadu a jejich přiblížení občanům. 

    V současné době se ve městě nachází celkem 192 kontejnerů na papír, 189 na sklo a 

196 na PET láhve.[17] 

Podle průzkumu agentury Factum Invenio bylo zjištěno, že mezi donáškovou 

vzdáleností a mírou třídění je přímá závislost. Okolo 43% obyvatel třídí ve své 

domácnosti odpady pravidelně, 36 % odpady třídí nepravidelně a 21% přiznává, že 

odpady netřídí vůbec. Tyto hodnoty se ovšem výrazně mění podle toho, v jaké 
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další skládky. Dále pak se snižují poplatky, které obec za ně musí zaplatit. Občanům se 

mohou snížit poplatky za odvoz odpadů.Z komunálního odpadu jde vytřídit a recyklovat 

skoro 50 %. Skutečně se však třídí a využívá jen kolem 10 až 15 %. Jedná se však o 

průměrnou hodnotu. Například plasty a papír se recyklují lépe.Z celkového pohledu se 

jedná o velmi dobrý výsledek, když uvážíme, že třídění odpadů je u nás zavedené jen 

něco málo přes 10 let. 

4.2 VYUŽITÍ BRKO A VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

Jak již bylo zmíněno, množství odpadu v Přerově postupně narůstá. Dalším řešením 

snížení množství odpadu ukládaného na skládky je třídění a likvidace biologicky 

rozložitelného odpadu.  

V Přerově se jedná o 10% z celkového komunálního odpadu, který se zařadí do 

směsného odpadu a ukládá se bohužel na skládce. BRKO se tedy v Přerově sice sbírá, 

ale netřídí a nevyužívá. [22] K hlavním cílům směřujícím k naplnění POH patří mimo 

jiné snížit maximální množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 

ukládaného na skládky tak, aby podíl této složky činil:  

• v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, 

• v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních  

• výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních 

z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

 

Podle  opatření č.5.  Nakládání se separovaným biologicky rozložitelným 

komunálním odpadem (BRKO). V rámci tohoto opatření je nutno zajistit smysluplný, 

dlouhodobý a ekonomicky přijatelný odbyt na vyseparovaný BRKO z údržby městské 

zeleně, a to minimálně pro 600 t BRKO. Toto množství může reálně nárůst na cca 1000 

t v roce 2010. 

V současné době na území města Přerova se nenachází žádné zařízení na biologicky 

rozložitelný komunální odpad. Nejbližší toto zařízení se nachází do 30 km od města 

Přerova v obcích Polkovice.  BRKO je tak ukládán na skládku a nevyužíváno. 

Toto řešení je ovšem výhledově nepřípustné. Pokud by byla zajištěna jeho čistota a 

využití, byla by separace biologicky rozložitelného odpadu v Přerově vysoce nad 
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průměrem Olomouckého kraje. [17] Mezi jednotlivá opatření na snížení BRKO ve 

městě Přerov se zařadí sběr, třídění a čištění BRKO, a také konečná možnost 

vybudování zařízení na zpracování BRKO. Avšak aby bylo třídění ještě efektivnější, je 

potřeba provést osvětu občanů. 

4.2.1 OSVĚTA OBČANŮ 

Pro úspěch systému třídění sběru BRKO je velmi důležitá osvěta občanů. Hraje zde 

velikou roli informování domácností o sběru BRKO ze strany obce, která musí vysvětlit 

nejen jak nakládat s BRKO, kdy a kam odpad dávat a jakým způsobem bude fungovat 

svoz, ale také proč je důležité tříděný sběr zavést., jakým způsobem bude s bioodpadem 

dále nakládáno a proč je zvolený způsob přínosem pro životní prostředí, obec a občany. 

Pro informování o účelech a cílech sběru a pro motivaci občanů je možné využít mnoho 

možností a to: 

• zavedený systém obecních sdělovacích prostředků (kabelová televize, 

internetové stránky, místní zpravodaj, informační emaily apod.) 

• informační letáky do schránek, osobní dopis od starosty 

• praktické ukázky technologií, přednášky a demonstrace zařízení, diskuze o 

systému 

• zapojení škol, neziskových organizací a obecních subjektů 

• finanční bonusy – slevy na poplatcích za odpad a slevy nebo možnost pořízení 

kompostérů, drtičů [6] 

Proto by bylo vhodné zavést v Přerově tříděný sběr. Tyto formy informování občanů lze 

použít i při předcházení vzniku odpadů, poučení o recyklaci a zvýšení podílku třídění. 

 

4.2.2 TŘÍDĚNÝ SBĚR BRKO 

V případě, kdy není v obci zaveden tříděný sběr, stává se BRKO převážně součástí 

SKO. Ve městě Přerov sice sběr BO probíhá, ale není tříděn a ve většině případů končí 

na skládce v Žeravicích. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zavést jednu z následujících 

metod a postupů. 
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Pytlový sběr na úrovni domácností 

Tříděný sběr BRKO v obci může být prováděn pomocí pytlového sběru (do plastových 

pytlů, rozdávaných občanům obce zdarma nebo za úplatu) s odkládáním plných pytlů 

přímo před obydlí, případně ke kontejnerům na sběrná místa či jiná vyhrazena. 

V Přerově je využíván pytlový sběr pro odpad ze zahrádek a chatových oblastí, který 

stejně končí na skládce. Výtěžnost i čistota BRKO u tohoto sběru dosahují vyšších 

hodnot zejména z důvodu nižší náročnosti pro producenty a taktéž možnost odkládání 

odpadů přímo na místě jeho vzniku( na úrovni domácnosti), a tak odpadá demotivující 

nutnost donášky odpadu do vzdálenějšího sběrného kontejneru. 

Při zavedení systému pytlového sběru BRKO je možné sjednotit systém sběru BRKO i 

se sběrem ostatních tříděných složek. Je nutnost jednotlivé pytle s odpadem rozlišovat 

např. jejich barvou. Tímto způsobem lze využít jediné sběrné vozidlo a zajistit také sběr 

ostatních složek KO. 

Sběr do nádob na úrovni domácností 

Tato varianta sběrných nádob překonává veškeré technologické nedostatky sběru 

BRKO do plastových pytlů. Je estetická, jednoduchá i hygienicky příznivější než 

pytlový sběr. Jedná se o umístění plastových sběrných nádob do domácností či živností 

a jsou vyváženy zvláštním sběrným vozidlem. 

Sběr kuchyňského odpadu 

Kuchyňský odpad může být sbírán, po jeho shromáždění, v obci u původce 

(v domácnostech, stravovacích zařízení) následujícími způsoby:  

• výměnou sběrné nádoby 

• přemístěním obsahu shromažďovací nádoby do nádoby přepravní 

• přemístění vložky s odpadem ze shromažďovací nádoby do nádoby přepravní 

• výměnou kontejneru [6] 

Tříděný sběr BRKO do kontejnerů 

Jedná se o další možnost třídění sběru BRKO do zvláštních kontejnerů (obvykle hnědé 

nádoby) umístěných společně s dalšími nádobami na tříděné složky KO na sběrných 

místech. Lze použít standardní kontejnery nebo speciálně upravené nádoby vybavené 
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větracími otvory, žebrováním a mřížkou umožňující shromáždění výluhu ve spodní 

části nádoby, které poskytují prodloužení doby mezi svozy, avšak jsou dražší. 

V případě vybudování sběrnách míst je potřeba dobrá optimalizace jejich sítě tak,  

aby donášková vzdálenost neměla na občany demotivující vliv. 

Sezónní sběr zahradního odpadu 

Zatímco produkce u kuchyňského odpadu je po celý rok v domácnostech konstantní, 

produkce zahradního odpadu ze zahrad, či z údržby obecní zeleně, zaznamenává 

v průběhu roku výrazné výkyvy. Období pro tento typ odpadu je zhruba od měsíce 

dubna do měsíce listopadu, přičemž ve městě Přerov byla zjištěna nejvyšší produkce 

v měsících červen, červenec a srpen. Pro tento odpad je možné využít služby 

přistavování kontejnerů, určených výhradně pro zahradní odpad. Jedná se tedy o levnou 

variantu, avšak při tomto sběru klesá čistota daného odpadu, a to z důvodů odkládání a 

zbavování se jiných druhů odpadů do těchto kontejnerů. 

Sběrný dvůr 

Využití sběrného dvora je nejjednodušším způsobem a nejlevnějším (pokud je již 

vybudován) řešením tříděného sběru bioodpadu. Občané mají možnost v rámci otvírací 

doby odevzdávat BRKO přímo pod dozorem pracovníků dvora, což vede k vysoké 

čistotě sebraného BRKO. Ve městě Přerov se takovýto sběrný dvůr nachází, avšak 

složky bioodpadu netřídí. Do budoucna se ovšem s touto možností počítá po zavedení 

sběru BRKO. 

4.2.3   SLOŽKY BRKO VE MĚSTĚ PŘEROV 

Odpad z údržby veřejné zeleně 

Na území města Přerov je v současnosti odděleně sbírán pouze odpad z údržby veřejné 

zeleně, který je vykazován společně s jiným biologicky nerozložitelným odpadem pod 

katalogovým číslem 20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad. [22] 

 

Odpad ze hřbitovů 

Odpad ze hřbitovů je podle katalogu odpadů zařazen do skupiny 20 02 - Odpady ze 

zahrad a parků. Technické Služby města Přerova zařazují tento odpad pod katalogové č. 

20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad. [22] 
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Odpad z tržnic 

Jedná se o odpad na území města vzniklý z podnikatelské činnosti a také v rámci 

zajišťování provozu města. Tento odpad vzniká po celý rok a po jeho separaci, která je 

prováděna kontejnery na tržnicích, je ukládáno na skládku. [22] 

Odpad od občanů ze zahrad 

Jedná se o netříděný odpad ze zahrádkářských kolonií a chatových oblastí, kterých se 

v Přerově nachází 22. 

Sběr je prováděn pytlovým sběrem a všechen končí na skládce. Tento odpad je sledován 

jako objemný odpad a jeho produkce za rok činí asi 350 t. [22] 

Kuchyňský odpad od občanů a ze zařízení veřejného stravování 

Kuchyňský odpad vzniká v domácnostech čive veřejných stravovnách a jídelnách. 

Jedná se o odpad vzniklý úpravou potravin. V ČR ve městech separace tohoto typu 

odpadu není zatím zavedena a to z důvodu finanční náročnosti separace či závislosti 

systému na občanech a jejich vlastní vůli třídění. 

Odpad od jiných původců zapojených do systému města [22] 

Separací všech těchto složek by bylo sníženo množství ukládaného odpadu města na 

skládce až o 10 % z celkového množství ukládaného odpadu. 

4.2.4 VARIANTY VYUŽITÍ BRKO 

Vyvážení vyseparovaného BRKO do okolních zařízení 

Jedna z variant využití BRKO je předání tohoto odpadu do okolních kompostáren, které 

se nacházejí do 30 km od města. Odpad však před dovozem musí být vyčištěn a zbaven 

nežádoucích příměsí. Jde o kompostárny v Lipníku nad Bečvou, Polkovicích, 

Němčicích nad Hanou, Biskupicích, Nedvězí u Olomouce. 

Spalování BRKO ve spalovnách a cementárnách 

Další možností je přímé spalování BRKO i směsného KO v zařízeních pro energetické 

využívání odpadů a cementárnách. Nejbližší cementárna s technologií pro spalování se 

nachází v Hranicích a nejbližší spalovna je společnost SAKO v Brně. 
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Metoda mechanicko-biologické úpravy 

Jedná se o mechanicko-biologickou úpravu směsného KO včetně BRO s cílem 

stabilizovat a snížit objem odpadů. Toto řešení vyplývá z opatření v rámci POH města 

Přerova. V případě, že bude komplexní studií prokazatelně doloženo, že metoda MBÚ 

je dobře uplatnitelná pro odpadové hospodářství v podmínkách města Přerova, je nutno 

přistoupit k výstavbě linky MBÚ. Pro město Přerov existují dvě možnosti výstavby 

linky na MBÚ: 

• zapojení se do sdruženého projektu výstavby linky MBÚ, nejlépe v rámci měst 

Olomouc, Prostějov, Přerov. V případě tohoto rozhodnutí začít jednání s 

kompetentními pracovníky těchto měst, za účelem dojednání podmínek pro 

výstavbu a provozování linky a případného zajištění financování z dotačních 

prostředků v rámci pilotního projektu Olomouckého kraje, 

• nebude-li možno realizovat projekt dle předchozího bodu, výstavba linky MBÚ 

bude pouze na kapacitu pro město a okolní obce, včetně SKO, který produkují 

podnikatelské subjekty (tj. kapacitu na vstupu cca 15 000 t). Jako nejvhodnější 

lokalita pro výstavbu této linky se jeví areál skládky Žeravice.[17] 

 

Kompostování v plošných hromadách 

Kompostování na volné ploše v plošných hromadách je nejstarší kompostovací 

technologií. V novodobém kompostování jsou plošné hromady využívány zejména na 

velkých kompostárnách u městských aglomerací, kde je zpracováváno velké množství 

BRO , a to zejména BRKO. Z pohledu použitých investic a technologií se jedná o 

nejméně náročné zařízení. Ovšem na druhou stranu je náročné na dozrávací prostor 

(dlouhý proces dozrávání – až 1 rok). Nevýhodou jsou vysoké nároky na kvalitu 

vytřídění BRO, nelze takto zpracovávat všechny druhy BRO, riziko výskytu hmyzu, 

hlodavců a zápachu při technologické nekázni a vyšší vlhkosti. 

 

Kompostování v uzavřených prostorách (řízená aerobní fermentace) 

Usměrněným procesem v uzavřeném fermentoru (bez negativního vlivu na okolí – 

zápach, hlodavci, průsak odpadních vod) vzniká během krátké doby z BRO výstupní 

produkt . 

Můžeme je rozdělit do 2 druhů: 
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• kompost – zahradní nebo rekultivační substrát, 

• biopalivo (s nižšími nároky na kvalitu vstupního BRO) – proces je nenáročný na 

energii a lidskou sílu. Nevýhodou je poměrně vysoká investiční náročnost.  

 

Projekt kompostárny v Přerově 

Podle analýzy bylo zjištěno, že město Přerov každým rokem vyprodukuje nyní kolem 

1700 tun biologicky rozložitelného odpadu. V roce 2010 se jednalo konkrétně o 1738 

tun. V  roce 2010 proběhla předběžná studie na vybudování zařízení na využití BRKO 

na skládce v Žeravicích. Předpokládané investiční náklady na realizace zařízení činí 40 

310 000,- Kč. Předpokládá se, že realizace vybudování kompostárny proběhne v roce 

2013. Toto zařízení by mělo pojmout množství odpadu ve výši 2000 tun / rok, čili by 

bylo možné využívání tohoto zařízení i pro ostatní okolní obce.[22] Tempo realizace 

uvedených opatření, které v principu vedou k omezení skládkování směsného KO, bude 

zharmonizováno s investicí na odplynění skládky Žeravice. O jaké zařízení se jedná, 

město Přerov zatím nezveřejnilo další informace. Podle zákona o odpadech nesmějí být 

komunální bioodpady vyváženy na skládku bez předchozí úpravy. Obce proto musí 

zajistit, aby se bioodpady z údržby městské zeleně nebo ze zahrádek zpracovaly. 

Většinou se z tohoto důvodu budují kompostárny. 

4.3 ZAŘÍZENI PRO VYUŽÍVÁNÍ KO 

Odpad představuje nevyčerpatelný zdroj energie. Na rozdíl od dosavadních fosilních 

surovin, které mohou být využívány ještě dalšími generacemi smysluplnějším 

způsobem. Navíc jejich spalováním uniká do ovzduší daleko větší množství splodin než 

při spalování odpadů.[5] 

I přes největší snahu a výsledky města Přerova na separaci jednotlivých složek 

komunálního odpadu, separaci BRKO a nebezpečného odpadu, bohužel vzniká směsný 

komunální odpad, jenž již nelze dále třídit a v současné době je tento odpad ukládán na 

skládku v Žeravicích. 

Ročně se na skládku v Přerově uloží v průměru 12 000 tun odpadu. V roce 2011 se 

jednalo o 14 000 tun.[22]  Ovšem tento odpad nelze ukládat  do nekonečna, jak vyplívá 

z cílů POH ČR/ Přerova :  

• Snížit podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 a s výhledem dalšího snižování 
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• Na skládky ukládat odpady jen v případě, že s nimi nelze v daném místě a čase 

nakládat jiným způsobem [10] 

V roce 2010 byl podán návrh na vybudování zařízení pro energetické využití odpadů 

(ZEVO). V současné době probíhá studie proveditelnosti, která má určit, zda je vhodné 

vybudovat toto zařízení právě v Přerově. Studie má být zpracována během července a 

prezentována v srpnu.  Město Přerov není jediný kandidát na umístění ZEVO 

v Olomouckém kraji. Dále o umístění mají zájem města Mohelnice či Prostějov. Avšak 

Přerov je ideálním místem pro vybudování, co se týče polohy v kraji a dále blízkosti 

kraje zlínského, které toto zařízení má v plánu využívat. Bude-li se spalovat a 

energeticky využívat aktuálně vznikající odpad, časem se začnou staré skládky těžit a 

dodatečně spalovat, protože začnou vážně ohrožovat spodní vody.  

Ukáže se, že toto enviromentálně správné řešení bude pro obyvatelstvo řešením 

ekonomicky nejpřijatelnějším, protože toto palivo bude nejen zadarmo, dokonce se za 

jeho využití bude platit. Pokud by se tedy v Přerově uskutečnila výstavba ZEVO a to od 

5 do 8 let od schválení návrhu, musí se vybrat konkrétní místo pro jeho vybudování. 

Toto zařízení by mělo být vybudováno poblíž plánované dálnice a obchvatu, která je 

taktéž důležitá z hlediska plynulosti dopravy ve městě. 

Pokud by jeden ze zastaralých kotlů přerovské teplárny mohl být nahrazen zařízením na 

energetické využívání odpadů, bude mít Přerov dlouhodobě vyřešen nejen primární 

problém, kam se zbytkovým odpadem, ale sníží se tak i množství vypouštěných látek do 

ovzduší 

POH ČR z roku 2003 přikazoval nepodporovat výstavbu nových spaloven KO ze 

státních prostředků. Ke změně postoje ministerstva došlo v roce 2009, a to v souvislosti 

s aktualizací POH, kde byla oznámena možnost čerpat dotační prostředky na výstavbu 

ZEVO. 

Spalovny odpadů (ZEVO) dnes představují, vzhledem k přísným emisním limitům a 

požadavkům na ostatní vedlejší produkty relativně šetrný způsob zpracování KO 

vzhledem k životnímu prostředí. Nesmíme zapomínat i na sekundární funkci ZEVO, tj. 

výroba energie, která přispívá k úspoře primárních energetických zdrojů. 

V současné době existují na území ČR tří ZEVO a to v Praze, Liberci a Brně. Dále je 

také možné likvidovat směsný komunální odpad v cementárně v Hranicích, která je na 

toto spalování přizpůsobena. 



45 
 

 

5.ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat a navrhnout vhodné řešení k doplnění kapacit  

v Přerově. Město Přerov rok od roku produkuje stále větší množství odpadu, které se 

v menší míře recykluje nebo většinou končí na skládce. Za poslední 2 roky se však 

množství odpadu ustálilo. 

Na základě zjištěných údajů, práce doporučuje pro město Přerov několik opatření. 

Základní opatření, které vyplívá i z POH ČR, je předcházení produkce odpadů, zvýšeni 

podílu třídění a recyklace a tím zmenšení objemu odpadu ukládaného na skládku. 

Tohoto cíle lze dosáhnout zvýšením informovanosti občanů o problematice odpadů, 

navýšením počtu sběrných míst a kontejnerů. Dále pak možnost zavedení odvozného 

 (pytlového) sběru tříděného odpadu, jak je to u západoevropských zemí čí přiblížení 

sběrných nádob a míst blíže k domácnostem a tím zvýšení podílu recyklace. 

Výstavbou kompostárny a zavedení tříděného sběru BRKO by ve městě znamenalo 

snížení množství směsného komunálního odpadu, především z domácností, z údržby 

zeleně a zahrad a tím dojde ke snížení objemu odpadu ukládaného na skládku o 10% a 

snížení množství vznikajících skleníkových plynů. Dále by se snížili případy, kdy 

občané na svých zahradách spalují suchou trávu a listí, což vede k znečišťování 

ovzduší, ale i k riziku požáru. 

Město Přerov zpracovalo v roce 2010 studii nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a plánuje výstavbu kompostárny. V současné době zpracovává Odbor rozvoje 

Magistrátu města Přerova dokumentaci pro územní řízení. V případě získání dotací od 

MŽP by se stavba realizovala v roce 2013.  

Výstavba zařízení pro energetické využívání odpadů, by měla pro město Přerov nejen 

vliv, který povede ke snížení celkového množství odpadu uloženého na skládku, ale 

také levnější tepelnou energii. V současné době zastupitelstvo čeká na výsledek studie 

proveditelnosti, která má být provedena do konce srpna roku 2012. Na základě této 

zprávy, bude-li pozitivní, vyhlásí zastupitelstvo ve městě Přerov referendum, týkající se 

vyjádření občanů k výstavbě spalovny. 
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SEZNAM ZKRATEK 

a.s.      akciová společnost 

atd.      a tak dále 

 apod.       a podobně 

BRO      Biologicky rozložitelný odpad 

BRKO      Biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČR      Česká republika 

č.      číslo 

EHS      Evropské hospodářské společenství 

ES      Evropské společenství 

EU      Evropská unie 

HCl      kyselina chlorovodíková   

  

KO      Komunální odpad 

MBÚ      mechanicko biologická úorava 

mil.      milion 

MŽP      Ministerstvo životního prostředí 

např.      například 

NOx      oxidy dusíku 

obr.      Obrázek 

obyv.      obyvatel 

POH      Plán odpadového hospodářství 

SKO       Směsný komunální odpad 

SO      Směsný odpad 
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s.r.o.      společnost s ručením omezeným 

str.      strana 

tab.      tabulka 

Tj.      To je  

TSMP      Technické služby města Přerova 

ZEVO      Zařízení pro energetické využívání odpadů 
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PŘÍLOHA P I: OSTATNÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR 

 

Zákon č. 477/2001Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky. 

 

Vyhláška MŽP č. 831/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška MŽP 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) , ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA P II: OSTATNÍ DŮLEŽITÉ SMĚRNICE A ROZHODNUTÍ EU 
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V oblasti zpracovávání odpadů je to:  

• směrnice o spalování odpadů (200/76/ES) 

• směrnice o skládkování odpadů (99/31/ES) 

• Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu 

• Směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji, pozměněné 

směrnicemi Rady 87/101/EHS a 91/692/EHS 

• Směrnice Rady 96/59/EC ze 16. 9. 1996 o zneškodňování polychlorovaných 

bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 

• Rozhodnutí Komise č. 2000/532/ES - Seznam odpadů  

• Rozhodnutí Komise 76/431/EHS, kterým se zřizuje Výbor pro nakládání 

s odpady 

• Směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech 

• Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů 

• Rozhodnutí Rady 2004/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, 

Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné 

odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních 
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