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Bro�ura, kterou jste právì vzali do rukou, 
navazuje na pøedchozí vydání z roku 2005. 
Bro�ura není jen suchým výètem dat z oblas-
ti �ivotního prostøedí a jeho ochrany, ale 
mìla by pøinést �iroké veøejnosti ucelený 
pohled na stav �ivotního prostøedí a klimatu 
v na�em mìstì. Má za úkol informovat o no-
vinkách, poradit, co je tøeba dìlat, abychom 
spoleènì mohli rozvíjet na�e mìsto, aby 
i nadále platil pøídomek, �e mìsto Zlín je 
mìsto zelenì. Je potì�itelné, �e v posled-
ních letech se podaøilo celý systém ochrany 
lépe zkoordinovat, zvý�ila se kvalita slu�eb 
v oblasti. Environmentální principy ji� zaèle-
òují bez problému do svého �ivota �koly, 
instituce i firmy. Díky propracovanému 
systému osvìty má veøejnost k dispozici 
aktuální a objektivní informace o stavu 
�ivotního prostøedí a má mo�nost úèastnit 
se aktivnì rozhodování o nìm. Osvìtou by 
chtìl magistrát pøivést obèany k tomu, aby 
nebyli lhostejní ke svému okolí a uvìdomili 
si dùsledky svého chování. Je potì�itelné, 
�e roste nad�ení pro zavádìní environ-
mentálnì �etrného provozu do firem a �kol. 
Je dùle�ité si najít své místo v systému 
ochrany �ivotního prostøedí. K tomu vám 
chce být pomocníkem právì i tato bro�ura.

Rozvoj moderního Zlína byl v�dy úzce spjatý 
s promy�lenou výsadbou zelenì, s dùrazem 
na harmonické sou�ití mìstského èlovìka 
s pøírodou, na vytvoøení podmínek pro jeho 
odpoèinek po práci. Vìt�ina obyvatel repub-
liky si proto pod pojmem ba�ovský Zlín pøed-
staví kromì význaèných dominant i typické 
cihlové domky v záplavì zelenì zahrádek, 
pøímìstské sady a rozsáhlé mìstské parky. 

Není bez zajímavosti, �e mìsto Zlín vìnuje 
nemalé finanèní prostøedky na postupné 
budování nového parku na Ji�ních Svazích. 
Ji� nyní je hojnì vyu�íván k procházkám 
a rekreaci obyvatel sídli�tì, které svou vý-
stavbou viditelnì ztrácelo na své pùvodní 
velkorysosti a postupnì vyústilo ve stísnì-
nou a frustrující zástavbu bez mo�nosti 
aktivní relaxace v pøíjemném prostøedí. 
I z tohoto dùvodu je potì�itelné, �e ji� 
v krátké dobì dojde k vybudování stì�ejní 
èásti s odpoèinkovými zónami a bohatou 
výsadbou zelenì.



Jsem pøesvìdèen, �e pracovníci odborù 
�ivotního prostøedí a mìstské zelenì zodpo-
vìdnì dbají o �ivotní prostøedí obyvatel 
Zlína. Ve spolupráci s technickými slu�bami 
byl vytvoøen jeden z nejpropracovanìj�ích 
systémù sbìru a likvidace komunálního 
odpadu, výraznì ubylo odpadu na èerných 
skládkách. Pøímìstské lesy jsou citlivì upra-
vovány tak, aby slou�ily k rekreaci obyvatel 
mìsta, jsou udr�ovány biokoridory, vyhla�o-
vána chránìná území, významné krajinné 
prvky a pøírodní památky. Mìsto se sna�í 
mnohem aktivnìji pùsobit na své obyvatele, 
aby svým pøístupem ke svému okolí spolu-
vytváøeli ty nejlep�í podmínky pro své dìti, 
sebe i své spoluobèany. Vìøím, �e na násle-
dujících stránkách získáte pro tento cíl 
v�echny potøebné informace i motivaci. 

Dodávám nìkolik slov dánského ekologa 
B. Lomborga:

�To, �e budu mìøit význam problémù na 
základì poèítání ztracených lidských �ivotù, 
zdùrazòuje ústøední pøedpoklad mé argu-
mentace: 

�e potøeby a touhy lidského rodu jsou 
úhelným kamenem na jeho hodnocení stavu 
svìta. Neznamená to, �e by zvíøata a rostliny 
nemìly svá práva, nýbr� to, �e v centru 
pozornosti bude v�dy hodnocení z hlediska 
èlovìka. Tento postoj odrá�í jednak mou 
vlastní etickou koncepci - a v tomto ohledu 
se mnou ètenáø pøirozenì nemusí souhlasit - 
a jednak obecnì realistické pojetí svìta: 
Lidé na rozdíl od tuèòákù a borovic mohou 
diskutovat a úèastnit se rozhodovacích 
procesù.

Máme- li zhodnotit nìjaký projekt, bude jeho 
osud zále�et na hodnocení lidí. A i kdy� 
nìkteøí z tìchto lidí budou rozhodnì klást 
zvíøata a rostliny velmi vysoko, tyto rostliny 
a zvíøata nemohou nikdy získat ve vìt�í míøe 
vlastní práva. Je to pøirozenì pøístup, který 
se mù�e zdát jako sobecké nadr�ování 
èlovìku. Je to v�ak ten nejrealistiètìj�í 
popis souèasné podoby procesu rozhodo-
vání� 

Je dùle�ité upozornit, �e postoj, v jeho� 
støedu stojí èlovìk, automaticky nezna-
mená, �e budeme zanedbávat èi vyluèovat 

jiné formy �ivota. Èlovìk je tak �iroce 
a neodmyslitelnì závislý na jiných �ivotních 
formách, �e ty se u� jen kvùli tomu budou 
tì�it jeho ochranì. Èlovìk èasto fakticky 
sdílí spoleèné zájmy s rostlinami a �ivoèichy, 
napøíklad v touze po èistím ovzdu�í. Je v�ak 
také jasné, �e je èasto nutné volit mezi tím, 
co je dobré pro zvíøata a rostliny. Kdybychom 
se rozhodli ponechat lesy bez zásahu, bylo 
by to k velkému prospìchu øady �ivoèichù, 
pro èlovìka by to v�ak znamenalo ztrátu 
pøíle�itosti pìstovat u�itkové stromy a plo-
diny. Zda si vybereme nedotèený prales 
nebo obdìlávané pole, bude zále�et na 
èlovìku a na tom, zda v dané situaci dá 
pøednost spí�e potravinám nebo nenaru-
�ené pøírodì.�

(Skeptický ekolog - Jaký je skuteèný stav 
svìta?, str. 33; v èeském jazyce vydalo roku 
2006 nakladatelství Dokoøán, s. r. o., Borov-
ská 40, Praha 5)

            
Mgr. Hynek Steska,             
námìstek primátorky

Bro�ura �ivotní prostøedí Zlínska a jeho 
ochrana 2010 se k vám dostává v aktuali-
zované podobì znovu po pìti letech. Na�ím 
zámìrem je, aby vám slou�ila k poskytnutí 
základních údajù o jednotlivých slo�kách 
�ivotního prostøedí v na�em mìstì. Rozsah 
èinnosti Odboru �ivotního prostøedí a zemì-
dìlství a Odboru mìstské zelenì Magistrátu 
mìsta Zlína je pomìrnì obsáhlý a máme 
shromá�dìno velké mno�ství informací, 
které jsme v publikaci pou�ili. Mimo jiné se 
také dozvíte, kam se mù�ete obrátit pøi 
rùzných problémech v oblasti �ivotního 
prostøedí, a najdete zde kontakty na sou-
visející instituce a organizace.  

Dìkuji v�em, kdo se na pøípravì 5. vydání 
bro�ury podíleli.

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí Odboru �ivotního prostøedí
a zemìdìlství  Magistrátu mìsta Zlína



2.1 Rozloha
2Rozloha mìsta Zlína: 102 km

Rozloha správního území mìsta Zlína - 
2obce s roz�íøenou pùsobností: 351 km

2.2  Demografie

Statutární mìsto Zlín

Poèet obyvatel: 76  917 (k 1. 1. 2009)
- z toho mu�i    36 803
- z toho �eny    40 114

2Hustota obyvatel: 754  ob/km

Prùmìrný vìk obyvatel:  42,25 roku 

Meziroènì dochází k poklesu poètu 
obyvatel (poèet obyvatel v roce 2004 èinil 
79 487)

Poèet mìstských èástí Zlína: 16
(Chlum, Jaroslavice, Kleèùvka, Kostelec, 
Kudlov, Lhotka, Louky, Lu�kovice, 
Malenovice, Mladcová, Pr�tné, Pøíluky, 
Sala�, �típa, Velíková, Zlín)

Správní území Magistrátu mìsta Zlína - 
obecního úøadu s roz�íøenou pùsobností 

Poèet obyvatel: 100 074 (k 1. 1. 2009)
- z toho mu�i 48 186
- z toho �eny 51 888

2Hustota obyvatel: 285  ob/ km
Prùmìrný vìk obyvatel: 41,76 roku  

Poèet ekonomicky aktivního obyvatelstva: 
47 174 (dle sèítání v roce 2001)

Poèet obcí: 30
Bohuslavice u Zlína, Bøeznice, Bøezùvky, 
Dobrkovice, Doubravy, Dr�ková, Fry�ták, 
Hosti�ová, Høivínùv Újezd, Hvozdná, 
Kaòovice, Karlovice, Ka�ava, Kelníky, 
Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveèek, Machová, 
Mysloèovice, Ostrata, Provodov, Racková, 
Sazovice, �arovy, Teèovice, Velký Oøechov, 
Vlèková, Zlín, �elechovice nad Døevnicí.

2.3  Geografická charakteristika 
mìsta

Zemìpisná �íøka: 49° 13' 43"
Zemìpisná délka:17° 39' 43" 

Nadmoøská vý�ka:
- nejni��í: 190 m n. m. 
(Døevnice v Malenovicích)
- nejvy��í: 458 m n. m. (Tlustá hora)

Statutární mìsto Zlín je moderní architek-
tonicky dobøe øe�ené mìsto, rozprostírající 
se mezi dvìma pásy Vizovické vrchoviny, 
le�ící geologicky a geomorfologicky v oblasti 
Karpatské soustavy. Význaènými prvky 
reliéfu Zlína jsou sní�eniny typu kotlin 
a brázd v údolí øeky Døevnice rozdìlující 
mìsto na levobøe�ní a pravobøe�ní èást. 
Odli�ností mìsta Zlína od vìt�iny mìst je 
chybìjící køí�ení bývalých cest ve støedu 
mìsta, které bývalo základem námìstí. 

2.4  Podnebí

Prùmìrné roèní srá�ky: 616 mm/rok
  - v teplém pùlroce: 380 - 520 mm
  - v chladném pùlroce: 220 - 400 mm

Nejvíce srá�ek pøipadá na èervenec, 
nejménì na únor.

Roèní teploty do roku 2000:
 - prùmìrná roèní teplota: 8,67 °C
 - prùmìrná teplota v nejteplej�ím mìsíci 
(èervenec):       18,00 °C
 - prùmìrná teplota v nejchladnìj�ím 
mìsíci (leden):        -2,40 °C 
 - maximální absolutní namìøená teplota 
(1983):               35,60 °C 
 - minimální absolutní namìøená teplota 
(1985):              -22,90 °C 

Roèní teploty od roku 2000 do roku 2008:
 - prùmìrná roèní teplota: 9,12 °C
 - prùmìrná teplota v nejteplej�ím mìsíci 
(èervenec):      20,30 °C
 - prùmìrná teplota v nejchladnìj�ím 
mìsíci (leden):        -1,70 °C
 - maximální absolutní namìøená teplota 
(2008):              36,30 °C
 - minimální absolutní namìøená teplota 
(2006):            -19,10 °C 



3.1 Územní systém ekologické 
      stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
je takový vzájemnì propojený soubor pøi-
rozených i pozmìnìných, av�ak pøírodì 
blízkých ekosystémù, který udr�uje pøírodní 
rovnováhu. Rozli�uje se místní (lokální), 
regionální a nadregionální ÚSES. Vytvoøení 
ÚSES pøedstavuje nejvýznamnìj�í zpùsob 
péèe o volnou krajinu.

Ekologická stabilita je schopnost ekosysté-
mù vyrovnávat zmìny zpùsobené vnìj�ími 
i vnitøními èiniteli a zachovávat své pøirozené 
vlastnosti a funkce. Cílem je dosa�ení stavu 
harmonické kulturní krajiny, ve které jsou 
plochy èlovìkem destabilizovaných eko-
systémù vyvá�eny vhodnì rozlo�enými 
plochami ekologicky stabilnìj�ích pøiroze-
ných a pøírodì blízkých ekosystémù. 

Cílem zabezpeèování ÚSES v krajinì je:

uchování a podpora rozvoje pøirozeného 
genofondu krajiny

zaji�tìní pøíznivého pùsobení na okolní, 
ekologicky ménì stabilní èásti krajiny 
a jejich prostorové oddìlení

podpora mo�nosti polyfunkèního vyu�í-
vání krajiny

uchování významných krajinných fenomé-
nù

Skladebné èásti ÚSES tvoøí:

biocentrum 
(centrum biologické diverzity)

biokoridor (propojení mezi biocentry),
interakèní prvky

ekologicky významný segment krajiny 
s re�imem ÚSES

Popis skladebních èástí ÚSES (jejich názvy, 
funkènost, formace atd.) je obsa�en v pí-
semné èásti územního plánu ve formì 
tabulek. Mapový podklad územního plánu je 
zpracován v mìøítku 1:5 000 a 1:25 000. 
Jejich umístìní je uvedeno v ekomapì Zlína 
(www.zlin.eu).

3.2   Zvlá�tì chránìná území 

Dal�í úèinný zpùsob zachování pøírodních 
hodnot je vyhlá�ení biologicky cenných 
lokalit jako zvlá�tì chránìná území. Obecnì 

jsou tato území rozdìlena na velkoplo�ná 
(národní parky - NP a chránìné krajinné 
oblasti - CHKO) a maloplo�ná (pøírodní 
památky - PP a pøírodní rezervace - PR).

Chránìná krajinná oblast Bílé Karpaty - le�í 
z èásti na území Slovenské republiky (Biele 
Karpaty se správou v Nem�ové) a zèásti na 
území Èeské republiky (Bílé Karpaty se 
správou v Luhaèovicích). Oblast je z biolo-
gických a ekologických dùvodù nutno 
pova�ovat za jeden fenomenální územní 
monoblok. Èeská èást byla vyhlá�ena v roce 

21980, má rozlohu 715 km  a plo�nì se 
rozkládá v bývalých okresech Hodonín, Uher-
ské Hradi�tì a Zlín. Slovenská èást Biele 

2Karpaty má rozlohu 435 km . Celý komplex 
je evidován jako evropsky významné pøírodní 
území s pùvodními hodnotami. 

V okolí Zlína se dále nachází tyto pøírodní 
rezervace a pøírodní památky:

PP na �elechovických Pasekách - význam-
ná lokalita s výskytem jaterníku trojlaloèné-
ho - podlé�ky (Hepatica nobilis).

PP Pod Drdolem - bohatý výskyt silnì ohro-
�ených druhù z èeledi vstavaèovitých - 
vstavaè bledý (Orchis pallens) nebo vstavaè 
mu�ský (Orchis mascula).

PR Bukové hory - nachází se 2 km severový-
chodnì od obce Provodov v katastrálním 
území �elechovice nad Døevnicí. Význam 
této pøírodní rezervace spoèívá v zachování 
fragmentu pùvodních lesních porostù buèiny 
s doprovodnou flórou a faunou.

Jako pøírodní památky jsou chránìny i mno-
hé minerální prameny, viz kap. 3.5.

3.3  Pøírodní parky 

Hlavním posláním pøírodního parku je zacho-
vávat ekologickou stabilitu hospodáøsky 
bì�nì vyu�ívané krajiny tak, aby nebyl 
naru�ován souèasný stav jejího pøírodního 
a �ivotního prostøedí. Velký dùraz je kladen 
na ochranu estetické slo�ky krajiny - tzv. 
krajinného rázu. 

Pøírodní park Hostýnské vrchy - byl vyhlá-
�en v roce 1987 jako klidová oblast, v roce 
1992 s platností nového zákona o ochranì 
pøírody pøe�el automaticky do kategorie 
pøírodního parku. V jeho území se nachází 



velké mno�ství lokalit a dílèích stanovi�� 
s neobyèejnì hodnotnou strukturou flóry 
a fauny. 

Pøírodní park Vizovické vrchy - pøi svém 
vzniku v roce 1988 rovnì� vyhlá�en jako 
klidová oblast a v roce 1992 pøechází do 
kategorie pøírodní park. Jeho hodnoty kromì 
øady významných biotopù spoèívají ve spe-
cifickém a jedineèném krajinném rázu.

Pøírodní park �elechovické Paseky - byl 
ustanoven v prosinci 2001. Nachází se 
jihovýchodnì od Zlína na èástech katastrál-
ních území Kudlov, Jaroslavice a �elecho-
vice nad Døevnicí. Východní èást pøírodního 
parku svou hranicí navazuje na pøírodní park 
Vizovické vrchy a celkový rozsah vymeze-
ného území je 1047,9 ha. Pasekáøské 
osídlení charakteristické rozvolnìnou struk-
turou zástavby, tvoøené samostatnì 
stojícími objekty usedlostí, pøípadnì 
volnými seskupeními obytných a hospodáø-
ských objektù, tvoøí pøeva�ující prvek 
krajinného rázu a spolu s ostatními pøírod-
ními slo�kami krajiny (malé plochy lesíkù, 
pastvin, luk, polí, rozptýlené zelenì mezí, 
doprovodná bøehová zeleò potokù�) 
vzájemnì harmonizuje v pestrém slo�ení 
mozaikového støídání. 

3.4  Významné krajinné prvky 

Významným krajinným prvkem (VKP) je 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná èást krajiny, která utváøí její 
typický vzhled nebo pøispívá k udr�ení její 
stability. VKP jsou podle zákona o ochranì 
pøírody a krajiny lesy, ra�elini�tì, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy nebo i jiné èásti 
krajiny, které zaregistruje orgán ochrany pøí-
rody. 

Na Zlínsku je nìkolik takto registrovaných 
VKP:

Baba A - východnì orientovaný úboèní svah 
s ekologicko-stabilizaèní a krajinotvornou 
funkcí. Je tvoøen sadem s pùvodními odrù-
dami jablek.

Baba B - navazuje na VKP Baba A a celé 
území je jedním ze skladebných prvkù 
prostorové koncepce systému zelenì mìsta 
Zlína - tzv. zelený klín.

Doubravy - Jezero - sezonní rezervoár povr-
chové vody, stanovi�tì je útoèi�tìm ohro-
�ených druhù obratlovcù (èolek horský, mlok 
skvrnitý, kuòka ohnivá).

Pøíluky - Hradiska - stráò se suchomilnými 
luèními spoleèenstvy, vyskytuje se zde 
ohro�ený druh hoøec køí�atý (Gentiana  
cruciata L.).

Údolní nádr� Fry�ták - umìlá vodní plocha 
s mokøady a doprovodnými bøehovými 
porosty, které jsou souèástí územního 
systému ekologické stability.

Zlín - nábøe�í - levé i pravé nábøe�í øeky 
Døevnice v trase od Èepkovského mostu 
proti proudu a� k poslednímu jezu na 
Barto�ovì ètvrti. Jedná se o zatravnìné 
koryto vodoteèe s nábøe�ním stromoøadím.

Malenovice - Svatá voda - pramen Hledì-
novského potoka, èást jeho toku a pøilehlé 
lesní porosty (pøedev�ím bukové, s pøímìsí 
jiných døevin). Souèástí VKP je i kaple nad 
pramenem. Rozloha VKP je dána kru�nicí 
kolem kaple o polomìru 50 m.

Lom v Lukoveèku - opu�tìný stìnový lom na 
okraji lesa, severnì od zástavby v obci 
Lukoveèek. Rostou zde vzácné druhy rostlin 
zastoupené prstnatcem ple�ovým (Dacty-



lorhiza incarnata), okroticí bílou (Cephalan-
thera damasonium), zemì�luèí spanilou 
(Centaurium pulchellum) aj. 

3.5  Minerální prameny 
Na území statutárního mìsta Zlína se na-
chází 5 minerálních pramenù, které jsou 
chránìny jako pøírodní památka. Jejich 
umístìní je vyznaèeno v Ekomapì Zlína (dva 
v Loukách na Slanici, tøi v Malenovicích 
u potoka Balá� - bývalé sirnaté láznì). Voda 
z pramenù je jímána ve studních s ruèním 
èerpadlem èi ve skru�ových jímkách s výto-
kovou trubkou. Po provedení odbìrù vzorkù 
vody a jejich analýze byly v�echny prameny 
zaøazeny do kategorie Pøírodní léèivé vody 
a pøírodní minerální vody stolní dle ÈSN 
86 8000. Podle zákona o ochranì pøírody 
a krajiny spadá správa minerálních pramenù 
do kompetence Odboru �ivotního prostøedí 
a zemìdìlství Krajského úøadu Zlínského 
kraje, který v r. 2008 vydal publikaci Mine-
rální prameny Zlínského kraje.

3.6  Památné stromy
Podle § 46 odst. 1 zákona è. 114/1992 
Sb., o ochranì pøírody a krajiny, je mo�né 
mimoøádnì významné stromy, jejich skupiny 
a stromoøadí vyhlásit rozhodnutím orgánu 
ochrany pøírody za památné stromy. Pro 
zabezpeèení památných stromù pøed �kodli-
vými vlivy je vymezeno ochranné pásmo 
a stanoveny podmínky ochrany, resp. èin-
nosti, které je mo�né v ochranném pásmu 
konat jen s pøedchozím souhlasem orgánu 
ochrany pøírody. 

Za památné stromy, jejich skupiny nebo 
stromoøadí je mo�né vyhlásit døeviny vyni-
kající svým vzrùstem, vìkem, významné 
krajinné dominanty, zvlá�� cenné introduko-

vané døeviny a v neposlední øadì døeviny 
historicky cenné, které jsou památníky 
historie, pøipomínají historickou událost 
nebo se k nim vá�ou rùzné povìsti a báje. 
Památné stromy jsou na základì zákona 
o ochranì pøírody a krajiny evidovány 
v Ústøedním seznamu ochrany pøírody, ulo-
�eném na centrálním pracovi�ti Agentury 
ochrany pøírody a krajiny (AOPK) ÈR v Praze. 
Evidence má jak písemnou, tak elektronic-
kou podobu, seznamy lze nalézt na 
internetových stránkách AOPK (viz kap. 16). 
Památné stromy jsou také vyznaèeny 
v Ekomapì Zlína (www.zlin.eu).

V souèasné dobì je na Zlínsku vyhlá�eno 28 
památných stromù a 4 skupiny památných 
stromù, nìkolik dal�ích èeká na vyhlá�ení. 

3.7  Rostliny

Vegetace na urèitém území je nejen výsled-
kem rozmanitých podmínek, pøíèin a vlivù 
pùsobících v souèasnosti, ale je také výsled-
kem jejího historického vývoje. Kvìtena 
ka�dého daného území pøedstavuje vývojový 
stupeò, který se vytvoøil za urèitých 
ekologicko-geografických podmínek z druhù 
nejlépe pøizpùsobených tìmto podmínkám 
a konkurenènì nejzdatnìj�ích vùèi druhùm 
jiným.

Rostlinami, které jsou ohro�ené, vzácné 
nebo vìdecky èi kulturnì velmi významné, 
se zabývá zákon è. 114/1992 Sb., o ochra-
nì pøírody a krajiny. V provádìcí vyhlá�ce 
M�P è. 395/1992 Sb. jsou vyjmenovány 
konkrétní druhy rostlin a �ivoèichù, které 
jsou chránìny ve v�ech svých vývojových 
stádiích, jsou chránìny i jejich biotopy a je 
zakázáno tyto druhy sbírat èi odchytávat, 
po�kozovat, nièit nebo jinak ru�it ve vývoji.



V okolí Zlína mù�eme nalézt øadu vzácných 
nebo pøímo chránìných druhù rostlin. Na 
vlhkých místech u potokù vykvétá na jaøe 
prvosenka vy��í (Primula elatior) a áron 
východní (Arum alpinum), v létì pak lilie 
zlatohlávek (Lilium martagon). V listnatých 
lesích mù�eme obdivovat hvìzdnatec 
zubatý (Hacquetia epipactis), lýkovec 
jedovatý (Daphne mezereum) nebo hrachor 
jarní (Lathyrus vernum). K nejvzácnìj�ím 
druhùm pak patøí vstavaè bledý (Orchis 
pallens), vstavaè mu�ský (Orchis mascula), 
jaterník podlé�ka (Hepatica nobilis) nebo 
hoøec køí�atý (Gentiana cruciata).    

3.8  Invazní druhy rostlin a �ivoèichù
V ekosystémech naru�ených lidskou èin-
ností dochází nìkdy k náhlému pøemno�ení 
nìkterých druhù rostlin. Týká se to rostlin 
ni��ích (sinice, øasy), hub i vy��ích rostlin 
(køídlatka, bol�evník aj.) Pøemno�ené 
rostliny se stávají na urèitém stanovi�ti 
agresivními, proto�e omezují �ivot jiných 
rostlin a �ivoèichù biotopu.

Nìkteré druhy sinic a øas vytváøejí ve vodách 
planktonní spoleèenství - vodní kvìt, jeho� 
tvorba je vá�ným vodohospodáøským 
problémem. Nebezpeèné je i pøemno�ení 
nìkterých druhù hub. 

Nejvíce ne�ádoucích rostlinných druhù patøí 
k vy��ím rostlinám. Mnohé z nich byly na 
na�e území zavleèeny z rùzných oblastí 
svìta s dová�enými nerostnými surovinami 
(rudami) nebo osivem (obilninami i olejni-
nami) �eleznièní èi vodní dopravou, èasto 
v�ak byly vysazovány zámìrnì - jako atrak-
tivní okrasné rostliny do zahrad. V na�í 
pøírodì tyto nepùvodní, zavleèené druhy 
rostlin nacházejí ideální podmínky k �ivotu, 

agresivnì se �íøí, zabírají znaèný prostor 
a potlaèují druhy pùvodní. K nejznámìj�ím 
patøí bol�evník velkolepý (Heracleum 
mantegazzianum), køídlatka japonská 
(Reynoutria japonica), netýkavka �láznatá 
(Impatiens glandulifera), netýkavka malo-
kvìtá (Impatiens parviflora), zlatobýl 
(Solidago canadensis), akát (Robinia 
pseudoacacia) nebo javor jasanolistý (Acer 
negundo).

V souèasné dobì se na likvidaci tìchto 
invazních druhù ka�doroènì vynakládají 
znaèné prostøedky ze státních, mìstských 
i soukromých rozpoètù.

Ménì známá je skuteènost, �e i nìkteré 
druhy �ivoèichù se pøièinìním èlovìka 
roz�íøily v novém prostøedí natolik, �e vytla-
èují pùvodní druhy. Jako pøíklad mù�eme 
uvést americké druhy rakù, které nejen�e 
pøedstavují pro domácí druhy konkurenci, 
ale zároveò je ohro�ují pøímo tím, �e jsou 
pøena�eèi tzv. raèího moru, vùèi nìmu� jsou 
sami rezistentní. Mezi dal�í �ivoèichy, kteøí 
byli èlovìkem vypu�tìni do na�í pøírody a �íøí 
se, patøí nutrie øíèní (Myocastor coypus), 
psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), 
norek americký (Mustela vison) nebo karas 
støíbøitý (Carassius gibelio). 

3.9  �ivoèichové 
Region Zlínska le�í na hranici teplomilné 
fauny Dolnomoravského, resp. Hornomorav-
ského úvalu a podhorské fauny beskyd-
ských a karpatských pøedhoøí. Ménì pøíznivé 
klimatické podmínky a hlavnì pak intenzivní 
zemìdìlská výroba omezují výskyt obyvatel 
xerotermních stanovi��. Naproti tomu po-
mìrnì malá nadmoøská vý�ka Hostýnských 
a Vizovických vrchù neumo�òuje silnìj�í roz-



�íøení horských a chladnomilných druhù. 
Výskyt a výrazné zastoupení karpatských 
prvkù ve východní èásti kraje ukazuje na 
sounále�itost s karpatskou soustavou. 
Vìt�ina tìchto druhù zde má západní hranici 
svého roz�íøení. 

Pøímo ve mìstì se mù�eme setkat s øadou 
vzácných a chránìných druhù �ivoèichù. Na 
hradì v Malenovicích ji� øadu let hnízdí kav-
ka obecná (Corvus monedula) a po�tolka 
obecná (Falco tinnunculus), ve vìtracích 
otvorech panelových domù pak rorýs obecný 
(Apus apus). V parcích a pøímìstských 
lesích mù�eme zaslechnout hlas pu�tíka 
obecného (Strix aluco) nebo kalouse u�a-
tého (Asio otus) a nad øekou Døevnicí obèas 
prolétne ledòáèek øíèní (Alcedo atthis). 
V blízkosti mìsta na drobných potocích se 
obèas objevuje i bobr evropský (Castor 
fiber), èastým obyvatelem zahrad je ropucha 
obecná (Bufo bufo). Ze vzácných druhù 
bezobratlých mù�eme vidìt otakárka 
ovocného (Ophiclides podalirius) i otakárka 
fenyklového (Papilio machaon), vyskytují se 
zde i rùzné druhy èmelákù (Bombus spp.) 
a mravencù (Formica spp.).

3.10 Natura 2000
Natura 2000 je soustava chránìných území, 
kterou podle jednotných principù vytváøí na 
svém území v�echny èlenské státy Evropské 
unie. Tato soustava je postavena na dvou 
smìrnicích Evropského spoleèenství: 
smìrnice 79/409/EHS o ochranì volnì 
�ijících ptákù a smìrnice 92/43/EHS 
o ochranì pøírodních stanovi�� volnì �ijících 
�ivoèichù a planì rostoucích rostlin. 

Na základì první smìrnice byly naøízením 
vlády vyhlá�eny tzv. ptaèí oblasti, z nich� 
nejbli��í je ptaèí oblast Hostýnské vrchy 
zøízená pro ochranu lejska malého (Ficedula 
parva) a strakapouda bìlohøbetého (Den-
drocopos leucotos), podle druhé smìrnice 
jsou vyhla�ovány tzv. evropsky významné 
lokality zamìøené na ochranu stanovi�� 
nebo konkrétních druhù rostlin a �ivoèichù. 
Ta nejcennìj�í území vy�adující trvalou 
odbornou péèi by mìla být v budoucnu 
vyhlá�ena jako zvlá�tì chránìná území, 
ostatní lokality budou spadat do tzv. základ-
ní ochrany. 

Ve v�ech územích soustavy Natura 2000 
mají být podporovány takové èinnosti, které 
pøispìjí k zachování stávajícího stavu, pøí-
padnì k jeho zlep�ení. Z tohoto dùvodu 
nebude bránìno èinnostem a aktivitám, 
které mají pozitivní èi alespoò neutrální vliv 
na stav populací chránìných druhù nebo 
stav pøírodních stanovi��, pøièem� je mo�né 
�ádat o poskytnutí finanèních prostøedkù a� 
u� formou kompenzace, nebo dotace na 
údr�bu. 

Podrobné informace jsou k dispozici na 
adrese www.natura2000.cz nebo na Odbo-
ru �ivotního prostøedí Krajského úøadu.

Nejbli��í evropsky významné lokality:

Bøeznice u Zlína (1,00 ha) - luèní prame-
ni�tì, významná lokalita mìkký�e vrkoèe 
útlého (Vertigo angustior).

Uhliska (50,67 ha) - výskyt modráska 
bahenního (Maculinea nausithous) a mod-
ráska oèkovaného (Maculinea teleius)

Nad Ka�avou (27,49 ha) - ochrana mezofil-
ních ovsíkových luk.

Velká Vela (770 ha) - ochrana kvìtnatých 
buèin a západokarpatských dubohabøin, ve 
kterých nalezneme napøíklad lýkovec 
jedovatý (Daphne mezereum) nebo okrotici 
dlouholistou (Cephalanthera longifolia).

3.11 Legislativa 

Zákon è. 17/1991 Sb. o �ivotním prostøedí

Zákon è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody 
a krajiny, v platném znìní

Zákon è. 218/2004 Sb., euronovela záko-
na o ochranì pøírody

Vyhlá�ka è. 395/1992 Sb., kterou se 
provádìjí nìkterá ustanovení zákona 
è. 114/1992 Sb.

Naøízení obce o zøízení a vymezení pøírod-
ního parku �elechovické Paseky

Naøízení obce o zøízení a vymezení pøírodní 
rezervace Bukové hory

Naøízení obce o zøízení a vymezení pøírod-
ních památek



4.1  Mìstské parky

Centrální park Ji�ní Svahy

Ji� v roce 1998 byla zahájena výstavba 
I. etapy Centrálního parku Ji�ní Svahy - tzv. 
Kozlùv �leb - o celkové hodnotì 11 mil. Kè, 
hrazených z prostøedkù mìsta. Nové dílo 
kultivovalo prostor �lebu, který do té doby 
slou�il obyvatelùm pouze jako vhodné místo 
k odkládání domovního odpadu. Vznikla zde 
nová dìtská høi�tì, plocha pro míèové hry 
a pøedev�ím nové chodníky, které celý pros-
tor zpøístupnily a mimo jiné umo�nily dìtem 
bezpeèný pøíchod do �koly. Celé dílo bylo 
slavnostnì pøedáno veøejnosti k u�ívání 
v kvìtnu 2000. Na podzim r. 2009 byly na 
dìtském høi�ti kompletnì zrekonstruovány 
døevìné èásti tzv. Hradiska, je� u� nedo-
kázalo odolávat nejen èasu, ale pøedev�ím 
silnému vandalismu.

Souèasnì se stavbou I. etapy byly zahájeny 
projekèní práce na II. etapì. Dialog s veøej-
ností i nadále pokraèoval a budoucí u�ivate-
lé parku významnì ovlivnili podobu, náplò 
i etapizaci jeho výstavby. Probìhla rozsáhlá 
akce k zapojení veøejnosti s názvem Navrh-
nìte si svùj park.

Díky pøipravenosti akce a udìlení dotace 
z fondu Ministerstva pro místní rozvoj byla 
v roce 2001 vybudována 1. a 2. stavba 
II. etapy Centrálního parku Ji�ní Svahy o cel-
kové hodnotì 16,8 mil. Kè. Zahrnuje pøede-
v�ím výstavbu prvního úseku cyklostezky, 
sportovi�tì se sedmi høi�ti pro tenis, volej-
bal, streetball, házenou, fotbal a basketbal. 
Dále byly vydlá�dìny vy�lapané pì�iny, kte-
rými dennì procházejí tisíce lidí k zastávce 
MHD a do obchodù. Pod nejvìt�ím obytným 
domem této lokality (tzv. II. segmentem) 

vznikla nová odpoèinková plocha s dìtským 
høi�tìm a kvìtinovým záhonem. Zajímavostí 
dìtského høi�tì je, �e hrací prvek ve tvaru 
dvou proti sobì stojících slonù si navrhly 
samy dìti bydlící v této lokalitì. Celé území 
této èásti parku je osázeno 300 ks vzrost-
lých stromù, 4 000 ks keøù a 1 500 ks trva-
lek. Zbytek plochy byl oset trávou. Na èásti 
plochy vznikla také kvìtnatá louka s pùvod-
ním bylinným spoleèenstvem.

V letech 2002 - 2003 byl dobudován zbývají-
cí úsek 1 km dlouhé páteøní komunikace, 
která je zároveò cyklistickou stezkou. V hor-
ním úseku stezky na Podlesí vzniklo také 
odpoèívadlo s krásným výhledem na východ-
ní èást Zlína.

V letech 2004 - 2005 byla vybudována dal�í 
èást parku - tzv. srdce parku - pracovnì na-
zvané Parková krajina, její� souèástí je také 
prostorné høi�tì pro dìti od 10 let s velkou 
lanovou pyramidou, horolezeckou stìnou 
a øadou atraktivních hracích prvkù. Prostor 
je o�iven pítkem, které pøivítají zejména dìti 
pøi pobytu na zmiòovaném dìtském høi�ti. 
Mimo to se nejen star�í obyvatelé mohou 
tì�it z odpoèívadel u kvìtinových záhonù 
a sadových úprav na plo�e témìø 1 ha. 
V r. 2005 byla také upravena v duchu pøírod-
ního charakteru plocha vyu�ívající stávající 
potenciál porostu �lebu a plynule na nìj na-
vazuje.

V r. 2006 probìhla realizace tzv. Pohád-
kového lesa a navezení potøebné zeminy pro 
centrální terénní modelace (území tzv. Krá-
teru s plánovanou kavárnou a vodním bioto-
pem). 

Dominantním prvkem parkové èásti bude 
terénní modelace centrálního objektu (tzv. 



Kráter), tvoøící pøírodní amfiteátr s multi-
funkèním vyu�itím. Výrazným prvkem bude 
té� vodní biotop na západním úpatí centrál-
ního objektu, zásobovaný de��ovou vodou 
ze støech nových bytových domù na okraji 
parku. Vodní biotop bude mít výrazný vliv na 
mikroklima daného území a zároveò vyu�ívá 
a zadr�uje de��ovou vodu spadlou na toto 
území sídli�tì. Dùle�itým prvkem bude stav-
ba kavárny s chránìnou dílnou a s výhledem 
na západní èást Zlína, která bude mít v sobì 
ukryto také nezbytné zázemí pro park vèetnì 
veøejného WC. Na realizaci tato stì�ejní èást 
parku teprve èeká.

V letech 2008 - 2009 probìhla realizace 
dal�í etapy parku, tentokrát nazvaná Vnitro-
blok. Jedná se o pøechodovou zónu mezi 
parkem a sídli�tní zástavbou s maximem 
vybavenosti pro krátkodobý pobyt. Tato plo-
cha by mìla obyvatelùm slou�it jako 
�obývací pokoj� pod �irým nebem. Tomu 
odpovídá navr�ené vybavení pergolami, kvì-
tinovými záhony, kvalitním mobiliáøem a dìt-
ským høi�tìm pro nejmen�í. V�e je doplnìno 
stromoøadím z okrasných tøe�ní a dal�ími 
výsadbami stromù a keøù.

Celkové náklady vlo�ené do dne�ní doby do 
Centrálního parku Ji�ní Svahy èiní 50 milio-
nù korun, z toho dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj: 11 milionù v roce 2001, 4,5 
milionu v roce 2005 a 3,5 milionu v roce 
2008 z fondu Regenerace panelových síd-
li��.

Ostatní zelené plochy

Kromì vìt�ích investic do nových ploch zele-
nì (napø. v r. 2007 dokonèení rekonstrukce 
parku u Univerzity Tomá�e Bati) probíhá na 
stávajících plochách bì�ná údr�ba zelenì, 

kterou se odbor mìstské zelenì sna�í neu-
stále zlep�ovat. Pokraèuje údr�ba zelenì 
v centru mìsta (èastìj�í seèení trávy kvalitní 
vøetenovou sekaèkou, zdravotní probírky 
zelenì, tvarovací øezy pøedev�ím keøového 
patra, dosadby nových døevin). Dùle�itým 
a velmi viditelným momentem je zalo�ení 
nových kvìtinových záhonù na námìstí Míru 

2(260 m ), v parku u zámku  i u knihovny, na 
námìstí Práce nebo na Ji�ních Svazích. Tyto 

2plochy o výmìøe 500 m  trvalkových záhonù 
se prùbì�nì obnovují. Ka�doroènì je ve 
mìstì vysazováno cca 25 000 ks letnièek 
a témìø 10 000 cibulovin. V roce 2009 bylo 
napø. do prùhledu pod Domem umìní, v Ma-
lenovicích u Belvederu, na námìstí Míru, ná-
mìstí Práce, na ulici Vodní, Zarámí a u auto-
busového nádra�í, ale také u Zoo Le�ná vy-
sázeno 15 000 ks narcisù, které budou vý-
raznì podtrhovat jarní efekt.

Úroveò kvality zelenì se zvy�uje nejenom 
v centru mìsta, ale i v okrajových èástech. 
V rámci programu regenerace návsí a cent-
rálních ploch jednotlivých ètvrtí mìsta byly 
postupnì provedeny rekonstrukce návsí 
v Pøílukách, v Loukách, v Malenovicích (Jaro-
límkovo námìstí a plocha u Belvederu), 
Cigánovì, v Pr�tném a Jaroslavicích. Na 
tìchto místech vznikly nové výsadby zelenì 
vèetnì kvìtinových záhonù, dìtská høi�tì 
a nezbytná odpoèívadla, kde se setkávají 
místní obyvatelé. 

Nejsou opomenuta ani sídli�tì: v rámci pro-
jektu Regenerace panelového sídli�tì Barto-
�ova ètvr� vznikly kromì nové integrované 
stezky pro cyklisty a chodce, protipovodòo-
vých opatøení, nových chodníkù, parkovi�� 
a komunikací také rozsáhlé sadové úpravy, 



kultivující zeleò na nejstar�ím sídli�ti ve 
Zlínì. Do�lo ke sjednocení výsadeb v pøed-
zahrádkách domù, doplnìní stromù do ulic 
a zatraktivnìní ploch u Jaroslavického poto-
ka a u náhonu. 

Na Obecinách probìhla rekonstrukce ploch 
zelenì mezi bytovými domy, kde byly pøe-
stárlé ovocné stromy postupnì nahrazeny 
novými okrasnými, støednì vzrùstnými stro-
my. Postupnì probíhaly dal�í regenerace 
zelenì: napø. výsadba 100 ks stromù na 
Ji�ních Svazích, 70 v Malenovicích, 75 na 
Padìlkách, 30 nových stromù na Bonìcku.

V r. 2009 byl na základì zadání Odboru 
mìstské zelenì zpracován firmou Safe 
Trees audit 4 065 ks stromù, kde byla hod-
nocena jejich provozní bezpeènost. Dle toho-
to auditu byl vypracován projekt obnovy zele-
nì ve mìstì Zlínì.

Odbor mìstské zelenì provádí také potøeb-
né výsadby krajinné zelenì, napø. na Sala�i, 
ve �típì, Pr�tném a Lu�kovicích, ale i v ka-
tastru obcí Sazovice a Hvozdná.

4.2  Soutì� Rozkvetlé mìsto 

Od roku 1997 vyhla�uje Magistrát mìsta 
Zlína soutì� Rozkvetlé mìsto. V prvních roè-
nících byl vyhla�ovatelem Odbor územního 
rozvoje a architektury a od roku 1999 je ga-
rantem soutì�e Odbor mìstské zelenì. 

Dùvodem k vyhlá�ení této soutì�e bylo vy-
tvoøit ze Zlína nejenom mìsto zelenì, ale 
i doopravdy rozkvetlé mìsto. V rámci provo-
zu údr�by zelenì se zaèaly veøejné plochy 
obohacovat o nové kvìtinové záhony, které 
velmi zpøíjemní a rozzáøí rozsáhlé parky 
a zelené plochy mezi domy. Na sloupy veøej-

ného osvìtlení se zaèaly instalovat závìsné 
kvìtináèe s letnièkami. Tato èinnost by v�ak 
byla velmi nepatrná, pokud by neprobíhala 
souèasnì s kvìtinovou výzdobou oken a za-
hrádek domù. Aby mìsto povzbudilo obyva-
tele v jejich èinnosti, vyhlásilo soutì� 
Rozkvetlé mìsto, zamìøenou právì na kvìti-
nové výsadby.

V uplynulých letech byly vyhla�ovány tyto 
soutì�ní kategorie:

Pøedzahrádky obytných domù 
(rodinných, øadových, panelových domù)

Kvìtinová výzdoba oken a balkonù

Zahradní úprava vstupních prostorù 
firem (vyhla�ována do r. 2003)

Úprava okolí ba�ovských domkù 
(vyhla�ována od roku 2003)

Hodnotící pìtièlenná komise bývá slo�ena 
ze zástupcù nìkolika odborù Magistrátu 
mìsta Zlína. Obhlídka pøihlá�ených zahrá-
dek a balkonù se provádí v prùbìhu mìsíce 
èervence a srpna a slavnostní vyhlá�ení vítì-
zù a ocenìných probíhá v záøí nebo øíjnu. 

Hodnoceny jsou pouze pøihlá�ené zahrádky 
a balkony, i kdy� se po mìstì nachází velké 
mno�ství krásných výsadeb.

Kritéria pro hodnocení jsou:

kompozièní uspoøádání

harmonie barev 

respektování nárokù rostlin 
na stanovi�tì

míra zaplevelení 

zdravotní stav rostlin



Ceny pro vítìze a ocenìné bývají jak finanèní 
(pro první tøi ocenìné v ka�dé kategorii), tak 
vìcné, je� ve formì zahradní mechanizace, 
náøadí, sadebního materiálu, hnojiv, cibu-
lovin, poukázek a knih pak vìnují sponzoøi 
soutì�e. Od roku 2007 se mìsto rozhodlo 
ohodnotit vìcným darem v�echny soutì�ící, 
proto�e ka�dá snaha o zkrá�lení okolí domù 
by nemìla zùstat opomenuta.

Soutì�e Rozkvetlé mìsto se rok od roku 
zúèastòuje více lidí. V roce 2006 se do 
soutì�e pøihlásil dokonce rekordní poèet - 
95 obyvatel. V roce 2004 byla akce Roz-
kvetlé mìsto souèástí mezinárodní soutì�e 
Communities in Bloom (Mìsta v kvìtech), 
která má podobné cíle: vytvoøení zdravého 
a pìkného �ivotního prostøedí pro obyvatele 
mìst.

4.3  Stezky zdraví, høi�tì, sportovi�tì

Sportovnì-rekreaèní areály v pøímìstských 
lesích

V letech 1999 - 2001 vybudovalo mìsto Zlín 
v blízkosti mìstské aglomerace sportovnì
-rekreaèní areál Stezka zdraví - Tlustá hora. 
Souèástí celého areálu je cyklostezka, pì�í 
pøístupové trasy, trasy na bìh, soustava døe-
vìného náøadí na prota�ení tìla (na v�ech 
pøístupových trasách). V centrálním území 
tohoto areálu byl realizován modernì pojatý 
døevìný altán s informaèními tabulemi (na-
uèné informace o pøírodì, tìlocviku, mapy) 
a s mo�ností posezení, je� tvoøí ústøední bod 
celého areálu. Souèástí centrálního území 
je pìt stanovi�� s døevìnými prvky na cvièení 
a posilování rùzných svalových skupin (hraz-
dy rùzné vý�ky a velikosti, bradla, kladiny, 
�ebøiny, systém plo�in na sklapovaèky, 

totem s úchyty, kruhy, dìtský koutek se sva-
hovou skluzavkou a hopsadly) a atraktivní 
visutá døevìná lanová lávka pøes blízkou 
terénní depresi. Instalován je také infor-
maèní systém celého území se znaèením 
v�ech tras. Nedílnou souèástí areálu jsou 
i pìstební opatøení v pøilehlých lesních 
kulturách, a to pøedev�ím kompozièní a zdra-
votní probírky lesního porostu. Celá akce 
(pøedev�ím projekèní èást) probíhala 
v koordinaci s Fakultou tìlesné kultury 
a sportu Karlovy univerzity v Praze.

V r. 2004 byla v lese nad Lesní ètvrtí ve Zlínì 
realizována dal�í nauèná a turistická stez-
ka, Areál Lazy. Nachází se na lesních 
majetcích statutárního mìsta Zlína a stát-
ního podniku Lesy Èeské republiky, 
o celkové výmìøe 40 ha. Areál Lazy nabízí 
náv�tìvníkùm turistickou a cykloturistickou 
trasu v délce cca 2 km, která je vybavena 
drobným mobiliáøem (lavièky, odpoèívadla, 
informaèní tabule). Hlavní dominantou 
areálu je altán u Spáleného dubu. Ve vý-
chodní èásti je koutek s hracími prvky pro 
dìti. 

Høi�tì
V letech 2006 - 2007 Odbor mìstské zelenì 
provádìl veøejná projednání v jednotlivých 
mìstských ètvrtích a místních èástech, na 
jejich� základì poté zpracoval kompletní 
pasport v�ech veøejnì pøístupných dìtských 
høi�� a sportovi�� na území mìsta, vèetnì 
jejich kompletní optimalizace (zaøazení do 
kategorie, dal�í návrhy a re�imy údr�by, 
èasový harmonogram). Nyní má OMZ dle 
zpracovaného pasportu ve své správì témìø 
400 dìtských høi�� a sportovi��. Tento 
neúmìrnì vysoký poèet se sna�íme od roku 



2007 postupnì redukovat, kdy spolu 
s rekonstrukcí vybraného høi�tì je dle 
optimalizace zlikvidováno i pár høi�� soused-
ních. Mù�eme se tak soustøedit na údr�bu 
a provoz høi��, která jsou hojnì vyu�ívána, 
a investovat do rekonstrukcí høi�� charakte-
rovì významných. Od roku 2007 se tak 
podaøilo opravit èi zrekonstruovat cca 70 
høi��. Jedná se o opravy a rekonstrukce 
men�ího rozsahu, kdy jsou na høi�ti nahraze-
ny pùvodní kovové (a vìt�inou nebezpeèné) 
konstrukce novými hracími døevìnými prvky, 
které vyrábìjí pracovníci Odboru mìstské 
zelenì (provozu stolárny) a je� mají platnou 
certifikaci ji� od roku 2003. V pøípadì 
rozsáhlej�ích rekonstrukcí se jedná buï 
o høi�tì, která jsou souèástí dotace a je tedy 
mo�no zrealizovat novou herní plochu 
øádovì ve vý�i a� nìkolik milionù korun 
(napø. høi�tì Velryba na Barto�ovì ètvrti 
nebo Pyramida na Ji�ních Svazích), nebo 
jsou vìt�í investice hrazeny z rozpoètu OMZ. 
Takto bylo napø. vybudováno v r. 2007 høi�tì 
na Barto�ovì ètvrti na ul. Zborovská a høi�tì 
na Zále�né V, v roce 2008 høi�tì u Vì�ových 
domù a na Ji�ních Svazích ve Valachovì 
�lebu a ulici Moravské, v roce 2009 dvì 
høi�tì ve �típì v lokalitì Stará cesta, dále na 
Ji�ních Svazích v ulicích Sluneèná, Dru�-
stevní, Budovatelská a Okru�ní. Od 
roku 2009 byly na základì nového systému 
financí pro komise místních èástí zreali-
zovány rozsáhlé investièní akce na dìtských 
høi�tích v Malenovicích na tø. Svobody a na 
Kudlovì.

V dubnu a� èervnu roku 2009 byl na základì 
zadání OMZ zpracován firmou ITC Zlín audit 
(inspekce) témìø 280 dìtských høi�� a spor-

tovi��. Údaje, které z tohoto auditu vze�ly, 
budou výchozím pracovním materiálem pro 
dal�í kroky OMZ v rámci správy, údr�by 
a investic do dìtských høi��.

Prioritou OMZ na dìtských høi�tích se 
postupnì stává nejen budování oplocení 
v kvalitnì provedeném pozinkovaném 
materiálu, ale také pøedev�ím budování 
kvalitních dopadových zón dle norem, a to 
v pokládce pry�ového materiálu. Tato tech-
nologie, je� tvoøí finanènì ètyønásobek stále 
je�tì èastìj�ích dopadových zón budova-
ných ze �tìrku èi písku, je kvalitativním 
posunem vpøed (bezpeènost, èistota a prù-
hlednost prostøedí), ov�em vzhledem 
k velké investici za cenu zrekonstruování 
mnohem men�ího poètu høi��. Toto je 
èastou otázkou pøi diskuzích s veøejností, 
kdy nedostateèná informovanost nejprve 
èasto vede ke zklamání z rychlosti postupu 
jednotlivých rekonstrukcí a oprav høi�� a po-
té dochází obì strany ke stejnému závìru 
- toti�, �e se vyplatí radìji pracovat kvalitnì 
za pøispìní moderních technologií, ov�em za 
cenu pomalej�ího èasového efektu.

Sportovi�tì

Je velmi �ádoucí, aby ploch pro neorgani-
zovaný sport bylo co nejvíce. Vytvoøení 
podmínek pro sportování dìtí je významnou 
souèástí opatøení v prevenci kriminality 
mláde�e. Problémem ve Zlínì není ani tak 
nedostatek veøejnì pøístupných sportovi��, 
jako nevyhovující povrchy (zanesený mlat 
nebo popraskaný litý asfalt) a vybavení. 
Sportovi�tì se dovybavují novými brankami 
nebo velmi oblíbenými ko�i na streetball 
a ko�íkovou.



Odbor mìstské zelenì postupuje podle 
pasportu a optimalizace a postupnì nahra-
zuje nevyhovující povrchy za �ivièné, které 
jsou vhodné i pro jízdu na kole a koleèkových 
bruslích nebo je mo�né jejich vyu�ití v zimì 
jako kluzi�tì (v roce 2008 rekonstrukce 
sportovi�tì na Obecinách VIII èi v roce 2009 
v Malenovicích na ulici Mlýnská), a také ji� 
za umìlé povrchy typu umìlá tráva (komplet-
ní rekonstrukce sportovi�tì v Pøílukách 
v roce 2008). V roce 2009 bylo dokonèeno 
na Majáku jedno z prvních multifunkèních 
høi��, kdy je na jedné plo�e vedle sebe 
umístìno kvalitní sportovi�tì s umìlým 
povrchem a herním pøíslu�enstvím a dìtské 
høi�tì s kvalitními herními prvky, mobiliáøem 
a zázemím. Na konci roku 2009 mìsto zapo-
èalo s budováním takového multifunkèního 
víceúèelového høi�tì také v Pr�tném.

Postupnì je v plánu budování sítì takových 
sportovi�� po celém mìstì. Takté� není 
zanedbatelná my�lenka multigeneraèního 
høi�tì. Takové høi�tì tøí generací by mohlo 
bìhem nìkolika let vzniknout napø. 
na Vysoké mezi. Tento pilotní projekt multi-
generaèního høi�tì je v kraji novátorský 
a rozhodnì stojí za pov�imnutí. Na plo�e cca 
3 ha se plánují vybudovat dvì nová sporto-
vi�tì (fotbal, volejbal) s kvalitním umìlým 
povrchem, jedno høi�tì pro dìti s �plovoucí� 
lodí a pirátskou vì�í a houpaèkami opìt na 
podkladu kvalitních dopadových zón v umì-
lém provedení odpovídajícím platným 
normám. Klasická náplò høi�tì bude 
doplnìna o fitness prvky pro seniory i spor-
tovce star�ího vìku, kteøí rozhodnì patøí 
mezi vítané náv�tìvníky høi�tì a nemusí se 
v�dy jednat jen o doprovod jejich dìtí èi 

vnukù. Vnì, po obvodu areálu, by mìla být 
vybudována asfaltová dráha pro malé 
cyklisty èi bruslaøe. Celý areál se zajímavými 
sadovnickými výsadbami by mìl být doplnìn 
o kvalitní mobiliáø a toalety, osvìtlen 
a oplocen, v�e pod ka�dodenním dozorem 
správce. Tato dlouhodobá investice a stav-
ba na nìkolik let je velkým pøínosem nejen 
pro dìti a mláde�, ale rovnou pro nìkolik 
generací, a urèitì by se mohla stát atraktivní 
plochou pro nemalou èást mìsta.

4.4  Pøímìstské lesy  

Na mìstskou aglomeraci navazuje komplex 
cca 1 000 ha lesa, kde se hospodaøí dle 
zpracovaného lesního hospodáøského 
plánu zahrnujícího jak tì�ební, tak i pìstební 
zásahy. Hlavními vlastníky lesù v okolí Zlína 
jsou  Lesy ÈR, s. p., a mìsto Zlín.

Mìsto Zlín uplatòuje na svém lesním majet-
ku (cca 315 ha) tzv. �etrné hospodaøení. 
Znamená to, �e se pøi hospodaøení 
zamìøuje hlavnì na výchovné zásahy 
a nevyu�ívá mo�nosti plánované vý�e tì�by 
dle zpracovaného lesního hospodáøského 
plánu. Samozøejmì se provádí i mýtní tì�ba, 
aby docházelo k postupné obnovì zralých 
porostù a zachování pøíznivého pomìru 
vìkových tøíd. V souèasné dobì tvoøí 
z celkové rozlohy 50 % jehliènaté lesy (smrk, 
borovice, modøín), zbytek jsou porosty 
smí�ené a listnaté (buk, dub, habr, ol�e, 
jilm, lípa).

V rámci obecného u�ívání lesa má ka�dý 
právo vstupovat do lesa na vlastní nebez-
peèí, sbírat tam pro vlastní potøebu lesní 
plody a suchou, na zemi le�ící klest. Pøi tom 



Zákon è. 289/1995 Sb. o lesích, v platném 
znìní

Vyhlá�ka è. 77/1996 Sb., o nále�itostech 
�ádosti o odnìtí nebo omezení a podrob-
nostech o ochranì pozemkù urèených 
k plnìní funkcí lesa, v platném znìní

Vyhlá�ka è. 83/1996 Sb.,  o zpracování 
oblastních plánù rozvoje lesù a o vymezení 
hospodáøských souborù, v platném znìní

Vyhlá�ka è. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodáøském plánování, v platném znìní 

Vyhlá�ka è. 139/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o pøenosu semen a sa-
zenic lesních døevin, o evidenci o pùvodu 
reprodukèního materiálu a podrobnosti 
o obnovì lesních porostù a o zalesòování 
pozemkù prohlá�ených za pozemky urèené 
k plnìní funkcí lesa, v platném znìní

Zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
v platném znìní

Vyhlá�ka è. 244/2002 Sb., k provedení 
zákona o myslivosti

je povinen les nepo�kozovat (vèetnì v nìm 
umístìných zaøízení), nenaru�ovat lesní 
prostøedí a dbát pokynù vlastníka lesa, 
pøípadnì nájemce lesa a jeho zamìstnancù. 

V lesích je zakázáno:

ru�it klid a ticho

jezdit a stát s morovými vozidly

vstupovat do míst oplocených nebo 
oznaèených zákazem vstupu

mimo lesní cesty a vyznaèené trasy 
jezdit na kole, na koni, na ly�ích nebo 
saních

kouøit, rozdìlávat nebo udr�ovat otevøe-
né ohnì a táboøit mimo vyhrazená místa

konat nìkteré dal�í èinnosti uvedené 
v § 20 zákona o lesích 

Organizované nebo hromadné sportovní 
akce lze v lese konat jen na základì ozná-
mení podaného u pøíslu�ného orgánu státní 
správy lesù.   

Mìsto Zlín vítá, kdy� veøejnost uvedená 
pravidla dodr�uje. Respektování pravidel 
chování v lese je pøedpokladem k tomu, aby 
obyvatelé mìsta mohli plnì vyu�ívat 
rekreaèních mo�ností a obdivovat flóru 
a faunu na�ich lesù.

4.5  Legislativa 

Vyhlá�ka MZd è. 135/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické po�adavky na koupa-
li�tì, sauny a hygienické limity písku 
v pískovi�tích venkovních hracích ploch



5.1  Psi, koèky, hlodavci

Ka�dé mìsto pøedstavuje urèité spoleèen-
ství lidí, kteøí se ovlivòují rùznorodými zájmy 
a potøebami. Úroveò sou�ití je limitována 
mírou vzájemného pochopení a tolerance. 
Nezanedbatelné procento lidí pro svùj �ivot 
potøebuje být v ka�dodenním kontaktu 
s �ivým tvorem. Tìch dùvodù, proè se lidé 
obklopují zvíøaty, je mnoho. Patøí k nim napøí-
klad odreagování, zmírnìní stresù, pocit 
bezpeèí èi posílení sebevìdomí. Ov�em 
nelze opomenout ani skuteènost, �e nìkteøí 
jedinci si poøizují zvíøe pouze za úèelem 
demonstrace svého spoleèenského posta-
vení nebo jako kompenzaci svých pocitù 
ménìcennosti s touhou ovládat alespoò 
nìjaké zvíøe.

Chov zvíøat má nejen pozitivní stránky, ale 
èas od èasu mù�e pøiná�et také problémy 
a tì�kosti. Mezi ty nejèastìj�í patøí naru�o-
vání obèanského sou�ití a v neposlední øadì 
mù�e docházet i k týrání zvíøat zpùsobe-
nému nedostateènou péèí nebo v dùsledku 
neznalosti zpùsobu péèe o daného zvíøecího 
jedince. Zvíøatùm, která jsou chována 
v nevhodných podmínkách a rozhodnutím 
orgánù ochrany zvíøat odebrána majiteli, pak 
mìsto zaji��uje náhradní péèi, a to prostøed-
nictvím Útulku pro zvíøata v nouzi Zlín
- Vr�ava.   

Mezi aktuální problémy dne�ní doby patøí 
také zneèi��ování veøejného prostranství 
psími exkrementy. Pro zmírnìní tìchto nega-
tivních dùsledkù chovu psù je ve mìstì na 
exponovaných lokalitách umístìno vìt�í 
mno�ství odpadkových ko�ù a ka�dý øádnì 
evidovaný dr�itel psa na území mìsta má 
také nárok jednou za rok na celou roli plasto-
vých sáèkù urèených pro odstranìní výkalù 
psa z veøejných ploch.

Kromì zmiòovaných opatøení mìsto rovnì� 
vyèlenilo plochy pro volný pohyb psù, kde 
mohou majitelé své ètyønohé kamarády 
øádnì vyvenèit. O tyto plochy pak mìsto 
peèuje v rámci údr�by svých pozemkù.

K osvìtì vìnující se problematice zvíøat 
výraznì pøispìla od roku 2007 spolupráce 
se studenty Fakulty multimediálních komu-
nikací Univerzity Tomá�e Bati ve Zlínì, kteøí 

v rámci studentského projektu Nìmá tváø 
zrealizovali a i nadále pøipravují celou øadu 
jednorázových i dlouhodobých akcí zamì-
øených na propagaci útulku pro zvíøata. 

Z Ekofondu statutárního mìsta Zlína je od 
roku 2006 pravidelnì poskytována neinves-
tièní dotace na projekt ekologické výchovy  
televizního zpracování poøadu regionálního 
charakteru pod názvem Dej pac, který v roce 
2009 zmìnil svùj název na Nìmé tváøe.

Mezi významnou skupinu zvíøat vyskytujících 
se ve mìstì v rùzné míøe patøí zdivoèelí 
jedinci koèky domácí. Tento velmi pøizpùso-
bivý druh vytvoøil ve Zlínì �ivotaschopnou 
populaci. S ohledem na tuto skuteènost 
a nákazovou situaci je snahou mìsta udr�et 
populaci koèek na únosné míøe. Mìsto Zlín 
proto pøistoupilo k realizaci tzv. Kastraèního 
programu, který bì�í ji� od roku 2000 a rok 
od roku je obèany více vyu�íván. Ka�dému 
obèanovi mìsta, který splní podmínky 
stanovené tímto programem, je vyplácen 
jednorázový pøíspìvek na kastrovanou 
koèku èi kocoura. Podporou vý�e uvedeného 
programu je i èinnost odchytové slu�by pøi 
Mìstské policii Zlín, která v problema-
tických lokalitách provádí odchyty koèek. Po 
sterilizaci jsou vraceny zpìt na pùvodní 
lokality.

Od roku 2008 byl na území mìsta zazname-
nán zvý�ený výskyt nepùvodního �ivoèicha, 
a to nutrie øíèní. Tento �ivoèich je v�eobecnì 
pova�ován za obtí�ný invazní druh. Kromì 
vytlaèování pùvodních druhù zpùsobuje pøi 
vìt�ím mno�ství v lokalitì erozi bøehù a pøe-
dev�ím je zdrojem parazitù, kteøí mohou být 
pro èlovìka nebezpeèní. S ohledem na jeho 
reprodukèní schopnosti a skuteènost, �e 



nemá v na�ich podmínkách pøirozeného 
nepøítele, je nezbytné provádìt jeho odchyt 
a sni�ovat tak jeho stavy.  

Pohyb psù na území mìsta Zlína øe�í obecnì 
závazná vyhlá�ka è. 3/2007 o pravidlech 
pohybu psù na veøejných prostranstvích, 
která byla doplnìna novelou è. 14/2007. 
V návaznosti na nové právní pøedpisy bude 
aktualizována.

V souvislosti s výskytem synantropních 
druhù zvíøat  ve mìstì je zapotøebí zmínit se 
také o snad nikdy nekonèícím boji s hlodav-
ci. Na deratizaèní program jsou vynakládány 
z rozpoètu mìsta nemalé finanèní pro-
støedky. Ka�dým rokem v jarním období je 
odbornou deratizaèní firmou o�etøeno tzv. 
vnitøní mìsto (od Pøíluk po Malenovice), na 
podzim pak ostatní mìstské èásti. Jako 
nástrahy jsou pou�ívány povolené pøípravky 
na bázi jednorázových antikoagulantù. 
Jejich aplikace spoèívá v kladení do kanali-
zaèní sítì, do zji�tìných nor a vybraných 
objektù. Bìhem zaji��ování deratizace, a to 
zejména pøi vytipování lokalit výskytu obtì-
�ujících hlodavcù, spolupracují s mìstem 
a deratizaèní firmou také sami obèané.

Provádìní deratizace veøejných ploch 
a objektù ve vlastnictví mìsta po øadu let 
zaji��uje a provádí zlínská firma, která 
mìstu poskytuje velmi kvalitní slu�by na 
vysoké odborné úrovni. Podnìty obèanù 
jsou øe�eny operativnì a zásahy firma pro-
vádí do 24 hodin.  

5.2  Útulek pro zvíøata v nouzi 

Na podzim roku 2004 byl ve Zlínì v lokalitì 
Vr�ava zahájen provoz nového útulku, který 
nahradil pùvodní Útulek pro opu�tìná, toula-
vá a pro týrání odebraná zvíøata Suchý dùl, 
jen� býval v areálu skládky Zlín - Mladcová. 

Útulek pro zvíøata v nouzi Zlín - Vr�ava je na 
rozdíl od pøedchozího situován nedaleko 
zastavìné èásti mìsta, u silnice ve smìru 
na Fry�ták, s hlavní vstupní branou u výpa-
dovky na Ji�ní Svahy. Je také pøístupný 
mìstskou hromadnou dopravou a v jeho 
blízkosti vede velmi frekventovaná cyklo-
stezka do Zoo Le�ná. Zájemci o pejska èi 
koèièku mají tak blí�e ke tvorùm, kteøí èekají 
na pomocnou ruku. 

Návrh areálu vycházel ze zku�eností pùvod-
ního útulku i jiných moderních útulkù Èeské 
republiky. Jednotlivé budovy (5 objektù: 
administrativní budova, karanténa, 2 objek-
ty pro psy a 1 pro koèky a handicapovaná 
zvíøata) jsou po pomìrnì velkých terénních 
úpravách citlivì zakomponovány do krajiny. 
Od blízké restaurace je útulek oddìlen 
protihlukovou bariérou. Do areálu je mo�no 
pøijet i osobním vozidlem, a to hlavním 
vstupem. Pro pì�í je umo�nìn pøístup po 
chodníku naproti benzínové èerpací stanice.  
Do areálu útulku není volný vstup, po zazvo-
nìní je nutno vyèkat pøíchodu zamìstnance 
útulku. Kapacita útulku umo�òuje umístit a� 
80 psù a 40 koèek. Takový poèet zvíøat 
s sebou nese ji� zvý�ené nebezpeèí, a to 
zejména úrazu. Jeliko� novì pøíchozí nemù-
�e znát povahové vlastnosti jednotlivých 
zvíøat, ba ani technické zabezpeèení 
provozu, musí dbát pokynù doprovodné 
osoby. Kromì psù a koèek je útulek konci-
pován tak, aby zde na pøechodnou dobu 
mohla být umístìna i handicapovaná volnì 
�ijící zvíøata. V �ádném pøípadì v�ak toto 
zaøízení není urèeno pro exotická zvíøata 
typu vodních èi suchozemských �elv, 
andulek, korel nebo jiných papou�kù èi cizo-
krajných exotù.

Ve výbìrovém øízení na provozovatele útulku 
bylo vybráno sdru�ení fyzických osob, jejich� 
zástupcem je paní Danu�e �migurová. 
Náv�tìvníci i my mù�eme v souèasné dobì 
konstatovat, �e zlínský útulek patøí mezi nej-
hezèí zaøízení pro opu�tìná zvíøata v Èeské 
republice s vysokou odbornou úrovní. Útulek 
je pro náv�tìvníky otevøen po celý rok, kro-
mì pondìlí (sanitární den), v�dy od 14 do 17 
hodin.



V letech 2008 a 2009 zaznamenal Útulek 
pro zvíøata v nouzi Zlín - Vr�ava výrazné 
zvý�ení poètu psù i koèek. Obèané mìsta 
i okolních obcí pomìrnì èasto vyu�ívají slu-
�eb zaøízení a sna�í se sem umístit i zvíøata 
tzv. nechtìná, získaná dìdictvím nebo jako 
nevhodný dárek. Mìsto se proto rozhodlo 
uèinit opatøení, které by tento neobyèejnì 
vysoký nárùst pomohlo omezit. Provozo-
vatelé útulku tedy zaèali pøijímat zvíøata 
pouze prostøednictvím odchytové slu�by 
R.A.S. zøízené pøi Mìstské policii Zlín a nebo 
od smluvních mìst a obcí.

Ve snaze o zviditelnìní problematiky zvíøat 
v nouzi je i nadále realizován projekt Virtu-
ální adopce pejskù, a to i pøesto, �e zájem 
obèanù negativnì poznamenala pokraèující 
ekonomická krize. Rovnì� probíhá pod náz-
vem PES 2011 i projekt Národního registru 
majitelù zvíøat, v rámci nìho� jsou èipováni 
mladí útulkoví pejsci. 

Provozovatelé útulku se sna�í pøilákat pozor-
nost obèanù i poøádáním vlastních akcí. Za 
zmínku stojí napø. velmi populární Setkání 
útulkových pejskù a jejich páníèkù nebo 
Výstava voøí�kù a psù bez prùkazu pùvodu.

Na propagaci útulku se významnì podílejí 
také studenti Fakulty multimediálních komu-
nikací Univerzity Tomá�e Bati ve Zlínì, kteøí 
v rámci studentského projektu Nìmá tváø 
poøádají pro veøejnost zajímavé akce, ze kte-
rých je tøeba zmínit napø. Vánoèní strom, 
Velikonoèní pochod se psy, Cvième v rytme 
s hafany nebo Poïme v rytme. Velmi vý-
znamnou byla v r. 2009 charitativní akce 
pod názvem Stojíme za nìmou tváøí, v rámci 
které na zlínský útulek zavítala i populární 
Marta Kubi�ová s poøadem Chcete mì? 

a následovala vernisá� a dra�ba fotografií 
na téma Kráska a zvíøe. Do fotografování 
i vlastní organizace se zapojily i vítìzky 
soutì�e Èeská Miss. 

Do povìdomí obèanù se nepochybnì dostal 
i zajímavý nápad studentek s vyu�itím 
citylights, do nich� byly na strategická místa 
na území mìsta rozmístìny barevné plakáty 
velkého formátu s motivy pejskù a vtipným 
textem. 

Závìrem bychom rádi podìkovali v�em, kte-
rým není osud opu�tìných zvíøat lhostejný 
a sna�í se v rámci svých mo�ností pomáhat. 
Jako pomoc lze ji� chápat i zvá�ení, zda 
pejsek èi koèièka je právì tím vhodným 
dárkem nebo naopak pøi výbìru ètyønohého 
kamaráda pøemý�let, zda na nì neèeká 
vdìèný tvoreèek právì za møí�emi útulku.   

Kontakty:

Danu�e �migurová, 
Pod Vr�kem 2324, 760 01 Zlín

Internetová adresa útulku:

www.utulek.zlin.cz

Kontaktní telefonní èísla:

Útulek pro zvíøata v nouzi Zlín - Vr�ava

577 244 444

Danu�e �migurová

737 057 773

5.3  Legislativa

Zákon è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat 
proti týrání, v platném znìní

Zákon è. 75/1996 Sb., kterým se stanoví 
nebezpeèné druhy zvíøat                    

Zákon è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi 
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù

Zákon è. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, v platném znìní

Obecnì závazná vyhlá�ka o místním 
poplatku ze psù

Obecnì závazná vyhlá�ka o pravidlech 
pohybu psù na veøejných prostranstvích



6.1  Pitná voda 

Mìsto Zlín je zásobováno pitnou vodou ze 
dvou zdrojù:

Jímací území Kvasice-Tlumaèov s úprav-
nou vody v Tlumaèovì - zásobuje ji�ní 
a západní èást mìsta. Voda je hygienicky 
zabezpeèena chlórem. Tvrdost vody - prùmìr 
2,5 mmol/l (norma pøipou�tí rozsah 0,9 - 
5,0 mmol/l).

Slu�ovická vodní nádr� s úpravnou vody 
v Kleèùvce - zásobuje severní a východní 
èást Zlína. Ji� od r. 2000 je v úpravnì pitné 
vody Kleèùvka pou�íván k hygienickému 
zabezpeèení pitné vody vhodnìj�í chlordio-
xid namísto klasického chlóru. Tvrdost vody 
- prùmìr 1,7 mmol/l.

Pøibli�nì v úseku Díly - Lazy dochází ke kom-
binovaným dodávkám vody z obou uvede-
ných zdrojù pro støed mìsta. Celková délka 
veøejných vodovodù èiní ve Zlínì cca 312 km 
(pouze rozvodné øady bez pøivadìèù), pøipo-
jeno je 74 812 obyvatel. Prùmìrná spotøeba 
vody na jednoho obyvatele je 105 l/den.

6.2  Veøejné studny, prameny

Mìsto Zlín eviduje na svém území celkem 
162 veøejných studní (Zlín - 74, Pr�tné - 6, 
Louky - 11, Pøíluky - 7, Mladcová - 8, 
Jaroslavice - 11, Kudlov - 16, Lu�kovice - 3, 
Kleèùvka - 3, Malenovice - 12, Lhotka - 4, 
Sala� - 6, �típa - 1). Vyu�ívána je z nich 
pouze èást (100 studní), u kterých probíhá 
postupnì kontrola kvality vody a podle po-
tøeby i jejich opravy. 

Studny byly vybudovány vìt�inou ve tøicá-
tých letech minulého století. Vzhledem 
k tomu, �e hlavním zdrojem pitné vody ve 
mìstì i jeho místních èástech je veøejná 

vodovodní sí�, ve které je kvalita vody zaru-
èena, slou�í dnes veøejné studny pøedev�ím 
v zahradních èástech mìsta jako zdroj vody 
pro zálivku, nìkdy v�ak také jako náhradní 
zdroj vody alespoò pro splachování WC 
v pøípadì havárie na vodovodním øadu.

Kvalita vody je u jednotlivých studní rùzná, 
ve vìt�inì pøípadù v�ak nesplòuje po�adav-
ky na pitnou vodu dle vyhlá�ky Ministerstva 
zdravotnictví ÈR è. 252/2004 Sb., kterou 
se stanoví hygienické po�adavky na pitnou 
a teplou vodu a èetnost a rozsah kontroly 
pitné vody. Obecnì tyto vody vykazují vìt�í 
mno�ství �eleza a pøedev�ím ne�ádoucí 
pøítomnost bakterií. Nejèastìj�í pøíèinou 
kontaminace je prùnik povrchové vody do 
studny, dlouhodobé nevyu�ití daného zdroje 
vody, zaná�ení dna studny nánosy bahna 
a neèistot, dále napø. provádìní stavebních 
prací v blízkosti studny nebo nedalekým 
umístìním netìsného septiku, �umpy nebo 
vodního toku, ze kterých se voda mù�e 
infiltrací dostat a� do studny. Po�itím bakte-
riemi kontaminované vody pak mù�e vznik-
nout u èlovìka øada �aludeèních nebo støev-
ních onemocnìní. 

Z dùvodu zásobení pøevá�né vìt�iny domác-
ností mìsta z vodovodní sítì, kde kvalita 
vody je pravidelnì kontrolována, bylo upu�-
tìno od snahy získat zdroje pitné vody 
z veøejných studní. Následná péèe a povinná 
kontrola kvality vody by znamenala neúmìr-
nì a zbyteènì vynalo�ené finanèní prostøed-
ky. Vzhledem k výsledkùm rozborù vody 
z pøedchozích let byly proto v�echny vyu�íva-
né studny opatøeny cedulkami s textem 
�Voda není urèena k pití�. Neznamená to, �e 
vodu je zakázáno pít, ale upozoròujeme tak 
na skuteènost, �e kvalita vody ve studních 
není garantována, jak je tomu u vody z veøej-
ného vodovodu. Vodu z veøejných studní 
mohou obèané pou�ívat pøedev�ím pro 
zalévání a k u�itkovým úèelùm, její u�ívání 
jako vody pitné je pouze na vlastní zodpo-
vìdnost.

Na území mìsta Zlína i v jeho okolí se vysky-
tuje nìkolik pramenù vody, které obèané 
vyu�ívají, nìkteré z nich jsou dokonce zdro-
jem minerální vody (viz kap. 3.6).



Urèitì zajímavým poèinem Odboru �ivotního 
prostøedí a zemìdìlství byla pasportizace 
studánek na území mìsta, u kterých jsme 
urèili souøadnicovou polohu, vyfotili je 
a spolu s nìkolika dal�ími údaji zveøejnili na 
celostátních stránkách www.estudanky.cz. 
Shromá�dili jsme tak informace o 10 stu-
dánkách a pøipojili je k dal�ím dvaceti, které 
ji� na uvedených stránkách byly ve zlínském 
regionu uvedeny. Studánky i veøejné studny 
jsou zakresleny rovnì� v Ekomapì Zlína, 
kterou jsme vydali v r. 2008.

U známých a hojnì vyu�ívaných pramenù 
podzemní vody ve Zlínì - Pøílukách (u koneè-
né stanice MHD) a v Malenovicích (Svatá 
voda) zaji��ujeme 4x v prùbìhu roku fyzikál-
nì-chemický, biologický a mikrobiologický 
rozbor vody. Kvalita vody je zde monitorová-
na ji� nìkolik let a trvale vykazuje pøíznivé 
hodnoty, splòující ve sledovaných ukazate-
lích po�adavky na pitnou vodu dle vyhlá�ky 
MZd. è. 252/2004 Sb. (pH, pach, tvrdost, 
dusiènany, dusitany, �elezo, hoøèík, vápník, 
mikrobiální zatí�ení). Podrobné informace 
o kvalitì tìchto vod lze získat na Magistrátu 
mìsta Zlína, Odboru �ivotního prostøedí 
a zemìdìlství, oddìlení vodního hospodáø-
ství, nebo na internetových stránkách 
www.zlin.eu. Je v�ak nutno dodat, �e se 
jedná o nezaji�tìné zdroje pitné vody a nelze 
tedy zaruèit, �e voda z tìchto pramenù nebu-
de zneèi�tìna a tím neztratí svoji kvalitu.

K dal�ím známým a vyu�ívaným pramenùm 
na Zlínsku patøí napø. prameny u Bøezùvek 
nebo v Provodovì u kostela. Bøezùvský 
pramen (tzv. Luká�èena, u hlavní silnice 
mezi Bøezùvkami a Ludkovicemi) je stejnì 
jako pramen Svatá voda v Malenovicích 

souèástí státní pozorovací sítì podzemních 
vod a je monitorován Èeským hydrometeoro-
logickým ústavem, který zaji��uje mìøení 
vydatnosti pramene a teploty vody (u Luká�-
èeny navíc i 2x roènì kvalitu vody). Na 
Zlínsku má ÈHMÚ je�tì dal�ích 5 pozorova-
cích objektù podzemních vod - vrty v Lu�ko-
vicích, Pøílukách, Loukách, Malenovicích 
a Teèovicích.

6.3  Odpadní vody

Se zvy�ováním �ivotní úrovnì dochází také 
k vy��ím nárokùm obyvatel na hygienu 
osobní a na hygienu prostøedí. Výsledným 
efektem tìchto nárokù jsou odpadní vody 
a nutnost jejich øádné likvidace. Doba, kdy 
k domku staèilo pøistavìt takzvaný suchý 
záchod, je ji� v nenávratnu. Dle souèasné 
legislativy je ka�dý majitel nemovitosti 
povinen zajistit její øádné odkanalizování. 
Jaké jsou tedy mo�nosti øádného odkanali-
zování nemovitosti? Uvádíme ty nejznámìj�í 
a nejèastìji vyu�ívané:

1. Pøípojka na veøejnou kanalizaci, která je 
zakonèena v centrální èistírnì odpadních 
vod, je z hlediska �ivotního prostøedí ideál-
ním øe�ením. 

Èistírna odpadních vod v Malenovicích je 
jedinou a hlavní èistírnou odpadních vod pro 
mìstský region Zlín. 

Vlastník: Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Provozovatel: 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Typ èistírny: mechanicko-biologická. 
3Denní prùtok vody: 23 755 m /den  

(prùmìr za rok 2008, max. projektovaná 
340 000 m /den)

Kapacita: 207 000 ekvivalentních obyvatel 
(max. projektovaná)

Proces èi�tìní: hrubé pøedèi�tìní na èeslích 
- usazovací nádr� - aktivaèní nádr� - dosazo-
vací nádr� - vyhnívací nádr� - likvidace kalu + 
kalové hospodáøství. Ve vyhnívací nádr�i je 
produkován bioplyn, který se v ÈOV vyu�ívá 
k výrobì tepla.

Na ÈOV Malenovice je napojeno 79 408 
obyvatel, z toho Zlín 73 463, napojené obce  
Lukov, Teèovice, Fry�ták  5 945 obyvatel.



Podle druhu odvádìných vod rozli�ujeme 
kanalizace jednotné, kdy jsou pomocí jedno-
ho potrubí odvádìny spoleènì vody odpadní 
i de��ové, a oddílné, kdy je odpadní voda 
vedena samostatným potrubím na èistírnu 
a voda de��ová rovnì� samostatným potru-
bím pøímo do vodního toku. Nutno upozornit, 
�e odpadní vody nelze v �ádném pøípadì 
zaústit do potrubí kanalizace de��ové! 
V pøípadì napojení nemovitosti pomocí pøí-
pojky na veøejnou kanalizaci zaji��uje øádnou 
likvidaci odpadních vod provozovatel veøej-
né kanalizace, kterému za tuto èinnost 
pøíslu�í poplatek od majitele pøipojené ne-
movitosti - stoèné. 

Nìkteré obce mají vybudovány veøejné kana-
lizace, které nejsou zakonèeny èistírnou 
odpadních vod, ale jsou zaústìny do vodní-
ho toku. V tìchto pøípadech musí mít obec 
povolení k vypou�tìní odpadních vod, ve 
kterém jsou stanoveny limity zneèi�tìní 
takto vypou�tìných vod. Aby bylo mo�né 
dodr�et stanovené limity, musí být nemovi-
tosti na kanalizaci napojeny skrz pøedèisticí 
zaøízení. Døíve se k tomuto úèelu budovaly 
vícekomorové septiky, které v�ak dnes ji� 
nedosahují po�adovaných hodnot pøedèi�tì-
ní a jsou nahrazovány domovními èistírnami 
odpadních vod.

2. Domovní èistírna odpadních vod (DÈOV) 
je nejlep�í zaøízení k likvidaci odpadních vod  
v místì, kde není vybudována veøejná kanali-
zace zakonèená centrální èistírnou odpad-
ních vod. Ve vìt�inì pøípadù se jedná 
o zaøízení, u kterého dojde nejprve k mecha-
nickému pøedèi�tìní a hlavní - biologické - 
èi�tìní pak probíhá prostøednictvím mikroor-
ganismù pøítomných v kalu. Úèinnost èi�tìní 
je podstatnì vy��í ne� u septikù (90 % 
a více). Èisticí zaøízení je zabudováno v celo-
plastové vodotìsné nádr�i s odklopným 
víkem a s odvìtráním, které je dodáváno 
výrobcem jako kompletní výrobek a vy�aduje 
jen minimální stavební úpravy (betonová 
podkladní deska, pøípadnì obetonování). 
Pøedèi�tìné odpadní vody je mo�né vypou�-
tìt do vodního toku, nahromadìný kal je 
potøeba cca 1x za rok vyvézt na centrální 
ÈOV. Ve výjimeèných pøípadech, kdy není 
vodní tok dostupný, mohou být pøedèi�tìné 

odpadní vody z rodinných domù nebo objek-
tù individuální rekreace vypou�tìny do vod 
podzemních. Dìje se tak pomocí aplikace 
zálivkou pøimìøenì velkého pozemku nebo 
pomocí zasakování v zasakovací studni. 
Obì mo�nosti v�ak vy�adují hydrogeologické 
posouzení a v pøípadì zasakovací studny 
také hydrogeologický prùzkum lokality. 
Pou�ití DÈOV je ekonomicky nejvýhodnìj�í 
øádný zpùsob likvidace odpadních vod tam, 
kde není mo�nost napojení na veøejnou 
kanalizaci. Se zvy�ujícím se poètem realiza-
cí DÈOV postupnì klesá jejich poøizovací 
cena a pou�itím moderních technologií 
klesá také energetická nároènost jejich 
provozu. Na Zlínsku je dnes v provozu cca 
300 DÈOV. 

3. Koøenová èistírna odpadních vod (KÈOV) 
je umìlý mokøad, kde voda protéká horizon-
tálnì nebo vertikálnì porézním substrátem 
pod povrchem tohoto substrátu. Umìlé 
mokøady jsou definovány jako umìle vytvo-
øený komplex zvodnìlého nebo mìlce zapla-
veného zemního lo�e, plovoucí vegetace, 
�ivoèichù a vody, který napodobuje pøiroze-
né mokøady. Jde tedy o mokøad bez volné 
hladiny. Na odstraòování zneèi�tìní pøitéka-
jících odpadních vod v koøenových èistírnách 
se podílejí procesy fyzikální, chemické 
a biologické. Mezi procesy fyzikální patøí 
sedimentace, filtrace, fyzikální absorpce 
a tìkání. K procesùm chemickým øadíme 
chemické srá�ení, chemickou adsorpci 
a rozklad, k biologickým pak bakteriální 
metabolismus, rostlinný metabolismus, 
rostlinnou adsorpci a pøirozený úhyn. Hlavní 
èisticí pochody zaji��uje mikrobiologická 
èinnost rùzných druhù bakterií, které �ijí na 
koøenech vy��ích rostlin. Pou�ívají se bì�né 
mokøadní rostliny, nejèastìji rákos obecný, 
ale té� lesknice rákosovitá, orobinec, sítiny, 
zblochan vodní, skøípina, kosatce a dal�í. 

Pøedností KÈOV jsou nízké provozní náklady, 
jako� i velmi jednoduchá obsluha a údr�ba. 
Kromì toho se mohou snadno zapojit do 
okolní krajiny natolik, �e s ní témìø splývají 
a mohou plnit i nìkteré ekologické funkce. 
Vysokou úèinnost mají zvlá�tì pøi odstraòo-
vání fekálního zneèi�tìní, ale doká�í si 
poradit i s detergenty z myèek a praèek 



a s dal�ím bì�ným zneèi�tìním (tady je lep�í 
pou�ívat ekologicky �etrné výrobky, proto�e 
zvlá�tì prá�ky do myèek bývají velmi agre-
sivní chemikálie). Pozor se musí dát - stejnì 
jako u malých domovních èistíren - na silné 
�íraviny a louhy (Savo, prostøedky na èi�tìní 
potrubí apod.)

Nevýhodou KÈOV je vìt�í nároènost na 
plochu (na 1 ekvivalentního obyvatele je to 

2asi 5 m ), proto jsou ideální pro malé a støed-
ní zdroje zneèi�tìní. Zvlá�tì vhodné je jejich 
vyu�ití u men�ích obcí s relativním dostat-
kem volných ploch - a samozøejmì u jednotli-
vých rodinných domkù nebo jejich skupin. 
Vegetaèní náplò je tøeba jednou za 10 - 20 
let zcela vymìnit. Likvidaci obsahu vegetaè-
ního pole (pískové filtraèní vrstvy) je nutno 
øe�it v souladu se zákonem o odpadech. 
Jeliko� se jedná o nebezpeèný odpad, nelze 
jej ulo�it na skládku komunálního odpadu 
ani na centrální ÈOV.

Pøes nesporné výhody jsou na Zlínsku dosud 
vyu�ívány pouze 2 domovní koøenové ÈOV, 
a to u 1 RD v �elechovicích nad Døevnicí 
a u 1 RD ve Lhotì u Zlína. Spoleènou koøeno-
vou èistírnu k èi�tìní odpadních vod z více 
rodinných domù vyu�ívá na Zlínsku obec 
Machová a dále lokalita energeticky úspor-
ných domù na Ji�ním Chlumu v místní èásti 
Zlína Lhotka - Chlum.

4. Septik je usazovací nádr�, nejèastìji 
vícekomorová, s pøepadem zaústìným do 
vodního toku nebo do terénu. Nedochází zde 
tedy k èi�tìní odpadní vody, ale pouze 
k postupnému usazování pevné slo�ky na 
dno jednotlivých komor. V nìkterých lokali-
tách jsou septiky sice zaústìny do kanaliza-
ce, ta v�ak nekonèí na centrální èistírnì, ale 
rovnì� ve vodním toku. Takové místo se pak 
ve vodním toku pozná jednoznaènì: usazený 
�edý zapáchající povlak v okolí výusti,  zapá-
chá i vytékající voda. Tato døíve hojnì vyu�í-
vaná zaøízení nejsou schopna dostateènì 
pøedèistit odpadní vody tak, aby je bylo 
mo�né v dne�ní dobì bez dodateèných 
opatøení vypustit do vod povrchových nebo 
podzemních. Stávající septiky je mo�né dále 
pou�ívat pouze v pøípadech, kdy jejich provo-
zovatel vlastní platné povolení k vypou�tìní 
odpadních vod v odpovídajících hodnotách. 

Takové povolení v�ak v 99 % pøípadù vlast-
ník septiku nemá. Mnohá povolení, vydaná 
podle døíve platných pøedpisù, byla èasovì 
omezena. Propadlá povolení ji� nelze pro-
dlou�it a provozovatel septiku musí zaslepit 
jeho vývod a septik dále pou�ívat pouze jako 
jímku na vyvá�ení nebo septik doplnit na 
základì povolení vodoprávního úøadu o do-
èi��ovací stupeò - tzv. zemní filtr. Filtraèní 
lo�e kvalitního zemního filtru (vrstva pøibli�-
nì 0,6 m a� 1,0 m) musí být z tøídìného 
stálého materiálu (obvykle �tìrku nebo 
písku) o prùmìru zrn 4 mm a� 8 mm. Tìleso 
zemního filtru je ulo�eno v plastové nádr�i 
a od okolního prostøedí je vodotìsnì oddìle-
no. Voda ze septiku natéká do rozvodového 
potrubí ulo�eného ve �tìrkovém obsypu 
a protéká vrstvou písku zemního filtru, na 
které se vytvoøí mikrobiální vrstva. Vyèi�tìná 
voda pak odtéká sbìrným potrubím. Sbìrný 
drén je opatøen odvìtrávacím potrubím, 
které je vyvedeno nejménì 0,5 m nad úro-
veò terénu a je opatøeno støí�kou bránící 
zneèi�tìní potrubí. Kvalita vyèi�tìné vody na 
odtoku za septikem se zemním filtrem je 
srovnatelná s hodnotami u aktivaèní (me-
chanicko-biologické) èistírny odpadních vod. 
�ivotnost zemního filtru pøi dodr�ení vý�e 
uvedeného technologického postupu je 
minimálnì 50 let.

Septiky se zemním filtrem lze dnes vyu�ívat 
napø. u rekreaèních objektù, které nejsou 
trvale obývány. Musí v�ak splòovat podmín-
ky dané technickými normami a legislativou 
v ochranì vod.

5. Jímka na vyvá�ení (�umpa) je poslední 
z nejèastìji vyu�ívaných mo�ností øádného 
odkanalizování nemovitosti. Toto øe�ení je 
mo�né pou�ít pouze v pøípadech, kdy nelze 
realizovat pøipojení pomocí pøípojky na veøej-
nou kanalizaci ani pomocí DÈOV nebo septi-
ku. Øádné provozování jímky na vyvá�ení je 
z hlediska provozních nákladù nejménì 
výhodné. Jímka musí být vodotìsná, dosta-
teènì dimenzovaná a pøístupná pro fekální 
vùz. Musí být do ní svedeny v�echny odpadní 
vody z nemovitosti, tj. z WC, koupelny, ku-
chynì apod. Odpadní vody mù�e z jímky 
vyvá�et a likvidovat pouze k tomu úèelu 
oprávnìná osoba. Odpadní vody musí být 



v�dy vyvezeny do pøíslu�né èistírny odpad-
ních vod. Právì vzdálenost nejbli��í èistírny 
odpadních vod bývá dùvodem vysokých 
nákladù na vyvezení jímky. V �ádném pøípa-
dì nesmí být odpadní vody z jímky pou�ity na 
zálivku èi hnojení pozemku! Majitel nemovi-
tosti, odkanalizované pomocí jímky na vyvá-
�ení, by mìl v pøípadì kontroly vodoprávním 
úøadem prokázat, �e odpadní vody øádnì 
likviduje. Za tímto úèelem by mìl uchovávat 
doklady o vyvá�ení jímky.

Vodoprávní úøad se pøi svých kontrolách 
èasto setkává s pøípady, �e zejména star�í 
nemovitosti jsou odkanalizovány pomocí 
jímek na vyvá�ení, které jsou stavebnì 
po�kozené a netìsné. V jímce jsou pak 
zadr�ovány pouze pevné souèásti spla�kù 
a vìt�ina odpadní vody zasakuje do terénu. 
Jímka je pak vyvá�ena tøeba jen jednou 
roènì. Tento stav je velmi nebezpeèný pro 
kvalitu podzemních vod a mnohdy je pøíèi-
nou kontaminace vody v blízkých studních. 
Z vodoprávního hlediska se vlastník nemovi-
tosti dopou�tí pøestupku, za který mu hrozí 
pokuta do vý�e 50 000 Kè. Doporuèujeme, 
aby ka�dý vlastník nemovitosti provádìl 
pravidelnou kontrolu své jímky na vyvá�ení. 
Zji�tìní netìsnosti jímky je velmi jednodu-
ché. Obsahem vodotìsné jímky je z vìt�í 
èásti voda, je tedy zcela tekutý. Pokud je 
obsah jímky husté konzistence, je zøejmé, 
�e dochází k prosakování vodního podílu 
spla�kù mimo prostor jímky.

Závìrem je nutné pøipomenout, �e realizace 
kanalizaèní pøípojky na veøejnou kanalizaci 
a realizace jímky na vyvá�ení podléhá povo-
lení obecním stavebním úøadem. Realizace 
èistírny odpadních vod podléhá povolení 
speciálním stavebním úøadem - tzv. vodo-
právním úøadem. Pro Zlín a jeho správní 
území (celkem 30 obcí) je to Magistrát 
mìsta Zlína, Odbor �ivotního prostøedí 
a zemìdìlství. Ten je také pøíslu�ný pro 
vydání povolení k vypou�tìní odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních. Za 
úèelem podpory pøipojování star�ích rodin-
ných domù na novì vybudované kanalizace 
(za souèasného zru�ení nevyhovujícího 
zpùsobu odkanalizování objektu) poskytuje 
mìsto Zlín ji� od r. 1998 finanèní pøíspìvky 

z ekofondu na zøízení kanalizaèní pøípojky 
a od r. 2004 i na vybudování DÈOV v lokali-
tách, kde se na veøejnou kanalizaci nelze 
napojit.

6.4  Vodní nádr�e

Slu�ovická pøehrada - na øece Døevnici, 
správce Povodí Moravy, s. p.; zdroj pitné 
vody pro Zlín

Fry�tácká pøehrada - na Fry�táckém potoce, 
správce Povodí Moravy, s. p.; zálo�ní zdroj 
pitné vody pro Zlín

Kudlovská nádr� - na Kudlovském potoce, 
správce Povodí Moravy, s. p.; rybáøský revír 
Moravského rybáøského svazu (MRS)

rybník Angalá�ka - na Hvozdenském poto-
ce, správce Zemìdìlská vodohospodáøská 
správa;  lovný rybník

Pr�tenský rybník - na Pr�tenském potoce, 
správce Zemìdìlská vodohospodáøská 
správa; rybáøský revír MRS

rybník Skalka (Fry�ták - Horní Ves) - na Fry�-
táckém potoce; rybáøský revír MRS

Bøezùvský rybník - na Bøezùvském potoce; 
rybáøský revír MRS

Lukovské rybníky (3) - na Bìlovodském 
potoce; 2 jsou rybáøskými revíry MRS, 
1 (horní - Bezedník) je chovný

Zbo�enské rybníky (4) - na Pr�tenském 
potoce, Rybáøství Pøerov, a. s. (3 dolní), Lesy 
ÈR, s. p. (1 horní); chov ryb a rekreace; na 
1. dolním rybníce zaji��uje mìsto Zlín 
bìhem sezony orientaèní kontrolní rozbory 
kvality vody se zamìøením na výskyt sinic

Chlumské rybníky (3) - na Chlumském poto-
ce, chovné rybníky MRS



Malenovický rybník - na potoce Balá�, 
správce Zemìdìlská vodohospodáøská 
správa, chovný rybník MRS 

V okolí Zlína se nacházejí i dal�í men�í vodní 
nádr�e, vý�e uvedené jsou jen nejznámìj�í 
z nich. Nìkteré si budují sami obèané (napø. 
na Kudlovì, v �elechovicích èi Bøezùvkách), 
jiné jsou souèástí protierozních opatøení. 
Pøíkladem mù�e být vodní nádr� �tìpánka, 
kterou v rámci protierozních opatøení vybu-
doval Pozemkový úøad na levostranném 
pøítoku �típského potoka u spojovací komu-
nikace mezi leti�tìm a výrobním areálem ve 
�típì, nad ulicí K Farmì. Úèelem nádr�e je 
zachycení pøívalových vod a splavenin a tedy 
ochrana majetku obyvatel této èásti �típy. 

Vodní nádr�e podléhají tzv. technickobez-
peènostnímu dohledu (TBD), tj. odbornému 
posouzení technického stavu vodního díla 
urèeného ke vzdouvání nebo zadr�ování 
vody z hlediska bezpeènosti a mo�ných 
pøíèin jeho poruch. Provádí se pozorováním, 
prohlídkami, mìøením deformací vodního 
díla, sledováním prùsaku vod.

Z hlediska TBD se vodní díla dìlí do I. a� IV. 
kategorie podle rizika ohro�ení lidských 
�ivotù a vzniku �kod na majetku. Rozsah 
kategorií stanovuje ministerstvo zemìdìl-
ství vyhlá�kou. O zaøazení vodního díla do 
pøíslu�né kategorie rozhoduje vodoprávní 
úøad. Provádìt TBD  u nádr�í I. a II. kategorie 
je oprávnìna pouze autorizovaná osoba 
povìøená ministerstvem zemìdìlství, 
u nádr�í III. a IV. kategorie mù�e TBD prová-
dìt sám vlastník. Vý�e uvedené vodní nádr-
�e jsou vodními díly IV. kategorie, kromì 
Slu�ovické pøehrady (I. kat.) a Fry�tácké 
pøehrady (II. kat.). TBD za úèasti vodoprávní-
ho úøadu se na Slu�ovické nádr�i provádí 1x 
roènì, na Fry�tácké pøehradì 1x za 2 roky 
a na ostatních nejménì 1x za 10 let.

6.5  Koupání v pøírodì 
Místa, kde se lidé koupou, lze rozdìlit podle 
zákonného statutu  lokality:

1. Koupali�tì ve volné pøírodì. To jsou 
taková místa, za která si konkrétní osoba  
(provozovatel) vzala zodpovìdnost a sleduje 
na své náklady jakost vody a zabezpeèuje 
dal�í slu�by na bøehu. Povinnì je to sbìr 
odpadkù, provoz záchodù a údr�ba ploch na 

koupali�ti, èasto zaji��uje také sprchy a pøe-
vlékací kabiny. Povinnosti provozovatelù 
jsou stanoveny zákonem è. 258/2000 Sb., 
o ochranì veøejného zdraví v pozdìj�ích 
znìních a vyhlá�kou è. 135/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické po�adavky na 
koupali�tì, sauny a hygienické limity písku 
v pískovi�tích venkovních hracích ploch. 
Vìt�inou se na koupali�tích ve volné pøírodì 
vybírá vstupné. Ve Zlínském kraji je v Ostro�-
ské Nové Vsi (okres Uherské Hradi�tì) 
pøírodní koupali�tì Kámen.

2. Povrchové vody vyu�ívané ke koupání. 
Významné koupací oblasti, které nemají 
provozovatele, ale které vyu�ívá ke koupání 
vìt�í poèet osob a které ministerstvo zdra-
votnictví ve spolupráci s ministerstvem 
�ivotního prostøedí zaøadilo na seznam 
sledovaných míst (vyhlá�ka è. 159/2003 
Sb.). V praxi vùbec nemusíte poznat rozdíl 
od koupali�� ve volné pøírodì. Nevybírá se 
v�ak na nich vstupné. Starost za kontrolu 
jakosti vody má krajská hygienická stanice. 
Èetnost a rozsah sledovaných ukazatelù je 
stejný jako na koupali�tích ve volné pøírodì. 
Vybavenost bývá obecnì men�í ne� u koupa-
li�� ve volné pøírodì (není pøedepsána záko-
nem).

V blízkosti Zlína jsou mezi koupací oblasti 
zaøazeny následující vodní plochy: Pozlo-
vická (Luhaèovická) pøehrada, �tìrkovi�tì 
Otrokovice, retenèní nádr� V�emina a slepé 
rameno øeky Moravy - Pahrbek v Napa-
jedlích.

Informace o kvalitì vody v letní sezonì na-
jdete na www.khszlin.cz.

3. Ostatní vodní plochy. Samozøejmì je 
mo�né se koupat i jinde ne� na koupali�tích 



ve volné pøírodì nebo v koupacích oblas-
tech. Mù�ete se koupat v podstatì kdekoli, 
kde to není zakázáno. Tomu se øíká obecné 
u�ívání vod. Kvalita vody z hlediska vyu�ití 
pro vodní rekreaci a koupání zde v�ak není 
nikým sledována. Koupání probíhá na vlast-
ní riziko koupajícího se, zodpovìdnost za 
koupání dìtí nesou rodièe.

Øasy a sinice

Ve vodì v nádr�i nebo v øece, kam se chodí-
me v létì koupat, �ije celá øada organismù. 
Vìt�ina z nich je pro èlovìka naprosto ne-
�kodných. Z hlediska vlivu na lidské zdraví je 
jednou z nejsledovanìj�ích velièin obsah 
sinic, popø. tvorba vodního kvìtu (nahroma-
dìní sinic u hladiny). Sinice obsahují látky, 
které zpùsobují alergie. U koupajícího se èlo-
vìka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve 
vodì pobývá, se mohou objevit vyrá�ky, za-
rudlé oèi, rýma. Sinice také mohou produko-
vat rùzné toxiny (jedovaté látky). Podle toho, 
kolik a jakých toxinù se do tìla dostane - lidé 
pøi koupání èasto nechtìnì vypijí 1- 2 dl vody 
a s ní i pøítomné sinice - se li�í i projevy 
(støevní a �aludeèní potí�e, bolesti hlavy, 
pøíp. i vá�nìj�í jaterní problémy). Riziko se 
zvy�uje u dìtí, které vypijí zpravidla více 
vody, jejich tìlesná hmotnost je men�í a po-
ko�ka citlivìj�í, a dále u osob alergických 
nebo s oslabeným imunitním systémem.

Zda jsou ve vodì sinice nebo øasy, lze po-
mìrnì dobøe rozeznat následujícím zpùso-
bem: 

láhev se zú�eným hrdlem (lze pou�ít i èi-
rou PET láhev) naplníme zcela vodou a ne-
cháme alespoò 20 minut stát v klidu na 
svìtle. V pøípadì, �e se u hladiny vytvoøí 
zelený krou�ek tvoøený zelenými organismy 

ve tvaru �sekaného jehlièí nebo zelené 
krupice� (a voda pøitom zùstane èirá), jedná 
se s nejvìt�í pravdìpodobností o sinice. 
Jestli�e zùstane voda zakalena rovnomìrnì 
nebo se zaène tvoøit vìt�í zákal u dna, pùjde 
pravdìpodobnì o øasy

dal�ím zpùsobem je opatrný vstup do 
vody (aby se nezvíøily usazeniny u dna) 
a pozorování, zda se okolo kolen ve vodì 
nevzná�ejí drobné zelené èásteèky. Kdy� 
ano, jedná se pravdìpodobnì o sinice. 

Dále bychom mìli mít na pamìti, �e mezi 
nejvá�nìj�í nebezpeèí pøi koupání patøí 
úrazy a utonutí. Nìkolik rad na stránkách 
www.vzs.cz/vzs_desatero_c.php

6.6  Vodní toky

Vodní toky jsou ve smyslu zákona o vodách 
èlenìny na toky významné a drobné vodní 
toky. Správu významných vodních tokù, 
jejich� celková délka je v ÈR 15 421 km, 
zaji��ují státní podniky Povodí. Na Zlínsku je 
takovým tokem pouze øeka Døevnice a její 
správu vykonává Povodí Moravy, s. p., Brno.

Správci drobných vodních tokù na Zlínsku:

Zemìdìlská vodohospodáøská správa - 
spravuje v ÈR celkem 34 783 km vodních 
tokù, které mají úzký vztah k zemìdìlsky 
obhospodaøovaným pozemkùm

Lesy Èeské republiky, s. p. - spravují 
v ÈR 19 804 km drobných vodních tokù: 
bystøin, které protékají pøedev�ím  pramen-
nými oblastmi hor a podhùøím s vysokým 
podílem lesnatosti

statutární mìsto Zlín - spravuje na svém 
území nìkteré toky nebo èásti tokù, které se 
nacházejí z vìt�í èásti v zastavìných lokali-
tách



Povodí Moravy, s. p. - správu na drob-
ných vodních tocích vykonává jen v ojedinì-
lých pøípadech. 

Správa vodních tokù ve Zlínì:

Povodí Moravy, s. p., Brno:

- Døevnice
- dolní èást Fry�táckého potoka 
(úsek od Fry�tácké pøehrady)
- dolní èást Jaroslavického potoka 
(úsek od Hasièské zbrojnice) 

Zemìdìlská vodohospodáøská správa:

- Lípský potok
- Hvozdenský potok
- Pr�tenský potok
- Hosti�ovka
- Bìlovodský potok

Lesy ÈR, s. p.:

- Pasecký potok
- Klabalský potok
- Balá�
- horní èást Slanického potoka 
(od lesa po v.d. OBZOR)
- horní èást Kudlovského potoka 
(od pramene po køí�ení s ul. Hradská 
pod sbìrnou surovin)
- horní èást Jaroslavického potoka 
(od lesa po Hasièskou zbrojnici)
- Obùrek - Vidovka
- Lu�kovický potok
- Kosovský potok
- Pøílucký potok
- �típský potok
- èást Lukovského potoka
- Chlumský potok

statutární mìsto Zlín:

- Ol�ový potok
- 2 bezejmenné pøítoky 
Paseckého potoka
- pravostranný pøítok 
Jaroslavického potoka
- dolní èást Slanického potoka 
(od v.d. OBZOR po zaústìní 
do Døevnice)
- dolní èást Kudlovského potoka 
(od køí�ení s ul. Hradská po zaústìní 
do Døevnice)
- Bøezinka

Správce toku je tedy organizace, která se 
stará o to, aby tok pùsobil v krajinì ekologic-
ky a pokud mo�no i esteticky. Také dbá 
o bezpeèný prùtok vody zastavìnými èástmi 
území, co� vy�aduje investice do výstavby 
protipovodòových opatøení, èi�tìní koryt 
tokù od nánosù a naplavenin, stabilizaci 
bøehù proti vymílání a pravidelnou údr�bu 
bøehových porostù. Na vlastních pozemcích 
zaji��uje také pravidelné seèení bøehù. 
Uvedené èinnosti zaji��uje na tocích ve své 
správì i mìsto Zlín. Za úèelem alespoò 
orientaèního zji�tìní kvality vody v tocích na 
území statutárního mìsta Zlína zajistil 
O�PaZ MMZ v prùbìhu tøí let (2007 - 2009) 
rozbory ve v�ech tocích, u nìkterých i na 
nìkolika místech. Podle oèekávání byla 
nejhor�í kvalita vody v potoce ve Velíkové 
a Kleèùvce, naopak pøíjemnì pøekvapila 
kvalita vody v Døevnici, a to po celé délce od 
Pøíluk po Malenovice; splòuje limity stanove-
né naøízením vlády ÈR pro tzv. kaprové vody, 
mezi které je Døevnice zaøazena. Podrobné 
rozbory jsou k dispozici na O�PaZ MMZ.

6.7  Povodnì

Povodnì patøí v Èeské republice k nejèastìji 
se vyskytujícím pøírodním katastrofám, 
zpùsobují obrovské materiální �kody a ztráty 
na lidských �ivotech. V nedávné minulosti 
do�lo na na�em území k nìkolika nièivým 
povodním, pøedev�ím k tzv. tisícileté 
v  èervenci 1997 na Moravì a v srpnu 2002 
v Èechách.

Naproti tomu v posledních letech se objevil 
relativnì nový fenomén, kterým jsou tzv. 
bleskové povodnì. Dochází k nim zpravidla 
na malých vodních tocích, jejich� povodí 
není  schopné pojmout desítky mm srá�ek 
bìhem nìkolika desítek minut. Jejich nièi-
vost je zpùsobena pøedev�ím velkým obje-
mem vody a její rychlostí, s jakou z povodí 
odtéká. Stávající koryta potokù nestaèí 
pojmout mnohonásobnì vìt�í prùtoky, a tak 
dochází k masivní erozi jejich bøehù a dna. 
V trase malých vodních tokù se nejèastìji 
nacházejí rodinné domy a dal�í infrastruktu-
ra obcí. Pøi bleskových povodních dochází 
nejen k zatopení nemovitostí v sousedství 
potoka, ale èasto i k úplné destrukci in-
frastruktury obce vèetnì rodinných domù. 



Navíc ochrana pøed bleskovou povodní je 
témìø nemo�ná. Lokální bouøky provázené 
intenzivními pøívalovými de�ti je obtí�né 
pøedpovídat a urèit místo, kde napr�í bìhem 
nìkolika minut desítky mm srá�ek, není 
z hlediska preventivních protipovodòových 
opatøení mo�né.

I kdy� absolutní ochrana pøed povodnìmi 
neexistuje, je pøesto nezbytné se pøed déle 
trvajícími plo�nými povodnìmi chránit 
a jejich �kodlivé úèinky omezovat. Vèasná 
informovanost o povodòovém nebezpeèí, 
tj. spolehlivá èinnost pøedpovìdní a hlásné 
povodòové slu�by, mù�e výraznì pøispìt 
k efektivnosti provádìných opatøení. Vèas-
ným varováním a fungujícím systémem 
operativních opatøení je mo�né výraznì 
sní�it materiální �kody a vylouèit nebo ome-
zit ztráty na �ivotech. Ochrana pøed blesko-
vými povodnìmi je velmi obtí�ná, proto�e 
varování obyvatel pøed povodní pøichází 
pøíli� pozdì nebo vùbec. Nejspolehlivìj�ím 
protipovodòovým opatøením je tedy obydlí, 
které se nachází v dostateèné vý�ce a vzdá-
lenosti od koryta vodního toku. Majitelé 
budov, které se nacházejí v blízkosti vodního 
toku nebo pøímo v záplavovém území, by 
mìli být na nebezpeèí povodnì pøipraveni, 
poèítat s nimi a vybavit se alespoò nejjedno-
du��ími prvky protipovodòové ochrany: 
napø. betonová zídka kolem domu, vodotìs-
né kryty na sklepní okna, kryty vstupních 
dveøí, zpìtné klapky na kanalizaci atd.

Vzhledem k nièivosti bleskových povodní 
a jejich rychlému nástupu je tedy v první øadì 
nutný zájem majitele potenciálnì ohro�ené 
nemovitosti chránit svùj majetek. Ka�dý 
vlastník nemovitosti v blízkosti vodního toku 
by se mìl zajímat o ochranu svého domu, 
aby pøípadná povodeò nepùsobila zbyteènì 
velké �kody, zejména na statice domu. Je 
nutné se aktivnì podílet na vlastním zabez-
peèení svého zdraví a majetku a neèekat 
odevzdanì, kdo pomoc, pøíp. záchranu 
majetku, zajistí. Èasté stí�nosti a upozoròo-
vání na sedimenty v korytì vodního toku 
v blízkosti vlastní nemovitosti a jejich ná-
sledné odstranìní po�adovanou ochranu 
majetku nepøinese. Mno�ství nánosù v ko-
rytì tokù dosahuje ve vìt�inì pøípadù pouze 

øádu jednotek procent z celkové plochy 
prùtoèného profilu koryta. Objem vody odté-
kající z povodí toku pøi bleskové povodni 
nìkolikanásobnì pøevy�uje kapacitu koryta, 
a tak se povodeò stává nevyhnutelnou 
dokonce i pøes vybudovaná protipovodòová 
opatøení pøímo v toku, napø. sedimentaèní 
pøehrázky nebo stabilizované a opevnìné 
bøehy, které urychlují odtok vody. Zmír-
òujícím opatøením je budování krajinných 
retenèních prvkù, které zpomalují odtok 
vody z povodí. Jejich nároènost na vybudová-
ní nespoèívá v cenì technických prací, ale 
v zaji�tìní prùchodnosti terénních linií pøes 
pozemky soukromých vlastníkù.

Ka�dá �ivelná pohroma v urbanizovaném 
území s sebou nese ztráty jak finanèní, tak 
ekologické, pøípadnì ztráty na lidských 
�ivotech. Otázkou zùstává, do jaké míry je 
mo�né se tìmto ztrátám úèinnì bránit a za 
jakou cenu. Vznik a katastrofální úèinky 
povodní jsou odrazem lidské èinnosti 
v krajinì. Schopnost krajiny zadr�et vodu 
a postupnì ji uvolòovat do potokù a øek bez 
nièivých úèinkù pøímo závisí na plo�e lesù, 
luk a systému hospodaøení na polích. 
K rychlému a nebezpeènému odtoku vody 
z krajiny pomohlo také zkrácení øíèní sítì 
narovnáním tokù. Následkem toho se budují 
nákladná protipovodòová opatøení, která 
chrání obyvatele mìst a obcí pouze do urèi-
tého prùtoku (vý�ky hladiny).  Navíc klimatic-
ké zmìny s sebou budou pøiná�et zvy�ující 
se riziko vzniku povodní. Sní�ení rizika vzni-
ku povodní je tedy nutné hledat pøedev�ím 
v ekologické stabilitì celých povodí. Lokální 
a vìt�inou technická protipovodòová opat-
øení tuto situaci zásadním zpùsobem nevy-
øe�í.

K ochranì pøed povodnìmi ve Zlínì (na 
Barto�ovì ètvrti, v Pøílukách a Lu�kovicích) 
byly vybudovány tzv. hradítkové komory, 
které mají zabránit zpìtnému vzdutí vody 
z Døevnice do de��ové kanalizace a zaplave-
ní domù. Jsou zde vybudovány také sklopné 
jezy a ochranné hráze. V Lu�kovicích je 
v hrázi navíc ponechán pro pøípad pøívalo-
vých srá�ek otvor, umo�òující v takovém 
pøípadì odtok vody z ulic do Døevnice. Otvor 
je chránìn døevìnými dlu�emi. K manipulaci 



s dlu�emi i s hradítky na komorách je zpraco-
ván manipulaèní øád, který podrobnì øe�í 
postup prací na tìchto protipovodòových 
uzávìrech v pøípadì zvý�ené hladiny vody 
v øece Døevnici. Manipulaèní øád je souèástí 
povodòového plánu mìsta Zlína, který se 
pravidelnì aktualizuje. 

Mìsto Zlín také ve spolupráci s jednotlivými 
správci tokù (viz kap. 6.6) ka�doroènì prová-
dí preventivní protipovodòové prohlídky na 
vodních tocích ve svém území.

6.8  Havárie
Havárie je zhor�ení, popø. mimoøádné ohro-
�ení jakosti a zdravotní nezávadnosti vody. 
Projeví se náhle, nepøedvídanì, podezøelým 
zbarvením, zápachem, vytvoøením usaze-
nin, mastným povlakem nebo pìnou, úhy-
nem ryb, popøípadì �ivoèichù vyu�ívajících 
vodu ke svému �ivotu. Havárie je únik látek 
závadných vodám nejen do vodního toku, 
ale i do podzemních vod, do kanalizace nebo 
na nezpevnìný terén. V pøípadì zji�tìní 
havárie vzniká ohla�ovací povinnost ka�dé-
mu, kdo ji zjistil (viz kap. 14).

Nejèastìj�í pøíèinou havárií je únik odpad-
ních vod - spla�kù - do vodních tokù. Nìkdy 
dojde k vyplavení spla�kù vlivem prudkých 
de��ových srá�ek, kdy tzv. jednotná kanali-
zace nedoká�e odvést odpadní vody vèetnì 
zachycené vody de��ové. Aby nedo�lo ke 
zpìtnému vyplavení napojených nemovitos-
tí, jsou tyto kanalizace opatøeny de��ovými 
oddìlovaèi, které nadkapacitní mno�ství 
odpadní vody z kanalizace vypustí do vodní-
ho toku. Pøi tomto principu funkce jednotné 
kanalizace je poèítáno se skuteèností, �e 
odpadní vody jsou de��ovými srá�kami 
dostateènì naøedìny a �e prùtok ve vodním 
toku je vlivem de�tì dostateèný pro bezpeè-
né smísení s odpadními vodami. Tento 
princip bohu�el není stoprocentní, a tak se 
ji� nìkolikrát v minulosti stalo, �e pøímo 
v centru Zlína na øece Døevnici do�lo k ma-
sivnímu úhynu ryb z dùvodu, �e v øece teklo 
v danou chvíli pøíli� málo vody, která spla�-
kové vody z odlehèovacích komor nemohla 
dostateènì naøedit. Ve Zlínì je toti� podél 
øeky Døevnice veden páteøní kanalizaèní 
sbìraè jednotné kanalizace s cca 30 odleh-
èovacími komorami, na který je napojeno 

pomìrnì rozsáhlé území. Po pøedchozím 
dlouhodobém suchém poèasí, kdy stav vody 
v øece Døevnici byl na minimu, pøe�el èástí 
území pøívalový dé��, který zpùsobil pøetí�e-
ní kanalizaèního sbìraèe a vypu�tìní èásti 
odpadní vody nìkterými oddìlovaèi do øeky 
Døevnice. Jeliko� byl dé�� pouze lokálního 
charakteru, nemìl �ádný vliv na zvý�ení 
prùtoku vody v Døevnici, kterou prakticky 
nezasáhl. Vysoký podíl vypu�tìné odpadní 
vody oproti prùtoku vody v øece mìl pak za 
následek pøekroèení limitù pøípustného 
zneèi�tìní vody v toku, nìkolikrát bohu�el 
i s následkem úhynu desítek i stovek kilo-
gramù ryb. K vìt�inì takových pøípadù do�lo 
po dlouhodobém suchu a horku, tak�e de�-
�ová voda zneèi�tìná spla�ky byla navíc 
je�tì ohøátá z rozpálených støech a zpevnì-
ných ploch na vysokou teplotu. Tato kombi-
nace nìkolika negativních faktorù byla pro 
ryby v øece smrtící.

Velkým nebezpeèím jakosti vod ve vodních 
tocích je také èinnost nìkterých obyvatel 
v nìkterých místních èástech Zlína nebo 
okolních obcích bez spla�kové kanalizace. 
V tìchto pøípadech je vìt�ina domù odkana-
lizována pomocí jímky na vyvá�ení. Vzhle-
dem k nutnosti èastého øádného vyvá�ení 
jímek, které je finanènì pomìrnì nároèné, 
si nìkteøí obèané situaci ulehèují vyèerpá-
ním obsahu jímky do blízkého vodního toku 
nebo do de��ové kanalizace. Toto vykonáva-
jí obvykle potají v noci nebo za de�tì, tak�e 
nebývají pøisti�eni. Jeliko� se jedná o pomìr-
nì roz�íøený jev, má tato èinnost velký vliv na 
kvalitu povrchových nebo podzemních vod 
a je pøedmìtem èastých �etøení vodoprávní-
ho úøadu.



Dal�í pøíèinou havárií bývá únik moèùvky 
z polních hnoji�� nebo z polí do vodního toku. 
Dochází k tomu nejèastìji v období tání 
koncem zimy. Pokud zemìdìlci nestaèí pøed 
nástupem zimy zaorat v�echna polní hnoji�-
tì, mù�e z nich tající sníh vyplavit moèùvku, 
která je vysoce nebezpeèná pøi zasa�ení 
vodního toku. Dochází také k pøípadùm, kdy 
zemìdìlci aplikují moèùvku je�tì na nedo-
konale rozmrzlou pùdu, do které moèùvka 
nemù�e zasáknout a stéká po povrchu 
terénu do vodního toku.

Ménì èastými pøípady havárií jsou úniky 
ropných látek. Bývají zpùsobeny obvykle 
následkem dopravní nehody v blízkosti 
vodního toku nebo kanalizace, pøípadnì 
neodbornou manipulací nebo skladováním 
ropných látek. Jeliko� se ropné látky nemísí 
s vodou a zùstávají na hladinì, je mo�né pøi 
vèasném zásahu pomìrnì jednodu�e zabrá-
nit �íøení havárie pomocí norných stìn 
a pou�itím vysoce nasákavých materiálù 
(sorbentù). Únik ropných látek vìt�inou 
nemá za následek úhyn ryb.

6.9  Legislativa

Zákon è. 258/2000 Sb,. o ochranì veøejné-
ho zdraví, ve znìní pozd. pøedpisù

Zákon è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmì-
nì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù

Zákon è. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmì-
nì nìkterých zákonù (o vodovodech a kana-
lizacích), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

Zákon è. 274/2003 Sb., kterým se mìní 
nìkteré zákony na úseku ochrany veøejného 
zdraví

Zákon è. 99/2004 Sb., o rybáøství, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù

Zákon è. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním øádu (stavební zákon), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù

Naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o uka-
zatelích a hodnotách pøípustného zneèi�tìní 
povrchových vod a odpadních vod, nále-
�itostech povolení k vypou�tìní odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù

Naøízení vlády è. 103/2003 Sb., o stanove-
ní zranitelných  oblastí a o pou�ívání a skla-
dování hnojiv a statkových hnojiv, støídání 
plodin a provádìní protierozních opatøení, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

Vyhlá�ka MZe è. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon è. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích pro veøejnou potøebu 
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní poz-
dìj�ích pøedpisù

Vyhlá�ka MZe è. 432/2001 Sb., o dokla-
dech �ádosti o rozhodnutí nebo vyjádøení 
a o nále�itostech povolení, souhlasù 
a vyjádøení vodoprávního úøadu, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù 

Vyhlá�ka MZe è. 470/2001 Sb., kterou se 
stanoví seznam významných vodních tokù 
a zpùsob provádìní èinností souvisejících 
se správou vodních tokù

Vyhlá�ka MZe è. 471/2001 Sb., o technic-
kobezpeènostním dohledu nad vodními díly 

Vyhlá�ka MZe è. 20/2002 Sb., o zpùsobu 
a èetnosti mìøení mno�ství a jakosti vody 

Vyhlá�ka MZe è. 195/2002 Sb., o nále�i-
tostech manipulaèních øádù a provozních 
øádù vodních dìl 

Vyhlá�ka MDS è. 241/2002 Sb., o stano-
vení vodních nádr�í a vodních tokù, na kte-
rých je zakázána plavba plavidel se spalova-
cími motory, a o rozsahu a podmínkách 
u�ívání povrchových vod k plavbì, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù 

Vyhlá�ka MZd a M�P è. 159/2003 Sb.,  ve 
znìní vyhlá�ky è.152/2008 Sb., kterou se 
stanoví povrchové vody vyu�ívané ke koupá-
ní osob

Vyhlá�ka MZd è. 135/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické po�adavky na koupali�-
tì, sauny a hygienické limity písku v písko-
vi�tích venkovních hracích ploch

Vyhlá�ka MZd. è. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické po�adavky na pitnou 
a teplou vodu a èetnost a rozsah kontroly 
pitné vody
Toto je pouze struèný výèet základních právních 
pøedpisù. Ostatní zákony vèetnì vyhlá�ek a 
naøízení mù�ete nalézt na internetových strán-
kách ministerstva zemìdìlství nebo ministerstva 
�ivotního prostøedí (viz kap. 16).



7.1  Zdroje zneèi��ování ovzdu�í

Zdroje, emitující do ovzdu�í zneèi��ující 
látky, jsou celostátnì sledovány v rámci tzv. 
Registru emisí zdrojù zneèi��ování ovzdu�í 
(REZZO). Podle zákona o ochranì ovzdu�í se 
zdroje zneèi��ování èlení na zdroje mobilní 
(automobily) a stacionární (výrobny, pro-
vozy). Zdroje stacionární jsou dále èlenìny 
podle míry vlivu na kvalitu ovzdu�í. V pøíloze 
zákona o ovzdu�í jsou provozovny rozdìleny 
do skupin dle charakteru provozu, jako 
napøíklad: energetika, spalování odpadu, vý-
roba a zpracování kovù a plastù, zpracování 
nerostných surovin, chemický prùmysl, 
chovy hospodáøských zvíøat atd. Pøíslu�né 
skupiny se pak dále èlení na jednotlivé 
vyjmenované kategorie s upøesnìním 
charakteru provozu.

Správou databáze REZZO za celou Èeskou 
republiku je povìøen Èeský hydrometeorolo-
gický ústav (ÈHMÚ). REZZO, které slou�í 
k archivaci a prezentaci údajù o stacio-
nárních a mobilních zdrojích zneèi��ování 
ovzdu�í, tvoøí souèást Informaèního systé-
mu kvality ovzdu�í (ISKO) provozovaného 
rovnì� ÈHMÚ jako jeden ze základních 
èlánkù soustavy nástrojù pro sledování 
a hodnocení kvality ovzdu�í ÈR (bli��í 
informace o ústavu získáte na adrese 
www.chmi.cz.

Ve mìstì Zlínì bylo evidováno v roce 2008 
cca 200 provozovatelù, kteøí rùznou mìrou 
uvolòují do ovzdu�í �kodlivé látky a spolu 
s dopravou vytváøí ve mìstì lokality se zhor-
�enou kvalitou ovzdu�í. Lokalitou se 
zhor�enou kvalitou ovzdu�í se rozumí 
území, kde bìhem roku do�lo vícekrát k pøe-
kroèení imisních limitù. Pro oblast Zlína jsou 
to �kodlivé látky polétavý prach PM  (1,1 % 10

plochy územního celku), Benzo-a-pyren 
(10,3 % plochy) a troposférický (pøízemní) 
ozón (100 % plochy). V následující tabulce 
jsou uvedeni nejvìt�í zneèi��ovatelé ovzdu-
�í ve mìstì.

Evidované stacionární zdroje zneèi��ování 
ovzdu�í ve Zlínì:

AG AUTO, s. r. o. - výroba obuvi
Alpiq Zlín, s.r.o - teplárna Zlín, výtopna 
Ji�ní Svahy - Kocanda
BROLA, spol. s r. o. - laminovna, výkrm 
brojlerù Kleèùvka
GASI, s.r.o. - výroba obuvi
GRASPO CZ, a.s. - tiskárna
HAMAG, spol. s r.o. - slévárna
IDEAL ÈESKÁ, s. r. o. - Bel & Blanc 
èistírna odìvù
IGTT, a. s. - tavírna
KOMPONENTY, a. s., ZLÍN - výroba obuvi
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - plynová 
kotelna
LUKROM, spol. s r.o. - výroba agrochemie 
a krmných smìsí
MITAS, a. s. - výroba pneumatik
m-tec CZ, s.r.o. - lakovna
MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. - chemická 
èistírna a prádelna
Noventis,  s.r.o. - farmaceutická výroba, 
plynová kotelna
NOVESTA, a. s. - provoz výroby
PEGAS CONTAINER, s.r.o. - lakovna 
obytných kontejnerù
PLASTSERVIS, a. s. - výroba plastových 
dílù
Promens, a.s. - lakovna - Louky, Pøíluky
REFLEX Zlín, spol. s r.o. - výrobní areál 
v Lu�kovicích
Spalovna SITA - EMSEKO, a.s. - spalovna 
nebezpeèných odpadù v Malenovicích
SPO, spol. s r.o. - slévárna
SPUR, a.s. Tubex - vytlaèování pìnového 
PE
TAJMAC-ZPS, a.s. - lakovna, tryskání, ÈS 
PHM, kotelna - Malenovice
YUKON GOLD, s.r.o. - chemická èistírna 
odìvù
Upman, s.r.o. - výroba obuvi
Z STUDIO, spol. s r.o. - ofsetová tiskárna
Vervein, s.r.o. - chemická èistírna Zlín
ZLINER, s.r.o. - lakovna vozidel, 
zpracování døeva
Zlínské cihelny, s. r. o. - cihelna 
Malenovice
ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. - slévárna, lakovna, 
modelárna, �íhací pec



V souèasné dobì se na poli ochrany ovzdu�í 
podaøilo pøimìt nejvìt�í zneèi��ovatele 
omezit výrazným zpùsobem mno�ství zne-
èi��ujících látek vypou�tìných do ovzdu�í. 
Na druhé stranì nejsou nijak sledovány èi 
regulovány spalovací zdroje fyzických osob, 
tedy jednotlivé kotle v rodinných domech 
obèanù. To vede k paradoxu, �e èist�í ovzdu-
�í je ve mìstech ne� na venkovì.

Do budoucna novela zákona poèítá se 
zatí�ením ekologickou daní i tìchto malých 
zdrojù zneèi��ování ovzdu�í.

7.2  Mìøení kvality ovzdu�í ve mìstì 
Ji� od roku 1992 je ve Zlínì provádìno 
nepøetr�ité sledování kvality ovzdu�í po-
mocí stanic Automatizovaného imisního 
monitoringu (AIM). Systém byl postupnì 
doplòován a roz�iøován a� na poèet pìti 

stanic kontinuálního mìøení kvality ovzdu�í. 
Na základì vyhodnocení jejich dat pak do�lo 
v roce 2003 ke zru�ení dvou stanic, a to 
v Jaroslavicích a na Ji�ních Svazích z dùvodu 
nevhodného umístìní mìøícího zaøízení 
z hlediska majetkoprávních vztahù. V sou-
èasné dobì se mìøí na tøech stanicích 
umístìných na bývalé hlavní svitovské 
bránì, na Základní �kole ve �típì a kinì 
Kvìten v Malenovicích.

Na ka�dé mìøící stanici AIM se sleduje oxid 
siøièitý (SO ), oxid dusièitý (NO ), polétavý 2 2

prach PM10 a teplota, na bývalé svitovské 
bránì se mìøí navíc pøízemní ozón, rychlost 
a smìr vìtru a objem srá�ek. V pøípadì 
vysokého imisního zatí�ení ovzdu�í jsou 
obèané mìsta upozoròováni na tuto situaci 
prostøednictvím regionálních médií.

Stanovené limitní koncentrace:

Aktuální stav kvality ovzdu�í je mo�né najít 
na internetu na stránkách statutárního 
mìsta Zlína www.zlin.eu (sledují se aktu-
ální pùlhodinové prùmìry). Namìøené 
a verifikované údaje jsou ka�doroènì zpra-
covány do reportù a je mo�né kdykoliv do 
nich nahlédnout.

V tabulce vlevo jsou uvedeny prùmìrné roèní 
hodnoty imisního zatí�ení ovzdu�í namìøené 
AIM za období let 2000 a� 2008. 

Èasový údaj Oxid siøièitý  (SO ) Oxid dusièitý (NO ) Prach (PM )2 2 10

3Hodinový prùmìr (µg/m ) 350 200 50*
3Roèní prùmìr (µg/m )     50   40 40

* Pro PM10 je stanoven limit jako 24hodinový 
   prùmìr.

Údaje jsou v mikrogramech na metr krychlový 
3(µg/m ). 

* polétavý prach se na stanicích imisního  
   monitoringu sleduje od roku 2004

rok SO  NO O PM2 X 3 10

2000 16 52 38   -*

2001 18 75 34   -*

2002 23 85 26   -*

2003 10 68 16   -*

2004   6 50 19 37

2005 11 26 33 46

2006 14 35 35 43

2007   7 40 29 44

2008   8 34 23 38

Prùmìrné roèní hodnoty imisního zatí�ení 
ovzdu�í



Prùmìrné mìsíèní koncentrace NO  na stanici Svit v letech 2000 - 2007X
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Pra�nost nebyla na území mìsta mìøena a� do konce roku 2003. Od roku 2004 je v provozu 
mìøicí aparatura Èeského hydrometeorologického ústavu (ÈHMÚ), která kromì základních 
�kodlivin (chemických) mìøí i pra�nost. Stanice je umístìna na Ji�ních Svazích v blízkosti 
vodárenského objektu, v ul. Vývoz. Data z této mìøicí stanice jsou k dispozici na webových 
stránkách ÈHMÚ (viz kap. 16). Èasem se k mìøení prachu pøidaly i ostatní stanice imisního 
monitoringu provozované Magistrátem mìsta Zlína.

Pole roèní prùmìrné koncentrace PM  v roce 200610



Nejproblematiètìj�ími �kodlivinami na území mìsta Zlína jsou NO  (NO ) a PM  (polétavý X 2 10

prach). Dle nové legislativy je ji� sledována hladina koncentrací oxidu dusièitého (NO ), na 2

rozdíl od minulého období, kdy byly sledovány oxidy dusíku jako celek (NO ). Nejvìt�ím X

pøispìvatelem k imisní zátì�i touto �kodlivinou jsou automobilová doprava a malé spalovací 
zdroje. Nejhor�í stav ovzdu�í je v centru mìsta, pøedev�ím v okolí velkých køi�ovatek. 
Nejlep�í stav je na Ji�ních Svazích, a to hlavnì díky dobrým rozptylovým podmínkám.

7.3  Ochrana ovzdu�í 
Pro úèely ochrany ovzdu�í byla ji� pode-
psána celá øada mezinárodních úmluv. 
Nejznámìj�í jsou napø. Vídeòská úmluva 
o ochranì ozonové vrstvy nebo Montrealský 
protokol o látkách, které poru�ují ozonovou 
vrstvu.  Na konferenci v Kjótu, kde se se�ly 
zemì Rámcové úmluvy OSN o zmìnì kli-
matu, pøijala Èeská republika závazek sní�it 
do roku 2010 svou produkci skleníkových 
plynù o 8 % oproti referenènímu roku 1990. 
Zde  bylo dohodnuto, �e do textu Kjótského 
protokolu se uvede i obchodování s emi-
semi. Prakticky to znamená, �e státy, které 
nedosahují povolené vý�e skleníkových 
plynù, mohou pøebytek nabídnout (prodat) 
jinému státu, který není schopen dodr�et 
stanovenou vý�i tìchto plynù.

Jedním ze zpùsobù, kterým mù�e obec 
ovlivnit èistotu ovzdu�í, je mo�nost vydání 
naøízení, jím� mù�e na svém území stanovit 
podmínky spalování suchých rostlinných 
materiálù nebo toto spalování zakázat. Na 
území mìsta Zlína je mo�né spalovat pouze 
èisté suché døevo a vìtve, a to jen se sou-

hlasem Odboru �ivotního prostøedí a zemì-
dìlství Magistrátu mìsta Zlína, po posou-
zení rozptylových podmínek kvality ovzdu�í. 
V otevøených ohni�tích, zahradních krbech 
nebo v otevøených grilovacích zaøízeních lze 
spalovat jen døevo, døevìné uhlí, suché 
rostlinné materiály a plynná paliva urèená 
výrobcem, pøièem� uvedená paliva nebo 
materiály nesmìjí být kontaminovány 
chemickými látkami.

Znaèná èást chemických �kodlivin v ovzdu�í 
pochází z dopravy a z vytápìní. Sní�ení zne-
èi��ujících látek je mo�né dosáhnout tzv. 
ekologickým vytápìním (plynové, biomasa, 
solární systémy, vìtrné elektrárny, tepelná 
èerpadla), na jejich� instalaci jsou poskyto-
vány i státní dotace. Na zmìnu zpùsobu 
vytápìní pøispívá svým obyvatelùm ji� 
nìkolik let i mìsto Zlín z úèelového fondu 
ekofond.

S ochranou ovzdu�í souvisí také problema-
tika svìtelného zneèi�tìní. Tímto pojmem 
se v euronovele zákona o ovzdu�í (viz kap. 
7.4) oznaèuje viditelné záøení umìlých 
zdrojù svìtla, které mù�e obtì�ovat osoby  



nebo zvíøata, zpùsobovat jim zdravotní újmu 
nebo naru�ovat nìkteré èinnosti, a které 
vychází ze zdrojù umístìných ve vnìj�ím 
ovzdu�í nebo ze zdrojù svìtla,  jejich� záøení 
je do vnìj�ího ovzdu�í úèelovì smìrováno.

Obec mù�e na základì tohoto zákona 
obecnì závaznou vyhlá�kou zakázat promí-
tání svìtelných reklam a efektù na oblohu 
a zakázat pou�ívání laserové techniky pøi 
kulturních akcích.                                                      

7.4  Legislativa
V roce 2010 dojde k úplné novele zákona 
o ovzdu�í, kde je poèítáno s novým rozdì-
lením zdrojù zneèi��ování. Na základì 
zhodnocení pøedchozích let se poèítá se 
zpøísnìním nìkterých emisních limitù 
a s validací sazeb pro poplatky za 
zneèi��ující látky. Pøelomovým èinem se pak 
stane zpoplatnìní spalovacích zdrojù 
zneèi��ování ovzdu�í u fyzických osob, který 
má za úkol zatí�it kotle na spalování tuhých 
paliv ekologickou daní.

Ke zmìnì dojde postupnì i u provádìcích 
pøedpisù, kterými jsou naøízení vlády a vy-
hlá�ky ministerstva.

Zákon è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzdu�í 
a zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, v plat-
ném znìní

Zákon è. 92/2004 Sb. - tzv. euronovela 
zákona o ovzdu�í

Zákon 472/2005 Sb., úplné znìní zákona 
è. 86/2002 Sb.

Naøízení vlády è. 350/2002 Sb., kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a zpùsob 
sledování, posuzování, hodnocení a øízení 
kvality ovzdu�í, v platném znìní

Naøízení vlády è. 351/2002 Sb., kterým se 
stanoví závazné emisní stropy pro nìkteré 
látky zneèi��ující ovzdu�í a zpùsob pøípravy 
a provádìní emisních inventur a emisních 
projekcí, v platném znìní

Naøízení vlády è. 352/2002 Sb., kterým se 
stanoví emisní limity a dal�í podmínky 
provozování spalovacích stacionárních 
zdrojù zneèi��ování ovzdu�í, v platném znìní

Naøízení vlády è. 353/2002 Sb., kterým se 
stanoví emisní limity a dal�í podmínky 
provozování ostatních stacionárních  zdrojù 
zneèi��ování ovzdu�í, v platném znìní

Naøízení vlády è. 354/2002 Sb., kterým se 
stanoví emisní limity a dal�í podmínky pro 
spalování odpadù, v platném znìní

Vyhlá�ka è. 355/2002 Sb., kterou se 
stanoví emisní limity a dal�í podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojù 
zneèi��ování ovzdu�í emitujících tìkavé 
organické látky z procesu aplikujících 
organická rozpou�tìdla a ze skladování 
a distribuce benzínu, v platném znìní

Vyhlá�ka è. 356/2002 Sb., kterou se sta-
noví seznam zneèi��ujících látek, obecné 
emisní limity, zpùsob pøedávání zpráv 
a informací, zji��ování mno�ství vypou�tì-
ných zneèi��ujících látek, tmavosti kouøe, 
pøípustné míry obtì�ování zápachem a in-
tenzity pachu, podmínky autorizace osob, 
po�adavky na vedení provozní evidence 
zdrojù zneèi��ování ovzdu�í a podmínky 
jejich uplatòování, v platném znìní

Vyhlá�ka è. 357/2002 Sb., kterou se sta-
noví po�adavky na kvalitu paliv z hlediska 
ochrany ovzdu�í

Vyhlá�ka è. 358/2002 Sb., kterou se 
stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy 
Zemì

Zákon è. 76/2002 Sb. o integrované 
prevenci a omezování zneèi�tìní, o integro-
vaném registru zneèi��ování a zmìnì nìkte-
rých zákonù (zákon o integrované prevenci  
IPPC)

Zákon è. 356/2003 Sb. o chemických lát-
kách a chemických pøípravcích, a o zmìnì 
nìkterých dal�ích zákonù, v platném znìní

Naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì 
zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku 
a vibrací, ve znìní naøízení vlády è. 88/2004 
Sb.

Vyhlá�ka è. 362/2006 Sb. o zpùsobu 
stanovení koncentrace pachových látek, 
pøípustné míry obtì�ování zápachem a zpù-
sobu jejího zji��ování

Obecnì závazná vyhlá�ka, kterou se stano-
vuje systém shroma�ïování, sbìru, pøe-
pravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování 
komunálních odpadù, systém nakládání se 
stavebním odpadem a podmínky pro 
spalování suchých rostlinných materiálù



8.1  Systém odpadového hospodáøství 
Ka�dá obec je podle zákona  o odpadech 
povinna urèit, kam mají fyzické osoby (obèa-
né) odkládat své komunální odpady a také 
zajistit, kam mohou tyto fyzické osoby 
odkládat nebezpeèné slo�ky komunálních 
odpadù. Obèané jsou potom povinni odklá-
dat své komunální odpady na místech 
k tomu urèených. Ke splnìní této povinnosti 
je obec oprávnìna vydat obecnì závaznou 
vyhlá�ku obce a stanovit systém odpadové-
ho hospodáøství obce, zaji��ující likvidaci 
komunálních odpadù a zpùsob finanèní 
úhrady této slu�by. Ve Zlínì schválilo zastu-
pitelstvo mìsta pro tyto úèely dvì obecnì 
závazné vyhlá�ky:

O stanovení systému shroma�ïování, 
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstra-
òování komunálních odpadù vznikajících na 
území statutárního mìsta Zlína, vèetnì 
systému nakládání se stavebním odpadem

O místním poplatku za provoz systému 
shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vy-
u�ívání a odstraòování komunálních odpadù

Ka�dá obec provozuje svùj vlastní systém 
odpadového hospodáøství (dále SOH), na 
základì kterého ekologicky zne�kodòuje od-
pady od obèanù. Mìsto Zlín provozuje SOH 
prostøednictvím Technických slu�eb Zlín, 
s. r. o (dále TSZ). Sbìr smìsných komunál-
ních odpadù je provádìn do nádob o objemu 
1100, 240, 120 a 110 litrù s pravidelným 
týdenním vývozem dle odpadového 
kalendáøe. Pro tøídìní slou�í speciální 
nádoby, ka�dý obèan mù�e odlo�it své 
odpady v síti sbìrných dvorù. Pro zvý�ení 
komfortu slu�by jsou zavedeny mobilní 
svozy odpadù. Na jaøe a na podzim jsou 
organizovány úklidy mìsta.

Mimo obecnì závazných vyhlá�ek je záko-
nem o odpadech obci stanovena povinnost 
vypracovat plán odpadového hospodáøství 
(dále POH). Tento plán se zpracovává na 
dobu pìti let a urèuje obci podmínky pro 
rozvoj jejího systému odpadového hospo-
dáøství. Uvedená povinnost se vztahuje 
pouze na obce s vy��í produkcí odpadù. 
Jedná se o sídelní aglomerace, které 
vyprodukují za kalendáøní rok více ne� 1000 
tun odpadu ostatního nebo více ne� 10 tun 

odpadu nebezpeèného. Provázanost POH 
obcí zaji��ují nadøízené POH jednotlivých 
krajù, jejich� regulativy musí POH obcí 
zohledòovat. Výchozím dokumentem pro 
kraje i obce je Plán odpadového hospodáø-
ství Èeské republiky. Mìsto Zlín má POH 
zpracován  do roku 2014.

8.2  Tøídìní odpadù
Tøídìní (separace) odpadù je jednou ze 
základních èinností pøi nakládání s komunál-
ními odpady. Je to povinnost vyplývající ze 
zákona o odpadech. V rámci tøídìného 
sbìru vyu�itelných odpadù (papír, plast 
a sklo) jsou sbírány i spotøebitelské obalové 
odpady.

Tøídìní odpadù je nutné z tìchto hledisek:

opìtovné vyu�ití odpadù (recyklace)

sní�ení objemu odpadù ukládaných 
na skládkách

úspora primárních surovin 
(ropa, uhlí, zemní plyn)

Tradièní tøídìní odpadù na papír, plast a sklo 
bylo od roku 2008 roz�íøeno o tøídìní biolo-
gicky rozlo�itelných odpadù v nìkterých 
èástech mìsta Zlína. 

Ve Zlínì probíhá tøídìní vyu�itelných odpadù 
dvìma základními zpùsoby:

a)  do speciálních nádob

b)  ve sbìrných dvorech

Do konce roku 2009 bylo na území mìsta 
Zlína rozmístìno 265 kompletních sad 
kontejnerù (tj. 938 nádob na tøídìní) a nì-
kolik samostatných kontejnerù na sklo (viz 
Ekomapa Zlín). Ka�dá sada je tvoøena tøemi 
barevnì rozli�enými nádobami: zelené 
nádoby na sklo, modré na papír a �luté na 
plasty. Nádoby jsou oznaèeny nálepkami 



s popisem, jaké odpady je mo�no do nich 
odkládat. Nádoby jsou jednou a� tøikrát 
v týdnu vyprazdòovány a svá�eny na dotøi-
ïovací linku Technických slu�eb Zlín, s. r. o.  
Ka�dý druh odpadu je svá�en samostatnì.

Na dotøiïovací lince jsou papír a plasty 
následnì dotøiïovány na jednotlivé druhy. 
Papír se tøídí do nìkolika tøíd (nejèastìji 
karton a lepenka, noviny a èasopisy a smìs-
ný papír). Plasty se dotøiïují na PET lahve dle 
barev, dále folie, tvrdé a mìkké plasty. Na 
lince jsou z tøídìných odpadù odstranìny 
ve�keré ne�ádoucí pøímìsi. Takto vytøídìné 
suroviny jsou následnì lisovány do stan-
dardních balíkù a dále expedovány k jednot-
livým zpracovatelùm. 

Mno�ství a kvalitu vytøídìných odpadù 
ovlivòujete pøedev�ím vy - obèané. 

V roce 2008 obèané mìsta Zlína celkem 
vytøídili 1 343 t  papíru, 721 t skla a 507 t 
plastù, co� èiní v prùmìru na jednoho 
obyvatele 43,8 kg. Ve srovnání s pøedchozí-
mi lety výtì�nost vytøídìných odpadù 
neustále roste.

Mìsto Zlín je smluvním partnerem systému 
EKO-KOM, který zaji��uje zpìtný odbìr a re-
cyklaci spotøebitelských obalù v rámci 
systému tøídìného sbìru obce. Mìsto 
dostává za tuto èinnost odmìnu. Odmìna je 
závislá na vytøídìném mno�ství jednotlivých 
vyu�itelných odpadù. V roce 2008 tak 
obdr�elo mìsto Zlín odmìnu v celkové vý�i 
5 180 053 Kè.

V roce 2008 bylo zku�ebnì zavedeno tøídìní 
bioodpadù, prozatím ve dvou lokalitách 
- v mìstských èètvrtích Podvesná a Zále�ná. 
Bylo zde rozmístìno 1062 ks nádob 
o objemech 140 a 240 litrù. 

Do ka�dé domácnosti byla navíc pøidìlena 
malá desetilitrová nádoba na pøíruèní tøídìní 
kuchyòského odpadu. Uvedeným tøídìním 
biologicky rozlo�itelného odpadu z komunál-
ního odpadu, vèetnì dal�ích zpùsobù sbìru 
bioodpadù (sbìrné dvory, mobilní svozy), 
bylo celkem vytøídìno 885 t bioodpadù za 
rok 2008. Vyu�ití tohoto odpadu na 
spalitelný kompost je øe�eno prostøednic-
tvím aerobního fermentoru EWA instalova-
ného v areálu skládky Suchý dùl. V roce 
2008 bylo tímto zpùsobem vyrobeno 998 t 
kompostu  odprodaného k energetickému 
vyu�ití zlínské teplárnì - firmì Alpiq Zlín, 
s. r. o. 

8.3 Sbìr objemného a nebezpeèného 
odpadu

Sbìr odpadu, který nelze ukládat do nádob 
pro smìsný komunální odpad z dùvodu vel-
kého objemu nebo nebezpeèných vlastnos-
tí, je realizován takté� dvìma zpùsoby:

1) ve sbìrných dvorech

2) mobilními svozy odpadù

Nebezpeèný odpad je odpad, který vykazuje 
jednu nebo více nebezpeèných vlastností 
(napø. výbu�nost, hoølavost, toxicita, infekè-
nost).

Jedná se zejména o:

rozpou�tìdla, kyseliny
pesticidy, barvy
záøivky a výbojky (rozbité)
staré léky
televizory, chladnièky, mraznièky 
(neúplné)
akubaterie (naru�ené)
motorové, pøevodové a hydraulické
oleje
olejové filtry
zama�tìné hadry, èisticí tkaniny

Kdy� si nevíte rady s nìjakým prázdným 
obalem, podívejte se na jeho etiketu, jedná
-li se o barvu, rozpou�tìdlo nebo jinou 
chemikálii, v�dy by mìlo být na obalu 
pouèení, jak s odpadem nalo�it.

Neodkládejte nebezpeèné odpady do ná-
dob na smìsný odpad, ale pouze na urèená 
místa!



8.3.1  Sbìrné dvory
Sbìrný dvùr je místo vybavené rùznými 
druhy shroma�ïovacích prostøedkù (rùzné 
typy kontejnerù, sbìrné boxy apod.), urèené 
obcí ke shroma�ïování a sbìru vytøídìných 
slo�ek komunálních odpadù, zejména 
objemného, vèetnì stavebního a nebezpeè-
ného.

Na území mìsta Zlína se v souèasné dobì 
nacházejí ètyøi sbìrné dvory:

1) Louky
areál Technických slu�eb Zlín, s. r. o.   
tel.: 577 111 411

2) Zále�ná I
tel.: 577 210 336

3) ul. Jiráskova (nelze zde odkládat 
nebezpeèné odpady)  
tel.: 604 295 337

4) Malenovice, ul. Zahradní  
tel.: 604 220 477

Obèané zde mohou odevzdat následující 
vytøídìné druhy odpadù:

vyjeté motorové, pøevodové, 
hydraulické oleje

olejové filtry

pneumatiky

akumulátory *

stavební su�

vyøazené chemikálie, léky *

papír, lepenka

sklo

plasty

zneèi�tìné plasty

kovy, kovové pøedmìty

døevo

odpad ze zelenì

staré odìvy, textil *

barvy, øedidla, pryskyøice

odma��ovací pøípravky *

galvanické èlánky

záøivky *

chladnièky

elektronický odpad *

objemný komunální odpad

pesticidy *

* sbìrný dvùr Jiráskova ulice tento druh odpadu 
    neodebírá

27 %

31 %

20 %

1 %
3 %

4 %
5 %

2 %

7 %

Podíl odpadù odlo�ených 
ve sbìrných 
dvorech

smìsi betonu, 
cihel, ta�ek - 739 t

objemný odpad - 843 t

bioodpad - 554 t

ostatní odpady - 60 t

nebezpeèné odpady - 60 t

elektrozaøízení - 125 t

kovy - 116 t

pneumatiky - 71 t

plasty - 26 t

8.3.2  Mobilní svozy odpadù 

V tìch èástech mìsta Zlína, kde nejsou 
zøízeny sbìrné dvory odpadù, jsou organizo-
vány mobilní svozy. Tìmito svozy jsou 
sbírány velkoobjemové odpady a také ne-
bezpeèné odpady od obèanù. 

Na urèených stanovi�tích, oznaèených infor-
maèními cedulemi, odebírají zamìstnanci 
Technických slu�eb Zlín, s. r. o. (dále TSZ) 
od obèanù jejich odpady pøímo do svozových 
vozidel. Technika TSZ je pøistavena na 
ka�dém stanovi�ti 20 minut. Potom se pøe-
sunuje na dal�í stanovi�tì podle schválené-
ho harmonogramu. Seznam zastávek 
mobilních svozù s termíny a èasy pøistavení 
svozové techniky je uveden v Odpadovém 
kalendáøi mìsta Zlína, který je ka�dý rok 
aktualizován a je k dispozici na interneto-
vých stránkách www.zlin.eu. V roce 2008 
bylo takto svezeno 442 t odpadu.

Mimo mobilní svozy jsou v na�em mìstì 
organizovány pravidelné úklidy v rámci akce 
Èisté mìsto. V�dy na jaøe a na podzim jsou 
ve východní, støední a západní èásti Zlína 
pøistaveny na celý den sbìrové prostøedky 
TSZ na velkoobjemové odpady a odpady ze 
zelenì od obèanù. Celkem bylo takto v roce 
2008 svezeno 826 t odpadu.



Obyvatelé Zlína jsou o mobilních svozech 
i úklidových akcích informováni ka�doroènì 
vydávaným Prùvodcem obèana odpadovým 
hospodáøstvím ve Zlínì, který je k dispozici 
v Mìstském informaèním a turistickém støe-
disku (budova radnice), na Odboru �ivotního 
prostøedí a zemìdìlství Magistrátu mìsta 
Zlína (Zarámí 4421), v kanceláøích místních 
èástí i v TSZ v Loukách.

8.4  Sbìr starých vozidel - autovrakù
Od roku 2004 je ve spolupráci s TSZ a na 
základì smlouvy s firmou Metal�rot Tlu-
maèov, a. s., organizována akce ekologické 
likvidace vozidel vyøazovaných z provozu. 
V roce 2009 bylo tímto zpùsobem odstranì-
no celkem 71 vrakù.

8.5  Zpìtný odbìr výrobkù
Nìkterých druhù vybraných odpadù se lze 
zbavovat formou zpìtného odbìru výrobkù. 
Toto se týká odpadních olejù, baterií a aku-
mulátorù, odpadù obsahujících azbest, 
starých lékù a elektrických a elektronických 
zaøízení. Dìje se tak prostøednictvím 
posledních prodejcù. V pøípadì odpadù 
elektrozaøízení je zaji�tìní jejich zpìtného 
odbìru souèástí systému odpadového 
hospodáøství mìsta. Výrobcùm a dovozcùm 
elektrozaøízení zákon ukládá povinnost 
postarat se o svoje výrobky po skonèení 
jejich �ivotnosti. Za zásadní lze pova�ovat 
povinnost zajistit zpìtný odbìr, oddìlený 
sbìr, zpracování, vyu�ití a odstranìní zpìtnì 
odebraných odpadù elektrozaøízení.

Prùbìh recyklace odpadù elektrozaøízení:

pùvodci odpadu - spotøebitelé a koneèní 
u�ivatelé odevzdávají pou�itá elektrozaøíze-
ní na pøíslu�ných sbìrných místech (napø. 
obchody, sbìrné dvory) a tím zaji��ují 
i správné nakládání s nimi,

vybraní maloobchodní prodejci - pøi prodeji 
nového výrobku bezplatnì odeberou starý 
výrobek a odevzdají ho ke zpracování, pøi 
prodeji nového výrobku úètují viditelný recyk-
laèní pøíspìvek,

obce a sbìrné dvory - provádìjí zpìtný odbìr 
elektrozaøízení a oddìlený sbìr elektroodpa-
du od spotøebitelù a koneèných u�ivatelù 
a odevzdávají ho k pøepravì do zpracovatel-
ských a recyklaèních spoleèností,

zpracovatelské a recyklaèní spoleènosti  
- zaji��ují recyklaci, zhodnocení a ekologic-
kou likvidaci a recyklované materiály vrací 
do výroby.

Pøehled skupin elektrozaøízení:

Velké domácí spotøebièe - lednièky, mraz-
nièky, el.sporáky/plotny, myèky, praèky, 
su�ièky, el. radiátory/topidla, klimatizace, 
ventilátory velké, aj.

Malé domácí spotøebièe - vysavaèe, fény, 
varné konvice, �ehlièky, fritovací hrnce, 
topinkovaèe, støihaèe vlasù, �icí stroje, 
ventilátory malé, váhy, hodiny, budíky, aj.

Zaøízení informaèních technologií a tele-
komunikaèní zaøízení - telefony, faxy, 
poèítaèe, laptopy, tiskárny, modemy, 
elektronické diáøe, kopírky, kalkulaèky, aj.

Spotøebitelská zaøízení - rádiové soupravy, 
televizory, videa, videokamery, fotoaparáty, 
hudební nástroje, aj.

Osvìtlovací zaøízení - svítidla pro záøivky, 
úsporné �árovky, lineární/kompaktní záøiv-
ky, výbojky, aj.

Elektrické a elektronické nástroje (s výjim-
kou velkých stacionárních prùmyslových 
nástrojù) - vrtaèky, pily, zaøízení pro brou-
�ení, nýtování, pájení, postøik, seèení, aj.

Hraèky, vybavení pro volný èas a sporty 
- elektrické vláèky, autodráhy, videohry 
i ruèní ovladaèe, poèítaèe pro cyklistiku, aj.

Malá elektrozaøízení (mobilní telefony, foto-
aparáty, aj.), ale také vyslou�ilé baterie lze 
odlo�it i v Mìstském turistickém a informaè-
ním centru na radnici nebo ve vestibulu 
deta�ovaného pracovi�tì Magistrátu mìsta 
Zlína v ulici Zarámí 4421. Na základních 
�kolách se sbírají monoèlánky.

Je dùle�ité, aby elektrospotøebièe obsaho-
valy ve�keré své funkèní èásti - jinak se 
stávají nebezpeèným odpadem, na jeho� 
odstranìní musí mìsto vynakládat dal�í 
finanèní prostøedky, které by mohly být 
vyu�ity úèelnìji! V roce 2008 bylo ve sbìr-
ných dvorech odlo�eno 5 343 ks televizorù 
a monitorù a také 124 025 kg ostatního 
elektrozaøízení.



8.6  Skládky komunálního odpadu

Odpady, které ji� nelze dále vyu�ít, jsou 
ukládány na skládkách. V dne�ní dobì, na 
rozdíl od minulosti, to jsou moderní 
skládkové areály øádnì povolené stavebním 
úøadem. Odpady se zde ukládají do sekcí 
tìsnìných nepropustnou fólií. Proto dne�ní 
skládky nepo�kozují �ivotní prostøedí tak, 
jak tomu bylo v minulosti. O provoz tìchto 
zaøízení se stará vy�kolená obsluha, odpady 
jsou vá�eny a evidovány, provoz skládek je 
øízen podle závazných provozních øádù 
vyhovujících pøísným po�adavkùm na ochra-
nu �ivotního prostøedí.        

Øízené skládky komunálního odpadu v blíz-
kosti Zlína: Suchý dùl Mladcová, Kvítkovice, 
Bøezová.

Ve Zlínì slou�í k ukládání smìsných komu-
nálních odpadù skládka Suchý dùl. 

Je umístìna 1,5 km severnì od místní èásti 
Louky s pøíjezdem od Mladcové. Skládkovat 
se zde zaèalo v roce 1982. Od té doby byl 
pùvodní areál zmodernizován vèetnì jímání 
skládkového plynu, který je plynovodním 
potrubím odvádìn do teplárny Alpiq Zlín, 
s. r. o. Postupnì pøibyly i dal�í etapy stavby 
skládky: rokem 2003 byla zahájena III. eta-

3pa s kapacitou 935 320 m . V souèasné 
dobì je v provozu její tøetí stavba. Volná 
kapacita III. etapy skládky Suchý dùl byla ke 
konci r. 2008 je�tì 644 230 t.

Nejvìt�í zmìnou v ukládání odpadù na 
skládce Suchý dùl III. etapa bylo ukonèení 
skládkování biologicky rozlo�itelných odpa-
dù (dále jen BRO). Na základì rozhodnutí 
Krajského úøadu Zlínského kraje muselo 
mìsto Zlín k 31. 3. 2007 zøídit zaøízení na 
zpracování BRO. Z tohoto dùvodu bylo na 
èásti uzavøené I. etapy skládky instalováno 
zaøízení k vyu�ívání BRO - aerobní fermentor 
EWA. V souèasné dobì je kapacita zaøízení 
1 500 t BRO/rok. Vzniklý kompost odebírá 
pro energetické úèely teplárna Alpiq Zlín, 
s. r. o.

8.7  Èerné skládky 

V roce 2008 bylo v rámci úklidu èerných 
skládek na území mìsta Zlína odklizeno cca 
100 t odpadu. Jednalo se pøedev�ím o bio-

odpad, stavební su� a velkoobjemový 
odpad. Poèet lokalit s výskytem èerných 
skládek je stále dost vysoký, ale objem 
odpadu odklizeného z tìchto lokalit se 
postupnì zmen�uje. Je to pøedev�ím zpùso-
beno mobilními svozy odpadù na území 
mìsta a ekologickou osvìtou obèanù. Úklid 
nepovolených skládek na správním území 
mìsta zabezpeèují TSZ. Celková èástka na 
úklid èerných skládek v roce 2008 èinila 
420 000 Kè.

8.8  Legislativa 

Zákon è. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmìnì 
nìkterých dal�ích zákonù, v platném znìní

Naøízení vlády è. 197/2003 Sb. o Plánu odpa-
dového hospodáøství Èeské republiky

Vyhlá�ka è. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadù  

Vyhlá�ka è. 382/2001 Sb. o podmínkách pou�ití 
upravených kalù na zemìdìlské pùdì

Vyhlá�ka è. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady

Vyhlá�ka è. 384/2001 Sb. o nakládání s poly-
chlorovanými bifenyly

Vyhlá�ka è. 376/2001 Sb. o hodnocení nebez-
peèných vlastností odpadù

Zákon è.  477/2001 Sb. o obalech a o zmìnì 
nìkterých zákonù, v platném znìní

Naøízení vlády è. 111/2002 Sb., kterým se 
stanoví vý�e zálohy pro vybrané druhy vratných 
zálohovaných obalù

Vyhlá�ka è. 115/2002 Sb. o podrobnostech 
nakládání s obaly

Vyhlá�ka è. 116/2002 Sb. o zpùsobu 
oznaèování vratných zálohových obalù

Vyhlá�ka è. 117/2002 Sb. o rozsahu a zpùsobu 
vedení evidence obalù a ohla�ování údajù z této 
evidence

Zákon è. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, 
v platném znìní

Obecnì závazná vyhlá�ka o místním poplatku za 
provoz systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, 
tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních 
odpadù

Obecnì závazná vyhlá�ka o stanovení systému 
shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�í-
vání a odstraòování komunálních odpadù 
vznikajících na území statutárního mìsta Zlína, 
vèetnì systému nakládání se stavebním 
odpadem



Mìsto Zlín je napojeno na hlavní centra 
Èeské republiky pouze silnicí I. tøídy a lokální 
jednokolejnou �eleznièní tratí, navazující na 
koridor severoji�ní magistrály v Otroko-
vicích. V souvislosti s neustále narùstajícím 
dopravním zatí�ením mìsta se pøipravuje 
zahájení stavby pravobøe�ní komunikace, 
která má být zahájena výstavbou pøíèky 
v Pr�tném jako souèást elektrizace trati ÈD. 
Také vybudováním R49 mezi Fry�tákem 
a Zádveøicemi je mo�né oèekávat pokles 
intenzity dopravy mezi Zlínem a �elechovi-
cemi. Dále pokraèuje rekonstrukce silnice 
I/49 vèetnì jejího roz�íøení a instalace 
protihlukových stìn. Mìsto Zlín pøed nìko-
lika lety uva�ovalo o protihlukových stìnách 
podél nìkterých úsekù ulice Okru�ní, kvùli 
vysokým nákladùm v�ak zámìr nebyl reali-
zován. 

Dopravní zmìny umo�ní zdravìj�í �ivot ve 
mìstì, zlep�í se zejména kvalita ovzdu�í 
a dopravní bezpeènost, sní�í se hladina hlu-
ku. Nejvìt�ím problémem dopravní kostry 
Zlína nadále zùstává propojení Èepkova 
a Cigánova, dále ulice Sokolská.

Statutární mìsto Zlín také podporuje rozvoj 
mìstské hromadné dopravy, kterou ve Zlínì 
zaji��uje Dopravní spoleènost Zlín - Otroko-
vice, s.r.o. Roènì se pøepraví vozidly 
mìstské hromadné dopravy cca 37 mil. pa-
sa�érù. Dopravní spoleènost pøipravuje 
výchovné programy pro �koly, Dny otevøe-
ných dveøí pro veøejnost a osvìtové akce 
napø. s jízdou historického trolejbusu.

S Èeskými drahami probíhá jednání o podo-
bì regionální �eleznièní trati pøes mìsto. 
Z Otrokovic do Zlína - støed povede dvou-

kolejná tra�, dále smìrem na Vizovice 
jednokolejná. 

Také cyklodoprava pomù�e v ulehèení zátì-
�e silnièního provozu. Je doporuèována 
z hlediska zdravého �ivotního stylu, i kdy�  
nemù�e plnì nahradit automobilovou 
a mìstskou hromadnou dopravu. Délka 
cyklostezek na území mìsta je cca 16 km: 
Bene�ovo nábøe�í, Pr�tné - Louky, Maleno-
vice - tø. Svobody, Vr�ava - Zoo Le�ná. 

V rámci pou�ívané terminologie je cyklo-
stezka samostatná komunikace pro cyklisty 
(mù�e být se smí�eným provozem) a cyklo-
trasa pøedstavuje pouze vyznaèení trasy 
v terénu pomocí cyklistických znaèek.

Dopravní hluk 

Hluk je jedním z nejèastìj�ích negativních 
faktorù v �ivotním prostøedí. V posledních 
letech se velmi zvy�uje poèet stí�ností 
- podnìtù, které podávají obèané na stále 
rostoucí hluènost z dopravy, zejména 
silnièní. Tato problematika není ji� aktuální 
pouze ve vìt�ích mìstech, ale i v obcích 
le�ících na zatí�ených silnièních prùtazích. 
Obèané - jednotlivci i zástupci petièních 
výborù - se obracejí s �ádostmi o pomoc 
na své zastupitele, starosty a primátory, na 
úøady - odbory dopravy, na správce a vlast-
níky komunikací. Podnìty pak vìt�inou 
doputují na krajskou hygienickou stanici, 
která je orgánem státní správy v ochranì 
veøejného zdraví pøed nadmìrným hlukem. 

Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlí-
nì zaji��uje státní zdravotní dozor nad dodr-
�ováním povinností vlastníkù, resp. správcù 
pozemních komunikací v na�em kraji. Zákon 



è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného 
zdraví, jim stanoví povinnost nepøekraèovat 
hlukové limity pøi provozu na komunikacích. 
Tyto limity jsou dány pro denní a noèní dobu 
naøízením vlády ÈR è. 148/2006 Sb., 
o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky 
hluku a vibrací, a li�í se pro silnice veøejné 
a úèelové, hlavní a vedlej�í, pro silnice uve-
dené do provozu pøed rokem 2001 a novì 
budované silnice. Povinnost prùbì�ného 
nebo pravidelného ovìøování hluku mìøe-
ním není stanovena. Mìøení zaji��uje 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlínì pøi objektivizaci podnìtù, 
a to ve spolupráci se Zdravotním ústavem 
se sídlem v Ostravì. Limity pro star�í stáva-
jící silnice, bez rozdílu, zda hlavní nebo 
vedlej�í, jsou tolerantnìj�í ne� pro novì 
navrhované a do provozu uvádìné hlavní 
silnice.

Pokud je mìøením prokázáno nedodr�ení 
limitù, projednává KHS výsledek státního 
zdravotního dozoru s pøíslu�ným správcem 
silnice (pro silnice I. tø - Øeditelství silnic 
a dálnic, silnice II. a III. tø. - Øeditelství silnic 
Zlínského kraje, místní komunikace jsou ve 
správì pøíslu�né obce). Pøijetí nápravných 
opatøení si v�dy vy�aduje urèitou dobu napø. 
pro prùbìh procesù v rámci stavebního 
zákona. Správce silnice mù�e ovlivnit tech-
nický stav vozovky, neovlivní v�ak intenzitu 
dopravy, technický stav vozidel po vozovce 
jedoucích, ani jejich hluènost, ani mu nepøí-
slu�í kontrola dodr�ování povolené rychlosti 
na silnici, co� jsou faktory, které také urèují 
hlukovou zátì� v okolí pozemních komu-
nikací. 

Ne v�ude je v zastavìných územích mo�né 
øe�ení ochrany staveb protihlukovými 
bariérami, a� u� proto, �e domy jsou tìsnì 
u silnice, nebo jsou vícepodla�ní, popø. se 
nepodaøí získat souhlas majitele pozemku. 
Èasto je proto nezbytné rezignovat na ochra-
nu venkovních chránìných prostorù, tj. 
fasád chránìných objektù (obytných, zdra-
votnických, �kolských), a realizovat alespoò 
opatøení na ochranu vnitøních prostorù, 
tj. výmìnu oken za okna zvukoizolaèní 
s nezbytným minimálním vìtráním. Výmìny 
oken nejsou navrhovány, pokud lze v dohled-
né dobì oèekávat sní�ení hluènosti po 
vybudování obchvatù a nových objízdných 
komunikací. Projektová pøíprava nových 
silnic je v�ak stále více brzdìna námitkami 
obèanù, pøes jejich� pozemky má silnice 
vést, rùznými ekologickými a ochranáøskými 
sdru�eními, procesem výkupù, resp. vy-
vlastòování pozemkù apod. V�echna 
protihluková opatøení dle na�ich platných 
pøedpisù realizuje správce silnic na své 
náklady. Jedná se o dlouhodobìj�í procesy 
limitované objemem veøejných financí 
a hospodaøení s nimi.

Èasto bývá státní zdravotní dozor nad 
dodr�ováním hlukových limitù obtí�ný nebo 
neøe�itelný, a to zejména v lokalitách, kde 
mìøením nelze rozli�it jednotlivé zdroje 
hluku, napø. soubìh hluku z továrny a z ko-
munikace, nebo silnice a �eleznice, 
z komunikací rùzných správcù v blízkosti 
køi�ovatek nebo v území mezi takovými 
komunikacemi. 



Na území mìsta jsou tøi systémy rozvodù 
energií, které v souèasnosti zaji��ují pøevá�-
nou vìt�inu energetických potøeb mìsta. 
Jedná se o systém rozvodu zemního plynu 
provozovaný spoleèností RWE, systém 
rozvodu elektrické energie provozovaný spo-
leèností E.ON a soustavou centrálního 
zásobování teplem, její� primární èást provo-
zuje Alpiq Zlín, s. r. o., a èásteènì (západní 
èást mìsta) Teplárna Otrokovice, a. s., se-
kundární èást pak Teplo Zlín, a. s. Nejvìt�ím 
výrobcem tepla a elektrické energie ve Zlínì 
je Alpiq Zlín, s. r. o.

10.1  Tepelná energie

Systém centrálního zásobování teplem 
(CZT) je ve Zlínì rozvinut do znaèné míry, 
nebo� zaji��uje dodávku 47 % spotøebová-
vané energie.

Alpiq Zlín, s. r. o., provozuje prùmyslovou 
teplárnu na uhlí, slou�ící k zásobování 
prùmyslových podnikù na území Zlína tech-
nologickou parou a souèasnì k vytápìní 
celé teplofikované zóny mìsta. Základem 
teplárny jsou dva moderní teplárenské bloky 
s parními kotli s fluidní spalovací technologií 
(jeden o výkonu 120 MW, druhý o výkonu 
100 MW) a odbìrovými teplárenskými 
turbínami. Tato technologie umo�òuje mini-
malizovat tvorbu oxidu síry a dusíku pøi 
spalování tuhého paliva, kterým je pøevá�nì 
hnìdé severoèeské a èásteènì i èerné 
ostravské uhlí. Technologie umo�òuje rov-
nì� spalování skládkového plynu z mìstské 
skládky komunálního odpadu. V roce 2008 
do�lo u jednoho fluidního kotle k rekon-
strukci, aby byl kotel schopen spoluspalovat 
i biomasu.

Spojení výroby tepla a elektrické energie 
zvy�uje úèinnost vyu�ití tepla obsa�eného 
v palivu a v posledních letech se na tuto 
kombinovanou výrobu klade, z pohledu 
ochrany �ivotního prostøedí, vysoký dùraz. 
Vedle tìchto kotlù má teplárna k dispozici 
i ètyøi parní plynové kotle o výkonu 16,5 MW 
a jako zálo�ní zdroj horkovodní kotel na ma-
zut o výkonu 58 MW. Jako zálo�ní zdroj  
slou�í i výtopna Kocanda, kde jsou umístìny 
4 plynové kotle, ka�dý o výkonu 3 MW.

V roce 2008 spotøebovala spoleènost 
Alpiq Zlín, s. r. o., celkem:

èerné uhlí  22 tis. t.

hnìdé uhlí 174 tis. t.
3bioplyn 850 tis. m

biomasa 570 t

døevní �tìpka 800 t
3zemní plyn 1 mil. m

Do ovzdu�í bylo v roce 2008 emitováno:

Tuhé zneèi��ující látky (TZL) 29 t

SO 570 t2

NO 314 tX

CO 99 t

CO 280 836 t2

V roce 2008 bylo celkem vyrobeno:

teplo 3 500 000 GJ

elektøina  209 tis. MWh

Tepelné sítì

Alpiq Zlín, s. r. o., provozuje rozsáhlé tepel-
né sítì parní i horkovodní. Celková délka 
parních sítí èiní 37 km a v zimním období je 
dodávaný výkon a� 128 MW, délka horko-
vodních sítí èiní 51 km a dodávaný výkon je 
a� 105 MW. Z parních sítí je zásobován 
pøedev�ím prùmysl, terciální sektor (�koly, 
Krajský soud Zlín, mìstské láznì, zimní 
stadion a dal�í) a rovnì� znaèný poèet 
odbìratelù sektoru bydlení. Horkovodní sí� 
zásobuje pøedev�ím sektor bydlení prostøed-
nictvím Teplo, a. s., Zlín, ale z horkovodní 
sítì odebírá teplo rovnì� mnoho odbìratelù 
terciálního sektoru i men�ích prùmyslových 
provozoven. Dostupnost tepelné energie je 
omezena rozsahem soustavy CZT. Pokrývá 
území nejvìt�ích sídli�� i vnitøního mìsta. 
Spotøeba tepla dodávaného CZT v posled-
ních letech mírnì roste.

Teplárna Otrokovice, a. s., zásobuje teplem 
západní èást Zlína, tzn. Malenovice (sídli�tì 
Malenovice, základní �kola, areál Hespo, 
Pozemní stavitelství, nákupní centra Centro 
I, II a Makro). V roce 2002 bylo provedeno 
napojení horkovodního øadu z teplárny na 
rozvod Malenovice tak, aby mohl být z teplár-
ny zásobován celý areál TAJMAC  ZPS, a. s., 
a stávající výtopna Alpiq Zlín, s. r. o., Male-
novice zároveò slou�í jako zálo�ní zdroj pro 
horkovod.



10.2  Elektrická energie

Elektrická energie, vyrobená v Alpiq Zlín, 
s. r. o., je dodávána do prùmyslového areálu 
Svit a pøebytek do sítì E.ON. 

Alpiq Zlín, s. r. o., vyrábí elektrickou energii 
v turbogenerátorech s celkovým instalova-
ným výkonem 69 MW a s celkovým poètem 
odbìratelù 120 s témìø 300 odbìrnými 
místy odbìratelù. Distribuèní soustava je 
spojena s nadøazenou distribuèní sousta-
vou REAS  E.ON pomocí rozvodny 110 kV.

Výroba tepla i elektrické energie se v posled-
ních letech postupnì zvy�uje.

Mìsto Zlín je zásobováno elektrickou 
energií pøevá�nì z transformovny Mladcová, 
která se nachází na severním okraji mìsta 
a je v majetku E.ON zaji��ující zásobování 
elektrickou energií. Stávající rozvody VN 
jsou v provedení jako okru�ní venkovní sí�, 
ov�em v samotném mìstì Zlínì pøevá�nì 
jako kabelové vedení VN. Tato vedení jsou 
provozována v dobrém stavu z hlediska 
bezpeènosti a provozuschopnosti. Elektro-
rozvodný systém, který se v oblasti mìsta 
Zlína v prùbìhu dosavadního vývoje vytvoøil, 
zajistí po�adované odbìry elektrické energie 
i v dal�ím období bez výraznìj�ích zásahù do 
jeho roz�íøení.

Maximální odbìr elektrického výkonu na 
území statutárního mìsta Zlína dosahuje 
57 MW. Elektrická energie vyrobená na 
území mìsta pokrývá cca 58 % spotøeby, 
zbytek je dodáván ze zdrojù mimo území 
Zlína. Spotøeba elektrické energie v posled-
ních letech mírnì roste. Dodávky elektrické 
energie vyrobené na území mìsta se zvy�ují.

10.3  Zemní plyn

Mìsto Zlín je zásobováno zemním plynem 
spoleènosti RWE prostøednictvím VTL plyno-

vodù vedených ze tøí smìrù, a to od Otro-
kovic, od Fry�táku a od Luhaèovic. Vzhledem 
k zaokruhování plynovodù je zaji�tìna 
spolehlivost dodávek zemního plynu. 
Jednotlivá odbìrná místa jsou napojena na 
místní rozvody STL a NTL plynovodù. K nìk-
terým velkoodbìratelùm je pøiveden pøímo 
VTL plynovod.

Vysokotlaký plynovod

VTL plynovod, který je veden od Otrokovic, 
prochází severní èástí mìsta a pokraèuje 
údolím øeky Døevnice smìrem na Vizovice. 
Z tohoto VTL plynovodu je vysazena odboè-
ka, která vede pøes Vr�avu, podél Kostelce 
a Zoo Le�ná, kde se rozdìluje a pokraèuje 
smìrem na Lukov a na Fry�ták.

Støedotlaký plynovod

V novìji plynofikovaných èástech mìsta je 
k jednotlivým odbìratelùm doveden rozvod 
støedotlakého plynu a regulaèní ventily jsou 
umístìny pøed plynomìrem (u bì�ných ma-
loodbìratelù a domácností). Rozvod STL 
plynu je proveden pøevá�nì v tìchto okra-
jových èástech mìsta: Pøíluky, Kleèùvka, 
Kudlov, Louky a Velíková.

Rozvod støedotlakého plynu je proveden 
rovnì� v prùmyslové zónì Pøíluky a plynovod 
je prota�en i do míst dal�í plánované prù-
myslové výstavby.

Nízkotlaký plynovod

NTL rozvod plynu je proveden pøevá�nì ve 
star�í zástavbì mìsta a v èásti �típa 
a Kostelec. 

Vìt�ina mìstských èástí Zlína je plynofiko-
vána, kapacita stávajících plynovodù je 
dostateèná a umo�òuje napojení dal�ích 
odbìratelù a zahu�tìní odbìrù na stávající 
síti. Plynofikovány dosud nejsou Chlum, 
Lhotka a Jaroslavice.

    Poèet odbìratelù    Mno�ství odebraného  ZP
3 3Velkoodbìr  (odbìr více ne� 400 tis. m /rok)                   55                     177,3 mil. m /rok

3Støednoodbìr  (60 tis. - 400 tis. m /rok)                    268                         30,4

Maloodbìr                                                                  7 817                         74,8

Domácnosti                                                       150 788                  180,6
3Celkem                                                              158 928                     463,1 mil. m /rok

Poèty a spotøeba zemního plynu za rok 2008 ve Zlínském kraji :



10.4 Investièní akce vedoucí ke sni�o-
vání energetické nároènosti 

V roce 2003 byla zahájena práce na Územní 
energetické koncepci statutárního mìsta 
Zlína (dále jen ÚEK). Povinnost zhotovení 
tohoto dokumentu vyplývá z § 4, odst. 2, 
zákona è. 406/2000 Sb., o hospodaøení 
energií. Byla dokonèena a Zastupitelstvem 
mìsta Zlína pøijata v roce 2004. Koncepce 
je vytvoøena v souladu s provádìcím pøedpi-
sem k tomuto zákonu - naøízením vlády 
è. 195 ze dne 21. kvìtna 2001. Zhotovite-
lem ÚEK byl CENTROPROJEKT Zlín, a. s., 
který byl vybrán na základì výbìrového øízení 
vypsaného dne 13. 1. 2003 Radou mìsta 
Zlína.

Územní energetická koncepce navazuje na 
schválený Územní plán mìsta Zlína a je 
s tímto dokumentem v souladu. Územní 
plán z hlediska energetického hospodáøství 
obsahuje pouze základní vymezení ploch 
veøejnì prospì�ných staveb a základních 
tras in�enýrských sítí. ÚEK provádí komplex-
ní stanovení podmínek pro øádnì fungující 
energetické hospodáøství. Tento dokument 
v èasovém horizontu 5 a� 10 let koncepènì 
øe�í, s ohledem na princip trvale udr�itel-
ného rozvoje, výrobu, rozvod a spotøebu 
energie na území mìsta Zlína a v horizontu 
20 let naznaèuje pravdìpodobný vývoj ener-
getického hospodáøství. Dùraz je kladen 
pøedev�ím na ochranu �ivotního prostøedí. 
ÚEK je výsledkem spolupráce dodavatelù, 
výrobcù, hlavních spotøebitelù energií a pøí-
slu�ných orgánù mìsta a státní správy.

V souladu s ÚEK byla v roce 2004 zahájena 
rekonstrukce 17. Z� na Ji�ních Svazích. Byla 

provedena výmìna oken a zateplen 
obvodový plá�� budovy. V roce 2005 byla 
rekonstrukce dokonèena stejnými opatøe-
ními na budovì 18. Z� a oba �kolní subjekty 
byly slouèeny. Pùvodní plynová kotelna byla 
nahrazena samostatnými objektovými vý-
mìníkovými stanicemi. Topné systémy byly 
vybaveny øídicím systémem Individual Room 
Control (IRC).

IRC je soustava zaøízení primárnì urèených 
k zabezpeèení zvolené tepelné pohody 
v budovách, a to v jednotlivých místnostech 
nezávisle. V øízených místnostech systém 
snímá okam�itou teplotu, porovnává ji s po-
�adavkem a na základì tohoto porovnání 
provede akèní zásah na topném èlenu. 
Topným èlenem je radiátor a akèní zásah je 
proveden zmìnou míry �krcení ventilu na 
pøívodu topné vody. Aktuální po�adavek na 
teplotu v místnosti je dán individuálními 
po�adavky u�ivatele, hygienickými èi jinými 
normami a èasovým vyu�itím. Systému je 
zadán prostøednictvím PC. Ten potom za-
ji��uje, aby s teplem bylo zacházeno co 
nejhospodárnìji, aby bylo pøivádìno pouze 
do obsazených místností. Sám si stanovuje, 
s jakým pøedstihem je nutno místnost vytá-
pìt, stejnì jako odstavení vytápìní pøed 
uplynutím po�adované doby. Nasazením 
této techniky lze docílit úspory tepla na 
vytápìní cca 30 %. Nemalý pøínos pøi vyhod-
nocování pøiná�í i archivace teplot v prùbìhu 
otopného období.

Opatøeními na tìchto �kolách do�lo ke 
sní�ení spotøeby tepla o 48 %, tj. o 3 500 
GJ/rok. Nemalý energetický pøínos má i sní-
�ení spotøeby elektrické energie na pohon 
pùvodních obìhových èerpadel ve vý�i cca 
30 MWh/rok.

Kromì této finanènì nejnároènìj�í akce 
byla ve zmínìných letech provedena gene-
rální oprava výmìníkové stanice 9. Z� 
a výmìna oken v M� Slovenská a v Centru 
pro respiraènì oslabené dìti.

V roce 2006 byla zateplena 16. Z� Okru�ní  
a 7. Z� na ulici Kvítková vèetnì výmìny 
oken. Ta byla vymìnìna i v M� Budova-
telská a v M� Milíèova v Malenovicích. 
V 11. Z� v Malenovicích byla provedena 



rekonstrukce výmìníkové stanice. Velkou 
akcí tohoto roku byla instalace øídicích 
systémù IRC v 10. M� a v 5. Z�. 

V roce 2007 byla provedena instalace ter-
moregulaèních ventilù v M� a Z� a výmìna 
oken v 11. Z�. 

V r. 2008 si náv�tìvníci Mìstských lázní Zlín 
mohli poprvé v�imnout nového solárního 

2systému o plo�e kolektorù 228 m  na støe�e 
haly krytého padesátimetrového bazénu. 
Solární systém nejen výraznì �etøí spotøebu 
páry potøebnou na ohøev "padesátky", ale 
v letních mìsících dohøívá také vodu ve 
venkovním bazénu. Instalace vakuového 
solárního systému na budovì Mìstských 
lázní byla podpoøena z projektu Energy in 
Minds!

V letech 2008 - 2009 investice do ener-
geticky úsporných opatøení pokraèovaly. 
Byla provedena výmìna oken v M� Dìtská, 
Svatopluka Èecha a 8. Z� Malenovice 
a rekonstrukce M� Santra�iny. Ta zahrno-
vala zateplení obvodových stìn budovy 
a opravu støechy, výmìnu oken a celkovou 
rekonstrukci systému vytápìní, vèetnì mo-
dernizace výmìníkové stanice dálkového 
rozvodu tepla. Byla uskuteènìna také 
instalace IRC systému na Z� Podhoøí. 
Rekonstrukce budovy M� Santra�iny a insta-
lace IRC systému na Z� na Podhoøí byla 
podpoøena z projektu Energy in Minds! 
Následovala realizace projektù financo-
vaných Fondem soudr�nosti (EU), Státním 
fondem �ivotního prostøedí ÈR a statutárním 
mìstem Zlínem, a to projekt Zlep�ení tepel-
nì technických vlastností budov Základní 
�koly Zlín, tø. Svobody 868 a projekt 
Zlep�ení tepelnì technických vlastností 
budov Základní �koly Zlín, Nová cesta 268. 
Obì akce probìhly v období èervence a� 
listopadu r. 2009. 

Opatøení ke sní�ení energetické nároènosti 
pøevá�nì �kolních budov, realizovaná od 
roku 2003, pøedstavují úsporu energie na 
vytápìní cca 12 600 GJ/rok a sní�ení emisí 
CO  o cca 1 260 t/rok.2

Jakékoli dotazy týkající se energetiky, zpù-
sobù vytápìní, úsporných opatøení apod. je 
mo�no smìøovat na pracovníky Energetic-

kého konzultaèního a informaèního støe-
diska Èeské energetické agentury, kteøí 
jsou k dispozici 2x týdnì (pondìlí a støeda 
od 13 do 17 hod.) v prostorách pracovi�tì 
Magistrátu mìsta Zlína, Zarámí 4421. 

Poradenství z oblasti energetiky a získávání 
dotací ze státního rozpoètu a z fondù Evrop-
ské unie poskytuje ve Zlínì také Energetická 
agentura Zlínského kraje, o. p. s. Kanceláø 
agentury naleznete ve 22. budovì svitov-
ského areálu, informace jsou k dispozici na 
www.eazk.cz.

10.5  Alternativní zdroje energie

Nelze pochybovat o tom, �e zásoby fosilních 
paliv (uhlí, ropa, plyn) jsou vyèerpatelné. 
Proto se ji� dnes musí lidstvo sna�it o vyu�ití 
energie, která je z hlediska spotøeby nevy-
èerpatelná. Pozornost je proto soustøedìna 
na alternativní zdroje energie:

obnovitelné zdroje energie (voda, vítr, 
slunce, biomasa apod.)

druhotné zdroje energie (odpady, sklád-
kový plyn)  

Jsou konstruována nová a nová zaøízení pro 
vyu�ívání tìchto zdrojù a rovnì� dotaèní 
politika vyspìlých státù je zamìøena na 
podporu vyu�ívání alternativních zdrojù ener-
gie. Èeská republika se napø. zavázala 
pokrýt v roce 2010 a� 8 % hrubé spotøeby 
elektøiny z obnovitelných zdrojù energie.

Energie vodních tokù

V okolí Zlína je v provozu jediná malá vodní 
elektrárna o výkonu 5 kW. Je umístìna na 
øece Døevnici u jezu Kleèùvka, v obci �ele-
chovice nad Døevnicí. Vzhledem k velmi 
malým prùtokùm je její provoz znaènì 
slo�itý.

Energie vìtru

K vyu�ívání energie vìtru je na území ÈR 
vhodných pomìrnì málo lokalit. Základní 
podmínkou je støední rychlost vìtru pøevy-
�ující hranici 6 m/s. Na území mìsta Zlína 
není v provozu �ádná vìtrná elektrárna 
a vzhledem ke støedním rychlostem vìtru 
v této lokalitì nelze pøedpokládat vyu�ití 
vìtrné energie ani v budoucnu.



Energie sluneèního záøení

K získání tepla lze vyu�ít jak pasivních so-
lárních systémù vyu�ívajících prosklených 
ploch k zachycení sluneèního záøení, které 
obvykle ohøívá vzduch, tak aktivních solár-
ních systémù, které pro zachycení sluneè-
ního záøení vyu�ívají solární kolektory, kde 
absorbér zachycené teplo pøedává teplonos-
nému médiu, co� je vìt�inou voda, pøípadnì 
vzduch.

Energie sluneèního záøení je v souèasné 
dobì vyu�ívána zejména v solárních termic-
kých systémech, a to pøedev�ím k ohøevu 
teplé u�itkové vody v rodinných domech 
a vody v bazénech, ale také k výrobì tepla 
na pøitápìní, zejména novostaveb tvoøených 
nízkoenergetickými budovami (viz kap. 
10.6).

Na území mìsta je nainstalováno cca 
2400 m  kapalinových (plochých) solárních 

2kolektorù a cca 240 m  vakuových (trubico-
vých) kolektorù. Nejvìt�ími instalacemi 
plochých kolektorù jsou velkoplo�né systé-

2my o výmìøe 105 m  na støe�e SP� ve Zlínì 
2na tøídì Tomá�e Bati a 60 m  na støe�e 

jedné z budov areálu Technických slu�eb 
Zlín, s. r. o., v Loukách, vyu�ívané k výrobì 
TUV. Nejvìt�í aplikací vakuových kolektorù 

2je systém o plo�e 228 m  instalovaný na 
støe�e haly krytého 50metrového bazénu 
Mìstských lázní ve Zlínì a slou�ící k dohøevu 
vody v bazénu. Instalace velkoplo�ných so-
lárních kolektorù na budovì Technických 
slu�eb Zlín, s. r. o., a budovì Mìstských 
lázní byla podpoøena z projektu Energy in 
Minds!

Dal�í mo�ností vyu�ití sluneèní energie je její 

pøímá pøemìna na elektrickou energii ve 
fotovoltaických systémech. Sluneèní ener-
gie je vzhledem k nepøíznivému rozlo�ení 
výkonu v jednotlivých mìsících vhodnìj�í na 
výrobu elektrické energie ne� na vytápìní. 
Vzhledem k vysokým investièním nákladùm 
bylo donedávna vyu�ívání solárních foto-
voltaických systémù jen velmi ojedinìlé 
(napø. pro napájení dopravního znaèení 
nebo demonstraèních panelù ve �kolách). 
S výrazným zvý�ením výkupních cen fotovol-
taické elektøiny po r. 2007 v�ak do�lo také 
k výraznému rùstu zájmu obèanù i podnika-
telských subjektù o tyto systémy. V roce 
2008 byla napø. instalována solární 
elektrárna o výkonu 201 kWp na rekultivo-
vané èásti skládky odpadù Suchý dùl, kterou 
spravují Technické slu�by Zlín, s. r. o. Insta-
lace fotovoltaické elektrárny byla podpoøena 
z projektu Energy in Minds! Men�í systémy 
o výkonu kolem 5 kWp, instalované v rámci 
tohoto projektu, se objevily také na støe-
chách nìkterých rodinných domù (viz kap. 
10.7).

Biomasa

Vyu�ívání biomasy, tedy døevní nebo 
rostlinné hmoty pro výrobu energie, má 
nesporný význam z celé øady dùvodù. 
Výhodou spalování biomasy je v�eobecné 
sní�ení emisí oproti spalování fosilních 
paliv, navíc dostateèné zásoby tohoto bio-
paliva lze v podmínkách ÈR úspì�nì zajistit. 
V souèasné dobì se u nás nejèastìji pou�í-
vá døevní odpad vznikající pøi zpracování 
døeva (piliny, hobliny, �tìpky). Existuje v�ak 
i mo�nost vyu�ívání rychle rostoucích rostlin, 
jejich� hmota mù�e být po usu�ení stejnì 
jako døevní odpad lisována do tzv. peletek èi 
briket. Pro pøímé spalování v kotlích na 
biomasu jsou efektivní rostliny, které dosa-
hují výnosu kolem 10 t suché hmoty z 1 ha. 
Jedná se napø. o èièorku, topinambur èi 
u�lechtilou odrùdu ��ovíku, experimentálnì 
se ovìøují i víceleté druhy - rychle rostoucí 
døeviny (topoly a vrby). Úplný seznam druhù 
rostlin nejvhodnìj�ích pro energetické úèely 
je uveden v pøíloze è. 3 naøízení vlády 
è. 86/2001 Sb., dle kterého se také posky-
tují dotace ve vý�i 5 500 Kè/ha. 



Mìsto Zlín zavedlo v roce 2008 Pilotní 
projekt sbìru bioodpadu ze zahrad a domác-
ností v mìstské èásti Podvesná a pozdìji 
Zále�ná. Bioodpad sebraný z tìchto lokalit 
je zpracováván v biofermentoru EWA 
v areálu skládky Suchý dùl. Výsledným pro-
duktem aerobní fermentace je zemìdìlský 
kompost a hlavnì energetické palivo. Toto 
certifikované palivo odkupuje spoleènost  
Alpiq Zlín, s. r. o., která je spaluje ve svém 
fluidním kotli. Kotel pro�el v roce 2009 
rekonstrukcí tak, aby mohla být spalována 
biomasa. Instalace biofermentoru byla 
podpoøena z projektu Energy in Minds!

Døevní odpad vznikající pøi údr�bì mìstské 
zelenì je z pøevá�né èásti �tìpkován a po-
u�íván k mulèování vysazených ploch, zbylá 
èást biomasy je zpracována v komunitní 
kompostárnì na Lesním høbitovì a násled-
ný kompost je vracen zpìt k údr�bì mìstské 
zelenì. Jediným zaøízením na spalování 
døeva je kotelna v rekreaèním areálu Hotel 
Láznì Kostelec, kde  jsou spalovány mokré 
piliny a �tìpka.

Geotermální energie a energie prostøedí

Geotermální energie a energie prostøedí je 
vyu�ívána tepelnými èerpadly, která jako 
jediná technologie doká�e vyu�ít tyto nízko-
teplotní zdroje. Na Zlínsku je nainstalováno 
cca 65 tìchto èerpadel, která slou�í jako 
alternativní zdroj pro vytápìní objektù, pøe-
dev�ím rodinných domù.

Tepelná èerpadla jsou zaøízení umo�òující 
odnímat teplo z okolního prostøedí (vody, 
vzduchu nebo zemì), pøevádìt ho na vy��í 
teplotní hladinu a následnì úèelnì vyu�ít pro 
vytápìní nebo ohøev teplé vody. Jedná se 
o zaøízení, které je schopno z 1 kWh elektric-
ké energie vyrobit 2,5 a� 4 kWh tepelné 
energie. Tepelná èerpadla se v zahranièí 
vyu�ívají pro vytápìní naprosto bì�nì ji� 
nìkolik desítek let, jejich vìt�ímu roz�íøení 
u nás dosud bránily velmi nízké ceny energií, 
které prodlu�ovaly ekonomickou návratnost 
vy��ích poøizovacích nákladù. Nutná vy��í 
poèáteèní investice je následnì vyvá�ena 
velmi nízkými provozními náklady. Obecnì 
mù�eme tepelná èerpadla rozdìlit do tøí 
nejvýznamnìj�ích skupin podle zpùsobu 

získávání tepelné energie. Jedná se o systé-
my zemì - voda, voda - voda a vzduch - voda. 

V r. 2009 byly v Mìstských lázních Zlín 
pùvodní vìtrací jednotky nahrazeny dvojicí 
komorových vìtracích jednotek, z nich� ka�-
dá je vybavena jednostupòovým deskovým 
rekuperátorem, tepelným èerpadlem, teplo-
vodními ohøívaèi, jedním ventilátorem pro 
pøívod a druhým pro odvod bazénového 
vzduchu, pøièem� oba jsou osazeny filtry. 
Jednotky zaji��ují odvlhèování vìtraného 
prostoru tak, �e odvádìný bazénový vzduch 
je tepelným èerpadlem nejprve ochlazen, 
aby do�lo k vysrá�ení vzdu�né vlhkosti. 
Teplem vznikajícím pøi této fázové pøemìnì 
je pak vzduch zpìtnì dohøíván. Pøípadné 
nadbyteèné teplo (napøíklad v létì) je pøedá-
váno do bazénové vody, èím� dochází také 
k úsporám energie na ohøev bazénu. 

Instalace tepelných èerpadel byla podpo-
øena z projektu Energy in Minds!

Spalování odpadù

Trendy v zemích EU vedou k minimalizování 
objemu odpadù ukládaných na skládky. Po 
separaci recyklovatelných surovin lze spalo-
váním získat teplo, vyu�itelné pøi napojení 
na soustavu centralizovaného zásobování 
teplem, popøípadì v kombinovaném provozu 
vyrábìt elektøinu a teplo.

Ve zlínské oblasti je provozována spalovna 
nebezpeèného odpadu SITA - EMSEKO, 
a. s., v areálu spoleènosti TAJMAC - ZPS. Je 
zde spalován pøevá�nì zdravotnický odpad, 
dále kapalný odpad (rozpou�tìdla, øedidla, 
oleje a øezná kapalina), zneèi�tìné obaly 
a hadry, barvy a lepidla.



V souèasné dobì se v Alpiq Zlín, s.r.o, pøi-
pravuje vedle spalování bì�ného paliva 
(uhlí) ve fluidních kotlích, také spalování 
tuhého alternativního paliva v tìchto kotlích. 
Tuhé alternativní palivo je smìs vytøídìných 
drcených odpadù - plastù, syntetického 
textilu, pry�e, papíru a døeva, které mají 
po�adované vlastnosti spalování.

Spalování tuhého komunálního odpadu 
nará�í na po�adavek pøesného slo�ení, který 
bez pøísného tøídìní nelze splnit. V této 
oblasti ÈR jako celek výraznì pokulhává za 
ostatními zemìmi EU.

Vyu�ití bioplynu

Skládka komunálního odpadu

Ve zlínské oblasti je provozována jedna 
skládka tuhého komunálního odpadu v lo-
kalitì Suchý dùl na Mladcové. V ulo�eném 
odpadu probíhají fyzikálnì-chemické i mikro-
biální procesy za souèasné tvorby skládko-
vého plynu. Plyn je tvoøen z více ne� 40 % 
metanem, co� je dobrým pøedpokladem pro 
jeho vyu�ití k energetickým úèelùm. Odply-
nìní skládky je provádìno systémem tzv. 
plynových studní vybudovaných v areálu. 
Sbìrný systém pak zabezpeèuje odvod 
vzniklého bioplynu do èerpací stanice, ze 
které je dopravován do Alpiq Zlín, s.r.o., 
a spalován jako podpùrné palivo v uhelných 
fluidních kotlích (viz kap. 10.1).

Èistírna odpadních vod Malenovice

Bioplyn vznikající pøi procesu èi�tìní odpad-
ních vod je spalován v teplovodních kotlích. 
Vzniklé teplo je vyu�íváno v areálu ÈOV 
k výrobì teplé u�itkové vody. Produkce 

3bioplynu se ustálila na 550 000 m  za rok.

10.6  Energeticky úsporné domy

Rodinné i bytové domy stavìné pøed rokem 
1990 pomìrnì málo zohledòovaly tepelné 
parametry budov, nebo� cena tepla a dal�ích 
energií byla nízká. S rùstem cen energií v 90. 
letech a zvlá�tì pak po r. 2000 výraznì 
vzrostl i zájem o stavební materiály a tech-
nologie, umo�òující dosáhnout tepelné 
pohody interiéru i pøi výraznì sní�ených 
nákladech na vytápìní v zimì, pøípadnì na 
klimatizaci v létì. Energetická provìrka 
budov, uskuteènìná v rámci programu EU 
Concerto (viz kap. 10.7), ukázala, �e 
zatímco u domù a bytù stavìných do r. 1990 
se mìrná spotøeba tepla bì�nì pohybovala 

2v rozmezí 150 - 250 kWh/m .rok, domy 
stavìné v 90. letech u� zpravidla dosahují 

2hodnot kolem 100 kWh/m .rok a po r. 2000 
se èím dál èastìji objevují domy nízkoener-
getické s mìrnou spotøebou tepla pod 50 

2kWh/m .rok, a také domy pasivní se spotøe-
2bou pod 15 kWh/m .rok. Pro jejich staveb-

níky je dùle�ité, �e tìchto parametrù lze 
dosáhnout pøi investièních nákladech 
nepøesahujících obvyklé náklady o více ne� 
10 - 15 %. S rùstem cen energií jde pøitom 
o rychle návratné vícenáklady.

Specifickým typem nízkoenergetických a� 
pasivních domù jsou domy chránìné zemí, 
stavìné v lokalitì Ji�ní Chlum. Zámìrem 
tohoto projektu je demonstrovat ve støedo-
evropských podmínkách výhody daného 
typu bydlení jako optimální architektury pro 
pøechod mìsta v otevøenou krajinu, které 
zároveò minimalizuje závislost obyvatel na 
rùstu cen energií a dal�ích neobnovitelných 
pøírodních zdrojù. Jednotícím principem 
domkù stavìných v této lokalitì jsou zelené 



støechy porostlé vegetací a severní stìny 
splývající s okolním terénem, zatímco ji�ní 
a východní fasády jsou otevøeny slunci a vý-
hledùm do okolí. Díky tepelnì akumulaèním 
vlastnostem obklopující zeminy spotøebují 
tyto domy k zaji�tìní dokonalé tepelné 
pohody jen cca ètvrtinu energie ve srovnání 
s klasickým moderním rodinným domem. 

Kromì mimoøádné energetické úspornosti 
se tyto domy vyznaèují dal�ími pøednostmi:

lze je s výhodou stavìt na nejlevnìj�ích 
pozemcích, jako jsou svahy a jiné terény 
nevhodné pro klasickou zástavbu a zemì-
dìlské vyu�ití;

bì�ná údr�ba vy�aduje podstatnì ménì 
èasu a penìz;

vyznaèují se vysokou odolností vùèi 
po�áru a dal�ím �ivelným pohromám (krupo-
bití, vìtrným smr�tím apod.);

jejich obyvatelé se v nich cítí velmi bez-
peènì, mj. vzhledem k omezené mo�nosti 
vloupání a vandalismu;

jsou zvukovì dokonale izolované, tedy 
tiché. Umo�òují bydlení i v hlukovì velmi 
exponovaných lokalitách (v blízkosti ru�ných 
cest, leti���);

pøedstavují architekturu, která v maxi-
mální míøe zachovává pùvodní ráz krajiny 
a asimilaèní plochu zelenì. 

Bli��í informace jsou k dispozici na 
stránkách www.zelenebydleni.eu.

10. 7 Projekt Energy in Minds! 
(Mysleme na energii!)

Od kvìtna 2005 je Zlín spolu s tøemi dal�ími 
evropskými mìsty úèastníkem mezinárod-
ního projektu Energy in Minds! (Mysleme na 
energii!). Jeho cílem je prokázat na komu-
nální úrovni, �e lze do roku 2010 dosáhnout 
výrazného sní�ení závislosti na fosilních 
zdrojích energie (uhlí, ropì a zemním plynu), 
ani� by se to jakkoliv dotklo �ivotní úrovnì 
obyvatel èi ekonomického rozvoje mìsta. 
Naopak: obèanùm a institucím má program 
pøinést úspory ve výdajích za energie, 
místním firmám pak zakázky pøi zateplování 
budov a jejich vybavení moderními technic-
kými systémy, vyu�ívajícími obnovitelné 

zdroje energie. Projekt naplòuje strate-
gickou prioritu EU Odstranìní závislosti 
Evropy na energetických zdrojích z rizikových 
oblastí a politickou prioritu Evropa jako 
svìtový garant sni�ování emisí skleníkových 
plynù. Ekonomickým zámìrem projektu je 
pak iniciovat vyvolání masové poptávky po 
energeticky úsporných opatøeních. 

Úèastníci projektu Energy in Minds! 
ve Zlínì:

statutární mìsto Zlín

Zelené bydlení, o. s.

Teplo Zlín, a.s.

Ekosolaris, a.s.   

Cíle projektu Energy in Minds! 

Po�adavkem Evropské komise je na pøesnì 
vymezených modelových územích øádu nì-
kolika tisíc obyvatel dosáhnout bìhem 5 let 
sní�ení roèní spotøeby konvenèních energií 
o cca 30 % ve srovnání s poèáteèním sta-
vem. S ohledem na po�adavek zastoupení 
v�ech skupin spotøebitelù energií - tj. do-
mácností �ijících v rodinných i nájemních 
domech, prùmyslu, obchodu, slu�eb, kance-
láøských i veøejných budov - byla ve Zlínì jako 
demonstraèní oblast vybrána západní èást 
mìsta, zahrnující místní èásti Louky, Chlum 
a sídli�tì Podhoøí. V zájmu maximálního 
dopadu projektu na v�echny obyvatele Zlína 
byly s Evropskou komisí vyjednány také dva 
demonstraèní projekty v centru mìsta: 
instalace velkoplo�ného solárního systému 
na støe�e haly krytého 50metrového bazénu 
zimních lázní a zateplení M� Santra�iny (viz 
kap. 10.4). 



Dosavadní výsledky projektu 
(stav k 30. 5. 2009)

Dosud bylo v rámci projektu podpoøeno 64 
obèanù, 3 veøejné instituce a 6 podnikatel-
ských subjektù. K 30. 5. 2009 èinila celková 
vý�e pøidìlené dotace 18 593 000 Kè. Byly 
realizovány tyto aktivity:

zateplení 16 rodinných domù, 1 bytového 
domu s 24 byty, 1 veøejné budovy (komp-
letní rekonstrukce budovy M� Santra�iny) 
a 3 kanceláøských objektù

výstavba 24 nízkoenergetických rodin-
ných domù a 1 kanceláøského objektu

instalace 17 malých solárních systémù 
pro ohøev TUV, pøípadnì dotápìní rodinných 
domù a 2 velkoplo�ných solárních systémù 
(solární systém k ohøevu TUV v Technických 
slu�bách Zlín, s. r. o., a systém k ohøevu 
vody v bazénech Mìstských lázní Zlín)

instalace 7 malých solárních (fotovol-
taických) systémù pro výrobu elektøiny 
a 2 velkoplo�ných fotovoltaických systémù 
(solární fotovoltaický systém o výkonu 40 
kWp na ploché støe�e budovy Pozemního 
stavitelství Zlín, a. s., v technickém areálu 
v Loukách a systém o výkonu 200 kWp na 
skládce Suchý dùl) zvý�ení úèinnosti systé-
mu vyu�ití skládkového plynu a biologicky 
rozlo�itelných odpadù na skládce komu-
nálního odpadu Suchý dùl

instalace biofermentoru EWA v areálu 
skládky Suchý dùl

optimalizace rozvodu tepla a TUV na sí-
dli�ti Podhoøí

zavedení IRC systému k automatické 
regulaci teploty v Z� M. Al�e na Podhoøí

instalace tepelných èerpadel k ohøevu 
vzduchu a vody v budovì Mìstských lázní 
Zlín

Tìmito opatøeními do�lo v demonstraèních 
objektech k úspoøe cca 26 % konvenèních 
energií a redukci emisí CO  o cca 1 320 tun 2

roènì. Vzhledem k dokonèovaným aktivitám 
je reálný pøedpoklad, �e celková úspora 
konvenèních energií bude na konci projektu, 
tj. k 30. 5. 2010, èinit 33 % a redukce emisí 
CO  cca 1 700 tun roènì.2

10.8  Legislativa 

Zákon è. 406/2000 Sb., o hospodaøení 
energií

Zákon è. 458/2000 Sb., podmínky pro 
podnikání a výkon státní správy v energe-
tických odvìtvích

Naøízení vlády è. 195/2001 Sb., podrob-
nosti obsahu územní energetické koncepce

Vyhlá�ka è. 151/2001 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti úèinnosti u�ití energie 
pøi rozvodu tepelné energie a vnitøním 
rozvodu tepelné energie

Vyhlá�ka è. 152/2001 Sb., kterou se 
stanoví pravidla pro vytápìní a dodávku 
teplé u�itkové vody

Vyhlá�ka è. 213/2001 Sb., podrobnosti 
nále�itostí energetického auditu

Vyhlá�ka è. 214/2001 Sb., kterou se sta-
noví vymezení zdrojù energie, které budou 
hodnoceny jako obnovitelné

Vyhlá�ka è. 215/2001 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti oznaèování energe-
tických spotøebièù energetickými �títky

Vyhlá�ka è. 291/2001 Sb., kterou se sta-
noví podrobnosti úèinnosti u�ití energie pøi 
spotøebì tepla v budovách

Vyhlá�ka è. 372/2001 Sb., kterou se 
stanoví pravidla pro rozúètování nákladù na 
tepelnou energii na vytápìní a nákladù na 
poskytování teplé u�itkové vody mezi 
koneèné spotøebitele



Nebezpeèné látky a pøípravky jsou takové, 
které vykazují jednu nebo více nebezpeè-
ných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou 
klasifikovány za podmínek stanovených 
zákonem jako:

a) výbu�né, které mohou exotermnì reago-
vat i bez pøístupu kyslíku za rychlého vývinu 
plynu nebo u nich� dochází pøi definovaných 
zku�ebních podmínkách k detonaci a prud-
kému shoøení nebo které pøi zahøátí vybu-
chují, jsou-li umístìny v èásteènì uzavøené 
nádobì,

b) oxidující, které pøi styku s jinými látkami, 
zejména hoølavými, vyvolávají vysoce exo-
termní reakci,

c) extrémnì hoølavé, které v kapalném sta-
vu mají bod vzplanutí ni��í ne� 0 °C a bod  
varu ni��í ne� 35 °C nebo které v plynném  
stavu jsou vznìtlivé pøi styku se vzduchem 
za normální (pokojové) teploty a normálního 
(atmosférického) tlaku,

d) vysoce hoølavé, které: 

- se mohou samovolnì zahøívat a poté
vznítit pøi styku se vzduchem za normální 
(pokojové) teploty, normálního (atmosfé-
rického) tlaku a bez pøívodu energie,

- se mohou v pevném stavu snadno vznítit 
po krátkém styku se zápalným zdrojem a po 
odstranìní zápalného zdroje dále hoøí nebo 
doutnají,

- mají v kapalném stavu bod vzplanutí ni��í 
ne� 21 °C a nejsou extrémnì hoølavé,

- pøi styku s vodou nebo vlhkým vzduchem 
uvolòují vysoce hoølavé plyny v mno�ství nej-
ménì 1 litr/kg/hod.,

e) hoølavé, které mají bod vzplanutí v roz-
mezí od 21 °C do 55 °C,

f) vysoce toxické, které po vdechnutí, po�ití 
nebo proniknutí kù�í mohou i ve velmi 
malém mno�ství zpùsobit akutní nebo 
chronické po�kození zdraví nebo smrt,

g) toxické, které po vdechnutí, po�ití nebo 
proniknutí kù�í mohou i v malém mno�ství 
zpùsobit akutní nebo chronické po�kození 
zdraví nebo smrt,

h) zdraví �kodlivé, které po vdechnutí, po�ití 
nebo proniknutí kù�í mohou pùsobit akutní    
nebo chronické po�kození zdraví nebo smrt,

i)  �íravé, které pøi styku s �ivou tkání mohou 
zpùsobit její znièení,

j) drá�divé, které nemají vlastnosti �íravin, 
ale pøi pøímém dlouhodobém nebo opako-
vaném styku s kù�í nebo sliznicí mohou 
vyvolat zánìt,

k) senzibilizující, které po vdechnutí nebo 
proniknutí kù�í mohou vyvolat pøecitlivìlost 
tak, �e po dal�í expozici vznikají charakteris-
tické pøíznaky,

l) karcinogenní, které po vdechnutí, po�ití 
nebo proniknutí kù�í mohou vyvolat nebo 
zvý�it èetnost výskytu rakoviny,

m) mutagenní, které po vdechnutí, po�ití 
nebo proniknutí kù�í mohou vyvolat nebo 
zvý�it èetnost výskytu genetických po�ko-
zení,

n) toxické pro reprodukci, které po vdech-
nutí, po�ití nebo proniknutí kù�í mohou 
vyvolat nebo zvý�it èetnost výskytu nedìdiè-
ných po�kození potomkù, po�kození 
reprodukèních funkcí nebo schopností 
reprodukce mu�e nebo �eny,

o) nebezpeèné pro �ivotní prostøedí, které 
po proniknutí do �ivotního prostøedí pøed-
stavují nebo mohou pøedstavovat okam�ité 
nebo opo�dìné nebezpeèí.

Na základì znìní zákona è. 240/2000 Sb. 
§ 18, odst. 2, písm. c) má Magistrát mìsta 
Zlína od roku 2000 vypracován krizový plán 
mìsta, který byl ji� nìkolikrát aktualizován. 
Krizový plán vychází z krajského KP a je 
souèasnì jeho rozpracováním a upøesnìním 
na podmínky mìsta, vèetnì hodnocení rizik. 
Je to chránìný slu�ební dokument, proto 
není veøejný. 

Jedním z mo�ných ohro�ení obyvatelstva 
(zdroji rizika) v dùsledku havárie jsou nepo-
chybnì objekty zacházející s nebezpeènými 
chemickými látkami a pøípravky. 

V pøípadì havárie budou zasahovat profesio-
nální jednotky integrovaného záchranného 
systému (IZS). Lokální problémy mohou být 
øe�eny krizovým �tábem s nasazením sil 
a prostøedkù mìsta ve spolupráci s IZS. 
Pokud by to situace vy�adovala, mohou být 
nasazeny rovnì� síly a prostøedky Armády 
Èeské republiky.



Legislativa

Zákon è. 133/1985 Sb., o po�ární 
ochranì, v platném znìní

Zákon è. 86/1992 Sb., o péèi o zdraví lidu, 
v platném znìní

Zákon è. 585/2004 Sb., o branné povin-
nosti a jejím zaji��ování (branný zákon) za 
stavu ohro�ení státu nebo váleèného stavu

Zákon è. 59/2006 o prevenci záva�ných 
havárií zpùsobených vybranými nebezpeè-
nými chemickými látkami a chemickými 
pøípravky, v platném znìní 

Zákon è. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému

Zákon è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení

Vyhlá�ka è. 383/2000 Sb., o zásadách 
havarijního plánování pro havárie zpùso-
bené chemickými látkami

Zákon è. 356/2003 Sb. o chemických 
látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì 
nìkterých zákonù

Vyhlá�ka è. 232/2004 Sb. k provádìní 
zákona o chemických látkách a chemických 
pøípravcích

Od roku 2001 platí zákon o posuzování vlivù 
na �ivotní prostøedí (EIA) è.100/2001 Sb., 
který nahradil pùvodní zákon 244/1992 Sb. 
V pøíloze zákona jsou vyjmenovány zámìry, 
které podléhají posuzování buï v pùsob-
nosti Ministerstva �ivotního prostøedí ÈR, 
nebo krajského úøadu. Uvedený zákon 
rovnì� zavedl termín �zji��ovací øízení�, ve 
kterém pøíslu�ný správní úøad provìøuje, zda 
zámìr stavby nebo èinností bude èi nebude 
posuzován z hlediska tohoto zákona. Zji��o-
vacím øízením pro�lo v letech 1992 - 2009  
celkem 99 zámìrù.

V lednu 2004 byla pøijata novela zákona  
è. 100/2001 Sb., zákon  93/2004 Sb., kde 
je definována tzv. SEA, to je posuzování vlivù 
strategií, koncepcí, zámìrù, územnì pláno-
vací dokumentace na �ivotní prostøedí podle 
parametrù uvedených v pøíloze tohoto 
zákona. 



Na základì zákona o obcích a mnoha dal-
�ích zákonù a navazujících pøedpisù je obec 
povinna chránit a vytváøet zdravé �ivotní 
prostøedí v obci, zaji��ovat èistotu obce, 
odvoz domovních odpadù a jejich nezávadné 
zne�kodòování, zásobování pitnou vodou 
a èi�tìní odpadních vod, spravovat, udr�o-
vat a provozovat zaøízení slou�ící k uspoko-
jování potøeb obèanù, jsou-li vlastnictvím 
obce. Jde tedy o základní úkoly komunální 
ekologie a hygieny, které má za povinnost 
zaji��ovat ka�dá obec. 

EVVO jsou spolu s nástroji ekonomickými 
a legislativními dùle�itým preventivním 
nástrojem ochrany �ivotního prostøedí.

13.1 Zlínská ekocentra neboli centra 
EVVO

Jako Zlíòané jsme si nejednou za�li odpo-
èinout do areálu Zoo a zámek Zlín - Le�ná, 
p. o., kde mù�eme pobýt na èerstvém vzdu-
chu, nabrat krásné zá�itky ze setkání se 
zvíøaty, pøípadnì z krásného prostøedí. Mo�-
ná ne v�ichni víme, �e v zoo probíhají velmi 
zajímavé exkurze a výukové programy pro 
�koly. Exkurze probíhají pøímo u vybrané 
expozice nebo pavilonu. Jejich náplní jsou 
kromì vlastního výkladu biologie a anato-
mie zvíøat také ekologické vztahy v návaz-
nosti na jednotlivé expozice zvíøat. Souèástí 
výuky jsou i pracovní listy. Výukové programy 
probíhají ve vzdìlávacím støedisku Tyrol 
v areálu zoo a jsou zamìøeny na pøedstavení 
jednotlivých ekosystémù Zemì. V kombi-
naci mluveného slova, promítání filmových 
ukázek, praktického poznávání pøírodnin ve 
skupinách mohou dìti a studenti �kol pro�ít 
zajímavou výuku mimo �kolu. 

Ve Zlínì mù�eme nav�tívit i Útulek pro zví-
øata v nouzi na Vr�avì. Díky pravidelnì 
poøádaným akcím pro veøejnost a mo�nosti 
volného vstupu do objektu se setkáme s do-
mácími mazlíèky, s nìkterými mù�eme také 
jít na procházku do nedalekého lesa.

Dùm dìtí a mláde�e ASTRA Zlín je dal�í 
vyhledávaná �oáza� Zlína. Ekocentrum 
velkého sídli�tì Ji�ní Svahy nav�tìvují pøe-
vá�nì �koly a rodiny s dìtmi. V objektu se 
nachází novì upravená malá zoo a zahrada 

s ekologickými prvky, jako je jezírko, mini-
lesík nebo bylinná zahrádka. DDM ASTRA 
Zlín poøádá zajímavé pøírodovìdné a ekolo-
gické akce, pravidelné zájmové krou�ky 
a oblíbené ekologické výukové programy pro 
�koly, ve kterých se dìti uèí vnímat krásy 
pøírody v�emi smysly. 

Nemalou zásluhu na rozvoji ekologických 
a environmentálních aktivit ve Zlínì má také 
obèanské sdru�ení Ekocentrum Ètyølístek, 
které pøipravuje pro �koly ekologické výuko-
vé programy na téma ochrany pøírody 
a udr�itelný �ivot, dále zaji��uje ve mìstì 
ekoporadenské slu�by. Díky zdravému nad-
�ení jeho èlenù se mù�eme projít také po 
nauèných stezkách Pasekáøské a Andrýs-
kovì (v blízkosti Jaroslavic a Fry�táku). 

K ekocentrùm bezesporu patøí Ekodomy na 
Ji�ním Chlumu. �iøitelem moderního bydlení 
je obèanské sdru�ení Zelené bydlení, které 
svou èinností dokazuje, �e �ivotní úroveò lze 
zvy�ovat i bez nároku na vy��í spotøebu 
energie, pitné vody a dal�ích pøírodních 
zdrojù. Sdru�ení poøádá �kolení, pøedná�ky, 
workshopy, odborné exkurze, poskytuje 
ekologické poradenství a je iniciátorem zají-
mavých osvìtových akcí o výstavbì objektù 
pøírodní architektury a dal�ích systémù 
zmíròujících negativní dopady bydlení na 
pøírodu a krajinu.

Biofarma Vránovi - Samota Juré le�í nad 
Zlínem - Lu�kovicemi, na kopci Juré a nabízí 
výchovné programy pro dìti, akce pro rodiny 
s dìtmi a pro veøejnost, obèerstvení s pro-
dejem biopotravin (jsou pøevá�nì vyrobené 
na farmì), ubytování. Po domluvì se 
náv�tìvníci mohou projet na koních, rybaøit 
(2 km) a své úlovky si pøipravit v peci èi na 
ro�ni, nebo si vyjít do lesa houbaøit.

Dal�ím místem, kde cílenì ve mìstì pro-
bíhá environmentální výchova, je areál 
Technických slu�eb Zlín, s. r. o., ve Zlínì -
Loukách. Zájemci si mohou objednat 
odbornou exkurzi na tøídírnì odpadù, mohou 
si prohlédnout skládku Suchý dùl, fotovol-
taickou elektrárnu nebo biofermentor na 
zpracovaní bioodpadu .

Kontakty na zlínská ekocentra: 
www.zlin.eu/page/25766.kontakty/



V roce 2009 podepsalo statutární mìsto 
Zlín Prohlá�ení o spolupráci mìsta Zlína 
s obèanským sdru�ením Líska. Podepsáním 
mìsto podpoøilo rozvíjení aktivit environ-
mentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty 
v rámci Zlínského kraje a potvrdilo spolu-
práci s nositeli a partnery projektu Rozvoj 
sítì environmentálních, vzdìlávacích, 
poradenských a informaèních center ve 
Zlínském kraji (05/2009 - 04/2011).

Hlavním cílem projektu je zvý�ení informo-
vanosti obèanù Zlínského kraje o �ivotním 
prostøedí a posílení aktivní úèasti veøejnosti 
na jeho ochranì prostøednictvím kvalitního 
environmentálního vzdìlávání, výchovy 
a osvìty a environmentálního poradenství, 
které v rùzných formách snadno dostupných 
�iroké veøejnosti realizuje profesionální sí� 
vzdìlávacích, poradenských a informaèních 
center.

13.2  Environmentální osvìta 
veøejnosti
Ji� tradicí se od roku 1993 stala kampaò 
Den Zemì - v týdnu okolo 22. dubna, která 
vrcholí Ekojarmarkem pro �irokou veøejnost 
ve Zlínì na námìstí Míru, na nìm� se pre-
zentují ekologické organizace. Ka�dý rok má 
jiné téma, napø. v roce 2009 znìlo Les a 
�ivot v nìm. K aktivitám kampanì patøí 
program v útulku pro zvíøata, program pro 
dìti ve zlínské zoo, exkurze Pasekáøská 
stezka, Netopýøí vý�lap, Cesta pohádkovým 
lesem nebo výsadba stromù. Potì�ující je 
rostoucí zájem �kol o úklidy potokù, pøileh-
lých lesù i okolí �koly a o výtvarnou soutì�.

Ekologií o�ije centrum mìsta i na podzim 
v mìsíci záøí, kdy probíhá kampaò Evropský 
týden mobility a s ním spojený Evropský 

den bez aut. V roce 2009 se na akci podílelo 
na 20 organizací a firem z mìsta, dále 
v�echny zlínské �koly, vèetnì mateøských. 
Podzimní kampaò se poøádá v mnoha 
zemích Evropy, v Èeské republice je 
koordinována Ministerstvem �ivotního pro-
støedí ÈR. Akce se stává jednou z klíèových 
osvìtových kampaní proti klimatickým 
zmìnám, nebo� napomáhá k rozvoji udr�i-
telné dopravy a zlep�ení ovzdu�í ve 
mìstech. Vzhledem k tomuto významu bylo 
zvoleno i heslo pro rok 2009: Na�e mìsto  
na�e klima! Kampanì ka�doroènì poøádá 
Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
Magistrátu mìsta Zlína.

V Magazínu Zlín vychází po celý rok pravi-
delnì èlánky na téma Environmentální 
výchova, ve mìstì se poøádají akce na pod-
poru lidové tvoøivosti.

V roce 2008 mìsto vydalo Ekomapu Zlína 
a následnì dal�í infomateriály (Nespalujte 
odpad doma, Doma chytøe a úspornì).

13.3  Environmentální výchova 
a vzdìlávání ve �kolách
V rámci Pilotního projektu sbìru bioodpadu 
v mìstské èásti Podvesná 2008 byly distri-
buovány do �kol pro názornou výuku sbìrné 
nádoby, vzorky zpracované biomasy z biofer-
mentoru, informativní letáky a recyklovaný 
papír pro výtvarnou èinnost k tématu. Byla 
zaji�tìna instalace propagaèních letákù 
k projektu ve vozech MHD, natoèen filmový 
snímek Bioodpad, dále probìhla eko-
výtvarná soutì� pro dìti Slupky z mého 
ovoce pøemìní se po roce.

V roce 2010 bude zahájena kampaò na 
správné ukládání také komunálního odpa-
du, a to formou ti�tìných plakátù a výukou 



na �kolách. Stále se toti� ve mìstì mno�í 
pøípady ukládání odpadu vedle kontejnerù, 
i kdy� obèané mohou odpad vìt�ích rozmìrù 
odlo�it celoroènì do sbìrných dvorù nebo 
vyu�ít mobilních svozù odpadù nebo akce 
èisté mìsto.

Bìhem �kolního roku Magistrát mìsta Zlína 
ve spolupráci s Lískou, o.s., pravidelnì 
informuje �koly pøes �kolní koordinátory 
EVVO o aktuálním dìní v EVVO ve mìstì 
a kraji, a to na akcích, pracovních setkáních 
Sklenìnka nebo elektronickou po�tou, dále 
pøipravuje dotazníky k potøebným analýzám 
stavu EVVO na �kolách. 

Ve spolupráci statutárního mìsta Zlína, 
Zlínského kraje a dal�ích subjektù ve mìstì 
pøipravila v roce 2009 Základní �kola �típa  
první roèník krajské Eko-olympiády. Téma-
tem prvního roèníku bylo �ivotní prostøedí 
okolí na�í �koly. Soutì�ili jednotlivci v kate-
gorii �ákù 8. a 9. tøíd a odpovídajících 
roèníkù gymnázií z cca 20 �kol kraje, co� 
byla na první roèník velmi slu�ná úèast!

Tradiènì hojnou náv�tìvností se mù�e po-
chlubit napøíklad Vánoèní koledování na 
Základní �kole Køiby - sídli�tì Ji�ní Svahy.

13.4  Ekofond

Od roku 1990 je zøízen Ekofond jako úèelový 
fond statutárního mìsta Zlína. Z fondu jsou 
poskytovány dotace fyzickým i právnickým 
osobám na EVVO, dále na ekologické 
vytápìní, odkanalizování objektù, protipo-
vodòová opatøení, akce dìtských organizací 
a obèanských sdru�ení zabývajících se 
ochranou �ivotního prostøedí, projekty na 
realizaci opatøení vedoucích ke zlep�ení 
stavu �ivotního prostøedí ve statutárním 
mìstì Zlínì, ale i na zalo�ení nebo 
rekonstrukci ovocných sadù.

www.zlin.eu/page/471.ekofond

13.5  Projekt Zdravé mìsto Zlín

Cílem Projektu Zdravé mìsto Zlín je podpora 
zdraví, udr�itelného rozvoje a zlep�ování 
podmínek pro kvalitní �ivot obyvatel. Pøi 
realizaci tohoto cíle se vychází z meziná-
rodnì platných dokumentù - Zdraví 21, 
Místní agenda 21.

V letech 1996 - 2007 bylo mìsto Zlín èle-
nem Národní sítì Zdravých mìst (NSZM). 
Dùvodem pro ukonèení èlenství bylo 
zejména rozhodnutí pokraèovat ve strate-
gickém plánování a øízení v postupu 
odli�ném od doporuèení, která jsou pevnì 
zakotvena v Metodice NSZM. Tímto by 
nebylo mo�né naplòovat kritéria stanovená 
pro postup èlenských mìst.

V souèasné dobì pokraèuje èinnost Komise 
Zdravého mìsta, která je poradním orgá-
nem Rady mìsta Zlína a pøi øízení jsou 
nadále prosazovány principy Místní agendy 
21 (naplòování akèního plánu poøízeného 
metodou komunitního plánování, realizace 
celostátních kampaní, jako jsou Den Zemì 
nebo Evropský týden mobility, spolupráce 
s nestátními i soukromými subjekty na 
zlep�ování kvality �ivota ve mìstì apod.).

www.zlin.eu/page/15369.zdrave-mesto

13.6 Legislativa

Výchozím podkladem pro environmentální 
èinnost ve Zlínì je Místní koncepce EVVO 
statutárního mìsta Zlína na období 2009 - 
2013. Dokument vymezuje aktivity EVVO 
tak, aby byly kvalitní a odpovídaly potøebám 
obèanù Zlína. Dokument byl pøipraven na 
základì usnesení vlády ÈR è. 1048/2000 
o Státním programu environmentálního 
vzdìlávání, výchovy a osvìty v ÈR. 

Zákon è. 123/1998 Sb., o právu na infor-
mace o �ivotním prostøedí,  v platném znìní

Státní program EVVO v ÈR (schválený usne-
sením vlády è. 1048/2000) obsahuje 
konkrétní dílèí úkoly pro oblast environmen-
tálního poradenství 

Rozvojový program environmentálního po-
radenství v ÈR pro období 2008 - 2013
Úèelem je stanovení strategických opatøení 
(priorit) v oblasti poradenství zamìøeného 
na �ivotní prostøedí v Èeské republice pro 
období 2008  2013 

Koncepce EVVO ve Zlínském kraji



V ochranì zvíøat

Problematika je obsa�ena v zákonì 
è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti 
týrání, v platném znìní.

Kontaktujte orgány ochrany zvíøat povìøené 
výkonem dozoru:

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, 
tel.: 577 653 508

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel.: 577 630 924 (925) 

Pokud je nutný okam�itý zásah, volejte:

Mìstskou policii Zlín, tel.: 156

Policii ÈR, tel.: 158 nebo 577 433 333

Psi, koèky

Obra�te se na:
Mìstskou policii Zlín, odchytovou slu�bu 
RAS, tel.: 604 220 261

Útulek pro zvíøata v nouzi Zlín - Vr�ava, 
tel.: 577 244 444

pøíslu�ný obecní úøad 
Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel.: 577 630 924 (925)

Volnì �ijící �ivoèichové 
(srna, labu�, draví ptáci)

Obra�te se na:

Mìstskou policii Zlín, odchytovou slu�bu 
RAS, tel.: 604 220 261

Odbor mìstské zelenì MMZ (pøi nálezu na 
honebních pozemcích), tel.: 577 630 (991)

Okresní myslivecký spolek Zlín, Vr�ava, 
tel.: 577 210 231

Stanici pro záchranu �ivoèichù 
v Barto�ovicích, tel.: 556 758 675 
nebo 602 540 037 

Záchrannou stanici volnì �ijících �ivoèichù 
Buchlovice, tel: 732 250 240 
nebo 732 943 438

Pokud je vá�né podezøení, �e zvíøe uhynulo 
na naka�livou chorobu, kontaktujte:

Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj, 
tel.: 577 210 796

1. Jste svìdkem týrání zvíøat?

2. Co dìlat, kdy� najdete opu�tìné, tou-
lavé èi poranìné zvíøe?

3. Co dìlat s uhynulými zvíøaty ve mìstì?

V jiném pøípadì:

Mìstskou policii Zlín, odchytovou slu�bu 
RAS, tel.: 604 220 261

MAT Otrokovice (kafilérie), 
tel.: 577 922 183

Pokud se vám zdá pøíli� malý na to, aby sám 
úspì�nì pøe�il zimu a nemù�ete se o nìj 
postarat sami, obra�te se na:

Stanici pro záchranu �ivoèichù 
v Barto�ovicích, tel.: 556 758 675 
nebo 602 540 037 

Útulek pro zvíøata v nouzi, Zlín-Vr�ava, 
tel.: 577 244 444

Záchrannou stanici volnì �ijících �ivoèichù 
Buchlovice, tel: 732 250 240 
nebo 732 943 438

Útulek pro zvíøata v nouzi Zlín - Vr�ava, jeho� 
zøizovatelem je statutární mìsto Zlín, se 
nachází u hlavní silnice ze Zlína smìrem na 
Fry�ták, tel.: 577 244 444. Informace 
bìhem dne poskytne paní �migurová, 
tel. 737 057 773 nebo Odbor �ivotního pro-
støedí a zemìdìlství MMZ, tel. 577 630 924 
(925).

V pøípadì, �e prodejce nemá k takovému 
prodeji povolení, kontaktujte:

Krajský úøad Zlínského kraje, 
tel.: 577 043 363, 364

Èeskou inspekci �ivotního prostøedí Brno 
se sídlem ve Zlínì, tøída T. Bati 3792, 
tel.: 577 690 462 (468)

4. Co s je�kem pøed zimou?

5. Máte zájem o zvíøe (psa, koèku) z útul-
ku?

6. Prodává nìkdo chránìné druhy �ivoèi-
chù?



7. Co dìlat s uhynulým krou�kovaným ptá-
kem?

8. Kdo vám poradí pøi problémech s cho-
vem, zdravotním stavem va�ich domácích 
zvíøat?

9. Máte obavy z roje èi hnízda vèel, vos 
nebo sr�òù?

10. Pøemno�ili se u vás potkani, my�i nebo 
hmyz?

11. Nelíbí se vám, �e majitel nezaji��uje 
úklid exkrementù po svém psovi?

1. Co dìlat v pøípadì pádu stromu na veøej-
ném prostranství?

Krou�ek s oznaèením Národní muzeum, 
pøíp. cizojazyèný, sundat a poslat na adresu: 
Krou�kovací stanice Národního muzea 
Praha, Hornomìcholupská 34, 110 00 
Praha 10, tel.: 271 961 256

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, 
tel.: 577 653 508

Ordinace veterinárních lékaøù, viz Zlaté 
stránky, rubrika Veterináøi (veterinární 
ambulance, kliniky, ordinace)

Volejte:

Hasièský záchranný sbor Zlínského kraje, 
tel.: 150

firmu DERATEX, spol. s r.o. - vosy, sr�ni, 
mravenci, vèely a ostatní hmyz, 
tel.: 577 431 128 nebo 603 480 024

Volejte:

firmu DERATEX, spol. s r.o., 
tel.: 577 431 128 nebo 603 480 024

Podle ustanovení § 47 písm. d) zákona 
è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném 
znìní, ten, kdo zneèistí veøejné prostranství, 
veøejnì pøístupný objekt nebo veøejnì pro-
spì�né zaøízení anebo zanedbá povinnost 
úklidu veøejného prostranství, se dopustí 
pøestupku a mù�e být pokutován a� do vý�e 
20 000 Kè.

V pøípadì poru�ování uvedeného zákona se 
obra�te na:

Mìstskou policii Zlín, 
tel.: 156 nebo 577 630 501

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel.: 577 630 924 (925)

V ochranì zelenì

Volejte: 

v pracovní dny Odbor mìstské zelenì MMZ, 
tel. 577 630 560 

v mimopracovní dny Hasièský záchranný 
sbor Zlínského kraje, tel.: 150

Lze po konzultaci s pøíslu�ným obecním 
úøadem - ve Zlínì s Odborem mìstské 
zelenì MMZ, tel.: 577 630 989

Volejte: 

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel. 577 630 940 - 942

Volejte:  

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel. 577 630 940 - 942

Volejte:

Hasièský záchranný sbor Zlínského kraje, 
tel.: 150

Mìstskou policii, 
tel.: 156 nebo 577 630 501

Plo�né vypalování porostù je pøestupkem, 
za který hrozí pokuta a� do vý�e 25 000 Kè 
dle zákona è. 133/1985 Sb. o po�ární 
ochranì, v platném znìní.

Volejte:

Stavební úøad MMZ, tel.: 577 630 121 
(160, 169, 194)

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel.: 577 630 940 (954)

V ochranì vody

Havárii je nutno ohlásit na nìkterém z tìch-
to telefonních èísel:

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel.: 731 732 443, 577 630 955

Mìstská policie Zlín, 
tel.: 156, 577 630 501

Hasièský záchranný sbor Zlínského kraje,  
tel.: 150, 950 670 222

2. Chcete sami vysadit døeviny na veøej-
ném prostranství?

3. Chcete pokácet strom?

4. Jste svìdky po�kozování døevin?

5. Vypaluje nìkdo trávu?

6. Dochází ve va�em okolí ke stavební 
èinnosti (stavba, oplocení, terénní úpravy, 
návozy�), která ovlivòuje krajinu?

1. Stali jste se svìdky havárie?



Policie ÈR, tel.: 158, 974 662 480

Volejte: 

Moravskou vodárenskou, a. s., 
tel.: 577 124 240, 577 124 111

Podle vodního zákona je zakázáno mytí 
motorových vozidel a provozních mecha-
nizmù ve vodních tocích nebo na místech, 
kde by mohlo dojít k ohro�ení jakosti po-
vrchových nebo podzemních vod. Ve mìstì 
by k této situaci mohlo dojít napø. v místech, 
kde je de��ová kanalizace zaústìna pøímo 
do vodního toku; mytí auta nad vpustí 
v dosahu takovéto de��ové kanalizace by 
znamenalo ohro�ení kvality vody v toku. Ve 
Zlínì jsou takovými místy napø. Ji�ní Svahy, 
Kúty nebo Barto�ova ètvr�, ale i nìkteré 
èásti Malenovic.

Pokud zjistíte, �e nìkdo myje motorové 
vozidlo v rozporu s vý�e citovaným usta-
novením, ohlaste tuto skuteènost ihned na 
slu�ebnu Mìstské policie Zlín, tel.: 156, 
577 630 501.

Pokud odebíráte vodu z potoka pomocí 
vìdra nebo konve, tedy bez pomoci zvlá�t-
ního technického zaøízení, jedná se 
o obecné nakládání s vodami, ke kterému 
není tøeba �ádné povolení.

Pokud v�ak k èerpání pou�ijete napøíklad 
èerpadlo, budete moci odebírat vodu z po-
toka pouze na základì povolení k nakládání 
s vodami, které mù�e vydat vodoprávní úøad 
- Magistrát mìsta Zlína, Odbor �ivotního 
prostøedí a zemìdìlství.

Studny, které byly prokazatelnì provedeny 
pøed rokem 1955, se pova�ují za stavebnì 
povolené a zároveò na základì znìní pùvod-
ního vodního zákona z roku 1955 je takté� 
povolen odbìr vody z takových studní 
(nakládání s vodami). Odbìr vody je v�ak 
povolen pouze v takovém mno�ství a za 
takovým úèelem, za jakým studna slou�ila 
právì pøed rokem 1955. Podrobné infor-

2. Uniká voda z potrubí?

3. Umývá nìkdo automobil na veøejném 
prostranství?

4. Lze odebírat vodu z potoka k zálivce 
zahrady?

5. Lze odebírat vodu ze staré studny, ke 
které nemám �ádné povolení? 

mace poskytne Magistrát mìsta Zlína, 
Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, 
tel. 577 630 955 (970).

Informaci o kvalitì vody z veøejného vodo-
vodu ve Zlínì mù�e podat spoleènost 
Moravská vodárenská, a.s., tøída T. Bati 
383, 760 49 Zlín, tel.: 577 124 111, 
www.smv.cz.

Informaci o kvalitì vody z veøejných studní 
a z pramenù ve Zlínì - Pøílukách (koneèná 
zastávka MHD) a v Malenovicích (U svaté 
vody) poskytne Magistrát mìsta Zlína, 
Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, 
tel. 577 630 955.

Rozbory vzorkù vody provádí:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì, praco-
vi�tì Zlín, Havlíèkovo nábø. 600, 760 01 
Zlín,  tel.: 577 553 107

Moravská vodárenská, a. s., pracovi�tì Zlín, 
tøída T. Bati 383, 760 49 Zlín, 
tel.: 577 901 654, 577 124 111

Vá� dìtský lékaø nebo

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlínì, Havlíèkovo nábø. 600,  
tel.: 577 006 711, www.khszlin.cz .

Informace mù�ete získat dotazem na 
pøíslu�ném vodoprávním úøadì - Magistrátu  
mìsta Zlína, Odboru �ivotního prostøedí 
a zemìdìlství  577 630 955, 577 630 111, 
www.zlin.eu.

V ochranì ovzdu�í

 

získáte na :

Odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
Magistrátu mìsta Zlína, tel. 577 630 953 
(982), fax: 577 432 901, 
e-mail: olgacisarova@muzlin.cz, 
janagrebenickova@seznam.cz  

6. Chcete zjistit kvalitu vody z veøejných 
zdrojù?

7. Chcete si nechat vyhotovit rozbor pitné 
nebo odpadní vody z vlastního zdroje?

8. Kdo vám podá informace o kojenecké 
vodì?

9. Kde lze získat informace z oblasti vod-
ního hospodáøství?

1. Informace o aktuálním stavu ovzdu�í ve 
Zlínì



Krajské hygienické stanici Zlínského kraje, 
Havlíèkovo nábøe�í 600, 
tel.: 577 006 711, fax: 577 006 746, 
e-mail: khs@khszlin.cz

Volejte:

pøíslu�ný obecní úøad - ve Zlínì Odbor �ivot-
ního prostøedí a zemìdìlství MMZ, 
tel.: 577 630 953 (982)

Èeskou inspekci �ivotního prostøedí, oblast-
ní inspektorát Brno, deta�ované pracovi�tì 
Zlín, tel.: 577 690 468

Podle zákona o ovzdu�í je zakázáno spa-
lovat listí, hoølavé látky zneèi��ující ovzdu�í 
vèetnì plastických hmot, látky zneèi��ující 
ovzdu�í kouøovou vleèkou èi jinými toxickými 
zplodinami. 

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ povolí v pøípadì pøíznivých rozptylových 
podmínek spalování èistého suchého døeva, 
oøezy stromù nebo klestí (bez povrchové 
úpravy nátìrù, lakù èi døevotøísky).

Pokud se jedná o nepovolené spalování, 
volejte:

Mìstskou policii Zlín, 
tel.: 577 630 501 (502)

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství 
MMZ, tel.: 577 630 953 (982)

S hlukem a vibracemi

K okam�itému zásahu volejte:

Mìstskou policii Zlín, 
tel.: 156 nebo 577 630 501 (502)

Ohlaste:

Krajské hygienické stanici Zlínského kraje, 
odd. fyzikálních �kodlivin, tel.: 577 006 715

pøi nadmìrném hluku na staveni�ti Stavební 
úøad MMZ, tel.: 577 630 121 (130, 169, 
194)  

Kontaktujte 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì, 
pracovi�tì Zlín, tel.: 577 553 198

2. Zdá se vám, �e nìkterý komín nad-
mìrnì kouøí?

3. Vidíte nìkoho pálit odpad na volném 
prostranství?

1. Obtì�uje vás nadmìrný hluk v dobì 
noèního klidu po 22. hodinì?

2.  Myslíte si, �e pracujete v nadmìrnì 
hluèném prostøedí?

Se stavbou ve va�em okolí

Volejte pøíslu�ný stavební úøad - ve Zlínì 
Stavební úøad MMZ, tel.: 577 630 121 
(130, 169, 194)

v pøípadì stavby pozemní komunikace  
Odbor dopravy a silnièního hospodáøství 
MMZ, tel.:  577 630 720 (721)

Volejte:

Mìstskou policii, tel.: 156 (tísòová linka)

Krajskou hygienickou stanici Zlínského 
kraje, tel.: 577 006 711, fax: 577 006 746, 
e-mail: khs@khszlin.cz

Ohlaste:

pøíslu�nému stavebnímu úøadu - ve Zlínì 
Stavební úøad MMZ, tel.: 577 630 121 
(130, 169, 194)

S odpady

Sbìrné dvory ve Zlínì: 

a) Louky - areál Technických slu�eb Zlín, 
s. r. o.,   

b) Zále�ná, objekt je umístìn na Zále�né I - 
Bure�ov, naproti supermarketu Kaufland 

c) Jiráskova ulice na Letné

d) Malenovice na ulici Zahradní 

Výkupny druhotných surovin:

a) EPR PAPÍR, s. r. o., Hradská 512, Zlín 
(papír, plasty, sklo, �elezo, barevné kovy)

b) firma Valdemar Hönig, ulice Malotova, 
Zlín - za supermarketem Interspar (kovy)

c) QUINTAL DOG, s. r. o., Pøíluky 168, Zlín 
(barevné kovy)

d) KASKON, spol. s r. o., prùmyslový areál 
Svit, a. s., Zlín, provozní budova è. 265 
(výkup - kovy, barevné kovy, akumulátory; 
záøivky,  odbìr - autovraky)

e) Fe MARKET - recycling, s. r. o. 

provozovna Fry�ták (v�echny druhy kovo-
vého odpadu, barevné kovy, akubaterie)    

Pr�tné (v�echny druhy kovového odpadu, 
barevné kovy, papír a lepenka, akubaterie)    

Teèovice (v�echny druhy kovového odpadu, 

1. Vzniká ve va�em okolí stavba bez povo-
lení?

2. Obtì�uje stavba okolí nadmìrným pro-
vozem v dobì noèního klidu nebo nepoøád-
kem na staveni�ti a v jeho okolí?

1. Kde od vás odeberou druhotné suroviny?



barevné kovy, papír a lepenka, akubaterie)    

Ostrata (v�echny druhy kovového odpadu, 
barevné kovy, papír, sklo, plasty, akuba-
terie, oleje, olovìné akumulátory, transfor-
mátory)    

f) ALLMETAL, s. r. o., Lípa 303 (kovy)  

g) firma Petr Adámek, K Pasekám 623, Zlín 
(kovy, papír)

h) K - INDUSTRIES , Pr�tné 457/2, Zlín 
(kovy)

Do nádob na tøídìný odpad, které jsou 
instalovány ve v�ech èástech Zlína. Pøed 
vhozením PET lahví do kontejneru je defor-
mujte se�lápnutím.  

Charita Zlín, Bure�ov 4886, Zlín - nositelné 
�atstvo a obuv, hraèky

Charitní centrum sociální pomoci, Zále�ná 
I/4057, Zlín - staré vybavení domácností, 
napø. nábytek a elektrospotøebièe (praèky, 
lednièky a jiné)  pouze po osobní domluvì 
(paní  Vlachová, tel.: 577 212 979) 

ADRA - kontaktní místo Kúty 1962, Zlín, 
tel.: 577 222 005, pouze na výzvu ADRY 
jsou pøijímány zcela funkèní domácí 
elektrospotøebièe.

Do skupiny nebezpeèných odpadù patøí 
baterie v�eho druhu, oleje, barvy, øedidla, 
plechovky od barev, záøivky, výbojky, 
kyseliny, hydroxidy, pesticidy, léky, lepidla, 
fotochemikálie, jedy, chladnièky aj. Va�e 
nebezpeèné odpady mù�ete odevzdat ve 
sbìrných dvorech ve Zlínì (viz vý�e nebo 
kap. 8.3).

V pøímìstských èástech, kde sbìrné dvory 
nejsou, lze vyu�ít mobilní svozy. Termíny 
svozù jsou uvedeny v Prùvodci odpadovým 
hospodáøstvím mìsta Zlína, zastávky 
mobilních svozù jsou vybaveny oznaèníky 
(www. zlin.eu). 

Dal�í mo�nosti zne�kodnìní odpadù: 

SITA - EMSEKO, s. r. o., areál TAJMAC - ZPS, 
a. s., Zlín - Malenovice, spalovna nebezpeè-
ných odpadù, tel.: 577 105 651

2. Kam s nevratným sklem, plasty a starým 
papírem?

3. Kam se star�ím �atstvem, obuví, hraè-
kami a dal�ími pøedmìty z domácností?

4. Kam s nebezpeènými odpady?

5. Co s velkoobjemovým odpadem?

6. Co s autovraky?

7. Potøebujete odvézt vìt�í mno�ství 
odpadù (zemina, su� apod.) a pøistavit 
velkoobjemové kontejnery?

8. Kdo se zabývá recyklací stavebních 
sutí a odpadù?

9. Objevili jste nìkde èernou skládku?

Vìt�inu velkoobjemového odpadu je 
mo�no ulo�it ve sbìrných dvorech, v 
místních èás-tech Zlína lze vyu�ít 
pravidelných mobilních svozù odpadù. 
Dal�í mo�nosti:
Technické slu�by Zlín, s. r. o., 
skládka odpadù Suchý dùl - Mladcová, 
tel.: 577 243 625
EKO - UNIBAU, a. s., Praha, 
skládka Bøezová (u Slu�ovic), 
tel.: 577 982 054, 577 982 055
Moravská skládková spoleènost, a. s., 
skládka Kvítkovice, 
tel.: 577 922 181, 577 923 846

Metal�rot Tlumaèov, a. s., 
provoz Tlumaèov (likvidace autovrakù), 
Mánesova 510, tel.: 577 128 111
KASKON, spol. s r. o., prùmyslový areál 
Svit, a. s., Zlín, provozní budova è. 265
Sbìr autovrakù v rámci jarní a podzimní 
akce Èisté mìsto
- opu�tìné autovraky hlaste:
Magistrát mìsta Zlína
a) Odbor dopravy a silnièního hospodáø-
ství (pokud je vrak umístìn na  komuni-
kaci), tel.: 577  630 721
b) Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìl-
ství (je-li vrak mimo komunikaci), 
tel.: 577 630 922

Obra�te se na:
Technické slu�by Zlín, s.r.o., 
Louky 321, tel.: 577 111 411 
(pracovi�tì dispeèerù)

IMOS Restav, s. r. o., Teèovice 353, 
tel.: 577 197 131, 606 720 863 (pan 
David Nedbálek)
Centring, spol. s r. o., Zlín  Malenovice, 
Teèovská  1052, tel.: 577 102 862 

Skládku nahlaste Odboru �ivotního 
prostøedí a zemìdìlství MMZ, Zarámí 
4421, tel.: 577 630 922 



Agentura ochrany pøírody a krajiny 
- støedisko Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín 
tel.: 577 653 520
e-mail:zlin@nature.cz

Èeská energetická agentura
- konzultaèní a informaèní støedisko Zlín 
Zarámí 4421, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 320

Èeská inspekce �ivotního prostøedí 
- poboèka Zlín
tø. T. Bati 3792 (budova bývalého OkÚ), 
762 69 Zlín
tel. 577 690 462 (468, 474, 477, 489)
e-mail: public@bn.cizp.cz 

Zemìdìlská agentura 
a Státní rostlinolékaøská správa
Zarámí 88, 760 41 Zlín
tel. 577 211 002

Krajská hygienická stanice Zlínského 
kraje se sídlem ve Zlínì
Havlíèkovo nábø. 600,  760 01 Zlín
tel. 577 006 711
e-mail: khs@khszlin.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský 
kraj - inspektorát Zlín
Zarámí 88, 760 01 Zlín
tel. 577 011 114
e-mail: insp.zlin.kvsz@svscr.cz

Krajský úøad Zlínského kraje
- Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství
tø. T. Bati 21, 761 90 Zlín
tel. 577 043 350 (351)
e-mail: posta@kr-zlinsky.cz

Lesy Èeské republiky, s. p.
- lesní správa Luhaèovice
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhaèovice
tel.  577 197 071
e-mail: ls136@lesycr.cz

- správa tokù - oblast povodí Moravy
U skláren 781, 755 18 Vsetín
tel. 571 489 833 (834)
pracovi�tì Luhaèovice
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhaèovice
tel. 577 197 097 (098)
e-mail: ost57@lesycr.cz

Magistrát mìsta Zlína
- Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství
Zarámí 4421, 761 40 Zlín
tel. 577 630 950

havárie na úseku vodního hospodáøství 
tel. 731 732 443
e-mail: muzlin@muzlin.cz

Ministerstvo �ivotního prostøedí
- územní pracovi�tì Olomouc
Krapkova 3, 779 00 Olomouc
tel. 577 553 107
e-mail: info@mzp.cz

Moravská vodárenská, a. s. 
- pracovi�tì Zlín
tø. T. Bati 383, 760 49 Zlín
tel. 577 124 111, 
dispeèink  577 124 240 
(nepøetr�itá havarijní slu�ba)
e-mail: zc@smv.cz

Moravský rybáøský svaz
- místní organizace Zlín
P.O. BOX 132, 761 64 Zlín
tel. 577 105 784
e-mail: posta@mrszlin.cz

Povodí Moravy Brno, s. p.
- závod Støední Morava, provoz Zlín
Teèovská 1109, 763 02 Zlín
tel.  577 105 973, 
dispeèink Brno, tel. 541 211 737 
(nepøetr�itá havarijní slu�ba)

Správa CHKO Bílé Karpaty
Nádra�ní 318, 763 26  Luhaèovice
tel.: 577 119 626 - 8
e-mail: bilekarp@nature.cz

Státní fond �ivotního prostøedí
- pracovi�tì Zlín
J. A. Bati 5520 (areál Svit, budova è. 22)
tel. 577 522 275
e-mail: radka.machova@sfzp.cz

Technické slu�by Zlín, s. r. o.
Louky 321, 760 31 Zlín
tel.: 577 111 411
e-mail: info@tszlin.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì
- pracovi�tì Zlín
Havlíèkovo nábø. 600, 760 01 Zlín
tel. 577 553 107
e-mail: zuzlin@zu.cz

Zemìdìlská vodohospodáøská správa
- oblast povodí Moravy, pracovi�tì Zlín 
�kolní 3362, 760 01 Zlín
tel. 577 210 594
e-mail: zlin@zvhs.cz



www.portal.gov.cz 
- portál veøejné správy Èeské republiky 

www.zlin.eu  
- statutární mìsto Zlín

www.kr-zlinsky.cz  
- Krajský úøad Zlínského kraje

www.mze.cz 
- Ministerstvo zemìdìlství

www.mzp.cz 
- Ministerstvo �ivotního prostøedí

www.cizp.cz  
- Èeská inspekce �ivotního prostøedí

www.sfzp.cz  
- Státní fond �ivotního prostøedí

www.svscr.cz  
- Státní veterinární správa ÈR

www.szu.cz  
- Státní zdravotní ústav

www.khszlin.cz 
- Krajská hygienická stanice se sídlem 
ve Zlínì

www.chmi.cz  
- Èeský hydrometeorologický ústav

www.ceu.cz 
- Ústav zemìdìlských a potravináøských 
informací

www.ochranaprirody.cz  
- Agentura ochrany pøírody a krajiny

www.cenia.cz  
- Èeská informaèní agentura �ivotního 
prostøedí

www.bilekarpaty.cz  
- Správa CHKO Bílé Karpaty

www.csop.ecn.cz 
- Èeský svaz ochráncù pøírody

www.zelenedomy.cz 
- obèanské sdru�ení Zelené bydlení

www.pavucina-sev.cz  
- Sdru�ení støedisek ekologické výchovy

www.i-ekis.cz  
- konzultaèní a informaèní støedisko Èeské 
energetické agentury

www.ekokom.cz 
- EKO-KOM, a.s., tøídìní odpadù 

www.smv.cz  
- Moravská vodárenská, a.s.

www.tszlin.cz  
- Technické slu�by Zlín, s. r. o.

www.zoolesna.cz  
- Zoo a zámek Zlín-Le�ná, p. o.

www.eko4listek.cz  
- Ekocentrum Ètyølístek, o.s.

www.ddmastra.cz  
- Dùm dìtí a mláde�e ASTRA Zlín, p. o.

www.utulek.zlin.cz 
- Útulek pro zvíøata v nouzi Vr�ava, Zlín

www.biofarmajure.ic.cz  
- biofarma Vránovi, Zlín

www.enviweb.cz 
- �iroké spektrum informací ze v�ech 
oblastí ochrany �ivotního prostøedí 

www.natura2000.cz 
- soustava NATURA 2000 v ÈR

www.agroweb.cz  
- zemìdìlský portál

www.cah.cz 
- Èeská asociace hydrogeologù

www.povodi.cz  
- stavy, prùtoky, kvalita vody ve vodních  
tocích, záplavová území 

www.geolog.cz 
- studny, vrty, geotechnika, tepelná 
èerpadla

www.studny.info  
- v�e o stavbì studní

www.tzb-info.cz 
- technická zaøízení budov

www.biom.cz 
- biomasa, kompostování

www.ekoznacka.cz 
- ekologicky �etrné výrobky

www.ekolist.cz  
- deník o �ivotním prostøedí

www.ekodomov.cz  
- �etrný pøístup k pøírodì, problematika 
odpadù

www.kynologie.cz  
- chovatelství, kluby, útulky, zajímavosti 
ze svìta psù

www.svobodazvirat.cz  
- organizace na ochranu práv zvíøat

www.klubagility.cz  
- Klub agility ÈR

www.spolecnostprozvirata.cz  
- organizace pro ohleduplné zacházení 
se zvíøaty



ÈR  Èeská republika

DDM  dùm dìtí a mláde�e

EVVO environmentální vzdìlávání, 
výchova a osvìta

Hasièi Hasièský záchranný sbor 
Zlínského kraje 

CHKO  Chránìná krajinná oblast

KHS ZK Krajská hygienická stanice 
Zlínského kraje

MMZ  Magistrát mìsta Zlína

M� mateøské �koly

M�P  Ministerstvo �ivotního prostøedí

NP Národní park

ORP Zlín správní obvod Magistrátu 
mìsta Zlína jako obecního 
úøadu obce s roz�íøenou 
pùsobností

o. s.  obèanské sdru�ení

O�PaZ  Odbor �ivotního prostøedí 
a zemìdìlství

p. o.  pøíspìvková organizace

RAS  asanaèní slu�ba 
pøi Mìstské policii

RD  rodinný dùm

SMZ  statutární mìsto Zlín

TSZ  Technické slu�by Zlín, s. r. o

ZK  Zlínský kraj

Z�  základní �koly

ZOO  zoologická zahrada

�P  �ivotní prostøedí

�ivotní prostøedí Zlínska a jeho ochrana 
2005, O�PaZ MMZ
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