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Shrnutí 

      Projekt řeší přípravu sběrného dvora v Hronově. Město Hronov a čtyři obce v nejbližším 
okolí nemají sběrný dvůr. V Hronově žije 6 400 obyvatel, ve zmíněných obcích další 4 000 
obyvatel. 
      Sběr  nebezpečného  a  objemného odpadu se v Hronově a  okolních  obcích  zajišťuje 
mobilním svozem 2x ročně. Mimo tyto termíny nemají občané možnost zbavit se uvedených 
odpadů. 
      V současnosti nemá město ještě k dispozici konkrétní vhodný pozemek pro sběrný dvůr. 
Proto také  není  zřejmé,  jestli  se  bude jednat  o  stavbu „na zelené louce“  nebo se využije 
některý stávající průmyslový objekt. 
      Sběrný  dvůr  bude  sloužit  ke  sběru  nebezpečných  odpadů  včetně  elektrozařízení, 
objemných odpadů (z toho zvlášť kompostovatelných odpadů), sběru barevného skla, papíru, 
plastů společně s nápojovými kartony, pneumatik, kovů a menšího množství stavební suti. 
      Podle velikosti a polohy získaného pozemku pro sběrný dvůr by se kompostovatelný 
odpad na místě drtil a kompostoval, nebo by ho odvážela svozová firma ke kompostování do 
svého  zařízení.  Před  odvozem  by  se  větve  seštěpkovaly,  aby  se  zmenšil  jejich  objem. 
Výhledově  bude  snad  možné  odvážet  část  bioodpadu  do  nově  vybudované  fermentační 
bioplynové stanice v Úpici.
      Město Hronov chce žádat o dotaci na výstavbu sběrného dvora z Operačního programu 
životního prostředí, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady. 
      Sběrný dvůr umožní obyvatelům odevzdávat nebezpečné a objemné odpady 2x týdně. 
Dále  předpokládáme,  že  se  vytřídí  více  odpadu  na  úkor  směsného  komunálního  odpadu, 
zejména biologického odpadu ze zahrad a ubude divokých skládek tohoto odpadu. 

Identifikace problému 
      
      Město  Hronov nemá dosud sběrný dvůr.  V současné  době,  v souvislosti  s možností 
získání podpory z Operačního programu životního prostředí na vybudování sběrného dvora, 
začaly přípravy této akce. 
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      V Hronově žije 6 400 obyvatel.  Město sestává z šesti  katastrálních území – Hronov, 
Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník,  Žabokrky a Malá Čermná, přitom k.ú. Malá Čermná je 
územně odděleno, vzdáleno 6 km od obvodu města. Na jižním okraji Hronova navazuje na 
současně zastavěné území města Městys Velké Poříčí s 2 500 obyvateli. Ve Velkém Poříčí 
není také sběrný dvůr a podle předběžného jednání zastupců zmíněných obcí se uvažuje o 
zřízení společného sběrného dvora poblíž společné hranice.
      Nejbližší sběrné dvory jsou v Náchodě, Polici nad Metují a Červeném Kostelci. Tato 
města  jsou  vzdálena  asi  10  km  od  Hronova  a  sběrné  dvory  v nich  slouží  pouze  jejich 
obyvatelům.
      V Plánu odpadového hospodářství města Hronov z roku 2005 se o zřízení sběrného dvora 
neuvažuje. V roce 2007 rozhodli zastupitelé města o zahájení přípravy sběrného dvora.
      Nakládání s odpady v Hronově se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Hronov č.
1/2005  o  stanovení  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a 
odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova.
     Ve městě se užívá známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Pro ukládání 
odpadu slouží  popelnice  o objemu 110 nebo 120 litrů  a  kontejnery o objemu 1100 litrů, 
případně PE pytle. Směsný komunální odpad sváží firma Marius Pedersen a.s. Obyvatelé si 
kupují svozové známky přímo u zástupce firmy, tyto náklady neprocházejí rozpočtem města. 
Četnost svozu lze objednat týdenní, čtrnáctidenní, kombinovanou (v létě čtrnáctidenní, v zimě 
týdenní), měsíční nebo jednotlivé svozy. V osadě Chlomek, která není celoročně dostupná pro 
svozové vozidlo, je pro směsný komunální odpad umístěn kontejner o objemu 7 m3 . Skutečné 
náklady na svoz se rozpočítávají na jednotlivé domácnosti podle počtu osob starších deseti 
let.
      Tříděný  odpad  se  ve  městě  sbírá  do  barevných  kontejnerů,  rozmístěných  na  21 
stanovištích. Odděleně se sbírá barevné sklo, papír a plasty společně s nápojovými kartony, 
celkem je k dispozici 101 kontejnerů. Papír a plasty s nápojovými kartony sváží firma Marius 
Pedersen 1x týdně, sklo sváží firma Ladislav Martinec dle potřeby. Mimo to lze papír a kovy 
odevzdat ve výkupnách v Hronově.
      Objemný  odpad  mohou  občané  odevzdat  2x  ročně  (jaro,  podzim).  Na  určených 
stanovištích jsou přistaveny celý den velkoobjemové kontejnery. Od roku 2007 se některých 
stanovištích  sbírá  objemný  odpad  odděleně  a  to  zvlášť  kompostovatelný  odpad  a  zvlášť 
ostatní objemný odpad. 
    Biologický  odpad  z údržby  městské  zeleně  se  shromažďuje  zvlášť  na  meziskládce  a 
předává se firmě AGRO CS ke kompostování. Z toho větve se soustřeďují odděleně na jiném 
místě a po uschnutí se pálí.
      Nebezpečné odpady včetně elektrozařízení se sbírají rovněž 2x ročně při mobilním svozu.

Analytická část 

      Z uvedeného je zřejmé, že objemného a nebezpečného odpadu se mohou občané Hronova 
zbavit pouze 2x ročně při mobilním svozu. Tato situace je naprosto nevyhovující. Stále častěji 
se objevuje objemný a nebezpečný odpad odložený na stanovištích u kontejnerů na tříděný 
odpad. V horším případě končí na odlehlých místech, v křoví, v příkopech podél silnic mimo 
město nebo v lese. Podobná nedostatečná četnost svozu nebezpečného a objemného odpadu je 
i v okolních menších obcích.
      Koncem roku 2007 proběhla mezi obyvateli Hronova anketa s názvem „Třídíte odpady ?“ 
Vyplynulo z ní mimo jiné, že mnoho respondentů postrádá sběrný dvůr.
      Zřízení sběrného dvora umožní obyvatelům Hronova, případně Městyse Velké Poříčí 
odevzdat objemný a nebezpečný odpad 2x týdně, zatímco doposud se ho mohli zbavit jen 2x 
ročně. Při dostatečné kapacitě sběrného dvora a finanční spoluúčasti by ho mohli využívat i 
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občané Žďárek (540 obyvatel), Vysoké Srbské (260 obyvatel) a Stárkova (700 obyvatel), což 
jsou malé obce, vzdálené 4 - 8 km od Hronova.
      Dalším přínosem bude možnost odevzdat najednou větší množství plastů, papíru a skla ve 
sběrném dvoře, kde bude rezerva v kapacitě nádob. Na stanovištích po městě bývají někdy 
kontejnery přeplněné.
      Pokud by se podařilo zpracovat kompostovatelný odpad v areálu sběrného dvora, ušetřilo 
by město značné finanční prostředky. Obec platí ročně asi 100 000,- Kč za odvoz a likvidaci 
odpadu z údržby veřejné zeleně a asi 50 000 Kč za stejný odpad ze zahrádek od obyvatel. 
     Větve by bylo možné drtit a kompostovat a nepálily by se. To by bylo nákladnější, ale 
příznivější pro ovzduší ve městě.
     Odpad ze zahrádek neskončí na divokých skládkách nebo v popelnicích a mohl by být 
odevzdán  ve  sběrném dvoře.  Snížil  by  se  tak  podíl  bioodpadu  ve  směsném komunálním 
odpadu.
      Zřízení sběrného dvora je v podstatě politické rozhodnutí zastupitelů města, vycházející z 
požadavků občanů. Pokud se podaří získat dotaci na stavbu sběrného dvora, podílelo by se 
město 10 – 15 procenty na celkových nákladech, jinak ponese náklady v plné výši. 
      Při  současném známkovém způsobu plateb  občanů za  svoz  směsného komunálního 
odpadu přímo svozové firmě bude sběrný dvůr přínosem především pro obyvatele. Umožní 
jim snížit  množství  vlastního směsného komunálního  odpadu, za  který platí.  Sběr,  svoz a 
likvidaci  veškerého  dalšího  odpadu,  tj.  nebezpečného  a  objemného  odpadu,  plastů, 
nápojových kartonů, papíru a skla hradí město. Příspěvek EKO-KOMu za vytříděné obalové 
složky odpadů – plastů, nápojových kartonů, papíru a skla pokrývá náklady města u těchto 
komodit přibližně ze 70 %. 
      Po otevření sběrného dvora přibudou městu náklady s jeho provozem.

Cíle a indikátory jejich dosažení 

      Cílem projektu je vybudování sběrného dvora pro město Hronov, který by případně 
sloužil i pro navazující městys Velké Poříčí a nejbližší malé obce Žďárky, Vysokou Srbskou a 
Stárkov.
      Přínosem sběrného dvora bude zřejmě zvýšení podílu vytříděných složek komunálního 
odpadu  včetně  kompostovatelného  odpadu  ze  směsného  komunálního  odpadu.  Množství 
vytříděných složek odpadu a směsného komunálního odpadu bude patrné ze čtvrtletních a 
ročních výkazů o celkovém množství a druzích vytříděných odpadů v obci a jejich porovnání 
s dřívějšími údaji.
     Předpokládáme, že po otevření sběrného dvora se zvýší především množství sebraného 
odpadu  ze  zahrad,  který  dosud  často  končí  na  divokých  skládkách.  Tento  odpad  je 
produkován  prakticky  po  celý  rok,  ale  lze  ho  zatím  odevzdat  jen  2x  ročně  při  svozu 
objemného odpadu.
      
Aktivity 

     Velikost  a  vybavení  sběrného  dvora  záleží  na  druzích  shromažďovaných  odpadů. 
Předpokládá  se  sběr  nebezpečných  odpadů,  objemných  odpadů  (z  toho  zvlášť 
kompostovatelných  odpadů),  sběr  barevného  skla,  papíru,  plastů  společně  s  nápojovými 
kartony, pneumatik, kovů a menšího množství stavební suti. V případě dostatku plochy by se 
odebraný biologický odpad na místě drtil a kompostoval. Kompost by se využíval k údržbě a 
obnově veřejné zeleně na území obce. 
     Pro  sběr  nebezpečných  odpadů  je  nutný  zastřešený  objekt,  chránící  odpad  proti 
povětrnostním vlivům a zneužití. Podlahová plocha o výměře nejméně 20 m2 bude mít tvar 
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nepropustné, bezodtokové betonové vany, izolované folií HDPE o síle 1 mm. Zde budou 2 
sudy na oleje, plastový kontejner na barvy, kontejner na akumulátory a 9 plastových popelnic 
na  ředidla,  kyseliny,  zásady,  fotochemikálie,  pesticidy,  léky,  zářivky,  monočlánky  a 
detergenty.
     Pro elektroodpad bude zřízen přístřešek o ploše asi 60 m2 s kójemi pro lednice, televizory, 
PC atd.
     Pro sběr ostatního odpadu je nutná plocha o výměře nejméně 400 m2, přiměřeně zpevněná, 
aby umožňovala pojíždění vozidel a pohyb osob za deštivého počasí. Vhodné je, aby areál 
měl dvě brány a byl průjezdný pro vozidla s vleky. Na ploše by byly 1-2 kontejnery o objemu 
30 m3 na objemný odpad, kontejner na kompostovatelný odpad o objemu 30 m3, kontejner na 
suť 9 m3, kontejnery 1 100 litrů na plasty + nápojové kartony, kontejnery 1 100 litrů na papír, 
zvony 1 500 litrů na barevné sklo a případně kontejner na kovy, dále plocha na odkládání 
pneumatik. 
     V areálu bude sociální zařízení s WC a vodou.
     Sběrný dvůr bude otevřený v jeden všední den odpoledne asi od 15 do 18 hodin a v sobotu 
dopoledne asi od 9 do 12 hodin.
     Obsluhu sběrného dvora zajití  buď pracovník  firmy Marius  Pedersen a.s.  nebo jimi 
proškolený pracovník města.  Přivážený odpad obsluha zváží  a zaeviduje,  případně vybere 
poplatek.
     Sběrný dvůr musí  být zkolaudovaný,  má mít  schválený Provozní  řád a dle polohy i 
Havarijní plán.

Časový harmonogram 

      Časový harmonogram není stanoven. 
      Město zatím nemá k dispozici vhodný pozemek pro sběrný dvůr. V současné době se 
jedná o odkoupení pozemků se dvěma vlastníky. Zároveň se nabízí možnost pronájmu části 
areálu bývalé slévárny. Až bude vybrán konkrétní pozemek pro sběrný dvůr, bude příprava 
akce časově směrována k termínu příslušné výzvy k podávání žádosti o poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu životního prostředí.
      
Rizika a jejich řešení 
       
      Realizace sběrného dvora, jeho rozsah a vybavení závisí na získání dostatečně velkého a 
vhodně situovaného pozemku a případné dotace. V tom spočívají rizika projektu.
      Proto se zvažují tři následující varianty :
1. Sběrný dvůr, sloužící ke sběru nebezpečných odpadů včetně elektrozařízení, objemných 
odpadů  (z  toho  zvlášť  kompostovatelných  odpadů),  sběru  barevného  skla,  papíru,  plastů 
společně s nápojovými kartony, pneumatik, kovů a menšího množství stavební suti.  
2.  Sběrný dvůr  jako v bodu 1,  ale  vybavený štěpkovačem na  zpracování  větví  (zmenšení 
objemu),  štěpka  by  se  dávala  do  kontejneru  s dalším  biologickým  odpadem a  předávala 
svozové firmě ke kompostování.  Výhledově bude snad možné odvážet  část  bioodpadu do 
nově vybudované fermentační bioplynové stanice v Úpici, vzdálené 16 km.
3. Sběrný dvůr jako v bodu 1, vybavený drtičem a překopávačem, kompostovatelná složka by 
se  drtila  a  kompostovala  v areálu  sběrného  dvora.  Drtič  by  město  zakoupilo  nebo  si  ho 
půjčovalo. Kompost by se využíval k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 
      Pokud město nezíská dotaci, realizovala by se první varianta s tím, že by se potřebné 
kontejnery a nádoby pronajaly od svozové firmy.
      V případě získání dotace se kontejnery a nádoby nakoupí. Podle velikosti pozemku se také 
koupí z dotace štěpkovač nebo drtič a překopávač kompostu.
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Rozpočet a představa financování projektu 

      Prostředky na vybudování sběrného dvora se město pokusí získat z Operačního programu 
životního prostředí,  prioritní  osy 4, oblasti  podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady. 
Nejbližší výzva k této prioritní ose bude vyhlášena pravděpodobně v srpnu – září letošního 
roku. Město by se tak podílelo na nákladech 10 – 15 procenty.
      Rozpočet ani předběžný odhad nákladů není zatím zpracován, protože není ještě známo 
konkrétní umístění sběrného dvora. Náklady na zřízení sběrného dvora budou také závislé na 
tom, jestli se bude jednat o stavbu na „zelené louce“, nebo bude využit některý průmyslový 
areál se zpevněnou plochou a stávajícími budovami.
Vhodnou plochu zatím město nemá. Výběr místa je velmi omezen tím, že polovina Hronova 
je v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Převážná část města včetně centra leží v údolní 
nivě  řeky  Metuje,  v jejím  záplavovém  území,  kde  nelze  sběrný  dvůr  také  umístit.  Další 
vhodné plochy pro sběrný dvůr budou zabrány připravovaným obchvatem Hronova a nebo 
jsou blokovány jako náhrada občanům za nemovitosti dotčené obchvatem. V úvahu přichází 
místo  ve  velké  nevyužívané  textilní  továrně  v centru  města.  Ta  ale  patří  zahraničnímu 
majiteli,  který  chce  areál  prodat  vcelku.  Taková  koupě  není  pro  město  reálná.  Jednou 
z posledních možností je pronájem části bývalé slévárny v Žabokrkách. Zde by bylo město 
zatíženo nájemným a pro obyvatele Velkého Poříčí je místo příliš vzdálené.  

V Hronově 18. 4. 2008                  Jiří Genrt
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