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CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST = SKLÁDKA ?
VSETÍN – „Velké Karlovice se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, přitažlivé svými přírodními
krásami. Pod Trojačkou pramení Vsetínská Bečva, v údolí Leskové na svahu hřebenu Lemešná je uchován relikt
pralesa Razula s původním jedlobukovým porostem a řadou chráněných rostlinných i živočišných druhů.“
Těmito řádky vyzývá obec Velké Karlovice na svých internetových stránkách turisty a milovníky přírody
k návštěvě své obce. Nemilé překvapení je ovšem čeká již na jednom z hlavních silničních tahů směr
Makov (viz příloha č. 1) a to v podobě legální skládky smíšeného a komunálního odpadu (viz příloha č.2), kterou
schválil OkÚ Vsetín a jejímž provozovatelem je právě obec Velké Karlovice.
Pro vysvětlení: pojmem skládka se myslí technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým
a řízeným uložením na zemi nebo do země.
Zarážející je, že přibližně 300m nad oplocením skládky, vidíme nápis Chráněná krajinná oblast. Jaké byly
důvody k založení této skládky? Jaká kritéria má mít legální shromažďování odpadu přímo u pramene řeky
Bečvy? To je důvod proč jsme se tímto tématem začali zabývat.
Nejprve jsme oslovily firmu TYKO která skládku přibližně před patnácti lety přebudovala a rozšířila na velikost
cca 1 hektar. Stavitel panTydlačka nám řekl:“Skládka byla rekonstruována tak, aby neškodila životnímu
prostředí. Půda a hlavně zemní voda je chráněna několika vrstvami ochranné fólie, geotextílií a drenážní vrstvou,
která je tvořena pneumatikami zasypanými štěrkem“. Ovšem při rekonstrukci byla vykácena velká část
smrkového lesa. Také vylučování vysoce hořlavých plynů do ovzduší krajině nijak neprospěje. Dalším
nedostatkem je absence jakéhokoliv písemného varování o nelegálním shromažďování odpadu v těchto místech
a pokutě, která za něj hrozí. Při návštěvě oblasti dne 8.11.2006 nás před vstupem vítala hromada domácího
odpadu v podobě obnošených bot, starých slunečníků a podobně.
Podle zákona je odpad definován jako „ movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí
zbavit .“ To je zajisté pravda, ale neměl by se shromažďovat v méně jedinečných oblastech, než jsou Beskydské
vrchy či jiné CHKO v naší republice?
Proto jsme o vyjádření požádali starostu obce Velké Karlovice pana Koňaříka. Ten nám sdělil, že na základě
výstavby nového recyklačního centra ve Vsetíně, má být skládka k 1.1. 2007 mimo provoz. Z jeho dalších slov
ale vyplynulo následující : k tomu, aby byla skládka uzavřena musí být stavební povolení, jehož vyřízení si
vyžádá nejméně pět měsíců. Skládka by měla být postupně zavezena 40cm jílu a 1m zeminy. Ze státního fondu
životního prostředí je zajištěna asi polovina financí, takže doba rekultivace skládky bude záležet na rychlosti
získání dalších finančních prostředků. Obrátily jsme se také na vedoucího odboru životního prostředí pana
Treznera , který nás upozornil na článek z 8.8.2005 (viz. příloha č. 3), kde se on a bývalý starosta Vsetína pan
Čunek vyjadřují k hromadění odpadů v našem kraji a jeho následným řešením, tzn. vybudováním centra pro
recyklaci odpadů. Na toto centrum radnice získala dotaci 170 milionů korun. Předpokládaný termín zahájení
výstavby je červen 2007 s provozem nejpozději od 12. 7. 2007.
Nezbývá než doufat, že termín bude dodržen a nové recyklační centrum bude přínosem pro životní prostředí
celého regionu. Ale i do budoucna musíme být více všímaví ke svému okolí, aby se naše příroda a zvláště
chráněné krajinné oblasti nestaly jednou velkou skládkou odpadu.

