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Anotace 

Bakalářská práce na téma ¸¸Separace odpadu ve společnosti OZO Ostrava s. r. o.“ se 

zabývá elementární legislativní problematikou pro fungování odpadové společnosti            

a odpadovou teorií. Následně je rozebrané zpracování odpadu, které se na území města 

Ostravy sbírá do kontejnerů na tříděný odpad, dále jsou přidány návrhy a doporučení 

na zvýšení recyklace. 

 V práci je porovnána míra recyklování mezi kraji České republiky, a potom je 

Česká republika srovnána se státy Evropské unie.     

Klíčová slova: odpadová společnost, kontejnery na tříděný odpad, recyklace 

Abstract  

Bachelor work on the topic Waste Sorting in the company OZO Ostrava s.r.o. is about the 

basic legislative issues for the operation of waste management companies and the waste 

theory. After that the waste which Ostrava city collected into the containers for recycling is 

analysed and also there are added some suggestions and recommendations to increase 

recycling. 

In this work research the recycling rate among the region of the Czech Republic is 

compared and also there is a comparison between the Czech republic and European Union 

states. 

Keywords: waste company, recycling containers, recycling  
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci se budu zabývat recyklací odpadu, zejména technologií zpracování        

a uvedu možné případné návrhy a opatření na zvýšení recyklace, neboť ta vede k ochraně 

životního prostředí, úsporám materiálu a k ekonomické efektivnosti. Toto téma práce jsem 

si vybral, protože se zajímám aktivně o danou problematiku a dále proto, že tenhle směr 

zpracování bude mít neustále tendenci růst, a taky v následujících letech bude sílit význam 

této oblasti využívání odpadu. Tato práce by měla sloužit jako propagace dané oblasti         

a ukázat, že se bez recyklování v budoucích letech neobejdeme.      

 Na území města Ostravy je největším zpracovatelem odpadu společnost OZO 

Ostrava s. r. o. (dále v textu jen OZO), která se zabývá svozem, zpracováním a jeho 

likvidací. Každý den sváží odpady z barevných kontejnerů na třídící linky, kde je následně 

roztřídí, slisuje do balíků a prodá jako suroviny. Z nevyužitelných složek separovaného 

odpadu vyrobí alternativní palivo Palozo, které se skládá z plastu 30-80 %, textilu 0-30 %, 

dřeva 0-50 %, papíru 0-30 % (nesmí obsahovat látky s chlorem!).  

OZO provozuje skládku v Ostravě – Hrušově, kam ukládá komunální odpad. Zde 

kvůli špatnému přístupu občanů končí cenné materiály jako např. plasty, papír, kovy aj.       

i nebezpečné odpady, zejména těžké kovy a chemikálie. Proto firma provozuje síť 

sběrných dvorů, kde mohou občané bezplatně odevzdat odpady z domácností k odborné 

likvidaci. V současnosti je zajištěna skládkovací kapacita do roku 2026. 

 Díky dobré dostupnosti sběrných dvorů, pravidelnému přistavování kontejnerů      

na velkoobjemný odpad a pořádání osvětových kampaní, se dosahuje změny složení 

komunálního odpadu v příměstských oblastech, tedy došlo k nárůstu vytřízeného odpadu. 

Ve městech tento trend stoupá pomalu. Zároveň velký vliv na zvýšení třídění má poplatek 

za odpady, který slouží jako příspěvek na svoz odpadu a dále slouží jako regulátor, tzn., 

pokud budou občané třídit a nebude se muset ukládat velké množství odpadu na skládku, 

tak nemusí docházet k jeho navyšování, ale může dojít k jeho snižování popřípadě             

k zrušení poplatku za svoz odpadu.  
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Dlouhá hospodářská krize a stoupající nezaměstnanosti zapříčinila, že dochází 

ke změnám složení tříděného odpadu. Pokles byl zaznamenán v PET lahvích, kdy snížení 

spotřeby má několik příčin a to, že se lidem nechce nosit těžké balíky vod, potom nastal 

trend, kdy lidé si vyrábějí sycené a slazené nápoje doma a dále růst cen balených vod. 

Významný je nárůst  zaznamenán ve skle, kde nejvíce převládají láhve od alkoholu.     
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2 TEORIE A LEGISLATIVA 

Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadu nebo co nejvíce 

omezit jeho produkci a vzniklé odpady maximálně využívat jako druhotné surovin.  

Recyklace znamená znovu navrácení do výrobního procesu buď v původní,        

nebo přetvořené formě bez ohledu na čas, místo, vznik a použití odpadu. Rozeznáváme 

přímou recyklaci tzv. repasování a nepřímou recyklaci, kdy je odpad přepracován 

v nový materiál.    Cílem recyklačních technologií je transformace odpadů na druhotné 

suroviny, které prochází procesem odděleného sběru, dotřiďování, zpracovávaní a pak 

následného prodeje.  

Odpady jsou všechny movité věci, kterých se osoba zbavuje nebo má úmysl, 

popřípadě povinnost, se jich zbavit a jsou majetkem města nebo obce. 

Mezi výhody recyklace patří: 

 Ekonomická úspora – zobrazuje rozdíl mezi finanční náročností výroby nových 

výrobků z primárních a sekundárních surovin. Podstatným přínosem je úspora 

materiálů. 

 Energetická úspora – opětovným použitím recyklátů dochází k úsporám energie 

oproti vyrábění z prvotních surovin.  

 Ekologická šetrnost – Recyklací se snižuje zatěžování životního prostředí 

škodlivinami a odpady.  

Na obrázku č. 1 je Möbiova smyčka, která je enviromentálním symbolem,        

který najdeme na obalech výrobků. Má upozorňovat spotřebitele na to, že se daný výrobek 

nebo obal dá recyklovat. 
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Obrázek 1: Möbiova smyčka, zdroj: ekolist.cz [4]   

Základní legislativa  

Legislativa spojená s nakládáním s odpady ve společnosti OZO Ostrava s. r. o. je 

dle zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon             

č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Zařazování odpadů je upraveno 

vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a na hodnocení nebezpečných vlastností je 

vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. O nakládání 

s odpady pojednávají vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, 

vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 

O zpětném odběru pojednává vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků. Ukládání odpadu vymezuje vyhláška        

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky s jejich využívání povrchu 

terénu. Obchodní činnost je upravována zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.                  
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3 CHARAKTERISTIKA OZO OSTRAVA s. r. o. 

Se zkratkou OZO, která znamená odvoz a zpracování odpadů se setkávají občané v celé 

svozové oblasti společnosti OZO Ostrava.  

Sídlo: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava                 

IČ: 62300920 

DIČ: CZ62300920 

OZO Ostrava s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, oddíl C, vložka 12647. Společníkem společnosti je Statutární město Ostrava. 

Předmět podnikání:  

 Výroba a distribuce plynu. 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava provozována vozidly 

s hmotností do 3,5 tuny včetně a nad 3,5 tuny. 

 Opravy silničních vozidel. 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona. 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Předmět činnosti: 

 Pronájem bytů, nebytových prostor a nemovitostí.             [14] 

V současnosti společnost provozuje na území města Ostravy 13 sběrných dvorů. 

3.1 Historie společnosti 

Firma vznikla z rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a historie má počátek    

od roku 1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zprostředkovávaly svoz             

a skládkování odpadu z obcí a města. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace přeměněna 
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na organizaci příspěvkovou a posléze ke 2. listopadu 1994 byla zapsána u Krajského soudu 

v Ostravě jako společnost s ručením omezením.               

V roce 2002 byl získán certifikát systému řízení jakosti ČSN ISO 9001                     

a vybudovalo se centrum odpadové výchovy v Ostravě – Kunčicích. V následujícím  roce 

proběhla instalace zařízení na výrobu elektrické energie ze skládkového plynu. V roce 

2004  společnost rozdala do domácností informační příručku s názvem ¸¸Kam s odpady 

v Ostravě“, kde se občané dozvěděli, co dělat s odpady a kam je odevzdávat. V roce 2005 

se začaly  používat modré kontejnery na sběr papíru. V dalším roce se vylepšilo 

dotřiďování skla pomocí ručního třízení na lince a byla vybudována chráněná dílna charity 

sv. Alexandra na rozebírání elektrozařízení. V následujícím roce se začaly sbírat  

tetrapakové obaly. V roce 2008 se zastavil výkup papíru z důvodu poklesu výkupní ceny. 

Byla uspořádána kampaň pod názvem ¸¸Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?“. Ta 

měla zabránit občanům v tom, aby vytvářeli černé skládky kolem kontejnerů a odevzdávali 

odpady do sběrných dvorů. Dále se nalezlo odbytiště pro starý nábytek a dřev                      

k materiálové recyklaci. Následující rok byl pro společnost významný, protože vyhrála      

1. místo v ekologické soutěži Podnikatel roku 2009 z hlediska vztahu k životnímu prostředí 

v Moravskoslezském kraji. V roce 2010 firma rozdala do domácností brožuru: ¸¸Víme co 

s odpady“ a proběhla kampaň: ¸¸Ostraváci sobě“. 4 tisíce domácností obdrželo sadu 

speciálních tašek na třídění odpadu. Potom se umístila na 2. místě v ekologické soutěži 

Podnikatel roku 2010 a zapojila se do projektu společenské odpovědnosti. V následujícím 

roce zahájila sběr kovových obalů a zavedla novou službu svozu zeleně pro občany             

a firmy. Subjekt si může za poplatek objednat hnědou popelnici. Proběhly kampaně: ¸¸Kdo 

třídí, zaslouží odměnu“ a ¸¸Třídíme pro slůně“. Zvítězila v anketě společenské 

odpovědnosti. V roce 2012 rozdala 130 tisíc sad tašek do domácností na podporu třídění   

za doprovodu masivní kampaně ‚‚Třídění začíná doma“. Cílem bylo seznámit občany,      

že nejúčinnější je třízení přímo u zdroje, tedy u nich doma. Dále se umístila na 3. místě 

v anketě společenské odpovědnosti mezi firmami nad 250 zaměstnanců. V loňském roce 

uspořádala akci s názvem 3Ď, kdy soutěžící podle nápověd hledali kovové nádoby 

s tričkem, které následně bylo vstupenkou na večírek pro úspěšné řešitele.      
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4 RECYKLACE ODPADŮ 

Pro zpracování odpadů je nejdůležitější proces odděleného sběru jednotlivých komodit, 

kdy správným vytříděním ulehčujeme následné využívání odpadů jako druhotných surovin 

ve fázi recyklace. Nejefektivnější třídění je přímo u původce odpadu, ale nejde říci,          

že všichni lidé jsou uvědomělí a třídí odpady. Každoročně stoupá množství separovaného 

odpadu, ale stále končí velké množství využitelných složek odpadu na skládkách           

nebo ve spalovnách odpadu.       

4.1 Kompostování 

Je nejjednodušší a nejlevnější technologie na zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů. Proces využívá biochemickou aktivitu mikroorganismů. Důležitá podmínka 

k účinnému a rychlému kompostování je řízené přivádění vzduchu. Mezi přínosy 

kompostovací metody patří efektivní využití odpadní biomasy, obnovení a zvýšení 

úrodnosti půdy a stabilizace prostředí. Kompostování slouží k biologické stabilizaci. 

 Takto jsme schopni zpracovat větší část biologicky rozložitelných surovin. Odpad 

je svezen, popřípadě podrcen v drtiči na menší části, a potom vrstven na speciálních 

plochách. Využíváme samovolného rozkladu, tzv. biodegradability. Je to proces rozkládání 

složitých látek na látky jednoduché za přítomnosti aerobních bakterií.        

Metody pro výrobu kompostu: 

 Kompostování na volné ploše v pásových nebo plošných hromadách. 

 Intenzivní kompostování v bioreaktorech, nebo v boxech, popřípadě v žlabech.   

 Vermikompostování tj. využívání žížal. 

Vznik kompostu probíhá ve 3 fázích (rozklad, přeměna, dozrávání). Ve fázi 

rozkladu nastává hygienizace, tedy rozklad polysacharidů, tuků a bílkovin pomocí bakterií. 

Teplota může dosáhnout až 70 °C, s prodlevou ničí hnilobné a patogenní organismy.        

Při správném dodržení zásad zůstává velká část živin. Proces přeměny je typický poklesem 

teploty, ústupem mikrobiologické aktivity, uvolňováním amoniaku a tvořením dusičnanů. 
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Rozklad pokračuje pomocí nenáročného hmyzu a plísní. Substrát má hnědou barvu, 

drobivou strukturu, zemitou až houbovitou vůni. Při dozrávání teplota klesá na okolní 

teplotu, zvyšuje se podíl humusových látek, snižuje se kyselost substrátu, objevuje se 

drobný hmyz. Poté je kompost zralý a přestává být fytotoxický. 

Optimální podmínky pro správný rozvoj organismů v kompostu určuje poměr C: N, 

který by měl v zakládce 30-35:1 a ve vyzrálém kompostu 25-30:1. Při špatném poměru 

dochází k delšímu zrání, nebo ke ztrátám čpavkového dusíku. Musí být zajištěna 

dostatečná vlhkost základky, provzdušňování a promíchávání. Do nově založeného 

kompostu je dobré dát zrající kompost nebo zeminu pro nastartování rozvoje 

mikroorganismů a vytvoření vhodné mikroflóry. 

Kompostování se provádí jako: 

 Domácí  

 Komunitní – používá se často v zahrádkových koloniích.  

 Centrální – průmyslové využití. 

Kompost se může využít jako přírodní hnojivo, pomocí kterého se ušetří výrazné 

množství energií a fosilních zdrojů potřebných k výrobě průmyslových hnojiv. Používá se 

při rekultivacích i údržbě městské zeleně.     

Další způsoby zpracování biologicky rozložitelných odpadů: 

 Energetické využití 

 Průmyslové využití 

 Krmné účely 

4.2 Recyklace skla 

Při výrobě skla dochází k procesu vlastního tavení, které zahrnuje stádium 

chemických reakcí a tak období rozpouštění pevných zbytků látek v tavenině. Poté 

následuje čeření a homogenizace, kdy čeřením se odstraní vzduchové kapsy,                   
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dále homogenizací docílíme ustálení složení taveniny. Pak následuje ochlazování              

na pracovní teplotu, za které se sklovina používá k tvarování, tuto fázi nazýváme sejití.    

Do nákladů na tavení, které jsou asi třetina hodnoty výrobku, zahrnujeme cenu energií        

i pece.     

Sklo můžeme recyklovat bez ztrát nebo změny původních vlastností, výjimky tvoří 

pouze speciální skla. Energetická využitelnost není žádná a ukládáním na skládky jenom 

zatížíme životní prostředí, vzhledem k stabilitě skla. 

Na obrázku č. 2 je schéma recyklační linky, kde je znázorněno, jak probíhá 

zpracování vytříděného skla. 

 

Obrázek 2: Schéma standardní linky na úpravu střepů, zdroj: Efektivní způsoby zpracování odpadů: 

recyklace [2] 

V tabulce č. 1 jsou zobrazené možné metody rozdělení skla podle oblasti použití, 

barvy nebo složení skla. 
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Tabulka 1: Možné dělení skla, zdroj: Efektivní způsoby zpracování odpadů: recyklace [2] 

Oblast použití skla Barva skla Složení skla 

Automobilové Bílé Křemenné 

Laboratorní Barevné Sodno-vápenaté 

Obalové Tónové Borité 

Tvrzené Kalené Olovnaté 

Tabulové 

  Speciální 

  

 Střepy a kusy skla se sbírají do nádob, které potom prochází procesem ručního 

třídění. Následně se drtí v nárazovém drtiči, magnetickou separací se zbavíme železných 

kovů, potom nastane proces síťování, odsávání, separace neželezných kovů a keramiky. 

Vzniklá drť se prodá výrobci skla, který ji přidává do sklářského kmene jako přídavnou 

surovinu. 

Ekonomika  

Používáním skleněných střepů dochází k úsporám nákladů na suroviny asi ze ¾     

na sodu. Náklady na střepy musíme počítat i s úpravou ve sklárně. Přidáním 10 % střepů 

do vsázky uspoří kolem 3 % příkonu, tavení ze 100 % střepů sníží spotřebu energií o 25 %. 

Dalším pozitivem je ekonomický efekt, tj. úspora za skládkování. Ve výsledku recyklace je 

zisková záležitost.     

4.3 Recyklace papíru 

V současnosti se papír vyrábí z dřevěné vlákniny (buničiny) s vhodnými tmely, 

pigmenty, plnidly a dalšími přísadami. Ekologičtější postup je založen na sběru papíru, 

který se ve formě balíků dodá zpracovatelským závodům, kde se rozvolní suchou          

nebo mokrou cestou, a poté se rozvlákní, následně se odstraní mechanické nečistoty. 

Následuje zesvětlování vlákniny, odstraňování barev, pak se papírová hmota doplní           

o plniva, pomocné papírenské prostředky a vytéká na papírenský stroj, kde nastávají 

procesy odvodňování, předsoušení, lisování na požadovanou tloušťku a dosoušena buď    

na papír, lepenku nebo karton. Papír můžeme recyklovat maximálně 4x – 6x.   



Jan Turay: Separace odpadů ve společnosti OZO Ostrava s. r. o. 

 

2014  11 

 

 Výroba papíru a buničiny  patří k odvětvím, které vytvářejí obrovská množství 

plynných, kapalných a pevných odpadů. Papírenský průmysl se řadí mezi velké producenty 

skleníkových plynů a spotřebitelů velkého množství vody, která je znečištěna organickými 

látkami a chemikáliemi, které se regenerují v regeneračním kotli a vracejí se zpátky         

do výroby.     

Recyklovaná celulóza jsou vlákna, která získáváme ze sběrového papíru, který je 

nepostradatelnou surovinou pro papírenský průmysl.      

Na výrobu jedné tuny papíru se spotřebuje 240 tisíc litrů vody, 4 700 kWh 

elektrické energie a v průměru až 17 vzrostlých stromů. Zatímco na vyrobení jedné tuny 

 recyklovaného papíru je zapotřebí jenom 180 tisíc litrů vody, 2 500 kWh elektrické 

energie, 4 vzrostlé stromy a 1 100 – 1 600 kg sběrového papíru.   

Využití sběrného papíru: 

 Recyklace vláken 

 Kompostování 

 Anaerobní fermentace 

 Spalování 

Druhy sběrového papíru: 

 Skupina 1 – Běžné druhy = směs různých druhů papíru 

 Skupina 2 – Středně kvalitní druhy = noviny s obsahem barevných stran do 5 %, 

kancelářský papír aj. 

 Skupina 3 – Vysoce kvalitní druhy = směsi odřezků bezdřevých tiskových papírů 

světlých barev aj. 

 Skupina 4 – Druhy obsahující sulfátový papír = vlnitá lepenka s krycí vrstvou        

ze sulfátového papíru aj. 

 Skupina 5 – Speciální druhy = lepenkové obaly na tekutiny aj 
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Vlhkost sběrového papíru by neměla překročit 10 %, tedy měl by být uskladněný 

v krytém, suchém prostředí a chráněn před hnilobou a hlodavci. 

Z recyklovaného papíru můžeme vyrobit kancelářský papír, různé formuláře, 

obálky, sešity, tiskopisy, bloky, papírové obaly, obaly na vejce, tašky,  hygienické výrobky 

a mnoho dalších výrobků. Potáhneme-li papír plastovou folií, splníme podmínky 

nezávadnosti, a tedy se smí dostat do styku s potravinami. Další uplatnění je při výrobě 

tepelných izolací na bázi rozvlákněné celulózy s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi 

nebo na výrobu mulčovacích folií, které mohou být obohacené hnojivem a pak zaorány.  

Pro ukončení koloběhu papíru je ideální vyrobit z něj toaletní papír. 

4.4 Recyklace plastů 

Dnes se s plasty setkáme prakticky na každém kroku, který uděláme. Odhadem lze 

říci, že ročně se zvýší světová produkce o 4 %. Nevýhodou je, že asi ⅓ plastů je využívána 

jako obalový materiál, který se stane po zakoupení následným odpadem. V dnešní době se 

na trhu nachází obrovská množství plastu jako čisté polymery, různé kompozitní polymery 

a kopolymery. Kvůli výborné odolnosti se nikdy nezařadí do koloběhu látek v přírodě.  

Rozdělení plastů:   

 Termoplasty jsou polymerní materiály, které zahříváním přechází do plastického 

stavu, kdy je můžeme snadno tvarovat a zpracovávat různými technologiemi. 

Následným ochlazením se převedou do tuhého stavu neboli sklovitého. U tohoto 

procesu nenastává změna chemické struktury, a tedy můžeme teoreticky zahřívat     

a ochlazovat plasty do nekonečna. 

 Duroplasty jsou plasty, které nejdou přetvářet teplem. 

 Elastomery jsou polymerní materiály, které při zahřívání změknou a stanou se 

tvářitelnými, ale jenom na omezenou dobu. Při dalším zahřívání proběhne 

chemická reakce, tzv. vulkanizace. Tyto plasty jsou schopné velkých deformací.  

Technologie recyklace se stále vyvíjí, objevují se nové postupy a poznatky,        

které zvyšují efektivnější využívání plastů. Pro snížení ekonomické náročnosti recyklování 
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je nutné dodržet podmínky, jako jsou organizovaný sběr, prvotní třídění a doprava 

plastových odpadů. Samotné znovupoužití není jednoduché, v plastu došlo při manipulaci 

k změnám, byl vystaven vnějším faktorům (teplo, mechanické zatížení, světlo a čas)          

a kontaminaci, kvůli kterým změnil své vlastnosti.           

Druhy recyklačních technologií:  

 Materiální (fyzikální) recyklace – může být buď primární recyklace, u které se 

z polymerního odpadu získá materiál nebo výrobek se stejnými, popřípadě 

podobnými vlastnostmi jako původní materiál nebo výrobek. Další možnost je 

sekundární recyklace, u které získáváme materiál, popřípadě výrobek se značně 

odlišnými vlastnostmi od původní vstupní suroviny. Vyžadují se plasty jednoho 

druhu a nekontaminované, které se rozemelou, následně tepelně a mechanicky 

zpracují, dále se přidají různá aditiva potřebná k transformaci na nový produkt. 

Negativním faktorem této technologie je požadavek na velkou čistotu vstupní 

suroviny.  

 Chemická nebo surovinová recyklace – spočívá v chemickém rozkladu vstupního 

polymeru na produkty s podstatně nižší molární hmotností, nebo až na monomerní 

jednotky. Tato technologie je výhodná kvůli nízkým nárokům na vstupní surovinu. 

K nevýhodám patří  velké investiční náklady na zařízení, ekonomická                      

a technologická náročnost.  

 Energetická recyklace.     

Domovní odpad obsahuje velké množství plastového odpadu, přibližný 

procentuální podíl je vyjádřen v tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Složení plastů v domovním odpadu: zdroj: Efektivní způsoby zpracování odpadů: recyklace [2] 

Druh plastu Zastoupení Příklad domovního odpadu 

PET 43% PET láhev 

PE 30% Fólie, mikrotenové sáčky 

PP 15% Obaly, tašky 

PS 5% Ochranné obaly, izolace 



Jan Turay: Separace odpadů ve společnosti OZO Ostrava s. r. o. 

 

2014  14 

 

4.5 Recyklace hliníku 

Výroba hliníku z bauxitu je energeticky náročná a vyžaduje velké množství tepla     

i elektrického proudu, který ovlivňuje cenu hliníku, protože na vyrobení jednoho 

kilogramu spotřebujeme 47 kWh. Výhoda hliníku spočívá v opakovatelné použitelnosti, 

aniž by se zhoršila jeho kvalita. Recyklací hliníkového odpadu se ušetří kolem 97% 

energie, která by se potřebovala k výrobě kovu z bauxitu a kolem 9 tun skleníkových 

plynů.        

4.6 Recyklace elektrických a elektronických zařízení  

Elektrická a elektronická zařízení (dále v textu EEZ) se sbírají, skladují, pak se 

sváží a následně demontují, po demontáži se odstraní nevyužitelné složky. Demontáží se 

získají kovy a další využitelné suroviny. Zároveň se odstraňují nebezpečné látky 

z elektrošrotu, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka i životní prostředí např. rtuť.  

Rozdělení EEZ:   

 Velké domácí spotřebiče 

 Malé domácí spotřebiče 

 Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení 

 Spotřebitelská zařízení 

 Osvětlovací zařízení 

 Elektrické a elektronické nástroje 

 Hračky, vybavení pro volný čas 

 Lékařské přístroje 

 Přístroje pro monitorování a kontrolu 

 Výdejní automaty          

Asekol se zaměřuje na organizování systému zpětného odběru elektrozařízení. Je to 

neziskově hospodařící společnost, která byla založena v roce 2005.    
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Při recyklaci jedné televize se ušetří 162,39 kWh elektrické energie, nespotřebuje 

se 2,89 litrů ropy a 4,38 kg uhlí, dále se sníží emise ekvivalentu 44 kg oxidu uhličitého, 

ubude okolo 145 kg nebezpečného odpadu, nevznikne 745 litrů odpadních vod a nevytěží 

se okolo 9,73 kg primárních surovin.        

 U recyklace jednoho monitoru se ušetří 125,04 kWh elektrické energie, 

nespotřebuje se 3,05 litrů ropy a 2,86 kg uhlí, dále se sníží emise ekvivalentu 32,2 kg oxidu 

uhličitého, ubude okolo 163 kg nebezpečného odpadu, nevznikne 757 litrů odpadních vod 

a nevytěží se okolo 1,39 kg primárních surovin.          

Recyklování mobilních telefonů se pohybuje v řádu promile, protože lidé si je 

schovávají nebo končí na skládkách nebo ve spalovnách, málokdo je odevzdá 

k materiálovému zpracování. Již z 29 mobilů lze získat gram zlata, tím pádem se nemusí 

vytěžit 3 tuny zeminy. Přitom v jednom mobilu najdeme drahé kovy v hodnotě                    

1 amerického dolaru. Z 5 miliónů mobilů získáme až 120 kg zlata, 45 kg paladia, 1 250 kg 

stříbra, 45 000 kg mědi a z baterií by se získalo 19 000 kg chromu. Dále získáme PVC, 

nikl, beryllium, rtuť, tekuté krystaly, arzen, bromové zpomalovače hoření. Reálné náklady 

na recyklaci se pohybují mezi 13 – 15 Kč. Pro představu v Iphonu najdeme měď, kobalt, 

křemík, hliník, železo, nikl, vápník, fosfor, sodík, cín, draslík, chrom, stroncium, síru, 

neodym, erbium, indium a další materiály.         

4.7 Recyklace nápojových kartonů 

Jedná se o obaly od džusů, mléka, vína a dalších výrobků. Ročně se ve světě vyrobí 

okolo 30 miliard nápojových kartonů, proto je důležité jejich zpracování. Skládají se buď 

ze dvou vrstev (papír, polyethylenová folie), nebo ze tří vrstev (papír, hliníková folie         

a polyetylenová folie).  

 Po svezení a následném vytřídění na dotřiďovací lince se odvezou k zpracování     

do papíren, kde se následně rozmělní a získají 3 produkty - hliník, plast a papír. Případně 

se nápojové kartóny zpracují ve stavební desky, kdy se rozemelou a pod velkým tlakem      

a teplotou se slisují. Zde plast zastává funkci lepidla. Výsledné desky jsou pevné, lehké      

a dobře se opracovávají. Uplatňují se jako ztracené bednění, přepážky i k výstavbě budov. 
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Pro stavbu domů se používají sendvičové panely, zhotovené z desek a polystyrenu, které se 

dál podle potřeby opracovávají.                       

4.8 Zhodnocení recyklování 

Pokud odpad správně roztřídíme do správných kontejnerů nebo jej odevzdáme       

do sběrných dvorů, dáme tím šanci opětovnému materiálovému použití. Při výrobě 

z druhotných surovin se může výrazně ušetřit neobnovitelných zdrojů, elektrické energie, 

sníží se emise oxidu uhličitého a sníží se spotřeba cenné vody. Je to šetrný způsob 

likvidace odpadu k životnímu prostředí a na druhou stranu je to významný zdroj surovin 

pro výrobu. S neustále vzrůstající populací a její obrovskou spotřebou ropy, zemního plynu 

a uhlí bude na významu ještě více nabývat problematika recyklování.   

V tabulce č. 3 jsou ukázány úspory energií, které se získají využitím druhotných 

surovin při výrobě oproti výrobě z přírodních zdrojů.  

Tabulka 3: Úspory energie, zdroj: zdroj: Efektivní způsoby zpracování odpadů: recyklace [2] 

Materiál Úspora energie 

Plast 97% 

Hliník 95% 

Ocel 74% 

Papír 70% 

Sklo 25% 

Recyklaci ovlivňují: 

 Materiálové a technické omezení vyplývající ze zákona o zachování hmoty             

a energie, a potom skutečnost, že některé výrobky nejde neustále recyklovat.     

 Technologická omezení vyplývají ze současných poznatků o zpracování odpadů, 

protože nejsme schopni některé výrobky kvalitně recyklovat. 

 Ekonomické aspekty mají mnohdy přednost před pozitivními faktory 

znovuzpracování. 

 Enviromentální omezení jsou dána vlivem technologií na části životního prostředí, 

tedy půdu, vodu a ovzduší.  
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 Informační a organizační omezení.      

 Přístupy lidí a organizací k třídění odpadu.                 

V roce 2012 společnost EKO – KOM popsala procentuálně složení odpadu 

z domácností, obrázek č. 4. Potom v přehledu dosažených výsledků uvedla, kolik se 

vytřídilo jednotlivých frakcí odpadu, viz graf na obrázku č. 3. Vyčíslila, že se za pomoci 

recyklace papíru ušetřilo 1 800 000 stromů, ochránilo se 23 km² krajiny, do atmosféry se 

nedostalo ekvivalentu 1 114 840 tun 2CO . Každý občan průměrně vytřídil celkově 39,1 kg 

odpadů a 70 % populace aktivně třídí odpad.   

 

Obrázek 3:  Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2012, zdroj: EKO-KOM [26] 
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Podle ČSÚ každý obyvatel v témže roce vyprodukoval kolem 308 kg komunálního 

odpadu, z toho 14 % bylo vyhozeno do barevných kontejnerů, tím pádem v průměru každý 

vytřídil 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatních separovaných 

složek.     

 

Obrázek 4:  Jak končí odpad z domácností, zdroj: EKO – KOM [26] 

V grafech, které jsou na obrázcích č. 5, 6, 7 jsou zobrazena množství separovaných 

odpadů, která svezla společnost OZO Ostrava za celou svou svozovou oblast v období 

2000 – 2012.     
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Obrázek 5: Svezený papír společností OZO Ostrava, zdroj: OZO Ostrava [16] 

 

Obrázek 6: Svezené plasty společností OZO Ostrava, zdroj: OZO Ostrava [16] 
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Obrázek 7: Svezené sklo společností OZO Ostrava, zdroj: OZO Ostrava [16] 

 V roce 2011 byl průměrný podíl recyklace komunálního odpadu na celkovém 

nakládání s odpady v zemích EU27 25 %. Rozpis jednotlivých států EU27 s mírou 
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Z toho vyplývá, že máme co dohánět, abychom jsme se přiblížili ostatním členským státům 
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Tabulka 4: Podíl recyklace komunálního odpadu na celkovém množství nakládání v zemích EU 27, zdroj: 

ČSÚ [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Stát Recyklace

Německo 45%

Belgie 36%

Irsko 33%

Švédsko 33%

Dánsko 31%

Slovinsko 29%

Lucembursko 27%

Nizozemsko 27%

Rakousko 27%

Vělká Británie 25%

Finsko 22%

Itálie 20%

Francie 19%

Litva 18%

Estonsko 17%

Maďarsko 17%

Španělsko 17%

Česká republika 15%

Řecko 15%

Portugalsko 12%

Kypr 11%

Lotyšsko 9%

Polsko 9%

Malta 6%

Slovensko 4%

Bulharsko 3%

Rumunsko 1%
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Jako nejzásadnější návrh vidím zákaz výkupu kovů od fyzických osob a dále právnických 

osob, pokud by jednoznačně nešel stanovit původ kovu určeného k prodeji. Zabrání se     

tak krádežím a poškozování veřejného a soukromého majetku, kdy škody mohou stoupat 

do vysokých částek a zároveň by se snížily újmy na zdraví způsobené sběrači kovů. 

Obyvatelé by odevzdávali kovy do sběrných dvorů nebo do speciálních kontejnerů           

na kovy, které by stály vedle kontejnerů na tříděný odpad. Města a obce by měly více 

peněžních prostředků na provoz odpadového hospodářství, na úklid veřejných prostranství 

a mohly by občanům snížit poplatek za odpady, popřípadě ho zcela zrušit. Zákaz výkupu 

kovů od fyzických osob platí ve Skandinávii, Německu a dalších zemích. Vytvořit systém, 

který by spolupracoval mezi sběrnou, finančním úřadem a úřadem práce. Sběrny surovin 

by vyplácely peníze jenom na bankovní účet od prodávajícího, kdy v konečné fázi by bylo 

možné zastavit vyplácení podpory v nezaměstnanosti, dále splácení závazku vůči věřitelům 

a příjmy získané z prodeje kovu zdaňovat 15 %. 

 Podle mne je důležité, aby výrobci minimalizovali podíly nerecyklovatelných 

složek  ve výrobcích, aby při následné likvidaci se dalo z výrobku znovu využít minimálně 

90 % surovin. 

 Doporučuji, aby se děti učili již ve školce, že je důležité třídit odpady, a navrhuji 

zahrnout problematiku do osnov na základních a středních školách, pravidelně pořádat    

pro děti soutěže, naučné přednášky a exkurze do zařízení na zpracování odpadu. Je 

důležité, aby třídění odpadu nevnímaly jako povinnost nebo nutnost, ale jako přirozenost. 

Lze přepokládat, že děti by mohly přesvědčit své rodiče k třídění odpadu.                

 Myslím si, že stát by měl být vzorem pro své občany, tak doporučuji, že by se       

ve státních institucích zavedlo povinné třídění plastů a papíru. Dále by se snažil 

minimalizovat vznik odpadu tím, že by se nemusely zbytečně tisknout a vyplňovat 

formuláře.  

 Uzákonil bych, že v místech, kde je velká koncentrace lidí, se bude muset třídit 

odpad. To by znamenalo povinnost sběrných nádob na odpady nebo zajistit třídění odpadu 
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v obchodních centrech, kulturních domech, knihovnách, restauracích a fastfoodech, 

lékařských zařízeních, ve školách, firmách, na náměstích, frekventovaných ulicích,        

kde nejsou kontejnery na tříděný odpad. Při pořádání velkých sportovních událostí, 

summitů apod. klást důraz na zabezpečení problematiky odpadů, aby nedocházelo              

k zbytečnému ukládání odpadu na skládky nebo k jeho spalování, neboť u těchto aktivit 

vznikají velká množství použitelného odpadu.         

 Zvýšil bych podporu kolektivních systémů pro zpětný odběr jednotlivých odpadů. 

Dále bych podporoval a motivoval zpracovatele, aby používali v maximální možné míře 

recykláty pro výrobu svých produktů. Navýšil bych výdaje ze státního rozpočtu na vědu    

a výzkum, poskytnul bych více grantů a dotací tak, aby měly smysluplné využití 

v odpadovém hospodářství.  

 Navrhl bych, aby krajské úřady finančně pomohly malým obcím a vesnicím se 

zavedením pytlového sběru odpadů. Odpadová společnost by pomohla s organizační 

přípravou, realizací, fungováním a navrhovala případné možnosti k zlepšování fungování 

systému. Ve finální fázi by malé obce a vesnice mohly získat finanční prostředky na své 

fungování a být méně závislé na kraji.    

 Kolektivním systémům bych doporučil udělat velké osvětové kampaně,                 

ve kterých by zdůraznily, jak velká je nutnost recyklovat příslušný sortiment odpadu,     

aby si lidé uvědomili, co se stane, když skončí v přírodě a jaký to bude mít dopad             

na životní prostředí.   

Řekl bych lidem reklamními spoty, že díky odevzdávání vysloužilých EEZ vznikají 

pracovní místa pro lidi se sníženou pracovní schopností, kteří mají omezené možnosti      

na trhu práce. Dále, že funkční mobily a počítače se repasují a darují do dětských domovů. 

Některé organizace přispívají z výdělku za z recyklované odpady na různé projekty, 

nadace a příspěvkové organizace. Podstatné je, aby se obyvatelé ČR dozvěděli, že jenom 

nevytvářejí zisky odpadovým společnostem a příslušné samosprávě, ale i pomáhají skrze 

projekty.  
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Největší pozornost bych věnoval recyklaci zařízení obsahující prvky, jako jsou 

Lanthan, Praseodym, Europium, Lutecium, Yttrium a Skandium, protože tyto prvky 

vzácných zemin jsou důležité pro High-Tech technologie a produkce je z 95 % v Číně. 

Hrozí zde riziko, že by mohla zneužít svého dominantního postavení na světovém trhu. 

Pokud by se zařízení obsahující prvky vzácných zemin odevzdávaly k recyklaci, mohlo by 

dojít k tomu, že by se Evropa stala nezávislou na Číně.  

Obyvatelům Ostravy bych vysvětlil informační kampaní, aby si uvědomili,            

že ukládání odpadu na skládku je velice drahá záležitost, protože odpadová společnost 

musí platit za uložený odpad na skládku a vytvářet finanční rezervu na následnou uzavírku 

a sanaci skládky komunálního a nebezpečného odpadu. Dále je důležité vysvětlit občanům, 

že zařízení na energetické využití odpadů, neboli spalovna odpadů, je v současnosti 

nejmodernější spalovací zařízení oproti uhelným elektrárnám, kdy výhřevnost 

komunálního odpadu je kolem 10 MJ/kg a spalováním odpadů se šetří hnědé uhlí, 

zmenšuje se objem a hmotnost ukládaného odpadu na skládky. Spalovny oproti 

elektrárnám vypouštějí do ovzduší méně znečisťujících látek. 

Vyvrátil bych lidem mýty o odpadovém hospodářství, především ty, že se odpady 

svážejí na jednu hromadu, že spalovny odpadu vypouštějí do ovzduší jedy, nebo že se bude 

všechno spalovat a nebude se recyklovat. Vysvětlil bych obyvatelům Moravskoslezského 

kraje, že neexistuje bezodpadové hospodářství a je důležité odpady do maximální míry 

využít.              

Snažil bych se vymyslet efektivní a bezpečný systém sběru bioodpadu, který nelze 

dát na kompostárny, ale končí na skládkách. Systém by svážel organické odpady 

z domácností, stravovacích zařízení, výrobců a prodejců potravin jako surovinu do zařízení 

k anaerobní digesci na výrobu elektrické energie a hnojiva.  

V současné době bych se nejvíce zaměřil na používání igelitových tašek, tašek       

na jedno použití a mikrotenových sáčků, které končí nejčastěji na skládkách, ve spalovnách 

a v přírodě, kde jejich rozpad trvá poměrně dlouhou dobu. I když došlo ke zpoplatnění 

tašek na jedno použití, jejich spotřeba je stále velká. Nedochází k poklesu spotřeby ani se 

neustupuje od používání těchto plastů. Tím pádem by bylo výhodnější a šetrnější 
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k životnímu prostředí, kdyby se místo igelitových tašek, tašek na jedno použití                   

a mikrotenových sáčků používaly papírové tašky a sáčky, které by šly snadno recyklovat    

a v přírodě by se snáze rozkládaly. Navrhuji na plastové sáčky a tašky přidat daň, která by 

měla plnit redukční funkci spotřeby.    

V Ostravě mi především chybí malé koše na tříděný odpad. Jdu po náměstí        

nebo parkem, mám pouze dvě možnosti, co s právě vzniklým odpadem. Buď vyhodit        

do koše, nebo schovat do tašky a pak následně někde vyhodit do kontejnerů na separovaný 

odpad. Doporučil bych, aby se vybudovalo více kontejnerových hnízd na území města. 

Můžu říci, že kdyby se změnila politika města Ostravy a občané v příměstských 

oblastech by platili za skutečně vyprodukované množství odpadu, tak dojde k nárůstu 

tříděného odpadu. Využil by se systém označováním žetony, kdy žeton na popelnici 

znamenal pro popelářské auto vyvést popelnici. Změna by nastala i v samotném městě, 

protože obyvatelé města by chtěli ušetřit. Podobný systém se osvědčil městu Bohumín, 

když snížil platbu za odpady lidem v předměstí, tak se v centru města začalo více třídit.       

Pro zvýšení výtěžnosti papíru, plastu a směsného skla v Moravskoslezském kraji 

podle mého názoru postačí, když se zvýší počet obcí, které se zapojí do systému EKO-

KOM. Bude nutné zvýšit u lidí zájem o třídění odpadu. K zvýšení míry separovaného 

odpadu by mohl vést psychologický faktor a to by byla postavena spalovna odpadu, 

respektive využít strach obyvatel, že spalovna uvolňuje škodliviny do ovzduší. Tím pádem 

by začali maximálně třídit odpad, aby nemuselo docházet k jeho spalování, bohužel by to 

mohlo mít zcela opačný efekt.     



Jan Turay: Separace odpadů ve společnosti OZO Ostrava s. r. o. 

 

2014  26 

 

Tabulka 5: Třídění v krajích, zdroj: jaktridit.cz [24] 

 

Průměrné sběrné hnízdo se skládá z kontejneru na plasty, papír a směsné sklo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj
Počet kontejnerů na 

tříděný odpad v kraji

Počet obyvatel na jedno 

průměrné sběrné hnízdo

Zapojeno obcí v kraji do 

systému EKO-KOM

Výtěžnost separovaných 

surovin [obyvatel/rok]

Praha 18 273 269 1 41,1

Středočeský 31 007 138 1131 41,6

Liberecký 8 747 171 214 39,1

Ústecký 19 474 134 350 33,3

Karlovarský 7 002 143 128 36

Plzeňský 13 198 138 484 42,2

Jihočeský 17 271 119 552 38,8

Vysočina 17 025 110 676 41,4

Pardubický 11 269 155 422 43,6

Královehradecký 13 822 130 421 41,3

Jihomoravský 23 737 171 655 35,98

Olomoucký 16 569 148 384 41,1

Zlínský 11 806 175 304 34,4

Moravskoslezský 19 535 204 299 37,8
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6 ZÁVĚR 

Po přečtení knih, článků na internetu, informačních letáků, zhlednutí naučného CD jsem 

pochopil, že recyklování je jedna z možností, jak budoucím generacím zajistíme čistější 

planetu, ale zároveň jim přenecháme suroviny. Dále jsem si uvědomil, že při současném 

životním stylu vznikají obrovská množství odpadu, která o nás hodně vypovídají. Zároveň 

jsem se dozvěděl o fungování kolektivních systémů. Mezi nejdůležitější patří společnost 

EKO-KOM a.s., dále Asekol, Ecobat a další. Jednak ulehčují práci firmám, ale i  občanům 

při zpětném odběru odpadu k recyklaci. Díky bakalářské práci jsem poznal, že bych chtěl 

pracovat v tomto odvětví. 

Recyklování se ve světě zcela odlišuje, a tím pádem jsou i obrovské rozdíly v míře 

roztřízeného komunálního odpadu. Spojené státy americké teprve v posledních letech se 

začínají zajímat o danou problematiku a to z důvodu, že skládkování začíná být nákladné    

a ubývá vhodných lokalit pro vytvoření obrovských skládek, i když mají zálohované obaly 

od pití v rozmezí 5-10 centů, z celkového vyprodukovaného množství se  recykluje pouze 

32,5 % odpadu. Třeba v Římě pokud netřídíte odpad a máte kontejnery na tříděný odpad 

do 500 m  od svých dveří, můžete dostat pokutu do výše 650 €. Takové Švýcarsko se řadí 

na špičku v recyklování a to z toho důvodu, protože občané musí platit vysoké částky       

za nerecyklovatelný odpad.                

Jako nejefektivnější a nejlevnější způsob separace je přímo u zdroje, tedy původce 

odpadu, kdy se dosahuje vysoké čistoty a kvality vytřízených složek. Jelikož člověk má 

tendenci být líný, tak nesmí to být pro něho příliš složité a náročné tzn., že je ochoten to 

doma roztřídit, a potom před domem vyhodit do kontejnerů na separovaný odpad, občas 

odnést velkoobjemný, popřípadě nebezpečný odpad do sběrného dvora.  

Jak už bylo napsáno v kapitole návrhy a doporučení, tak prvořadé bude právně 

zajistit zákaz výkupu kovů, protože v současné době se stávají červené kontejnery a sběrny 

surovin terčem lidí, kteří je vykrádají kvůli kovům. Při tomto jednání nejen porušují zákon 

a způsobují škody, ale taky neodbornou manipulací znečišťují životní prostředí. 
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Je třeba poděkovat společnosti OZO Ostrava za to, že svou činností přispívá 

k ochraně životního prostředí, dále se snaží propagovat třídění odpadu, jednak pořádáním 

dnů otevřených dveří, komunikací na Facebooku, pořádáním kampaní a soutěží. 

Společnost získává papír svozem z modrých kontejnerů, plasty z 98 % svozem ze žlutých 

kontejnerů a směsné sklo svozem ze zvonů. 

Na závěr lze jen říci, třiďte odpad, opravdu to má smysl!  
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