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Anotace: 

Bakalářská práce byla zpracována na téma „Problematika odpadů v městě Ostrava“. Na 

začátku bakalářské práce je seznámení s danou problematikou, základní pojmy a legislativa 

týkající se odpadů. Poté následuje shrnutí součastného stavu odpadů v městě Ostrava 

a v Moravskoslezském kraji. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy odpadů, které se na 

Ostravsku využívají a podíl odpadů, které jsou uloženy na skládku a které jsou dále 

využívány. Dále hodnocení součastné situace v celé České republice a nakonec 

i v zahraničí z hlediska využívání a likvidování odpadů. V závěru je zamyšlení nad 

perspektivou odpadů v budoucnu. Poté je zařazen seznam použité literatury a zdrojů 

a rejstřík příloh. 

Klíčová slova: komunální odpad, bioodpad, skládka, černá skládka, spalování odpadů, 

třídění odpadů. 

Summary: 

Bachelor's thesis on "The issue of waste in the city of Ostrava. At the beginning of 

work is the introduction of the issues, basic concepts and laws related to waste. Then 

follows a summary of current state of wastes in the city of Ostrava in Moravia-Silesia 

region. There are given different types of waste that are used in Ostrava and the percentage 

of wastes that are deposited in landfills, which are also used. Further evaluation of the 

current situation in the Czech Republic and finally abroad in terms of use and eliminate 

waste. In conclusion, there is a consideration of the prospects of waste in the future. 

Following, there is a list of  included literature and resources and index attachments. 

Key words: Municipal waste, bio-waste, landfill, black landfill, waste incineration, 

waste separation. 
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1. Úvod a cíle bakalářské práce 

Téma mé bakalářské práce je „Problematika odpadů města Ostrava“. Budu se tedy 

zabývat problematikou odpadů jako takových, dále jejich vlivem na životní prostředí, 

právními předpisy pro nakládání s odpady a také situací v tomto odvětví nejen v městě 

Ostrava, ale i v celé České republice a zahraničí. 

Problematika odpadů je v součastné době velmi ožehavé téma. Denně jsou na skládky 

přiváženy stovky tun netříděného odpadu. Takové množství odpadu znamená velkou zátěž 

pro životní prostředí. Tyto odpady často obsahují velké množství nebezpečných látek, 

proto bychom se měli zamyslet nad způsoby, jak snížit množství tohoto odpadu. 

Výborným řešením je třídění domovního odpadu, ale i při samotném nákupu výrobků 

přemýšlet o budoucím odpadu.  

V posledních letech se třídění domovního odpadu stále zlepšuje. Podniky zabývající se 

odpady si uvědomily, že odpad, který je uložený na skládku, nemá žádné další využití. 

Naopak složky vytříděného odpadu se dají dále zpracovávat a využívat při výrobě nových 

výrobků, nebo jako palivo ve spalovnách, kde vzniká elektrická energie a teplo. 

Díky vzdělávacím akcím a reklamě se problematika třídění dostává do podvědomí lidí. 

Pro recyklaci odpadu je důležité, aby byl odpad vytříděn ještě před svozem. Třídit směsný 

komunální odpad je ekonomicky a technicky neefektivní. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný stav třídění a nakládání s komunálním 

odpadem na Ostravsku. 

Dalším cílem bakalářské práce je zamyšlení nad budoucností využití komunálního odpadu 

ve městě Ostrava. 
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2. Základní pojmy týkající se sběru a třídění odpadů 

Na začátku bakalářské práce bych chtěl zmínit a vysvětlit základní pojmy, týkající se 

problematiky rozdělení a třídění odpadů. Proč je dobré domovní odpad třídit na jednotlivé 

složky? Protože roztříděné složky můžeme dále zpracovávat, upravovat, a také použít. 

Protože roztříděný odpad má menší objem a nezatěžuje skládky. Tím se snažíme chránit 

životní prostředí . Protože  roztříděný odpad můžeme použít jako palivo, nebo jak 

druhotnou surovinu při výrobě, tím šetříme přírodní zdroje.  

Pokud se budeme zabývat odpadem přímo v domácnosti, zaměřme se na to, jaká je 

skladba domovního odpadu a kolik vyprodukujeme ročně kilogramů odpadu. 

 

Obrázek 1: Skladba domovního odpadu (% hmotnosti) [1]. 

Každý člověk vyhodí za rok přibližně 150 – 200 kilogramů odpadů. Pokud se odpad 

roztřídí již v domácnosti, umožní se recyklace až třetiny tohoto množství. [1]. 

Odpady vznikající doma můžeme rozdělit na několik kategorií: 

a) využitelné – je možné je dále zpracovávat (papír, sklo, plasty, kovy..), ukládají 

se do barevných kontejnerů (viz příloha č.5) 

b) objemné – nevejdou se do popelnice (starý nábytek, umyvadla, koberce, 

kuchyňské linky, drobný stavební odpad…), lze je odvézt na sběrný dvůr nebo 

vhodit do velkého kontejneru 

c) nebezpečné – mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vhazovat 

do popelnice (léky, zářivky, ledničky, barvy, lepidla….), odnášejí se pouze 

na sběrný dvůr; léky s prošlou lhůtou spotřeby je možno odevzdat v lékárně 
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d)  ostatní – to co vám zbude po vytřídění všeho (mělo by se vhazovat do koše na 

odpadky, poté do kontejneru před domem) 

Kontejnery a popelnice na odpad s domácností: 

a) na směsný komunální odpad jsou plechové nebo plastové nádoby o objemu od 

70 litrů do1100 litrů. Nejčastěji mají zelenou nebo černou barvu. 

b) na tříděný sběr odpadu jsou určeny barevné plastové popelnice nebo kontejnery 

s upraveným víkem. 

c) na nebezpečné odpady mají nádoby dvojité stěny a dno, některé jsou ještě 

vyplněny nepropustnou fólií - to slouží k tomu, aby se zabránilo úniku 

nebezpečných látek. [1]. 

Nádoby na tříděný odpad se rozdělují podle druhu odpadu (sklo, plasty, papír), každý má 

určenou barvu: 

a) sběr papíru – modrá nádoba. Sem jsou vhazovány noviny, časopisy, 

kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, 

papírové obaly (sáčky). Nevhazuje se sem mokrý, mastný, znečištěný papír, 

použité plenky, hygienické potřeby. 

b) sběr skla – zelená nádoba. Sem je možno odhodit láhve od nápojů, skleněné 

nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo. Nevhazuje se sem keramika, porcelán, 

autosklo, drátěné sklo, zrcadla. 

c) sběr plastů – žlutá nádoba. Sem je možno odhodit PET láhve od nápojů, 

kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nevhazují se sem 

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek. 

d) sběr kovů – kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. 

e) sběr nápojových kartonů – pokud se v obci sbírají, jsou označeny oranžovou 

nálepkou, pokud se nesbírají, vhazují se do směsného odpadu. 

K ukládání objemného odpadu, který se nevejde do běžných popelnic a kontejnerů 

slouží velkoobjemové kontejnery. Kontejnery mají objem od 5 m3 do 30 m3. Dále objemný 

odpad můžeme odevzdat na sběrný dvůr.  
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Sběrné dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů, které 

musejí být uvedeny na viditelném místě. Je možné sem odvézt: kovy, kompostovatelný 

odpad, objemné odpady, elektroniku, stavební suť, nebezpečné odpady. [1] 

Konečnou fází sběru a třídění odpadu je jeho využití. Odpady svezené z barevných 

kontejnerů je nutné dále dotřídit na dotřiďovací lince na jednotlivé druhy dle jejich dalšího 

zpracování (recyklace). Odstraňují se též nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady. Recyklací 

se rozumí zpracování odpadů na nové materiály. [18] 

Recyklační technologie je množství na sebe navazujících procesů, postupů, 

technologických operací, jejichž cílem je přeměna odpadů na druhotnou surovinu. 

Typickým znakem recyklační technologie je její relativní samostatnost v technologickém 

schématu výroba - odpady – výroba. Za specifický příklad recyklace lze považovat 

maloodpadové technologie. [1] 

Podle postavení, jež recyklační technologie zaujímá vůči recyklačnímu procesu, 

v němž odpad vznikl a výrobnímu procesu, kde bude zpracovávána druhotná surovina, 

z něho připravená, mohou nastat tři případy: 

a) recyklační technologie se uskutečňuje v závodě, v němž odpad vzniká; 

b) recyklační technologie se uskutečňuje v závodě, ve kterém sice odpad nevznikl, 

ale využívá se zde z něho vyrobená druhotná surovina; 

c) recyklační technologie je samostatným výrobním procesem a vyrobená 

druhotná surovina se stává zbožím. [2] 
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2.1. Papír sběrový  

Sběrový papír obsahuje výrobní odpad (odřezky papíru, kartónu a lepenky vzniklé při 

výrobě a zpracování, případně vadné hotové výrobky) a papír znehodnocený použitím ve 

všech oblastech výroby a spotřeby.  

Výroba papíru je ve většině zemí založena na uplatnění velkého podílu sběrového papíru 

jako druhotné suroviny. Případné rozdíly mezi možností papíru jsou vyrovnávány vývozem 

nebo dovozem. Všeobecně jsou zvyšovány požadavky na kvalitu starého papíru. V ČR je 

papír zařazen do tříd P1 až P7 s následujícím označením:  

• P1 - papír bezdřevý bílý 

• P2 - papír s obsahem dřevoviny bílý 

• P3 - papír sulfátový 

• P4 - použité i nepoužité papírové pytle 

• P5 - papír potištěný a popsaný 

• P6 - vlnitá lepenka 

• P7 - papír sběrový ostatní [2] 

2.2. Plasty 

Plasty se třídí několika způsoby, jako je donáškový a pytlový sběr. Požadavky na 

kvalitu sběru a třídění plastů jsou kvůli jejich materiálové rozmanitosti velmi náročné. 

Proto se směsi plastů upravují ještě na dotřiďovacích zařízeních, která směs rozdělí na 

jednotlivé frakce. Roztříděné plasty se dělí na PET lahve a na zbylý směsný plast. [1] 

2.2.1. Technologie zpracování PET: 

PET láhve se drtí a perou na konečný produkt PET flakes (čistá PET drť), konečný 

produkt obsahuje 99,9 % PET (zbytek je PVC, PS, PE, PP + další nečistoty). Základem 

druhého stupně zpracovávání PET drtě je tavicí extrudér, potom se vzniklá směs matuje, 

případně opticky zjasňuje nebo barví (s výjimkou vlákna zeleného a modrého, které vzniká 

přímo z barevných PET). V konečné podobě se materiál (textilní nebo technické vlákno) 

využívá jako vstupní surovina pro výrobu například výplně do bund a spacích pytlů. [1] 
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2.2.2. Technologie Bottle-to-bottle 

Technologie přeměny použitých spotřebitelských obalů z PET na vysoce kvalitní 

surovinu umožňuje její návrat do obalového průmyslu. Takto vzniklá pryskyřice PET-M, 

která se dá upotřebit ke stejnému účelu jako původní PET, ale je levnější (ze staré láhve lze 

vyrobit jednu novou s minimálním přídavkem nové PET hmoty). [2] 

2.2.3. Zpracování směsných plastů 

Na dopravníkovém pásu nejprve dojde k rozdělení na jednotlivé složky: 

a) drobné neplastové části (propadnou sítem a jsou uložené na skládku) 

b) fólie (dále se zpracovávají aglomerací) 

c) ostatní pevné duté obaly (drtí se a melou) 

Nevyužitelný zbytek na pásu je umísťován na skládky nebo spalován. Ze surovin 

vzniklých zpracováním vybraných složek (aglomerát a drť) se namíchá směs, která je po 

homogenizaci a roztavení vtlačena do kovových forem, kde dostává tvar konečného 

výrobku (travní mříže, podstavce pod přenosné značky). [1] 

2.3. Sklo 

2.3.1. Skleněné nádoby  

Skleněné láhve, dózy a jiné nádoby používané jako obaly pro nápoje. Vratné skleněné 

nádoby jsou znovu používány k původnímu účelu, případně při výrobě skla jako přídavná 

surovina. Systém sběru se ve světě uplatňuje zatím omezeně (formou prodeje 

zálohovaných lahví - zajišťován výrobcem nebo obchodem), v některých zemích se 

rozšiřuje sběr tříděných lahví od obyvatelstva. [1] 
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Obrázek 2: Třídění podle druhů a barev, odstranění nečistot, přeprava zpracovateli [1]. 

2.3.2. Sklo zlomkové  

Úlomky skleněných obalů a střepy vznikající při zpracování technického a stavebního 

skla (zlomky tabulového skla neobsahujícího železo, zlomky skleněných obalů 

z potravinářského a obalového průmyslu bez korunkových korkových uzávěrů, zlomky 

skla z pivovarů, různé druhy profilovaného skla, skla z optického průmyslu, olovnatého 

skla, skla z izolačních nádob, zrcadlového skla, skla z obrazovek atd.).  

Ve světovém měřítku se při výrobě skla stále více používají skleněné úlomky. Průmyslový 

odpad vytříděný podle druhů a zbavený cizích příměsí se dodává přímo sběrnám, případně 

zpracovateli. [1] 

2.4. Kovový odpad  

2.4.1. Kovový odpad - ocelový  

Ocelový šrot vznikající při zpracováni ocelových materiálů, např. třísky, amortizační 

odpad opotřebovaných základních prostředků a jejich součástí, opotřebované spotřební 



Radek Staufčík : Problematika odpadů v městě Ostrava 

2009 8 

předměty z oceli. Může obsahovat příměsi neželezných kovů a dalších látek. Podle 

chemického složení se dělí na ocelový odpad legovaný a ocelový odpad nelegovaný.  

Tradiční zdroj druhotné suroviny v hutnictví železa, široké uplatněni mají vytříděné 

hodnotné ocelové slitiny. Třídění, stříhání, lámání, lisování, briketování a paketování, 

kryogenní drcení a podobné technologie vedou k homogenizaci a mechanické úpravě 

kovového odpadu. [1] 

2.4.2. Kovový odpad neželezných kovů  

Odpady a zbytky z výroby neželezných kovů, z jejich obrábění a zpracování, vytříděné 

opotřebované výrobky s podílem neželezných kovů a jejich slitin. Největší podíl tvoří měď 

a její slitiny, hliník a slitiny, olovo a slitiny, zinek a slitiny. Neželezné kovy jsou 

nemagnetické.  

Náhrada nedostatkových prvotních surovin v metalurgickém průmyslu. Kromě 

některých způsobů úpravy stejných jako u železného šrotu (třídění, stříhání, lisování, 

briketování) jsou uplatňovány i další technologie, jejichž cílem je odděleni kovů od příměsi 

a od kovů jiných. Patři sem např. párání, opalování, odtavování, granulování, odcínování 

nebo hydrometalurgický způsob (převedení do roztoku, oddělení, louhování). [1] 

2.4.3. Kovový odpad vzácných kovů  

Opotřebované pracovní prostředky a nepoužitelné pracovní předměty s podíly zlata, 

stříbra, platiny, iridia a rhodia. Elektronické a elektrotechnické konstrukční prvky s částmi 

pokovovanými vzácnými kovy, amortizační šrot, jako stykače, jističe, pojistky, relé, 

teploměry, tištěné spoje aj. Rovněž sem patří odpady s obsahem stříbra ze zpracování 

fotochemických materiálů, např. nevyvolané zbytky a odpady filmů a fotografických 

papírů, rentgenové a jiné filmy, ustalovače, prací lázně.  

Třídění, metalurgické, příp. hydrometalurgické zpracování, chemické rozpouštění 

kovových složek a oddělování jednotlivých kovů. Při získávání stříbra z tekutých 

fotochemických odpadů je nejrozšířenějším postupem elektrolýza. [1] 

2.5. 6ápojové kartony 

Sběr nápojových kartonů probíhá v Ostravě jako dvouletý pilotní projekt od března 

2005. Ve dvou lokalitách Ostravy-Jihu se zkoušejí dvě varianty sběru - do samostatných 
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sběrových nádob (oranžové popelnice) a do nádob společně s plastem (žlutý kontejner). 

Po vyhodnocení tohoto pilotního projektu bylo rozhodnuto, že se sběr nápojových kartonů 

stane trvalou součástí systému nakládání s odpady v Ostravě. 

Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: 

a) V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat 

stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo 

v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody, či dále zpracovat na palety 

apod. 

b) Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje 

do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka 

funguje také v ČR. [8] 

2.5.1. Recyklace nápojových kartonů 

Nápojové kartony (Tetra Brik Aseptic) jsou složeny ze 75-80 % lepenky, 15-20 % 

polyetylénu a 5 % hliníku. Při recyklaci nápojových kartonů dochází k rozvlákňování, jímž 

se oddělí polyetylén a hliník od vláken tvořených lepenkou. Recyklovaná vlákna mohou 

být využita pro výrobu toaletního papíru, papírových ubrousků, sáčků, lepenky apod. 

Jiné možné zpracování nápojových kartonů je na stavební desky (za tepla lisovaná drť 

z nápojových kartonů má dobré izolační vlastnosti). Zbytky polyetylénu a hliníku lze 

použít k výrobě páry nebo ohřevu vody, případně k dalšímu zpracování. [8] 

2.6. Základní pojmy 

Zde jsou uvedeny některé základní pojmy důležité z hlediska zkoumané problematiky:  

a) Bioodpad - biologicky rozložitelný odpad z domácností a obcí. Patří sem 

i kuchyňské odpady, které vyžadují zvláštní druh nakládání. [3] 

b) Domovní odpad - pojem není zaveden zákonem ani jinou normou. Zahrnuje 

tuhý odpad, který vzniká v domácnostech (papír, plasty, sklo, kovy), a také 

zbytky potravin a popel. Je to odpad odkládaný občanem do sběrných nádob na 

směsný komunální odpad z domácností. [4] 
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c) Dotřiďovací linka - zařízení, kde se zpracovávají vytříděné odpady, svezené 

z barevných kontejnerů. Odpady se zde dále třídí, odstraňují se z nich nečistoty, 

lisují se a pak jsou odváženy jako druhotné suroviny do zpracovatelských 

závodů. [3] 

d) Skládkování - skládkování je jedna z metod zpracování odpadů. Tento způsob 

je u nás nejrozšířenější a na skládkách končí většina odpadů. Ke skládkování 

dochází, protože stále ještě převažuje ekonomický zájem skládkování 

(nejlevnější forma likvidace odpadu) nad ekologickým či morálním. Pro 

výrobce je rozhodujícím kritériem cena, kvalita surovin, stabilita dodávek 

apod. Chceme-li výrobce přinutit k ekologicky prospěšnému chování, je to 

otázka ekonomické stimulace, státních rozhodnutí a dalších opatření. [2] 

e) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. [4] 

f) Nápojové kartony - vrstvené obaly, které se skládají většinou ze tří materiálů: 

papíru, kovové folie a plastové folie.  

g) Nebezpečný odpad - odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností 

( staré léky, rozpouštědla, barvy a laky).  

h) Objemný odpad - odpad, který se nevejde do popelnice, např.: starý nábytek, 

koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný 

stavební odpad atd.  

i) Odstraňování odpadů - nakládání s odpady, které nemůžeme již dále využít, 

většinou jde o konečné ukládání na skládky bez dalšího využití, případně 

spalování bez využití energie. [3] 

j) Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostrava - Plán odpadového 

hospodářství statutárního města Ostravy má charakter koncepčního dokumentu. 

Za velmi podstatnou část plánu lze považovat závaznou část POH České 

republiky a POH Moravskoslezského kraje vztahujícího se k obcím a jejich 
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zapojení do POH města Ostravy. Týká se komunálních odpadů a ostatních 

odpadů, jejichž původcem je přímo město. [7] 

k) Původce odpadů - podle zákona nese veškeré povinnosti v oblasti hospodaření 

s odpady. Ve městech a obcích je za původce odpadů považována obec, ne 

jednotlivý občan.  

l) Recyklace - postupy, kterými se odpady zpracovávají na nové materiály. 

Použití druhotných surovin na výrobu nových výrobků. [3] 

m) Sběrný dvůr - místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou 

do běžných kontejnerů, případně se do nich dávat nesmějí (nebezpečné 

odpady). [8] 

n) Třídění odpadů - postup, kterým se z jinak bezcenného materiálu získávají 

druhotné suroviny. Třídění odpadů začíná již v domácnostech a dokončuje se 

na dotříďovacích linkách, kde se z vytříděných odpadů vyrábějí druhotné 

suroviny dané kvality.  

o) Tříděný sběr - sběr odpadů zavedený v obcích, při němž občané odkládají 

jednotlivé složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) do barevných 

kontejnerů nebo pytlů. Tříděný sběr umožňuje další využití těchto složek.  

p) Využitelný odpad - podíl komunálního odpadu, který je možné dále využít – 

papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad atd.  

q) Zbytkový (směsný) komunální odpad - zbytek odpadů, který zůstane po 

vytřídění všech využitelných složek.  

r) Zpětný odběr - výrobci a prodejci některých spotřebních věcí mají povinnost 

zajistit jejich zpětný odběr, když taková věc doslouží. Tato povinnost se týká 

pneumatik, elektrospotřebičů, lednic, baterií nebo obalů. Spotřebitel má 

možnost bezplatně svůj dosloužený výrobek nebo obal odložit na místě k tomu 

určeném (sběrný dvůr, prodejna, kontejnery na tříděné odpady apod.). [3] 
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3. Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství v ČR 

Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb.  

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro vedení evidencí v roce 2007 

odpadů, autovraků, elektrozařízení a elektroodpadů a zařazování odpadů vzniklých při 

zpracování autovraků a elektrozařízení podle zákona č. 185/2001 Sb. 

Zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění novely zákona č. 314/2006 Sb. (Úplné znění 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá 

z pozdějších změn - Datum účinnosti od 01.012007, část změny 314/2006 s účinností od 

01.04.2007). [5] 

Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)  

Vyhláška MŽP č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 

Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění 

vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

s odpady. 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - aktualizované 

znění po změně vyhláškou č. 294/2005 Sb. s účinností od 05.08.2005. 
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Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě - aktualizované znění po změně vyhláškou č. 504/2004 Sb. s účinností od 

01.10.2004. 

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě. 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - aktualizované 

znění po změně vyhláškou č. 41/2005 Sb. s účinností od 01.02.2005. 

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlor- 

difenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími 

kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

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

některých výrobků - aktualizované znění po změně vyhláškou č. 505/2004 Sb. s účinností 

od 01.10.2004. 

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

některých výrobků. 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). [6] 
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4. Současný stav nakládání s odpady ve městě Ostrava  

Krajským, okresním a zároveň magistrátním městem je Ostrava. Rozkládá se na 

soutoku čtyř řek, a to: Ostravice, Odry, Opavy a Lučiny.  Svou rozlohou 214 km2 a počtem 

obyvatel je Ostrava třetím největším městem v České republice, hned za Prahou a Brnem. 

Rozloha (km2) 214 

Počet obyvatel v roce 2008 336 874 

Hustota obyvatel na km2 1 531 

Počet obcí 1 

Počet lidí v produktivním věku (%) 61 

Vybavení domácností ústředním vytápěním (%) 82 

Tabulka č. 1: Základní informace o městě. [7] 

Okres je zcela městského charakteru s přirozeným průmyslovým, administrativním, 

kulturním a školským centrem území severní Moravy a Slezska. Jedná se o území silně 

urbanizované a ekologicky postižené. Vyznačuje se vysokým podílem pracovních míst 

k počtu obyvatel, vysokou dojížďkou za prací, nevyrovnaným trhem práce a extrémně 

vysokou hustotou zalidnění. Hospodářský významný má zde především průmysl těžkého 

strojírenství, chemický průmysl, potravinářský průmysl a průmysl hutní. Zemědělství 

a lesní výroba mají pouze okrajový význam. Hlubinná těžba uhlí byla na území města již 

zastavena. Využitelnost území, s výjimkou služebních cest, je minimální pro cestovní ruch, 

přestože jsou zde k dispozici značné ubytovací kapacity. 

Nacházejí se zde velká ložiska stavebních a slévárenských písků, základových písků a 

betonářských písků.  Okres Ostrava má výhodné železniční spojení, neboť zde prochází 

hlavní severojižní železniční koridor spojující Rakousko s Polskem. Je zde  zastoupen i 

koridor západ – východ, vedoucí z Olomouce a Přerova na Bohumín a Slovensko. 

Leteckou přístupnost okresu vytváří mezinárodní letiště Mošnov nacházející se ve 

vzdálenosti 20 km od Ostravy. 

Největšími průmyslovými podniky v Ostravě jsou – Nová huť, a.s., Vítkovice, a.s., 

Vítkovice - Válcovna trub, a.s., BorsodChem MCHZ, s.r.o., Dalkia Morava, a.s., Vítkovice 

STEEL, a.s., Dopravní podnik Ostrava, a.s., Ostravsko-karvinské koksovny Ostrava, a.s., 

Vysoké pece Ostrava, a.s., OKD BASTRO, a.s. [9] 
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Působnost města Ostravy při nakládání s odpady je řízena zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění a zákona č. 185/2001 Sb. 

V součastné době na území statutárního města Ostrava zajišťuje komplexní činnosti 

s nakládáním s odpady městský podnik OZO Ostrava s. r. o. [8] 

4.1. Profil OZO Ostrava 

Městský podnik OZO Ostrava s.r.o vznikl 2. listopadu 1994 z bývalé rozpočtové 

organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949.  

Základem činnosti společnosti OZO Ostrava s.r.o. je: 

a) sběr, svoz, využívaní a odstraňovaní odpadů z měst, obcí a od podnikatelských 

subjektů 

b) separovaný sběr skla, plastů, papíru a spalitelných odpadů 

c) sběr, svoz, využívaní a odstraňovaní objemných odpadů z měst a obcí 

d) provozovaní sběrných dvorů a mobilních sběren nebezpečných a objemných 

odpadů pro města a obce 

e) svoz stavební sutě 

f) výroba náhradního paliva pro cementárny 

g) výroba regranulátu z PE plastů 

h) třídění a lisovaní PET lahví 

i) třídění skla 

j) výroba bioplynu 

k) nákladní a speciální doprava 

l) odvoz fekálií 

m) poradenství 

n) ekologická výchova a osvěta [8] 



Radek Staufčík : Problematika odpadů v městě Ostrava 

2009 16 

Město Ostrava v rámci zapojení do systému EKO-KOM zajišťuje sběr tří základních 

komodit tříděného odpadu – sklo, papír, plast. Od března 2005 je tento sběr rozšířen 

o nápojové kartóny. 

Firma OZO Ostrava zajišťuje svoz komunálního a odpadu speciální technikou (viz 

příloha č. 1). Na svoz separovaného odpadu (plasty, papír, nápojové kartóny) se používají 

stejné auta jako na komunální odpad. Obsah těchto aut však nekončí na skládce, ale na 

místech, kde se separovaný odpad dále upravuje (třídící linka). Pro svoz objemného 

odpadu OZO Ostrava s.r.o používá velkokapacitní vozidla na nádoby o objemu 5m3. 

Přeprava zahrnuje dopravu odpadů z místa jeho vzniku. Kontejnery o objemu 1200 l (viz 

příloha č 4). jsou obsluhovány většinou každý druhý den včetně víkendů a svátků. 

Popelnice o objemu 70 litrů, 120 litrů (viz příloha č. 2) a 240 litrů (viz příloha č.3) jsou 

obsluhovány jednou až 2x týdně. 

SKLO - zelené nádoby (viz. Příloha č. 4) 

− Nádoba je určena pro: lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – 

tabulkové sklo. 

− Není určena pro: keramika, porcelán, autoskla, drátěné sklo a zrcadla. 

PAPÍR - modré nádoby (viz. Příloha č. 5) 

− Nádoba je určena pro: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, 

knihy, lepenka, kartón, papírové obaly. 

− Není určena pro: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový 

a voskový papír, hygienické potřeby. 

PLAST - žluté nádoby  

− Nádoba je určena pro: PET lahve, kelímky, sáčky, plastové fólie, 

polystyrén. 

− Není určena pro: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek – např. 

chemikálie, barvy, motorové oleje. 

NÁPOJOVÝ KARTÓN – žluté nádoby na plast, nebo samostatně do nádob označených 

nálepkou (viz. Příloha 6) 

− Nádoba je určena pro: krabičky od mléka, džusů, dětských pitíček apod. 

− Není určena pro: obyčejné papírové obalové materiály. [8] 
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KOMUNÁLNÍ SMĚSNÝ ODPAD – zelené nádoby 

− Nádoba je určena pro: veškerý běžný odpad z domácností. 

− Není určena pro: recyklovatelné složky, nebezpečné látky, velkoobjemový 

odpad. 

Obsluhu a svoz všech nádob na směsný komunální odpad, nádob na tříděný odpad 

a velkoobjemového odpadu zajišťuje OZO Ostrava. Na území statutárního města Ostrava 

mělo v roce 2007 rozmístěno 8594 nádob o objemu 1200 l (viz příloha č. 4) na komunální 

odpad a 3368 nádob na tříděný odpad z domácností (viz tabulka č. 2). [8] 

rok 2004 2005 2006 2007 

kontejnery na sklo (ks) 843 965 1 043 1 132 

kontejnery na plasty (ks) 980 1 173 1 200 1 369 

kontejnery na papír (ks) 0 392 519 867 

Tabulka č. 2 celkový počet kontejnerů na separovaný sběr [8 ] 

rok 2 004 2005 2006 2007 

popelnice 110l 
(ks) 44 723 44 707 43 700 43 897 

kontejnery 1200l 
(ks) 8 363 8 327 8 398 8 594 

Tabulka č.3 celkový počet kontejnerů a popelnic [8 ] 

Nádoby na separovaný zdroj jsou rozmístěny po městě v dostatečné blízkosti od 

obyvatel. OZO Ostrava se snaží maximálně vyjít občanům vstříc, každý rok přibývají nová 

a nová místa s barevnými kontejnery. Také roste objem svezeného separovaného odpadu 

díky reklamní kampani.  

4.2. Práva a povinnosti obyvatel: 

V zákoně č.185/2001Sb., o odpadech v paragrafu č. 16 jsou stanoveny povinnosti 

původců odpadu. Původcem odpadu je brána obec a její povinnosti a oprávnění jsou 

stanoveny v paragrafu č. 17.  Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně 

závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. [5] 
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Každý občan je povinen na základě vyhlášky č. 1/2007 čl. 6 odst. 1: 

a) odpad třídit na složky 

b) vytříděný odpad odkládat do separačních sběrných nádob, které jsou 

rozmístěny na území města a jsou označeny názvem vytříděné složky odpadu 

c) odděleně shromažďovat (třídit) nebezpečné složky odpadu a tento odpad 

odkládat na místa k tomu určená (sběrné dvory, výkupny odpadů, lékárny, 

řízené skládky odpadů, jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých 

druhů nebezpečných odpadů nebo zpětný odběr) 

d) objemný odpad odkládat do označených velkokapacitních kontejnerů 

rozmístěných na území města, na sběrný dvůr, sběrny a výkupny odpadů 

e) směsný komunální odpad odkládat do typizovaných sběrných nádob  

f) do sběrných nádob ukládat pouze složky odpadu, pro které jsou určeny 

g) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavírat, vyprázdnit 

a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával. 

Podle vyhlášky č. 1/2007 čl. 6 odst. 2 se zakazuje: 

a) ukládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad látky tekuté, stavební 

odpad, uhynulá zvířata apod. 

b) využívat sběrných nádob k jiným účelům než pro které jsou určeny 

c) ukládat do velkokapacitních kontejnerů směsný komunální odpad  

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem je postihováno podle obecně 

závazných právních předpisů. [5] 

4.3. Druhy a množství odpadu, likvidovaného firmou OZO 

Ostrava 

Denně je na území města Ostravy svezeno firmou OZO Ostrava kolem 220 tun odpadu. 

Zhruba 185 tun tohoto odpadu je uloženo na skládku. Zbylých 35 tun odpadu je dále 

využíváno nebo spalováno. Využíváno, nebo recyklováno je asi 30 tun odpadu. Jedná se 

zejména o separovaný odpad z domácností (sklo , papír, plasty, obaly tetrapack), spalitelný 

odpad(objemný odpad), vybrané odpady ze sběrných dvorů (televize, lednice, AKU 



Radek Staufčík : Problematika odpadů v městě Ostrava 

2009 19 

baterie, pneumatiky, zeleň a kovy) a biologicky rozložitelný odpad. Zbylých 5 tun je 

klasifikováno jako nebezpečný odpad a je určen k likvidaci ve spalovně. 

Skupina odpadů obsahuje odpady jak ze svozu komunálního a separovaného odpadu, tak 

i odpady ze sběrných dvorů a velkoobjemových kontejnerů (víz příloha č.7) na objemný 

odpad. Mezi objemný odpad patří koberce, nábytek, sedací soupravy apod. Patří zde vše, 

co se nevejde do kontejnerů. Tento odpad je po roztřídění využíván jako palivo a zbytek 

nevyužitelných složek je uloženo na skládku. OZO Ostrava s.r.o řeší problematiku 

objemného odpadu přistavováním velkokapacitních kontejnerů v určitých ročních 

obdobích (zejména na podzim a na jaře). OZO Ostrava s.r.o se tak snaží zabránit 

ponechávání objemného odpadu u stanovišť pro komunální odpad. Nápomocí by měla být i 

reklamní kampaň „skládka před domem? Nebo sběrný dvůr?“. Tato kampaň by měla 

přimět obyvatele města, že je samozřejmostí starý a nepotřebný nábytek odvést do 

sběrného dvora a nenechat ho u nejbližšího kontejneru na komunální odpad. [8] 

Množství za roky (t) 
skupina 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

domovní odpad 53 756 50 531 53 912 56 217 60 023 58 225 63 943 61 108 

objemný odpad 1 593 1 515 3 629 4 369 5 916 5 087 6 331 6 470 

papír 19 3 664 5 614 5 473 6 126 5 202 5 154 5 511 

plasty 382 450 644 738 1 178 1 228 1 644 2 072 

sklo 589 524 721 758 833 1 137 1 424 1 711 

tetrapack      11 4 1 

televize (O+N) 1 21 6 62 286 482 35 0 

lednice 17 32 96 116 89 176 47 0 

AKU baterie 7 9 9 10 11 13 5 2 

oleje 2 3 10 12 14 19 11 21 

barvy 10 19 30 37 47 54 63 72 

zbylé složky NO 3 18 3 23 11 16 14 18 

suť 10 82 117 170 234 197 93 1 047 

pneu    0 0 261 123 287 

zeleň 3 95 456 190 610 528 882 1 127 

kovy 2 56 136 165 156 195 68 193 

celkem 56 434 57 120 65 537 68 600 75 992 74 060 80 370 80 090 

NO celkem 40 101 154 260 458 761 175 112 

Tabulka č. 4 Přehled vybraných odpadů svezených na území Ostravy [8] 
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Druhou složkou, likvidovanou společnosti OZO Ostrava je nebezpečný odpad. Jedná se 

o barvy, oleje a  akumulátory. Nebezpečný odpad z domácností se dále třídí. Část odpadu 

se dá dále recyklovat ( auto baterie), ale převážná část odpadu se spaluje [3]. Nebezpečné 

odpady obsahují látky, které mohou být člověku, zvířatům, rostlinám nebo celému 

životnímu prostředí nebezpečné. Proto by se neměly objevovat v popelnicích na komunální 

odpad, ale měly by se vozit do sběrných dvorů. 

Třetí složkou je elektrozařízení (televize a lednice), který je možno také ukládat 

bezplatně do sběrných dvorů. Sběrné dvory v Ostravě, jako i v celém Moravskoslezském 

kraji jsou součástí kolektivního zpětného sběru elektrozařízení  společnosti Asekol. 

Elektrozařízení ze sběrných dvoru je následně demontováno, recyklováno, ekologicky 

odstraněno, případně recyklovaný materiál je vrácen do výroby. Pro zajištění jeho 

ekologického zpracování musí být elektrozařízení kompletní (musí obsahovat všechny 

konstrukční části). Nevhodná demontáž má za následek možný únik nebezpečných látek. 

V případě, že zařízení není kompletní, je s ním nakládáno jako s odpadem. [15] 

Další komoditou, která také podléhá zpětného odběru, jsou pneumatiky. Pneumatiky se 

využívají jako palivo pro cementárny Mohou se také recyklovat drcením. Gumová drť se 

používá pro výrobu izolačních rohoží, nebo sorpční materiály pro ropné látky. [3] 

4.3.1. Množství odpadu uložené na skládce TKO v Ostravě-Hrušově 

Většina odpadů, které vznikají na území města Ostravy, jsou sváženy svozovou 

technikou na skládku TKO v Ostravě-Hrušově (viz příloha č.8,9). Denně je na tuto skládku 

navezeno 185 tun odpadů. Skládka má povolení provozu do roku 2018, do té doby by měla 

vzniknout nová skládka. Dle vyhlášky 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání  odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu) je vedena společností OZO Ostrava s.r.o. 

finanční rezerva, která se využije pro uzavření skládky a následné rekultivaci.  

rok 2004 2005 2006 2007 

množství 
(t) 92 964 92 194 71 572 67 569 

Tabulka č 5 Množství odpadu uloženého na skládce TKO v Ostravě-Hrušově [8] 
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Graf č. 1 Množství odpadu uloženého na skládce TKO v Ostravě-Hrušově [8] 

Jak můžeme vidět na grafu č.1, množství odpadu uloženého na skládku se lehce 

snižuje, přitom produkce odpadů roste. Tento fakt je možný díky využití jiných alternativ 

uložení odpadů a jeho dokonalejšího třídění:  

a) Separace složek minimálně na úrovni obalového zákona (papír, plasty, sklo 

a kovy) – materiálové využití. 

b)  Separace nebezpečných složek komunálního odpadu, sběr vybraných výrobků 

(zpětné odběry), velkoobjemový odpad. 

c)  Separace biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) – veřejná 

a soukromá zeleň, BRO z odpadu podobného – kompost, palivo. 

d)  Domácí kompostování. 

e)  Energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu zejména 

z městské a sídlištní zástavby velkých měst. 

f)  Skládkování zbývající části zbytkového směsného komunálního odpadu. 
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4.3.2. Množství svezeného separovaného odpadu 

rok 2004 2005 2006 2007 

sklo (t) 1 367 1 735 2 020 2 343 

plasty (t) 1 496 1 732 1 916 2 626 

papír (t) 6 153 5 318 5 317 5 733 

Tabulka č. 6 Množství svezeného separovaného odpadu [8] 

Ve srovnání s minulými roky množství vytříděného odpadu stále roste, což je 

vzhledem k ochraně životního prostředí potřeba. Separovaným sběrem odpadu rozumíme 

oddělené shromažďování a přepravu jednotlivých složek nebo látkových skupin odpadu 

s cílem jejich využití nebo zneškodnění. Ale ani kvalitní třídění odpadů ještě neznamená, 

že veškerý komunální odpad lze vytřídit tak, že se získají z tohoto odpadu druhotné 

suroviny  z celého objemu sebraného komunálního odpadu. Zhruba 25 procent odpadu jsou 

odpady, které nelze žádným způsobem využít a musí se tudíž zneškodnit. Zbytky odpadu 

po třídění odpadů, které už nejsou dále využitelné, jdou do spalovny odpadu. 

Ve spalovnách komunálního odpadu (zařízení na energetické využití odpadů) se z odpadu, 

který už nelze dále recyklovat, využije alespoň energie. Z některých podílů komunálního 

odpadu (dále nerecyklovatelné plasty a papír) se vyrábí alternativní palivo pro cementárny, 

teplárny a energetická zařízení, která jsou schopna takové palivo využít. Optimální je 

třídění ještě před tím, než je odpad odložen do sběrných nádob. Takto lze získat velmi čisté 

druhotné suroviny, které lze daleko lépe následně využít ve zpracovatelském průmyslu. 

Je důležité, aby odpad v kontejneru nebyl znečištěný a nebylo do něj přimícháno nic, co by 

znemožnilo recyklaci. [8] 

Z grafu č.2 je patrná dominance papíru jako separované komodity. Papír byl dříve 

jediným dostupným obalovým materiálem. I dnes je papír velmi důležitý. Denně čteme 

noviny, časopisy, tiskneme velké množství dokumentů, používáme sešity, knihy 

krabice atd. Papír je svým složením výborný pro recyklaci. Jako jediný ze separovaných 

odpadů se dá recyklovat takřka do nekonečna. Množství papíru převyšuje množství 

ostatních separovaných složek takřka dvojnásobně. [8] 
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Graf č. 2 Množství svezeného separovaného odpadu [8] 

Další komoditou separovaného odpadu jsou plasty. V dnešní době si život bez výrobků 

z plastu nedokážeme ani představit. Z plastu se vyrábí široká škála produktů, od oblečení, 

přes hračky, až po PET láhve a věci denní potřeby. Náš životní styl má za důsledek, 

že odpadů z plastu je čím dál více. Výrobky vyrobené z plastu mají velmi výjimečné 

vlastnosti, má velkou odolnost, je lehký, inertní, pružný, odolává slunci, vodě UV záření 

i mechanickému poškození. Tyto vlastnosti jsou pro odpady z plastů spíše nevýhodou, 

protože odpady se jen těžko odbourávají a na skládce mohou ležet desítky let. Proto 

je důležité plastový odpad třídit a maximálně ho využít. 

4.3.3. Plán  odpadového  hospodářství  statutárního města Ostrava 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostrava je strategický dokument, 

který definuje zásady pro nakládání s odpady, stanovuje cíle, kterých je nutno dosáhnout 

v oblasti odpadového hospodářství v souladu s POH ČR a se závazky České republiky 

v přístupových dokumentech k EU. Plán odpadového hospodářství statutárního města 

Ostrava vychází ze závazné části POH Moravskoslezského kraje Dále navrhuje opatření 

k dosažení stanovených cílů jejich kvantifikaci a indikátory, kterými se provádí kontrola 

plnění kvantifikovaných cílů. [7] 
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4.3.4. Přehled některých cílů POH MSK 

I. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností: 

a) Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 

b) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. 

c) Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání 

s odpady. 

II. Podíl recyklovaných odpadů - v zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpadů 

s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 

a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů o 50 % do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000. 

III. Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady a k jejich 

využívání - vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a 

jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci 

vybavenosti území. 

IV. Ukládání odpadů na skládky - snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných 

na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího 

postupného snižování.  

V. Nebezpečné odpady - snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % 

do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování.  

VI. Odpady z azbestu - omezení negativního vlivu azbestu na zdraví lidí a životního 

prostředí. 

VII. Komunální odpady: 

a) Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 

b) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. 

c) Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání 

s odpady. 
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VIII. Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky - 

snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil: 

a) v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995,  

b) v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995, 

c) výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství 

BRKO vzniklého v roce 1995. [7] 

4.3.5. Využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) 

Zákon o odpadech neumožňuje skládkování separovaně sbíraných biologicky 

rozložitelných odpadů, který je v současnosti produkován z veřejné zeleně a ve stále větší 

míře také ze soukromé zeleně.  

V současnosti je MŽP řešen realizační program ČR pro BRO, který má ve svých 

výstupech doporučit nejvhodnější metody zpracování separovaně sbíraných biologicky 

rozložitelných odpadů. Na území města Ostravy je kompostárna společnosti OZO Ostrava 

s.r.o. s kapacitou  2000 tun BRO za rok. 

Pro výsledný produkt – kompost existuje  smysluplné využití mimo jiné jako 

rekultivačního materiálu pro překryv současně provozovaných skládek, což je jako 

přechodné řešení metoda, kterou je možno doporučit. Kvalitní dřevní odpad je využíván 

převážně přímo energeticky a do budoucna se neuvažuje o změně způsobů využívání. [7] 

4.3.6. Využívání zbytkových směsných komunálních odpadů 

Řešení této problematiky je klíčové pro cíle stanovené ve dvou zásadních požadavcích 

POH ČR týkajících se komunálních odpadů:  

a) Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% 

hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 

nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu vzniklého v roce 1995. 



Radek Staufčík : Problematika odpadů v městě Ostrava 

2009 26 

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

srovnání s rokem 2000. [7] 

4.3.7. Problematika černých skládek v Ostravě 

V Ostravě neustále roste počet černých skládek. Zatímco v roce 2005 jich městská 

policie odhalili osm desítek, v roce 2007 odložili lidé objemný odpad načerno na 377 

místech. Téměř 1400 tun starého nábytku, pneumatik nebo elektrospotřebičů skončilo na 

sídlištích a v příměstských lesích. Společnost OZO Ostrava zahájila informační kampaň. 

Jejím cílem je omezit skládky a dostat do povědomí Ostravanů 18 sběrných dvorů ve 

městě. 

V roce 2008 Ostravané ve svých domácnostech vyprodukovali celkem 8905 tun 

objemného odpadu. Z tohoto množství skončilo 16 procent na černých skládkách - 

především na sídlištích v ostravských obvodech Ostrava-Poruba a Ostrava-Jih, kde jich 

lidé založili přes dvě stovky. Černé skládky se nacházejí také v dalších lokalitách v Ostravě 

zejména ve Vítkovicích a Mariánských horách(viz. Příloha č. 10,11) Za nelegální odložení 

odpadu mohou totiž dostat pokutu až 50.000 korun. Kampaň s názvem Skládka před 

domem nebo sběrný dvůr? má zabránit tomu, aby lidé odkládali objemný odpad vedle 

kontejnerů na sídlištích nebo v lesích a přírodě. Dalším cílem kampaně je upřednostnit 

sběrné dvory před kontejnery na objemný odpad. Třetina svezeného odpadu se totiž dál 

využívá. Například 85 procent elektrospotřebičů je rozebráno v charitní chráněné dílně. 

[21] 

O správném odkládání objemných odpadů si lidé přečtou na samolepkách, kterými 

OZO Ostrava polepí kontejnery V rámci kampaně dostanou obyvatelé velkých sídlišť do 

poštovních schránek letáky s mapou a provozní dobou tří nejbližších sběrných dvorů. 

Mapy dvorů budou k dostání také na ostravských informačních centrech.. Společnost za 

kampaň zaplatila necelý milión korun. Lidé mohou vozit objemný odpad kromě stavební 

suti do 18 sběrných dvorů ve městě. Mohou zde vozit i nebezpečný odpad - autobaterie, 

chemikálie nebo zářivky. Přivézt mohou také trávu, listí nebo spadané ovoce. Čtyři z 18 

sběrných dvorů mají otevřeno celý týden od 8:00 do 20:00 hod. [8] 
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4.4. Součastný stav nakládání s odpady v České republice  

Odpadové hospodářství v České republice se rychle rozvíjí. Řídí se dvěma základními 

předpisy – zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, a zákonem č. 477/2001Sb., o obalech. 

Cíle pro odpadové hospodářství České republiky do roku 2012 určuje Plán odpadového 

hospodářství České republiky a plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů, které 

z něj vycházejí. [14] 

ČR, kraj 
Průmyslové 
odpady v tis. t  

Průmyslový 
odpad v 
kg/obyvatele 

Komunální 
odpady v tis. t   

Komunální 
odpad v 
kg/obyvatele 

Česká 
republika 

5 927  574 3 025  293 

Hl. m. Praha 430  359 344  288 

Středočeský 648  546 414  349 

Jihočeský 272  431 177  281 

Plzeňský 417  749 174  313 

Karlovarský 63  206 98  320 

Ústecký 573  694 248  300 

Liberecký 182  421 124  286 

Královéhradecký 228  414 154  279 

Pardubický 167  327 144  283 

Vysočina 223  434 142  276 

Jihomoravský 507  447 312  275 

Olomoucký 423  660 185  289 

Zlínský 219  371 169  287 

Moravskoslezský 1 575  1 261 340  272 

Tabulka č.7 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2007 [9] 

V následující tabulce vidíme přehled produkce průmyslových komunálních odpadů dle 

jednotlivých krajů. Nás především zajímá produkce komunálních odpadů v jednotlivých 

krajích a přepočet na kilogramy na obyvatele. V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2007 

vyprodukováno 272 kilogramů každým obyvatelem kraje (1 250 000). 

V Moravskoslezském kraji se vyprodukovalo v roce 2007 nejméně komunálního odpadu 

z celé České republiky, ale za to nejvíce průmyslového odpadu. Nejvíce komunálního 
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odpadu je vyprodukováno ve Středočeském kraji. V celé České republice je 

vyprodukováno 3 025 tisíc tun komunálního odpadu a 5 927 tisíc tun průmyslového 

odpadu. 
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Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2007 (kg/pbyvatele)

  

Graf č.3 produkce komunálního odpadu dle krajů v roce 2007 [9] 

Nakládání s odpady se v ČR liší kraj od kraje. Skladba druhů odpadů vychází 

z charakteru regionu, kraje mají také různé možnosti odpadu se zbavovat. Každý má 

vlastní odpadový plán. V republice stojí tři velké spalovny komunálních odpadů, regiony 

mimo jejich dosah většinu odpadů dávají na skládky. V roce 2007 tak na nich skončilo 

80 % komunálního odpadu.  

Vysokým podílem průmyslových odpadů, ale také odpadů komunálních, je 

charakteristický i Moravskoslezský kraj. Celková produkce odpadů se tam v roce 

2007 nicméně snížila, zejména díky snaze o co největší opětovné využití stavebních 

materiálů a vedlejších průmyslových produktů. Kraj usiluje o výstavbu spalovny 

komunálních odpadů, hovoří se o stavbě v Ostravě. [20] 
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 2003 2004 2005 2006 2007 

Produkce odpadů celkem 2 856 690 2 841 428 2 953 679 3 038 702 3 024 781 

běžný svoz 2 201 828 2 206 214 2 260 222 2 305 070 2 273 836 

svoz objemného odpadu 247 709 245 273 282 158 283 971 303 014 

odděleně sbírané složky 277 820 268 414 300 435 327 023 386 479 

odpady z komunálních 
služeb (z čištění ulic atd.) 

129 333 121 527 110 864 122 638 61 451 

Tabulka č. 8  Produkce komunálních odpadů [9] 
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Graf č.4 Produkce komunálního odpadu na území ČR [9] 

Produkce komunálních odpadů na území ČR v posledních letech stále roste. V roce 

2001 dosahovala 273 kg odpadu na obyvatele a v roce 2006 296 kg odpadu na obyvatele. 

Porovnáme-li produkci odpadů v ČR a v zahraničí, jsme na tom lépe než ostatní země 

evropské unie. [9] 
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4.4.1. Využití a recyklace obalových odpadů systémem EKO-KOM v roce 

2007 

Společnost EKO-KOM, a.s. sdružuje ve svém systému 20 798 podniků a společností, 

které v roce 2007 vyprodukovaly více než 874 tisíc tun nevratných obalů. Využití nalezlo 

586 tisíc tun odpadů z obalů, což je více o 39 tisíc tun než v loňském roce.   

Z příspěvků podniků byly v roce 2007 financovány náklady na sběr a třídění obalové 

složky komunálních odpadů 5 668 obcím a městům zapojeným v systému EKO-KOM. 

Na třídění odpadů se tak mělo možnost podílet přes 10 milionů obyvatel, tedy 98 % 

populace ČR. Strmý nárůst procent recyklace byl zaznamenán u plastů, zejména u PET 

lahví na nápoje, kde míra recyklace dosáhla již 60%. [1] 

 

Graf č. 5 Celková výtěžnost vytříděného odpadu na obyvatele a rok v roce 2007 [1] 

Jak lze vidět na grafickém znázornění, množství  vytříděného odpadu na jednoho 

obyvatele a rok vzrostlo meziročně o více než 5 kg na 48,7 kg na konci roku 2007. Sběrná 

síť nádob na separovaný odpad se nadále rozrostla a na konci roku 2007 jich bylo v celé 

ČR rozmístěno již více než 162 000. 
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Graf č. 6 - Vývoj požadované a skutečné míry recyklace obalového skla v České republice 

[10] 

 

Graf č. 7 – Vývoj požadované a skutečné míry recyklace plastů v České republice [10] 
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4.4.2. Akceptovatelná vzdálenost ke kontejneru na tříděný odpad versus 

subjektivně odhadnutá vzdálenost ke kontejnerům 

Srovnání akceptovatelné a subjektivně odhadnuté vzdálenosti ke kontejnerům 

na tříděný odpad se během posledních pár let výrazně změnilo. Zatímco v roce 2003 byla 

docházková vzdálenost k nádobám na tříděný odpad průměrně 170 metrů, díky dalšímu 

zahušťování sběrné sítě to bylo v roce 2007 už  pouze 118 metrů. Lidé jsou ochotní chodit 

s tříděným odpadem k barevným kontejnerům až 185 metrů. [1] 

 

Graf č 8 Vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad [1] 

4.4.3. Skládkování a spalování odpadů v ČR 

v tis.t 2003 2004 2005 2006 2007 

Produkce komunálního 
odpadu 2 857 2 841 2 954 3 039 3 025 

z toho způsob nakládání:  

skládkování 2 049 2 267 2 133 2 730 2 498 

spalování  401 397 376 302 299 

Tabulka č. 9 Podíl sládkovaného a spáleného odpadu v ČR [9] 

V roce 2007 bylo na území ČR s celkového množství 3 025 tisíc tun odpadů uloženo na 

skládku 2 498 tisíc tun (82,6%) a spáleno ve spalovnách 299 tisíc tun (17,3%). Spalování 

odpadu v ČR se od roku 2003 snižuje. Nesnižuje se nijak dramaticky, tento pokles je 



Radek Staufčík : Problematika odpadů v městě Ostrava 

2009 33 

způsoben nedostatečnými kapacitami spaloven a rozdílem v ceně mezi spálením nebo 

uložením na skládku. V ČR jsou zatím v provozu  tří spalovny odpadů (Praha-Malešice, 

Brno, Liberec). Výstavbu spalovny odpadů mají v plánu kromě Moravskoslezského kraje 

také Pardubický a Středočeský kraj. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

m
n

o
žs

tv
í 

(t
is

. 
t)

2003 2004 2005 2006 2007

rok

skládkování

spalování

  

Graf č. 9 Podíl sládkovaného a spáleného odpadu V ČR [9] 

Ve spalování komunálního odpadu zaostáváme za evropskými trendy. Od roku 2001  

se na našem území postupně snižuje množství odpadů, které se likvidují ve spalovnách. 

Ve většině evropských zemí se množství spáleného odpadu rok od roku zvětšuje. 

4.4.4. Dopady připravované novely zákona o odpadech  

Ministerstvo životního prostředí v lednu roku 2008 předložilo návrh velké novely 

zákona o odpadech. Zákon o odpadech byl kvůli své komplexnosti i ekonomickým zájmům 

v minulosti velmi často novelizován, mnohdy neuváženě. Cílem ministerstva nyní bylo, 

aby novela řešila všechny okruhy otázek, jež považuje za nutné v zákoně upravit předtím, 

než bude v návaznosti na schválení nové evropské rámcové směrnice o odpadech připraven 

zcela nový zákon. Novela zákona o odpadech by měla řešit důležité otázky a reflektovat 

nově vydané evropské předpisy. 



Radek Staufčík : Problematika odpadů v městě Ostrava 

2009 34 

Nejdůležitějším cílem novely je zdůraznit hierarchii nakládání s odpady cestou 

ekonomického zvýhodnění recyklace před spalováním a především skládkováním a rozšířit 

pro občany možnosti třídění odpadu. 

Metody pro stanovení hierarchie v nakládání s odpady spočívá ve zvyšování sazeb 

poplatků za ukládání odpadů na skládky. Vyrovnávají se tak ekonomické podmínky mezi 

jednotlivými způsoby nakládání s odpady. Vysoké náklady na třídění a recyklaci odpadů 

tak nebudou bránit jejich rozvoji. Ministerstvo navrhlo postupný nárůst výše poplatků za 

skládkování ze současných 400 Kč/t na 1500 Kč/t v roce 2013. 

Výše poplatků byla vypočítána na základě nákladů na jednotlivé způsoby nakládání 

s odpady. Průměrné náklady na třídění a recyklaci komunálních odpadů je zhruba 3500 

Kč/t (podle druhu se náklady liší, přibližně se pohybují mezi 1100-6000 Kč/t), 

průměrná cena za uložení odpadů na skládku je v současnosti přibližně 1000 Kč/t. 

Ani navýšení poplatku na 1500 Kč/t nebude dosahovat úrovně nákladů, které jsou nutné na 

třídění některých komodit odpadů.  

Důležitější motivací pro třídění bude snížení výnosu z poplatků pro obce ze současných 

100 % na 20 %.. Je nutno přihlédnout k významnému zvýšení sazeb poplatků 

a v souvislosti s tím i ke zvýšení celkového ročního výnosu ze současných 1,5 miliardy 

až na 5-6 miliard korun v roce 2013. Pro obce to znamená krátkodobé snížení příjmů, které 

se postupně  vyrovná přibližně na současnou úroveň, a to i při předpokládaném – 

a žádoucím - snižování množství odpadů ukládaných na skládky. [18] 

Novela ovlivní také spalování komunálních odpadů. Podle součastného zákona není 

spalování komunálního dopadu nijak zpoplatněno. Ve snaze posílit aplikaci hierarchie 

nakládání s odpady, která preferuje materiálové využívání odpadů, novela postihuje 

placením poplatků všechny způsoby odstraňování odpadů, které jsou považovány 

za ekologicky nepříznivé, tedy i spalování odpadů. Rozdíl v poplatcích mezi spalováním 

a skládkováním je dán podle hierarchického stupně a podle ekologičnosti metody likvidace  

(u spalování energetického využití) .Dodržení požadované hierarchie není možné bez 

nastavení odpovídajících ekonomických podmínek v rámci jednotlivých forem nakládání 

s odpady. [18] 
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4.5. Součastný stav nakládání s odpady v zahraničí 

Situace v zahraničí v problematice třídění odpadů a následného materiálového využití 

je lepší než v České republice. Naše země stále ještě zaostává za ostatními evropskými 

státy. 

Některá západoevropská města omezila množství zbytkového (směsného) komunálního 

odpadu na 150 – 200 kg/os/rok. Nejlepší recyklační programy v Evropě dosahují vytřídění 

asi 120 kg suchých materiálů na osobu za rok. Dominantními odpady, které se 

v domácnostech třídí, jsou papír a biologicky rozložitelné komunální odpady. Mnoho měst 

v Evropě vytřídí 60 kilogramů na osobu za rok papíru a lepenky, nejlepší dosahují 80-186 

kilogramů na osobu za rok. Co se týká biologicky rozložitelných odpadů činí běžné 

výsledky 75 kilogramů na osobu za rok, nejlepší až 125 kilogramů na osobu za rok. Skla se 

vytřídí v Evropských městech 20 kilogramů na osobu za rok, nejúspěšnější dosahují 30 

kilogramů na osobu za rok. [13] 
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4.5.1. Produkce komunálního odpadu ve vybraných zemích Evropy 

kg/obyvatele 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU (27 zemí) 522 527 519 516 512 517 

EU (15 zemí) 572 576 568 567 560 563 

Belgie 467 (e) 471 (e) 451 (e) 474 (e) 476 (e) 475 (e) 

Bulharsko 491 500 499 471 475 446 

Česká republika 273 279 280 278 289 296 

Dánsko 658 665 672 696 737 737 (e) 

Německo 633 (s) 640 601 587 564 566 (e) 

Estonsko 372 (b) 406 418 449 436 466 (e) 

Irsko 705 698 736 745 742 804 (e) 

Řecko 417 423 428 433 438 443 

Španělsko 658 645 655 608 (e) 597 583 (e) 

Francie 528 532 535 543 542 (e) 553 (e) 

Itálie 516 524 524 538 542 548 (e) 

Kypr 703 709 724 739 739 745 

Lotyšsko 302 338 298 311 310 411 (b) 

Maďarsko 451 457 463 (e) 454 460 468 

Malta 542 541 581 642 615 652 

Holandsko 615 622 610 625 624 625 

Rakousko 578 609 609 620 619 617 (e) 

Polsko 290 275 260 256 245 259 

Portugalsko 472 439 (b) 447 436 446 435 (e) 

Rumunsko 345 383 350 345 377 385 (e) 

Slovinsko 479 407 (b) 418 417 423 432 

Slovensko 239 283 (b) 297 274 289 301 

Finsko 466 455 460 465 474 488 

Švédsko 442 468 471 464 482 497 

Anglie 592 600 594 605 584 588 

Norsko 635 677 696 724 759 793 

Švýcarsko 659 674 662 668 (b) 666 715 
(b) výkyv v časové řadě (e) odhad Eurostatu  

Tabulka č. 10 Produkce komunálního odpadu ve vybraných zemích [11] 

Mezi nejlépe recyklující a kompostující země v Evropě patří Rakousko, které v roce 

1999 více než ztrojnásobilo míru recyklace a kompostování ze 14% na 50%. Mezi města 
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s velmi dobře rozvinutou mírou recyklace patří Innsbruck, který dosahuje 54 % míry, tedy 

263 kg na osobu za rok a Graz . 

Druhým státem je Německo. Od roku 2000 dosahuje 45 % průměrné míry 

materiálového využití. Nejlepším městem je Bonn se 45 % mírou materiálového využití, 

tedy 220 kilogramů na osobu za rok. [13] 

Jednou ze zemí s rozvinutou recyklací je Belgie, která má více než dvacet let 

zkušeností s intenzivní recyklací a kompostováním odpadu. Snaží se o postupné snižování 

množství zbytkového odpadu. Nyní dosahuje vůbec nejvyšší míry materiálového využití 

v Evropě. V posledních letech pravidelně překračuje 60 %. Vlámsko produkuje 3,3 milionu 

tun komunálního odpadu ročně, což znamená přibližně 560 kilogramů na osobu za rok. 

Belgie zvýšila míru recyklace a kompostování z 18 % v roce 1991 na 66 % v roce 2000. 

V roce 2007 dosahuje 70 %. Naopak množství sládkovaného odpadu výrazně pokleslo 

z více než 1 milionu tun v roce 1995 na 280 tisíc tun o pět let později v roce 2000.  

Další zemí je Nizozemsko. Míra materiálového využívání komunálních odpadů 

dosahuje 45 %.  Zvláště rozvinutá recyklace a kompostování je mimo velké města. 

Venkovské oblasti vytřídí 50-60 %, to znamená 250-300 kilogramů na osobu za rok, ve 

velkých městech se míra recyklace pohybuje okolo 44 %, což znamená 234 kilogramů na 

osobu za rok. Nizozemsko dosáhlo vysoké míry recyklace a kompostování kombinací 

skládkové daně, zákazů ukládat na skládky některé druhy odpadů a dohledem nad 

kapacitami spaloven. Tato opatření motivovala obce k zavádění kvalitních recyklačních 

služeb. [13] 

Poslední země, kterou bych chtěl zmínit, je i Švédsko. Míra materiálového využití 

komunálních odpadů se mezi roky 1994 a 2000 zvýšila z 19 % na 39 %. [13] 
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4.5.2. Skládkování komunálního odpadu ve vybraných zemích Evropy 

Skládkování patří stále k nejčastějšímu způsobu likvidace odpadů jak u nás tak i ve 

světe. V tabulce najdeme množství odpadu uloženého na skládku na obyvatele dané země. 

kg/obyvatele 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU (27 zemí) 279 270 256 243 223 213 

EU (15 zemí) 275 264 249 233 209 193 

Belgie 54 50 44 40 37 (e) 24 (e) 

Bulharsko 392 404 407 396 405 356 

Česká republika 214 (e) 205 201 222 209 234 

Dánsko 47 41 34 31 38 37 (e) 

Německo 160 137 115 104 48 4 

Estonsko 295 (b) 308 274 283 274 278 (e) 

Irsko 540 504 480 451 444 471 (e) 

Řecko 380 386 393 389 387 386 

Španělsko 364 359 364 309 (e) 292 289 (e) 

Francie 215 212 204 203 195 (e) 192 (e) 

Itálie 346 331 314 306 295 284 (e) 

Kypr 634 638 653 659 653 652 

Lotyšsko 285 280 248 259 243 292 (b) 

Maďarsko 375 384 390 381 382 376 

Malta 494 516 543 588 546 562 

Holandsko 50 51 17 11 11 12 

Rakousko 192 187 183 126 80 59 

Polsko 278 265 251 241 226 236 

Portugalsko 355 319 (b) 293 291 278 274 (e) 

Rumunsko 272 307 277 273 296 326 (e) 

Slovinsko 358 357 348 313 330 362 

Slovensko 209 (e) 222 233 222 228 234 

Finsko 284 286 278 273 282 286 

Švédsko 99 93 64 42 23 25 

Anglie 474 465 440 419 376 353 

Norsko 274 274 253 243 233 245 

Švýcarsko 
40 11 8 3 1 1 

(b) výkyv v časové řadě (e) odhad Eurostatu 

Tabulka č. 11 Skládkování komunálního odpadu ve vybraných zemích [11] 
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Česká republika převyšuje evropský průměr. Nejlépe využívá své odpady Švýcarsko, 

Německo a Holandsko.  

4.5.3. Spalování komunálního odpadu ve vybraných zemích Evropy 

kg/obyvatele 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU (27 zemí) 82 85 85 89 94 98 

EU (15 zemí) 102 106 106 111 117 122 

Belgie 160 157 (e) 151 (e) 153 (e) 160 155 (e) 

Bulharsko 0 0 0 0 0 0 

Česká republika 35 39 39 39 37 29 

Dánsko 374 374 363 379 397 405 (e) 

Německo 135 143 137 144 160 179 (e) 

Estonsko 1 0 0 0 0 1 (e) 

Irsko 0 0 0 0 0 0 

Řecko 0 0 0 0 0 0 

Španělsko 37 38 42 41 (e) 44 41 (e) 

Francie 175 182 182 183 183 (e) 183 (e) 

Itálie 45 48 (b) 53 61 65 65 (e) 

Kypr 0 0 0 0 0 0 

Lotyšsko 4 5 5 6 3 2 

Maďarsko 35 28 24 15 30 39 

Malta 0 0 0 0 0 0 

Holandsko 199 194 197 202 202 213 

Rakousko 65 66 73 136 169 181 (e) 

Polsko 0 1 1 1 1 1 

Portugalsko 104 91 96 95 98 95 (e) 

Rumunsko 0 0 0 0 0 0 

Slovinsko 0 2 3 8 1 3 

Slovensko 25 29 30 34 34 36 

Finsko 41 42 49 55 43 42 

Švédsko 169 188 212 217 242 233 

Anglie 43 45 45 49 49 55 

Norsko 99 109 120 118 133 132 

Švýcarsko 315 351 345 341 329 355 

(b) výkyv v časové řadě (e) odhad Eurostatu 

Tabulka č. 12 Spalování komunálního odpadu ve vybraných zemích [11] 
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Spalování odpadů je ve světě velmi populární, má však celou řadu odpůrců. Mnoho 

zemí své odpady nespaluje, buď z důvodů vysokých nákladů na výstavbu a samotný 

provoz spalovny, nebo se snaží odpad využívat jinak. 
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5.  Perspektivy nakládání s odpady  

Budoucnost odpadů v Ostravě bude vždy závažným tématem, produkce všech druhů 

odpadů stále stoupá. Stoupá i podíl vytříděných využitelných odpadů. Všechny druhy 

recyklovatelného nebo jinak využívaného komunálního odpadu od obyvatel města Ostravy 

nacházejí své využití ve firmách, které se zabývají nakládání s odpady, a to i v době, kdy 

poptávka po druhotných surovinách silně klesla.  

5.1. Propad cen druhotných surovin 

Výkupní ceny druhotných materiálů klesly za poslední rok řádově o desítky procent. 

Na vině je celosvětová hospodářská recese. V důsledku ekonomické krize se zhroutil trh 

s druhotnými surovinami. Druhotné suroviny přestala vykupovat Čína. Čína je přitom 

nejvýznamnějším světovým zpracovatelem druhotných surovin. Radnice v některých 

krajích tak na krizi doplácí tím, že za určitý odpad budou muset platit, aby jim ho 

zpracovatelé vůbec vykoupili. 

Dalším velkým problémem pro využívání separovaného odpadu je uzavírání papíren, 

zpracoven plastů, hutí a skláren v ČR i v zahraničí. Vyvstávají tak obtíže se zpracováním 

některých druhů papíru a plastových fólií.  

Řešením současné krize zpracování odpadů v EU má být zvýšení soběstačnosti unie 

ve zpracování vlastního odpadu. Státy by toho měly docílit zejména vyhledáváním nových 

trhů pro druhotné suroviny, zabezpečením kapacit pro jejich zpracování, daňovými 

úlevami zaměřenými na podporu trhu s recykláty a využíváním výrobků z recyklátů při 

veřejných zakázkách. Jednotlivé státy EU se shodují, aby Evropská komise připravila 

podrobnou aktuální analýzu toků druhotných surovin a kapacit zařízení pro jejich 

zpracování a využití v zemích unie. Hlavním společným cílem členských států je zvýšit 

soběstačnost EU ve zpracování vlastního odpadu. Zejména snížit závislost na vývozu 

odpadů do Asie. 

Problém zřejmě zůstane u směsného plastu, kde je jeho nadbytek vázán daleko více 

na nízkou cenu ropy, než na ekonomickou krizi. 
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Ministerstvo životního prostředí navrhlo řadu opatření na podporu recyklace jako 

součást protikrizového balíčku české vlády. Tato opatření by měla snížit závislost země na 

dovozu primárních surovin, pomoci rozšířit pracovní příležitosti v recyklačním průmyslu 

a současně omezit znečištění životního prostředí. [16] 

5.2. Ukládání odpadu na skládky 

Ukládání komunálních odpadů na skládky je sice v součastné době nejlevnějším 

způsobem likvidace tohoto odpadu, ale výhledově je neudržitelný. Ať už vzrůstajícími 

cenami provozu skládek, nutností otvírání nových skládek, jako důsledek stálého nárůstu  

množství odpadu, tak hlavně povinnost dodržet závazky vůči Evropské unii, ohledně 

snižování množství biologicky rozložitelného odpadu na skládky. Připravovaná novela 

zákona o odpadech zvyšuje sazby za uložení jedné tuny komunálního odpadu ze 

součastných 400kč na 1500kč v roce 2013. Jedná se o snahu zvýhodnit materiálové využití 

odpadů před neekologickým uložením na skládku. [18] 

Skládkování bude zachováno i v budoucnu. Nyní je důležité dát přednost materiálovému 

a energetickému využití odpadů. 

5.3. Spalování komunálního odpadu 

Spalování, podle součastného světového trendu je stále na vzestupu. Při spalování ve 

spalovnách je odpad přeměněn na teplo nebo elektrickou energii, jedná se tedy o 

energetické využití. V součastné době není spalování zpoplatněno ve většině evropských 

zemí. V Německu je spalováno přes 30% celkové produkce odpadů. U nás se ve 

spalovnách likviduje pouze necelých 10 % odpadů.  

Podle novely zákona o odpadech by se mělo zpoplatnit i spalování odpadů. Navrhuje 

se, aby nový poplatek za spalování komunálního odpadu mezi roky 2009 a 2013 postupně 

narůstal až na 300 Kč/t. Tento poplatek se však nevztahuje k negativním vlivům spalování 

na jiné složky životního prostředí, které upravují jiné zákony. Například poplatky 

za znečišťování ovzduší se platí podle konkrétního množství emisí produkovaných 

spalovnou. Tento poplatek má zvýhodnit materiálové využití odpadu před energetickým. 
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5.3.1. Ostrava se bez spalovny neobejde 

Jedním z velkých problému nakládání s odpady na Ostravsku je povinnost dodržet 

limity pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládky.  Pomoci vyřešit tento 

problém by měla plánovaná výstavba spalovny odpadů na Karvinsku. 

Spalovna by měla likvidovat až 200 tisíc tun směsného komunálního odpadu z 

domácností v Moravskoslezském kraji. Domácnosti v kraji však ročně vyprodukují téměř 

půl miliónu tun odpadu. Pokud vezmeme, že 400 až 450 tisíc tun je už vytříděno a dá se 

likvidovat spalováním, zbývá vymyslet způsob likvidace dalších více než 200 000 tun. [19] 

Česká republika obecně velmi zaostává za ostatními státy Evropy. Téměř 3 milióny tun 

komunálního odpadu skončí ročně na skládkách a přitom toto množství by mohlo 

v energetice nahradit stejné množství hnědého uhlí. Přes všechny přípravy k budování 

spalovny Česká republika obecně nesplní dohody, kterým se zavázala při vstupu 

do Evropské unie, a sice, že do roku 2010 sníží objem sládkovaného biologicky 

rozložitelného odpadu o 50% oproti roku 2000. Pokud se to nepovede, bude nás to stát 

stamilióny euro na pokutách. 

V součastné době není opravdu účinné cesty, než energetického využívání odpadů. 

Dokladem toho budiž fakt, že například Švýcarsko likviduje vlastní komunální odpad 

spalování téměř stoprocentně. Ve Švýcarsku žije šest miliónů lidí a funguje 30 spaloven 

komunálních odpadů. Ve Švýcarsku, jako i v jiných evropských zemích, je od roku 1996 

zakázáno skládkování. Od letošního roku zakázalo skládkování také Rakousko. Jen 

v hlavním městě Rakouska fungují tři, resp. čtyři spalovny komunálního odpadu. Jedna 

likviduje odpad průmyslový. 

Největší problém zřejmě bude přesvědčit o ekologičnosti projektu karvinské spalovny 

a tím získání peněz z evropských fondů. Také přesvědčit veřejnost, že fungování 

takovéhoto zařízení neznamená automaticky zhoršení ovzduší. 

O tom, že tyto spalovny jsou vybavovány nejmodernějšími technologiemi a splňují 

přísné limity vypouštění emisí do ovzduší svědčí i to, že například ve Vídni funguje takové 

zařízení přímo ve středu města. 



Radek Staufčík : Problematika odpadů v městě Ostrava 

2009 44 

Odpad se tam spaluje při teplotách vyšších než 800 stupňů Celsia a vzniklá energie se 

dá využít. Jednak přeměnou na energii elektrickou a také tepelnou. Produkce tepla 

ze spalovny by měla být více než jeden milión GJ ročně a 23 tisíc MW elektrické energie. 

Tím se může vytápět a zásobovat teplou vodou většina karvinských domácností. Kromě 

získání  elektřiny a tepla z odpadu by se o více než 60 procent mělo snížit množství 

skládkovaného odpadu. [18] 

5.4. Třídění odpadů 

Největší perspektivu na poli využívání odpadů má třídění odpadů. Vytříděný odpad (ať 

už v domácnostech, nebo v třídicí lince) dokáže maximálně využít jednotlivé složky 

komunálního odpadu. V součastné době je v  České republice stále skládkování 

komunálních odpadů převažujícím způsobem jejich odstranění. Podíl skládkovaných 

odpadů z celkové produkce komunálních odpadů vzrostl mezi roky 2005 a 2006 z 69,3 % 

na 81 %. Podle složení komunálního odpadu je z něho možné recyklovat až 60 % 

celkového objemu, což jsou recyklační hodnoty, kterých dlouhodobě dosahují Německo, 

Rakousko či Nizozemsko. V České republice se však v roce 2006 podařilo recyklovat 

pouze 20 % z celkového objemu komunálního odpadu. Při dnešní produkci 280 kg 

domovního odpadu na obyvatele za rok tvoří zmíněných 60 % recyklovatelného 

komunálního odpadu zhruba 180 kg využitelných složek. Z nich asi třetinu tvoří biologicky 

rozložitelný odpad, jehož třídění není dosud plošně rozšířeno a dvě třetiny papír, sklo 

a ostatní využitelné složky. [17] V České republice se dnes nachází 137 kompostáren, 

kde končí zhruba 13 % bioodpadu. Dále je v provozu 9 bioplynových stanic, kde je využito 

přibližně 1 % bioodpadu. Zhruba 77 % bioodpadu je ukládáno na skládkách. Zbývající část 

končí ve spalovnách. S ohledem na takto vysoký objem biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu ukládaného na skládky reálně hrozí neplnění cílů stanovených 

ve Směrnici 1999/31/EC, o skládkách odpadů, čímž se ČR vystavuje nebezpečí uložení 

pokuty ze strany Evropské komise. 

Podle stávajícího zákona jsou obce povinny z komunálního odpadu třídit pouze 

nebezpečné složky. Novela zákona o odpadech zavádí obcím povinnost od 1. 1. 2010 třídit 

minimálně pět využitelných složek komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojové 

kartony a biologicky rozložitelný odpad. Od roku 2010 do 2012 počítá novela s první 

etapou zahájení třídění biologicky rozložitelných odpadů. To znamená, povinnost třídit 
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biologicky rozložitelný odpad budou mít jen obce s převahou rodinných domů. Od 

1.1.2013 pak budou obce muset nabízet třídění odpadů i na sídlištích. Novela dále bude 

zakazovat skládkování vytříděného bioodpadu včetně odpadu ze zahrad a parků, odpadů 

z kuchyní a jídelen, dřeva, papíru, lepenky apod. [17] 

Původcem komunálního odpadu jsou města a obce - k zajištění jeho přednostního 

materiálového využití a dodržení požadavků evropské i české politiky a legislativy 

životního prostředí je jejich součinnost nezbytná. Novela přináší konkrétní opatření, která 

by měla obce tímto směrem motivovat. Ministerstvo má velký zájem na tom, aby 

na optimálním nastavení systému pro plnění cílů nakládání s odpady byla dosažena 

co nejširší shoda. [17] 

6. Závěr 

Ostrava je neustále se rozvíjející a perspektivní město. Historie Ostravy, mentalita lidí 

a životní prostředí je silně poznamenané těžkým průmyslem a důlní činností. Ještě před 

několika desetiletími se jen málokdo zabýval problematikou odpadů. Odpady z dolů 

a z vysokých pecí se navážely na haldy, které velmi negativně ovlivnily životní prostředí 

na Ostravsku. Postupem času, jak se doly zavíraly a těžký průmysl přešel do útlumu, začala 

se problematika odpadů řešit víc. Proběhly rekultivace zdevastované krajiny. Přestaly 

se vypouštět toxické látky do vod a ovzduší. Celkově se životní prostředí na Ostravsku 

stále zlepšuje. Zlepšuje se i situace s nakládání s odpady. Každým rokem se zlepšuje 

nabídka služeb pro občany, vznikají nová místa pro sběrné dvory, roste informovanost 

obyvatel a probíhají různé vzdělávací akce. Firmy zabývající se nakládáním s odpady si 

uvědomují, že odpad je cenná surovina a jeho nevyužíváním se plýtvá zdroji  a zvyšuje se 

zátěž životního prostředí. Vyšší míry využití odpadů nelze dosáhnout jiným způsobem než 

poskytnout občanům co nejvyšší komfort třídění odpadu a více podpořit dnes již velmi 

oblíbený způsob environmentálního chování. 
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