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Úvod 

Žijeme v civilizované době. Člověk je dnes svobodný a může si počínat takřka 

neomezeně. Tytam jsou doby, kdy opuštění městských bran znamenalo vystavování se 

nebezpečí přepadení. Každý se musel mít neustále ve střehu a rozhlížet se podél cesty, aby 

včas zaznamenal blížící se nebezpečí. 

Dnešní doba nás tohoto zbavuje dokonale. Rozhlížet se podél cest či jen chodníků je 

v současné době zoufalé. Nedopalky, papírové či plastové obaly, pneumatiky, lahve... I ten 

bandita by si dneska rozmyslel, jestli číhat někde v křoví u cesty, kde by mu dělala společnost 

vysloužilá lednička nebo rozkládající se kuchyňský odpad. 

Prakticky každý den jistě na ulicích potkáváte lidi, kteří nepotřebné věci odhazují, kam 

je napadne. Člověk už to pomalu ani nevnímá, či dokonce, bohužel, považuje za normální. 

Vždyť on přijde ten metař s oranžovou vestou a lopatkou, tak proč bych se staral? Každý den 

tak můžeme vidět vznikat základy nových černých skládek, aniž si to uvědomujeme. 

Ale pojďme hezky od začátku. Nejen všechno to, co nám odpadne od úst, je odpadem. 

Zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., § 3) definuje odpad jako každou movitou věc, které 

se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tato definice je sice nepříliš konkrétní, přesto 

trefná. Odpadem je vše, co ztratilo svůj účel, a je tedy nepotřebné. 

A pokud se věc jednou stane nepotřebnou, tak má každá fyzická i právnická osoba 

povinnost zbavit se jí v souladu se zákonem o odpadech, jinak se vystavuje postihu. Přičemž 

tyto postihy nejsou nijak zanedbatelné a také fyzické osobě může hrozit až milionová pokuta. 

Vypomůžu si opět citací zákona o odpadech (§ 69, odstavec 2c): Inspekce uloží pokutu až do 

výše 1 000 000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že 

soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle 

tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem 

soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě. Je to sice nadsazeno, ale 

při důrazném prosazování zákona by se mohlo i „obyčejné“ odhození nedopalku fatálně 

prodražit.  

Jak je vidno, je tedy jen otázkou odpovědných osob, jak se na odpad dívají, jestli se na 

něj vůbec dívají a jak hodlají jeho volný výskyt v přírodě omezit, protože legislativně je tato 

problematika ošetřena. 
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Na tom, že problém černých skládek existuje, se asi shodneme všichni. Ale o tom, jak 

velkým a rozsáhlým problémem černé skládky jsou, se zatím můžeme stále spíše jen 

dohadovat. Proto se budu ve své práci věnovat právě problematice černých skládek.  

V první kapitole se budu věnovat nakládání s odpady v celé České republice, tedy na 

legální cesty, jak s odpady nakládat. Ve druhé kapitole se poté blíže zaměřím na odpadovou 

problematiku přímo ve statutárním městě Ostravě. Zhodnotím její legislativní zázemí, stěžejní 

dokument, kterým je Plán odpadového hospodářství města Ostravy, a samozřejmě také 

společnost OZO Ostrava a její systém sběru, svozu, třídění, využívání a odstraňování odpadů. 

Další kapitolu pak již věnuji problematice černých skládek. Zhodnotím v ní problematiku 

černých skládek jak v celorepublikovém měřítku, tak i v měřítku statutárního města Ostravy. 

Čtvrtá kapitola bude věnována postupu průzkumu v řešeném území. Tím budou lokality v 

Ostravě-Jihu, správním obvodu Zábřeh, a ve Slezské Ostravě, ve správním obvodu 

Heřmanice. Popíši zjištěné černé skládky a pokusím se navrhnout opatření vedoucí k 

zamezení rozšiřování těchto černých skládek či jejich znovuobjevení poté, co jsou z místa 

odstraněny. A také opatření vedoucí k zamezení vzniku černých skládek zcela nových. V 

poslední páté kapitole následně provedu ekonomickou analýzu nákladů potřebných k likvidaci 

černých skládek v řešeném území. 

Cílem práce je tedy zmapovat černé skládky v řešeném území statutárního města 

Ostravy, ekonomicky vyjádřit náklady na jejich likvidaci a pokusit se navrhnout opatření k 

zamezení vzniku nových černých skládek.  
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1 Teoretické zhodnocení hospoda ření s odpady v České 
republice 

1.1 Právní p ředpisy upravující nakládání s odpady 

Dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) je odpadem každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Vždy, když osoba předá věc, spadající do některé 

ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1, k využití nebo k odstranění osobě oprávněné ke 

sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný 

nebo úplatný převod, jedná se vždy o zbavování se odpadu. Totéž platí v případě, že danou 

věc osoba zlikviduje svépomocí. Paragraf třetí zákona o odpadech pak ještě mimo jiné praví, 

že osoba je povinna se dané věci zbavit v případě, že ji nepoužívá k původnímu účelu a věc 

ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 

Tato naše osoba je tedy původcem odpadu. Původce odpadu je zákonem o odpadech 

(§ 4) definován takto: Původcem odpadů se rozumí právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají 

odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají 

odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti 

fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje 

obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady 

odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Fyzická 

osoba oprávněná k podnikání či právnická osoba, která vyprodukuje odpad, je tedy i jeho 

původcem. Avšak v případě, že vyprodukuje odpad podobný komunálnímu odpadu 

(definovaný v Katalogu odpadů stanoveném vyhláškou č. 381/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 

Sb. o odpadech) může podle § 17 zákona o odpadech na základě smlouvy s obcí využít obcí 

zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem. Tato smlouva musí být písemná a 

obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. V tomto případě se následně stane 

vlastníkem odpadu opět obec, stejně jako u odpadu komunálního. Ten je zákonem o odpadech 

(§ 4) definován jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a 

uvedený jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

V § 10 se zákon o odpadech věnuje předcházení vzniku odpadu. Říká se v něm, že 

každý, ať už fyzická či právnická osoba, má povinnost předcházet vzniku odpadu. A pokud už 

ke vzniku dochází, tak minimalizovat jeho množství.  
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Když už odpad jednou vznikne, můžeme začít počítat náklady. Nakládání s odpadem 

je totiž také náležitě ošetřeno legislativně.  

1.2 Způsoby rozd ělení odpadu 

Na vzniklý odpad se v zásadě můžeme dívat ze dvou hlavních hledisek. Můžeme ho 

třídit podle původce, tedy podle toho, zda je původcem odpadu právnická osoba (či fyzická 

osoba oprávněná k podnikání), nebo obec. Pak se jedná o odpad komunální. Druhé hledisko 

pak odpad vnímá po jeho fyzické stránce a prvotní rozdělení je na odpad nebezpečný a 

ostatní.  

1.2.1 Rozdělení podle p ůvodce odpadu 

Každý původce odpadu je povinen se odpadu zbavit podle zákona. První možností je 

zbavit se odpadu svépomocí. K tomu, aby podnik mohl odpad využívat či odstraňovat (nebo 

vykupovat či jinak s ním nakládat), je třeba uspět v řízení krajského úřadu. Není to levná ani 

jednoduchá záležitost, a proto většina původců odpadu přenechává starost o svůj odpad 

zprostředkovateli odpadových služeb. 

Pokud se podíváme na právnickou osobu či fyzickou oprávněnou k podnikání, nabízejí 

se v podstatě tři možnosti. Tou první je zbavit se odpadu svépomocí, avšak tato možnost byla 

rozebrána v předcházejícím odstavci a je velmi složitá. Druhou možností, využívanou 

především drobnými podnikateli je také už v kapitole 1.1 zmíněná možnost. A sice na základě 

smlouvy s obcí využívat obcí stanoveného systému svozu komunálního odpadu. Na 

podnikatelův odpad pak bude pohlíženo jako na odpad podobný komunálnímu odpadu. Třetí 

možností je smluvně si zajistit zbavení se odpadu prostřednictví jiného soukromého subjektu, 

který je oprávněn k nakládání s odpady na základě § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Obec to má ještě složitější. Musí se totiž postarat nejen o odstranění odpadu, ale také o 

systém jeho sběru. V § 17 zákona o odpadech se mimo jiné praví, že obec je povinna určit 

místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, 

kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Jakmile fyzická 

osoba odpad na příslušné místo umístí, přebírá za něj obec odpovědnost, neboť se v tom 

momentě stává jeho původcem. Ještě je třeba dodat, že na základě téhož paragrafu zákona o 

odpadech jsou fyzické osoby povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, 

pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem. 

Obce v České republice volí nejčastěji jednu ze tří variant, jak si s problémem systému 

sběru a nakládání s odpadem poradit. První možností je převelet starost o odpad na technické 
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služby, které se kromě odpadu starají také o údržbu veřejné zeleně, úklid ulic, údržbu 

umělého osvětlení a podobně. Touto cestou se vydává například město Orlová. Druhou 

možností obce je založení vlastní organizace, která se bude zabývat právě systémem 

nakládání s odpadem. Příkladem může být Ostrava, kde se o komunální odpad stará OZO 

Ostrava s.r.o. Třetí možností je smluvní zajišťování služeb soukromým subjektem, který je 

oprávněn k nakládání s odpady. Tuto formu můžeme pozorovat například v Třinci, který má 

nasmlouvánu německou společnost Nehlsen. A ta se tedy prostřednictvím své pobočky 

Nehlsen Třinec, s.r.o. stará o systém nakládání s odpadem ve městě. 

1.2.2 Rozdělení podle fyzikálních vlastností odpadu 

Druhým hlediskem dělení jsou fyzikální vlastnosti samotného odpadu. Tentokrát nás 

tedy nebude až tak zajímat, kdo s odpadem bude dále nakládat, ale co musí dotyčný splnit, 

aby mohl s odpadem nakládat. Či jaké se mu nabízejí alternativy. 

Ze zákona o odpadech je každý původce a oprávněná osoba povinen pro účely 

nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který vydává Ministerstvo 

životního prostředí. 

1.2.2.1 Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad sice netvoří největší část odpadu (0,2 – 0,4 %), avšak nakládání 

s ním je detailně popsáno zákonem. Jedná se totiž o odpad, který jak už svým názvem 

napovídá, je nebezpečný pro životní prostředí, a je tedy třeba s ním nakládat velmi obezřetně. 

Podle zákona o odpadech jsou původce a oprávněná osoba povinni pro nakládání s 

odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud splňuje alespoň jednu ze čtyř 

možností definovaných zákonem: 

 

a) je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím 

právním předpise; 

b) je-li smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, 

které činí odpad nebezpečným, uvedenou v příloze č. 5 k tomuto zákonu. 

V páté příloze můžeme najít 51 složek, které činí odpad nebezpečným (př. rtuť 

a sloučeniny rtuti, chlorečnany, infekční látky, aromatické aminy, látky 

výbušné povahy atd.); 

c) je-li smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 

nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise; 
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d) pokud má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, i když nesplňuje předchozí podmínky. Ve druhé příloze je 

uvedeno 14 nebezpečných vlastností (př. hořlavost, toxicita, výbušnost, 

schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 

odstraňování atd.). 

 

Dále podle § 15 zákona o odpadech jsou původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v 

posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného 

odpadu za rok, a provozovatel skládky nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů 

povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby – 

odpadového hospodáře. 

To vše platí vždy, až na jedinou výjimku – směsný komunální odpad. Ten se ze 

zákona nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s 

ním nakládat jako s nebezpečným, i když se v něm nebezpečné odpady vyskytují. Proto je 

třeba na sběr nebezpečného odpadu pamatovat v rámci organizace systému sběru odpadu 

v obci. Nejvhodnější metodou k separaci tohoto odpadu je systém sběrných dvorů či sběrných 

míst. Ideální je kombinace sběrného dvora s mobilním sběrem. Mobilní sběr je nejvhodnější 

zvláště v rozvolněné zástavbě. 

Tento vytříděný nebezpečný odpad je pak možno znovu využít (např. regenerace 

olejů) nebo zlikvidovat šetrně k přírodě, například spálit ve spalovně nebezpečného odpadu. 

Pro některé výrobky (a po dosloužení tedy odpad), včetně některých nebezpečných 

odpadů (oleje, elektrické akumulátory apod.) je podle § 38 zákona o odpadech uzákoněn 

zpětný odběr. Výrobek se stává podle téhož zákona odpadem v momentě předání osobě 

oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Zákon dále uvádí (odstavec 7), že zpětný odběr 

použitých výrobků musí být proveden bez nároku na úplatu od spotřebitele za tento odběr. 

Nakládání s převzatým odpadem prodejci pak rovněž upravuje § 38 zákona o odpadech a 

financování nakládání s tímto odpadem § 37n, také zákona o odpadech. 

Výrobky, na které se vztahuje zpětný odběr, tvoří většinu nebezpečného tuhého 

komunálního odpadu (TKO). To také naznačuje graf 1.1. Podle dat společnosti EKO-KOM*  

*Akciová společnost EKO-KOM zajišťuje systém zpětného odběru a využití obalového 

odpadu. Na základě smluv s obcemi (ke konci roku 2008 s 5 791 obcemi) hradí EKO-KOM 

odměny za zajištění, třídění a využití obalové části tříděného odpadu. Prostředky na tyto 

odměny plynou od firem (ke konci roku 2008 20 822 smluv), které hradí poplatky do systému 

za množství obalů uvedených na trh v ČR. 
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 z roku 2009, je evidentní, že výrobky podléhající zpětnému odběru (v legendě grafu 1.1 

červeně) tvoří 85 % nebezpečného odpadu.  

Graf 1.1: Složení nebezpečného odpadu (hmotnostní %) 
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Zdroj: EKO-KOM 2009 
Zpracování: vlastní 
 
 

Systém podobný zpětnému odběru platí obvykle i pro prošlá léčiva. Ač to není 

stanoveno v zákoně o odpadech, prošlá léčiva mohou spotřebitelé vracet v lékárnách či 

v ordinacích lékařů. 

1.2.2.2 Ostatní odpad 

Ostatní odpad je stejně různorodý jako odpad nebezpečný. Manipulace s ním sice 

nepodléhá tolika legislativním podmínkám, avšak technická stránka systému nakládání s 

ostatním odpadem není zdaleka jednoduchá.  

Pro účely své práce jsem se rozhodl ostatní odpad dále rozdělit na komunální odpad** 

(včetně odpadu podobného komunálnímu odpadu), objemný odpad, elektroodpad, biologicky 

rozložitelný odpad, stavební odpad a nezařazený odpad. 

 

** pro účely práce beru pojem komunální odpad jako domácnostmi pravidelně produkovaný 

odpad (př. kuchyňský odpad, hygienické potřeby apod.). Zjednodušeně řečeno obsah 

odpadkového koše 
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1.2.2.2.1 Komunální odpad 

Komunální odpad, či odpad podobný komunálnímu odpadu, je tou absolutně 

nejrozmanitější složkou celé velké „rodiny“ odpadů. To je také jeho největším problémem. 

Můžeme v něm nalézt biologické zbytky, obaly, nebezpečný odpad atd. Je to zkrátka velmi 

heterogenní směs, která se jako taková prakticky nedá nijak dále využít. Přitom další využití 

odpadu má ze zákona § 11 (Přednostní využívání odpadu - zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech) přednost. V prvním odstavci tohoto zákona se doslova říká, že každý má při své 

činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit 

přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost 

před jiným využitím odpadů. 

Vzhledem k tomu, že celosvětově množství vyprodukovaného odpadu trvale roste, sílí 

tlaky na opětovné využívání co největšího množství odpadu. Obce České republiky mají ze 

zákona (o odpadech, § 17) právo stanovit obecně závaznou vyhláškou v rámci systému 

nakládání s odpadem systém třídění odpadu. Mohou přitom spolupracovat s výše zmíněnou 

společností EKO-KOM, která zaštiťuje více méně celý systém zpětného odběru a využití 

obalového odpadu. 

 Obce tedy už v rámci systému nakládání s odpadem nesvážejí jen směsný 

komunální odpad jako dříve, ale snaží se už v okamžiku, kdy se stávají původci komunálního 

odpadu přebírat, alespoň částečně separovaný komunální odpad. Vedle sebe tedy fungují 

systémy svozu směsného komunálního odpadu (SKO) a nejčastěji systém svozu skla, plastů a 

papíru. V poslední době se také stále více separátně sbírají nápojové kartony. 

Na celém sběru komunálního odpadu se finančně podílí jak obec samotná, tak občané. 

Občané prostřednictvím poplatku za komunální odpad, který je upraven zákonem o odpadech. 

Zákon rovněž stanoví maximální výši tohoto poplatku. Pátý odstavec paragrafu § 17a říká: 

Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce 

vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé 

poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na 

jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto 

odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k 

odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce. Obce si tedy samy mohou určovat výši poplatku 

za komunální odpad. Avšak tento poplatek nelze zvyšovat donekonečna. V současné době je 

uzákoněna horní hranice 500,- Kč na osobu na rok. Ani tato částka však nepokrývá zdaleka 

veškeré náklady, a proto zbylou část doplácejí obce ze svého rozpočtu.  
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V souvislosti s projednáváním nového zákona o odpadech, které se táhne už několik 

let, se hovoří také o zvýšení stropu pro tento poplatek.  

1.2.2.2.1.1 Směsný komunální odpad 

Ač se podíl SKO na veškerém komunální odpadu neustále snižuje, stále tvoří největší 

složku komunálního odpadu, a proto jím začněme.  

Na začátku této kapitoly jsem zmiňoval, že pro každou obec může zajišťovat systém 

nakládání s odpadem jiný subjekt. Přesto při svozu SKO nehraje hlavní roli, kdo ho provádí. 

Nejdůležitější je totiž charakter dané obce, především pak hustota zástavby, a tedy počet 

obyvatel. Nejen obyvatel trvale žijících v obci, ale například také množství přijíždějících 

turistů, chalupáři či zahrádkáři a podobně. Právě v zahrádkářských koloniích lze například 

použít donáškovou metodu svozu, kdy příslušná společnost přistaví velkoobjemový kontejner, 

do kterého místní lidé odpad snášejí. Tato možnost však zrovna pro SKO není nejvhodnější a 

proto se v drtivé většině případů využívá klasická odvozová metoda. 

Na základě smlouvy s obcí a dojednaných podmínkách přistaví společnost na 

příslušných místech nádoby, do kterých mohou občané (či právnické osoby nebo fyzické 

osoby oprávněné k podnikání) ukládat SKO. Alternativní možností je pak také pytlový sběr, 

který je použitelný především ve velmi řídce osídlených oblastech. 

Problém však nastává, co se sebraným SKO. Už jsem zmiňoval, že je prakticky 

nemožné jej dále materiálově využít. Proto se v současnosti nabízejí pouze dvě varianty, co 

dále s ním.  

Spalování, tedy energetické využívání odpadu, řadí česká legislativa až na druhé místo 

za materiálové využívání odpadu. V případě SKO je tento způsob likvidace jediným, který 

přináší alespoň částečný užitek. Během spalování lze totiž vyrábět teplo, které se dá využívat 

k dálkovému vytápění a samozřejmě také k výrobě elektrické energie. 

Dalším kladem je, že při spalování vzniká škvára, která nevykazuje nebezpečné 

vlastnosti. Ta se dá využít například ve stavebnictví. Její výsledný objem pak může tvořit v 

závislosti na zvolené technologii pouze 5 % původního objemu odpadu.  

Nakonec samozřejmě nelze opomenout ani fakt, že spálený odpad není odkázán ke 

skládkování, které je větším nebezpečím životnímu prostředí. Skládkovat je v tomto případě 

nutné pouze popílek z kotle a tzv. filtrační koláč. Objem těchto dvou položek je však v 

porovnání s objemem spalovaného odpadu zanedbatelný. 

V roce 2008 se však v České republice energeticky využilo podle údajů ČSÚ jen 

přibližně 11 % odpadu. Důvodem je jak nedostatek spaloven komunálního odpadu (v 
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současnosti v ČR pouze tři – Praha, Brno, Liberec), tak především vyšší cena za spalování, 

která se v současnosti pohybuje v rozmezí 1 100 – 1 600 Kč/t.  

Druhou možností je už zmíněné skládkování. V jeho prospěch hraje jednoznačně cena. 

V  roce 2008 se pohybovala v rozmezí 666 – 1 090 Kč/t, v průměru pak 1 066 Kč/t. Avšak do 

budoucna lze předpokládat zvyšování této ceny, a tím pádem vyšší výhodnost spalování. 

Jde především o to, že spalovnu lze využívat téměř donekonečna, zatímco skládka po 

naplnění přestává plnit svůj účel (životnost skládky bývá zpravidla 15-20 let) a je třeba 

vytipovat novou lokalitu. Vybudování skládky však není vůbec jednoduchá záležitost. Ať už 

po stránce finanční, či technické. Je třeba zajistit izolaci skládky, odplynění, vodní 

hospodářství a monitorovací sítě. Navíc záměr budovat skládku vzbudí odpor lidí, kteří bydlí 

v blízkém okolí. Povede totiž k estetické degradaci krajiny a poklesu cen pozemků. Obyvatelé 

se dále obávají zápachu, přemnožení hlodavců atd. 

Jediným přínosem skládky může být jen jímání skládkového plynu (bioplyn, skládající 

se převážně z oxidu uhličitého a metanu), který se dá využít na výrobu tepelné a elektrické 

energie. 

1.2.2.2.1.2 Papír 

Znovu využít komunální odpad však lze pouze, je-li řádně vytříděn. Jedním 

z nejtradičnějších druhů tříděného (nejen) komunálního odpadu je papír. Nošení starého 

papíru do sběrny má dlouholetou tradici. Jedná se tedy o donáškovou metodu sběru. Avšak 

sběr papíru se v současné době potýká s mnoha problémy. Tím největším je nízká výkupní 

cena papíru. Tato cena je sice odvislá od typu papíru (noviny, vlnitá lepenka atd.), avšak 

všechny tyto ceny se pohybují okolo 1 Kč/kg, což není pro domácnosti s množstvím jimi 

nastřádaného papíru dostatečnou motivací. Tento donáškový systém pak podporují sběry 

papíru na školách. 

Papírový odpad tvoří 10 – 21 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu. Proto nelze 

tuto složku komunálního odpadu opomíjet, a obce tedy prostřednictvím odpovědných 

společností sahají k odvozové metodě. Buď formou kontejnerů (zpravidla označeny modrou 

barvou) nebo formou pytlového svozu. Tyto metody jsou pro občany pohodlnější, a tedy více 

využívané. Bohužel s sebou nesou břemeno nižší kvality sesbíraného papíru, který je třeba 

dále dotřídit. 

Vytříděný papír pak lze recyklovat a znovu použít při výrobě papíru. 
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1.2.2.2.1.3 Sklo 

Jako první se ve městech začaly objevovat speciální kontejnery (tzv. zvony či iglů) na 

sklo. Jeho doba však pomalu míjí a sklo v současné době tvoří jen 6,2 - 10 % z celkového 

množství komunálního odpadu. Jeho hlavní nevýhodou je vysoká hmotnost, a proto výrobci 

přecházejí na jiné typy obalového materiálu. Výlučné postavení má sklo snad pouze v oblasti 

alkoholických nápojů. I zde se však pomalu začínají objevovat nápoje v plastových obalech. 

Některé z těchto lahví (především pivní) pak tvoří speciální skupinu. Jde o vratné 

lahve, u kterých funguje zálohový vratný systém přímo v místě prodeje. 

Ne všechny lahve však lze vracet v místech prodeje, a proto je třeba provozovat také 

systém sběru skla. Jednoznačným trendem v České republice je oddělený sběr skla na čiré a 

barevné sklo. Takto dělené sklo je lépe prodejné na trhu druhotných surovin. 

Sesbírané sklo se znovu využívá při výrobě skla nového. 

1.2.2.2.1.4 Plasty 

Dalším a v současné době asi nejsbíranějším segmentem komunálního odpadu jsou 

plasty. Ač hmotnostně tvoří jen sotva šestinu komunálního odpadu, tak měřeno objemem jde 

o více než třetinu veškerého komunálního odpadu. Z 80 % se otázka plastů týká obalových 

materiálů.  

Ve městech a větších obcích probíhá sběr nejčastěji formou kontejnerů (označených 

nejčastěji žlutou barvou), v řidčeji osídlených oblastech pak formou pytlového svozu. 

Donášková metoda se téměř nepraktikuje. Snad jen prostřednictvím sběrných akcí na školách. 

Stejně jako sklo lze dělit na čiré a barevné, také plasty se rozdělují na různé typy 

plastů. Aby byl systém sběru plastů funkční a snadno pochopitelný, sbírají se vždy všechny 

typy plastů dohromady a je třeba je dále na dotřiďovací lince od sebe oddělit, neboť jen čistá 

vytříděná surovina lze znovu využít. 

Plasty rozlišujeme na PET (polyethylentereftalát) 50-65%, PE (polyethylen) 20-25%, 

PP + PS (polypropylen + polystyren) 10%, PVC (polyvinylchlorid) do 1%, polyuretany do 

1%, ostatní plasty do 5%. Každý tento druh má následně odlišný způsob zpracování, přičemž 

platí přímá úměra mezi čistotou vytříděného druhu plastu a jeho výkupní cenou pro další 

zpracování. Z  PET lahví se vyrábějí polyesterová vlákna, z fólií (PE LD – měkký PE) 

granulát, který je následně použit na nové fólie, z tvrdých plastových obalů (PE HD – tvrdý 

PE) lisované plastové výrobky, jako například lavičky, palety, zatravňovací dlaždice. 

Dotřiďování plastů je však finančně náročné a skládkování jedné tuny tohoto odpadu 

tak vyjde 4-7x levněji. Proto se stále více využívá energetického potenciálu plastů. Ve 
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spalovnách nebo cementárnách jsou buď přímo spalovány nekvalitní směsi plastů, nebo tzv. 

alternativní palivo, vyrobené nejen z plastů, ale i dalších spalitelných odpadů (papír, textil, 

dřevo, pryž).  

1.2.2.2.1.5 Nápojové kartony 

V některých obcích můžeme také narazit na oranžově označené nádoby. Ty jsou 

určené pro sběr nápojových kartonů. Nápojové kartony tvoří sice minimální část odpadu, 

avšak jejich výskyt je pravidelný, a tedy stojí za to se pokusit o jejich vytřídění. 

Jedná se opět o obalový materiál. Jak už název napovídá, jsou do něj baleny tekuté 

potraviny (džusy, mléko atd.). Nápojový karton pak tvoří především papír, asi 70 %, dále pak 

kovy a plast. 

Dalšími možnostmi sběru pak je sběr spolu s papírem, či plasty a následné dotřídění, 

nebo pytlový sběr, případně sběr na školách. 

Nápojové kartony dají po rozvláknění využít k výrobě recyklovaného papíru. Nebo 

také k výrobě lisovaných desek využívaných např. ve stavebnictví či nábytkářské výrobě. 

1.2.2.2.1.6 Kovy 

Poslední složkou komunálního odpadu, která se sbírá separátně, jsou kovy. V tomto 

případě však není třeba zajišťovat jakýkoli speciální systém, protože výkupní ceny železného 

šrotu jsou na dostatečně vysoké úrovni, čímž motivují lidi, aby sami železný odpad odkládali 

ve sběrnách. Platí přitom téměř přímá úměra mezi výší výkupní ceny a množstvím odevzdané 

suroviny. Bohužel to s sebou nese také negativní průvodní jevy spojené s krádežemi železa a 

barevných kovů. 

Dalším důvodem, proč nezavádět nějaký systém sběru kovů v obci pak je, že tento 

materiál nebývá hojně využíván jako obalový, a tedy výskyt kovů v komunálním odpadu není 

pravidelný. 

Kovy všeobecně jsou pak také téměř ze 100% recyklovatelné. Přidávají se v hutích k 

rudě při výrobě kovů nových. 

1.2.2.2.2 Objemný odpad 

Objemný odpad bylo třeba vydělit do speciální kategorie. Jedná se sice také 

povětšinou o odpad komunální, nicméně jeho výskyt je nepravidelný a především, pro 

nakládání s ním nelze použít stejného systému nakládání s odpadem, jako pro odpad výše 
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popsaný. Jedná se především o vyřazený nábytek, koberce a další rozměrné předměty, které 

nelze umístit do běžně přistavovaných sběrných odpadových nádob. 

Obce tedy prostřednictvím příslušných firem mají několik možností, jak zajistit sběr 

objemného odpadu. Jedná se vždy o donáškovou metodu a jde prakticky jen o to, do jaké míry 

se zkrátí občanova cesta.  

Nejčastější variantou je krátkodobé, či trvalé přistavení velkoobjemového kontejneru 

na předem ohlášené místo v obci. Do tohoto kontejneru pak mohou občané svůj objemný 

odpad ukládat. Tento systém je však snadno zneužitelný občany jiných obcí, či firmami, kteří 

zde odpad ukládají neoprávněně. Druhou možností jsou pak sběrné dvory. Výhodou, ale 

zároveň i nevýhodou sběrného dvora je, že stojí stále na jednom místě. Výhodou v tom 

smyslu, že je zaveden mezi občany, má svou otevírací dobu, a je tedy možné jej pravidelně 

využívat. Nevýhodou potom to, že těchto dvorů nemůže být na území obce příliš mnoho a 

mohou tak pro některé obyvatele být nedostupné svou vzdáleností. Třetí možností sběru 

objemných odpadů pak jsou mobilní svozy či sběrny. Mobilní sběrny v podstatě suplují 

funkci sběrného dvora, ale jsou v lokalitě přistaveny jen po určitou dobu (př. týden) a poté se 

přesunou do jiné lokality. Nebo může obec zorganizovat tzv. mobilní svoz, kdy v předem 

určené doby bude na určených místech od občanů svážet (nejen) objemný odpad. 

Rozhodujícím faktorem v okamžiku volby systému je opět velikost obce a hustota zástavby. 

Ze svezeného objemného odpadu se pak vytřídí využitelné složky, především dřevo, 

plasty, kovy. 

1.2.2.2.3 Elektroodpad 

Na elektroodpad by se dalo často pohlížet jako na odpad objemný, či komunální. 

Přesto si zaslouží zvláštní kapitolu především z jednoho důvodu. A sice z toho, že na 

elektroodpad se vztahuje zpětný odběr, podle § 38, zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. 

Fungování zpětného odběru jsem popisoval už u nebezpečného odpadu, avšak většina 

elektrovýrobků nejsou odpady nebezpečnými. Pod elektroodpad tedy můžeme zařadit fény, 

pračky, počítačovou techniku a také mrazící techniku, která však neobsahuje 

chlorofluoroderiváty (především freon CCl2F2), či jiné nebezpečné látky. Podle Katalogu 

odpadů de facto jde o kategorii 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

neuvedené pod kódy 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35. Těmito podmínkami jsou vyloučeny 

nebezpečné odpady. 

Z vysloužilých elektrických zařízení se následně získávají především kovy, plasty, 

dřevo, sklo. 
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1.2.2.2.4 Biologicky rozložitelný odpad 

Biologicky rozložitelný odpad tvoří významnou část komunálního odpadu. Přesto se 

ale zdaleka nejedná pouze o komunální odpad. Ohromné množství biologicky rozložitelného 

odpadu produkují také obce, či jimi najaté firmy při údržbě obecní zeleně (především tráva a 

dřevní štěpka, odpady z květinových záhonů atd.).  

Aby biologicky rozložitelný, především komunální, odpad neputoval zbytečně na 

skládku, má obec podle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech možnost ve své samostatné 

působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou 

vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k 

údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Komunitním kompostováním se rozumí 

stanovení daných míst, na která mohou občané donášet svůj kompost. Nad komunitním 

kompostováním pak může stát centrální kompostování, kdy obec zavádí systém sběru 

biologicky rozložitelného odpadu. Ten může pak být zajištěn buď velkoobjemovými 

kontejnery z jejich trvalých stanovišť, nebo rozmístěním speciálních popelnic pouze na 

biologicky rozložitelný odpad. 

Biologicky rozložitelný odpad lze tedy kompostovat. Není to však jediná možnost. 

Kompostovat se totiž dá jen čistá surovina, takže může docházet k snadnému a fatálnímu 

znehodnocování. Druhou možností, která se mezi obcemi v současné době stále více rozmáhá, 

je pak produkce bioplynu ze zelené travní hmoty. 

1.2.2.2.5 Stavební odpad 

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, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem. Toto říká ke stavebnímu odpadu Zákon o odpadech.  

Stavební odpad, jak už jeho název napovídá, vzniká ze staveb, především tedy při 

jejich rekonstrukcích či demolicích. Proto se také většinou nejedná o odpad komunální. Přesto 

to nemůžeme vyloučit. Také si musíme dávat pozor na to, zda především při likvidaci starých 

průmyslových staveb není stavební odpad kontaminovaný, a nejedná se tudíž o nebezpečný 

odpad, se kterým je nutno zacházet značně obezřetně. 

Pokud se tedy obec rozhodne zabývat se systémem nakládání se stavebním odpadem, 

potom je ideální variantou přijímat tento odpad od občanů skrze sběrné dvory. Většina 

stavebního odpadu je totiž dále využitelná, ale pro svou hmotnost je nemožné využívat ke 

sběru běžné svozové nádoby. Pokud však bude chtít nakládat se stavebním odpadem ve 
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velkém, pak už je třeba zřídit tzv. mezideponii, kam by tento odpad mohla ukládat. V tomto 

případě už je účelné spolupracovat s nějakou firmou, která se dále stará o zpracování tohoto 

odpadu. 

Ze stavebního odpadu se získává například štěrk nebo písek, ale také drť, která je 

používána při stavbách, například do základů budov či komunikací. 

1.2.2.2.6 Nezařazený odpad 

Nakonec zůstal odpad, který se svým charakterem vymyká všem skupinám. První 

skupinu tvoří pneumatiky. Je to odpad, který kvůli svým mechanickým vlastnostem zvyšuje 

riziko požáru, takže nemůže být ukládán na běžné skládky. Přesto se však nejedná ani o 

nebezpečný odpad. Na pneumatiky se vztahuje zákon o zpětném odběru. Vysbírané 

pneumatiky se pak buď spalují v cementárnách, nebo se z nich vyrábí regranulát používaný 

například při stavbě vozovek. 

Druhým běžnějším typem odpadu, který se v obci vyskytuje a bývá problémový, jsou 

autovraky. Ty se začaly počátkem tohoto tisíciletí ve městech hromadit, a proto byl zákon o 

odpadech v tomto směru novelizován. S platností od 1. 5. 2004 musí občan při odhlašování 

vozidla z evidence předložit i doklad o ekologické likvidaci vozidla. Vše je popsáno 

v sedmém dílu druhé hlavy čtvrtého odstavce zákona o odpadech. 

2 Charakteristika systému nakládání s odpady v Ostr avě 

2.1 Právní p ředpisy upravující systém nakládání s odpady v Ostra vě 

Podle zákona 128/2001 Sb., o obcích (§10, d)) může obec ukládat v samostatné 

působnosti obecně závaznou vyhlášku k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a 

k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Pro naše potřeby je tento zákon 

upřesněn zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (§17, (2)) podle kterého 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, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Na základě těchto dvou 

právních předpisů se nakládání s komunálními odpady ve statutárním městě Ostravě řídí 

dvěma obecně závaznými vyhláškami.  

První z těchto dvou vyhlášek je Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se stanoví 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
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odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem. Tato vyhláška mimo jiné dělí tříděný odpad na osm skupin a tohoto 

dělení se budu držet i dále ve své práci. Podle článku 3 se tedy tříděný odpad dělí na: 

 

a) využitelný odpad (papír a papírové obaly, plast, sklo, nápojový karton, kovy), 

b) objemný odpad, 

c) nebezpečný odpad, 

d) zbytkový odpad, 

e) popel z lokálního vytápění, 

f) použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, 

g) stavební odpad, 

h) odpad rostlinného původu. 

 

Ve čtvrtém článku jsou pak definována místa určená pro odkládání odpadu. Odpady 

a), b), d) e) a h) je podle této vyhlášky možno odkládat ve sběrných nádobách pro jednotlivé 

složky odpadu nebo ve sběrných dvorech nebo na jiných místech určených městem. 

Nebezpečný odpad lze odkládat ve sběrných dvorech, mobilních a semimobilních sběrnách 

odpadů, v lékárnách (nepoužitá léčiva) a ve specializovaných prodejnách, pokud je v nich 

realizován zpětný odběr vybraných výrobků. Pro plnění povinnosti zpětného odběru slouží 

kromě zmíněných provozoven také sběrné dvory. 

Druhá vyhláška je oproti předchozí navíc v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích. Čtrnáctý paragraf totiž přiznává stanovování poplatků do samostatné 

působnosti obce, která je zavedla a řízení těchto poplatků spadá pod příslušný obecní úřad. 

Navíc §14 upřesňuje, že poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví 

podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost 

ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. 

Touto vyhláškou je Obecně závazná vyhláška č. 14/2009 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

Povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů se vztahuje dle této vyhlášky na fyzické osoby, 

které mají trvalý pobyt ve statutárním městě Ostravě. Za domácnosti může poplatek odvádět 

společný zástupce, za rodinný nebo bytový dům správce. Dále pak na fyzické osoby, které 

mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
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které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické 

právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu.  

Výše poplatku činí 498 korun na osobu a kalendářní rok. Samotný poplatek je pak 

složen ze dvou částí. První tvoří 248 korun, které se platí za osobu a kalendářní rok. Druhou 

pak 250 korun. Tato suma byla stanovena na základě skutečných nákladů města na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008. Tyto náklady činily 171 913 710,- Kč, 

což při počtu obyvatel 315 138 k 30. 9. 2009 činí 545,50 korun na osobu. 

Od poplatku jsou touto vyhláškou osvobozeni pouze poplatníci přijatí do ústavu 

sociální péče, dětského domova nebo zdravotnického zařízení. Dále poplatníci s trvalým 

pobytem v sídle ohlašovny, ve výkonu trestu a poplatníci zdržující se dlouhodobě mimo 

území České republiky. 

2.2 Plán odpadového hospodá řství statutárního m ěsta Ostravy 

Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zpracovává statutární město Ostrava 

plán odpadového hospodářství (POH). POH města Ostravy je rozpracováním POH České 

republiky (POH ČR) a POH Moravskoslezského kraje (POH MSK), tak aby bylo docíleno 

souladu s cíli stanovenými v POH ČR a POH MSK, a je sestavován na pětileté období. 

Výchozími podklady pro tento dokument jsou kromě zmíněných POH vyšších 

samosprávných celků a zákona o odpadech informace města Ostravy, evidence odpadů města 

Ostravy, evidence odpadů společnosti OZO Ostrava s.r.o. a pochopitelně také Strategie 

rozvoje statutárního města Ostravy. POH města Ostravy je rozpracován do konkrétních kroků 

včetně vyčíslení nákladů pro jejich realizaci. 

Účelem plánu odpadového hospodářství obce je v souladu s principy udržitelného 

rozvoje, zákonnými povinnostmi a s cíli POH ČR a POH MSK stanovit: 

 

● cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností; 

● opatření pro splnění cílů závazné části POH MSK ve způsobech využití odpadů a 

nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři; 

● podmínky pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství obce; 

● způsob organizačního a informačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství 

obce; 

● ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v Ostravě; 
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● způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH; 

● postup posouzení shody POH města s POH MSK. 

 

Současný POH pro statutární město Ostravu na základě Smlouvy o zajištění sběru, 

svozu a zneškodňování komunálního odpadu ze dne 21. 4. 2000 zpracovala OZO Ostrava 

s.r.o. Plán je zpracován na základě evidence odpadů z roku 2004 a vývoje trendů produkce 

odpadů od roku 2000 do roku 2004. Plán je zpracován na roky 2005 – 2009. Konečné 

hodnocení by mělo proběhnout v letošním roce a následovat budou aktualizace a změny POH, 

či jeho úplné přepracování. Vzhledem k tomu, že právě v letošním roce by mělo dojít k 

vyhodnocení, které pravděpodobně nebude hotovo před dokončením mé práce, pokusím se 

sám ve zkratce zhodnotit cíle stanové POH. 

POH MSK stanoví obecné cíle v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. Ke 

každému cíli je dále navrženo příslušné opatření, které by mělo vést k jeho splnění. POH 

statutárního města Ostravy pak zmiňuje ty, které se týkají komunálních odpadů. Celkem se 

jedná o 6 opatření, u kterých se právě pokusím o minianalýzu, zda se je podařilo v 

předchozích letech Ostravě naplnit. 

Než se ale dostanu k realizaci opatření, tak ještě rychle shrnu zbytek ostravského 

POH. Návrhová část je rozdělena na několik podkapitol, které jsou věnovány jednotlivým 

typům komunálních odpadů. Systém nakládání s nimi však bude blíže popsán v souvislosti s 

představením společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Závěr POH je zaměřen především na předpokládaný nárůst objemu komunálních 

odpadů a s tím souvisejících rostoucích nákladů na systém svozu a nakládání s ním. Zároveň 

vyzdvihuje důležitost vzdělávání a osvěty obyvatel. 

2.2.1 Opatření č. 1: Zpracování Plán ů odpadového hospodá řství p ůvodc ů 
komunálních odpad ů  

Z důvodů zapojení všech obcí do krajského systému nakládání s komunálními odpady 

je žádoucí, aby všechny obce zpracovaly svůj POH, původci odpadů. Pro zjednodušení budou 

tyto plány vypracovány jako společné POH pro území spravovaná obcemi III. typu (obce s 

rozšířenou působností) na základě písemné dohody ve smyslu ustanovení § 44 odst. 8 zákona 

o odpadech. 

Toto opatření jako jediné je už v POH statutárního města Ostravy vyhodnoceno. Úkol 

byl naplněn jen z části, protože nedošlo k dohodě s obcemi, které nemají povinnost zpracovat 

POH. POH statutárního města Ostravy je zpracováno v souladu s POH ČR i POH MSK. 
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Okolní obce hospodaří s odpady v rámci svých smluv o zajištění svozu komunálních odpadů a 

muselo by dojít k uzavření smluv s jedním dodavatelem, aby bylo možno systém sjednotit 

podle opatření č. 1 POH MSK. Z ekonomického, technického, právního ani časového pohledu 

nebylo možné toto opatření realizovat. S ohledem na velikost Ostravy a okolních obcí, které 

jsou pod správou statutárního města Ostravy, jako obce s rozšířenou působností, můžeme 

považovat úkol za splněný. 

2.2.2 Opatření č. 2: Výchova a vzd ělávání ob čanů v oblasti odpadového 
hospodá řství  

Úspěch činnosti integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je mimo jiné 

závislý na chování občanů, které musí být komplexně ovlivňováno cíleným systémem 

výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství. Cílem je realizovat systém 

výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství. 

Samotná informovanost občanů je zabezpečena prostřednictvím městského zpravodaje 

Ostravská radnice, místních zpravodajů jednotlivých městských obvodů, kabelovou televizí a 

propagační činností společnosti OZO Ostrava. 

Jednou ze základních činností společnosti OZO Ostrava je ekologická výchova a 

osvěta. V tomto bodě je pak stěžení fungování Centra odpadové výchovy. V něm probíhají 

výukové programy, především pro žáky základních a středních škol. Návštěvnost tohoto 

centra se každoročně pohybuje v několikatisícových hodnotách. Pokles v roce 2009 je 

způsoben přísnějším dodržováním kapacity výukové místnosti (40 účastníků), což je v 

rozporu s vyšší naplněností tříd v ostravských školách. Programu se tedy zúčastňuje relativně 

stejné množství skupin, avšak méně početných. Mírné snížení počtu návštěvníků však 

znamená zvýšení kvality výuky. 
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Graf 2.1: Návštěvnost Centra odpadové výchovy 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.2.3 Opatření č. 3: Rozvoj separace materiálov ě využitelných složek a 
nebezpe čných složek komunálních odpad ů  

Cílem tohoto opatření je docílit stanoveného zvýšení materiálového využívání 

komunálních odpadů, stanoveného poklesu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na 

skládky, v roce 2010 dále zpracovávat minimálně 97 000 t směsných KO z produkce MSK a 

dále v roce 2013 zpracovávat min. 161 000 t směsných KO z produkce MSK. 

Město Ostrava by měla v rámci svých kompetencí zabezpečovat na svém území sběr a 

svoz komunálních odpadů včetně zabezpečení separace, dotřídění, provozu sběrných dvorů, 

sběru nebezpečných složek komunálních odpadů prostřednictvím společnosti OZO Ostrava 

s.r.o. a aktivně spolupracovat s Moravskoslezským krajem a dalšími městy v regionu na 

vzniku KIC. 

Jak KIC, tak i společnosti OZO Ostrava s.r.o. se budu věnovat dále. Přesto je možné 

toto opatření považovat v rámci města Ostravy za splněné, protože systém sběru a svozu 

komunálních odpadů včetně zabezpečení separace, dotřídění, provozu sběrných dvorů, sběru 

nebezpečných složek komunálních odpadů je společností OZO Ostrava s.r.o. v současnosti již 

zaveden a město Ostrava rovněž aktivně spolupracuje na vzniku KIC. 
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Jak dokládá tabulka 2.1, v Ostravě se podařilo zastavit růst množství směsného 

komunálního odpadu, který je ukládán na skládku. Daří se tedy z něj vytřídit stále větší 

procento odpadu, který je dále materiálově využíván. 

Tab. 2.1: Podíl směsného komunálního odpadu na celkové produkci odpadů v Ostravě  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SKO 53756 50531 53912 56217 60023 58225 63943 61108 60977 60702 
Odpad celkem  56394 57018 65383 68340 75534 75083 80754 80470 84061 86061 

% SKO 95,3 88,6 82,5 82,3 79,5 77,5 79,2 75,9 72,5 70,5 
Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.2.4 Opatření č. 4: Integrovaný systém nakládání s komunálními odp ady a jeho 
provoz  

Stávající systém nakládání s komunálními odpady v MSK bude rozšířen tak, aby 

vznikl ucelený integrovaný systém nakládání s komunálními odpady na území kraje.  

Systém bude sestávat ze dvou základních částí. Těmi budou na jedné straně 

samostatné systémy měst a obcí a na straně druhé krajský systém sestávající z Krajského 

integrovaného centra využívání komunálních odpadů, jehož součástí bude energetický zdroj, a 

příslušná, zejména dopravní infrastruktura. Integrovaný systém nakládání s komunálními 

odpady musí svou dimenzí a provozem zabezpečit docílení požadovaných parametrů, zejména 

snížení ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládky a materiálové využití 

komunálních odpadů. Návrh systému vychází z předpokladu, že zbytkové směsné komunální 

odpady, vstupující do Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů dále 

(KIC), jsou z podstaty technologie využívány energeticky.  

Ostrava by měla v tomto bodě zajistit, aby zbytkový komunální odpad byl předán ke 

zpracování do KIC, pokud to bude ekonomicky a sociálně udržitelné. Na problém KIC se 

zaměřím v dalším bodě. 

2.2.5 Opatření č. 5: Krajské integrované centrum využívání komunáln ích 
odpad ů  

Projekt vybudování KIC byl zahájen v roce 2005 podepsáním memoranda 

Moravskoslezského kraje a pěti měst - Ostravy, Opavy, Karviné, Havířova a Frýdku-Místku. 

Memorandum deklarovalo a deklaruje vzájemnou spolupráci na projektu. 

Společnost KIC Odpady, a.s. byla založena rozhodnutím Moravskoslezského kraje v 

září 2008. Jejími akcionáři je kromě kraje samotného ještě pět jeho největších výše 

zmíněných měst. 
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Vizí společnosti KIC Odpady je rozšířit systém nakládání s odpady pro území 

Moravskoslezského kraje o takové zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu, 

aby bylo docíleno snížení skládkování komunálních odpadů o cca 180 000 t/rok a zároveň 

využitím tohoto odpadu získat teplo a elektřinu. 

POH Moravskoslezského kraje počítal s vybudováním KIC do roku 2009. Dnes už 

můžeme s jistotou říci, že se tento cíl naplnit nepodařilo. Společnost je sice založena, ale 

samotná stavba spalovny, nebo přesněji zařízení na energetické využívání odpadů, ještě 

nezačala. Nicméně celý projekt postupně kráčí vpřed. Podle současného stanoveného 

harmonogramu by mělo být zařízení zkolaudováno a uvedeno do trvalého provozu v roce 

2015. Zařízení má být vybudováno v Karviné-Dolech, v lokalitě Důl Barbora. Výstavba KIC 

by měla stát dle propočtů cca 5 miliard korun a záměr počítá se získáním dotace z Operačního 

programu Životní prostředí a úvěrovým financováním. 

Realizace celého projektu KIC má v podstatě dva důvody. Tím prvním je důvod 

legislativní. Je totiž nutno respektovat POH České republiky, zákon o odpadech, ale také 

evropské směrnice, které se odpadové problematiky týkají. Navíc celý projekt vede ke splnění 

cílů POH Moravskoslezského kraje: 

 

● v maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů; 

● zvýšit podíl materiálového využití komunálního odpadu na 50% do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000; 

● snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky na 

75% hmotnostních do roku 2010, na 50% hmotnostních do roku 2013 a na 35% 

hmotnostních do roku 2020 ve srovnání s produkcí biologicky rozložitelných 

odpadů v roce 1995. 

 

Druhý důvod je ryze praktický. Stavbou KIC se obcím podaří významně snížit 

skládkování. Navíc bude KIC produkovat teplo a elektrickou energii pro zásobování 

domácností v kraji. Především výroba tepla pak povede rovněž ke snížení spotřeby paliv a 

vyprodukovaných emisí klasickými teplárnami, neboť emisní parametry zařízení na využívání 

odpadů jsou mnohem přísnější než parametry pro běžnou teplárnu. 

Samotný projekt KIC tedy předpokládá vybudování zařízení na energetické využívání 

odpadů s kapacitou 190 000 tun odpadu ročně. Toto množství odpovídá necelé jedné polovině 

v současnosti produkovaného množství komunálních odpadů v celém Moravskoslezském 

kraji za jeden rok. Není tedy snaha spalovat v zařízení odpad dovážený z ostatních krajů, či 
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dokonce ze zahraničí. Součástí projektu je také vybudování pěti překládací stanic v 

Moravskoslezském kraji, které by zároveň zefektivnily systém dopravy odpadů do zařízení. 

2.2.6 Opatření č. 6: Komplexní projekt hospoda ření s biomasou v 
Moravskoslezském kraji  

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady není možné řešit odděleně od 

hospodaření s ostatní biomasou včetně jejího pěstování pro energetické účely, kde je možno 

využít část kompostu vyrobeného z bioodpadů. Součástí řešení musí být i energetické 

využívání biomasy. 

POH města Ostravy z roku 2004 předpokládal, že případný projekt MSK bude 

zahrnovat i nakládání s biomasou z města Ostravy, a pokud to bude ekonomicky přijatelné, 

město se aktivně zapojí do tohoto projektu.  

Kraj v tomto směru nevyvinul žádnou aktivitu, a proto se město rozhodlo řešit 

problém biologicky rozložitelného odpadu vlastní cestou. Statutární město Ostrava využívá 

vytříděné složky biomasy (zeleň) v obecní kompostárně provozované společností OZO 

Ostrava s.r.o. v areálu skládky TKO v Ostravě-Hrušově. Ta byla v letech 2007-2009 zcela 

přebudována, vybavena kompostovací technologií a rozšířena tak, aby zde bylo možno 

upravovat zeleň z údržby všech městských obvodů. 

Množství svezené zeleně každoročně roste. V roce 2009 bylo z města svezeno 3 138 

tun zeleně do kompostárny. Toto množství činí 3,9 % z celkové hmotnosti svezených odpadů 

v Ostravě za rok 2009. Vzniklý kompost byl doposud využíván při rekultivaci skládky TKO. 

Od prosince 2009, kdy společnost OZO Ostrava získala certifikát na tento výrobek, je možné 

s vyrobeným kompostem obchodovat, či jej nabídnout městu ke zkrášlení veřejné zeleně a 

lesů. 
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Graf 2.2: Množství svezené zeleně v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.2.7 Plnění opat ření POH MSK 

Dá se říci, že Ostrava si v plnění opatření, která stanovil POH Moravskoslezského 

kraje nevede špatně. Vlastní POH má zpracovaný a společnost OZO Ostrava zajišťuje plnění 

úkolů v oblasti separace materiálově využitelných složek odpadu a také výchovu a vzdělávání 

občanů v oblasti odpadového hospodářství.  

Rezervy jsou především v nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Snížení 

jeho podílu ve skládkovaném odpadu je však závislé na vybudování KIC. Právě absence 

spalovny komunálního odpadu a tento chybějící poslední článek pomyslného řetězce 

nakládání se směsným komunálním odpadem je důvodem, proč je jeho podíl pořád na velmi 

vysoké úrovni.  

Závěrem k POH MSK si tedy troufám říci, že jej Ostrava plnila vzorně a nebylo v 

silách města samotného udělat o mnoho více, než uděláno bylo. 

2.3 OZO Ostrava 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. (dále jen OZO) vznikla z bývalé rozpočtové organizace 

TAZSMO a její historie sahá až do roku 1949. TAZSMO (technické a zahradní služby města 
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Ostravy) mělo za úkol, jak už sám název napovídá, kromě svozu a skládkování odpadu také 

zahradní a sadové úpravy ve městě Ostravě. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace 

přeměněna na příspěvkovou organizaci a k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. 

Zkratka OZO pak znamená odvoz a zpracování odpadu. 

Základem činnosti OZO je komplexní poskytování služeb v oblasti nakládání 

s odpady, čili: 

 

● sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování odpadů z měst, obcí a od 

podnikatelských subjektů; 

● separovaný sběr skla, plastů, papíru, nápojových kartonů a spalitelných odpadů; 

● sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování objemných odpadů z měst a obcí; 

● provozování sběrných dvorů a mobilních sběren nebezpečných a objemných 

odpadů pro města a obce; 

● svoz stavební sutě; 

● výroba náhradního paliva pro cementárny; 

● třídění a lisování PET lahví, PE obalů a nápojových kartonů; 

● třídění skla; 

● výroba kompostu; 

● výroba bioplynu; 

● nákladní a speciální doprava; 

● odvoz fekálií; 

● poradenství; 

● ekologická výchova a osvěta. 

 
Hlavní činností je a také do budoucna bude nakládání s komunálními odpady. Na 

následujících stranách se tedy podíváme na to, jaký systém nakládání s jednotlivými 

skupinami komunálních odpadů zavedla společnost OZO v Ostravě. Komunální odpady 

rozdělím do osmi skupin tak, jak je rozděluje obecně závazná vyhláška statutárního města 

Ostravy č. 5/2008. 

2.3.1 využitelný odpad 

Myšlenka třídění směsného komunálního odpadu (SKO) byla v Ostravě řešena již na 

přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy započalo OZO výstavbu třídicí linky MBT 

(mechanicko-biologické třídění). Tato linka měla vyřešit problém třídění SKO bez nutnosti 
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zapojit občany do fáze separace. V letech 1995-1998, kdy byla tato linka v provozu, se SKO 

z ostravských sídlišť (čili bez přítomnosti popela ve sběrných nádobách) svážel na tuto třídicí 

linku v Ostravě-Kunčicích. Zde byla z odpadu vytříděna podsítná frakce (kompostovatelný 

odpad), spalitelné složky odpadu (určené k likvidaci ve spalovně KO) a kovy. Zbývající 

nevyužitelná část se ukládala na skládce tuhého komunálního odpadu. Tři roky provozu linky 

však odhalily problematičnost tohoto způsobu třídění, jak po technologické, tak po 

ekonomické stránce. Zvláště díky velké energetické, a tím pádem i ekonomické náročnosti 

jejího provozu byla tato třídicí linka koncem 90. let zakonzervována a v současné době se 

některé její části využívají jen při občasných průzkumech složení SKO. 

Moderní trend třídění odpadu je však odlišný. Preferuje se třídění odpadu již tam, kde 

je produkován a jeho sběr prostřednictvím speciálních kontejnerů. Nejinak tomu je v Ostravě 

a množství instalovaných kontejnerů se rok od roku zvyšuje. 

Velkým problémem, se kterým bylo třeba se vypořádat, bylo umístění kontejnerů na 

separované složky odpadu. Především na velkých sídlištích byl tento problém největší. 

Ostravské městské obvody jej řešily budováním nových stanovišť (tzv. hnízd), kde je možné 

speciální kontejnery umístit tak, aby byly všechny pohromadě. Ty tím pádem ulehčí občanům, 

kteří mohou odložit veškerý tříděný odpad na jednom místě, a kontejnery nezabírají místo na 

chodnících či parkovacích plochách. V roce 2009 byl systém nových stanovišť takřka 

dobudován díky finančním darům v souhrnné výši 12 433 000 korun, které městským 

obvodům společnost OZO poskytla. Celý systém nových stanovišť kontejnerů na separovaný 

odpad by měl být dokončen v letošním roce. 

2.3.1.1 papír a papírové obaly 

Výkupny papíru fungují už desítky let, avšak OZO se výkupem papíru ve sběrných 

dvorech zabývalo jen v období, než byla vybudována síť sběrných nádob na papír (modré 

kontejnery).  

S  rozmisťováním kontejnerů na papír se začalo v říjnu roku 2005. Nyní už je jejich 

počet srovnatelný s počtem nádob na plasty a sklo, které byly občanům k dispozici dříve.  

Svoz papíru z modrých kontejnerů je zajišťován klasickými popelářskými vozy, které 

jsou označeny modrou tabulí s nápisem SVOZ PAPÍRU. Papír je svážen na dotřiďovací linku 

ve Vratimově a po roztřídění na jednotlivé typy papíru (např. novinový, kancelářský, lepenka, 

počítačový) dodáván do papíren k výrobě recyklovaného papíru. 

V Ostravě je navíc sběr papíru prováděn také ve spolupráci se školami v rámci soutěže 

Papírová škola, kterou organizuje OZO ve spolupráci se společností .A.S.A. Množství 
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sesbíraného papíru se každoročně pohybovalo okolo 500 tun. Jak ukazuje tabulka 2.2, pátý 

ročník soutěže byl poznamenán poklesem výkupních cen papíru na evropském trhu s 

druhotnými surovinami, což organizátory vedlo ke snížení výkupních cen papíru pro školy a 

znamenalo menší aktivitu škol zapojených do soutěže. Také v letošním šestém ročníku 

soutěže se předpokládá, že výsledné množství vysbíraného papíru nedosáhne úrovně let 

předcházejících. 

Tab. 2.2: Produkce papíru na školách zepojených do „Papírové školy“ v Ostravě 

Školní rok  Počet škol Množství papíru 
(kg) 

2004/05 70 456 933 
2005/06 84 521 624 
2006/07 72 563 319 
2007/08 69 520 550 
2008/09 71 299 090 

Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

 
Do městské evidence produkce papíru se započítává také papír vykoupený od občanů 

ve výkupnách společnosti ORC Group s.r.o. Pokles v posledních dvou letech zapříčinil 

pravděpodobně především zmíněný pokles výkupních cen papíru, avšak už začátkem roku 

2010 došlo k jejich opětovnému růstu. Dá se tedy předpokládat, že množství vytříděného 

papíru opět poroste. 
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Graf 2.3: Produkce papíru v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

 

2.3.1.2 plast 

Sběr plastů je v Ostravě realizován pomocí žlutých kontejnerů (1100 l). Do těchto 

kontejnerů mohou od roku 2007 občané vhazovat nejen plastový odpad, ale také nápojové 

kartony, jejichž oddělený sběr by byl neefektivní, jak ukázal pilotní projekt sběru nápojových 

kartonů, který OZO realizovalo, než tuto možnost zavedlo. 

O svoz se starají klasické popelářské vozy, které jsou vyčleněny na svoz plastů a podle 

toho také označeny žlutou tabulí s nápisem SVOZ PLASTŮ. 

Plastový odpad je svážen na třídicí linku OZO v Ostravě-Kunčicích, kde jsou 

vytříděny takové plastové materiály, které jsou vhodné k materiálovému využití: 

 

● PET lahve, roztříděné na bílé a barevné (výroba umělých vláken, např. duté 

vlákno); 

● PE fólie (výroba nových fólií z granulátu); 

● PE HD obaly, tzv. tvrdé plasty (výroba lisovaných plastových výrobků, např. 

lavičky); 
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● nápojové kartony (výroba papíru metodou rozvláknění nebo výroba lisovaných 

desek). 

 

Tyto recyklovatelné plasty jsou ihned také lisovány do balíků, které umožňují jejich 

ekonomičtější přepravu na místo zpracování. 

Zbývající plastové odpady, které již nelze v současných podmínkách využít 

materiálově, jsou přidány ke spalitelným odpadům (svážené od podnikatelských subjektů 

nebo vytříděné z objemných odpadů) a zpracovány na lince společnosti OZO na výrobu 

náhradního paliva pro cementárny. Je tedy využit jejich energetický potenciál. 

Celkové množství plastů svezených z území města Ostravy každoročně stoupá. V roce 

2009 bylo z území města svezeno na 2 807 tun plastových odpadů. 

Graf 2.4: Produkce plastů v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.3.1.3 sklo 

Jako první bylo v Ostravě do speciálních kontejnerů samostatně sbíráno sklo. To 

souviselo s provozem již zmíněné třídicí linky MBT, která nedokázala sama vytřídit skleněný 

odpad, jenž tak v podobě drobných střepů znečišťoval kompostovatelnou vytříděnou složku.  
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Dnes jsou pro sběr skla užívány speciální kontejnery (zvony). Svoz pak zajišťuje 

speciální nákladní auto vybavené technologií pro vyprazdňování těchto kontejnerů. 

Takto shromážděné směsné sklo se sváží do provozovny v Ostravě-Kunčicích. Zde 

sklo putuje na unikátní ruční dotřiďovací linku, která byla uvedena do provozu v roce 2006. 

Na této lince probíhá oddělení znečišťujících složek (převážně plasty) a třídí se směsné sklo 

na sklo bílé a barevné, což oceňují především další odběratelé, tj. sklárny. Celkové množství 

svezeného skla ve městě Ostravě rok od roku stoupá a za deset let vzrostlo téměř na 

čtyřnásobek. 

V roce 2009 prošlo linkou 5 264,7 tun skla. Z tohoto množství pak bylo vytříděno 

1 576,6 tun skla bílého, 340 tun skla hnědého a zbylé 3 349,2 tuny je sklo barevné. Množství 

bílého skla tvoří na celkovém objemu 30 %. Právě třicetiprocentní podíl bílého skla je 

podmínkou skláren pro odebrání této suroviny. 

Kapacita třídicí linky není dostatečně využita, proto volnou kapacitu nabízí OZO i 

okolním městům, čímž pomáhá řešit jejich problém s odbytem neroztříděného skla do skláren. 

Graf 2.5: Produkce skla v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 



 - 36 - 

2.3.1.4 nápojový karton 

Separátní sběr nápojových kartonů byl v letech 2005-2006 vyzkoušen v Ostravě-Jihu. 

Po dobu jednoho roku byly v těchto městských částech instalovány sběrné nádoby označené 

oranžovou barvou, určené na tento typ odpadu. Vyhodnocení tohoto pilotního projektu 

ukázalo, že je výhodnější sbírat nápojové kartony spolu s plasty a následně je mechanicky 

vytřídit na dotřiďovací lince. Obsah samostatných kontejnerů na nápojové kartony byl totiž 

vysoce znečištěn jinými složkami odpadu a svoz byl ekonomicky neefektivní. 

Jak bylo zmíněno výše, mají tedy občané Ostravy od roku 2007 možnost odkládat 

tento typ odpadu do nádob určených na plast. Na dotřiďovací lince v areálu OZO v Ostravě-

Kunčicích je pak nápojový karton od plastů oddělen. Jeho množství se pak pohybuje v 

jednotkách tun, což při hmotnosti jednoho obalu není zanedbatelné množství. 

Graf 2.6: Produkce nápojových kartonů v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.3.1.5 kovy 

Vzhledem k vysoké výkupní ceně kovů nebylo třeba tento odpad nijak speciálně řešit. 

V Ostravě a okolí je dostatečná kapacita výkupen a kovový odpad je také možno odkládat ve 

sběrných dvorech. 
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Nicméně kovový odpad se v jisté míře stále vyskytuje i v SKO (plechovky, konzervy) 

a společnost OZO má tedy v plánu pokusit se zavést systém svozu kovového odpadu. V 

dubnu 2010 byl spuštěn pilotní projekt sběru kovových obalů. Ve Slezské Ostravě jsou 

rozmístěny speciální kontejnery určené právě na kovové obaly. V Ostravě-Jihu zase mohou 

občané kovové obaly vhazovat do stávajících žlutých kontejnerů, které byly dosud určeny 

pouze na plasty a nápojový karton. Kovy se budou následně z odpadu dotřiďovat v areálu 

OZO v Ostravě-Kunčicích na dotřiďovací lince. Pokud se některá z metod osvědčí, lze 

očekávat, že bude v budoucnu rozšířena na celou Ostravu. 

Množství kovového odpadu se pohybuje téměř každoročně pod hranicí 200 tun.  

Nicméně OZO získává kovový odpad také jinak. V rámci fungování chráněné dílny, 

jejíž činnost v areálu OZO zajišťuje Charita sv. Alexandra, bylo v roce 2009 ze spotřebičů 

získáno dalších 392 tun kovů. 

Graf 2.7: Produkce kovů v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.3.2 objemný odpad 

Objemný odpad je v Ostravě sbírán a svážen třemi různými způsoby. 

Hlavním místem pro odkládání objemného odpadu je sběrný dvůr. Na území města 

Ostravy dnes občanům slouží 17 sběrných dvorů. Jsou tedy dostupné pro obyvatele všech 23 



 - 38 - 

městských obvodů. Přestože hustota sítě sběrných dvorů je v porovnání s jinými velkými 

městy nadstandardní, plánuje OZO otevření minimálně ještě jednoho, a to v městském 

obvodu Ostrava-Jih, který je nejlidnatějším obvodem Ostravy. Přestože v obvodu již jeden 

sběrný dvůr funguje a je navíc doplňován i semimobilní sběrnou, vzniká zde tolik objemného 

odpadu a problémů spojených s jeho sběrem, že otevření nového sběrného dvora v lokalitě 

Dubiny by mohlo výrazně napomoci čistotě veřejných prostranství, kam nezodpovědní 

občané mají tendenci objemné odpady odkládat. Byla již vytipována konkrétní lokalita, avšak 

proti plánu vybudování sběrného dvora se postavila iniciativa místních občanů. 

Druhou možností, kam mohou občané objemný odpad odložit, jsou velkoobjemové 

kontejnery. Ty OZO rozmisťuje ve městě dle objednávky jednotlivých městských obvodů 

minimálně dvakrát do roka.    

Třetí způsob svozu objemného odpadu je svoz z místa bydliště na základě telefonické 

objednávky. Tuto službu OZO poskytuje zvláště občanům, kteří nemají možnost dopravit 

objemný odpad do sběrného dvora svépomocí. I v tomto případě je následná likvidace zdarma 

(v rámci pravidelného poplatku), občan však musí uhradit paušální poplatek za transport. 

Objemný odpad, jehož množství každoročně stoupá, se sváží do provozovny 

v Ostravě-Kunčicích, kde je dále dotřiďován. Vybírají se z něj především spalitelné složky 

vhodné pro výrobu náhradního paliva, kovy a další využitelné materiály.  
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Graf 2.8: Produkce objemného odpadu celkem v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.3.3 nebezpe čný odpad 

Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje OZO ve sběrných dvorech. Pro městské obvody 

Ostravy, které nemají sběrný dvůr, přistavuje OZO na základě objednávky mobilní sběrnu 

nebezpečného odpadu. 

Nebezpečný odpad se sváží do skladu nebezpečných odpadů v Ostravě-Kunčicích, 

který slouží i jako havarijní sklad pro město Ostravu. OZO předává tento odpad k likvidaci 

oprávněným společnostem, protože nemá oprávnění k likvidaci nebezpečného odpadu. 

Společnost OZO přijímala každoročně větší objemy nebezpečných odpadů. Vše se 

však změnilo s přijetím zákona o zpětném odběru některých složek nebezpečných odpadů, jak 

také dokládá graf 2.9. Především zpětný odběr televizí a lednic se podepsal na rapidním 

poklesu hmotnosti svezených nebezpečných odpadů. 
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Graf 2.9: Produkce nebezpečných odpadů celkem v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.3.4 Zbytkový odpad 

Zbytkový komunální odpad je v podstatě jiný název pro SKO nebo také domovní 

odpad. Jedná se o odpad, který není možno dále třídit, jak nám ukázal příklad MBT. 

SKO se na celkovém množství KO podílí největší částí. Množství popelnic a 

kontejnerů, které slouží pro svoz SKO v Ostravě je v současné době dostatečné, a proto je 

cílem společnosti OZO do budoucna spíše optimalizace svozových linek. 

Větším problémem než svoz SKO je následné nakládání s ním. V Ostravě ani blízkém 

okolí nefunguje prozatím jediná spalovna KO, a proto jedinou možností je uložení SKO na 

skládku tuhého komunálního odpadu. OZO provozuje skládku TKO v Ostravě-Hrušově. Její 

životnost, která byla původně plánována do roku 2009, byla prodloužena do roku 2013. OZO 

na ni ukládá pouze odpad z Ostravy. Odpad z ostatních obcí své svozové oblasti ukládá na 

skládky jiných firem v okolí, aby životnost hrušovské skládky byla ještě co nejdelší a poskytla 

dostatek času k vybudování dalšího skládkovacího prostoru pro odpad z území statutárního 

města Ostravy. 
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Graf 2.10: Produkce domovního odpadu celkem v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.3.5 popel z lokálního vytáp ění 

Popelu z lokálních topenišť není v rámci svozu, třídění a nakládání s odpady v Ostravě 

věnována nijak speciální pozornost. Jeho další využití je totiž sporné. Někteří lidé využívají 

popel jako hnojivo, nicméně složení tohoto popela může být různorodé, podle toho, co lidé 

spalují. Mohou se tedy v popelu vyskytovat také nebezpečné složky, jejichž prokázání je 

složité a náročné. 

Lidé tedy popel odkládají do svých odpadových nádob, příhodně nazvaných 

popelnice. Protože se však v dnešní době přistavují i k rodinným domům popelnice plastové, 

které by mohl horký popel zničit, mohou si občané, kteří spalují tuhá paliva zažádat o 

klasickou kovovou nádobu. Těmto domácnostem je v topné sezóně (říjen-duben) zvýšena 

četnost svozu SKO. 

2.3.6 použité výrobky, na které se vztahuje povinno st zpětného odb ěru 

Princip fungování zpětného odběru byl popsán v první kapitole. Občané tedy mají 

možnost tyto výrobky odložit v místě prodeje, či jménem k tomu určeném. O vše se stará 

několik kolektivních systémů. Systémy společností ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP 
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mají za úkol zajistit zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení (EEZ) prodaných 

před rokem 2005 (tedy před schválením zákona o zpětném odběru EEZ), u kterých tedy nebyl 

vybírán poplatek na jejich následnou recyklaci.  Tyto tři neziskové společnosti byly založeny 

nedlouho po sobě v polovině roku 2005. Systém společnosti Ekolamp s.r.o. se zaměřuje na 

zpětný odběr světelných zdrojů (především zářivek a výbojek) a svítidel. Elektrowin a.s. zase 

na veškeré domácí spotřebiče. Asekol s.r.o. potom na rozdíl od předchozích dvou společností 

úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi 

a zpracovateli elektrozařízení. 

V roce 2009 odevzdal po přepočtu každý občan České republiky do některého ze 

systémů 4,5 kg vysloužilých spotřebičů a Česká republika tak splnila limit Evropské unie, 

který činí 4 kg na obyvatele. Nejekologičtěji smýšlející lidé žijí v krajích Plzeňském (5,92 

kg/obyv.) a Zlínském (5,81 kg/obyv.) a naopak nejméně využívají systémů zpětného odběru 

lidé z krajů Ústeckého (3,27 kg/obyv.) a bohužel také Moravskoslezského (3,51 kg/obyv.) 

Společnost OZO je také povinna tyto výrobky bezplatně přijímat, protože je zapojena 

do systému zpětného odběru a k tomuto účelu slouží sběrné dvory. Mimo to zajišťuje 

demontáž a zpracování EEZ pro kolektivní systém ASEKOL v MSK. 

Kromě výrobků ošetřených v zákoně o zpětném odběru elektrospotřebičů se zpětný 

odběr vztahuje také na pneumatiky. V tomto případě však není samotný zpětný odběr tak 

důkladně legislativně ošetřen, a tak například hypermarkety nebo nejrůznější internetové 

obchody nemají povinnost pneumatiky odebrat zpět. Množství pneumatik, které skončí v 

OZO, tedy není zanedbatelné. Poslední tři roky se vždy pohybovalo pod hranicí 300 tun. 

2.3.7 Stavební odpad 

Statutární město Ostrava v příslušné vyhlášce nepovažuje stavební odpad 

produkovaný domácnostmi za součást komunálních odpadů a neřeší jej ani POH města 

Ostravy. 

Likvidaci tohoto odpadu musí občané řešit individuálně na své náklady. OZO přijímá 

stavební odpad ve své provozovně v Ostravě-Kunčicích na komerční bázi, tedy jak od občanů, 

tak od firem. 

Do budoucna počítá OZO s tím, že bude určité malé množství stavební suti od občanů 

přijímat ve sběrných dvorech za úplatu, podobně jako v nedávné době zavedla příjem oken a 

dveří. 
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Graf 2.11: Produkce suti celkem v Ostravě (t) 
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Zdroj: OZO Ostrava 
Zpracování: vlastní 

2.3.8 odpad rostlinného p ůvodu 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) v podobě především odpadu ze 

zahrad (tráva, listí, spadané ovoce) se sbírá ve sběrných dvorech. Tento odpad sváží OZO na 

vlastní kompostárnu v areálu skládky TKO v Ostravě-Hrušově.  

V letech 2006-2007 OZO uskutečnilo v městském obvodu Ostrava-Radvanice a 

Bartovice pilotní projekt sběru BRKO pomocí speciálních popelnic určených pouze pro 

BRKO. Občanům byly dány k dispozici odvětrané odpadkové koše a biodegradabilní sáčky 

z kukuřičného šrotu ke sběru BRKO vznikajícího v kuchyních (slupky od ovoce a zeleniny, 

skořápky apod.). Výsledky však ukázaly, že občané nebyli schopni zachovat čistotu 

vytříděného BRKO do takové míry, aby tato složka odpadu byla vhodná pro další zpracování 

na kompostárně. Obsah speciálních popelnic tudíž končil na skládce TKO a na separaci této 

složky odpadu byly zbytečně vynaloženy finance i energie. 

Na základě tohoto pokusu Ostrava pro nejbližší léta neplánuje plošné zavedení 

sběrných nádob na BRKO v ulicích města. Biologický materiál je tedy možno odevzdat v 

OZO prostřednictvím sítě sběrných dvorů, které jej přijímají. 
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3 Obecné zhodnocení problematiky černých skládek se 
zaměřením na statutární m ěsto Ostravu 

3.1 Vznik černých skládek 

Odpady produkují občané i společnosti. Ani jeden z uvedených však nemá právo k 

nakládání s nimi, a proto jejich likvidaci musí přenechat oprávněným subjektům. Občané to 

dělají skrze systém zavedený v obci, podnikatelské subjekty si musí otázku likvidace odpadů 

vyřešit samy. Mají prakticky dvě možnosti. Buďto se připojit k obecnímu systému, anebo 

uzavřít smlouvu přímo s odpadářskou firmou. Jen ta je totiž oprávněna odpad převzít a dále s 

ním nakládat, tedy zlikvidovat jej. Toto je ve zkratce postup definovaný zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech. 

Každá z možností je však prováděna za úplatu a to je také jeden ze dvou hlavních 

důvodů, proč zákon ne všichni dodržují. Tento první důvod je typičtější pro podnikatelské 

subjekty. Druhým důvodem je lenost a pohodlnost a ta je zase typičtější pro jednotlivé 

občany. Dochází tedy ke vzniku černých skládek. 

Existence černé skládky s sebou nese velkou spoustu rizik. Mezi prvními je riziko 

ekologické. Legální skládky jsou zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci spodních vod, 

půdy nebo ovzduší. Toto nemůžeme u černé skládky očekávat. Navíc se na černých skládkách 

může objevit také odpad nebezpečný, se kterým je třeba nakládat extrémně opatrně. A to už 

ani nemluvím o tom, že z černé skládky je mnohem větší odlet nejrůznějších obalových 

materiálů, především plastů, do okolí. V neposlední řadě také černá skládka ohrožuje místní 

faunu a flóru. 

Tím se dostávám k rizikům hygienickým. Na černých skládkách se daří hlodavcům, 

kteří bývají nosiči chorob. Může dojít k přemnožení hmyzu a také je černá skládka velmi 

často doprovázena zápachem, především v letním období, kdy jsou vysoké teploty.  

Významná jsou také rizika ekonomická. Kromě nákladů na likvidaci, které s časem 

narůstají, může dojít například k poklesu cen pozemků v lokalitě. Navíc jsou tu i nepřímé 

dopady černé skládky. Jde v podstatě o neestetičnost tohoto úkazu a snížení atraktivity 

lokality. V případě rozsáhlejší skládky nebo jejich vysokého počtu může utrpět image celé 

obce či dokonce ještě větších územních celků. 

Vzhledem ke složení může být černá skládka vysoce hořlavá, či dokonce toxická. Na 

černých skládkách může také dojít snadno k úrazu, ve městech především dětí. Rizik bychom 

nejspíše našli ještě více, ale pro představu to jistě stačí. 
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Černé skládky zakládají jak řadoví občané, tak také právnické osoby, tedy společnosti 

a podnikatelé. Motivem právnických osob bývá především úspora nákladů. Zatímco občan má 

možnost se většího množství odpadu zbavit bezplatně ve sběrných dvorech, dle příslušného 

systému svozu a likvidace odpadu v dané obci, právnická osoba za tento akt musí bez 

výjimky zaplatit. Navíc, občan je povinen hradit každý rok poplatek za svoz odpadu, zatímco 

právnická osoba má v tomto směru volnou ruku, jak se svým odpadem naloží. Jestli se zapojí 

do obecního systému svozu odpadu, či bude odpad likvidovat přímo na základě dohody s 

odpadovou firmou. Anebo jestli se odpadu zbaví nějakou pokoutnou metodou, čímž ušetří 

významné částky, avšak vystavuje se riziku vysoké pokuty v případě kontroly správním 

orgánem. 

Pouhé odhození nedopalku cigarety, či označené jízdenky nebo plastové lahve lze 

považovat za založení černé skládky. Zvlášť, je-li toto činěno v místě, kde není poblíž 

odpadová nádoba, může i tento nepatrný akt mít nedozírné následky. Odpad má totiž nemilou 

vlastnost „plíživého množení se“. Přesto můžeme každý den pozorovat, jak lidé takto 

zakládají potenciální černé skládky a často k tomu vedou i své děti. Motivem bývá 

lhostejnost, pohodlnost, nevzdělanost a často také jakási forma hrdinství. Navíc jsou k tomu 

podporováni okolím, které je k podobnému jednání rovněž lhostejné a ač jsou v zákoně 

relativně účinné represivní prostředky proti těmto osobám, jsou složitě uplatnitelné a není jich 

téměř využíváno. 

Černé skládky vznikají prakticky všude. I když se tentokrát povzneseme nad odhozený 

nedopalek, tak nad místy vzniku zůstává v mnoha případech rozum stát. Přesto nejčastějšími 

lokalitami jsou ty, které jsou na první pohled očím veřejnosti skryty. Největší černé skládky 

vznikají především v nevyužívaných a chátrajících objektech, tzv. brownfields. Může se 

jednat o staré průmyslové nebo zemědělské objekty, ale také garáže, bývalé obytné prostory 

nebo vojenská území. Všechna tato místa oplývají jen malou zabezpečeností objektů, které 

skýtají možnost navážení či nanošení velkého množství odpadu, než bude vůbec odhalen, a 

následné prokázání viníka bývá rovněž velmi obtížné.  

Druhou možností je nelegální skládkování v přírodě. Nejčastěji jsou k tomu využívány 

okraje lesů, ke kterým vedou přístupové komunikace lesní údržby nebo zemědělských strojů, 

či porosty náletových dřevin, které bývají často velmi husté, neprostupné a především lidmi 

nevyhledávané a nehrozí tedy brzké odhalení skládky ani jejího zakladatele. 

Samotné okolí komunikací je rovněž výhodným místem pro toto protiprávní jednání. 

Zvláště, jedná-li se pouze o komunikace obslužné, na kterých je minimální provoz, ale často 
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bývají zpevněné, aby na ně mohla těžká technika, a rovněž okolí větších odstavných 

parkovišť může být vhodným místem. 

V samotných městech zakládají černé skládky především jeho obyvatelé a drobní 

živnostníci. Nejčastější formou, kterou navíc většina lidí za černou skládku ani nepovažuje, je 

odkládání odpadu k přistaveným odpadovým nádobám. Jedná se však o odpad, ke kterým 

zmíněné nádoby nejsou určeny, tedy především o objemný odpad. Vyřazený nábytek, ale i 

elektrozařízení bývají odkládány vedle běžných nádob na směsný a separovaný odpad, jenže 

svozová technika není na tento odpad dimenzovaná a není tedy možné, ani při dobré vůli 

svozové firmy tento odpad odstranit při běžném svozu. 

Černé skládky vznikají také ve špatně osvětlených místech, jako jsou zapuštěné 

vchody do sklepů, úzké proluky mezi domy či nejrůznější záhyby zdí a oplocení, které občany 

také svádějí k odložení odpadu. Tito občané často vynaloží mnohem více snahy a úsilí k této 

formě zbavení se odpadu, než by znamenala jeho legální likvidace. 

3.2 Legislativní možnosti postihu zakladatele černé skládky 

Likvidace černé skládky je procesem složitým a drahým. Podle dříve platného zákona 

o odpadech (zákon č. 125/1997 Sb.) nesl odpovědnost za černou skládku vlastník příslušného 

pozemku. V případě, kdy tehdejší okresní úřad nezjistil viníka, musel vlastník pozemku 

černou skládku odstranit na vlastní náklady. Zpětně se pak mohl vyvinit z odpovědnosti tím, 

že by prokázal, že nezpůsobil ani nezavinil umístění odpadu, a že učinil veškerá opatření 

k ochraně své nemovitosti, které lze na něm vyžadovat. V takovém případě mu okresní úřad 

uhradil účelně vynaložené náklady na zneškodnění odpadu. 

Ač není problém černých skládek v současném zákoně o odpadech dostatečně 

upraven, lze pro tento účel využít předpisů práva občanského, trestního a dalších. Využitím 

předpisů, o kterých se zmíním v následujících odstavcích, lze dosáhnout odstranění černé 

skládky z pozemku na náklady toho, kdo černou skládku založil. 

Pokud se černá skládka nachází na sousedním pozemku, je možné postupovat podle 

občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.). U soudu můžeme argumentovat tím, že jsme 

nad míru přiměřenou poměrům obtěžováni nebo dokonce ohrožováni ve výkonu svých práv, 

například zápachem ze skládky, poletujícím odpadem apod.  

Další možnosti už jsou z oblasti práva veřejného, a nesou tedy s sebou výhodu, že 

veškerý postup řídí správní úřad, tedy obec. Začněme logicky stavebním zákonem (zákon č. 

183/2006 Sb.). Pokud se totiž jedná o skládku nepovolenou, dostává se její 

„stavitel“(provozovatel, vlastník, nebo i vlastník pozemku, na kterém se skládka nachází) do 
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rozporu se stavebním zákonem a dopouští se přestupku. Za tento správní delikt může stavební 

úřad uložit pokutu a navíc je oprávněn také nařídit odstranění této skládky. Takovéto 

odstranění stavby nebo terénních úprav se nařizuje vždy vlastníku. Při tomto postupu je 

rozhodující, zda tuto skládku stavební úřad shledá terénní úpravou, potom by její odstranění 

bylo nesporně na náklady vlastníka pozemku. Pokud by se jednalo o stavbu, potom by 

náklady nesl její vlastník, který by v mnoha případech byl zároveň vlastníkem pozemku. 

V případě, že černou skládku založila právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, 

můžeme postupovat podle zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.). Tento zákon umožňuje 

sankcionovat vlastníka pozemku, na kterém se černá skládka nachází. Pokutu sice může uložit 

obec jen do dvou let od okamžiku provinění, avšak doba trvání na odstranění závadného stavu 

a povinnost příslušného subjektu závadný stav odstranit není časově ohraničena. 

Podle vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) je každá voda vytékající ze skládky 

vodou odpadní. Zakladateli černé skládky lze tedy uložit pokutu také za nedovolené 

vypouštění odpadních vod. Ať už je nebo není pokuta uložena, může vodoprávní úřad 

každopádně uložit povinnost nápravy závadného stavu. Povinnost k nápravě má osoba, která 

porušila dané předpisy, tedy ten, kdo odpad takto nedovoleně uložil nebo pozdější nabyvatel 

pozemku nebo vlastník majetku, k němuž je závadný stav vázán. Pokud výše uvedená osoba 

není známa, respektive není komu uložit nápravu závadného stavu, a zároveň hrozí závažné 

ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k 

nápravě příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce 

životního prostředí. 

Podobný postup slibuje zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.). 

Ten ukládá povinnost navrátit situaci do původního stavu. Tedy v našem případě odstranit 

černou skládku. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost, potom je možné se jejího vymožení 

domoci prostřednictvím orgánů ochrany přírody (Česká inspekce životního prostředí, obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa). 

V případech, kdy hrozí poškození lidského zdraví nebo životního prostředí, nebo k 

němu již došlo, je možné postupovat podle zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). V 

tomto případě dává zákon možnost úřadu obce s rozšířenou působností možnost zajištění 

ochrany lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby. Ta sice není v 

zákoně přesně definovaná, ale je možné předpokládat, že se bude jednat o původce odpadu. 

Nakonec ještě zmíním dva případy, které sice neukládají přímo povinnost černou 

skládku odstranit, nicméně sledují potrestání viníka. Prvním je zákon o přestupcích (zákon č. 



 - 48 - 

200/1990 Sb.), který umožňuje sankcionovat založení černé skládky pokutou do výše 50 tisíc 

korun. 

Druhým je trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.). V prvním odstavci §181a se doslova 

říká, že ten kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo 

jinou složku životního prostředí tím, že poruší předpisy o ochraně životního prostředí nebo 

předpisy o ochraně a využívání přírodních zdrojů a na větším území, na zvláště chráněném 

území nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, ohrozí společenstva nebo 

populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin (poškození životního 

prostředí), nebo kdo úmyslně poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení 

nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo 

peněžitým trestem. 

3.3 Prevence vzniku černých skládek 

Postihování viníka a následné odstranění černé skládky je tedy velmi obtížné. Proto je 

třeba dbát na prevenci vzniku černých skládek. V tomto směru by měla být nejaktivnější sama 

obec. Může k tomu využít například obecní policii. 

Samozřejmě je důležité mít kvalitní systém svozu odpadu, doplněný o pravidelné 

přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany. V tomto řetězci by neměly chybět ani 

sběrné dvory. Dalším článkem je pak osvěta vlastních obyvatel. 

Kromě těchto nepřímých opatření je třeba udělat také opatření konkrétní v lokalitách, 

která mohou potenciálně vést ke vzniku černé skládky, či v těch, ze kterých byla skládka 

odstraněna nebo kde se stále nachází.  

Z nejúčinnějších a nejjednodušších řešení je ztížit přístup do dané lokality. Může jít o 

nejrůznější formy oplocení nebo třeba jen bariéry, které zamezí vjezdu vozidel. Určitě by na 

místě měly být instalovány cedule s upozorněními, či výstrahami, že za černé skládky hrozí 

pokuty nebo jiné postihy. 

V některých případech může být nápomocné osvětlení problémové lokality. Ať už 

pouličním osvětlením nebo třeba údržbou a prokácením dřevin. Samotné udržování veřejných 

prostranství může být prospěšné. Pokud se navíc do něj zapojí sami občané, získají tak silnější 

vztah k lokalitě, ve které žijí. 

Důležitý je ale samozřejmě i dohled. Kromě samotné policie je možné zapojit i občany 

do monitoringu a poskytovat odměny za aktivitu v boji proti černým skládkám. 

Samozřejmostí by měly být důsledně vymáhané vysoké pokuty v případech 

prokázaného zakládání černých skládek. 
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Velmi důležitou roli mohou v mnoha ohledech sehrát stavební úřady a v malých 

obcích opět i samy obecní úřady. Značné množství odpadů končících na černých skládkách je 

možno zařadit do skupiny stavebních odpadů. Tyto odpady vznikají z různých stavebních 

úprav prováděných osobami na území katastru obce a je velmi důležité řešit nakládání s 

těmito odpady již ve fázi povolování těchto stavebních úprav. Při povolování konkrétních 

staveb je vhodné stanovovat podmínky týkající se nutnosti doložení dokladů, jak bylo se 

vzniklými odpady naloženo a že byly předány pouze oprávněným osobám tak, jak stanoví 

zákon o odpadech. Důležité je rovněž stanovit podmínky týkající se evidování množství 

vznikajícího odpadu. 

I podle samotného stavebního zákona jsou obce obecně povinny sledovat veškerou 

stavební činnost v obci a dbát, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, 

dozírat na stav staveb a kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a 

zařízení podle tohoto zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními zákona. 

Pravomocí stavebních úřadů pak lze využít též preventivně právě například při odhalování 

černých skládek v objektech, či na pozemcích fyzických osob. 

3.4 Nelegální dovoz n ěmeckého odpadu do ČR na přelomu let 2005 
a 2006 

Jednou z nejznámějších kauz v historii České republiky, která se týkala černých 

skládek, byl nelegální dovoz německého odpadu do ČR na přelomu let 2005 a 2006. Do 

nevyužívaných zemědělských, průmyslových či vojenských objektů především na severu 

Čech bylo dovezeno z Německa na 30 000 tun odpadu. Jednalo se především o domácí odpad, 

textilie a plasty z Bavorska a Saska-Anhaltska. 

Dovoz zprostředkovaly české firmy, které garantovaly zneškodnění odpadu. Místo 

toho jej ale uložily na místech k tomu nevhodných a navíc bez vědomí vlastníků pozemků či 

nemovitostí. 

Po odhalení kauzy začal být vyvíjen tlak jak na vlastníky pozemků, tak na firmy a 

především na samotné německé spolkové země, ze kterých odpad pocházel, aby řešily 

vzniklou situaci. Někteří se rozhodli řešit to neprodleně, a tak u některých skládek zasahovali 

hasiči, často i opakovaně. 

Firmám, které odpad navozily, byly uloženy pokuty. Avšak jejich vymahatelnost je 

často neřešitelná. Například firmě Bau-24, s.r.o., která navážela odpad do Libčevsi na 

Litoměřicku, uložila Česká inspekce životního prostředí pokuty v celkové výši přesahující 30 

milionů korun. Jenže společnost byla už v té době v konkurzu a její základní kapitál činil 
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pouze 210 tisíc korun. V souvislosti s touto firmou se navíc ukázalo, že její jediný jednatel byl 

v době navážení odpadu pracovně v Irsku a že si firmu napsal na sebe až v roce 2005, kdy mu 

za to dal společník v pozadní několik tisíc korun. 

Nejsložitější byla jednání s německou stranou. Bylo totiž nutné prokázat, odkud odpad 

skutečně pochází. Nakonec se však strany shodly a odpad z velké části odvezen zpět. Dne 17. 

5. 2008 vydal server novinky.cz zprávu, že byl odvezen odpad ze Sosnové-Ramši. Tím 

Ministerstvo životního prostředí uzavřelo případy nelegálního dovozu německého odpadu z 

přelomu let 2005 a 2006. Nicméně v tomto směru se jednalo pouze o pět nelegálních skládek 

vybraných Českou inspekcí životního prostředí v souhrnu obsahujících okolo pěti a půl tisíce 

tun odpadu. 

Ač je tedy kauza pro ministerstvo uzavřena, tak dne 11. 3. 2010 psal Liberecký Deník 

o německém odpadu, který nadále zůstává v areálu bývalé kotelny v Černousech na 

Frýdlantsku. Firma Nysa Recycling však měla podle smlouvy mít odpad dávno odvezen. Také 

proto dostala pokutu „pouhých“ 150 tisíc korun. Teď jí tedy hrozí pokuta mnohonásobně 

vyšší.  

3.5 Černé skládky v Ostrav ě 

Také statutární město Ostravu sužují černé skládky. Ať už jde o pravidelně nelegálně 

navážený odpad, nebo třeba jen o lokální znečištění, jedná se vždy o problém, jehož neřešení 

může přerůst ve velmi nákladnou záležitost. V podstatě je třeba si černé skládky, které se ve 

městě nalézají, rozlišit na dva typy. 

Tím prvním jsou černé skládky, které zakládají nezodpovědní občané v blízkosti svého 

bydliště. Jde většinou o směsný komunální odpad, který by měl správně končit v kontejneru, 

nebo o odpad objemný. Likvidace objemného odpadu není totiž tak jednoduchá (možnosti 

byly popsány ve druhé kapitole) jako u odpadu zbytkového, a lidi tak mnohem více svádí k 

porušování městské vyhlášky, tedy k přestupkům, případně dokonce k trestné činnosti. 

Druhým typem černých skládek jsou skládky ve volné přírodě. O jejich zakládání už 

se minimálně rovným dílem dělí s občany podnikatelské subjekty. Na těchto skládkách 

můžeme nejčastěji nalézt stavební odpad nebo opět odpad objemný. 

3.5.1 Černé skládky v reziden ční zástavb ě 

Věnujme se nejprve prvnímu z typů černých skládek. Pod pojmem černá skládka si 

většina z nás před očima představí obrázek klasické skládky legální, tedy obrovské hromady 
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nevábného materiálu, jen na nepatřičném místě. Málokoho už napadne, že černou skládkou je 

také nepotřebná skříňka nebo toaletní mísa přistavená vedle kontejnerů. 

Právě toto je největším nebezpečím tohoto typu černých skládek. Lidé jsou k nim v 

podstatě lhostejní. Mají pocit, že když leží takový odpad vedle popelnic, je vše v pořádku a 

popeláři si s ním poradí. Nedochází jim přitom, že likvidace tohoto odpadu jde na úkor 

rozvoje lokality, ve které žijí, a také je koneckonců hrazena z jejich vlastních peněženek. 

Jaká je tedy situace v Ostravě? Černé skládky v okolí kontejnerových stání vznikají 

neustále. Ať už se jedná o staré umyvadlo nebo o kompletní vybavení obývacího pokoje, 

každý den se něco takového objeví. Běžná svozová technika však není dimenzována na svoz 

tohoto odpadu. OZO nabízí občanům města za úplatu odvoz objemného odpadu na 

objednávku. A jsou to právě tyto posádky, které ve finále objemný odpad od kontejnerů 

mohou odvézt a také odvážejí. 

Podívejme se na celý systém podrobněji. V Ostravě byl založen registr. Mají do něj 

přístup mistři z OZO, dispečer OZO a tzv. inspektoři čistoty.  

Začněme od posledně zmiňovaných. V některých městských obvodech byla zřízena 

funkce inspektora čistoty. Jedná se o zaměstnance úřadu, který v terénu daného obvodu 

mapuje černé skládky a následně je do systému zanese. 

Druzí jsou mistři z OZO. Osádka každého popelářského vozu má totiž po 

každodenním svozu odpadu povinnost vyplňoval formulář hlášení, pokud narazí u některého z 

kontejnerových stanovišť na černou skládku. Tato hlášení následně příslušný mistr zanese do 

registru. U těchto hlášení jsou dvě možnosti. Může se jednat o znečištění drobné, které buď 

uklidila přímo posádka nebo se o odvoz postarala výše zmíněná jednotka svozu objemného 

odpadu, anebo o znečištění velké. Takové znečištění se pak hlásí městské policii. 

Nalezení viníka je často obtížné. Nicméně už jen fakt, že se věc předá městské policii, 

která následně provádí šetření v lokalitě, má sám o sobě preventivní charakter. Lidé si totiž 

uvědomí, že se opravdu jedná o nepřípustné jednání. 

Poslední z trojice, která má do registru přístup je dispečer OZO. Ten na základě 

hlášení osádek svozových vozidel tvoří harmonogram tzv. počišťování, tedy odstraňování 

černých skládek u kontejnerových stanovišť, které provádí jednotka svozu objemného 

odpadu. Dále se stará o aktuálnost registru. Přesunuje vyřízená hlášení z aktuálního seznamu 

černých skládek a také doplňuje do systému hlášení městské policie apod. 

Úklid lokálních znečištění však neprovádí jen OZO. To má za povinnost udržovat v 

čistotě okolí kontejnerů, nicméně černé skládky se vyskytují třeba v nejrůznějších zákoutích a 
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temných místech, jak už jsem popisoval dříve. V tomto případě už je to věc vlastníka 

pozemku. Tím je ve většině případů městský obvod. 

Obvody většinou pověří úklidem své technické služby nebo mají k dispozici 

pracovníky (často v rámci veřejně prospěšných prací) v typických oranžových vestách. Ti 

procházejí obvod a sbírají především drobná znečištění.  

3.5.2 Černé skládky v p řírodě a v brownfields 

Pokud má někdo záměr zbavit se nelegálně většího množství odpadu, je k tomuto 

účelu Ostrava místem ideálním. Především velké množství brownfields, tedy objektů, které už 

neplní svůj původní účel, je problémem. Jedná se často o rozsáhlé objekty, které není možno 

účinně zabezpečit a je jedno, jestli před zloději, vandaly, anebo právě lidmi, kteří naopak do 

areálu něco chtějí přivézt. A nejedná se jen o bývalé průmyslové areály. Velkým problémem 

jsou také dnes již nepoužívané „kolonie“ garáží, které jsou po Ostravě hojně rozesety. Navíc 

je pro Ostravu charakteristické, že mezi nejobydlenějšími částmi města jsou rozlehlé přírodní 

proluky (např. biokoridory lemující břehy řek protékajících městem, či městské lesy). 

Už jsem zmiňoval, že černé skládky v přírodě zakládají jak obyčejní obyvatelé obce, 

tak podnikatelské subjekty. Spojuje je jedna věc. V drtivé většině odpad na místo přivážejí 

auty. Jedná se tedy o místa, na která nechodí moc lidí, a tedy anonymita je dostatečně 

zajištěna i za denního světla. Navíc bývají dobře dopravně dostupná, dostane se na ně i těžká 

technika a není problém přijet s nákladním autem. 

Tyto černé skládky vznikají tedy nenápadně a často trvá určitou dobu, než jsou vůbec 

zaregistrovány. A jak už je jednou takováto skládka založena, tak další odpad přibývá 

mnohem rychleji, protože je prolomena jakási psychologická bariéra. 

Boj proti těmto skládkám je složitý a samozřejmě také nákladný. Často se stává, že půl 

roku po vyčištění černé skládky se na místě objeví znovu ve stejné velikosti. Je proto třeba 

skládku nejen odstranit, ale také zkusit přijmout některá z opatření, o kterých jsem se 

zmiňoval výše, aby se skládka znovu nevytvořila.  

O likvidaci těchto velkých černých skládek se stará přímo odbor ochrany životního 

prostředí magistrátu statutárního města Ostravy. Každý rok je v městském rozpočtu vyčleněna 

částka v řádu jednotek milionů korun, která naplní příslušný fond. Městské obvody jsou 

následně osloveny, aby poslaly seznam černých skládek na svých územích, o jejichž likvidaci 

by měly zájem. Příslušná komise odborníků pak skládky monitoruje, odhadne náklady na 

odstranění a případnou rekultivaci a následně rozhodne o tom, na které černé skládky budou 

uvolněny z městského fondu finance. Příspěvek ze zmíněného fondu na likvidaci černých 
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skládek nemusí vždy pokrývat veškeré náklady na konečné odstranění vybrané černé skládky. 

O dofinancování a výběr dodavatele provedení práce se postarají samotné městské obvody. 

4 Proces monitoringu černých skládek v řešeném území 

4.1 Zábřeh 

4.1.1 Popis území 

Obr. 4.1: Umístění území v rámci statutárního města Ostravy 

 
Zdroj: Magistrát města Ostravy 
Zpracování: vlastní 

Černé skládky jsem rozdělil na dva typy. Na skládky v zástavbě a v přírodě (příp. v 

brownfields). Abych měl zastoupené oba typy, zaměřil jsem se na dvě lokality na území 

statutárního města Ostravy. 

Začnu lokalitou městskou. Ostrava nabízí množství území, ve kterých žijí 

nepřizpůsobiví občané, a které se tedy samy nabízejí k průzkumu. Já jsem si naopak zvolil 

území, které se může na první pohled jevit jako bezproblémové, a sice část Ostravy-Jihu a 

správního obvodu Zábřehu (obr. 4.1). 

Konkrétní území je na severu vymezeno železniční tratí č. 321 na úseku mezi 

stanicemi Ostrava–Svinov a Ostrava–Vítkovice. Na východě ulicí Výškovickou, na západě 

pak řekou Odrou. Z jihu území uzavírají ulice Kotlářova a Řadová. 
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Území jsem si vybral především díky jeho rozmanitosti. Můžeme v něm najít sídliště 

panelových domů, řadové rodinné domky, lesopark, břeh řeky či louku s tréninkovou 

golfovou plochou. 

Celé území má rozlohu necelý 1 km2. Největší část území je tvořena sídlištěm, kterým 

prochází ulice Volgogradská, a rozkládá se mezi ulicemi Výškovickou a Petruškovou. 

Uprostřed sídliště v ulici Volgogradské se nacházejí také stejnojmenné školy, mateřská, 

základní a všeobecné a sportovní gymnázium. V lokalitě je situována ještě jedna vzdělávací 

instituce. V ulici Petruškově sídlí vyšší odborná škola AHOL. Nemohu opomenout ani známé 

obchodní centrum Kotva, které se nachází přímo v ulici Výškovické. Na křižovatce ulic 

Korýtko a Petruškova je domov pro seniory Korýtko. 

Sídliště sousedí na severu přímo s lesoparkem, na jihu je pak od sebe ještě dělí rodinné 

domky v ulici Petruškově. Lesopark je udržovaný a přechází plynule v louky na břehu Odry. 

Většina tohoto volného prostoru mezi lesoparkem a řekou je využívána golfisty, protože je 

zde zřízeno tréninkové hřiště s několika jamkami. Mezi lesoparkem a hřištěm se pak nachází 

objekt dnes již nefunkční čističky odpadních vod. 

Na řešeném území je hustá síť kontejnerových stání, včetně kontejnerů na separovaný 

odpad. Navíc hned za mostem přes trať je umístěn sběrný dvůr, který slouží občanům celého 

obvodu Ostrava-Jih. 

4.1.2 Provedení pr ůzkumu 

Průzkum lokality jsem provedl dvakrát, nedlouho po sobě. Poprvé jsem byl v oblasti v 

úterý 25. 8. 2009. Bylo to v den, kdy se v oblasti pohybovala jak osádka OZO, která právě v 

tento den svážela z území objemný odpad, tak také úklidová četa městského obvodu. Podruhé 

jsem se do lokality vydal o 6 dní později, tedy v pondělí 31. 8. 2009. Bylo to záměrně v 

pondělí, tedy den před svozem objemného odpadu. Navíc jsem měl možnost bezprostředně 

zjistit, jestli již byly některé z černých skládek v blízkosti kontejnerových stání odstraněny. 

Celé území můžeme v podstatě rozdělit na tři části. Tou první a nejproblematičtější je 

pomyslný břeh sídliště. Jedná se o celý severní okraj lokality, tvořený zarostlým svahem, 

který spadá k železniční trati. Ta je z hlediska okolí zapuštěná. Svah je porostlý nejen 

vzrostlou zelení, ale také náletovými křovinami a plevelnatými bylinami. Místy jej křižují 

pěšiny vyšlapané obyvateli, kteří si jimi zkracují cestu přes železniční trať. 

V první polovině svahu (blíže ulici Výškovické) se vyskytuje prakticky pouze SKO. 

Svah a jeho nejbližší okolí je znečištěno téměř po celé své délce, nicméně místa, kde je  
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Obr. 4.2: Mapa černých skládek v Ostravě-Zábřehu 

 
Zdroj dat: vlastní výzkum v terénu 
Mapové podklady: Magistrát města Ostravy 
Zpracování: vlastní 
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hustota odpadu vyšší a která svědčí o intenzivnějším černém skládkování, jsou vyznačena na 

mapě (obr. 4.2). 

Druhá polovina svahu (přibližně od úrovně školního hřiště) má pak poněkud odlišný 

charakter. V těchto místech se již vytrácí parková úprava a jedná se o méně prostupné 

křoviny, které jsou protkány sítí vyšlapaných pěšin. Navíc se místní komunikace více vzdalují 

od trati a ona zarostlá místa jsou tedy méně viditelná z okolí. Kromě SKO se začíná 

vyskytovat také odpad objemný. Nejproblémovějším místem je pak prostor u trati (na úrovni 

konce ulice Petruškovy), kde vyúsťuje ze země potrubí a je zde volnější prostranství. Ze 

struktury odpadu je jasné, že se zde scházejí skupiny obyvatel, které po sobě pravidelně 

zanechávají nepořádek, a navíc do tohoto místa lidé snášejí také odpad objemný. V místě 

jsem našel také lednici. 

Tato první lokalita volně přechází v lokalitu druhou, kterou tvoří lesopark a pobřeží 

Odry. Mám na mysli tedy celé západní křídlo území až po ulici Petruškovu. Pokud navážeme 

tam, kde jsme skončili, tedy nad svahem u trati, pak jsem registroval znečištění poblíž 

kontejnerového stání, které nebylo ani po svozu odstraněno. V tomto případě se jednalo o 

skleněné tabule. Nedaleko v místní zeleni pak byla skryta válenda a další objemný odpad. 

Celý místní lesopark byl příjemným překvapením. Na celém jeho území, ač bylo v 

bezprostřední blízkosti sídliště, jsem nenalezl jedinou větší černou skládku a jednalo se tak 

spíše o ojedinělé výskyty různých typů odpadů. Výjimku tvořil pěší přechod přes trať, kde se 

SKO vyskytoval ve větším množství. A pak také lesní chodník za zadními částmi rodinných 

domků na Petruškově ulici, kde jsem kromě občasného výskytu SKO a objemného odpadu 

zjistil ve větší míře vyvážený biologicky rozložitelný odpad. V tomto případě se jednalo nejen 

o větve a posečenou trávu, ale také o hnijící plody ze zahrad. 

Břeh Odry pak byl také prakticky bez znečištění. Pouze v místech, kde sedávají rybáři, 

jsem nalezl odhozené obalové materiály, především plastové lahve. Místo s viditelnými 

stopami po rozdělaném ohni může jít na vrub také rybářům, případně jiné skupině obyvatel.  

Na severu, nedaleko trati jsem pak zjistil odpad objemný. V tomto případě se jednalo 

pravděpodobně o již neobývané přístřeší člověka bez domova. Celému místu dominovala 

rozměrná igelitová plachta. 

Louka, která slouží golfistům, pak byla naprosto neznečištěná. Otazník zůstává pouze 

nad jedním místem na jihu lokality (pod bývalou ČOV), kam je svážena posečená tráva z 

hřiště. 

Jako poslední bod této druhé lokality jsem si nechal areál bývalé čističky odpadních 

vod. Jedná se o areál, který již neslouží svému předchozímu účelu a nejeví známky jakéhokoli 
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současného využití. V době mého prvního výzkumu se v areálu pohybovali lidé, kteří kosili 

zdejší přerostlé trávníky. Celý objekt je obehnán plotem, který však není uzavřen a obě brány 

do areálu jsou trvale otevřeny. V areálu ČOV jsem registroval jeden odstavený autovrak a 

také navezené hromady stavebního odpadu, a to v poměrně velkém množství. Hromady 

tohoto materiálu však byly relativně spojené s okolním terénem a nejevily známky čerstvosti. 

Převážně šlo o čistou stavební suť a jen z malé části o směsný odpad stavební a demoliční. Dá 

se tedy předpokládat, že byly do areálu navezeny v dřívější době a v současnosti k rozšiřování 

skládky nedochází. Přesto nejsou v areálu umístěny v souladu se zákonem a mělo by dojít k 

jejich odstranění. 

Poslední a největší lokalitou v území je samotná sídlištní zástavba. Její podstatná část 

se ukázala být oplocena a je lhostejné, jestli se jedná o pozemky školní nebo jiného subjektu. 

Na těchto pozemcích jsem pohledem znečištění nezaregistroval. 

Budu kopírovat postup svého průzkumu a půjdu lokalitou dostředně proti směru 

hodinových ručiček od konce ulice Petruškova. Nedaleko konce této ulice byl snesen objemný 

odpad k dětskému hřišti. Konkrétně se jednalo o zbytky sedací soupravy. Dále v ulici 

Petruškova jsem zjistil postupně tři autovraky ve větším či menším stádiu devastace. První byl 

zaparkován na parkovišti za místním restauračním zařízením, zbylé dva pak nedaleko od sebe 

na okraji ulice Petruškovy přímo před řadovými domy. 

Ve zbylé části sídliště na místech, která znázorňuje mapa, se jednalo výhradně o odpad 

objemný. Šlo například o skříně přistavené z boku k panelovému domu na jihozápadě ulice 

Kotlářovy nebo o nejrůznější odpad přistavený především ke kontejnerovým stáním. 

Nejsmutnějším případem byla vystěhovaná křesla doplněná drobným odpadem přímo 

uprostřed louky pod třemi stromy nedaleko ulice Kotlářovy (blízko křížení s Výškovickou). 

Protože se jedná o poměrně přehledné místo, založení této černé skládky nemohlo být 

provedeno beze svědků, což svědčí o lhostejnosti místních obyvatel. 

4.1.3 Zhodnocení území a navržení zlepšení 

Celé území se ukázalo být víceméně bezproblémové. Nezjistil jsem větší aktivní 

černou skládku. Území má navíc výhodu v dobře dostupném sběrném dvoře. 

Přesto jsou zde i problémy. Území by jednoznačně prospělo prosvětlení břehu nad 

tratí, a to také z protější strany. Vymýcení náletových dřevin a proředění zeleně obecně by 

sice na jednu stranu zvýšilo hlučnost území, na druhou stranu by však spíše odradilo občany 

od znečišťování stráně a okolí a také umožnilo lepší kontrolu území a včasné podchycení 

případného vzniku nové černé skládky. 
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Okolí břehu řeky není znečištěno silně, ale přesto by pomohla úprava komunikace po 

jejím obvodu, kterou by se břeh spojil s lesoparkem. Díky tomuto opatření by se daly 

instalovat alespoň na několik míst odpadkové koše, které viditelně scházejí. Navíc by došlo k 

oživení celé lokality, která v sobě skrývá značný potenciál odpočinkové a klidové zóny. 

Navezený stavební odpad v areálu bývalé ČOV není nejpalčivějším problémem za 

předpokladu, že se jeho množství v tomto místě nebude zvyšovat. Odpad nejeví nebezpečné 

vlastnosti a teoreticky zde tedy může setrvat až do doby rekultivace celého tohoto 

brownfieldu. Pro předcházení vzniku černých skládek v tomto objektu by stačilo uzavřít 

mezery v oplocení areálu, především z ulice Řadové. 

Udržování čistoty na sídlišti je největším problémem. V takto hustě osídlené oblasti 

bývá velká anonymita lidí a nízká identifikace místních s lokalitou, a tedy jejich nižší zájem o 

vzhled celého území. Určitou pomocí by mohly být častější pochůzky městské policie, zřízení 

funkce inspektora čistoty pro menší územní celek, aby byla kontrola častější, či třeba důsledné 

trestání dopadených viníků (především finančními postihy) a odměna za pomoc vedoucí k 

dopadení viníka. 

Větší potenciál skýtá zmíněný blízký sběrný dvůr OZO. Dotazníková šetření ukazují, 

že zdaleka ne všichni obyvatelé ostravských sídlišť znají umístění a funkce sběrných dvorů. 

Intenzivnější osvětou a propagací mezi obyvateli by mohlo dosaženo vyšší čistoty území. 
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4.2 Heřmanice 

4.2.1 Popis území 

Obr. 4.3: Umístění území v rámci statutárního města Ostravy 

 
Zdroj: Magistrát města Ostravy 
Zpracování: vlastní 
 

Druhý typ černých skládek jsem nazval černé skládky v přírodě. V tomto případě jsem 

zvolil území, kterým projíždím velmi často. Jedná se o část Slezské Ostravy a správního 

obvodu Heřmanic (obr. 4.3). 

Konkrétní území je v tomto případě vymezeno na jihu ulicí Orlovskou. Na severu a 

východě víceméně hranicemi statutárního města Ostravy a na západě ulicí Nad Stavy. 

Tentokrát je ono vymezení složitější, protože je třeba přihlédnout ke struktuře území, tedy 

především k terénu.  

Rozloha celého území činí téměř 2,5 km2, nicméně přibližně jeho polovinu zabírá 

Heřmanický rybník. Území protíná jediná ulice, a tou je právě ulice Nad Stavy, jejíž tvar je 

ovšem velmi nestandardní (větvená, nespojitá). Většinu území, které není vodní plochou, pak 

tvoří neudržované louky, zemědělské plochy nebo stromový porost. 

Heřmanický rybník je dominantním prvkem v území. S rozlohou přes 1 km2 (116 ha) 

se jedná o největší vodní plochu na území celé Ostravy. Z vodohospodářského hlediska je 
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prvořadou funkcí Heřmanického rybníku dávkování slaných důlních vod tak, aby v řece Odře 

v profilu Bohumín nebyla překročena maximální hranice chloridových iontů. Od letošního 

roku je také rybník součástí ptačí oblasti „Heřmanský stav“. 

Heřmanický rybník je ale hlavně jediným důvodem, proč do území zavítají řadoví 

obyvatelé Ostravy či jiných obcí. Společnost RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. získala od 1. 5. 

2008 rybník do pronájmu a hlavním účelem bylo zvýšit rozlohu vodních ploch využívaných 

ke sportovnímu rybolovu. Heřmanický rybník je totiž unikátní svými rybářskými posedy, 

kterých na rybníku nalezneme asi 70. 

Dalším důležitým fenoménem území je pak železniční trať. Jedná se o nákladní trať - 

„vlečku“, která spojuje Orlovou s nákladním nádražím v Ostravě-Hrušově (případně s 

hlavním nádražím v Ostravě). Územím prochází také vedení vysokého napětí. 

Kromě rybníka jsou v území také tekoucí vody. Jedná se především o Rychvaldskou 

stružku. Dále pak o její drobný přítok, který přichází od jihu z Heřmanic a kopíruje oddělenou 

část ulice Nad Stavy. Ještě zmíním jednu drobnou stružku, která se vine mezi vlečkou a ulicí 

Nad Stavy a nakonec ústí do rybníka. 

Naprostá většina území je neobydlená. Jediné obytné domy se nacházejí až na 

východě území v ulici Orlovské. Dále pak na severním konci ulice Nad Stavy stojí budova 

sloužící zřejmě rybářům či jinému obdobnému spolku. 

Důležité je však se zmínit o západním výběžku území. Tam totiž panuje vysoký 

dopravní ruch. Přes území po ulici Nad Stavy podjezdem pod vlečkou najíždějí na Orlovskou 

ulici nákladní automobily, které odvážejí zeminu z heřmanické haldy. Ta je postupně 

rozebírána z důvodů její špatné skladby a neustálého hoření.  

Ulice Nad Stavy zajišťuje dopravní obslužnost rovněž výkupně šrotu v západní části 

sledovaného území, a pokračuje dále mimo mnou sledované území do průmyslového areálu 

za nákladním vlakovým seřadištěm za bývalým dolem Heřmanice. 

4.2.2 Provedení pr ůzkumu 

Tentokrát jsem zvolil jiný postup. Území jsem navštívil dvakrát, ale s velkým 

časovým odstupem. Nepředpokládal jsem totiž v území tohoto charakteru každodenní vývoj, 

ať už v ukládání, nebo v odstraňování odpadu, a bylo zajímavější sledovat spíše dlouhodobý 

vývoj. První zkoumání je tedy z pátku 30. 10. 2009, druhé až ze středy 7. 4. 2010. 

Celé území můžeme opět rozdělit do tří lokalit. Každou z nich protíná ulice Nad Stavy 

v místě křížení s vlečkou.  
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Východní lokalitou prochází odštěpený úsek ulice Nad Stavy. Úsek funguje jako 

přístupová komunikace k polím, která lemují první polovinu komunikace od ulice Orlovské, a 

pak také k Rychvaldské stružce a stavidlu rybníka. 

Hned u vjezdu do této ulice z ulice Orlovské jsem narazil na pravděpodobně 

nejpalčivější problém celého řešeného území. Jedná se o černou skládku, která se neustále 

rozrůstá. Její rozměry jsou v současnosti 5 x 6,5 metru a stále více se rozšiřuje do samotné 

komunikace. Původně byl odpad nasypáván do křoví, které roste hned vedle cesty na břehu 

stružky přitékající z Heřmanic. V současné době už není možné se dobře až ke křoví dostat. 

Navíc některý odpad leží v řečišti stružky. Jedná se především o pneumatiky, kterých jsem 

napočítal na celé této skládce deset. Většinu odpadu, přibližně 80 %, tvoří SKO nebo odpad 

jemu podobný. Tato skládka však nepůsobí dojmem navážení ve velkých množstvích, ale 

dojmem postupného růstu. Naštěstí jsem na této skládce nezjistil odpad nebezpečný. 

Ještě před křížením s vlečkou se po obou stranách komunikace (necelých 100m) 

nacházejí další čtyři místa s hustším výskytem odpadu. Ten jinak lemuje ulici v tomto úseku 

prakticky po celé délce. Na těchto čtyřech místech jsem zjistil více, než 30 pneumatik, větší 

množství odpadu směsného a také odpad objemný. V potoce dokonce kromě pneumatik ležel 

i televizor. 

Před přejezdem u vlečky je volnější prostor, na kterém je možno pohodlně otočit 

automobil. To je pravděpodobně důvod, proč se zde také vytvořily dvě rozsáhlejší černé 

skládky. Ta menší je po levé straně (čelem na sever), tedy v místě „točny“. Zde jsem našel 

několik pneumatik, menší množství směsného odpadu stavebního a demoličního a především  

odpad objemný, kterému dominovala jedna rozměrná matrace a nejméně sedm dalších 

menších. 

Po pravé straně je pak černá skládka rozměrnější, také proto, že je zde už v prudším a 

delším svahu ke stružce, která se od komunikace vzdaluje. Z největší části se jedná o odpad 

objemný. Především jsem v místě zjistil odpad z osobních aut – rozbité plastové nárazníky, 

staré autosedačky atp. Byl zde ale také další odpad objemný, doprovázený biologicky 

rozložitelným odpadem, který měl na celkovém množství přibližně pětinový podíl. Navíc 

jsem registroval další televizor a také několik pneumatik. 

Za vlečkou se pak charakter skládek začíná měnit. Jedná se už spíše o větší množství 

odpadů, které sem byly navezeny minimálně na přívěsných vozících, či dokonce nákladními 

auty, která snáze zdolají horší stav komunikace v tomto úseku. 
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Obr. 4.4: Mapa černých skládek v Ostravě-Heřmanicích 

Zdroj dat: vlastní výzkum v terénu 
Mapové podklady: Magistrát města Ostravy 
Zpracování: vlastní 
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Z počátku byl podél komunikace odpad umístěn v delších intervalech. Jednalo se 

především o odpad objemný a směsný. Také zde leželo několik pneumatik a v jednom místě 

byla vyvezena sláma promíchaná s trusem, pravděpodobně vyvezený odpad ze psího kotce. 

Největší skládka celého řešeného území se však nachází na konci této komunikace. Ta 

zde tvoří jakési „T“. Po pravé straně jsem zjistil nejprve hromadu minimálně čtyřiceti 

pneumatik doprovázených objemným odpadem. Za ní pak větší množství odpadu objemného 

a obrovskou hromadu odpadu typicky směsného stavebního a demoličního, doplněného 

několika pneumatikami. Rozměry této hromady čítaly úctyhodných 12 x 5 x 3 metry na 

výšku. Když jsem se vydal komunikací dále (téměř zpět, podél Rychvaldské stružky, která 

vede až k vlečce), objevil jsem za touto hromadou ještě další objemný odpad a pneumatiky. 

Dále po cestě už nebylo větší množství odpadu. 

Ovšem přes cestu od této hromady ležela druhá, jen o něco menší hromada stejného 

materiálu o rozměrech 12 x 4,5 x 1,7 metru suti a místy pneumatik. Vedle této hromady po 

levé straně byl pak další objemný odpad a několik pneumatik. Ještě dále vlevo byla pak další 

hromada asi 50 pneumatik. 

Zbyla mi pouze levá strana pomyslného T (z pohledu od přejezdu). Zde jsem nalezl 

kromě směsi nejrůznějšího odpadu 12 hromad čisté stavební suti, každou v množství přibližně 

odpovídajícím přívěsnému vozíku, tedy nejčastěji 2 x 2 x 1 metr. 

Nejdůležitější část druhé, prostřední, lokality tvoří ulice Nad Stavy v jakési spojce 

mezi ulicí Orlovskou a částí ulice Nad Stavy lemující kraj Heřmanického rybníka. Celá tato 

spojka má zhruba 250 metrů, přesto je významná. 

Hned u vjezdu z Orlovské ulice leží dvě hromady materiálu. Podobným materiálem je 

zpevněná celá tato „spojka“, přesto se přikláním k tvrzení, že se v tomto případě jedná o 

směsný odpad stavební a demoliční. Je totiž promísen se zbytky cihel a navíc k těmto 

hromadám občané začali přihazovat svůj odpad vlastní a dále tedy měnili strukturu tohoto 

materiálu. Hromady mají rozměr 4,5 x 7 x 1,3 metru a 4 x 4 x 1,5 metru a najdeme na nich 

kromě zmíněného materiálu také několik pneumatik a především směsný odpad. 

Vlečka zde vede prakticky vedle komunikace, a tak většina spojky leží až za ní. V 

těchto místech je situace trošku nepřehledná. Po pravé straně jsem nejprve našel rozsáhlejší 

skládku odpadu objemného, včetně několika pneumatik, lednice a opět slámy znečištěné 

trusem. 

Hned za tímto „hnízdem“ byly navezeny dvě hromady 8 x 8 x 1,7 metru a 6 x 4 x 1 

metr zeminy, která však byla znečištěna dalšími příměsemi, především kusy betonu. Jednalo 

se tedy o směsný odpad stavební a demoliční. 
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Hned za těmito hromadami jsem nalezl další 7,5 x 2 x 1 metr velkou hromadu odpadu 

objemného a především opět směsného stavebního a demoličního. 

Už za touto skládkou začíná val. Jedná se o tentýž materiál, jehož hromady byly u 

vjezdu na komunikaci a kterým je celá spojka zpevněna. V tomto případě je navezen na úpatí 

vyvýšeniny a táhne se po zbytek celé komunikace, tedy 90 metrů. Má trojúhelníkovitý průřez 

o stranách 8 metrů do dálky a 3 metry do výšky. Tento val zmiňuji proto, že není porostlý 

zelení, a svádí tedy k navážení odpadu. Působí zde totiž nepatřičně a objevují se na něm v 

některých místech drobnější znečištění, především objemným odpadem. 

Po levé straně komunikace jsem nejprve nalezl tři hromady přibližně stejného rozměru 

1 x 3 x 0,4 metru směsného odpadu stavebního a demoličního. Dále pak byla po většinu úseku 

levá strana lemována menšími hnízdy objemného odpadu.  

Zajímavá tak byla levá strana komunikace až na svém úplném konci. Nejprve zde 

ležela hromada objemného odpadu s několika pneumatikami a pak jsem zde nalezl pět 

hromad další znečištěné zeminy, do sebe více či méně propojených. Tedy obdobného 

materiálu, jako na začátku valu. Tyto hromady pak tvořily půdorys podobný pravoúhlému 

trojúhelníku o stranách 10 a 25 metrů (odvěsny) a o maximální výšce 2,5 metru. 

Ještě více vlevo ležela další menší hromada směsného stavebního a demoličního 

odpadu a pěti pneumatik. 

Třetí a poslední lokalitou je celá část území na západ od „spojky“. Podél většiny 

jižního okraje rybníka byla situace uspokojivá. Nalezl jsem jen dvě pneumatiky a malé 

množství objemného a biologicky rozložitelného odpadu.  

Čím víc jsem se blížil k podjezdu pod vlečkou, a tedy k místu, kde je silný dopravní 

ruch, situace se horšila. První skládku jsem našel na severní straně ulice Nad Stavy v místě, 

kde z ní vybíhá vyjetá pěšina do malého lesíka mezi břehem rybníka a ulicí. Po obou stranách 

byl navezen především SKO. Dále pak také odpad objemný, směsný stavební a demoliční a 

biologicky rozložitelný v menším množství. 

Na jižní straně ulice Nad Stavy, mezi ní a tratí, protéká stružka. Ve stejném místě jako 

na severu jsem nalezl znečištění také na jižní straně. Přímo do potoka kdosi naházel velké 

množství pneumatik. Zde se však jednalo především o rozměrné pneumatiky nákladních 

vozidel. V souhrnu jsem napočítal 30 velkých a 10 běžných pneumatik přímo v korytu 

stružky. 

Ještě před tím, než z ulice vybíhá na severu komunikace, která vede k rozebírané haldě 

a po které jezdí v krátkých intervalech těžká nákladní technika, jsem zjistil na severní straně 
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stavební odpad 10 x 2 x 1 metr a 2,5 x 1 x 0,5 metru a na jižní straně další dvě pneumatiky a 

SKO. 

Nejdůležitějším místem v této třetí lokalitě je však parkoviště nebo odstavná plocha u 

výkupny šrotu. Na východní a severní straně tohoto parkoviště jsem totiž nalezl navezené 

velké hromady nejrůznějších odpadů. Jednalo se o hromadu biologicky rozložitelného 

odpadu, konkrétně větví, hromadu odpadu objemného a sedm hromad směsného odpadu 

stavebního a demoličního a čisté stavební suti o souhrnném rozměru 40 x 30 x 1,5 metru. 

Mezi těmito hromadami byl pak nepravidelně roztroušen odpad směsný a místy objemný a 

deset pneumatik. 

Poslední znečištění jsem zaznamenal za podjezdem vlečky (na sever od ní), kdy po 

levé straně komunikace byl ve větší míře vyhozen odpad objemný, směsný a dalších deset 

pneumatik a po pravé straně pak odpad objemný, další čtyři pneumatiky a odpad biologicky 

rozložitelný. 

Kromě těchto tří lokalit musím zmínit ještě okolí ulice Orlovské. V jednom místě bylo 

vyloženo 15 pytlů odpadu. Obsah některých z nich naznačoval, že se jedná o objemný a 

směsný odpad. Dále pak ulici lemovalo obrovské množství SKO v příkopech, které mají na 

svědomí neukáznění řidiči. 

A nakonec ještě zůstala severní část celého území. Na té jsem překvapivě 

nezaznamenal žádnou černou skládku podél celé ulice Nad Stavy, ani u většího parkoviště. 

Pouze jednu menší hromadu biologicky rozložitelného odpadu na pěšině vedoucí k 

rybářskému posedu na rybníce a poté dvě menší černé skládky SKO, které byly podél pěšiny 

vedoucí z druhé strany Rychvaldské stružky a jejichž výskyt si nedovedu uspokojivě 

vysvětlit. Nejednalo se však o nijak dramatické množství, které se během výzkumu 

nezměnilo. 

4.2.3 Zhodnocení lokalit a navržení zlepšení 

První lokalita trpí tím, že se zde téměř nepohybují lidé a tím pádem mají pachatelé 

vysoký stupeň soukromí. Díky delšímu odstupu mezi oběma sledováními však můžu říci, že 

většina černých skládek už není v současnosti aktivních, tedy že se dále nezvětšují. Jedinou 

výjimku tvoří skládka, kterou jsem popisoval jako první, případně celý úsek ulice Nad Stavy 

mezi ulicí Orlovskou a vlečkou v první lokalitě. 

Zásadní proměnou prošla během sledovaného období druhá lokalita. Na obě strany 

spojky byly umístěny rozměrné betonové zátarasy, které znemožnily vjezd na tuto 

komunikaci a zamezily tedy dalšímu skládkování. 
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Třetí lokalitu nepostihla výraznější změna. Už samotný fakt, že nedochází k 

rozšiřování většiny černých skládek, je pozitivní. Je ovšem pravdou, že původci odpad 

vyvážejí zřejmě do bližších lokalit, neboť směrem od Ostravy můžeme najít mnohem 

rozsáhlejší černé skládky, ať už na území bývalé chemičky v Hrušově, či v bývalé garážové 

kolonii před dolem Heřmanice apod. 

Přesto by bylo příhodné zvážit opatření k dalšímu zlepšení současného stavu. První 

lokalitě by výrazně prospělo omezení vjezdu na tento úsek ulice Nad Stavy. Na tento úsek 

totiž vjíždějí pouze několikrát ročně zemědělské stroje a pravděpodobně vodohospodáři. 

Nikdo další již komunikaci využívat nemusí, a proto není důvod k volnému vjezdu. Vše by 

mohla vyřešit zabezpečená závora. Dále pak by bylo účinné v kombinaci se zabráněním 

vjezdu vymýcení porostu právě u vjezdu do ulice Nad Stavy, aby bylo ztíženo nelegální 

ukládání odpadu u jejího počátku, které je v současné době nejpalčivější. 

U druhé lokality jsou velikou pomocí zmíněné betonové zátarasy. Dále pak se 

domnívám, že odvoz celého devadesátimetrového valu na úbočí zdejší vyvýšeniny by 

prospělo minimálně vzhledu zdejší krajiny a také vytvořilo pomyslnou psychologickou 

bariéru. 

Třetí lokalita má jiný charakter než předchozí dvě. Panuje zde čilý dopravní ruch, a tak 

zde ani nákladní vozidlo (např. se stavební sutí) nepůsobí nepatřičně. Navíc tudy projíždí i 

větší množství osobních automobilů s rybáři, pro které je to přístupová komunikace k jejich 

rybářským místům na rybníce.  

Místu by tedy jistě pomohl častější monitoring policií a údržba místních znečištěných 

komunikací a jejich zarostlého okolí. Také by vlastník rybníka měl na místě zajistit sběr a 

svoz odpadu, který zde rybáři produkují. V lokalitě je totiž v současné době naprostá absence 

možnosti legálně se zbavit odpadu. 

5 Ekonomická analýza náklad ů na likvidaci černých 
skládek v řešeném území 

5.1 Zábřeh 

Na celém vybraném území v Zábřehu jsem zjistil 78 černých skládek. V mapě jsou 

číslovány 1-82 z důvodu toho, že 4 černé skládky jsem po důkladném zvážení ze seznamu na 

poslední chvíli vypustil. Jednalo se totiž ve své podstatě o stavební odpad. Nicméně o 

stavební odpad, který se v lokalitě vyskytoval už nejméně po desítky let a který snad už ani 

jako odpad nelze chápat. Jednalo se vesměs o rozměrné betonové panely, které zde zůstaly 
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pravděpodobně z doby výstavby celého sídliště. Kompletní tabulka s popisem černých 

skládek je přiložena k této práci (příloha 3). Jejich strukturu jsem popsal ve čtvrté kapitole a 

vše dokresluje mapa (obr. 4.2) přiložená k téže kapitole. Pokud by se obvod rozhodl tuto 

lokalitu od černých skládek vyčistit, nemusel by se však zabývat všemi z těch, které jsou v 

mapě zaznamenány.  

V případě skládek číslo 3, 6, 43, 47 a 48 se jedná o skládky, které byly v období mezi 

mým prvním a druhým průzkumem lokality odstraněny. V případech skládek 3 a 6 se jednalo 

o skládky SKO, a tedy jejich odstranění lze přičíst pravděpodobně četě pracovníků městského 

obvodu, kteří se v tomto období v ulicích pohybovali a uklízeli drobná znečištění. 

Už dříve jsem zmiňoval, že se OZO stará o čistotu v okolí vlastních kontejnerů. V 

praxi to dokazují právě skládky 43, 47 a 48. Jednalo se o objemný odpad (kusy nábytku) 

přistavený ke kontejnerům, který byl také během sledovaného období odstraněn. 

Dále pak se jedná právě o černé skládky, které jsou v bezprostřední blízkosti 

kontejnerů, ale které doposud pravděpodobně nebyly nahlášeny, a tedy ani odvezeny. Jedná se 

o skládky 16, 42, 50, 70, 73 a 75. Ve všech šesti případech se jedná opět o odpad obejmný, 

poslední tři skládky se pak objevily až při druhém zkoumání. 

Největším problémem v oblasti je skládka stavebního odpadu č. 24. V tomto případě 

lze těžko posoudit, jestli se jedná o černou skládku, či o legální umístění stavební suti v 

objektu, a proto vypracuji dvě varianty ekonomického odhadu nákladů na likvidaci černých 

skládek v tomto území. Zbylými 66 skládkami se však budu zabývat v obou variantách. 

V lokalitě byly zjištěny vesměs černé skládky malého rozsahu. K jejich odstranění 

tedy není třeba žádné speciální techniky a postačí pouze lidský faktor. Během jednoho dne je 

dvojice pracovníků schopna vyčistit okruh zhruba 100 metrů okolo přistaveného 

velkoobjemového kontejneru a z tohoto faktoru budu vycházet. 

Problémem je, že velká část skládek SKO (prakticky všechny na severu lokality) leží v 

relativně prudkém a špatně přístupném svahu. Lze tedy odhadnout, že akční radius této 

skupiny bude menší. 

Druhý problém, který je pro celou práci zásadnější, je, že zatímco černé skládky na 

severu lokality jsou relativně blízko sebe, skládky ve zbylém prostoru jsou rozesety po celé 

lokalitě a tedy je složité zvážit, kolik velkoobjemových kontejnerů bude třeba a na jaká místa 

je přistavit. Objemově se totiž nejedná o velká množství odpadu, ale musíme brát v potaz také 

právě akční rádius pracovníků. 

Nakonec jsem se rozhodl pro umístění pěti velkoobjemových kontejnerů, včetně 

jednoho určeného speciálně na biologicky rozložitelný odpad. Směsného odpadu stavebního a 
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demoličního je v lokalitě tak malé množství, že je možné jej přidat k SKO a bude následně 

svezen na běžnou skládku TKO v Ostravě-Hrušově. Do zbylých čtyř kontejnerů tedy bude 

umisťován jak odpad objemný tak také SKO a v jednom případě rovněž směsný odpad 

stavební a demoliční. Obsah kontejneru bude následně manuálně dotříděn v areálu OZO v 

Ostravě-Kunčicích a budou z něj vytříděny dále využitelné složky odpadu, především nábytek 

kvůli dřevu. Odpadu v lokalitě totiž není takové množství, aby se kontejner naplnil výlučně 

jen jedním z typů odpadu. 

Ideální umístění kontejneru na biologicky rozložitelný odpad je křížení ulice Řadové s 

místní nezpevněnou pěšinou, nedaleko skládky 69. S ohledem na množství biologicky 

rozložitelného odpadu v oblasti by bylo v silách dvou dvojic pracovníků (případně jedné ve 

dvou dnech) naložit všechen tento odpad do přistaveného kontejneru. Biologicky rozložitelný 

odpad v pokročilém stádiu rozkladu by byl umístěn do některého z ostatních přistavených 

kontejnerů, neboť se již nejedná o kvalitní čerstvý kompostovatelný materiál. 

První ze čtyř kontejnerů na ostatní odpad by bylo ideální přistavit poblíž skládky 57. V 

této lokalitě by pak jeho obsah tvořil téměř výlučně SKO. V tomto místě je problémový svah 

ke trati a navíc skládka 1 je jednou z největších v celé lokalitě. Vzhledem k těmto podmínkám 

je složité odhadnout potřebný počet pracovníků. Vzhledem k tomu, že do tohoto kontejneru 

má být umístěn všechen odpad, který se nachází v lokalitě vymezené skládkami 56 a 59, a 

také objemný odpad ze skládky 45, případně 46. Práci v tomto terénu by během jednoho dne 

zvládla četa nejméně šesti pracovníků. 

Umístění druhého kontejneru je složitější. Přístup ke skládkám 9-12 je totiž možný 

pouze po dvou pěšinách. Ta schůdnější ústí z místní zeleně nedaleko skládky 14, která je také 

ideálním bodem pro umístění kontejneru. Druhý kontejner by tedy byl určen především pro 

odpad z lokality mezi skládkami 60 a 12, na jihu pak po 35. Znovu bude zapotřebí nejméně 

šesti pracovníků. 

Je možné, že druhý kontejner kapacitně nebude stačit, a také proto bych třetí kontejner 

přistavil poblíž skládky 17. Toto místo není příliš vzdáleno od druhého kontejneru, nachází se 

v něm vchod do lesoparku a konečně se v místě vyskytují již spíše skládky objemného 

odpadu, který by se už jistě do druhého kontejneru nevešel. K naplnění tohoto kontejneru by 

postačila nejméně pětice pracovníků. Bylo by totiž třeba do něj svéz navíc také směsný odpad 

stavební a demoliční z blízkých skládek 18 a 19. Navíc by jeden z pracovníků stihli snést také 

drobné znečištění z břehu řeky k tomuto kontejneru. 

Umístění čtvrtého kontejneru jsem zvažoval nejvíce. Jako nejlepší varianta se mi jeví 

přistavení u skládky 39. V tomto místě se totiž nachází největší množství odpadu z celé třetí 
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lokality území. Černé skládky ze zbytku sídliště by byly následně sneseny k tomuto 

kontejneru, případně k některému jinému, ve kterém by zůstalo volné místo. Jako optimální 

množství pro zvládnutí tohoto úkolu se mi jeví šest pracovníků. 

Dále se v území nachází pět autovraků. V tomto případě je nutno postupovat podle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Náklady spojené s odtažením vozidla, 

parkovným za umístění a střežení vozidla na určeném parkovišti a s ekologickou likvidací 

autovraku si na území statutárního města Ostravy zajišťují příslušné městské obvody. Dle 

zjištěných informací se ceny za odtažení vozidla pohybují do částky 3000,- Kč (dle km). 

Parkovné za uskladnění vozidla na vybraném parkovišti včetně ostrahy pak činí cca 30,- 

Kč/den. Ekologická likvidace autovraku je ve většině obvodů, po marném uplynutí lhůty dvou 

měsíců od informování vlastníka autovraku k jeho odstranění, prováděna smluvními partnery 

(oprávněnými osobami) zdarma. 

Nakonec jsem si nechal stavební odpad ze skládky 24. V tomto případě se nemůžu 

opřít o přesnější měření, protože jsem si nebyl jistý svou oprávněností ke vstupu do objektu a 

nechtěl jsem se v něm tedy zdržovat déle, než bylo nutné. Nicméně na základě pozdějších 

zkušeností z druhého řešeného území a dále na základě fotodokumentace, kterou jsem pořídil, 

mohu kvalifikovaně odhadnout, že se jedná o množství o váze přibližně 120 t. 

Tento odpad se neodváží velkoobjemovými kontejnery, ale nákladními automobily 

(tzv. sklápěčkami). Množství materiálu, které je v možnostech automobilu uvézt, se liší 

v závislosti na typu odpadu. Jedná-li se o čistou stavební suť, jde o množství 11 t. V případě 

směsného stavebního a demoličního odpadu je pak celková hmotnost jen sedm tun. 

K naložení bude třeba také nejméně dva nakladače. Pro tento typ práce si OZO najímá 

techniku od externí soukromé firmy za cenu 680-700,- Kč/hod. U nakládání budou zapotřebí 

minimálně dva další pracovníci. 

Na vyčištění tohoto území budu tedy souhrnně potřebovat 27 pracovníků. Ti jsou za 

obdobné práce většinou ohodnoceni mzdou ze druhé tabulkové třídy – 141,- Kč/den. Délku 

pracovní směny předpokládám osm hodin. Pouze pracovní síla by tedy vyšla v souhrnu na 

30 456,- Kč. 

 

27 x 141 x 8 = 30 456 

 

Tito pracovníci využijí pěti velkoobjemových kontejnerů. Ty pronajímá společnost 

OZO statutárnímu městu Ostravě za paušální částku 3115,- Kč. V této ceně je započítáno 
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přistavení kontejneru, jeho následný odvoz i likvidace odpadu. Pronájem odpadových nádob v 

souhrnu vyjde na 15 575,- Kč. 

 

5 x 3115 = 15 575 

 

Poslední položkou první varianty jsou autovraky. Odtah stojí podle mých informací 

městské obvody až 3000,- Kč. Budu tedy uvažovat částku 2500,- Kč. Dále pak je třeba vůz po 

dva měsíce hlídat za cenu 30,- Kč/den. Ve výsledku tedy odstranění všech pěti autovraků 

vyjde na 21 650,- Kč. 

 

5 x (2500 + 61 x 30) = 21 650 

 

Pokud tedy nebudeme řešit problém skládky 24, vychází vyčištění řešeného území na 

67 681 Kč. Na první pohled se nejedná o částku vysokou. Musíme však vzít v potaz, že se 

jedná o relativně bezproblémové území o rozloze necelého jednoho km2. Při rozloze celé 

Ostravy 214 km2 a obdobnému znečištění ve všech lokalitách by se výsledná částka vyšplhala 

už na 14 483 734,- Kč. Reálná částka je však mnohonásobně vyšší. Za tuto částku by bylo 

možno pravděpodobně vyčistit maximálně obvod Ostravy-Jihu. 

 

30 456 + 19 040 + 21 650 = 67 681 

 

Druhá varianta předpokládala také odstranění skládky 24. K výsledné sumě je tedy 

třeba připočítat další dva pracovníky, kteří budou asistovat při nakládce. K té počítám se 

dvěma nakladači o průměrné ceně 690,- Kč/hod.  

Téměř většina místního odpadu je čistou stavební sutí. K jejímu odvezení postačí 11 

nákladních automobilů. Deset z nich poveze čistou stavební suť, jedenáctý pak naloží také 

dřevo, obecně tedy směsný odpad stavební a demoliční. Cena za dopravu směsného odpadu 

stavebního a demoličního z území je 180,- Kč/t a likvidace vyjde na 1100,- Kč/t. V případě 

čisté stavební suti klesá cena za dopravu o 50 % a cena za likvidaci je pouhých 350,- Kč/t. 

Toto vše vyjde na 73 994,- Kč. V součtu s částkou za vyčištění území od ostatního odpadu se 

tedy dostaneme na sumu čítající 138 337,- Kč. 

 

Pracovní síla:  2 x 141 x 8 = 2 256 

Čistá stavební suť:  10 x 90 x 11 + 10 x 350 x 11 = 48 400 
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Směsný odpad stavební a demoliční: 180 x 7 + 1100 x 7 = 8 960 

Nakladače:  2 x 690 x 8 = 11 040 

Součet:  2 256 + 48 400 + 8 960 + 11 040 = 70 656 

5.2 Heřmanice 

Na celém území jsem zjistil 65 černých skládek o různých objemech. Oproti Zbářehu 

se již nevyskytují v území autovraky, na druhou stranu jsem v tomto území nalezl velké 

množství pneumatik. Kompletní soupis skládek, včetně jejich bližší charakteristiky je opět 

přiložen k této práci a mapa ke čtvrté kapitole (obr. 4.4) 

Skládky jsou rozměrnější než v Zábřehu, a je tedy třeba celou problematiku rozebrat 

podrobněji a postupně. Nejprve se budu věnovat první lokalitě. 

Největší množství SKO se nachází hned na prvním úseku ulice Nad Stavy. Proto by 

přistavení kontejneru bylo nejlogičtější právě někam ke skládkám 1 a 2. Objem tohoto 

kontejneru vystačí na celou ulici, pro jeho naplnění však bude potřeba minimálně osmi 

pracovníků. 

Objemného odpadu je v lokalitě také více a jen na něj budou v první lokalitě třeba 

minimálně tři kontejnery u skládek 8, 11 a 26. K jejich naplnění pak osm dvojic pracovníků 

(2,3,3), tedy 16 lidí. 

Objem biologicky rozložitelného odpadu v oblasti není vysoký, ale ani zanedbatelný. 

1 kontejner a dva pracovníci však postačí. 

Pneumatiky jsou však problémem. Jen v této lokalitě jsem jich napočítal 223 a jejich 

počet může být ještě vyšší. Do jednoho kontejneru se vejde průměrně 122 pneumatik. Pro 

účely této lokality budou třeba 3 kontejnery jen na pneumatiky. Byly by přistaveny ke 

skládkám 6, 24 a 34. První by sloužil pro první úsek ulice Nad Stavy a byl by zřejmě naplněn 

maximálně z poloviny. Do druhého a třetího by bylo sneseno přibližně 180 pneumatik ze 

zadní části ulice. K tomu všemu by bylo potřeba nejméně 20 pracovníků, neboť pneumatiky 

zde v mnoha případech neleží samostatně, ale jsou smíchány s ostatním odpadem a jejich 

vybírání bude náročnější. 

Nejdražší položkou v tomto území by byl směsný odpad stavební a demoliční. V 

lokalitě se nacházejí černé skládky tohoto typu odpadu o souhrnném objemu 120,68 m3, 

především v zadní části ulice. O čistou stavební suť se jedná pouze v případech skládek 20, 

21, 22 a 23, které souhrnně tvoří pouze necelých 25 % z celého objemu. Po hmotnostním 

přepočtu jde o 181 tun odpadu, z toho o 41 tun čisté demoliční sutě. K odvezení veškerého 

tohoto odpadu je zapotřebí 20 nákladních aut na směsný odpad stavební a demoliční a další 4 
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na čistou stavební suť. K naložení je navíc třeba alespoň pěti nakladačů (nebo pěti dnů) a 

alespoň pěti pracovníků. 

SKO z druhé lokality by bylo možno umístit do převezeného kontejneru z lokality 

první, ve kterém by jistě zbylo potřebné místo, a totéž platí také pro odpad biologicky 

rozložitelný i pro pneumatiky. Připočíst je tedy třeba pouze další pracovní sílu, dohromady 

maximálně 4 pracovníky. 

Na objemný odpad, kterého je v lokalitě více, však už další kontejner potřeba je u 

skládky 45 a k tomu další alespoň trojici pracovníků. 

Nejdražší je opět směsný odpad stavební a demoliční. Čistá stavební suť se ve druhé 

lokalitě nevyskytuje. Souhrnný objem směsného odpadu stavebního a demoličního je 

prakticky totožný jako v první lokalitě. Jedná se o 118,39 m3 odpadu, a tedy o 177,6 tuny, na 

jejichž odvození bude zapotřebí 26 nákladních automobilů. Vše by opět zvládlo 5 nakladačů a 

u nich pět pracovníků. 

Pro SKO ze třetí lokality už bude třeba kontejner nový (zřejmě u skládky 54) a 

nejméně dvě dvojice pracovníků. Další kontejner si vyžádá odpad objemný (u skládky 63), ale 

k jeho naložení bude stačit dvojice jediná. Místní biologicky rozložitelný odpad pak doplní 

kontejner, který byl dříve přistaven v obou předchozích lokalitách, a naloží jej opět dvojice 

lidí. 

Na skládce 58 jsem zjistil velké množství pneumatik, a proto je třeba přivézt jeden 

kontejner do třetí lokality také výhradně na pneumatiky. Byl by přistaven právě k této skládce 

a pro jeho naložení by v celé oblasti bylo třeba dvou pracovníků. 

Nakonec zůstal směsný odpad stavební a demoliční a čistá stavební suť, jejichž objem 

je znovu přibližně stejný. V této lokalitě jde o 121,68 m3 odpadu a tedy o 182,5 tuny. Čistá 

stavební suť má na celkovém objemu opět přibližně 25% podíl (cca 40 tun). K odvezení tedy 

bude třeba 25 nákladních aut, z toho 4 na čistou stavební suť. K naložení bude nutno zajistit 

pět nakladačů a pět pracovníků. 

SKO a objemný odpad z okolí ulice Orlovské a také ze severu lokality se vejde do 

kontejnerů ze třetí lokality, avšak pro jeho naložení bude třeba nejméně tří dvojic pracovníků. 

Ideální přistavení obou kontejnerů je buď ke skládce 33, nebo 35. 

Je jasné, že celé řešené území nelze vyčistit během jednoho dne. To však nehraje v mé 

práci žádnou roli. Není totiž rozdíl v tom, jestli použiji jednoho člověka (případně stroj) v pěti 

dnech, či pět lidí v jednom dni. Celkově tedy bude třeba 84 pracovníků. Náklady na ně se 

vyšplhají na 94 752,- Kč. 
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84 x 141 x 8 = 94 752 

 

Na odpad s výjimkou směsného odpadu stavebního a demoličního a čisté stavební suti 

bude zapotřebí 12 velkoobjemových kontejnerů za 37 380,- Kč. 

 

12 x 3115 = 37 380 

 

Směsný odpad stavební a demoliční a čistou stavební suť jsem si nechal nakonec a 

bude nejvyšší položkou na celém seznamu. Celkově bude totiž třeba 67 nákladních aut na 

směsný odpad stavební a demoliční a dalších 8 na čistou stavební suť. Celková hmotnost 

směsného odpadu stavebního a demoličního je 460 tun, čisté stavební suti pak 81 tun. Odvoz 

odpadu z lokality je pak pro směsný odpad stavební a demoliční 200,- Kč/t a pro čistou 

stavební suť opět polovina. Ceny za likvidaci zůstávají stejné, jako v případě skládky 24 

v Zábřehu. Navíc pro účely naložení odpadu bude třeba nejméně patnácti nakladačů při ceně 

690,- Kč/hod. Položka stavebního odpadu se tedy vyšplhá na 717 250,- Kč. 

 

Čistá stavební suť:  100 x 81 + 350 x 81 = 36 450 

Směsný odpad stavební a demoliční: 200 x 460 + 1100 x 460 = 598 000 

Nakladače:  15 x 690 x 8 = 82 800 

Součet:  36 450 + 598 000 + 82 800 = 717 250 

 

Po sečtení všech nákladů se dostaneme na částku 849 382,- Kč. Tolik by tedy stálo 

samotné vyčištění řešeného území. Tyto náklady by ovšem nebyly konečné. Další by přinesla 

rekultivace území, na kterém ležely skládky stavebního a demoličního odpadu především v 

prvním území. Navíc by bylo třeba znovu zpevnit ulici Nad Stavy v první lokalitě, kterou by 

často projíždějící těžká technika naprosto zdevastovala. Dokonce by možná bylo třeba ji místy 

zpevnit ještě před započetím odvážení odpadu. 

 

94 752 + 37 380 + 717 250 = 849 382 

5.3 Zhodnocení náklad ů na likvidaci černých skládek v řešeném 
území 

Je evidentní, že nejdražší položkou je likvidace takových černých skládek, na kterých 

je umístěn směsný odpad stavební a demoliční, případně čistá stavební suť. Tato položka je 
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nejdražší, co se týče odvozu, a navíc také složitě naložitelná. Nestačí několik pracovníků 

vybavených jen běžným nářadím (lopaty, vozíky apod.), ale na pomoc musí přijít už těžká 

technika. 

Při porovnání černých skládek v rezidenční zástavbě a ve volné přírodě jednoznačně 

vychází dráž druhá možnost. Právě v přírodě se totiž vyskytuje větší procento odpadu 

stavebního a demoličního. Navíc skládky ve volné přírodě bývají rozsáhlejší, protože jim 

bývá věnována nižší či vůbec žádná pozornost a ony mají tedy možnost se nenápadně 

rozrůstat. Lidem většinou tolik nevadí, či o nich vůbec nevědí. 

Do nákladů jsem počítal pouze náklady na odstranění skládek. Tento proces však s 

sebou nese další náklady, které budou opět vyšší u černých skládek ve volné přírodě. Jedná se 

o náklady spojené s následnou rekultivací černé skládky a případně také dopravních 

komunikací, které při odvozu těžkého stavebního a demoličního odpadu rovněž utrpí. 

Další náklady pak poplynou při provádění opatření k zamezení nového nelegálního 

ukládání odpadu, a tedy opětovného vzniku černé skládky. Metody, jak daného cíle 

dosáhnout, jsem se pokusil navrhnout ve čtvrté kapitole. 

Celkově mě překvapila výsledná výše nákladů na odstranění černých skládek z 

řešeného území Zábřehu. Respektive, překvapilo mě, že jsou relativně nízké. V území 

Heřmanic jsem očekával hodnotu přibližně jednoho milionu korun a můj předpoklad se téměř 

potvrdil. 

V žádném případě se nejedná o zanedbatelnou částku. Tím spíše, že v rámci celého 

statutárního města Ostravy jde jen o zanedbatelná území. Jak jsem ukazoval na příkladu 

Zábřehu, tak i při přepočtu nákladů z území Heřmanic bychom se dostali na sumu v řádu 

desítek milionů korun. A ani tentokrát se přitom nejedná o tu absolutně nejznečištěnější 

lokalitu. Podobných této bychom jen na území města našli mnoho a nebylo by ani třeba chodit 

pro příklad daleko. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval problematikou odpadů. Jak legálními způsoby jejich 

likvidace, tak především těmi ilegálními, které byly pro mou práci stěžejní. Po úvodu do 

problematiky odpadů na celostátní i na městské úrovni jsem se pustil do samotných černých 

skládek. Především pak do těch, které jsem konkrétně v rámci vlastního výzkumu odhalil v 

řešeném území. 

První kapitolu jsem věnoval legislativnímu rámci odpadového hospodářství, dělení 

odpadů a popisu legálních cest nakládání s jednotlivými typy odpadů. Ve druhé kapitole jsem 

se věnoval problematice odpadů ve statutárním městě Ostravě. Rozebral jsem do loňského 

roku platný plán odpadového hospodářství a pokusil se o minianalýzu plnění cílů stanovených 

v POH MSK. Ukázalo se, že Ostava je na tom po stránce plnění cílů dobře a že všechny, které 

mohla splnit vlastními silami, zvládla. Blíže jsem se také seznámil s plánovanou výstavbou 

krajského integrovaného centra a především společností OZO Ostrava. Rozebral jsem její 

systém sběru, svozu, třídění, využívání a odstraňování odpadů. Následující kapitola pak 

nastiňuje rizika černých skládek a přibližuje legislativní možnosti, jak se domoci jejich 

odstranění, či alespoň potrestání viníka. Nakonec popisuji situaci s černými skládkami v 

Ostravě.  

Cílem celé práce bylo mimo jiné zmapovat černé skládky v řešeném území a 

navrhnout možnosti zamezení vzniku nových černých skládek. A právě tomu je věnována 

kapitola číslo čtyři. Celý postup průzkumu je v ní detailně popsán a kapitolu zakončují mnou 

navržená řešení, jak vzniku nových černých skládek zamezit, či jej alespoň ztížit. Výsledky 

mého průzkumu ukázaly, že se černé skládky vyskytují prakticky všude. Dokládá to lokalita 

Zábřehu, kde jsem i přes její bezproblémovost nalezl 78 černých skládek. Jednalo se však 

především o skládky menšího rozsahu a dominoval jim odpad objemný a SKO.  

V Heřmanicích, kde jsem prováděl průzkum v nezastavěném území, tedy ve volné 

přírodě, jsem nalezl skládek 65. V některých případech se však jednalo o skládky 

mnohonásobně vyššího rozsahu. Také složení zde bylo rozmanitější. Vyskytovaly se 

samozřejmě opět odpady objemný a SKO, ale nově také pneumatiky a především směsný 

odpad stavební a demoliční, doplněný čistou stavební sutí. Tyto dva odpady z hlediska 

množství dominovaly. 

V závěrečné páté kapitole jsem se dostal k nákladům, které by vznikly v případě 

odstranění všech černých skládek z řešeného území. Výsledné hodnoty ukazují, že odstranění 

černých skládek běžně se vyskytujících v rezidenční zástavbě je levnější. Rozdíl v řádu 
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statisíců korun tvoří především množství směsného odpadu stavebního a demoličního. Jeho 

likvidace je totiž mnohem dražší než u odpadů ostatních. V tomto případě se totiž používá 

jiná technika a je třeba platit také za likvidaci. Navíc je odpad obtížně naložitelný, a je tedy 

třeba použít techniku, z čehož plynou další náklady. 

Výsledky práce tedy doložily výskyt černých skládek na území statutárního města 

Ostravy, a ač se jednalo o malá území ve srovnání s rozlohou celého města, náklady na jejich 

vyčíslení dosáhly šestimístné sumy. Nedá se tedy předpokládat, že při současném množství 

financí, které město ročně poskytuje na odstranění černých skládek, se situace v příštích 

letech výrazně zlepší.  

Můj názor je takový, že i dostatečné množství financí by tento problém řešilo jen 

částečně. Komplexní řešení vidím především v osvětě obyvatel (nejen) Ostravy. Je třeba lidi 

vzdělávat v oblasti odpadů a představit jim legální možnosti, jak se odpadu zbavovat. Ty jsou 

často mnohem jednodušší než zakládání černých skládek, avšak obyvatelé o jejich existenci 

nemají tušení. 

Také legislativně nejsou černé skládky dokonale upraveny. Naděje se upínají k 

novému zákonu o odpadech, ten však zatím není v dohlednu. Nicméně i podle současných 

právních norem je možné trestat viníky a důslednější postup v rámci současné legislativy by 

byl tedy také přínosný. Ale to se opět dostáváme k lidskému faktoru. Lidé totiž v současné 

době nevnímají černé skládky jako významný problém, což jejich vzniku významně nahrává. 
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Seznam zkratek 
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POH - Plán odpadového hospodářství 
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POH ČR - Plán odpadového hospodářství České republiky 

OZO - OZO Ostrava s.r.o. 
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ČSÚ - Český statistický úřad 
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Přílohy 

Příloha 1: Černé skládky v Ostravě-Zábřehu 

Zábřeh skládka - 9 Zábřeh skládka - 24 Zábřeh skládka - 32  

  

 

Zábřeh skládka - 33 Zábřeh skládka 49 Zábřeh skládka - 42  

 

 

Zdroj:  vlastní výzkum v terénu 
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Příloha 2: Černé skládky v Ostravě-Heřmanicích 
Heřmanice skládka - 8 Heřmanice skládka - 9 Heřmanice skládka - 9 
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Zdroj:  vlastní výzkum v terénu 
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Příloha 3: Seznam černých skládek z Ostravy-Zábřehu 

 
Zdroj:  vlastní výzkum v terénu 
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Příloha 4: Seznam černých skládek z Ostravy-Heřmanic 
Číslo 
skládky 

Typ odpadu 
1 

Typ odpadu 
2 

Typ odpadu 
3 

Typ odpadu 
4 

Rozměry stav.o. 
(m) 

Počet 
pneu 

1 SKO Pneumatiky Objemný Stavební 0,5x0,5x0,2 10 
2 SKO Pneumatiky Objemný     12 
3 Stavební       1x1x0,2   
4 Objemný           
5 SKO Pneumatiky       7 
6 Pneumatiky         10 
7 SKO Pneumatiky       4 
8 Objemný Biologický Pneumatiky     1 
9 Objemný Stavební Pneumatiky   0,5x1x0,4 4 
10 Objemný Pneumatiky       5 
11 Objemný SKO         
12 Objemný           
13 Objemný           
14 SKO Objemný         
15 SKO           
16 Objemný Stavební Pneumatiky   5x4x0,3 4 
17 Pneumatiky         8 
18 Biologický SKO         
19 Pneumatiky         4 
20 Stavební       1,5x1x0,5   
21 Stavební       3x1,5x0,5   
22 Stavební       1x1,5x0,5   
23 Stavební       40x2x1   
24 Pneumatiky Objemný       40 
25 Objemný           
26 Stavební Pneumatiky     12x5x3 15 
27 Objemný Pneumatiky       4 
28 Objemný           
29 Stavební Pneumatiky     12x4,5x1,7 30 
30 Objemný Pneumatiky       5 
31 Pneumatiky         50 
32 Objemný           
33 Stavební SKO Pneumatiky   4,5x7x1,3 4 
34 Stavební SKO     4x4x1,5   
35 SKO Objemný         
36 Stavební       9x2x0,4   
37 Stavební Objemný     11x2x0,3   
38 Objemný Pneumatiky Biologický     4 
39 Stavební       8x8x1,7   
40 Stavební       6x4x1   
41 Stavební Objemný Pneumatiky   7,5x2x1 1 
42 Stavební       1x3x0,4   
43 Stavební       1x3x0,4   
44 Stavební       1x3x0,4   
45 Objemný Pneumatiky       5 
46 Stavební       5x (5x2x2,5)   
47 Pneumatiky         5 
48 Biologický           
49 SKO           
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50 SKO           
51 Pneumatiky         1 
52 Pneumatiky         1 
53 Biologický Objemný         
54 SKO Biologický Objemný       
55 Stavební       10x2x1   
56 Stavební       2,5x1x0,5   
57 SKO Pneumatiky       2 
58 Pneumatiky         40 
59 Pneumatiky SKO       4 
60 Stavební       12x4x1,8   
61 SKO Pneumatiky       10 
62 Stavební       7x (4,3x5,7x1,5)   
63 SKO Pneumatiky Objemný     10 
64 Objemný Biologický         
65 Biologický           
Zdroj:  vlastní výzkum v terénu 

 
 

 


