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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou komunálního odpadu a související 

legislativou v ČR. Následně se zaměřuje na systém třídění a metody nakládání 

s komunálním odpadem v Ostravě. V diplomové práci je uveden také průzkum obyvatel, 

který ověřuje znalosti a postoje občanů k systému nakládání s komunálními odpady ve 

městě Ostrava. Průzkum posyktuje data pro hodnocení situace ohledně komunálního 

odpadu v Ostravě. Na závěr je uvedena diskuse výsledků spolu s vhodnými návrhy a 

opatřeními ke zlepšení stávající situace. 

Klíčová slova: komunální odpad, nakládání s odpady, Ostrava, průzkum, třídění odpadů. 

Summary 

This thesis is working on description of situation municipal waste and related 

legislation in ČR. Then follows the separation system and methods of waste treatment in 

Ostrava. To evaluate the consideration and  attitude of inhabitants in city of Ostrava. It's 

given the percentage and nercessary data which is important for the further evaluation of 

currant situation about waste in city of Ostrava. In the end is the conclusion of the thesis, 

included literature and index attachment. 

Key words: Municipal waste, Ostrava, waste treatment, survey, waste sorting.  
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Seznam pouţitých zkratek 

%    procento 

a.s.    akciová společnost 

apod.    a podobně 

atd.   a tak dále 

BRKO   biologicky rozloţitelné komunální odpady 

C/PAP   combined paper – kombinovaný papír 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

Gl   sklo 

HDPE   high – density polyetylene – vysokohustotní polyetylen 

Kg   kilogram 

L   litr 

LDPE   low – density polyetylene – nízkohustotní polyetylen 

MHD   městská hromadná doprava 

MŢP   ministerstvo ţivotního prostředí 

např.   například 

obr.   obrázek 

PAP   paper – papír 

PCBs   Polychlorinated biphenyls 

PET   polyethylene terephthalate – polyetylentereftalát 

POH   Plán odpadového hospodářství 

PP   polypropylene – polypropylen 

PS   polystyrene – polystyren 

Sb.   sbírka 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

T   tuna 

tab.   tabulka 

TKO   Tuhý komunální odpady 

tzv.   tak zvaný 
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1 Úvod a cíl 

Úvod 

Odpad je spjat s existencí lidstva a veškerá výrobní i nevýrobní činnost společnosti 

je doprovázena vznikem odpadů.  

Sloţení odpadů se mění v závislosti na vývojové úrovni společnosti. V dnešní 

moderní společnosti vyspělých zemí přibývá se zvyšující se ţivotní úrovní a konzumním 

stylem ţivota stále více odpadů, co do mnoţství i druhů. Materiály a tedy i vznikající 

odpady jsou více odolné a proto otázka jejich zneškodňování nebo racionálního vyuţití je 

dnes prvořadým úkolem z hlediska ochrany ţivotního prostředí i ekonomiky. 

Moderní společnost by měla přistupovat k nakládání s odpady zodpovědně, 

především v souladu s principy trvale udrţitelného rozvoje. Zlepšování ţivotní úrovně a 

blahobytu lidí by mělo respektovat kapacity ekosystémů a usilovat o zachování přírodních 

hodnot a biologické rozmanitosti pro současné i příští generace. 

Z hlediska metod nakládání s odpady by tedy materiálové vyuţití mělo mít přednost 

před jiným vyuţitím odpadů, aby nedocházelo k plýtvání s cennými přírodními zdroji. 

Diplomová práce se zabývá problematikou komunálních odpadů, zaměřuje se na 

jejich charakter, legislativu a na jednotlivé způsoby nakládání. Dále je v diplomové práci 

popsána situace ohledně komunálních odpadů ve městě Ostrava. Součástí diplomové práce 

je také průzkum obyvatel, který ověří znalosti a postoje občanů k systému nakládání 

s komunálními odpady ve městě Ostrava. 

Cíl 

Cílem diplomové práce je zjistit a shrnout problematiku produkce a nakládání 

s komunálním odpadem na území České republiky, zaměřit se na jednotlivé metody a 

legislativní předpisy týkající se komunálních odpadů. Dále je cílem zjistit současný stav 

nakládání s komunálním odpadem ve městě Ostrava a ověřit postoj obyvatel ktéto 

problematice prostřednictvím kvantitativního výzkumu. 
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2 Komunální odpad 

2.1 Definice odpadu 

Ve výrobních procesech se odpadem rozumí taková věc, která není dále 

přeměnitelná na uţitnou hodnotu a není dále ve výrobním procesu uplatnitelná. V 

nevýrobních činnostech dávají vzniknout odpadu takové věci, které nejsou dále vyuţitelné, 

konzumovatelné nebo takové, které ztratily schopnost plnit svou funkci. Za odpady se 

povaţují také věci s prošlou lhůtou spotřeby, výrobky neodpovídající poţadované jakosti 

nebo takové, pro které uţ nemá vlastník poţadované upotřebení [1]. 

Teoreticky odpad neexistuje. U většiny výrob vznikají vedlejší produkty. Pokud je 

ovšem výrobce nebo společnost neumí dále zpracovat, stávají se odpadem [2].  

          Zákon č. 185 /2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších platných předpisů, definuje 

odpad jako movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se zbavit 

[3]. 

2.2 Definice komunálního odpadu 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších platných předpisů, 

formuluje pojem komunální odpad jako veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním 

předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání [3]. 

Komunální odpad je tedy druhem odpadu, se kterým lidé v domácnostech 

nejčastěji přicházejí do styku, je komunální odpad. Je jedním z odpadů s nejvíce 

různorodým (nehomogenním) sloţením, jelikoţ jej tvoří nepřeberné mnoţství sloţek, 

kterými jsou nejčastěji – obaly, sklo, papír, kovy plastické hmoty, zbytky potravin, textil, 

různé nepotřebné předměty. Zahrnuje taktéţ odpad z ulic a úprav zeleně z obcí či měst, 

odpady vznikající při nevýrobních činnostech sluţeb, drobných stavebních pracích, atd.  

[4]. 
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2.3 Původ komunálního odpadu 

Původcem odpadů se rozumí podle § 4 písm. p) zákona o odpadech právnická 

osoba, při jejíţ činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejíţ podnikatelské činnosti vznikají odpady.  Pro komunální odpady vznikající na území 

obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něţ se nevztahují povinnosti původce, 

se za původce odpadů povaţuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v 

okamţiku, kdy fyzická osoba odpady odloţí na místě k tomu určeném, obec se současně 

stane vlastníkem těchto odpadů [5]. 

Obci jako původci odpadů tedy ze zákona č. 185/2001Sb. plynou následující 

povinnosti [5]: 

 v souladu se zákonem zajistit přednostní vyuţití odpadů,  

 shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

 zařazovat odpady podle druhů a kategorií, 

 v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby 

odkládat komunální odpad, který produkují,  

 zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné sloţky komunálního 

odpadu, 

 zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

 převádět odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, 

 umoţnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyţádání 

 předloţit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s 

nakládáním s odpady, 

 vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 

odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, 

 zpracovat plán odpadového hospodářství (POH) a zajišťovat jeho plnění, 

 vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ţivotní prostředí v 

souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

 platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 
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2.4 Sloţení komunálního odpadu 

Komunální odpad zahrnuje směsný komunální odpad, separovaně sbírané sloţky 

(papír, plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad ze zahrad 

a parků atd. [6] 

Průměrný občan vyprodukuje kaţdý rok 150-200 kg domovního odpadu. Obrázek 

č. 1. zobrazuje jeho průměrné sloţení [7]. 

 

Obrázek č. 1: Průměrné sloţení domovního odpadu [7] 

Sloţky odpadu které vznikají v domácnosti, můţeme podle jejich charakteru 

rozdělit na obr. č. 1. Vyuţitelné odpady, které je moţné dále zpracovat, např. papír a 

lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), 

kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Odpady se třídí do barevných nádob [8]. 

Objemné odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, 

linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. 

Tyto odpady lze odvézt na sběrný dvůr. V některých obcích bývají přistavovány velké 

kontejnery, nebo zajíţdí speciální sběrna [8]. 

Nebezpečné odpady, které mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat 

do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), 

ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné 

odpady se ukládají do pojízdných sběren nebo na se odevzdávají ve sběrných dvorech. 

Nevyuţívané léky neb léky s prošlou lhůtou spotřeby lze odevzdávat v lékárně [8]. 
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Ostatní odpady, které zbudou po vytřídění všeho, co je moţné dále vyuţít, např.: 

znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, ţárovky, popel, 

zbytky masa a kostí apod. Jedná se o jediné druhy odpadů, které by se měly vyhazovat do 

popelnice na směsný odpad [8]. 

2.5 Produkce komunálního odpadu v ČR 

V roce 2009 bylo vyprodukováno 3 310 tis. tun komunálního odpadu, z toho 

největší část 71,7 % tvořil běţný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových 

pytlů), 12,2 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 13,9 % tvořil objemný odpad 

(koberce, nábytek). Podrobné údaje o vývoji produkce komunálních odpadů v letech 2002 

– 2009 přináší tabulka  č. 1[9]. 

Z dlouhodobého hlediska se výše vyprodukovaného komunálního odpadu 

pohybuje stále okolo 3 mil. tun ročně a nezaznamenává výraznější výkyvy. Při detailním 

pohledu lze ovšem i v jeho případě kaţdoročně sledovat mírně vzrůstající tendenci. 

Příznivé změny nastávají ve způsobech sběru komunálního odpadu. Kaţdoročně obyvatelé 

více vyuţívají moţnosti třídění odpadu a svozu objemného odpadu. Naopak běţný svoz 

v poměru k produkovanému komunálnímu odpadu vykazuje mírně klesající trend [9]. 

Zatímco v roce 2002 tvořil oddělený sběr 5,9 % produkce komunálního odpadu, 

v roce 2009 jiţ bylo vytříděno 13,9 %, coţ v absolutním vyjádření znamená 44 kg na 

obyvatele (16 kg/ob. v roce 2002). Vzhledem k roku 2002 vzrostlo mnoţství vytříděného 

odpadu téměř třikrát, svoz objemného odpadu stoupl o více neţ jednu třetinu [9]. 
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Tabulka č. 1: Produkce komunální odpadů[9] 

 2002[t] 2003[t] 2004[t] 2005[t] 2006[t] 2007[t] 2008[t] 2009[t] 

Komunální 

odpad celkem 
2 845 077 2 856 690 2 841 428 2 953 679 3 038 702 3 024 781 3 175 934 3 309 667 

z toho: 
        

 Běţný svoz 2 121 953 2 201 828 2 206 214 2 260 222 2 305 070 2 273 836 2 282 866 2 374 027 

Svoz 

objemného 

odpadů  

290 186 247 709 245 273 282 158 283 971 303 014 362 054 402 899 

Odděleně 

sbrírané 

sloţky 

166 456 277 820 268 414 300 435 327 023 386 479 454 210 460 302 

2.6 Shromaţďování komunálních odpadů 

Komunální odpad se shromaţďuje v místě vzniku (v domácnostech, 

administativních centrech, u fyzických osob,apod.) do nádob k tomu zvlášť určených. 

Jedná se o odpadkové koše různých druhů, tvarů a velikostí. V současné době se vyrábí i 

speciální koše pro třídění, kdy je nádoba vnitřně rozdělena na několik menších košů, které 

slouţí ke sběru daných komodit. Takto shomáţděný odpad se poté soustřeďuje ve zvlášť 

k tomu určených nádobách nebo kontejnerech, umístěných na vyhrazených stanovištích 

[4].  

V závislosti na typu sběru rolišujeme nádoby na [4]: 

 netříděný komunální odpad – jedná se o plechové nebo plastové nádoby o objemu od 

70 aţ 1100 l. Nádoby mají nejčastěji šedou nebo černou barvu, 

 tříděný sběr odpadu – jedná se o barevné nádoby o objemu 240 aţ 3000 l. 

2.7 Třídění separovatelných sloţek komunálních odpadů 

2.7.1 EKOKOM 

K tomu, aby mohl být odpad recyklován, musí být správně tříděn. Ke sběru 

základních separovatelných sloţek komunálních odpadů (plasty, papír, sklo) slouţí 

barevné popelnice zajišťované obalovou společností EKOKOM v rámci systému zpětného 
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odběru obalů. Obaly totiţ tvoří velkou část z celkové hmotnosti produkovaných 

domovních odpadů a více neţ polovinu z tříděných vyuţitelných sloţek komunálních 

odpadů.  V některých obcích je zaveden pytlový sběr tzn., ţe dané komodity jsou 

domácnostmi ukládány do pytlů a ty jsou svozovou firmou následně odváţeny. 

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdruţené 

plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 

477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů Tuto činnost vykonává na základě 

rozhodnutí o autorizaci, které společnosti EKO-KOM, a.s. udělilo Ministerstvo ţivotního 

prostředí [10]. 

Společnost EKOKOM, a.s. je členem mezinárodní obalové korporace PRO-

EUROPE, která zastřešuje systémy třídění obalových odpadů v 33 zemích a uţívá 

ochrannou známku Zelený bod. Označení obalu značkou Zelený bod znamená, ţe za tento 

obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a vyuţití obalového 

odpadu [11, 12]. 

Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o sdruţeném plnění 

s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu 

shromaţďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichţ výše je závislá na výši 

vykazované produkce obalů [10]. 

Na straně druhé společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění 

zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s 

odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o mnoţství zpětně odebraného a 

vyuţitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá 

finančními prostředky na systémy sběru, třídění a vyuţití obalového odpadu [10]. 

2.7.2 Nádoby na tříděný sběr odpadů 

Plasty – ţlutý kontejner 

Do nádoby patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 

pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící 

fólie od spotřebního zboţí, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 
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Do nádoby nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, 

obaly od ţíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové 

trubky. 

Papír – modrý kontejner 

Do nádoby patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka, 

knihy, obálky, atd. 

Do nádoby nepatří: uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, hygienické 

kapesníky, atd. 

Sklo – zelený, bílý kontejner 

Do nádoby patří (bílý kontejner): skleněné obaly pouze z čirého skla zbavené 

uzávěrů případně etiket 

Do nádoby patří (zelený kontejner): barevné sklo, lahve od vína, alkoholických i 

nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří, atd. 

 

Do nádoby nepatří: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená 

a pokovená skla, atd. 

Nápojové kartóny – oranţový kontejner 

Nápojové kartóny se vhazují do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vţdy 

označených oranţovou nálepkou - případně do oranţových pytlů. Některé obce sbírají 

nápojové kartóny společně s plasty nebo papírem, záleţí vţdy na systému zavedeného 

obcí. 

Bioologický odpad – hnědý kontejner 

Biologický odpad je organický odpad, který je schopen anaerobního nebo 

aerobního rozkladu. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve stabilizovaný 

odpad. V běţné praxi domácnosti je bioodpadem většinou rostlinný odpad z kuchyně i ze 
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zahrádky, ale také zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, včetně filtrů a ubrousků, čajový 

odpad a rovněţ tak i ţivočišně zbytky. 

Systém sběru bioodpadů je zaveden pouze v některých obcích prostřednictvím 

hnědých popelnic. Pokud není systém v obci zaveden mají domácnosti moţnost bioodpad 

kompostovat nebo odhodit do nádoby na směsný odpad. 

  

 

Papír Plasty Sklo (Barenvé, číré) 

   

Nápojové Kartony Směsný Komunální Odpady Bioodpad 

Obrázek č. 2: Barevné označení nádob podle tříděných komodit. 
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Obrázek č. 3: recyklační značka. 

2.7.3 Další systémy třídění 

Kromě systému zajišťovaného společností EKOKOM existují systémy zpětného 

odběru elektroodpadů. Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech je totiţ stanovena výrobcům 

a dovozcům elektrozařízení povinnost zajištění zpětného odběru a odděleného sběru 

pouţitých elektrických a elektronických zařízení. 

ASEKOL 

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců 

a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. 

sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je 

tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehoţ sluţeb mohou na základě 

smlouvy vyuţít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. Společnost při zajišťování chodu 

systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci 

a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení [15]. 

Sběr je realizován prostřednictvím sběrné sítě, která je tvořena [15]: 

 Sběrnými dvory a mobilními svozy v obcích 

 Prodejnami a opravnami elektrozařízení 

Doplňkovými sběrnými místy jsou kontejnery umístěné na veřejných 

prostranstvích nebo ve veřejných budovách. Pro firmy a instituce je moţný individuální 

odvoz většího mnoţství elektrozařízení nebo nadměrně velkých elektrozařízení. 
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V současné době je sběrnou sítí koletivního systému ASEKOL pokryto téměř 90% 

obyvatel ČR [15]. 

EKOLAMP 

Společnost Ekolamp s.r.o. je neziskovou organizací, vytváří síť sběrných míst a 

zajišťuje sběr a svoz pouţitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného 

materiálového vyuţití a odstranění zbytkových odpadů [16]. 

ECOBAT  

ECOBAT s.r.o. je nezisková organizace zaměřená na zajišťování zpětného odběru 

přenosných baterií v České republice.  Systém je financován téměř výhradně z 

příspěvků výrobců a dovozců baterií do České republiky.  Společnost Ecobat provozuje v 

současné době více neţ 12 tisíc míst zpětného odběru a v roce 2009 zajistla zpětný 

odběr 380 tun přenosných baterií, coţ představuje více neţ 10 milionů 

kusů spotřebitelských baterií [17]. 

2.7.4 Sběrné dvory 

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností, které se nevejdou do 

běţných kontejnerů a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Na sběrný dvůr je moţno 

odevzdávat kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, stavební suť, nebezpečné 

odpady, apod [4]. 

2.7.5 Velkoobjemové kontejnery 

K odkládání objemného odpadu slouţí velkoobjemové kontejnery, které jsou 

v obcích přistaveny zpravidla na jaře a na podzim. Kontejnery mají objem 5 aţ 30 m
3
 [4]. 

2.8 Nakládání s komunálním odpadem 

Základní prioritou hospodaření s odpady je předcházení samotnému vzniku a 

snaha o sniţování mnoţství vznikajících odpadů. Pokud však odpady jiţ vzniknou, je třeba 

s nimi správně nakládat. Komunální odpad jako takový představuje velký zdroj surovin, 
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které je moţno dále materiálově nebo energeticky vyuţívat. Základní podmínkou 

správného způsobu nakládání je stejně jako u ostatních druhů odpadů separace 

vyuţitelných a nevyuţitelných sloţek. Schéma správného nakládání s komunálním 

odpadem představuje obr. č. 4[18]. 

Obrázek č. 4: Schéma nakládání s komunálním odpadem. 

Mezi nejčastější způsoby nakládání s komunálním odpadem patří: 

 recyklace, 

 biologické zpracování, 

 termické metody zpracování, 

 fyzikální a chemické metody zpracování, 

 skládkování. 
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2.8.1 Recyklace 

Název recyklace je odvozen z anglického slova recycling a znamená znovuvyuţití 

nebo vrácení zpět do procesu, ve kterém odpad vyniká, tedy pro původní účel a stejný 

systém. Recyklaci můţeme povaţovat za strategii, která opětným vyuţíváním odpadů šetří 

přírodní zdroje a současně omezuje zatěţování prostředí škodlivinami. Recyklace 

umoţňuje sníţení nákladů při stále rostoucích cenách surovin a zároveň sníţení ekologické 

zátěţe prostředí odpady. Recyklace odpadů je jedním z významných způsobů řešení 

surovinového problému, úspory materiálů, energií i ochrany ţivotního prostředí [19]. 

V podstatě mohou nastat čtyři základní případy [20]: 

 Recyklační technologie je součástí výrobního procesu, kde odpad vzniká. Odpad 

zpracovává na druhotnou surovinu jeho producent. 

 Recyklační technologie je součástí výrobního procesu, kde je odpad pouţíván. 

Odpad zpracovává na druhotnou surovinu jeho odběratel. 

 Recyklační technologie je sloţena ze dvou částí, z nichţ kaţdá náleţí jednomu 

výrobnímu procesu. Odpad částečně zpracuje producent odpadu a zpracování 

dokončí jeho odběratel. 

 Recyklační technologie je samostatným výrobním systémem – specializovaná 

organizace uzavírá s producenty odpadů dohody o převzetí odpadu, odpad zpracuje 

na vlastních technologických zařízeních a prodáva, nebo předává jej odběrateli jako 

druhotnou surovinu. 

Velmi úzce recyklace souvisí s ochranou ţivotního prostředí. Především se jedná 

o šetření surovinovými zdroji, materiály a energiemi. 

2.8.2 Biologické způsoby 

Biologické způsoby zpracování odpadů se uplatňují při úpravě rozloţitelných 

organických materiálů. Jedná se o metody kompostování a anaerobní digesce, které se liší 

tím, zda probíhají za přístupu (aerobně) nebo nepřístupu vzduchu (anaerobně). 
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Kompostování je aerobní biologický proces, jehoţ účelem je odbourání 

organických látek v odpadu a převést je na stabilní humusové látky, které slouţí jako 

hnojivo. Sloţky biologicky rozloţitelného odpadu obsaţeného v odpadu komunálním 

nazýváme biologicky rozloţitelný komunální odpad (BRKO).  Při samotném procesu 

kompostování dochází k zneškodňování škodlivých látek jejich rozkladem a rovněţ se 

sniţuje mnoţství a objem těchto odpadů [21]. 

Při kompostování by měly být dodrţeny tyto základní podmínky [21]:  

 Vstupní materiál musí obsahovat organické látky v takovém sloţení, aby byl dodrţen 

potřebný poměr pro výţivu mikroorganismů, a dále musí být zastoupeny i biogenní 

prvky. 

 Vlhkost výchozího materiálu musí být upravena na 50 - 60 %, pH má být reutrální. 

 Vstupní suroviny musí být rozmělněny a homogenizovány. 

U kompostování komunálních bioodpadů je moţné rozlišovat tyto typy [22] : 

 Domovní kompostování, které probíhá buď na zahrádkách např. v zahradních 

kompostérech nebo na balkónech v balkónových vermikompostérech. 

 Komunitní kompostování, které  můţe být prováděno např. pro skupinu domů, jeden 

či dva panelové domy, zahrádkářskou kolonii apod. 

 Komunální kompostování, které zpracovává bioodpad sbíraný z větší oblasti neţ je 

tomu u komunitního kompostování, a to obvykle na komerční bázi. 

Za anaerobní digesci označujeme kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických 

látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. Produktem digesce je digestát, 

který splňuje kvalitativní poţadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování 

biologicky rozloţitelných odpadů. Termín anaerobní digesce má několik synonym 

(souznačností), která se zcela nebo zčástí překrývají (anaerobní fermentace, anaerobní 

stabilizace a anaerobní vyhnívání). Zařízení na výrobu bioplynu anaerobím rozkladem 

organických materiálů se pouţívala především v zemědělství pro zpracování exkrementů, 

stabilizaci kalů v čistírnách odpadních vod. V souvislosti s vývojem účinných reaktorů 

v 80. letech se začíná anaerobní rozklad pouţívat i pro zneškodňování pevných a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunitn%C3%AD_kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunitn%C3%AD_kompostov%C3%A1n%C3%AD
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polotekutých organických odpadních materiálů. Ve srovnání s kompostováním má zařízení 

menší poţadavky na plochu, neuvolňují se ţádné páchnoucí emise, z odpadů lze získávat 

energii. Perspektivní se tento způsob ukazuje pro zpracování odpadů z průmyslu výroby 

potravin a nápojů [23]. 

2.8.3 Termické metody zpracování  

Termické metody zpracování odpadů jsou technologie, při nichţ dochází 

k působení teploty na odpad tak, ţe je porušena mez jeho chemické stability. Lze zde 

zahrnout spalování, zplyňování, pyrolýzu, plazmové metody, apod. Mezi základní způsoby 

termického zneškodňování patří spalování, pyrolýza a zplyňování [20]. 

Spalování odpadů je řízené exotermické slučování hořlavých sloţek odpadů 

s kyslíkem za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek [20]. 

Pyrolýza odpadů je tepelný rozklad organických odpadních látek za nepřístupu 

oxidačních médií (vzduch, O2, CO2, vodní pára) v reakčním prostoru, při němţ se při 

teplotách nejčastěji v rozmezí 500°C aţ 1000°C vysokomolekulární organické látky 

rozpadají na jednoduché těkavé produkty a koks [20]. 

Zplyňování odpadů je řízený tepelný rozklad odpadních látek při teplotách nad 

800°C za podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, směřující k přeměně 

uhlíkatých materiálů na plynné hořlavé látky poţadovaného sloţení. Teploty, pouţívané u 

jednotlivých technologií bývají udávány ve velmi širokém rozmenzí, nejčastěji menzi 

300°C aţ 1 500°C, výjimečně i teploty vyšší; u plazmových metod jsou aplikovány teploty 

několika tisíc stupňů [20]. 

Termické metody vyuţívají odpad jako potenciální zdroj tepelné a elektrické 

energie. Technické aspekty provedení spaloven a jejich umístění poblíţ velkých měst 

kladou vysoké nároky na řízení kvality spalování s cílem minimalizovat obsah ţivotu 

nebezpečných plynů, které mohou vznikat při spalování některých druhů odpadů. Teplo 

vyrobené spalováním odpadu je po přeměně na páru vyuţito k pohánění konvenčních 

parních turbín, které vyrobenou elektrickou energií kladně přispívají k energetické bilanci 

měst. Finálním přínosem je také  95% redukce objemu odpadů a jejich přeměna v suroviny 
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pro další recyklaci, čímţ se sniţují nároky na kapacitu skládek pro konečné uskladnění 

dále nezpracovatelného odpadu [24].   

Výhody termických metod: 

 Relativně dokonalé odstranění nebezpečných vlastností odpadů 

 Redukce objemu odpadů 

 Vyuţívání energie v případě kladné energetické bilance 

Nevýhody termických metod: 

 Energetické nároky v případě záporné energetické bilance 

 Nutnost nakládání s tuhými produkty spalování 

 Produkce emisí do ovzduší – produkce skleníkového CO2 

 Emise PCDD/F, PAH 

 Vysoké náklady (investiční náročnost, provoz spalovny, doprava odpadu, nároky na 

obsluhu apod.) 

V případě odpadu s velkým nespalitelným podílem je velká produkce polela. 

2.8.4 Skládkování 

Jednou z obvyklých forem odstraňování odpadů je skládkování na řízených 

skládkách. Skládky by měly představovat v systému nakládání s odpady poslední článek 

v řetězci odstraňování odpadů. I přes tuto filozofii bývá stále největší mnoţství 

komunálního odpadu odstraňováno právě tímto způsobem. 

Skládku můţeme definovat jako technické zařízení určené k odstraňování odpadů 

jejich trvalým a řízeným uloţením na zemi nebo do země [3]. 

Tato technická zařízení musí respektovat uloţení odpadů z několika hledisek: 

 Hygienického 

 Geologického 

 Hydrogeologického 

 Geomechanického 
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 Ekologického 

Technickým zabezpečením by skládka neměla narušovat okolní krajiny a být trvale 

odolná proti mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým vlivům. 

Podle Koncepce odpadového hospodařství z roku 2001 bylo v provozu v ČR 

celkem 352 skládek vyhovujících předpisům, z toho bylo 36 skládek, na kterých můţe být 

ukládán nebezpečný odpad. 

Celková kapacita skládek v ČR pro všechny kategorie odpadů je dostatečná, dle 

odhadu postačí na dalších cca 50 let. V roce 2000 bylo na skládky uloţeno cca 11 mil. tun 

odpadů. 

Skládkování odpadů zásadně ovlivňuje směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. 

Dubna 1999 o skládkách odpadů a která je jiţ zakotvena v zákoně o odpadech a podrobněji 

v prováděcí vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – viz kapitola 

3.1.2 a 3.1.2.7. Seměrnice Rady se především dotýká biologicky rozloţitelných odpadů. 

V ČR je legislativně skládkování především upraveno zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou MŢP o podrobnostech nakládání 

s odpady č. 383/2001 Sb. [4]. 

2.8.5 Technické poţadavky na skládky 

Technické poţadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitoring a podmínek jejich uzavření a 

rekultivace musí odpovídat příslušným technickým normám: 

 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek 

 ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek 

 ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 

 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek 

 ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 

 ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek 
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 ČSN 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek 

Skládka, jako technické zařízení pro odstraňování odpadů, musí být opatřena 

z technického hlediska [4]: 

 Systémem těsnění 

 Systémem odvodnění a odplynění 

 Monitorovacím systémem 

 Podklady pro následné uzavření skládky a její rekultivaci 

Z provozního hlediska musí být skládka vybavena [4]: 

 Technickými prostředky umoţňujícími příjem odpadů 

 Oklepovou a mycí rampou 

 Obsluţnými komunikacemi 

 Inţenýskými sítěmi (rozvod elektrické energie, přívodem vody) 

 Provozní budovou a sociálním zázemím 

 Oplocením objektu skládky 

 Informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níţ jsou 

uvedeny základní informace: 

o Název zářízení 

o Druhy a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které je moţné v zařízení 

odstraňovat 

o Obchodní firma nebo název včetně adresy 

o Správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení 

o Provozní doba zařízení 

Skládkování je tedy stále nejlevnější ze všech moţností zneškodňování odpadů. 

Tuto situaci má ale změnit nový odpadový zákon, který navrhuje postupné zvyšování 

poplatků za skládkování, aby se jeho cena postupně přiblíţila ceně energetického vyuţití 

komunálního odpadu ve spalovnách. Zákon má pomoci splnění evropské směrnice, která 

ukládá omezit skládkování biologicky rozloţitelného odpadu. Podle platné legislativy se 

má do roku 2010 sníţit mnoţství bio odpadu na skládkách o 25 %, do roku 2013 o 50 % a 
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do roku 2020 o 70 % oproti stavu v roce 1995. Přitom na skládkách v roce 2007 skončilo o 

čtvrtinu více bioodpadu, neţ kolik České republice pro rok 2010 směrnice povoluje [25]. 
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3 Nakládání s odpady v městě Ostrava 

3.1 Statutární město Ostrava 

Ostrava (polsky Ostrawa, německy Ostrau) je statutární a třetí největší město 

České republiky. Nachází se na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České 

republiky. Je vzdálena 10 kilometrů jiţně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů 

západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km [26]. 

Ostrava leţí na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Ostrava spadá do teplé 

klimatické oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 210 m n. m., která svědčí řadě druhů 

fauny a flóry typických pro střední Evropu. Proti jiným regionům se také liší určitými 

zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a 

specifickými podmínkami Ostravské pánve. Převládá zde klima s horkými, vlhkými léty a 

mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 8 °C s ročním průměrem sráţek kolem 580 

mm. Ze severu na jih (Antošovice – Nová Bělá) měří Ostrava 20,5 km, z východu na západ 

(Bartovice – Krásné Pole) 20,1 km. Délka místních komunikací činí 828 km. 

Ostrava zaujímá rozlohu 214 km² a tvoří ji celkem 23 městských obvodů, ve 

kterých ţije více neţ 310 tisíc obyvatel. Ke dni 1. 1. 2011 činil počet obyvatel 310 464. 

Hustota zalidnění je 1500 obyvatel na km
2
. Základní údaje jsou uvedeny v tabulce č. 18 

[27].  

Městské obvody: Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a 

Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, 

Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, 

Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice. 

Obce: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Václavovice, Olbramice, 

Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Velká Polom, Vřesina a Zbyslavice. 
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Tabulka č. 2: Základní údaje o statutárním městě Ostrava 

Rozloha 214 km2 

Počet obyvatel 310 464 (1. 1. 2011) 

Hustota osídlení 1 500 obyv./km2 

Počet městských obvodů 23 

Průměrná nadmořská 

výška 
210 m n. m. 

Průměrná roční teplota + 8 °C 

Největšími průmyslovými podniky v Ostravě jsou Arcelor Mittal Ostrava, a.s., 

Evraz Vítkovice, a.s., Vítkovice – steel, a.s., BorsodChem MCHZ, s.r.o., Dalkia Morava, 

a.s., Dopravní podnik Ostrava, a.s., OKD Bastro, a.s. Mezi výnamné obchodní společnosti 

v Ostravě patří také společnost OZO Ostrava s.r.o, která v rámci statutárního města 

zajišťuje komplexní činnosti při nakládání s odpady [27]. 

3.2 Státní orgány města Ostrava 

Řízení města Ostravy tvoří dvě úrovně řízení. Na prvním stupni řízení působí 

zastupitelstvo města, rada města, primátor, Magistrát města Ostravy a Městská policie 

Ostrava. Na druhém stupni, tedy na úrovni městských obvodů, působí zastupitelstva 

městských obvodů, rady městských obvodů, starostové a úřady městských obvodů [28]. 

Zastupitelstvo města má 55 členů. Je voleno občany města na čtyřleté funkční 

období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, 

hospodaření s majetkem města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, 

schvalování rozpočtu a závěrečného účtu města, vydávání obecně závazných vyhlášek, 

volba, zřizování a ustanovení orgánů města, zřizování městské policie a udělování 

čestných občanství a cen města. Zastupitelstvo města zasedá podle schváleného jednacího 

řádu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná [29].  

Rada města má 11 členů. Tvoří ji primátor, náměstci primátora a radní zvolení 

zastupitelstvem města. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její 

působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, 

plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám zaloţeným nebo 



Bc.Qian Liu: Problematika odpadů na Ostravsku 

2011 22 

zřízeným zastupitelstvem města, plnění funkce valné hromady u společností, v nichţ je 

město jediným akcionářem nebo společníkem, zřizování komisí a řízení jejich činností, 

rozhodování o organizační struktuře magistrátu, zřizování jednotlivých odborů, jmenování 

vedoucích odborů, stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stíţností, 

vydávání nařízení města, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce [30]. 

Primátor města Ostravy zastupuje město navenek, má právo uţívat primátorských 

insignií a závěsného odznaku se státním znakem České republiky. Stojí v čele statutárního 

města Ostravy. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Ze své 

činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný Zastupitelstvu města Ostravy. Na 

ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 8. 11. 2006 byl primátorem zvolen Ing. Petr Kajnar 

[31].  

Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a 

zaměstnanci města zařazení do magistrátu města. Magistrát města se člení na odbory, které 

zřídila pro jednotlivé úseky činnosti rada města. Postavení odboru mají i odborné útvary 

magistrátu města s jiným názvem neţ odbor (útvar, úřad, archiv). Funkci zaměstnavatele 

plní vůči všem zaměstnancům města, s výjimkou zaměstnanců městské policie, tajemník 

magistrátu. Tajemník magistrátu zajišťuje zejména řešení pracovněprávní problematiky a 

personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a koordinuje činnost 

jednotlivých odborů [32]. 

Městská policie je instituce zřízená k zabezpečování místních záleţitostí 

veřejného pořádku. Zřízení této instituce vychází ze zákona České národní rady číslo 

553/1991 Sb., o obecní policii a zákona České národní rady číslo 367/1990 Sb., o obcích. 

Vrchním velitelem Městské policie Ostrava je primátor [33]. 
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Obrázek č. 5: Schéma řízení města Ostrava. 

3.3 Ţivotní prostředí v městě Ostrava 

Špatná kvalita ovzduší je nejtíţivějším problémem ţivotního prostředí současné 

Ostravy. Vedení města proto přes své legislativou omezené moţnosti přistoupilo k 

několika zásadním krokům, jimiţ chce přispět k nápravě situace a rovněţ ovlivnit instituce, 

které mohou zamezit alarmujícímu překračování limitů polétavého prachu a na něj 

navázaných škodlivin. Primární odpovědnost leţí na Vládě České republiky, coţ dokládá 

usnesení Vlády České republiky ze dne 9. dubna 2010, v němţ je vybraným ministrům 

uloţeno zajistit plnění opatření, uvedených ve zprávě. Statutární město Ostrava iniciativně 

zpracovalo Návrh konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území statutárního 

města Ostravy, kterou předloţilo Ministerstvu ţivotního prostředí. V současné chvíli 

připravuje město Ostrava další návrhy opatření ke zlepšení stavu ovzduší, která by doplnila 

jiţ předloţený souhrn. Kromě toho od 15. prosince loňského roku přistoupilo město 

Ostrava také k mimořádné přepravě osob v MHD v době vyhlášení signálu regulace [34]. 
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3.4 Zpracovatel odpadu OZO Ostrava s.r.o. 

Obchodní společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla v roce 1994 z dnes jiţ bývalé 

rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava, která byla zaloţena v roce 1949. Ve společnosti 

OZO Ostrava pracuje 323 zaměstnanců, z toho počtu je 10 řídících pracovníků. Základem 

činnosti společnosti je sběr, svoz, vyuţívání a odstraňování odpadů z měst, obcí a od 

podnikajících subjektů, svoz stavební sutě, výroba náhradního paliva pro cementárny, 

výroba granulátu z PE plastů, třídění a lisování PET lahví, třídění skla, výroba bioplynu, 

odvoz fekálií, nákladní a speciální doprava, poradenství a ekologická osvěta a výchova. 

Největším obchodním partnerem společnosti je statutární město Ostrava s objemen 

poskytovaných sluţeb 173 miliónů Kč v roce 2009. Obchodní společnost OZO Ostrava 

dále zajišťuje komplexní systém nakládání s komunálním odpadem pro dalších 34 měst a 

obcí v rámci regionu. V roce 2009 společnost vytřidila 543 tun PET lahví a 4361 tun 

vytříděného papíru. Na své lince skla společnost zpracovala celkem 5 688 tun skla [35, 

36]. 

 

Graf č. 1: Celkový počet kontejnerů na separovaný sběr rozmístěných ve svozové oblasti Ostrava[36]. 

V roce 2009 měla společnost OZO Ostrava rozmístěno celkem na území města 

Ostravy 944 kontejnerů na papír, ze kterého získala 4 107 tun papíru, 980 kontejnerů na 

sklo s výtěţkem 2 204 tun skla a 1 010 kontejnerů na plast a nápojové kartony s celkovým 

objemem tohoto odpadu 2 819 tun. Významným počinem byla skutečnost, ţe společnost 

OZO Ostrava poskytla v roce 2009 všem ostravským městským obvodům částku 5 milionů 
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korun na budování kontejnerových stanovišť. Dále společnost provozuje na území města 

Ostravy celkem 18 sběrných dvorů, do kterých mohou občané zdarma odevzdávat odpad 

[36].  

 

Graf č. 2: Celkový počet rozmístěných kontejnerů společnosti OZO Ostrava (v tisících ks) [36]. 

3.5 Druhy a mnoţství zpracovaného odpadu 

Společnost OZO Ostrava kaţdým rokem zvyšuje podíl barevných kontejnerů na 

separovaný odpad, viz graf. č. 3. 

 

Graf č. 3: Produkce komunálního, směsného a ostatního odpadu v Ostravě v tunách, za léta 2005 aţ 2009 [36]. 
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obaly od kosmetiky. Obaly se nyní sbírají společně s plasty do ţlutých popelnic. Třídění 

kovových obalů v Ostravě předcházel pilotní projekt. Cílem bylo zjistit, zda je výhodnější 

třídit kovové obaly do speciálních popelnic nebo společně s plasty a nápojovými kartony 

[37]. 

Pro pokus byly vybrány dvě oblasti města, které se liší typem zástavby a hustotou 

obyvatel – Výškovice a Slezská Ostrava. Ve Výškovicích lidé od března do listopadu 2010 

třídili kovy společně s plasty, ve Slezské Ostravě byly rozmístěny popelnice vyhrazené 

pouze na kovové obaly. Z výsledků pilotního projektu vyšlo najevo, ţe společný sběr a 

svoz kovových obalů spolu s plasty a nápojovými kartony je levnější neţ sběr a svoz 

samostatných nádob na kovové obaly [37]. 

Společnost OZO Ostrava denně sveze z území města Ostravy aţ 220 tun odpadu. 

Z tohoto mnoţství odpadu je 185 tun uloţeno na skládku, 35 tun odpadu je dále 

zpracováno. V  tabulce č. 3 je uveden přehled za léta 2005 aţ 2009 [36]. 

Tabulka č. 3: Produkce komunálního odpadu a jeho sloţek v Ostravě za léta 2005- 2009 v tunách [36]. 

Druh komunálního odpadu 2005 2006 2007 2008 2009 

Směsný komunální odpad 58 225 63 943 61 108 60 977 60 702 

Objemný odpad 6 087 6 331 6 470 8 531 8 722 

Papír 5 202 5 154 5 511 4 887 4 107 

Plast 1 228 1 644 2 072 2 353 2 819 

Sklo 1 137 1 424 1 711 2 024 2 204 

Odpad ze zeleně 528 882 1 127 2 377 3 556 

Kovy 195 68 193 330 178 

Stavební odpad občanů 197 93 1 047 936 1 367 

Nebezpečné odpady 761 175 113 129 120 

Ostatní odpady 62 1040 1 119 1 517 2 166 

OK celkem 73 662 80 754 80 471 84 061 85 941 

Komunální odpad obsahuje odpady ze svozu směsného a separovaného odpadu, 

odpady velkoobjemových kontejnerů (objemný odpad) a odpady ze sběrných dvorů, které 

provozuje společnost OZO Ostrava s.r.o.  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/b-komplex-forte-generica-tbl100/5470583?rtype=V&rmain=7810023&ritem=5470583&rclanek=9721502&rslovo=466461&showdirect=1
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3.6 Skládka komunálních odpadů města Ostravy 

Odpady jsou vyuţívány k recyklaci, částečně se odpad vyuţívá jako palivo ve 

spalovnách a zbytek je odstraňován skládkováním. 

Pro skládkování pouţívá společnost OZO skládku TKO v Ostravě – Hrušově. Tato 

skládka je lokalizována v prostoru bývalého odvalu důlních hlušin, kde bylo zahájeno před 

25 léty ukládání odpadů ze svozu. Tato skládka má kapacitu a povolení do roku 2015 [36]. 

Na níţe uvedeném grafu je uvedeno mnoţství odpadu za léta 2004 aţ 2009 

uloţeného na této skládce [36].  

 

Graf č. 4: Mnoţství uloţeného odpadu v tunách na skládce TKO v Ostravě – Hrušově [t] [36]. 

Mnoţství skládkovéhoo plynu a produkce elektrické energie skládky byla 

v posledních letech niţší z důvodů, ţe skládka TKO je z velké části jiţ vyčerpána. 

Mnoţství produkce skládkvého plynu a elektrické energie v roce 2004 aţ 2009. je uvedeno 

na grafu č. 5[36]. 
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Graf č. 5: Produkce skládkového plynu a elektrické energie na skládce TKO v Ostravě – Hrušově [36]. 

V areálu skládky TKO v Ostravě – Hrušově je provozována společností OZO 

Ostrava městská kompostárna, která má za cíl zvýšit míru vyuţívání biologicky 

rozloţitelných odpadů ze zeleně od občanů ţijících na území města Ostravy, ale i 

z veřejných ploch, které udrţují jednotlivé městské obvody. Společnost OZO Ostrava 

v roce 2009 zaregistovala kompost jako výrobek pod obchodním názvem KOMPOZO I. 

Jedná se o organické hnojivo vyrobené převáţně z rozlinných materiálů a bioodpadů. Na 

kompostárnu společnosti OZO Ostrava bylo v roce 2009 navenzeno celkem 6329 tun 

zeleně, coţ představuje nárůst oproti roku 2008 o 17%.  Celkové mnoţství navezeného 

bioodpadu na kompostárnu v Ostravě – Hrušově je uvedeno v grafu č. 6 [36]. 
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Graf č. 6: Celkové mnoţství navezeného bioodpadu na kompostárnu v Ostravě – Hrušově. 

V současné době se odpad z Ostravy ukládá na čtvrtou etapu skládky, která má 

slouţit do roku 2013. V budoucnu se však připravuje její další rozšíření. V budoucnu by 

měl odpad z Ostravy směřovat do karvinské spalovny odpadu. Spalovna má fungovat 

nejpozději v roce 2015 a má hrušovské skládce výrazně ulevit. Denně by tam popelářské 

vozy měly vyvézt dvě stě tun odpadu z Ostravy. Ročně v ní zmizí aţ 190 tisíc tun odpadu z 

celého kraje. Proti výstavbě spalovny se však staví mnoţstí lidí, kteří jiţ podepsali 

mnoţství petic [38]. 

3.7 Sběrné dvory ve městě Ostrava 

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy zpětného 

odběru elektrospotřebičů. 

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního 

města Ostravy bezplatně odevzdat [39]: 
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 větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrném dvoře v Ostravě – Kunčicích a 

dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě – Hrušově  

 separované sloţky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony) 

Mnoţství odpadu, které lze ve sběrných dvorech odevzdat, je 4 m3, větší 

mnoţství odpadu lze bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě – Kunčicích. 

Větší mnoţství zeleně a větví lze bezplatně odevzdat jen v areálu skládky a kompostárny 

v Ostravě – Hrušově. Do sběrných dvorů nelze odevzdávat ţádný stavební odpad [39].  

Aby se dostaly sběrné dvory do povědomí občanů Ostravy, byla v roce 2008 

provedena kampaň s názvem „Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?“. Při této kampani 

byly občanům rozeslány do schránek mapky s umístěním a otevírací dobou nejbliţších 

sběrných dvorů v daném obvodě [40]. 

3.8 Černé skládky 

Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany 

ţivotního prostředí téměř kaţdého města, obce nebo městského obvodu. Černé skládky 

váţně ohroţují ţivotní prostředí a jejich nebezpečnost je dána především charakterem 

odpadu, který je na nich uloţen, jejich vzdáleností od vodních toků, propustností půdy a 

výškou hladiny spodní vody. Největším rizikem černých skládek pro ţivotní prostředí je 

kontaminace půd a vodních zdrojů. Dochází tak ke škodlivému působení na rostliny a 

ţivočichy, sniţování druhové rozmanitosti a samozřejmě i zápachu a estetickému 

znehodnocením okolní přírody [41]. 

Moţná rizika ţivotního prostředí: 

 Vznik poţáru 

 Únik škodlivých a jedovatých látek do ovzduší 

 Zamoření půdy a vody 

 Poškození lokálního ekosystému 

 Ohroţení zdroje pitné vody 

 Sníţení estetické hodnoty krajiny 
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Moţná rizika lidského zdraví: 

 Moţnost zranění o ostré hrany předmětů 

 Zvýšený výskyt hlodavců (potkanů, myší) 

 Zvýšený výskytu obtiţného hmyzu a komárů 

 Chemické výpary 

 Moţnost infekce 

 

Obrázek č. 6: Černá skládka komunálního odpadu vyrostla v chráněné krajinné oblasti Bystřina u Kostelní Břízy. 

3.9 Osvěta a výchova obyvatel 

Jednou z metod, jak v budoucnu zlepšovat kvalitu odpadového hospodářství je 

nejenom vývoj nových technologií a spolupráce s obcemi, ale také především osvěta 

veřejnosti, a to jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak environmentální výchovou. 

Ve městě Ostrava k těmto účelům slouţí centrum odpadové výchovy, které   je 

útvarem společnosti OZO Ostrava. Centrum se stará o environmentální výchovu, 

vzdělávání a osvětu občanů svozové oblasti OZO. Zaměřuje se především na školní 

mládeţ - pro základní a střední školy má připraveny vzdělávací programy, které dětem 

objasní zásady systému nakládání s odpady v jejich městě či obci. Podobný program je po 

domluvě připravován i pro organizované skupiny dospělých zájemců o problematiku 

http://cov.ozoostrava.cz/
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odpadového hospodářství. Centrum odpadové výchovy rovněţ organizuje rozsáhlé 

kampaně pro občany a pravidelné dny otevřených dveří OZO [42]. 

4 Průzkum obyvatelstva v oblasti nakládání s odpady 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je zjistit postoj respondentů k problematice nakládání 

s komunálními  odpady na území města Ostravy. Výzkum by měl prověřit silné a slabé 

stránky systému odpadového hospodářství s komunálními odpady, coţ můţe přispět ke 

zlepšení dosavadního stavu. 

4.2 Metoda výzkumu 

Ve své práci jsem vyuţila metodu kvantitativního výzkumu. Kvantitativní 

výzkum je metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, který popisuje jevy pomocí 

proměnných (znaků), které jsou sestrojeny tak, aby měřily určité vlastnosti. Výsledky 

takových měření jsou pak zpracovány a interpretovány, například s vyuţitím statistiky. 

Kvantitativní výzkum se oproti kvalitativnímu výzkumu zaměřuje na rozsáhlejší 

společenské otázky a zkoumá tedy větší okruh informací [43]. 

Provedený kvantitativní výzkum zahrnoval tyto části: 

 Stanovení výzkumného vzorku (souboru). 

 Metody a techniky sběru dat. 

 Analýza dat. 

 Prezentace a interpretace výsledků výzkumu. 

4.3 Stanovení výzkumného vzorku 

Výběrový soubor mého výzkumu činil 200 respondentů. Pro výběr souboru jsem 

pouţila techniku kvótního výběru, jako kvótu pro výběr procentuální poměr muţů a ţen ve 

městě Ostrava. Data o základním soubor (skutečný stav obyvatel) jsem získala z Českého 

statistického úřadu. Příslušná data uvádí tabulka č. 4 a tabulka č. 5 [44]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalitativn%C3%AD_v%C3%BDzkum
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Tabulka č. 4: Základní soubor – stav obyvatel v Ostravě k 1.7. 2009. 

Pohlaví  Počet obyvatel Poměr (%) 

muţi 163129 48,5 

ţeny 173188 51,5 

celkem 336317 100 
 

Tabulka č. 5: Výběrový soubor. 

Pohlaví  Počet respondentů Poměr (%) 

muţi 97 48,5 

ţeny 103 51,5 

celkem 200 100 

4.4 Technika sběru dat – dotazník  

Jako techniku sběru dat jsem ve výzkumu vyuţila nepřímé získávání empirických 

informací s pouţitím dopředu formulovaných otázek – tzv. dotazování. Otázky byly 

respondentům poskytnuty ve formě předem připraveného dotazníku, který je uveden 

v příloze č. 1. Dotazník obsahoval uzavřené otázky, které měly ověřit postoj obyvatel 

k systému nakládání s komunálními odpady v Ostravě a jejich přístup a doporučení 

k řešení této problematiky. Na konci dotazníku byly uvedeny identifikační otázky, podle 

kterých bylo moţné rozeznat pohlaví a bydliště respondenta, tak aby procentuální 

zastoupení muţů a ţen odpovídalo kvótnímu výběru. 

4.5 Analýza dat 

Data z vyplněných dotazníků jsem zpracovala pomocí počítačového programu sady 

Microsoft Office – Microsoft Excel. Data k jednotlivým otázkám jsem převedla do tabulek 

a vytvořila příslušné grafy. Na základě těchto údajů bylo moţné otázky vyhodnotit a získat 

tak informace o postoji dotázaných k problematice nakládání s odpady. 
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4.6 Vyhodnocení 

Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny spolu s grafem znázorňující procentuální 

poměr odpovědí respondentů. Nejdříve byly vyhodnoceny identifikační otázky pro získání 

procentuelního poměru muţů a ţen. Dále byly vyhodnoceny jednotlivé otázky, které jsem 

doplnila příslušnými grafy. 

4.7 Skutečná struktura 

Zkoumaný soubor tvořilo 200 dotázaných. Bliţší charakteristika souboru je 

uvedena v tabulce č. 5.  

4.8 Vyhodnocení 

1. Adekvátnost sběru odpadů v Ostravě 

Na otázku, zda si lidé myslí, ţe je sběr odpadů v Ostravě adekvátní, odpovědělo 

67,5 % respondentů kladně, a tudíţ povaţují sběr za vyhovující. Zbylým 32,5 % se sběr 

v Ostravě nejeví adekvátní, coţ můţe být způsobeno malou četností odvozu v místě 

bydliště respondentů, kteří odpovídali záporně. (Viz graf č. 7) 

 

Graf č. 7: Adekvátnost sběru odpadů v Ostravě. 

67,5%

32,5%

ano ne
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2. Nutnost zvýšení četnosti odpadů 

Na otázku, zdali je nutné zvýšit četnost odvozu odpadů, odpovědělo 30,5 % 

respondentů kladně, zbylých 69,5% odpovědělo záporně. Většina dotázaných si tedy 

nemyslí, ţe by se četnost odvozu měla zvýšit a jsou se současným stavem spokojeni. (Viz 

graf č. 8) 

 

Graf č. 8: Nutnost zvýšení četnosti odpadů. 

3. Třídění odpadů 

Respondentům byla poloţena otázka, zdali ve své domácnosti třídí odpad. Bylo 

zjištěno, ţe 78,0% dotázaných odpad třídí. Při porovnání vyšlo také najevo, ţe lidé 

obývající rodinné domy třídí odpad více neţ lidé z panelové zástavby. (Viz graf č. 9 a 10) 
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Graf č. 9: Třídění odpadů. 

 

 

Graf č. 10: Třídění odpadů (Panelová zástavba/Rondinný dům). 

4. Vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad 

Na otázku jak daleko jsou umístěny popelnice na tříděný odpad odpověděla 

necelá polovina dotázaných -48%, ţe se nachází v místě jejich bydliště a dalších 34% 

odpovědělo, ţe popelnice jsou umístěny do 150m od místa bydliště. Nasvědčuje to tomu, 

ţe rozmístění sítě kontejnerů na tříděný odpad v Ostravě je vyhovující a pokud lidé chtějí, 
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mají moţnost odpad třídit. 13 % lidí odpovědělo, ţe se popelnice na tříděný odpad nachází 

více neţ 150m od místa bydliště. (Viz graf č. 11) 

 

 

Graf č. 11: Vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad. 

5. Spokojenost se systémem třídění odpadů 

70 % dotázaných je spokojeno se stávajícím systémem třídění odpadů, 10,5%  se 

o tuto problematiku nezajímá. Nespokojenost projevilo 19,5 % ze zkoumaného vzorku. 

Celkově je tedy většina lidí spokojena, coţ je pro systém třídění velmi přínosné. (Viz graf 

č. 12) 
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Graf č. 12: Spokojenost se systémem třídění odpadů. 

 

6. Zlepšení systému třídění odpadů 

Respondentům byla poloţena otázka, jakým způsobem by bylo moţné vylepšit 

stávající systém třídění odpadů. Největší počet dotázaných (40%) je se stávajícím 

systémem spokojeno, 31,5% respondentů by uvítalo větší počet kontejnerů. Mnohdy se 

setkáme s případem, kdy přeplněné popelnice mohou některou skupinu lidí od třídění 

odrazovat. Svozové společnosti by tedy měly důsledně kontrolovat dostatečnou kapacitu 

kontejnerů na tříděný odpad. 24,5% vidí zlepšení systému třídění odpadů v moţnosti 

třídění více druhů komodit. Některé komodity, jako je biologický odpad, nejsou v Ostravě 

tříděny, přestoţe jsou domácnostmi produkovány ve značném mnoţství. 5,5% uvedlo 

jinou moţnost. (Viz graf č. 13) 
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Graf č. 13: Zlepšení systému třídění odpadů. 

7. Znalost lokality sběrných dvorů 

Znalost lokality sběrného dvora jsem si v dotazníku ověřila tím, ţe jsem po 

respondentovi poţádala uvedení přesné lokality. Bylo tak prověřeno, zda dotyčný opravdu 

ví, kde se sběrný dvůr nachází. Správnou lokalitu sběrného dvora uvedlo 56,5 % lidí, 

46,3% dotázaných umístění sběrného dvora neznalo. (Viz graf č. 14) 

 

Graf č. 14: Znalost lokality sběrných dvorů. 
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8. Vyuţívání sběrných dvorů 

Na otázku, zdali respondenti vyuţívají sběrný dvůr, odpovědělo Ano 60,5 % 

dotázaných. Zbylá část (39,5% ) sluţeb sběrného dvora nevyuţívá. (Viz graf č. 15) 

 

Graf č. 15: Vyuţívání sběrných dvorů. 

9. Povědomí o černých skládkách 

Na otázku ohledně povědomí o černých skládkách odpovědělo 67 % lidí, ţe jim 

vadí. 27 % dotázaných o ţádných neví, z čehoţ lze usuzovat, ţe se v blízkosti jejich 

bydliště ţádné nenachází. 6 % lidí se o tuto problematiku vůbec nezajímá. Lze konstatovat, 

ţe většina společnost vnímá černou skládku jako negativní jev, se kterým by se mělo něco 

dělat. Bohuţel z právního hlediska je zaloţení černé skládky velice těţko prokazatelné. 

Problému by se mohlo zamezit zvýšením četnosti kontrol policií, zvýšením pokut a 

environmentální osvětou obyvatelstva. (Viz graf č. 16) 
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Graf č. 16: Povědomí o černých skládkách. 

10. Zlepšení systému likvidace odpadů 

Na dotaz, jak zlepšit systém likvidace odpadů odpovědělo 61,5 % dotázaných tak, 

ţe by bylo potřeba zvýšit míru třídění odpadů. 12,5 % by vidělo řešení ve vybudování 

spalovny, 18 % se tímto problémem nezajímá, 9,5 % by navrhovalo jiná řešení. 

Většina dotázaných tedy upřednostňuje a doporučuje třídění odpadů, coţ povaţuji 

za pozitivní hledisko, které také vyplývá z obecné strategie odpadového hospodářství, kdy 

by mělo materiálové vyuţití převládat nad energetickým. (Viz graf č. 17) 
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Graf č. 17: Zlepšení systému likvidace odpadů. 

 

Graf č. 18: Pohlaví. 
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Graf č. 19: Bydliště. 

 

Graf č. 20: Třídění odpadů (Panelová zástavba). 
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Graf č. 21: Třídění odpadů odpadů (Rodinný dům). 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit a shrnout problematiku produkce a 

nakládání s komunálním odpadem na území České republiky. Dále bylo cílem zjistit 

současný stav nakládání s komunálním odpadem ve městě Ostrava a ověřit postoj obyvatel 

k této problematice prostřednictvím kvantitativního výzkumu. 

Odpady jsou problémem, který je spjatý s existencí lidstva. Neustále se zvyšující 

mnoţství odpadů by mělo být impulzem k uplatnění správných metod nakládání 

s odpadem z ekonomického i ekologického hlediska.  Mělo by se jednat především o 

vyuţívání odpadů jako zdroje druhotných surovin, omezování samotného vzniku odpadů a 

jejich  nezávadné zneškodňování. Tyto aspekty představují významný přínos pro ochranu 

ţivotního prostředí a racionální vyuţívání přírodních zdrojů. Správným nakládáním s 

odpady dochází k šetření primárních surovin a energetických zdrojů a sniţuje se tak 

celkové mnoţství škodlivin v ţivotním prostředí. V oblasti nakládání s 

komunálními odpady ve městě Ostrava dochází v posledních letech ke zlepšování. Lidé 

mají moţnost třídit vyuţitelné sloţky odpadů a celkově se zvyšuje jejich informovanost 

v této problematice. Skutečný postoj obyvatel k systému nakládání s odpady poskytuje 

v diplomové práci výzkum. Prostřednictvím výzkumu bylo moţné získat poznatky, které 

lze uplatnit k vytvoření návrhů a opatření, jak stávající systém vylepšit. Jedná se především 

o zvýšení míry třídění vyuţitelných sloţek odpadu u obyvatel, větší míru vyuţívání 

sběrných dvorů a moţnost třídit více komodit komunálního odpadu. 
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Príloha 1. Dotaznik 

Dobrý den. 

Dovoluji si Vás poţádat o vyplnění dotazníku, týkajícího se problematiky nakládání 

s odpady ve městě Ostrava. Vyhodnocený dotazník bude důleţitým materiálem ke 

zpracování mé diplomové práce. Dotazník je anonymní. Děkuji za Vaši ochotu a čas k 

vyplnění. Qian Liu, studentka VŠB-TU Ostrava. 

Označte vţdy jednu Vámi zvolenou moţnost kříţkem. 

1. Co si myslíte o sběru odpadů v Ostravě. Je adekvátní? 

  □ Ano.     □ Ne.  

2. Je nutné zvýšit četnost odvozu odpadů? 

  □ Ano.   □Ne.  

3. Třídíte odpad? 

  □Ano.   □Ne.  

4. Jak daleko od Vašeho bydliště jsou umístěny popelnice na tříděný odpad? 

  □V místě nebo těsné blízkosti mého bydliště.    □Do 150 m od mého bydliště.  

  □Více neţ 150 m od mého bydliště.     □Nezajímá mě to. 

5. Jste spokojení se systémem třídění odpadů? 

  □Ano.   □Ne.      □Nezajímá mě to. 

6. Co Vám chybí na systému třídění odpadů? 

  □Vyhovuje mi stávající systém.     □Moţnost třídit více komodit.  



 

  

  □Větší počet kontejnerů na tříděný odpad.             □Jiné………………… 

7. Víte, kde se nachází sběrný dvůr? 

  □Ano. Uveďte lokalitu ……………………………   □Ne.  

8. Vyuţíváte sběrné dvory pro likvidaci odpadů? 

  □Ano.   □Ne.  

9. Co si myslíte o černých skládkách (odpady uloţené tam, kde nemají být) 

v Ostravě? 

  □Vadí mi.          □O ţádných nevím.   □Nezajímá mě to. 

10. Co doporučujete pro zlepšení likvidace odpadů v Ostravě? 

 □Vybudování spalovny komunálního odpadu. □Zvýšit míru třídění odpadů u obyvatel.  

 □Jiné. Uveďte: ………………………………  □Nezajímá mě to. 

Děkuji Vám za vyplnění! 


