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1. Úvod 

Odpadové hospodářství je součástí politiky ochrany životního prostředí. Cílem této 

práce je přiblížení a zhodnocení hospodaření s odpady ve statutárním 

městě Ostrava a okolních městech a obcích, které patří pod svozovou oblast společnosti  OZO 

Ostrava s. r. o. Tato společnost poskytuje komplexní služby při  nakládání s odpady, jako je 

sběr, svoz, využívání a odstraňování komunálních, průmyslových, nebezpečných 

a živnostenských odpadů na zmíněném území.  

Zvolené téma práce je mi  blízké, protože bydlím ve městě Ostrava a také, protože 

si  myslím, že problematika odpadového hospodářství je velice důležitá a je jen na nás, 

abychom se postarali  o to, jak a kde budou žít naše děti  a vnuci. 

Před popisem zpracování odpadů na území Ostravska, je nutné čtenáři  přiblížit také 

způsob, jakým se v České republice může s odpady hospodařit, tímto se zabývá první část 

práce. Odpadové hospodářství se na území ČR řídí českou legislativou a legislativou EU, 

do které ČR již od roku 2004 patří. V této části  práce jsou popsány pojmy, které 

s odpadovým hospodářstvím souvisí, aby se dalo lépe porozumět dalšímu textu. 

Bez znalosti  procesů, které se v odpadovém hospodářství používají, by se dalo hospodaření 

s odpady v Ostravě těžko porozumět. V textu je vysvětleno, kdo je to původce odpadů a jaké 

jsou jeho povinnosti. Ne všichni  jsou seznámeni  se skutečností, že Zákon o odpadech ukládá 

povinnost fyzickým osobám třídit odpad, pokud obec zavede systém separovaného 

(tříděného) sběru odpadů. 

Další část práce je zaměřena již přímo na město Ostrava a jeho stručnou 

charakteristiku. Je v ní popsána činnost společnosti  OZO Ostrava s. r. o. a hospodaření 

s odpady v Ostravě. Dále je v textu přiblížen Plán odpadového hospodářství statutárního 

města Ostrava, cíle, které byly v POH na roky 2005 – 2010 stanoveny a také jejich 

zhodnocení. 

V poslední části  práce je řešená problematika zpracována do čtyř žurnalistických 

žánrů – úvodníku, ankety, interview a glosy, které jsou psány tak, jako by mohly být 

publikovány ve fiktivním časopise „Kam s odpady“. 
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2. Charakteristika odpadového hospodářství 

Podle zákona o odpadech je odpadové hospodářství činnost, která se zaměřuje 

na předcházení vzniku odpadů, zabývá se nakládáním s odpady, péčí o místo, kde jsou 

uloženy a kontrolou všech těchto činností.  Definice nakládání s odpady i míst, kde mohou být 

odpady uloženy, je vysvětlena v podkapitole Pojmy související s odpadovým hospodářstvím. 

2.1  Legislativa Evropské unie 

Česká republika má povinnost implementovat směrnice a nařízení Evropské unie 

do svého právního systému.  

Mezi  nejdůležitější směrnice EU v oblasti  odpadového hospodářství patří směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic. 

Směrnice nahradila směrnici  č. 75/442/EHS o odpadech z roku 1975. Jak se píše v úvodním 

ustanovení směrnice, jejím cílem je „přiblížení se k evropské recyklační 

společnosti  s vysokou úrovní hospodárnosti  využívání zdrojů“.   

Další důležité směrnice: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech, 

 směrnice Rady č. 1991/31/ES o skládkách odpadů, 

 směrnice Rady č. 86/278/EHS o ochraně životního prostředí, a zejména půdy 

při  používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, 

 směrnice Rady č. 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité 

nebezpečné látky, 

 směrnice Rady č. 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů. 

Patří zde ještě další směrnice a také nařízení Rady a Evropské komise. Nařízení jsou 

na rozdíl od směrnic přímo aplikovatelná. [1] 

2.2  Legislativa České republiky 

V České republice je problematika odpadového hospodářství řešena v zákoně 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ten byl novelizován 

zákonem č. 188/2004 Sb. V zákoně č. 477/2001 Sb. je upraveno nakládání s obaly. Nakládání 

s odpady je v České republice upraveno také pomocí vyhlášek a nařízení vlády.  
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2.2.1 Zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů 

Zákonu předcházel zákon o odpadech, platný od roku 1991, ale až zákon č. 185/2001 

Sb. je plně v souladu s legislativou Evropské unie. 

Je rozdělen do 18 částí, které obsahují 89 paragrafů, dále následuje 13 příloh. [5] 

Jednotlivé části  vysvětlují pojmy, které souvisí s hospodařením s odpady, dále 

povinnostmi  při  nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku, 

pokutami  spojenými  s nedodržováním zákona a působením veřejné správy 

v oblasti  odpadového hospodářství. 

Zákon se zabývá nakládáním se všemi  odpady, mimo: 

 odpadní vody,  

 odpady drahých kovů, 

 radioaktivní odpady, 

 mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat 

usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu 

se zvláštním právním předpisem, 

 exkrementy, 

 nezachycené emisní látky znečišťující ovzduší, 

 odpady plastických trhavin, výbušnin a munice, 

 sedimenty, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností, vyjmenovaných 

v příloze č. 2, tohoto zákona,  

 zeminu nebo jiné přírodní materiály, které mohou být dále v přirozeném stavu použity. 

K těmto druhům odpadů se vztahují samostatné zákony jako zákon č. 539/1992 Sb., 

o puncovnictví a zkoušení drahých kovů a další.  

Pojmy související s odpadovým hospodářstvím  

Zákon o odpadech definuje základní pojmy. Zde jsou vybrány ty nejdůležitější, nutné 

pro základní orientaci  v legislativě odpadového hospodářství. 

Odpad je „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“. 

[10, § 3] 

Prvotním původcem odpadů je každý, při  jehož činnosti  odpad vzniká.  
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Původcem odpadů je pak právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 

při  jejíž činnosti  odpad vzniká, nebo která provádí úpravu odpadů či  jiné činnosti, jejichž 

výsledkem je změna složení nebo povahy odpadů. Dále pak obec počínaje okamžikem, 

kdy fyzická osoba odloží odpad na místě k tomu určeném, obec se pak stává vlastníkem 

tohoto odpadu.  

Komunální odpad je ten, který vznikne při  činnosti  fyzických osob (kromě těch, 

které vlastní živnostenské oprávnění), neboli  je to odpad, který vzniká v domácnostech. [1] 

Odpad podobný komunálnímu odpadu je odpad, který vzniká 

při  činnosti  právnických osob a fyzických osob, oprávněných k podnikání. 

Nebezpečný odpad je takový, který obsahuje jednu nebo více nebezpečných složek 

a vlastností, uvedených v příloze č. 2, zákona o odpadech. 

Nakládáním s odpady se rozumí „shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 

skladování, úprava, využití a odstranění odpadů“. [10, § 4] 

Skladování odpadů je proces soustřeďování odpadů na určité přechodné místo, 

a to na dobu nejvýše 3 let před jejich využitím, nebo 1 rok před odstraněním. 

Sběr odpadů je proces, kdy právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání, 

soustřeďuje odpad od obce a jiných subjektů, za účelem jeho předání k využití 

nebo odstranění. [1] 

Svoz odpadů znamená přepravu odpadů dopravním prostředkem, který není mobilním 

zařízením, ke sběru a výkupu odpadů. [1] 

Výkup odpadů je sběr odpadů za účelem jeho prodeje právnické osobě nebo fyzické 

osobě, oprávněné k podnikání, za sjednanou cenu. [1] 

Skládka je „zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem 

a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení 

provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení 

určeného pro skladování odpadů“, výjimkou je výše zmíněné skladování odpadů. [10, § 4]  

Úprava odpadů je „každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 

nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 

jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení 

jejich nebezpečných vlastností.“ [10, § 4] 
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Při  úpravě odpadů se může podle Balnera (2009) jednat o biologickou, fyzikálně-

chemickou nebo mechanickou úpravu. 

 Biologická úprava odpadů, znamená působení biologicky aktivní složky, z důvodu 

změny vlastností odpadů (např. snížení obsahu škodlivých látek). 

O fyzikálně-chemickou úpravu se jedná v případě sušení, kalcinace, filtrace, 

zatavení do asfaltu, nebo například zatavení do síry. 

Mechanickou úpravou odpadů se rozumí úprava jeho složení, ta zahrnuje i  třídění 

odpadu.  

Opětovné použití je postup, při  kterém jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou 

odpadem, opět použity k účelu, ke kterému již sloužily. [10] 

Využívání odpadů je činnost, díky které dochází ke zhodnocení odpadu. Odpad 

nahradí materiály, které se používají ke konkrétnímu účelu. V příloze č. 3, zákona o odpadech 

jsou činnosti  popsány. [10] 

Materiálové využití znamená náhradu prvotních surovin jinými  látkami, 

které získáme z odpadu, zahrnuje recyklaci, látkové využití vlastností odpadů k původnímu 

účelu aj., s výjimkou bezprostředního získání energie.  

Recyklací odpadů se rozumí využití odpadů, při  kterém je odpad znovu zpracován 

na výrobky nebo látky, které lze využít původním nebo jiným způsobem, včetně přepracování 

organických materiálů. Mezi  recyklaci  odpadů se nezahrnuje energetické využití 

a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mohou být použity jako palivo 

či  zásypový materiál.  

Odstranění odpadů je činnost, která ukončí nakládání s odpady, které už nelze více 

využít. Způsoby odstranění odpadů jsou vyjmenovány v příloze č. 4, zákona o odpadech. [1] 

Oprávněná osoba je každá osoba, která má oprávnění nakládat s odpady 

podle zákona o odpadech nebo zvláštních právních předpisů.  

Další pojmy související s odpadovým hospodářstvím podle Balnera (2009). 

Mechanicko-biologickou úpravou komunálních odpadů se rozumí 

úprava směsného komunálního odpadu, případně jiných odpadů, spočívající 

v kombinaci  mechanických, fyzikálních a biologických postupů, výsledkem je pak oddělení 
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složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a jejich případná další 

úprava.  

Energetickým využitím odpadu se chápe použití odpadů podobně jako paliva, 

za účelem získání jejich energetického obsahu, nebo použití jiným způsobem k dosažení 

výroby energie.  

Kompostování odpadů je aerobní proces (dochází při  něm k přístupu vzduchu), 

při  kterém se biologicky rozložitelný odpad přeměňuje na kompost. Kompostem je substrát, 

který vznikne po kompostování rostlinných zbytků. 

Komunitním kompostováním se pak chápe zpracování odpadů, tvořených 

rostlinnými  zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce, na kompost.  

Anaerobní digesce je řízený proces, při  kterém dochází k mikrobiálnímu rozkladu 

organických látek, bez přístupu vzduchu, za vzniku bioplynu a digestátu. 

Odpad se může využívat na povrch terénu, což znamená jeho využití při  uzavírání 

skládek k vytváření těsnící vrstvy skládky, nebo k rekultivaci  vytěžených povrchových 

důlních děl. Může se využít i  k terénním úpravám nebo rekultivacím postižených pozemků.  

Pojem rekultivace znamená uvedení postižených míst do souladu s okolím a obnovení 

funkčnosti  povrchu ve vztahu k jeho předchozímu nebo nově zamýšlenému užívání.  

Integrovaný systém je strategie, která koordinuje prevenci, sběr a využití 

komunálních odpadů, čímž směřuje k optimální činnosti, za respektování ekonomických, 

sociálních i  environmentálních požadavků. 

Svozovou oblastí se rozumí oblast, ve které osoba oprávněná k nakládání s odpady 

zajišťuje sběr a svoz odpadů. 

Sběrné nádoby jsou nádoby, do kterých se shromažďuje odpad. V obcích mají 

nejčastěji  objem 60 až 4000 litrů, jsou plastové, kovové nebo sklolaminátové. Mají odlišné 

barvy a tvar, podle toho, jaký odpad se do nich shromažďuje.  

Sběrný dvůr je místo, určené obcí ke shromažďování a sběru vybraného odpadu.  

Sběrné místo má pak na rozdíl od sběrného dvora jednodušší administrativní režim. 

Obce zde shromažďují pouze komunální odpad od občanů. 

Měrná produkce odpadů znamená množství vyprodukovaných odpadů vztažené 

na měrnou jednotku.   
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2.2.2 Zákon o obalech 

Zákon č. 477/2001 platí v České republice od 1. 1. 2002. Zákon stanovuje 

práva a povinnosti  právnických osob a fyzických osob, oprávněných k podnikání, 

při  nakládání s obaly. Zákon stanovuje cíle pro recyklaci  a využití odpadů z obalů. [1] 

2.3  Základní povinnosti  původce odpadů  

2.3.1 Zařazení podle druhů a kategorií 

Původce odpadů je povinen zařadit odpad podle druhu a kategorie. Odpady 

se zařadí do skupiny podle technologie jejich výroby, je jim přiřazen odpovídající číselný kód 

a kategorie. Kategorie odpadů se vymezují na ostatní a nebezpečné odpady. Kdy patří odpad 

do kategorie nebezpečný, jasně stanovuje zákon. Odpad patří do kategorie nebezpečný, pokud 

je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, pokud je smíšen nebo znečištěn některým 

z odpadů ze Seznamu nebezpečných odpadů nebo jestliže má nebezpečnou vlastnost, která je 

uvedena v příloze 2. zákona o odpadech.  

Podrobnější postup o tom, jak zatřídit odpady je stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb.  

Pokud je odpad zařazen do kategorie nebezpečný, je nutné s ním také tak nakládat.  

2.3.2 Oddělený sběr odpadů  

„Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

tímto zákonem a ostatními  právními  předpisy vydanými  na ochranu životního prostředí.“ 

[1, str. 39] 

Každý původce má dále povinnost shromažďovat odpady utříděné dle druhů 

a kategorií, jak jsme již uvedli. Musí také zabezpečit odpady proti  znehodnocení, odcizení 

nebo úniku.  

Občané musí odkládat odpad na místa, která jsou k tomuto určená a jakmile to obec 

stanoví vyhláškou, musí odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k dalšímu 

využití a odstraňování podle vyhlášky stanovené obcí.  

2.3.3 Vedení evidence o odpadech 

Obce a každý další původce musí vést evidenci  o odpadech. Je nutné vést 

evidenci  o produkci  odpadů a řádných způsobech nakládání s nimi.  
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Evidence obsahuje: 

 množství vyprodukovaného odpadu, 

 způsob, jakým se s ním naloží, 

 množství odpadu předaného k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační 

údaje o osobách, kterým byl předán,  

 množství odpadu přijatého, 

 datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby, která je za evidenci  odpovědná. 

2.3.4 Plán odpadového hospodářství 

V souladu se směrnicemi  Evropské unie byla zavedena povinnost zpracování plánu 

odpadového hospodářství. Tyto plány navazují na Programy odpadového hospodářství, 

které začaly fungovat s prvním zákonem o odpadech z roku 1991.  

Plán odpadového hospodářství zpracovávají původci  odpadů, kteří produkují ročně 

více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu (tímto původcem 

může být například obec s cca 3,5 až 4 tisíci  obyvateli). Obce, které se dobrovolně sdruží 

do svazku obcí za účelem shromažďování a odvozu odpadů a nakládání 

s komunálními  odpady, mohou podle zákona o obcích (zákon č. 128/200 Sb.) na základě 

písemné dohody zpracovávat společný plán odpadového hospodářství.  

Plán odpadového hospodářství musí obsahovat: 

 zhodnocení stavu odpadového hospodářství, bilanci  produkce odpadů 

a nakládání s nimi, 

 stanovené cíle a potupy, kterými  se bude předcházet vzniku odpadů, 

kterými  se omezí množství odpadů i  jejich nebezpečné vlastnosti, měl by 

obsahovat i  stanovené cíle pro využívání odpadů a jejich odstraňování, 

 podmínky pro splnění stanovených cílů a postupů a podmínky pro průběžnou 

kontrolu a změny plánu, 

 podrobný popis stavu a výhledu nakládání s jednotlivými  druhy odpadů, 

 vyhodnocení souladu odpadového hospodářství kraje a původce, 

 přehled opatření, která budou realizována k předcházení vzniku odpadů,  

 vnitřní dokumenty a způsob pro organizační zabezpečení řízení odpadového 

hospodářství,  
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 jméno, příjmení, kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li  původce 

povinný ho stanovit.  

Odpadového hospodáře si  musí stanovit podle zákona o odpadech 

původci  a oprávněné osoby, které nakládaly v posledních 2 letech s nebezpečnými  odpady 

ve větším množství než 100 t za rok a také provozovatelé skládek nebezpečných odpadů. 

Prostřednictvím odpadového hospodáře, tedy osoby s určitými  kvalifikačními  požadavky, 

zajišťují původci  odborné nakládání s odpady.  

Pro obce platí různé termíny zpracování plánů, jsou závislé na vyhlášení obecně 

závazné vyhlášky příslušného kraje. Plán se zpracovává minimálně na 5 let a to 

do roka od vyhlášení závazné části  plánu odpadového hospodářství kraje.  

2.3.5 Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu 

Mezi  další povinnosti  původce patří (nyní myslíme jen obce), stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tím 

se rozumí rozmístění sběrových nádob v obci, zabezpečení sběru nebezpečného odpadu 

a zajištění sběrných dvorů, nebo jiných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Obec 

musí také určit a zajistit místa k odkládání nebezpečných složek odpadu. Žádným právním 

předpisem není určeno množství a vzdálenost rozmístění sběrných nádob, je plně 

v kompetenci  obce, aby o tomto rozhodla v „systému nakládání s odpady“.  

Systém nakládání s odpady je pro fyzické osoby pobývající v dané obci  závazný. 

Mezi  tyto osoby se řadí i  návštěvníci, turisté apod. Pokud tak stanoví vyhláška, jsou 

povinni  třídit odpad do zvlášť určených nádob. [1] 

2.3.6 Zpoplatnění systému nakládání s komunálním odpadem 

Poplatek za provozování systému nakládání s komunálním odpadem může obec 

vybírat jedním ze tří způsobů. Prvním způsobem je zpoplatnění občana na základě smlouvy, 

podle zákona o odpadech. Druhou možností je stanovení zvláštního poplatku za odpad, třetí 

formou je místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.  

Místní poplatek může obec vybírat pouze od fyzických osob s trvalým pobytem 

v obci, pokud má obec ustanoven zvláštní poplatek, poplatníkem je každá fyzická osoba, která 

produkuje komunální odpad na území obce. [1] 
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2.4  Technologie zpracování odpadů 

Jak je uvedeno v přílohách zákona o odpadech, možností zpracování odpadů je pět. 

Některé technologie je možné použít pro využití, ale zároveň také pro odstranění odpadů. 

Jde o: 

 recyklaci,  

 skládkování,  

 tepelné zpracování odpadů, 

 biologické způsoby zpracování a  

 fyzikálně chemické způsoby zpracování.  

Recyklace odpadů 

Složky odpadů, které mohou lidé recyklovat, jsou tyto:  

 papír a kartony, 

 kovy,  

 sklo, 

 plasty. 

Téměř každý z nás využívá denně výrobky z papíru, mezi  přírodní zdroje se řadí také 

plechovky od limonád a potravinových konzerv, sklo je dalším z recyklovatelných zdrojů, 

říká se, že je nekonečně recyklovatelné a neméně důležitá je také recyklace plastů. [19] 

Recyklace znamená znovuvyužití odpadů. Již v devatenáctém století lidé 

využívali  recyklaci, například starý papír a textilie pro výrobu papíru nového. 

Při  recyklaci  se klade důraz na dvojnásobné zmírnění zatížení životního prostředí, jde 

tedy o technologii, která opětný využitím odpadů šetří přírodní zdroje a omezuje zatěžování 

životního prostředí. Odpady se při  recyklaci  stávají vstupní surovinou pro produkci  nových 

výrobků. 

Skládkování  

Jde o způsob odstraňování odpadů, kdy jsou odpady odváženy na skládku, kde jsou 

hutněny a pravidelně překrývány inertním materiálem. Skládkování je nejméně efektivní 

a žádoucí forma odstraňování odpadů. Podle Českého statistického úřadu se v České republice 

za rok 2010 umístilo na skládky v průměru 205 kg/obyvatele odpadů, je to poměrně vysoké 

číslo ve srovnání s Belgií (6 kg/obyvatele) nebo Německem (2 kg/obyvatele). [7] V Příloze 1 
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se nachází přehled produkce odpadů v České republice za rok 2011 a předešlé roky, 

podle způsobu nakládání s nimi. [6] 

Tepelné zpracování odpadů 

Mezi  formy tepelného zpracování odpadů se řadí jejich spalování, pyrolýza, procesy 

zplyňování a zkapalňování nebo mokrá oxidace. Tepelné zpracování se považuje 

za energetické využívání odpadů   

„Cílem spalování odpadů je snížit množství organických kontaminantů v odpadech, omezit 

celkové množství odpadů (a tím zaplnění skládek) a zakoncentrovat těžké kovy 

v zachycovaném popílku.“  [3, str. 89]  

Vedlejším jevem spalování je využití tepla, vzniklého při  tomto procesu. Technologie 

omezování vzniku odpadů a technologie pro jejich regeneraci  mají přednost před spalováním. 

Spalování je vhodné v oblastech, které jsou velice hustě obydlené a není zde možnost 

skládkování odpadů. Spalováním se můžou odstranit různé druhy odpadů, jak odpad 

komunální, tak i  tekuté kaly a plynné odpady.  Spalovací pece však musí odpovídat řadě 

požadavků kvůli  různorodým vlastnostem odlišných materiálů.  

Pyrolýza je šetrnější druh odstraňování odpadů, kdy se za teploty 150 
o
C až 900 

o
C 

uvolní těkavé látky a organické látky se rozloží za nepřístupu zplyňovacích médií, jako je 

vzduch, kyslík, oxid uhličitý a vodní pára.  

Mokrá oxidace se využívá pro odvodnění kalů. [3] 

 Biologické zpracování odpadů 

Významnou skupinou odpadů v České republice jsou biologicky rozložitelné odpady. 

Je nutné omezovat jejich skládkování, na skládkách mohou být zdrojem plynu a škodlivých 

hydrolýzních produktů. Patří zde i  vedlejší živočišné produkty a odpady z veřejného 

stravování a gastroodpady. Takové odpady se zpracovávají biologickými  metodami. Jde 

o kompostování, anaerobní fermentaci, anaerobní digesci  či  anaerobní vyhnívání, díky 

kterým se získává bioplyn a mechanicko-biologickou úpravu odpadů, jejímž cílem je získat 

pro skládkovaní takový materiál, který by měl co nejméně škodlivý vliv na životní prostředí. 

[2] 
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Fyzikální a chemické zpracování odpadů 

Způsoby fyzikálního a chemického zpracování slouží zejména k úpravě průmyslových 

chemických odpadů, hlavně nebezpečných. Do fyzikální a chemické technologie patří 

způsoby sedimentace, neutralizace a mnoho dalších. [3] 

3. Nakládání s komunálními  odpady v Ostravě a okolí 

3.1  Charakteristika města 

Ostrava je třetím největším městem České republiky, ležícím na severovýchodě země. 

Nachází se 10 km od polské hranice a 50 km od hranice se Slovenskem. Její vzdálenost 

od hlavního města Prahy činí 360 km. Město leží na soutoku řek Odry, Ostravice, Opavy 

a Lučiny. 23 městských obvodů se rozkládá na 214 km
2
, podle dat z roku 2012 má 302 965 

obyvatel. Hustota osídlení je ve městě cca 1500 obyvatel/km
2
. [18] 

Název města je odvozen od názvu řeky Ostravice, skládá se ze dvou částí – ostra, což 

je staroslověnský výraz pro slovo bystrá či  rychlá a výrazu ava, což je indoevropská 

koncovka označující vodní tok. [4] 

Historie 

Na území Ostravy bylo nalezeno pravěké sídliště lovců mamutů a můžeme soudit, že 

zde bylo používáno místní černé uhlí již 22 000 let nazpět, toto naleziště činí z ostravských 

nalezišť světový unikát. Dějiny osídlení tedy sahají až do pravěku, důkazem této doby je 

nález Petřkovické venuše neboli  Landecké venuše.  

Do 8. století se datuje počátek slovanského osídlení.  

Mezi  roky 1267   1276 získala Moravská Ostrava městská práva, místní lidé se 

živili  hlavně zemědělstvím, ale v roce 1362 se stala také významným střediskem obchodu, 

když ji  český král a císař Karel IV. udělil právo pořádat šestnáctidenní trh. Po obsazení 

husitskými  vojsky se stala Moravská Ostrava v roce 1437 součástí hukvaldského panství. 

V 16. století se stala majetkem olomouckého biskupství. Biskup Stanislav Thurzo se Ostravě 

velice věnoval, došlo k rozvoji  řemesel, zakládání cechů a šenkovních domů. V roce 1555 

byla Moravská Ostrava tvořená nově zakoupeným Přívozem, poddanskou vsí Nová Ves 

i  Čertovou Lhotkou, což jsou dnešní Mariánské Hory. Ostravě se v tomto období dařilo. 
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Roku 1556 město vyhořelo, požár přežil pouze kostel a radnice. Většina Moravské 

Ostravy musela být postavena znovu, pak přišla rokem 1618 třicetiletá válka, která měla také 

negativní dopad na město.  

V roce 1625 město zasáhla morová epidemie a zemřela polovina obyvatel, následovaly 

samé útrapy. O několik měsíců později  ho okupovala dánská a později  švédská vojska. 

Následoval vpád Tatarů v době tureckých válek, kteří zapříčinili  poničení a vyloupení města. 

Město po celou první polovinu 18. století živořilo a nepomohlo mu ani  válčení Marie 

Terezie, která se snažila uchránit před Prusy Slezsko.  

Obrat nastal až s objevením kamenného uhlí a jeho pravidelnou těžbou. V roce 1828, 

založil olomoucký biskup ve Vítkovicích u Moravské Ostravy huť, byla zprovozněna první 

pudlovna na výrobu železa v Rakousku a vystavěna první vysoká pec. Po jeho smrti  získal 

železárny Salomon Meyer Rothschild a snažil se o rozvoj podniku, tím i  celého Ostravska. 

Nastala industrializace, roku 1847 získalo město železniční spojení s centrem monarchie, až 

k Ostravě byla přivedena Severní dráha, která spojovala Vídeň a Bochnii  u Krakova.   

Město se v 19. století rychle rozrůstalo, byly zbořeny hradby ze 14. století a došlo 

ke stavebním úpravám. Ve městě vznikla společenská a kulturní střediska pro zdejší Čechy, 

Němce a Poláky. Koncem 19. století v Ostravě postupně vznikala tramvajová doprava, která 

propojila celý průmyslový region. V roce 1924 se k Moravské Ostravě připojilo 6 obcí a měst 

a vznikla tzv. Velká Ostrava.   

V meziválečném období se Ostrava rozrůstala, ale v době světové hospodářské krize 

došlo k útlumu. Město se stalo útočištěm obyvatel, kteří byli  vyhnáni  polskou armádou 

z Těšínského Slezska a 14. března 1939 ho zabrala německá armáda. Z Ostravy byl vypraven 

první transport Židů v Evropě. V roce 1944 na Ostravu zaútočily spojenecké bombardéry, 

zemřelo asi  22 000 vojáků.  

V roce 1945 započala poválečná obnova města a Ostrava se po roce 1948 začala měnit 

na „ocelové srdce republiky“. Vznikla Nová huť, stavěly se městské části  ve slohu 

socialistického realismu. Došlo také k rozvoji  vysokého školství, v roce 1945 

byla do Ostravy z Příbrami  přestěhována Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. 

Roku 1994 se v Ostravě zastavila těžba uhlí, vzrostla nezaměstnanost a město se 

muselo z této situace několik let stabilizovat. 
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Turistika 

V Ostravě je největší koncentrace technických památek v České republice a jsou zde 

čtyři  městské památkové zóny.  

Mezi  technické památky Ostravy se řadí Hornické muzeum OKD a Landek Park, 

Hornické muzeum se nachází v Ostravě-Petřkovicích, vzniklo v roce 1993 v areálu již 

uzavřeného černouhelného dolu Anselm. Vrch Landek, poblíž kterého se muzeum nachází je 

z hlediska geologie, archeologie i  hornictví velmi  unikátní památkou. Zde bylo odkryto již 

zmíněné bývalé sídliště lovců mamutů a nalezena jediná štíhlá Venuše v celé Evropě.  

Další památkou je Důl Michal. Historie Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích sahá 

až do roku 1843, tehdy zde začala podnikat akciová společnost Severní dráha Ferdinandova. 

Architektura šachetních budov je založena na červených cihlách a prvcích vídeňské 

průmyslové secese. Těžba byla v Dole Michal ukončena rokem 1993, ale kvůli  své 

specifičnosti  se vyhnul zbourání, oproti  jiným zrušeným šachtám.  

Důl Hlubina, vysoké pece a koksovnu Vítkovických železáren tvoří panorama tří 

vysokých pecí, těžní věže a šesti  komínů, zachovalý areál byl zapsán na listinu Evropského 

kulturního dědictví. Na místě se nachází černouhelný důl, koksovna a vysoké pece pro výrobu 

železa. O vybudování tohoto průmyslového kolosu se zasloužil S. M. Rothschild a také se řadí 

mezi  zajímavé technické památky města. 

Mezi  další turistické atraktivity patří Zoo a botanický park v Ostravě-Michálkovicích. 

V zoologické zahradě se nachází  moderní pavilony, výběhy a voliéry, kde můžeme vidět 

velké množství živočichů i  rostlin.  

Poblíž Výstaviště Černá louka se nachází Miniuni  - svět minuatur, jedná se o miniatury 

významných evropských pamětihodností postavených na hektarovém parku. Parku dominuje 

model Eiffelovy věže, měřící dvanáct metrů, dále se zde nachází pražská Staroměstská 

radnice, londýnský Big Ben, šikmá věž z Pise a na tři  desítky dalších modelů.  

Další památkou, kterou můžou lidé v Ostravě vidět je Slezskoostravský hrad. Pochází 

ze 13. století a byl vybudován na skále nad soutokem řek Ostravice a Lučiny. Od roku 1930 

byl hrad opuštěn a po druhé světové válce se kvůli  poddolování propadal, poklesl o šestnáct 

metrů a zbyly z něj jen rozvaliny a zbytky hradní věže s palácem. O existenci  hradu ještě 

do 21. století věděl jen málokterý z Ostravanů a až rokem 2004 začalo město památku 

renovovat.  
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Děti  se mohou v Ostravě podívat do Pohádkového sklepa strašidel, který se nachází 

v areálu Černá louka. Ve 150let starém sklepení je k vidění expozice nadpřirozených bytostí, 

různých tajemných komnat a samozřejmostí jsou i  doprovodné zvukové efekty. 

Součástí výstaviště Černá louka je i  Mořské akvárium, které založil vášnivý sběratel 

ryb a mořských živočichů, k jeho koníčku mu už však nestačily domácí prostory a přesunul 

svá akvária do pavilonu na výstavišti. Najdeme tam mořskou i  sladkovodní faunu a flóru, 

plazy a také opice.  

Prohlédnout si  Ostravu z výšky mohou návštěvníci  z vyhlídkové věže Nové radnice 

v Ostravě, měří 85,6 m a je dílem Vítkovických železáren. 

Naopak noční oblohu můžou zájemci  sledovat z Hvězdárny 

a planetária Johanna Palisy, planetárium pořádá naučné audiovizuální pořady o vesmíru 

a za jasného počasí umožňuje i  pozorování noční oblohy s odborným výkladem. 

Hvězdárna a planetárium patří mezi  vědecká pracoviště VŠB-TU Ostrava.  

Unikátní geologické sbírky jsou k vidění v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného, 

historie exponátů sahá až do roku 1849 a pavilon se nachází v univerzitním kampusu VŠB-

TU v Ostravě Porubě. 

Mezi  další místa k navštívení patří muzea. Ostravské muzeum na Masarykově 

náměstí sídlí v budově Staré radnice již od roku 1931, na Masarykově náměstí nejdeme 

i  Muzeum citer. V Ostravě-Přívoze je pak Hasičské muzeum, na ulici  Hornopolní 

Pivovarské muzeum, pivovarnictví má v Ostravě dlouhou tradici, první pivovar zde fungoval 

již v roce 1842. Muzeum Keltičkova kovárna je malé muzeum s exponáty tykajícími  se 

kovářství a hornictví, nachází se ve Slezské Ostravě. V budově muzea žil kdysi  kovář 

Keltička, který podle pověsti  objevil v Ostravě černé uhlí.  

Na území Ostravy se nachází také mnoho architektonických zajímavostí, ať už jde 

o divadla, domy umění katedrálu nebo Městské památkové zóny. [4]  

Problematika životního prostředí 

Velkým problémem Ostravy je vysoké znečištění ovzduší, obyvatelé se několikrát 

do roka setkávají s obdobím zhoršené kvality ovzduší. Podle odborných studií bylo 

prokázáno, že za zhoršené kvality ovzduší přichází do Ostravy značná část škodlivin z Polska, 

při  nepříznivých rozptylových podmínkách a kombinaci  škodlivin vzniklých z průmyslu, 

energetiky, lokálních topenišť a automobilové dopravy nastává „smogová situace“. Látkami, 
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které znečišťují vzduch v Ostravě, jsou tuhé látky (prachy), ale také oxid uhelnatý (CO), 

oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), amoniak a těkavé organické látky. Důležitým 

faktorem při  smogových situacích v Ostravě je proudění vzduchu. [9] 

Město se snaží situaci  řešit tím, že informuje občany o stavu ovzduší a poskytuje jim 

rady, jaká opatření přijímat, v případě zhoršené kvality ovzduší, pořádá konference, kterých 

se účastní odborníci, ale také politici  a zástupci  občanských sdružení a průmyslových 

podniků. Mezi  další činnosti  města patří nadlimitní čištění silnic, město se snaží 

o rozšiřování zeleně na území Ostravy v rámci  programů výsadby a regenerace zeleně. Byl 

zřízen Fond pro děti  ohrožené znečištěním ovzduší, město také podalo žalobu na stát. [8] 

 

3.2  OZO Ostrava 

O společnosti 

Společnost OZO Ostrava s. r. o. vznikla z organizace TAZSMO Ostrava (Technické 

a zahradní služby města Ostrava). Zkratka OZO v názvu znamená odvoz a zpracování 

odpadů. 

Předmětem činnosti  OZO Ostrava s. r. o. je poskytování komplexních služeb 

při  nakládání s odpady, jde o sběr, svoz, využívání a odstraňování komunálních, 

průmyslových, nebezpečných a živnostenských odpadů z měst a obcí. Dále se zaměřuje 

na výrobu náhradního paliva pro cementárny z odpadů, třídění a lisování plastů, jímání 

bioplynu a výrobu elektřiny a provozuje ekologickou výchovu. Ekologickou výchovu 

zajišťuje Centrum odpadové výchovy.  

Svozovou oblast OZO Ostrava s. r. o. tvoří město Ostrava a 34 dalších měst a obcí, 

patří mezi  ně: Albrechtičky, Bílov, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Fulnek, 

Hať, Horní Lhota, Hladké Životice, Jistebník, Kateřince, Klimkovice, Kozmice, Krmelín, 

Kujavy, Ludgeřovice, Olbramice, Petřvald (NJ), Píšť, Pustějov, Řepiště, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov (FM), Šilheřovice, Tísek, Velká Polom, 

Velké Albrechtice, Vřesina (NJ), Vřesina u Hlučína, Závada a Zbyslavice. Jedná se asi  o 400 

tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje. Na obrázku 3.1 je znázorněna mapa svozové oblasti.  
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Obr. 3.1 Mapa svozové oblasti  [13] 

 

3.3  Nakládání s odpady v Ostravě 

Zákon o odpadech ukládá povinnost fyzickým osobám třídit odpad, pokud obec 

zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. V Ostravě je tento systém zaveden 

na základě Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, tudíž je povinností obyvatel odpad třídit.   

Společnost OZO Ostrava s. r. o. má zaveden dvousměnný provoz při  svozu 

separovaných složek komunálního odpadu, odpad se dále zpracovává na dotřiďovacích 

linkách. V roce 2011 bylo vytříděno přes 1 000 tun materiálově využitelného odpadu na lince 

plastů, šlo o PET lahve, PE fólie a PE duté obaly, nápojové kartony a kovové obaly. Plast, 

který nebyl využit materiálově, se zpracoval na lince paliva na palivo PALOZO, šlo o 4 341 

tun paliva. Na lince skla se zpracovalo 5 324 tun skla a bylo vytříděno 1 373 tun elektrických 

a elektronických zařízení. [16] 

Mezi  zařízení, kam se komunální odpad nakládá, patří skládka komunálního a jemu 

podobného odpadu v Ostravě-Hrušově a zařízení pro biologickou úpravu odpadů. Jejím 

účelem je ukládání komunálního a jemu podobného odpadu produkovaného městem Ostravou 

a ukládání odpadů od fyzických a právnických osob z daného území. Plocha skládky se skládá 

z jednotlivých etap, jejichž kapacita je uvedena v tabulce 3.1. 
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Tab. 3.1 Kapacita skládky v jednotlivých etapách [11] 

 plocha kapacita 

I. etapa 4,3 ha 177 700 m3 

II. etapa 4,4 ha 329 000 m3 

III. etapa 3,5 ha 455 500 m3 

IV. etapa 4,4 ha 500 000 m3 

 

V současné době se plánuje další rozšíření skládky, nelze přesně určit, kdy dojde k jejímu 

naplnění, jelikož dovoz odpadů a ukládání ovlivňují různé faktory, jako ceny spalování 

odpadů a podobně. Doba naplnění skládky je tedy nejistá. 

Na místě se nachází také kompostárna (obrázek 3.2), tedy plocha pro biologickou 

úpravu odpadů.  Průměrná roční kapacita je v 

první etapě výstavby asi  2 000 t odpadů ročně 

a roční výroba je cca 1 500 t rekultivační hmoty. 

Skladba substrátu je proměnlivá, 

z hlediska sezónního výskytu surovin apod. 

Především jde o trávu, listí, ovoce a různé kaly z 

technologií a čistíren a z živočišné výroby. [11] 

 

Třídění plastů probíhá na lince třídění 

PET (obrázek 3.3), která se nachází v areálu 

OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích. Odpad 

vzniklý při  třídění se využívá pro linku paliva. 

Linka je tvořena zásobníkem, kam se vozí 

tříděný materiál, vstupní násypkou, vynášecím 

pásem, třídícím pásem, skluzy pro PET lahve, 

které již byly vytříděné, zásobníky na tyto PET 

lahve, vynášecím pásem do lisu, lisem, 

vysokozdvižným vozíkem a pásy pro dopravení 

zbytků třídění na linku paliva. [11] 

Obr. 3.2 Kompostárna [11] 

Obr. 3.3 Pracovníci  při  třídění PET [11] 
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V roce 2009 byl ukončen provoz 

linky regranulace PE fólií. Jde o technologii, 

kdy dojde k přepracování fóliového 

polyetylénu z odpadních fólií na regranulát 

(obrázek 3.4). Vstupním materiálem je 

fóliový polyetylén, ten nesmí být chemicky 

znečištěn (barvami, mastnotou), jde o 

materiál do tloušťky fólií 0,5 mm nebo 

aglomerát o velikosti  zrn do 6 mm. 

Vzniklým výrobkem jsou granule s průměrem okolo 4 mm a délkou asi  2 až 6 mm. Granule 

mají barvu v transparentním provedení, v barevném provedení podle barvy vstupního 

materiálu, nebo se pomocí sazí barví na černo. [11] Tento typ zpracování PE je nyní prováděn 

u jiných zpracovatelů. 

OZO Ostrava s. r. o. využívá, jak již bylo 

zmíněno linku paliva, jejímž účelem je zpracování 

spalitelných odpadů obsahujících plasty, papír, textilie 

a dřevo dodávané podnikatelskými  subjekty 

a vytříděné spalitelné složky komunálního odpadu. 

Výrobek slouží jako náhrada za černé uhlí 

v cementárnách.  Výkon linky je 15 000 tun za rok. 

[13] Palivo PALOZO má maximální velikost 30 mm. 

Odpad, který je odvezen do závodu se vyklopí do 

boxu nebo na jiné místo určené. Netříděný kusový 

odpad musí být vyklopen na podlahu a ještě dotříděn 

od nespalitelných a nedrtitelných částí odpadů. 

Vytříděný odpad je pak vhazován do skluzů, pomocí 

těch se svede do kontejnerů. Odpad, který se bude 

drtit, je dopraven po pásech do drtičů. Předdrcený odpad je pak odveden do homogenizační 

jímky, hromada předdrceného materiálu je roznesena pomocí drapáku jeřábu (obrázek 3.5), 

tímto je odpad částečně homogenizován. Mlecí linky se využívají pro mletí předdrceného 

odpadu, jsou souběžné, vybavené stejným zařízením s násypkami, násypky jsou plněny 

pomocí drapáku, nad přesypem jsou magnetické separátory, sloužící k separování kovových 

Obr. 3.4 Regranulát [11] 

Obr. 3.5 Roznesení pomocí drapáku jeřábu 

[11] 
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částí. Předdrcený odpad se pak zpracuje v mlýnech na požadovanou zrnitost, umletý odpad 

vypadne na pásový dopravník, ten pak předá materiál na otočný pásový zakladač. [11] 

Linka na třídění elektroodpadu se 

nachází také v areálu v Ostravě-Kunčicích, 

odpady přijaté od původců jsou váženy na váze 

nebo přivezeny z vytříděného objemného 

odpadu. Na místě dochází k ruční 

demontáži  elektroodpadu (obrázek 3.6) 

na jednotlivé využitelné komponenty, jako 

obrazovky, barevné a železné kovy, plasty, dřevo 

apod. Po naplnění množstvím, které je vhodné 

pro přepravu se jednotlivé části  odváží 

k dalšímu využití či  odstranění. [11] 

Úkolem linky skla je třídit sklo na barvy a snížit množství příměsí, kapacita linky je 

5 000 tun skla za rok. [12]  

Jde o ruční třídičku a technologie se skládá z těchto částí:  

 násypka s dávkovačem skla, 

 dopravníkový pás, 

 zastřešené třídící místo a 

 shozy a boxy. 

Do shozů a boxů se shromažďují jednotlivé barvy skleněných střepů. Po vytřídění se 

sklo používá k výrobě nového. 

Jednotlivé plochy a boxy (obrázek 3.7) 

pro soustřeďování, třídění 

a manipulaci  s odpady v Ostravě-Kunčicích 

slouží jako zařízení ke sběru, výkupu 

a využívání těchto odpadů: objemné odpady, 

papír, kovy, dřevo, plasty a izolace a další. Tyto 

manipulační plochy mohou být buď zpevněné 

plochy, prostory bývalé kryté skládky nebo 

betonové boxy, kde se odpady soustřeďují dočasně. 

Zpevněné plochy slouží hlavně jako přístupové a příjezdové komunikace k provozovně 

Obr. 3.6 Elektroodpad [11] 

Obr. 3.7 Betonový box [11] 
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či  objektu. V betonových boxech se provádí dočasné oddělené soustřeďování odpadů jako 

plastů, skla, dřeva, pneumatik, střešních krytin apod. Dochází zde k separaci  odpadů, 

vytříďují se tady nebezpečné složky a využitelné složky. K dočasnému skladování popřípadě 

dotřiďování některých komodit slouží také prostory kryté skládky. [11] 

K odkládání objemného odpadu, nebezpečných odpadů, textilu, elektrospotřebičů, 

odpadů ze zeleně a separovaných složek odpadů z domácností občanů města slouží sběrné 

dvory. [11] V roce 2011 byla vytvořena nová koncepce systému sběrných dvorů, která se 

zaměřuje hlavně na kvalitu, nikoli  pouze na kvantitu. Došlo ke snížení počtu sběrných dvorů, 

ale rozšířily se naopak plochy zbylých, aby se zajistila vyšší míra separace odpadu a rozšířilo 

se tak množství služeb. [16]   

Na území města Ostrava se nachází tyto sběrné dvory: 

 Ostrava-Bartovice - U Statku 218 

 Ostrava-Krásné Pole – Krásnopolská 

 Ostrava-Kunčice – Frýdecká 680/444, areál OZO 

 Ostrava-Mariánské Hory – Rybářská 

 Ostrava-Martinov - K Turkovu 

 Ostrava-Polanka nad Odrou - K Vydralinám 114/5 

 Ostrava-Poruba - průmyslová zóna Areál Nad Porubkou 

 Ostrava-Proskovice - Na Pastvinách 

 Ostrava-Přívoz - Slovenská 1, areál OZO 

 Ostrava-Radvanice – Poláškova 

 Ostrava-Slezská Ostrava - Čs. armády 20, areál Tech. Služeb 

 Ostrava-Stará Bělá – Blanická 

 Ostrava-Zábřeh - U Výtopny. [13] 

Tato místa jsou určena ke shromažďování odpadů pouze od občanů města Ostravy. 

Seznam odpadů, které jsou vhodné pro shromažďování, se nachází v Příloze 2.  

„Stálé sběrné dvory jsou umístěny na vymezené betonové či  jinak zpevněné ploše. 

Každý stálý sběrný dvůr má obslužnou buňku nebo stálé zázemí v areálu společnosti  tam, 

kde sídlí. Na zpevněných plochách jsou uskladněny níže uvedené kontejnery pro jednotlivé 

nebezpečné odpady a pro objemné odpady, popř. kompostovatelné odpady (tráva, větve, 

listí).“ [11] 
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Orientační seznam kontejnerů a nádob na odpady ve stálých sběrných dvorech je 

takový: 

 ocelový kontejner o objemu 10 m3 na objemný odpad, 

 ocelový kontejner o objemu 10 m3 na kovový odpad a elektroodpad,  

 ocelový kontejner o objemu 10 m3 na odpad vhodný k výrobě náhradního 

paliva (papír, textil, dřevo, plasty), 

 box na zářivky, 

 box na znečištěné obaly, 

 box na barvy, 

 box na kyseliny, 

 box na zásady, 

 box na sorbenty, 

 box na olej v obalech, 

 box na chemikálie, 

 box na rozpouštědla, 

 box na akumulátory, 

 popelnice na sklo, 

 popelnice na léky, 

 popelnice na monočlánky a baterie, 

 kontejner na plasty, 

 kontejner na papír, 

 kontejner na zeleň. 

Stav kontejnerů a popelnic na území Ostravy 

Na území svozové oblasti bylo v roce 2011 umístěných  1 488 kontejnerů na sklo, 

2 205 kontejnerů na plasty a nápojové kartony a kovové obaly, 1 772 kontejnerů na papír, 

1 020 na spalitelný odpad a 2 096 kontejnerů na zeleň. Dále bylo na území rozmístěno 53 893 

popelnic a kontejnerů na směsný odpad. [16] 

Plasty 

Ke sběru plastů slouží žluté kontejnery a popelnice, zde mohou obyvatelé odkládat 

PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie, sáčky a polystyren, dále nápojové kartony 

a kovové obaly, nepatří zde ale výrobky z PVC. Vývoz probíhá 2 krát za týden. Směsné plasty 



27 

 

jsou pak tříděny na PET, PE folie a zbytek, který slouží pro výrobu náhradního paliva. [16] 

Z PET lahví se dále vyrábí umělá vlákna nebo nové PET lahve, z fólií nové fólie, z dutých 

plastových obalů lisované výrobky (lavičky, zatravňovací dlaždice) a regranulát PE. [13] 

Za rok 2011 bylo na lince plastů vytříděno přes 1 000 tun využitelných odpadů 

a vzniklo 4 341 tun paliva PALOZO. [16] 

Sklo 

Sklo se vyhazuje do zelených kontejnerů ve tvaru zvonu a třídí se na lince skla, výstup 

slouží sklárnám. Na lince skla se vytřídilo 5 324 tun skla za rok 2011. Patří sem skleněné 

lahve, nádoby, střepy, nesmí se zde ukládat porcelán, keramika, zrcadla, automobilová 

skla a skla zpevněná drátem. [16] 

Papír 

Modré kontejnery slouží k separovanému sběru papíru, neboli  ke sběru papíru, 

časopisů, novin a kartonů. V roce 2011 bylo v rámci  svozové oblasti  vytříděno 5 861 tun 

papíru. [16] Z vytříděného papíru se vyrábí recyklovaný papír. Třídění papíru neprobíhá 

v OZO Ostrava s. r. o., papír se vozí k externím zpracovatelům.  

Na obrázku 3.8 je znázorněn vývoj počtu nádob na separovaný odpad za roky 

2007 − 2011.  

 

Obr. 3.8 Vývoj počtu nádob na separovaný odpad [16] 
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Obrázek 3.9 znázorňuje, v jakém množství byl separován odpad (sklo, plasty a papír) 

v letech 2007 – 2011. 

 

Obr. 3.9 Vývoj množství separovného odpadu [16] 

Obrázek 3.10 graficky ukazuje navyšování počtu nádob směsného komunálního 

odpadu za roky 2007 − 2011. [16] 

 

Obr. 3.10 Vývoj počtu nádob na směsný komunální odpad [16] 

Společnost OZO Ostrava momentálně nevyužívá kontejnery na třídění textilu, 

ale do budoucna je plánováno rozšíření sběrných dvorů o tyto kontejnery. 



29 

 

Další služby OZO Ostrava 

Prodej výrobků ze zeleně 

OZO Ostrava nabízí prodej svých výrobků ze zeleně, a to kompostu KOMPOZO I. 

a substrátu ZEMINOVÝ SUBSTRÁT I. Oba výrobky jsou vyrobeny na kompostárně OZO 

Ostrava ze zeleně. 

Příjem a likvidace stavebních odpadů 

OZO Ostrava přijímá cihly, beton, zeminu, izolace, umakart, keramiku a jiné stavební 

odpady v provozovně v Ostravě-Kunčicích.  

Přistavení velkoobjemového kontejneru a popelnic navíc 

V OZO Ostrava je také možné objednání velkoobjemového kontejneru, 

nebo přistavení většího množství popelnic, pokud občanům nestačí stávající kapacita. 

Popelnice na zeleň 

OZO Ostrava poskytuje možnost odvozu zeleně v průběhu vegetačního období 

od dubna do listopadu.  

Tašky na separaci  do každé domácnosti  v Ostravě 

V roce 2012 byl zrealizován projekt doručení třídílného setu tašek na třídění využitelných 

složek odpadu do každé domácnosti  v Ostravě, projekt byl realizován společností OZO 

Ostrava s. r. o. a městem Ostrava. Tašky byly doručeny do 130 000 domácností. Průzkum, 

provedený v šesti  stech domácnostech ukázal, že 77 procent domácností tašky ke třídění 

po pěti  měsících používá a že 19 procent dotázaných začalo po doručení tašek odpad třídit. 

Podle Karla Beldy, ředitele společnosti  OZO Ostrava, měly tašky vliv na zvýšený vývoj 

produkce vytříděného odpadu. V říjnu 2012 v OZO Ostrava zaznamenali  maximum u svozu 

separovaných složek odpadu – 779 tun a u plastů historické maximum – 335 tun. [20] 

Poplatek za svoz odpadu v Ostravě a okolí činí 498 korun na osobu za rok.  

Služby, poskytované firmám a organizacím 

 Sběr a svoz směsného komunálního odpadu po vytřídění využitelných složek, 

vlastní skládka tuhého odpadu s využitím skládkového plynu, 

 sběr a svoz vytříděných plastových odpadů, tedy PET lahví, obalových fólií, 

dutých obalů a polystyrenu, linka na dotřídění plastových odpadů 
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pro materiálovou recyklaci  a vlastní linka na výrobu náhradního 

paliva pro energetické využití, 

 sběr a svoz vytříděných papírových odpadů, tedy obalů, tiskovin 

a kancelářského papíru, jeho dotřídění pro materiálovou recyklaci  a skartace 

na zabezpečeném pracovišti  se skartovacím strojem, 

 sběr a svoz vytříděných skleněných odpadů, vlastní linka na dotřídění 

skla pro materiálovou recyklaci, 

 sběr a svoz nebezpečných odpadů, vlastní sklady nebezpečných odpadů 

s dotříděním pro využití a odstranění, 

 sběr a svoz objemného odpadu, vlastní pracoviště pro dotřídění odpadu 

k materiálovému a energetickému využití, 

 sběr a svoz kompostovatelného odpadu (biologicky rozložitelného odpadu), 

vlastní kompostárna se zařízeními  pro zpracování odpadu, 

 sběr a svoz elektrických a elektronických zařízení, chladících zařízení, 

spolupráce s kolektivními  systémy zpětného odběru a odděleného sběru 

elektrických, elektronických a chladicích zařízení, vlastní chráněná 

dílna ke zpracování elektroodpadu (spolupráce s Charitou sv. Alexandra), 

 sběr a svoz stavebních odpadů, vlastní pracoviště pro dotřídění odpadu 

k materiálovému využití, 

 sběr a svoz odpadu na bázi  dřeva, tedy dřeva, dřevotřísky, překližky aj., 

vlastní pracoviště pro dotřídění a zpracování odpadů k materiálovému 

a energetickému využití, 

 čerpání a svoz odpadních vod, vlastní biologická čistírna odpadních vod, 

vlastní čistírna zaolejovaných vod. [14] 

Centrum odpadové výchovy 

„Centrum odpadové výchovy je útvarem OZO Ostrava, který se stará 

o environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu občanů svozové oblasti  OZO. Zaměřuje se 

především na školní mládež - pro základní a střední školy má připraveny vzdělávací 

programy, které dětem objasní zásady systému nakládání s odpady v jejich městě či  obci.“ 

[15] 

http://cov.ozoostrava.cz/
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Centrum odpadové výchovy nabízí v rámci  vzdělávání šest typů vzdělávacích 

programů pro základní a střední školy. Součástí je také exkurze do provozů a na linky, kde 

se zpracovávají a dotřiďují odpady, ta je možná pro žáky nad 10 let věku. 

Vysoké školy pak mohou využít exkurzi  na skládku komunálního odpadu a k třídícím 

linkám a do provozů. 

Vzdělávací program „Víme, co s odpady“, mohou využít skupiny občanů. Program 

je seznámí se systémem nakládání s odpady a dalším využitím vytříděných odpadů. Součástí 

je také exkurze. 

OZO Ostrava dále pořádá jednou za dva roky Den otevřených dveří, 

návštěvníci  si  můžou prohlédnout svozovou i  zpracovatelskou techniku. Pro děti  jsou 

připraveny soutěže a také mají možnost vyzkoušet si  popelářskou práci. 

Pro firmy a organizace může OZO Ostrava připravit přednášku o odpadovém 

hospodářství s ukázkou toho, jak se zpracovávají odpady na provozech. [17] 

3.4  Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostrava 

POH města Ostrava byl zpracován pro roky 2005 – 2010, plán byl vyhodnocen, ale 

z důvody nejasné legislativy nebyl sestaven jiný. POH je zpracován na základě Plánu 

odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. 

Podkladem pro jeho zpracování jsou informace města Ostravy, evidence odpadů 

města Ostravy a evidence odpadů společnosti  OZO Ostrava s. r. o.  

POH města Ostravy vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a z prováděcích 

předpisů a dále je v souladu s „Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního 

prostředí pro zpracování POH obcí“. Výchozím podkladem pro zpracování byla Strategie 

rozvoje statutárního města Ostravy. 

Cílem POH města Ostravy je 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 OH obce, 

 způsob organizačního a informačního zabezpečení řízení odpadového 

hospodářství obce (svazku obcí), 
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 ekonomickou optimalizaci  nakládání s odpady ve městě Ostrava, 

 způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH, 

 postup posouzení shody POH města s POH MSK“. [19, str. 5] 

Zpracovatel POH města Ostrava je společnost OZO Ostrava s.r.o. 

3.4.1 Vyhodnocení závazné části  POH města Ostrava 

V rámci  závazné části  POH města Ostrava byla jasně vymezena celá 

řada konkrétních cílů a opatření v oblasti  nakládání s odpady. V následujícím textu je 

hodnocena míra jejich plnění v uplynulém období.   

Vyhodnocení závazné části  POH města Ostrava ve vztahu k cílům a opatřením, 

které stanovil POH Moravskoslezského kraje 

Společnost OZO Ostrava s. r. o. si  kladla za cíl snížit měrnou produkci  odpadů 

nezávisle na úrovni  ekonomického růstu, a to pomocí podpory ekologické výchovy 

na školách a návštěv žáku v Centru odpadové výchovy ve společnosti  OZO.  

Tento cíl byl splněn, Centrum odpadové výchovy navštívilo ročně asi  5 tisíc dětí 

a také dalších návštěvníků v rámci  dnů otevřených dveří.  

Byl splněn také cíl minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní 

prostředí při  nakládání s odpady, a to díky vysokému množství vytříděného a zpracované 

odpadu oproti  předpokladu. Bylo také dosaženo snížení množství odpadů, ukládaných 

na skládku.   

Byl splněn cíl naplňování programu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro oblast odpadového hospodářství včetně zlepšení přístupu 

veřejnosti  k informacím o stavu odpadového hospodářství. Byly organizovány soutěže ve 

sběru papíru, spolu s vysvětlovací kampaní, probíhala výchova na školách a billboardové 

akce, tiskové konference a další. 

Cíl zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech 

vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšení materiálového využití komunálních odpadů 

o 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 byl splněn. Opatření, které požadovalo 

při  poskytování podpor uvolňovaných ze státních, regionálních nebo komunálních rozpočtů 

použití recyklovaných výrobků nebo výrobků, které byly vyrobeny bezodpadovou 
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či  nízkoodpadovou technologií, bylo aplikováno částečně. Systém hospodaření s objemným 

odpadem byl zapojen do systému zpětného odběru elektroodpadů.  

Zvýšení materiálového využití komunálních odpadů o 50 % do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 bylo splněno a konkrétní čísla materiálového využití jsou zobrazena v tabulce 

3.2. 

Tab. 3.2 Materiálové využítí komunálních odpadů za rok 2000 a 2010 [12] 

 2000 2010 

 Tuny/rok Tuny/rok 

papír 19 4713 

plasty 382 2980 

sklo 589 2409 

zeleň 3 5192 

Dále byla průběžně plněna opatření pro vytváření jednotné a přiměřené sítě 

zařízení k nakládání s odpady a k jejich využívání.  

Cílem bylo také snížit měrnou produkci  nebezpečných odpadů o 20 % do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování produkce. Tento cíl byl 

průběžně plněn, společnost byla motivována k oddělenému sběru nebezpečných složek 

komunálního odpadu (sběrné dvory, mobilní sběry odpadů). 

Realizuje se plán zajištění sběru a materiálového využití 95 % hmotnostních 

z celkového množství olověných akumulátorů do roku 2012, které byly uvedeny na trh.  

Dalším cílem bylo zvýšení úrovně sběru tříděných vyřazených elektrických 

a elektronických zařízení (tedy elektroodpadů) na 4 kg na osobu za rok z domácností 

do 31. 12. 2006. V rámci  městského systému bylo v roce 2010 vytříděno 1,7 kg na osobu 

EEZ, cíl tedy splněn nebyl, ale průběžně se na jeho dosažení pracuje. Tento cíl byl splněn pro 

Českou republiku. 

Nutná byla podpora toho, aby odpadní pneumatiky byly odebírány povinnou 

osobou prostřednictvím oprávněné osoby zdarma. Informace o zákonné 

povinnosti  bezplatného převzetí pneumatik v servisech byla šířena prostřednictvím 

ekologické výchovy a vydané příručky. Přesto se pnumatiky dostávají jako odpad do systému 

města a zpětný odběr pneumatik nefunguje optimálně ani  na republikové úrovni.  
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Splněn byl cíl zajištění zpětného odběru odpadních olejů, včetně následných 

povinností způsobem, který by byl z hlediska environmentálního, sociálního 

a ekonomického optimální. Občané byli  informování o možnosti  bezúplatného přenechání 

oleje při  jeho výměně v autoservisu, při  koupi  nového v prodejně a o  možnosti  odevzdat jej 

do sběrného dvora. Občané odevzdávají každoročně stejné množství olejů do systému obce 

na sběrné dvory. 

V následující tabulce (tabulka 3.3) můžeme vidět srovnání cílů navržených 

v oblasti  třídění odpadů MSK a městem Ostrava. 

 

Tab. 3.3 Srovnání cílů v oblasti  třídění odpadů za MSK a město Ostrava [12] 

  

Krajské POH 

Skutečn

ost 

Ostrava 

Predik

ce 

POH 

města 

Skutečn

ost 2010 

rok 2001 2005 2010 2004 2010 2010 

komodita Množst

ví (t) 

Kg 

oby

v. 

/rok 

Množst

ví (t) 

Kg 

oby

v. 

/rok 

Množst

ví (t) 

Kg 

oby

v. 

/rok 

Kg 

obyv. 

/rok 

Kg 

obyv. 

/rok 

Kg 

obyv. 

/rok 

papír 

a lepenka 

17557 13,8 20184 16 25760 19,5 19,54 24,30 15,15 

Sklo 6505 5,1 15794 12,5 16600 12,6 2,66 4,71 7,75 

plasty 5537 4,4 7262 5,7 7046 5,3 3,76 5,43 9,58 

kovy 5634 4,4 7046 5,6 7046 5,3 0,50 0,80 0,53 

textil 79 0,1 273 0,2 737 0,6    

nebezpeč

né složky 

1592 1,3 479 

 

0,4 598 0,5 1,46 1,61 0,42 

BRKO 11785 9,3 13023 10,3 16912 12,8 1,95 3,58 16,69 

součet 48689 38,4 64061 50,7 74699 56,6 29,85 40,44 49,6 
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Dosažení potřebného množství se nepodařilo uskutečnit v separovaném sběru kovů 

a papíru.  

Snahou města bylo zachytit co největší množství objemných odpadů a pokud byl 

odhozen na nepovolenou skládku, tak tento odpad svézt k dalšímu zpracování, cíl byl 

splněn. 

POH byl zaměřen na separovaný sběr.  

V roce 2010 bylo množství vytříděných plastů 2 980 t. Původní plán byl tímto o 77 % 

překročen. Spolu s plastem byl zaveden separovaný sběr nápojových kartonů a kovových 

obalů.  

Došlo k rozšíření množství kontejnerů na sklo a množství vytříděného skla činilo 

v roce 2010 2 409 t. Plán byl překročen o 65 %. 

U třídění papíru došlo také k překročení plánu, a to o 43 % u sběru papíru přes 

kontejnery na papír. V roce 2010 se vytřídilo 2 430 t papíru.  Výkupny papíru však 

zaznamenaly v důsledku krize pokles, a to o 4 232 t oproti  předpokladu. Díky skutečnosti, že 

v odbytu papíru byla krize a městský systém se spoléhal na komerční subjekty, které však 

přestaly papír odkupovat, nebyla oblast třídění papíru naplněna, plán byl splněn pouze z 63 %.  

Oblast sběru odpadu ze zeleně se prudce rozvíjí, díky výstavbě nové kompostárny, 

kterou mohou využívat i  městské obvody a také dalším místům pro odložení zeleně.   

Povědomí občanů Ostravy o systému hospodaření s odpady se zvýšilo, areál OZO 

Ostrava a Centrum odpadové výchovy navštívilo za dobu platnosti  POH 55 tisíc lidí. 

Bylo také splněno opatření postupovat při  řízení obce podle POH města. 

Další změny 

Ve sledovaném období došlo k těmto dalším změnám:  

 byla zavedena linka pro třídění skla, jejíž kapacita je 5000 tun skla/rok. Cílem 

je třídit sklo na barvy a dosáhnou co nejnižšího množství příměsí s výstupem 

skla pro sklárny.  

 Byla vybudována nová kompostárna v Ostravě-Hrušově,  

 linka pro třídění PET byla doplněna o třídící kabinu, 

 byl ukončen provoz linky regranulace PE fólií, 

 došlo k přebudování linky na demontáž elektroodpadu, 
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 došlo k rozšíření sběrných dvorů. [12] 

4. Využití řešené problematiky v médiích 

Třídění odpadu je důležité, abychom zajistili  „čistou“ budoucnost dalším generacím. 

„Kam s odpady“, tak by se mohl nazývat fiktivní měsíčník, ve kterém by byly publikovány 

následující žurnalistické žánry, a to úvodník, interview, anketa a glosa. 

4.1  Úvodní článek 

Jak  je na tom s tříděním Ostrava 

Odpady doma vyhazujeme do koše a pak s plnou nádobou, většinou nejmladší 

člen rodiny, neochotně putuje k popelnici. Ale jak dále nakládat s odpady? S tím si  ví 

rady OZO Ostrava.  

Kontejner v každém rohu 

 Svoz a zpracování odpadů 

v Ostravě má na starost společnost OZO 

Ostrava s. r. o. V roce 2011 bylo v její 

svozové oblasti  rozmístěno 44 998 

kontejnerů na smíšený odpad a 8 581 nádob 

na třídění. „Město řeší, jaké množství 

popelnic je v Ostravě nutné, ale v podstatě 

ta základní síť je už vytvořená a přes rok  se 

pouze doplňují ta místa, kde by množství 

popelnic bylo nižší, kde by vznikaly tzv. díry,“ 

vysvětlila tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. 

I  přes takové množství třídících nádob si  lidé stále stěžují na jejich nedostatek 

a vzdálenost od jejich domů. „Já bych rád třídil odpad na sto procent, ale to jde těžko. Nohy 

po práci  bolí a popelnice jsou  příliš daleko,“ posteskl si  Karel Robenek z Petřkovic, které 

také patří do svozové oblasti OZO. 

Čeho však je v Ostravě málo, jsou popelnice na třídění textilií. Třeba v Českém 

Těšíně, Praze a jiných městech se nachází v mnoha ulicích popelnice na třídění textilu, 

v Ostravě však  ne. Odpadový hospodář OZO Ostrava Vladimír Jureček tuto skutečnost 

Zdroj: Regiony24.cz 
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potvrdil a dodal: „Teď rozjíždíme nové rozmístění kontejnerů. V současné době máme 

připraveny kontejnery na čistý textil, které po polepení budou rozmístěny do sběrných dvorů 

a další kontejnery pak  budou rozmístěny po městě Diakonií Broumov,“ tedy společností, která 

poskytuje komplexní sociální služby lidem z okraje společnosti  a provoz celorepublikové 

„banky šatstva“.   

Česko za jinými státy pokulhává 

Podle Výroční zprávy OZO Ostrava za rok  2011, bylo ve svozové oblasti  v tomto  

roce vyseparováno 13 540 t odpadů plastu, papíru a skla. Nejvíce se za to zasloužil papír, 

kterého občané vytřídili  5 861 tun. Další v pořadí byly plasty a následovalo sklo. Tendence 

v třídění se zlepšují a množství vytříděného odpadu 

v Ostravě za poslední roky většinou roste.  

Přestože se už mnoho Ostravanů naučilo třídit 

odpad, stále je velkým množství, které se každoročně 

sveze na skládku v Ostravě-Hrušově – v posledních 

letech se hodnoty pohybovaly okolo devadesáti  tisíc 

tun odpadů. Podobně je na tom Česká republika jako 

celek. „V České republice se za rok  2010 

rozmístilo na skládky v průměru 205 kilogramů 

odpadů na obyvatele, což je dost vysoké 

číslo ve srovnání s některými  jinými  zeměmi, jako je například Belgie, Německo, 

Nizozemsko, Švédsko nebo Rakousko kde se hodnoty pohybovaly do deseti kilogramů odpadů 

na obyvatele,“ uvádí Český statistický úřad. 

Základem je výchova 

O ekologickou výchovu a osvětu se stará Centrum odpadové výchovy, které pořádá 

různé vzdělávací programy pro děti  i  dospělé. S průkopnickou myšlenkou však přišlo OZO 

Ostrava v roce 2012, tou bylo rozdání setu tašek  na separaci  odpadu do 130 000 domácností. 

„Nápad roznášet tašky se rodil řadu let. Už dlouho jsme hledali  způsob, jak  domácnostem 

poskytnout trvalý nosič informací, kde budou mít stále na očích kontakt na OZO a základní 

informace k třídění,“ prozradila mluvčí OZO Vladimíra Karasová a dodala „s výsledky jsme 

byli  velice spokojeni. Potvrdily naše předpoklady, které jsme si  vytvořili  už po vyhodnocení 

pilotního projektu.“  

 

Zdroj: POH města Ostrava 
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Pozn. redakce 

 Více o úspěchu rozdání setu tašek a společnosti  OZO Ostrava samotné se dozvíte 

z interview s Vladimírou Karasovou. 
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4.2  Interview 

„Překonat tašky bude těžký oříšek“ 

Rozhovor s Vladimírou Karasovou, mluvčí společnosti  OZO Ostrava s. r. o. 

 

S odpadovým hospodářstvím v Ostravě je 

neodmyslitelně spojena společnost OZO. S tiskovou mluvčí 

společnosti  Vladimírou Karasovou jsem si  popovídala o tom, 

jaký úspěch měl projekt rozdání tašek  do cca 130 000 

domácností, který měl podpořit objem vyseparovaných 

složek  odpadů. Dále jak  oslavila společnost 10leté výročí 

Centra odpadové výchovy, které má za úkol rozšiřovat 

povědomí o OZO, o separaci  odpadů a důležitosti  třídění a 

také o tom, jaké změny společnost do budoucna  plánuje.  

Centrum odpadové výchovy mělo nedávno výročí -  deset let 

své existence, oslavili  jste toto výročí nějak?  

„Ano, oslavili. 4. března 2013, tedy přesně 10 let od chvíle, kdy do učebny 

našeho Centra odpadové výchovy (COV) vstoupili  první žáci, jsme uspořádali  malé setkání 

se zástupci  škol, které našich služeb pravidelně využívají, a zástupci  médií. Vydali  jsme v ten 

den i  tiskovou zprávu, natočili  reportáže pro kabelovou TV   Fabex  a TV Polar. 

Zrovna v těchto dnech běží na Polaru další díl EKO magazínu, který je tentokrát věnován 

právě našemu výročí a představení dalších programů ekologické výchovy v Ostravě. 

Jinak  ale moc na slavení není čas – jedeme dál, pořád se něco děje.“ 

A co se děje nyní, jaké programy centrum pořádá? 

„COV nabízí základním a středním školám 6 typů vzdělávacích programů. Každý 

z nich je určen určité věkové skupině a je přizpůsoben mentalitě dětí toho věku. Stručný 

přehled a popis jednotlivých programů najdete na stránkách OZO Ostrava.“ 

      Pořádáte také nějaké programy pro dospělé?  

         „Protože se nám moc nedaří organizované skupiny dospělých dostat k  nám do učebny, 

pro dospělé připravujeme programy na základě domluvy (třeba pro kluby důchodců, 

pro zaměstnance partnerských firem apod.). Na dospělou populaci  působíme 

jinými  formami  – osvětovými  kampaněmi  v médiích, pořádáním Dnů otevřených dveří, 

Zdroj: TV Fabex 
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vydáváním informačních brožur a letáků. Vrcholem těchto našich snah byl loňský roznos 

130 tisíc sad tašek  do všech ostravských domácností spojený s rozsáhlou informační 

kampaní.“ 

Jak  jste byli  spokojeni  s výsledky, které přineslo toto rozdání setu 

tašek  na separaci  odpadu, předčily Vaše očekávání, nebo se na projektu nějaké ty 

chybičky našly? 

„S výsledky jsme byli  velice spokojeni  – potvrdily naše předpoklady, které jsme 

si  vytvořili  už po vyhodnocení pilotního projektu. Ještě pět měsíců po roznosu tašky dle 

průzkumu používalo ke třídění 76 % dotázaných. 19 % z nich navíc uvedlo, že s tříděním 

odpadu začali  právě po doručení tašek  – to je asi  nejpozitivnější výsledek, protože o tzv. 

„netřídiče“ nám šlo především.“ 

Kde tento nápad vlastně vznikl?  

„Nápad roznášet tašky se rodil řadu let, ale troufám si  tvrdit, že vznikl právě u nás. 

Už dlouho jsme hledali  způsob, jak  domácnostem poskytnout nějaký trvalý nosič informací, 

kde budou mít stále na očích kontakt na OZO a základní informace k  třídění. Zkoušeli  jsme 

různé brožury, uvažovali  jsme o samolepce, magnet na ledničku, pak  i  o odpadkových 

koších na třídění, na které by se samolepky s informacemi  nalepily, ale ty byly moc drahé. 

A pak  jednou přivezlo naše vedení z nějakého odpadářského kongresu tašky na třídění 

jako reklamní dárek  – a nám to všechno zapadlo nějak  dohromady. Dnes už „fintu“ 

s taškami  převzali  i  jiní, ale nevíme o tom, že by se do toho někdo pustil v tak  velkém 

rozsahu jako my.“ 

Je pravda, že se v Ostravě nezvýšil poplatek  za odvoz odpadů díky úspěchu tašek? 

„Tašky přispěly, ale nejsou hlavním důvodem. Těch faktorů, které vedly 

město k  nezvyšování poplatku, je více. Svou roli  sehrála i  skutečnost, že už nyní má 

město problém vymoci  na některých občanech poplatky, a byla obava zde, že zvýšením 

poplatku počet dlužníků naroste. Faktem je, že za zvyšující se množství separovaného odpadu 

dostane město peníze na rozvoj separace a tím se dá částečně „zalepit“ 

schodek  mezi  částkou vybranou na poplatcích a skutečnými  náklady města na systém 

nakládání s komunálními  odpady.“ 

Plánujete do budoucna nějaký podobný projekt, jakým byste podpořili  třídění 

odpadů v Ostravě?  
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„Pořád něco plánujeme – výchova ke správnému nakládání s odpady nesmí ustat. Ale 

obávám se, že překonat tašky bude těžký oříšek!“ 

Aktuálně je v Ostravě třináct sběrných dvorů, chcete je 

do budoucna nějak  upravovat či  doplňovat? 

„Asi  před dvěma lety město přijalo náš návrh koncepce a optimalizace sběrných 

dvorů v Ostravě. V něm je zakotven směr, kterým se teď ubíráme. Jeho podstatou je 

rozšiřování plochy jednotlivých sběrných dvorů, aby v nich bylo možno odpad odkládat 

bezpečně a pohodlně, aby naše svozová technika měla dostatečný manipulační prostor a také 

aby se v nich dalo umístit co nejvíce kontejnerů kvůli  dokonalejšímu vytřídění objemných 

odpadů a poskytování doplňkových placených služeb (příjem stavebních odpadů a prodej 

kompostu).“ 

Takže se budou sběrné dvory hlavně rozšiřovat… 

„Některé menší sběrné dvory, které jsou méně využívané a u nichž není možnost 

rozšíření, se budou pravděpodobně ještě rušit nebo přesunovat do vhodnějších lokalit. Ale 

to je dlouhodobý proces, který potrvá několik  let. Nejblíže k  realizaci  je asi  sloučení dvou 

sběrných dvorů v Radvanicích a Bartovicích – zde probíhá územní příprava pro vybudování 

nového většího sběrného dvora v katastru Radvanic.“ 

Čtenáře by jistě zajímalo, v jakém stavu je skládka v Hrušově, protože množství 

odpadů, které se sváží denně na skládky v České republice, není zrovna příznivé, 

plánujete i  její rozšíření?  

„V současné době probíhají přípravné práce a vyřizování veškerých povolení 

pro výstavbu V. etapy skládky v sousedství těch stávajících. Výstavba by měla začít 

pravděpodobně v roce 2014 nebo 2015. Do doby, než se další část skládky postaví, je 

na stávajícím tělese skládky kapacita pro ukládání odpadu dostatečná. Průběžně probíhají 

i  rekultivační práce na svazích skládky, které už nebudou dále skládkováním poznamenány.“ 

Nejdůležitější provozovnou Vaší firmy je areál v Ostravě-Kunčicích, co vše 

v současné době v tomto areálu vzniká, jaké výrobky se produkují a jaké odpady se 

zde třídí? 

„Do areálu OZO v Ostravě-Kunčicích se svážejí téměř všechny vytříděné složky 

odpadu a zde se dále dotřiďují, případně i  zpracovávají. Na třídicí lince plastů se z odpadu 

svezeného ze žlutých kontejnerů vybírají PET lahve, duté plasty (HDPE), plastové fólie 
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(LDPE), nápojové kartony a kovové obaly. Všechny tyto vytříděné materiály se dodávají 

dalším zpracovatelům k  materiálové recyklaci. Zbytek  plastů se přidává k  dalším 

materiálům, ze kterých se na naší nové lince vyrábí palivo. Dodáváme ho do cementáren 

a vápenek  k  energetickému využití. Na lince skla se dotřiďuje svezený skleněný odpad podle 

barev a čistí se od nežádoucích příměsí. Roztříděné bílé a barevné sklo dodáváme 

ke zpracování do skláren. Z objemných odpadů vybíráme materiály vhodné k  materiálovému 

či  energetickému využití (železo, dřevo, polystyrén, pneumatiky, spalitelné odpady).“ 

Nedávno došlo v areálu Vaší společnosti  k  závažnému požáru. V provozu linky se 

objevila hořlavá látka. Znamená to, že se v odpadu běžně objevují nebezpečné látky? 

„Bohužel ano, nebezpečné odpady ukládáme ve skladech nebezpečného odpadu 

a následně předáváme oprávněným firmám k  likvidaci  či  dalšímu využití (oleje, 

autobaterie). V areálu funguje mimo jiné i  dílna společnosti  Enviropol, kde se demontují 

vysloužilá elektrická a elektronická zařízení.“ 

A co „nestandardní“ odpad, třeba ze stavebních prací, co se s ním dále dělá? 

„Ty stavební odpady a různé odpady z výrobního procesu, které pocházejí 

zejména z podnikatelské sféry a hodí se pro zpracování do paliva, zpracujeme sami, ostatní se 

zde většinou připravují k  dalšímu využití či  likvidaci  na skládce.“ 

Je kapacita a kvalita provozů v Kunčicích dostačující, nebo plánujete doplnit areál 

o nějaké další linky? 

„Naše současné třídicí linky jsou linky na ruční třídění. Vyprojektována je 

automatická třídicí linka plastů, kde se budou jednotlivé typy materiálů vybírat 

za pomoci  optických separátorů. Její realizace bude záviset na mnoha faktorech, hlavně 

na ekonomickém zajištění její výstavby.“ 

Děkuji  za rozhovor. 
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4.3 Anketa 

Využíváte set tašek  na třídění odpadů od společnosti  OZO Ostrava? Jak  jste 

s ním  spokojeni? Pokud tašky nevyužíváte, třídíte v domácnosti  odpad? 

 Oldřich Palička, důchodce, 66 let 

V každém případě třídíme odpad a tašky využíváme. My jsme na třídění zvyklí 

z vesnice, tam to dobře funguje, dostáváme na třídění pytle. V Ostravě třídíme sklo a plasty, 

papír vždycky odneseme do sběrny. No a jak  jsme s nimi  spokojeni… to bych 

raději  nekomentoval, k  tomu bych Vám řekl svoje a to by bylo na dlouho (smích). 

 Monika Nováková, účetní, 23 let 

Ne, tašky nevyužíváme, tuším, že jsme je dostali, ale otec je zřejmě vyhodil. 

Jinak  odpad doma třídíme, snažíme se tedy, ale samozřejmě nám občas nějaký ten papír 

unikne i  do směsného komunálního odpadu. 

 Jan Svoboda, svářeč, 27 let 

Ano tašky využíváme, jsou fajn, asi  nás k  tomu třídění více nakoply. Odpad teď 

třídíme, papír, sklo i  plasty. 
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 Jaroslava Jaňáková, prodavačka, 45 let 

S taškami  jsme spokojeni, doma je využíváme a odpad třídíme, dcera nosí do školy 

víčka od lahví, papír nosíme do sběru a jinak  využíváme hlavně tašku na třídění plastu. Díky 

nim jsme třeba zjistili, že do žlutých popelnic můžeme házet i  obaly od konzerv. 

 Lukáš Sněhota, řidič, 32 let 

Tašky jsem nevyužil, připadaly mi  zbytečné, nevím, k  čemu měly být dobré, když 

chce někdo třídit odpad, nepotřebuje k  tomu barevnou tašku, vezme si  přece 

jakoukoli  a na sklo třeba přepravku. Ale všiml jsem si, že sousedi  s nimi  chodí na nákup. 

Doma třídím plasty, sklo a papír, ne všechen, ale letáky, noviny a krabice ano. 

  Gertruda Robenková, důchodkyně 75 let  

Že bychom dostali  nějaké tašky, to si  nepamatuju, možná by věděl manžel, ale 

doma třídíme plasty, dáváme je bokem do pytlů. Abych chodila se sklem nebo papírem až 

k  nějakým popelnicím, co jsou půl kilometru daleko, to po mně nemůže nikdo chtít, je to moc 

těžké.  
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4.4  Glosa 

Jiný pohled na věc 

Zase nám zdražili  popelnice,“ je věta, která se každý rok  nese 

mnoha domácnostmi  v České republice, vyjímaje město Teplice. V Teplicích se totiž 

poplatky za svoz odpadu nevybírají už od roku 1994. Místní primátor Jaroslav Kubera totiž 

přišel s jiným pohledem na věc a zastává názor, že odpady jsou jednou ze služeb, které by 

měla zajišťovat obec a že administrativa, která by byla spojena s výběrem poplatků, by 

značně snížila část jejich výnosu.  

Je ale pravda, že v Ostravě se poplatek  na rok  2013 také nezvýšil, tento fakt mě 

velice překvapil, jelikož v dnešní době se rok co rok zdražuje téměř vše.  Důvodem prý 

byla jednak obava, že by při  zvýšení poplatku narostl počet dlužníků, pak také to, že město 

dostalo peníze na rozvoj. (Což je milé, že se s námi vlivnější osoby z úřadů o peníze rozdělí 

a nevypaří se jako pára nad hrncem…) A dále, jak uvedla v rozhovoru pro TV Fabex mluvčí 

OZO Ostrava Vladimíra Karasová „nezvýšení poplatku jsme si zasloužili vlastní pílí, tím, že 

jsme poctivě třídili odpad v uplynulém období.“ Takže – opakování je matkou moudrosti: 

žlutá – PLASTY, modrá – PAPÍR, zelená – SKLO.  

Podobně  jako v Ostravě má primátor Kubera také strach z nárůstu dlužníků, proto se 

v Teplicích například poplatky za psa snížily z tisícikoruny na dvě stě korun, 

a výsledek  po vybrání peněz byl podle něj stejný, protože se už neplatičům 

nevyplatilo riskovat pokutu. Akorát, že při  této myšlence nejenže dlužníků tak jako v Ostravě 

nepřibylo, ale navíc jich většina vymizela. Škoda, že takových odvážně myslících primátorů 

není více. Myslím si, že je tato změna poplatků výborný nápad a aplikovala bych ji ve všech 

městech a obcích. Problém bude, když Kubera zavede ještě více podobných nařízení, 

výhodných pro poplatníky, mohlo by pak totiž dojít k přelidnění Teplic.  
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnocení hospodaření s odpady a přiblížení odpadového 

hospodářství v Ostravě a okolí. 

Postupně jsme si  popsali  legislativu, která se s odpadovým hospodářstvím v České 

republice pojí, jelikož bez norem, by zavládl chaos a je nutné je dodržovat všude, ať už jde 

o nakupování, studium, či  hospodaření s odpady. Charakterizovali  jsme možné procesy 

zpracování odpadu, a také si  vysvětlili, co znamenají jednotlivé pojmy, které se v odpadovém 

hospodářství používají.  

V kapitole 3.1 byla přiblížena Ostrava, její historie, seznámili  jsme se se 

zajímavostmi  města a také problémy v rámci  životního prostředí.  

V kapitole 3.2 jsme už došli  ke konkrétní problematice zpracování odpadů na území 

města Ostrava a okolí a popsali  jsme si  společnost OZO Ostrava a oblasti, ve kterých 

hospodaří.  

Na toto navázalo zhodnocení výsledků Plánu odpadového hospodářství statutárního 

města Ostrava, který byl zpracován pro roky 2005 – 2010. Plán byl v mnoha bodech splněn, 

výjimku tvořilo například nesplnění předpokladu vyseparovaní určeného množství papíru 

a kovů, nesplnění cíle snížení množství pneumatik v komunálním odpadu města, tedy 

nefunkčnost zpětného odběru pneumatik a také nebyl splněn cíl vytřídit do konce roku 2006 

6 kg na osobu elektrických a elektronických zařízení. V Ostravě se dosáhlo pouze 1,6 kg 

na osobu vytříděných EEZ. Jak bude vypadat nový POH a zda bude nadále povinností 

původců odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více 

než 1000 t ostatního odpadu, vytvářet POH to zatím není jisté, jelikož nebyl vydán v platnost 

nový zákon o odpadovém hospodářství. 

OZO Ostrava se snaží každým rokem inovovat procesy fungující v rámci  odpadového 

hospodářství na území Ostravy a okolí. Centrum odpadové výchovy má za úkol rozšiřovat 

povědomí o OZO Ostrava, o separaci  odpadů a důležitosti  třídění. Na různých místech 

v Ostravě můžeme vidět například letáčky, které upozorňují na možnost odkupu kompostu 

a přistavění kontejneru na sběr a svoz kompostovatelného odpadu, tudíž můžeme říci, že se 

OZO Ostrava i  město snaží co nejvíce zvyšovat povědomí o důležitosti  separace odpadu.  
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V roce 2008 bylo na skládku v Ostravě-Hrušově přivezeno 91 242 tun odpadu, 

v předchozích letech se množství ukládaného odpadu pohybovalo také kolem devadesáti  tisíc 

tun, což je příliš velké množství oproti  jiným zemím.  

V roce 2011 bylo ve svozové oblasti  rozmístěných 44 998 nádob na směsný 

komunální odpad a 8 581 nádob na separovaný odpad, 13 540 t odpadu pak bylo 

vyseparováno. Tato čísla rozhodně nejsou špatná, problém je ve svozové oblasti  se tříděním 

textilií. V Ostravě se nenachází kontejnery na textil, a to kvůli  špatné 

zkušenosti  společnosti  OZO Ostrava s tříděním textilu, kvalita textilu byla špatná a mohl být 

použit pouze jako palivo. Do budoucna však společnost plánuje rozmístění nových kontejnerů 

na textil, do všech 13 sběrných dvorů a další pak budou rozmístěny občanským sdružením 

Diakonie Broumov. 
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Seznam zkratek 

Aj. a jiné 

Apod. a podobně 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad  

Cca cirka 

ČR Česká republika 

EEZ elektrická a elektronická zařízení (tedy elektroodpady) 

EU Evropská unie 

Kg kilogram 

MSK Moravskoslezský kraj 

Obyv. obyvatel 

OH 

OZO Ostrava 

odpadové hospodářství 

Odvoz a zpracování odpadů Ostrava 

PE polyethylen 

PET polyethylentereftalát 

POH 

TAZSMO 

plán odpadového hospodářství 

Technické a zahradní služby města Ostrava 

Tzv. takzvaně 

VŠB-TU Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
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