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Anotace 

 

Má diplomová práce není jen o třídění odpadů – o tom uţ bylo popsány 

tuny papíru a této problematice se věnují mnohé www.stránky, ministerstva a další 

státní správa. Také otázkou: PROČ nebyl v ČR zaveden systém zálohování 

vícecestných i jednocestných obalů nejen z kovů ale i PET jsem se nezabýval – 

toto náleţí především politikům.  

Má diplomová práce vychází z reality systému svozu separovaného sběru 

v Ostravě a navrhuje systém moţného třídění a úpravy (zmenšení objemu) přímo 

v místě výskytu takového typu obalu. Dále jsem provedl dotazníkové šetření, zda 

občané Ostravy by přivítali „další kontejner“ na separovaný sběr a následně jsem 

pouţil své 2 vlastní popelnice jako experiment, který měl prokázat třídění 

kovových odpadů/obalů v praxi. 

 

Klíčová slova:  separovaný sběr, kovové obaly, kovové odpady, kontejner, 

recyklace, komunální odpad 

 

Summary 

My dissertation is not only about  waste sorting, tons of paper had been 

written about this. Many websites, ministry and next administration deal with this 

problem. Also the question: Why did not the advance system bring up for multiway 

and one-way packing from metal and plastic, I did not to deal with it, this belong 

especially to politicians. 

My dissertation is based on reality system of separate collection in Ostrava 

and suggests the system of possibly sorting and adjustment (decrease the 

capacity) directly in place of appearance for this kind of packaging. I performed a 

research, If people in Ostrava would welcome next container for separate 

collection. Then I used 2 bins as an experiment, which should show sorting of 

metal waste/packing in praktice. 

 

Keywords: separate collection, metal packaging, metal waste, container, 

Recycling, municipal waste 
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1. Ú VOD A CÍL PRÁ CE 

 

Kaţdý z nás se zbavuje doma věcí, které jiţ nepotřebuje, zcela automaticky 

hozením do odpadkového koše a následně odnese denní „porci“ tohoto odpadu do 

sběrné nádoby (popelnice) před domem a vytříděný odpad (papír,sklo, PET láhve, 

tetrapacky) do nejbliţších nádob na tříděný odpad. 

Přestoţe bylo dosaţeno pokroku, potenciál předcházení vzniku odpadů a 

recyklace ještě není zcela vyuţit. Rovněţ shromaţďování odpadů podle 

jednotlivých druhů není dostatečné, prosazování této povinnosti má velké rezervy 

jak v podnikatelské, tak i v občanské sféře. Důsledkem je niţší míra vratných 

odpadů do výrobních cyklů jako náhrada vstupních surovin. V případě 

komunálních odpadů jsou problémovými sloţkami zejména nebezpečné odpady, 

biologicky rozloţitelné odpady, výrobky zpětného odběru, odpady z plastů a 

kovové obaly. 

Dnes uţ děti v mateřské škole se hrou učí separovat – mají barevné 

kontejnery pro určitý druh odpadu, kde se učí co do kterého hodit. Můj cíl 

diplomové práce není ani hodnotit jejich rozhodnutí dalšího separování 

v dospělosti, nebo při realitě nevhodného svozu firmami, které se zabývají svozem 

separovaného odpadu. 

Cílem této diplomové práce je praktické ověření moţnosti separace kovových 

obalů z komunálního odpadu v působnosti města Ostravy. Ověření bude probíhat 

ve dvou variantách. Sběr a separace kovových obalů pro veřejnost na volně 

přístupných místech a sběr a separace kovových obalů z komunálního odpadu, 

který vzniká specifickou činností. Veškeré činnosti, které byly nutné k vytvoření 

této práce byly realizovány v období od 01.09.2009 do 28.02.2010.    

Likvidace kaţdého typu odpadu se prolíná s otázkou ekonomickou a 

mnohdy je likvidace, příp. recyklace odpadu ekonomicky méně výhodná neţ 

nákup výrobku nového.  

Jeden z mála druhů odpadů, který je dnes vykupován zpracovateli jsou 

odpady kovů. I tento sortiment má však své cenové výkyvy, které je nutno 

v systému sběru zohlednit. 
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2. ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 
2.1. Související legislativa 

 

Legislativa odpadového hospodářství se řídí základními zákony, vyhláškami 

a nařízeními vlády. Kromě legislativních norem platí také pro odpadové 

hospodářství celá řada ČSN-EN (např. pro kontejnery na odpady, ocelový a 

litinový odpad, plasty, obaly, názvosloví odpadů, skládkování atd.).  Níţe jsou 

popsané některé z nich [6]. 

 

2.1.1. Zákony 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

(změna: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 

188/2004 Sb.,356/2003, 167/2004 Sb., 317/2004 Sb., 7/2005 Sb., 444/2005 Sb., 

222/2006 Sb., 186/2006 Sb., 314/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 34/2008 

Sb., 333/2008 Sb., 297/2009 Sb., 291/2009 Sb., 223/2009 Sb.) 

 

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o 

obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb. (změna: 

237/2004 Sb., 257/2004 Sb., 444/2005 Sb., 66/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 

Sb., 126/2008 Sb.)  

 

2.1.2.  Vyhlášky 

 

        č. 115/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech 

nakládání s obaly 

č. 116/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování 

vratných zálohovaných obalů 

č. 117/2002 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o rozsahu a způsobu vedení 

evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 
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č. 237/2002 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků  

 

2.1.3. Nařízení 

 

63/2003 Sb., Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému 

výměny informací o nejlepších dostupných technikách 

111/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané 

druhy vratných zálohovaných obalů 

184/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 

Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něţ se vztahuje povinnost 

zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady 

z pouţitých výrobků a obalů 

197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky [10]. 

 

 

 

2.2. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění 

 

2.2.1. Základní ustanovení 

 

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udrţitelného rozvoje 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

 působnost orgánů veřejné zprávy 
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2.2.2. Základní pojmy 

 

Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se zbavit. 

 

Nebezpečný odpad je takový odpad, který vykazuje jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. 

 

Komunální odpad – 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. 

 

Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady 

trvale uloţeny a kontrola těchto činností. 

 

Nakládání s odpady – jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, 

třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování. 

 

Shromaţďování – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

 

Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromáţděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 

ponechání v něm. 

Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem předání k dalšímu 

vyuţití nebo odstranění. 
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Výkup odpadů – sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou 

osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou 

cenu. 

 

Úprava odpadů – kaţdá činnost, která vede ke změně chemických, 

biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění). 

 

Materiálové vyuţití odpadů – náhrada prvotních surovin látkami získanými 

z odpadů, které lze povaţovat za druhotné suroviny, nebo vyuţití látkových 

vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získání energie. 

 

Energetické vyuţití odpadů – pouţití odpadů hlavně způsobem obdobným 

jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k 

výrobě energie. 

 

Původce odpadu – 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. 

 

2.2.3. Povinnosti při nakládání s odpady 

 

 kaţdý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné 

vlastnosti 

 materiálové vyuţití má přednost před jiným vyuţitím odpadů (např. 

energetickým) 
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 balení a označování nebezpečných odpadů – se řídí přiměřeně 

zvláštními předpisy (zák. č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí ADR – 

Ţeneva 1957, vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní 

ţelezniční dopravu nebezpečného zboţí – RID)  

 odborné nakládání s odpady zajišťuje odpadový hospodář 

 povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a vybranými 

zařízeními: 

- PCB (Vyhl. MŢP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB) 

- odpadní oleje (přednostní zajištění regenerace nebo energetické 

vyuţití) 

- baterie a akumulátory (zajištění jejich odděleného shromaţďování, 

soustřeďování, vyuţití a odstranění) 

- kaly z čistíren odpadních vod (Vyhl. MŢP č. 382/2001 Sb. o 

podmínkách pouţití upravených kalů na zemědělské půdě) 

- odpady z výroby oxidu titaničitého (omezení vypouštění emisí do 

ovzduší, omezení vypouštění odpadních vod včetně jejich účinného 

čištění) 

- odpady z azbestu (lze ukládat na skládky k tomu určené, po uloţení 

na skládce musí být ihned zakryty) 

- autovraky (před odstraněním musí být vyjmuty součásti obsahují Pb, 

Hg, Cd, CrVI a součástí obsahující provozní kapaliny, viz novela 

zákona o odpadech č. 188/2004 Sb.) 

 zpětný odběr některých pouţitých výrobků musí být proveden bez 

nároku na úplatu a se vztahuje na: 

- minerální oleje 

- elektrické akumulátory 

- galvanické články a baterie 

- výbojky a zářivky 

- pneumatiky 

- chladničky pouţívané v domácnostech 
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 povinnost zpracování Plánů odpadového hospodářství ČR, kraje a 

původců 

 poplatky za uloţení odpadů na skládky (základní sloţka, riziková sloţka, 

finanční rezerva) 

 vývoz, dovoz a tranzit odpadů (zelený, ţlutý a červený seznam) 

 dovoz odpadů za účelem odstranění je zakázán 

 veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 

- Ministerstvo ţivotního prostředí 

- Ministerstvo zdravotnictví 

- Ministerstvo zemědělství 

- Česká inspekce ţivotního prostředí 

- celní úřady 

- orgány veřejného zdraví 

- krajské úřady 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

- obecní úřady a újezdní úřady [6] 

 

2.3. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

 

2.3.1. Základní ustanovení 

 

 účelem zákona o obalech je chránit ţivotní prostředí předcházením 

vzniku odpadů z obalů, a to zejména sniţováním hmotnosti, objemu a 

škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech obsaţených 

v souladu s právem Evropských společenství 

 práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a 

působnost správních úřadů pro jednotlivé druhy nakládání s obaly a 

nakládání s odpady z obalů, tj. pro prevenci, výrobu obalů, uvádění 

obalů a balených výrobků na trh a do oběhu, opakované pouţití obalů, 

zpětný odběr a vyuţití odpadů z obalů. 

 zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou uváděny 

v České republice na trh nebo do oběhu s výjimkou určitých typů 
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kontejnerů (kontejnery uţívané v silniční, ţelezniční a letecké dopravě 

nebo při námořní či vnitrozemské vodní plavbě) [6]. 

 

2.3.2. Základní pojmy 

 

Obalem se rozumí výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený 

k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo 

výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uţivateli (spotřebitelský 

obal, skupinový obal, přepravní obal). 

 

Nakládání s obaly – výroba obalů, uvádění obalů nebo výrobků na trh nebo 

do oběhu, pouţití obalů, úprava obalů a opakované pouţití obalů. 

 

Uvedení obalu na trh – okamţik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda 

samostatně nebo spolu s výrobkem, v ČR poprvé úplatně nebo bezúplatně předán 

za účelem distribuce nebo pouţívání. 

 

Uvedení obalu do oběhu – úplatné nebo bezúplatné předání obalu bez 

ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem 

distribuce nebo pouţití, s výjimkou uvedení obalu na trh. 

 

Opakované pouţití obalu – činnost, při níţ se obal, který byl navrţen a 

určen, aby během doby své ţivotnosti vykonal určitý minimální počet obrátek či 

cyklů, znovu plní nebo se pouţívá k témuţ účelu, pro nějţ byl určen. 

 

Vratný obal – obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob 

vracení pouţitého obalu osobě, která jej uvedla do oběhu. 

 

Zpětný odběr – odebírání pouţitých obalů od spotřebitelů na území České 

republiky za účelem opakovaného pouţití obalů nebo za účelem vyuţití nebo 

odstranění odpadu z obalů. 
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2.3.3. Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů 

 

 Zajištění co nejmenší hmotnosti a objemu obalů s cílem sníţit mnoţství 

odpadu z obalů 

 Koncentrace nebezpečných chemických látek v obalu musí být 

v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními 

předpisy vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo 

výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vzniklého z tohoto 

obalu 

 Součet mnoţství Pb, Cd, Hg a CrVI v obalu nesmí překročit hodnotu 

stanovenou prováděcím předpisem 

 Obal po pouţití by měl být dále opakovaně pouţitelný nebo vyuţitelný 

recyklací, organickou recyklací (skládkování není organická recyklace) a 

energetickým vyuţitím. 

 Osoba, která uvádí obal na trh je povinna na poţádání předloţit 

technickou dokumentaci k prokázání splnění povinností ad 1), ad 2) a 

ad 3) 

 Označování obalů – na obalu musí být vyznačeno: 

- materiál (látka), z něhoţ je obal vyroben 

- způsob nakládání s pouţitým obalem 

 Opakovaně pouţitelné obaly – musí splňovat kritéria stanovena pro 

systémy zajištění opakovaného pouţití obalů (uzavřený, otevřený a 

smíšený systém) 

 Vratné zálohované obaly – jejich výkup musí být zajištěn bez ohledu na 

mnoţství a bez vázání výkupu na nákup zboţí  

 Zpětný odběr obalů musí být zajištěn od spotřebitelů bez nároku na 

úplatu. Přitom je nutno dbát na dostatečnou četnost sběrných míst a 

jejich dostupnost. 

 Obaly pro přepravu nebezpečných výrobků – vyprázdněné obaly musí 

být staţeny z oběhu a trhu. Ten, kdo obal naplnil musí zajistit jeho 

neutralizaci, dekontaminaci nebo deaktivaci vnitřního prostoru obalů 

nebo jejich zbytků 
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 Vyuţití odpadů z obalů – povinnost zajistit, aby odpady z obalů byly 

vyuţity v poţadovaném rozsahu. 

 Seznam osob – osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob (na 

MŢP ČR), které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a vyuţití 

odpadu z obalů 

 Evidence – osoba, zapsaná do Seznamu je povinna vést evidenci:  

- mnoţství a vlastností obalů uvedených na trh nebo do oběhu a 

z toho mnoţství vratných obalů 

- mnoţství zpětně odebraných obalů a z toho vratných obalů 

- způsob, jak bylo naloţeno se zpětně odebranými pouţitými obaly a 

ohlášení údajů za uplynulý kalendářní rok vţdy do 15.2. MŢP [6] 

 

2.3.4. Systém EKO-KOM 

 

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. dne 28. března 2002. Povinnosti zpětného 

odběru a vyuţití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly 

nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dováţejí, přepravují přes hranice 

z Evropské unie, plní nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění výše 

uvedených povinností uzavřít Smlouvu o sdruţeném plnění se společností EKO-

KOM, a.s.  

Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských 

zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním 

odpadem. Kromě zajištění zpětného odběru a vyuţití obalů a obalových odpadů 

systém EKO-KOM provozuje řadu doprovodných činností: informační, 

poradenskou, výzkumnou a vzdělávací. 

V ČR se však na rozdíl od mnohých zemí nepřistoupilo – mimo skleněných - 

na zálohování obalů od nápojů a tak na likvidaci PET a kovových obalů záleţí na 
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občanovi, co s tímto odpadem udělá. Záleţí tak pouze na „uvědomění“ kaţdého 

z nás, jestli tento obal – pokud je ta moţnost – vhodíme do kontejneru na 

separovaný, nebo směsný odpad. 

 

V mnoha zemích Evropy jsou zavedené přímo v obchodech a 

supermarketech automaty na zálohované obaly i všech kategorií – sklo, PET, kov 

– a to tak, ţe jeden automat dokáţe rozeznat všechny tyto obaly a „vrátit“ 

občanovi zálohu. Jako příklad uvádím níţe obrázek takového stroje, který 

rozeznává veškerý sortiment a to nejen po stránce materiální (sklo, PET, kov) ale i 

objemově. Zálohy jsou placeny dle velikosti, např. plechovka od piva do 0,5 lt je 

zálohovaná podstatně méně neţ plechovka od 1 lt.  
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Obrázek č. 1: Automat na zálohované vratné obaly ( zdroj TOMRA, s.r.o.) 

 

 

Dále jsem z internetových stránek výrobce získal několik obrázků, které nám, 

běţným spotřebitelům zůstávají utajeny, např. obr. č. 2. 
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Obrázek č.2:  Automat na vícedruhové zálohované obaly – zevnitř. (zdroj TOMRA s.r.o.) 

 

 

 

 

 

 

3. KOMUNÁ LNÍ ODPAD 

 

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob (zák. č. 

185/2001 Sb., § 4, odst. b). 
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Podle Katalogu odpadů náleţí do skupiny 20: Komunální odpady (odpady 

z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

včetně sloţek z odděleného sběru. 

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a 

původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným. 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, produkující odpad 

podobný komunálnímu odpadu, se mohou smluvně zapojit do systému nakládání 

s tímto druhem odpadu zavedeného obcí.  

Pokud se tyto právnické a fyzické osoby do výše uvedeného systému obce 

nezapojí, jsou povinny z odpadu vytřídit nebezpečné a vyuţitelné sloţky (odpady 

podskupiny 20 01) a zbylou směs nevyuţitelných druhů odpadů zařadit pro účely 

odstranění jako ostatní odpad ze skupiny 20, pokud k upuštění od dalšího třídění 

ţádají souhlas od Krajského úřadu. 

 

 

Produkce komunálního odpadu v ČR se několik let pohybovala okolo 4,5 

mil. tun za rok. V posledních letech je v rámci informačního systému ISOH 

zaznamenán postupný pokles a v roce 2006 činí přibliţně 4,1 mil. tun, tj. 401 kg na 

obyvatele a rok. Podíl produkce komunálních odpadů na celkové produkci odpadů 

v ČR v současnosti představuje 14 %. Téměř 75 % hmotnosti komunálního 

odpadu bylo v roce 2006 odstraňováno skládkováním. Vyuţívání komunálního 

odpadu v roce 2006 představovalo 20 %. Materiálově bylo vyuţíváno přibliţně 11 

%, energeticky pak 9 %. Odděleně sebrané vyuţitelné sloţky představují téměř 53 

kg na obyvatele a rok, nebezpečné sloţky komunálního odpadu pak 2,1 kg na 

obyvatele a rok [15]. 

 

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na ţivotní prostředí mají toto pořadí: 

 

 Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - uţ při nákupu rozhodujeme, 

kolik odpadů vyprodukujeme  
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 Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není moţné ho jiţ 

dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady jiţ v 

domácnostech  

 Odstraňování odpadů - odpady, které nemůţeme jiţ dále vyuţít se 

zneškodňují (např. skládkováním).  

 

3.1. Druhy komunálních odpadů 

 

 Vyuţitelné - tyto odpady je moţné dále zpracovat, např. papír a 

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

kompostovatelný kuchyňský odpad atd.   

 

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

nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 

elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můţete odvézt 

na  sběrný dvůr, v  některých obcích bývají přistavovány velké 

kontejnery nebo zajíţdí speciální sběrna.  

  

 Nebezpečné - tyto odpady 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 odnášejí pouze do 

pojízdné sběry na sběrný dvůr. Léky nevyuţívané nebo s prošlou lhůtou 

spotřeby také můţeme odevzdat v lékárně.  

  

 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. To jsou 

vlastně jediné druhy odpadů, které by se měli vyhazovat do koše na 

odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před domem. 
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3.2. Třídění komunálních odpadů 

 

Odpady by jsme měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není 

často moţné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír uţ 

není moţné zpracovat.  

 

Kaţdý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtíţné poznat, 

z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, 

jak máme s takovým obalem po pouţití naloţit.  

   Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhoţ je 

obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru se má obal později 

vyhodit. V tabulce č.1 jsou popsány nejčastější kódy [15]. 

 

Tabulka č.1: Tabulka s kódy – zařazení materiálu (zdroj EKOKOM) 

  

Materiál Písmenný  kód Číselný kód 

Papír PAP 22 

Vlnitá lepenka PAP 20 

Hladká lepenka PAP 21 

Bílé sklo GL 70 

Zelené sklo GL 71 

Hnědé sklo GL 72 

Ocel FE 40 

Hliník ALU 41 

Dřevo FOR 50 

Polyethylentereftalát PET 1 

Polypropylén PP 5 

Polystyrén PS 6 

Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 

Polyetylén (lineární) HDPE 2 

Kombinovaný obal C/ 
obal je vyroben z více materiálů a ten za 

lomítkem převládá 

Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír 
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 Panáček s košem znamená, ţe pouţitý obal se má hodit do příslušné 

nádoby na odpad. Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, je nutno 

přečíst si informace od výrobce, zda obal nevyţaduje specifický způsob nakládání. 

Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných 

odpadů nebo na sběrné dvory [15].  

 

Zelený bod znamená, ţe je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, 

jenţ zajišťuje sběr a vyuţití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je 

značka ZELENÝ BOD znamená to, ţe výrobce zaplatil za jeho recyklaci [15].   

 

3.2.1. Nádoby na tříděný sběr odpadů  

 

Sběr papíru – do modré nádoby (viz. obrázek č. 3) je moţno sbírat noviny, 

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

kartón, papírové obaly (např. sáčky). Do takto separovaného sběru nepatří mokrý, 

mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, pouţité plenky a 

hygienické potřeby [15].  

 

 

Obrázek č. 3: Modrá nádoba na sběr papíru (zdroj EKOKOM) 
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Sběr skla - do zelených nádob (viz. obrázek č. 4) je moţné sbírat láhve od 

nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo. Do takto označených 

nádob nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla [15].  

 

Obrázek č. 4: Zelená nádoba na sběr skla (zdroj EKOKOM) 

 

 

  

  

Sběr plastů - do ţlutých nádob (viz. obrázek č. 5) můţete odhodit PET láhve 

od nápojů , kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Do nádob 

nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 

chemikálie, barvy apod.) [15].  

 

Obrázek č.5 Ţlutá nádoba na sběr plastů (zdroj EKOKOM) 

 

 

  

Sběr kovů - Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. 

 

Sběr nápojových kartonů - pokud se v obci nápojové kartony sbírají odhazují se 

do kontejnerů nebo pytlů označených oranţovou nálepkou (viz. obrázek č. 6). 



Bc. Pavel Vícha: Posouzení moţnosti rozšíření separovaného sběru v Ostravě 

o kovové obaly 

 

2010  19 
 

Pokud se v obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, neţ je vyhodit do 

směsného odpadu [15].  

 

Obrázek č.6: Označení nádob na sběr kartonů ( zdroj EKOKOM) 

 

 

  

Sběrný dvůr - je místo, kde můţeme odevzdat odpady, které se nevejdou do 

běţných kontejnerů. Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy 

sbíraných odpadů. Na sběrný dvůr můţeme odváţet většinou tyto druhy odpadů:  

- Kovy: ţelezný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce 

apod.  

- Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, 

zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.  

- Objemné odpady: starý nábytek (křesla, ţidle, skříně, válendy apod.), 

podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční 

sporáky, pračky  

- Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky 

apod.  

- Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě  

- Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními 

ekosklady. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, 

zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - 

mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.  

 

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů - je speciálně upravený nákladní 

automobil vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny 

zajíţdí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky.  

 



Bc. Pavel Vícha: Posouzení moţnosti rozšíření separovaného sběru v Ostravě 

o kovové obaly 

 

2010  20 
 

Velkoobjemové kontejnery - slouţí k odkládání velkého odpadu, který se 

nevejde do běţných popelnic či kontejnerů.  

 

Popelnice, kontejnery  

 

Na odpad - plechové nebo plastové nádoby o objemu od 70 do 1.100 l. 

Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu.  

Na tříděný sběr odpadu - barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, 

někdy i více. Pouţívají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem 

Na nebezpečné odpady - nádoby mají většinou dvojité stěny i dno, některé 

jsou ještě vyplněný nepropustnou fólií - to vše slouţí k tomu, aby se zabránilo 

úniku nebezpečných látek. Tyto nádoby najdeme pouze ve sběrnách 

nebezpečného odpad, protoţe sběr nebezpečného odpadu musí provádět 

vyškolená obsluha.  

 

3.3. Vyuţití a zpracování tříděných odpadů 

 

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na 

tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího 

zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují neţádoucí příměsi, nečistoty a 

odpady.  

 

Dotřídění papíru  - kaţdý druh papíru se  jinak zpracovává. Proto je potřeba 

sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Dotříděný papír se lisuje do balíků a 

odváţí ke zpracování do papírny.  

 

Dotřídění skla - při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo 

barevné. Navíc se tam nesmí dostat ţádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán 

atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou 

odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou 

linku řízenou počítačem, kde je směs pomocí soustavy drtičů a sít upravena na 

kvalitu poţadovanou zpracovatelem. Ze směsi střepů jsou odstraněny drobné 
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nečistoty (víčka a další drobné předměty) a jsou podrceny na poţadovanou 

velikost. Směs z barevného nebo čirého skla se odváţí ke zpracování do skláren.  

 

Dotřídění plastů - ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET 

láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. 

Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a 

odváţí ke zpracování na recyklační linky.  

 

Recyklace papíru - slisovaný sběrový papír slouţí k výrobě nového papíru,  

přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je moţné takto recyklovat asi pětkrát 

aţ sedmkrát.  

Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, 

obaly na vajíčka, toaletní papír apod.  

 

Recyklace skla - upravená směs ze střepů se přidá do výchozí směsi k 

výrobě nového skla. Šetří se energie i mnoţství primárních surovin, přičemţ sklo 

se dá takto pouţívat vlastně donekonečna. Nejčastěji se takto vyrábí opět 

skleněné obaly či jiné skleněné výrobky.  

 

Recyklace plastů - kaţdý druh plastů je zpracováván jinou technologií, 

protoţe mají odlišné sloţení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se 

pouţívají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěţových 

koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na 

odpady. Pěnový polystyren slouţí k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze 

vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlaţbu, protihlukové 

stěny u dálnic apod.  

 

Recyklace kovů - kovové odpady se odváţejí do hutí, kde se přetaví. Zbytky 

původního obsahu (potraviny, barev) tak shoří při teplotě 1700°C. Z některých 

plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a 

desky.  
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Recyklace nápojových kartonů - nápojové kartony je moţné recyklovat 

dvěma způsoby. V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takţe je moţné ho 

zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze vyuţít přímo 

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

Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, 

které je moţné pouţít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.  

 

 

4. Kovová frakce z komunálního odpadu 

 

Nyní se zaměřím na sloţku komunálního odpadu, která se běţně netřídí ani 

neseparuje, a to kovový odpad. Podle výsledků provedené ankety, která je 

popsaná níţe, vyplývá, ţe valná většina obyvatel o třídění kovových odpadů nikdy 

neslyšela.  

Kovový odpad vyprodukovaný právnickou osobou v drtivé většině končí ve 

výkupech druhotných surovin, případně přímo ve zpracovatelských závodech, a 

tato osoba si vylepšuje svou ekonomickou situaci, ale kovová sloţka komunálního 

odpadu končí bez vyuţití na skládkách. 

Pokud vezmeme ještě v úvahu skladbu samotné kovové frakce komunálního 

odpadu, přijdeme k tomu, ţe se skládá v podstatě ze dvou kovů, a to z oceli a 

hliníku. Další kovy jsou zanedbatelné. Zatímco ocel vlivem povětrnostních vlivů po 

čase zkoroduje a rozpadne se, hliníkový obal je „věčný“. 

 

4.1. Hliník v číslech 

 

Hliník (lat. Aluminium, chem. značka Al) je třetím nejrozšířenějším prvkem na 

Zemi. Hliník se získává nejčastěji z bauxitu, horniny těţené v povrchových dolech. 

Vyznačuje se výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí, malou hmotností, 

kujností, taţnosti a odolnosti proti korozi. Pro své vlastnosti je hliník vhodným 

konstrukčním a obalovým materiálem. 

- Získávání hliníku zpracováním rudy je energetický náročný proces, pro 

výrobu 1 kg hliníku je zapotřebí 171,2 MJ (megajoulů) energie 
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- Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje ropa, která tuto 

plechovku zaplní do poloviny 

- Pro srovnání na výrobu 1 kg PET (polyetylentereftalát) je potřeba 69,5 

MJ a pozinkovaný plech si vyţádá energii 33,3 MJ 

- Lze jej dobře recyklovat, potřeba energie na přetavení v peci je o 90 – 

95 % niţší ve srovnání s primární výrobou 

- Bauxit se v naší republice netěţí, tudíţ je nutno ho dováţet a opět 

zatěţovat ţivotní prostředí  

- Po zpracování 4 tun bauxitu dostaneme 1 tunu čistého hliníku 

- Pří výrobě vznikají emise, které opět zatěţují ţivotní prostředí  

Z výše uvedených informací vyplývá, ţe hliníku by bylo nejlepší se úplně 

vyvarovat. Sníţit mnoţství vyráběného hliníku lze jednak upřednostňováním jiných 

obalů (sklo, PET apod.) a jednak jeho separací a třídění. Ale jen stěţí se nám 

podaří zcela se vyhnout hliníkovým obalům. Některé potraviny se jinak neţ 

v hliníkovém obale koupit nedají [16].  

 

4.2. Jak poznat hliníkový obal 

 

Kaţdý hliníkový obal by měl být označen dle technické normy ČSN 770052-2 

symbolem  a číslicí 41, případně doplněn o nápis ALU. Další moţnost jak 

poznat hliníkový obal je test magnetem, hliníkový obal na rozdíl od ocelového není 

přitahován. Tenké hliníkové obaly (např. víčka od jogurtů) se mohou zaměňovat 

s plastovýma. Plastový obal je pruţný, a po zmačkání se vrací poměrně dobře do 

původního stavu, hliník zůstane zmačkaný. A další moţný způsob ověření je 

zkouška roztrhnutím. Pokud lze obal snadno roztrhnout, jedná se o hliníkový obal, 

plastová folie klade o dost větší odpor. 

Teď kdyţ poznáme hliníkový obal, můţeme třídit a separovat. Do vytříděného 

hliníku patří: 

- Nápojové plechovky 

- Víčka od jogurtů, termixů apod.  

- Obaly od měkkých sýrů, čokolád apod. 
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- Šroubovací uzávěry ze skleněných lahví 

- Tuby od léčiv 

- Staré věci (hliníkové příbory a hrnce, konstrukce z lehátek a ţidliček, 

ţaluzie apod.) 

Na druhou stranu jsou věci, které tam nepatří: 

- Fólie spojené s papírem nebo plastem (vnitřní cigaretový obal, 

ţvýkačkové obaly, tetrapacky apod.) 

- Předměty, které jsou kombinované s jiným kovem [3] 

V tuto chvíli máme vytříděnou kovovou frakci z komunálního odpadu. Tuto 

frakci jsme rozdělili na dvě sloţky a to ocel a hliník. V této fázi potřebujeme tento 

vytříděný odpad dostat do výkupu druhotných surovin, nebo přímo do 

zpracovatelského závodu nebo do volně přístupných sběrných nádob. 

Protoţe ne všude se nachází zpracovatelský subjekt, a málo osob bude jezdit 

s relativně malým mnoţstvím do výkupu, je nejefektivnější tento odpad 

shromaţďovat ve větších mnoţstvích a následně ho odvézt. Jako popsání situace 

shromaţďování tohoto odpadu jsem pouţil stav kolem akciové společnost 

METALŠROT Tlumačov, a.s. 

 

4.3 METALŠROT Tlumačov, a.s. 

 

Akciová společnost Metalšrot Tlumačov byla zaloţena v květnu 1992 v první 

vlně kupónové privatizace a patří mezi jeden z největších a nejlépe vybavených 

provozů, zabývající se výkupem ţelezného šrotu a barevných kovů, jeho 

zpracováním a následným prodejem upraveného ţelezného šrotu i barevných 

kovů. Obr. č.7 ukazuje celkový pohled na společnost z příjezdu od Hulína 

Kapacitní moţnosti společnosti jsou cca 200.000 tun upraveného 

vsázkyschopného ţelezného šrotu a barevných kovů za rok.  

Společnost vlastní kromě běţných strojů a technologických zařízení 

i speciální zařízení na drcení a separaci lehkého kovového odpadu – především 

autovraků, bílé kuchyňské techniky, elektro-spotřebičů a měděných a hliníkových 

kabelů. Významným partnerem jsou pak v neposlední řadě České dráhy a.s., pro 

něţ je zabezpečována ekologická likvidace hnacích vozidel i vagónů.  
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Obrázek č.7: Celkový pohled na METALŠROT Tlumačov, a.s. (foto autor) 

 

 

 

 

  

Při návštěvě tohoto podniku jsem zkoumal jakým způsobem společnost 

shromaţďuje hliníkovou a kovovou frakci komunálního odpadu, jakým způsobem 

ho zpracovává a jak s ním dále nakládá. 

 

4.3.1. Shromaţďování odpadů 

 

U této společnosti funguje shromaţďování hliníkové a ocelové frakce 

z komunálního odpadu třemi způsoby. 

Tato společnost hliníkovou frakci z komunálního odpadu vykupuje dle situace 

na trhu od 15 Kč do 23 Kč za kilogram. Ceny jsou aktuální k 03/2010. Ocelovou 

frakci komunálního odpadu této společnosti v podstatě nedodávají. Jedná se 

zanedbatelné mnoţství a pokud se vyskytne, tak je s ní zacházeno jako 

s klasickým ocelovým šrotem.  

První způsob je sběr hliníku samotnou osobou, převáţně právnickou, z jejíţ 

činnosti vyplývá hliníkový odpad. V drtivé většině to jsou restaurační a pohostinské 

zařízení, kluby a bary, školy a organizace, kde se vyskytuje vetší mnoţství lidí a je 
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předpoklad, ţe hliníkový odpad vznikne (místa s automatovým prodejem nápojů 

v hliníkovém obalu). Majitelé restaurací a klubů sbírají zátky od skleněných lahví a 

plechovky od nápojů do zvláštní nádoby umístěné uvnitř restaurace. Ve veřejně 

přístupných budovách, kde jsou prodejní automaty (nemocnice, školy apod.) jsou 

shromaţďovány do nádob umístěných vedle automatů. 

Pokud je tohoto odpadů větší mnoţství, je schopna společnost přistavení 

velkoobjemového kontejneru a tento hliník odvézt sama, ale převáţně majitelé 

těchto podniků přiváţí odpad sami. Dostanou za něj zaplaceno a vylepšují si 

ekonomickou situaci při chodu podniku.  

Druhou cestou přísunu hliníkové frakce z komunálního odpadu je přivezení 

odpadu obsluhou sběrného dvora nebo místa. Toto je fyzická osoba, která si 

zvyšuje svou ţivotní úroveň vybíráním hliníkového odpadu z toho co občané 

přivezou do sběrných míst nebo dvorů, komunálního odpadu. Vybírají hliníkovou, 

vyjímečně ocelovou frakci a přichází do společnosti jako do výkupu druhotných 

surovin. 

Třetím způsobem je přivezení hliníkového odpadu firmou, která se zabývá 

svozem a zpracováním komunálního odpadu. Tato společnost třídí komunální 

odpad na třídících linkách pro lepší vyuţitelnost komunálního odpadu a vytřídí se 

při tom i hliníková frakce. Tuto frakci sama přiváţí velkoobjemovými kontejnery do 

zmíněné společnosti. 

 

4.3.2. Zpracování odpadu 

 

Je rozdíl, kdo tento odpad přiveze. Pokud se hliníková frakce dostala do 

společnosti velkobjemovým kontejnerem, je sloţena k ţeleznému šrotu. 

V technologii je zpracována magnetickým separátorem, který oddělí příp. ţelezné 

a magnetické kovy. Kovový odpad je společné s ocelovým šrotem dále 

zpracováván na třídících linkách, kde se jednak ocelový šrot čistí od neţádoucích 

příměsí a jednak se vytřídí hliníková frakce na principu rozdílných měrných 

hmotností jednotlivých materiálů a pomocí elektromagnetu. Nato se vytříděný 

hliník pouze lisuje do balíků a je dodáván do kovohutí k dalšímu zpracování 

(přetavení).  
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Tyto procesy mají za účel sníţit mnoţství neţádoucích látek v hliníkovém 

odpadu a zachovat pro zpracovatele dobrou výkupní cenu finálnímu likvidátorovi 

odpadů – hutím. Na obr. č. 8 se jednalo o odpad vytřídění na dotřiďovací lince na 

skládkce TKO a tak zde jiţ nebyly neţádoucí látky v nějakém významném %. 

 

Obrázek č. 8: Hliník s ocelovým šrotem  (foto autor) 

 

 

 

 

Při dodání hliníku v menším mnoţství se tento odpad uţ dále netřídí, protoţe 

tento odpad je sloţen jen z hliníku. Jedná se zejména o případ, kdy původcem 

odpadu jsou pohostinská zařízení nebo dodavatelé, kteří odpad separují jiţ 

v místě původu. Na menším lisu, obrázek č. 9, se pouze lisuje do balíků, obrázek 

č. 10 a 11, a opět se posílá do kovohutí ke zpracování. 
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Obrázek č. 9: Malý lis na zpracování vytříděného hliníku (foto autor) 

 

Obrázek č. 10: Balíky hliníku z lisovacího stroje (foto autor) 
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Obrázek č. 11: Skladba slisovaného hliníkového balíku (foto autor) 

 

 

 

Z výše uvedeného jsme se dozvěděli o shromaţďování a zpracování 

hliníkové frakce komunálního odpadu ve společnosti METALŠROT Tlumačov, a.s. 

Zpracování v jakékoliv jiné společnosti, která se zabývá touto činností bude 

v podstatě totoţné, minimální rozdíly můţou být ve způsobech shromaţďování 

odpadů.  

 

5. Současný stav třídění odpadů v Ostravě 

 

Cílem této práce, jak je jiţ zmíněno v úvodu je pokusit se zmapovat situaci 

v městě Ostravě vzhledem ke třídění kovových obalů z komunálního odpadu. 
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5.1. OZO Ostrava s.r.o. 

 

V Ostravě zajišťuje svoz komunálního odpadu a další zpracování firma OZO 

Ostrava s.r.o. Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové 

organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá aţ do roku 1949. Technické a 

zahradní sluţby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města a 

okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. 

Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním odpadem 

transformována na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 na společnost 

s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a 

zpracování odpadů.  

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

komplexních sluţeb v oblasti nakládání s odpady, tedy především: 

- sběr, svoz, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů z měst a 

obcí  

- sběr, svoz, třídění, vyuţívání a odstraňování průmyslových, nebezpečných 

a ţivnostenských odpadů  

- výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů  

- výroba regranulátu z PE plastů  

- třídění a lisování PET lahví  

- jímání bioplynu a výroba elektřiny  

- ekologická výchova  

 

5.2. OZO Ostrava a separovaný sběr 

 

Ve společnost OZO Ostrava s.r.o. se zaměříme na separovaný a tříděný 

komunální odpad. Tato společnost má jak sběrné dvory, jak ukazuje obrázek č. 

12, které jsou pod dohledem jejich pracovníků, tak samostatně poloţené sběrné 

kontejnery na tříděný odpad a to papír, sklo a plasty.  

  

 

 

 

http://www.ozoostrava.cz/?code=sluzbyPodnikatelskeSubjekty
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Obrázek č. 12: Mapka sběrných dvorů v Ostravě (zdroj OZO, s.r.o.) 

 

 

 

Na jednodruhotnost vytříděných odpadů ve sběrných dvorech dohlíţí 

zaměstnanci společnosti, s volně postavenými nádobami je to o poznání horší. 

Někteří lidé, i kdyţ odpad třídí, vkládají do kontejnerů věci, které tam nepatří. 

Tenhle problém se potom řeší na třídících linkách společnosti. Zaměřím se na 

volně stojící nádoby na tříděný odpad, počty, manipulaci a zpracování.  

 

5.2.1. Separovaný papír   

 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. disponuje mnoha nádobami různých objemů 

a v různých intervalech odvozu, které jsou umístěny v celé svozové oblasti, kterou 

zmíněná společnost obsluhuje.  

Velikost, interval odvozu a počet nádob se stanoví podle rychlosti zaplnění 

kontejnerů. Svozová technika se pouţívá stejná, jako při odvozu klasického 
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komunálního odpadu, pouze jsou tyto „kukavozy“ označeny nálepkou, ţe se jedná 

o svoz tříděného odpadu. V současné době disponuje společnost osmi auty na 

svoz tříděného odpadu, kde se jiţ dále nerozlišuje, zdali veze plasty nebo papír. 

Společnost má v současné době umístěno po celé svozové oblasti celkem 

1154 kusů nádob na tříděný papír o objemu 240 l nebo 1100 l a intervalem odvozu 

1x za 14 dní aţ 3x za týden. Vytříděný papír se odváţí do výkupu společnostem, 

které se zabývají zpracováním papíru, a to A.S.A. s.r.o. a ORC group, s.r.o. 

 

5.2.2. Separované sklo 

 

Po celé svozové oblasti má výše zmíněná společnost umístěno celkem 1018 

kusů nádob na sklo, a to jak sklo bílé, tak barevné. Tyto nádoby jsou o velikostech 

1100 l, 1500 l a 2100 l s intervalem svozu od 1x za 14 dní aţ 1x za měsíc. 

Vytříděné sklo se shromaţďuje v provozovně společnosti v Ostravě – Kunčicích a 

odváţí se na zpracování do skláren. 

 

5.2.3. Separovaný plast 

 

Společnost v současné době disponuje s celkovým počtem 1195 kusů nádob 

na vytříděný plast. Tyto kontejnery jsou o obsahu buď 1100 l nebo 240 l 

s frekvencí sběru od 1x za 14 dní aţ po 3x týdně. Tyto kontejnery se ještě třídí na 

třídících linkách, kde probíhá úplné dočištění a separování. Část tohoto odpadu 

jde na výrobu náhradního paliva pro Cementárny Hranice, které jej pouţívají pro 

výrobu cementu a část tohoto odpadu jde na další zpracování (PET lahve). 

V poslední době společnost OZO Ostrava sbírá do připravených nádob tzv. 

spalitelní odpad dohromady, to je papír, plasty a dřevo a tento odpad zpracovává 

pouze jako náhradní palivo do cementáren. 

 

5.3. OZO Ostrava a kovové obaly 

 

Realizovanými průzkumy týkajícími se skladby komunálního odpadu 

produkovaného občany a ukládaného na skládky byla potvrzena skutečnost, ţe 
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podstatný podíl odpadu tvoří kovové obaly od různých poţivatin, nápojů a 

eventuálně od jiného spotřebního zboţí. Uloţením na skládku dojde k nevratnému 

procesu, přičemţ kov z obalů se dá vyuţít jako druhotná surovina v kovohutích. 

Společnost OZO Ostrava se rozhodla, ţe bude po dobu jednoho roku umoţňovat 

občanům třídit i kovové obaly.  

Toto by se mělo realizovat dvěmi způsoby. V době od 01. 04. 2010 do 30. 04. 

2011 budou na stanovištích uvedených v tabulce č. 1 a č. 2 umístěny nádoby na 

kovové obaly. V tabulce č. 2 je uvedená oblast Slezské Ostravy a v tabulce č. 3 

Ostrava – Výškovice. 

 

Tabulka č. 2: Seznam míst umístěných jednotlivých sběrných nádob  (zdroj OZO, s.r.o.) 

oblast oblast oblast oblast oblast oblast 

Ostrava - 
Heřmanice Ostrava - Koblov Ostrava - Kunčice Ostrava - Kunčičky Ostrava - Muglinov 

Slezská 
Ostrava 

ulice, číslo ulice, číslo ulice, číslo ulice, číslo ulice, číslo ulice, číslo 

Koněvova 72 Antošovická 7 Frýdecká 422 Nadační 8 Bronzová 22 ČSA 1 

Koněvova 98 Antošovická 322 Serafinova 37 Škrobálkova 1 Hladnovská 75 Chrustova 12 

Košická 1 Na Tabulkách 1   Škrobálkova 15 Klidná 5 Kasární 7 

Kubínova 47 Starokoblovská 2   Vratomovská 57 Švédská 25 Keltičkova 32 

Kubínova 54 U Nové Šachty 61     V Korunce 17 Kepkova 7 

Nad Vodárnou 
15 Ţabník 3     Vdovská 38 Koněvova 3 

Parcelní 20       U Jeslí 18 Marešova 1 

Poţární 26         
Michálkovická 

323 

Stoţární 11         
Miloše 

Svobody 6 

Švejdova 1         
Na Baranovci 

32 

Vrbická 71         Na Burní 18 

Vrbická 60A         Občanská 25 

Záblatská 4         Olbrachtova 9 

Záblatská 41         Slívova 32  

Záblatská 80         Zámostní 25 

  celkem  50 kusů      Zveřinská 31 

 

 

V oblasti Slezské Ostravy budou samostatně volně stojící plastové nádoby o 

objemu 240 l, viz tabulka č.2  a v druhé oblasti, Ostrava – Výškovice budou 

občané vhazovat kovové obaly do nádob společně s vytřízeným plastem, viz 

tabulka č. 3. 
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Tabulka č. 3: Seznam míst umístění na smíšený odpad  (zdroj OZO, s.r.o.) 

oblast   

Ostrava - Výškovice   

ulice počet kontejnerů 

29. dubna  4 

Břustkova 3 

Jičínská 4 

K Jezeru 1 

Lumírova 10 

Luţická 2 

Na Výspě 2 

Proskovická 8 

Srbská 3 

Staňkova 6 

Šeříková 4 

Špillarova 1 

Výškovická 11 

    

    

celkem 59 

 

Toto praktické ověření bude spuštěno 01.04.2010, tzn. ţe v době zpracování 

této práce nejsou známy ani dílčí výsledky, ale dovoluji si předpovědět, ţe 

dopadnou podobně jako v mých níţe popsaných zkušenostech.  

 

Obrázek č. 13: Nádoba umístěná v oblasti Slezská Ostrava, ulice Zvěřinská,  (foto autor) 
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Obrázek č. 14: Nádoba umístěna v oblasti Ostrava – Výškovice, ulice Lumírova (foto autor) 

 

 

 

6. Experiment 

 

6.1.  Výzkum veřejného mínění 

 

Aby mohl fungovat systém tříděného odpadu, je potřeba udělat rozsáhlou 

propagaci a zjistit ochotu občanů třídit odpad. V případě třídění plastů, skla a 

papíru osvěta a propagace udělala velký kus práce a třídění těchto druhů odpadu 

připadá jiţ většině občanů jako samozřejmost. Zajištění dostatečných míst, kde by 

se tyto odpady mohly separovat, je důleţitou otázkou v problematice třídění. Jistě 

by se nikomu z nás nechtělo chodit, případně jezdit s vytříděným odpadem „kus 

světa“ 
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V případě kovových obalů jsem udělal anonymní výzkum názorů na třídění 

kovových obalů z komunálního odpadu. Průzkum jsme prováděl v místě svého 

bydliště, to je městská část Bartovice a Radvanice.  

Oslovil jsem sto respondentů, aby mi vyplnili dotazník, ve kterém jsem 

vytvořil seznam otázek směřujících k informovanosti o separování odpadů a 

ochotě separovat kovový odpad. 

Na další straně je uvedený dotazníkový formulář jako obr. č.: 15 
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Obrázek č.15:  Formulář dotazníku. (autor) 

 

 

PRŮZKUM  MEZI OBČANY OSTRAVY 

SEPAROVANÝ SBĚR 

KOVOVÉ  OBALY A ODPADY 

 

 

1.  Jste  muţ  ,  ţena  

 

2.  Vaše vzdělání: 

  základní ,   vyučen  ,   střední  ,   vysokoškolské   

 

3.  Váš věk  0-18 let ,   19-30 let  ,   30-50 let ,   nad 50 let 

 

4. Třídíte odpad jako papír, plast a sklo? 

     ano, vţdy  ,             jenom občas  ,             ne nikdy   

 

5. Slyšel jste o moţnosti třídění kovových obalů? 

      ano  ,                        ne   

 

6. Pokud by tato moţnost byla, vyuţil(a) by jste ji?   

      ano  ,                         ne  ,                            nevím   
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Pro lepší názornost jsem výsledky této ankety zpracoval do diagramů, které 

přesně znázorňují výsledky. 

 

GRAF č. 1 : Grafické vyhodnocení otázky č.1 

Rozdělení podle pohlaví

56%

44%

muž žena

 

 
GRAF č. 2 : Grafické vyhodnocení otázky č.2 

  

Rozdělení podle vzdělání

2%

25%

54%

19%

základní vyučen střední vysokoškolské
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GRAF č. 3 : Grafické vyhodnocení otázky č.3 

Rozdělení podle věku

6%

43%

38%

13%

0-18 19-30 30-50 nad 50

 

 

 

GRAF č. 4 : Grafické vyhodnocení otázky č.4 

Třídění komunálního odpadu

68%

15%

17%

ano, vždy jenom občas ne, nikdy
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GRAF č. 5 : Grafické vyhodnocení otázky č.5 

Informace o třídění kovových obalů

3%

97%

ano ne

 

 

 

GRAF č. 6 : Grafické vyhodnocení otázky č.6 

Třídění kovových obalů

67%

33%

ano ne
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Z uvedených grafů je zřejmé, ţe lidé se jiţ třídit naučili. Informovanost o tom, 

ţe by se daly třídit také kovové obaly byla mizivá, ale kdyby tato moţnost byla, 

určitě by ji vyuţily především ti lidé, kteří jiţ odpad třídí. Dále z výzkumu vzešlo, ţe 

odpady více třídí ţeny neţ muţi, více lidé se středním a vysokoškolským 

vzděláním a lidé ve středním věku. Zajímavá byla i ta skutečnost, ţe na poslední 

otázku,  zda by kovové odpady separoval(a) nikdo neodpověděl NEVÍM. Vţdy to 

bylo ano, nebo ne. 

 

 

6.2.  Vyuţití ankety 

 

Po zpracování ankety jsem se rozhodl, ţe vyzkouším v praxi, jestli lidé budou 

ochotní třídit kovové obaly. Tento můj experiment ubíralo dvěma směry. Za prvé 

umístění vhodných sběrných nádob na volně přístupná místa, hned vedle 

sběrných nádob na tříděný papír, sklo a plasty. Za druhé vyzkoušet sběr 

hliníkového odpadu u právnických osob především v restauracích a pohostinstvích 

a přesvědčit je o smyslu tohoto jednání. Chtěl jsem se přesvědčit v praxi, zda 

budou občané ochotni respektovat další nádobu na sběr a kolik kovového odpadu 

se dokáţe takto nashromáţdit. 

 

6.2.1.  Volně přístupné nádoby 

  

Po zakoupení dvou starých popelnicových nádob jsem je umístil na volně 

přístupná místa. První místo jsem zvolil v oblasti prováděné ankety o třídění, tedy 

na ulici Těšínská v Ostravě - Bartovicích. Tato byla umístěna hned vedle sběrných 

nádob na separovaný odpad společnosti OZO Ostrava s.r.o. a byla označena 

nápisem „Sem vkládat pouze kovový odpad“.  Na obr. 16 a 17 je specifikována 

oblast experimentu. Obr. č. 18 je foto z lokality kde jsem umístil označenou 

popelnici vedle kontejnerů společnosti OZO, s.r.o. 
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Obrázek č. 16: Umístění první nádoby 

 

 

Obrázek č. 17: Umístění první nádoby – detail lokality 
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Obrázek č. 18: Umístění první nádoby z pohledu místa   (foto autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou sběrnou nádobu na kovový odpad jsem umístil do Ostravy – Výškovic 

k zahrádkářské kolonii. Mým cílem bylo vypozorovat kolik kovového odpadu by 

mohlo vzniknout na takovém místě a jestli by byli lidé ochotni i bez předchozí 

osvětě a propagaci začít třídit kovový obal. Opět jsem nádobu stejně označil a 

umístil podle mapky na obrázcích č. 19 a 20. 
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Obrázek č. 19: Umístění druhé nádoby    

 

 

Obrázek č. 20: Umístění druhé nádoby – detail lokality 
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Obrázek č. 21: Umístění druhé nádoby z pohledu místa (foto autor) 

 

 

Nádoby jsem tam umístil 1. října 2009 s úmyslem je tam nechat minimálně 

dva měsíce. Podle potřeby jsem chtěl vybírat tyto nádoby, dokumentovat kolik a 

čeho se do nádob nasbíralo. To se podařilo jen částečně.  

Na prvním stanovišti jsem provedl kontrolu a dokumentaci dne 15. října. 

Nasbíraný odpad jsem zváţil, vyfotil a vzal k uskladnění. Jednalo se o 900g 

kovových obalů ve skladbě na obrázku č. 22.  

Bohuţel k dalšímu dokumentování nedošlo, protoţe mezi 15. říjnem a 19. 

říjnem tato nádoba zmizela i s případným obsahem a předpokládám, ţe skončila 

někde ve výkupně druhotných surovin, příp. byla vyuţita ke svému účelu, ale jiţ 

někde jinde. Můţu jen doufat, ţe v současné době vyuţívaná k tomu, aby odpady 

končily tam, kde mají a nevznikaly další černé skládky. Pokud by plnila alespoň 

tento účel, můj experiment, kdyţ původně naprosto odlišný, splnil svůj účel. 
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Obrázek č. 22: Výsledek prvního kontrolního měření (foto autor) 

 

 

 

Na druhém stanovišti nádoba nezmizela. Při první kontrole dne 15. října se 

nenacházelo v nádobě nic. Pravidelně jsem druhou nádobu dokumentoval tak 

v rozmezí zhruba čtrnácti dnů, ale byla stále bez jakéhokoliv obsahu. V podstatě 

existují dvě moţnosti. Buď tam opravdu nikdo nic nevhazoval, nebo někdo chodil 

obsah této nádoby vybírat místo mne a opět obsah končil ve výkupu druhotných 

surovin.  

Dne druhého prosince 2009 byla popelnice plná, ale bohuţel ne kovového 

odpadu. Některý z místních zahrádkářů si do mé nádoby uloţil produkty podzimní 

zahrady jako suchou trávu, listí a větve. Po této zkušenosti jsem nádobu odvezl do 

sběrného dvora společnosti OZO Ostrava, s.r.o. v Ostravě – Radvancích a celou ji 

tam zanechal. I v tomto případě experiment neproběhl na 100%. V tomto případu 

ale mohu být rád, ţe člověk, který přebytky svých odpadů do nádoby vloţil, tyto 
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alespoň nespálil na své zahrádce a nepřispěl k dalšímu zhoršování jiţ tak silně 

znečištěného ovzduší v Ostravě a zejména Bartovicích. 

Dle mých zkušeností by sběrné nádoby neměly být z kovu ale z plastu a i 

tak si myslím, ţe problémy se ztrácením nádob nebo jejich obsahu zůstane. 

Dokud budou na veřejně přístupných místech a výkupny budou vykupovat ocel a 

hliník, tento problém se nevyřeší. 

 

6.2.2.  Nádoby umístěné uvnitř provozoven 

 

Druhou moţností jsou nádoby umístěné uvnitř různých provozoven tak, aby 

k nim mohl pouze omezený počet lidí. Mou snahou bylo zjistit, kolik hliníkové 

odpadu vznikne provozem restaurace. S laskavým svolením majitele, p. Jiřího 

Kuny jsem umístil dvě sběrné nádoby do restaurací, které mu patří. Jednalo se o 

dvě restaurace, a to:   

Restaurace TONI, 28. října 194, 709 53 Ostrava - Mar. Hory . Provozovna 

je ukázána na obr. č.: 23 a  

 

Obrázek č. 23: Restaurace TONI (foto autor) 
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Restaurace VERONA, Husarova 57, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30  

Provozovna je ukázána na obr. č.: 24 

 

Obrázek č. 24: Restaurace VERONA (foto autor) 

 

 

V těchto restauracích jsem měl umístěné dvě nádoby, viz obrázek č. 25, do 

kterých obsluhující personál umisťoval hlavně hliníkové zátky od nápojů ve skle a 

případně hliníkové obaly od nápojů.  

K umístění došlo 1. listopadu 2009 a svou činnost jsem ukončil 28. února 

2010.  Celou dobu jsem pravidelně chodil vybírat a váţit hliníkový odpad. Za celou 

dobu jsem shromáţdil 258 kg hliníkového odpadu.  

Celé toto mnoţství jsem odevzdal ve společnosti METALŠROT Tlumačov, 

a.s. Při výkupní ceně 16 Kč za kilogram to dělá 4.128,- Kč. Tuto sumu jsem předal 
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majiteli restaurací, který byl překvapen a tvrdil, ţe od té doby bude tento odpad 

třídit a vozit do zpracovatelského závodu. 

Nádoby umístěné uvnitř mají výhodu v tom, ţe je k nim omezený přístup a 

jsou po celou dobu pod dohledem. To zamezuje zneuţití cizí osobou. 

 

Obrázek č. 25: Nádoba umístěná v restauraci č. 2  (foto autor) 

 

 

 

6.2.3. Nádoby umístěné vedle prodejních automatů 

 

Další moţností jak získávat hliníkový separovaný odpad je z nádob 

umístěných u prodejních automatů, které prodávají nápoje v plechu. Tenhle 

způsob nemám podchycen praxí, tady si dovolím pouze teoretické shrnutí.  

V dnešní době je snad ve všech budovách, které jsou veřejně přístupné 

prodejní automaty na různé věci. Jedná se o školy, nemocnice, úřady, knihovny, 

nádraţí apod. Pokud by se ke kaţdému automatu umístila nádoba na pouţité 
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hliníkové obaly a malý ruční lis na plechovky a při správné propagaci a osvětě 

zvláště ve školách, kde by děti a mládeţ tuto činnost brali spíše jako hru, neţ jako 

povinnost, opět by to mohlo zvýšit mnoţství vytříděného a vráceného hliníkového 

odpadu. Lis na plechovky výrazně zmenší nároky na skladovací prostory pro tento 

odpad. Pokud by tento lis nebyl k dispozici, postačí pouhé sešlápnutí, na které 

není potřeba zvlášť velké síly a zvládne to i dítě v základní škole. 

Na obrázcích č. 26 a 27 jsem namátkově vybral z několika typů různých 

výrobců. Tyto lisy se jiţ ve vyhledavači na internetu zobrazí ihned a takto je pro 

příp. zájemce k dispozici ihned. Ceny jsou podobné, záleţí na robustnosti 

konstrukce a pohybují se od 800 do 1500,- Kč.  

Pro Ostravu nejbliţší výrobce lisu na PET láhve a Al plechovky je v Ostravě 

- Zábřehu. Zajisté při větší zakázce by byla cena pro odběratele ještě příznivější. 

 

Obrázek č. 26: Malý ruční lis umístěný vedle prodejního automatu (zdroj ENVIWEB)   
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Obrázek č. 27: Malý ruční lis umístěný vedle prodejního automatu (zdroj B2B Partner, 

s.r.o.)   

 

 

 

 

 

       

Kaţdá budova má někoho, kdo se stará o chod a provoz budovy. Ať uţ to 

je externí firma nebo vlastní zaměstnanec. Tyto osoby by se mohly starat o 

vyprazdňování nádob umístěných vedle automatů, shromaţďování hliníkového 

odpadu a samotný odvoz do zpracovatelských závodů nebo výkupu druhotných 

surovin. Dle mého názoru částky obdrţené za takto odevzdaný hliníkový odpad 

nejsou nijak závratné, ale ani zanedbatelné. Obzvlášť v dnešní době, kdy slova 

jako „krize“ a „šetření, úspory“ jsou skloňovány ve všech pádech.  
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7. Závěr 

 

Má diplomová práce, jak bylo uvedené v Úvodu, neměla za cíl hodnotit 

politiku a nepřijetí zákonných prostředků zpětného odběru kovových obalů na 

nápoje a podobný kovový odpad formou zálohy na tyto obaly a tím dopad na 

mnoţství kovových obalů, které takto skončí na skládkách ve směsném odpadu. 

Svou diplomovou práci jsem pojal zejména jako experiment z praxe. 

Nejdříve jsem zpracoval dotazníkové šetření a následně jsem sám chtěl 

vyhodnotit objem kovových odpadů v mnou umístěných kontejnerech. 

Dotazníkové šetření dopadlo nad mé očekávání. Absolutní většina občanů má 

zájem separovat další druhy odpadu. Tímto je potvrzena skutečnost, ţe občané 

ČR separují  - to bylo potvrzeno i v posudku EU, která občany ČR hodnotí v rámci 

separace na 1. místě v EU!  

Další část mého experimentu uţ tak dobře nedopadla. Po rozmístění 

kontejnerů byl jeden ukraden a další poslouţil k separaci naprosto jiného typu 

odpadu. 

Při umístění nádob do provozoven pohostinství bylo zjištěno, ţe důslednou 

separací odpadů v místě vzniku je moţné vyloučit sběr jiných kovů a odpadů neţ 

ty, které se sbírat mají. Zajisté k tomu napomáhá i skutečnost výrazných 

rozdílných cen – čistý hliník/hliník s příměsí ţeleza. Z pohostinství, které jsem 

sledoval nebylo ani v jednom případě zjištěno „znečištění“ Al víček od skleněných 

láhví (destiláty) ţelezným víčkem od jiného nápoje (pivo apod.). 
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Můj návrh pro další moţnosti separovaného sběru v Ostravě se ubírají 

dvěma směry: 

 

1.  Kontejnery pro separovaný sběr pro širokou veřejnost směrovat do 

kontejnerů společně s plasty a tetrapaky – viz. obr. č. 14, str. 35.  V těchto 

kontejnerech jsou kovové odpady méně přístupné osobám, které se zaměřují na 

„dotřiďování“ odpadů z kontejnerů. Vycházíme ze skutečnosti, ţe při výkupních 

cenách papíru ve sběrnách, byly i kontejnery na papír takto ochuzovány o nemalá 

mnoţství. Při rozmístění kontejnerů výhradně na kovový odpad budou tyto 

kontejnery, dle mé zkušenosti, vyprazdňovány ještě rychleji, příp. zcela zcizeny. 

Zejména při umístění v určitých lokalitách.  

2.    Zaměřit se na cílené shromaţďování kovových odpadů u původců – 

pohostinství, provozovny s automaty na nápoje, jako jsou školy, další státní 

zařízení, soukromé firmy apod. Provést odpovídající osvětu a propagaci i 

s předpokládaným finančním efektem. Zda budou vedle automatů umístěny lisy na 

tyto obaly jiţ ponechám zcela na provozovateli automatů či budov, kde jsou 

automaty umístěny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Pavel Vícha: Posouzení moţnosti rozšíření separovaného sběru v Ostravě 

o kovové obaly 

 

2010  54 
 

8. Seznam pouţité literatury 

[1] DIRNER, Vojtech a kol. Ochrana životního prostředí : základy, plánování, 
technologie,ekonomika, právo a management. Praha : Ministerstvo ţivotního 
prostředí, 1997. 333 s.ISBN 80-7078-490-3. 

[2] HERČÍK, Miloslav. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí. Ostrava : 
Montanex, 2004. 150 s. ISBN 80-7225-123-6. 

[3] HERČÍK, Miloslav. Ochrana životního prostředí a legislativa. 1. vyd. Ostrava : 
Vysoká škola podnikání, 2004. 158 s. ISBN 80-86764-05-2. 

[4] HERČÍK, Miloslav. Životní prostředí : základy environmentalistiky. 1. vyd. 
Ostrava :VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006. 142 s. ISBN 80-248-1073-5. 

[5] HERČÍK, Miloslav; KAPŘÍK, V.; OBROUČKA, Karel. Ochrana životního 
prostředí pro inženýrské studium. 1. vyd. Ostrava : VŠB-Technická univerzita 
Ostrava, 1994. 240 s. ISBN 80-7078-255-2. 

[6] HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 2. vyd. Ostrava : VŠB - Technická 
univerzita Ostrava, 2007. 174 s. ISBN 978-80-248-07370-9 

[7] HORÁ K, J. Druhotné suroviny v roce 2005. Odpadové fórum, 2005, roč. 2005, 
č. 7-8, s. 32. 

[8] KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český 
ekologický ústav, 1994. 241 s. ISBN 80-85087-32-4. 

[9] MÁCHAL, A., VLAŠÍM, M., SMOLÍKOVÁ, D. Desatero domácí ekologie. Brno : 
Rezekvítek, 2003. 87 s. 

[10] Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení v oblasti ţivotního prostředí [online]. 
Praha :Ministerstvo vnitra české republiky. Dostupný na  
http://www.mvcr/sbirka/index.html.  

[11] Statistická ročenka ţivotního prostředí České republiky 2009  [online]. Praha : 
CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí. Dostupný na 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFYXSS4W 
 

[12] Zpráva o ţivotním prostředí České republiky v roce 2008  [online]. Praha : 
CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí. Dostupný na: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSFZ1KQN8/$FILE/zprava08.pdf 
 

[13] Statistická ročenka ţivotního prostředí České republiky 2008  [online]. Praha : 
CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí. Dostupný na 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFT2346T 
 

[14] http://www.env.cz 

[15] http://www.ekokom.cz 

[16] http://www.veronica.cz 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFYXSS4W
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZ1KQN8/$FILE/zprava08.pdf
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZ1KQN8/$FILE/zprava08.pdf
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFT2346T
http://www.env.cz/
http://www.ekokom.cz/
http://www.veronica.cz/


Bc. Pavel Vícha: Posouzení moţnosti rozšíření separovaného sběru v Ostravě 

o kovové obaly 

 

2010  55 
 

9. Seznam tabulek: 

 

Tabulka 1: Tabulka s kódy – zařazení materiálu 

Tabulka 2: Seznam míst umístěných jednotlivých sběrných nádob 

Tabulka 3: Seznam míst umístění na smíšený odpad 

 

10. Seznam obrázků 

 

Obrázek 1: Automat na zálohované vratné obaly  

Obrázek 2: Automat na vícedruhové zálohované obaly – zevnitř.  

Obrázek 3: Modrá nádoba na sběr papíru 

Obrázek 4: Zelená nádoba na sběr skla  

Obrázek 5: Ţlutá nádoba na sběr plastů   

Obrázek 6: Označení nádob na sběr kartonů 

Obrázek 7: Celkový pohled na METALŠROT Tlumačov, a.s. 

Obrázek 8: Hliník s ocelovým šrotem 

Obrázek 9: Malý lis na zpracování vytříděného hliníku 

Obrázek 10: Balíky hliníku z lisovacího stroje  

Obrázek 11: Skladba slisovaného hliníkového balíku  

Obrázek 12: Mapka sběrných dvorů v Ostravě 

Obrázek 13: Nádoba umístěná v oblasti Slezská Ostrava, ulice Zvěřinská 

Obrázek 14: Nádoba umístěna v oblasti Ostrava – Výškovice, ulice Lumírova 

Obrázek 15: Formulář dotazníku 

Obrázek 16: Umístění první nádoby 

Obrázek 17: Umístění první nádoby – detail lokality 

Obrázek 18: Umístění první nádoby z pohledu místa  

Obrázek 19: Umístění druhé nádoby    

Obrázek 20: Umístění druhé nádoby – detail lokality 

Obrázek 21: Umístění druhé nádoby z pohledu místa  

Obrázek 22: Výsledek prvního kontrolního měření  

Obrázek 23: Restaurace TONI  

Obrázek 24: Restaurace VERONA  



Bc. Pavel Vícha: Posouzení moţnosti rozšíření separovaného sběru v Ostravě 

o kovové obaly 

 

2010  56 
 

Obrázek 25: Nádoba umístěná v restauraci č. 2   

Obrázek 26: Malý ruční lis umístěný vedle prodejního automatu  

Obrázek 27: Malý ruční lis umístěný vedle prodejního automatu  

 

11. Seznam grafů 

Graf č. 1: Grafické vyhodnocení otázky č.1 

Graf č. 2: Grafické vyhodnocení otázky č.2 

Graf č. 3: Grafické vyhodnocení otázky č.3 

Graf č. 4: Grafické vyhodnocení otázky č.4 

Graf č. 5: Grafické vyhodnocení otázky č.5 

Graf č. 6: Grafické vyhodnocení otázky č.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 


