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Úvodník

Moderní doba – náročná, rychlá, někdy hektická, plná vel-
kých výzev. Ale právě díky ní máme v současné době mnohem 
víc než jindy řadu možností vybrat si z široké nabídky služeb 
a produktů moravskoslezské metropole, respektive městské 
společnosti OZO Ostrava. Primátor tomÁŠ maCURa ví, 
že lidé hledají především to, co nejlépe odpovídá jejich po-
třebám, životnímu stylu a komfortu. 

�� Souhlasíte s tím, že OZO Ostrava je tak trochu fenomén mezi 
ostatními městskými společnostmi? Prosím doplňte větu: OZO 
Ostrava…

… sice slaví 25 let od svého založení, navazuje však na podniky, které 
se zabývají odpadovým hospodářstvím města již 70 let. Svoz, likvi-
dace a skládkování odpadu jsou pro každé město životně důležitou 
funkcí. Nároky na likvidaci odpadu se budou v blízké budoucnosti 
dále zvyšovat a mě těší, že právě naše OZO dokáže na zpřísňující se 
legislativu reagovat v předstihu. Zvykli jsme si již dávno na modré 
a žluté popelnice na papír a plasty, obyvatelé rodinných domků pak 
i na hnědé nádoby na bioodpad. Pilotně se ve vybraných lokalitách 
testuje i novinka v podobě žíhaných popelnic. A co považuji za feno-
mén? Kromě neustálých inovací je to hlavně způsob, jakým společ-
nost dokázala navázat vztah a jak komunikuje s veřejností ohledně 
potřeby třídění odpadů a ekologické osvěty.

�� Jaký je podle Vás největší mýtus, který panuje o třídění a od-
padech vůbec?

Často slýchávám, že třídění odpadů je zbytečné, že se vše stejně 
nakonec smíchá dohromady a skončí na skládce. Opak je pravdou. 
A pro občany Ostravy je dobrou zprávou, že i díky úspěšnému tří-
dění můžeme držet poplatek za zpracování komunálního odpadu již 
řadu let na stejné úrovni, která patří k nejnižším v zemi. 

�� Co byste rád popřál firmě kromě úspěchů?
Představa, že obyvatelé Ostravy zásadně sníží produkci odpadu, je 
iluzorní. Proč tedy nepopřát úspěšné firmě další úspěšnou budouc-
nost? OZO Ostrava je společností, která patří ve zpracovávání ko-
munálního odpadu k nejlepším v  republice. Vysoce hodnotím také 
její společenskou odpovědnost, dobré podmínky pro zaměstnance 
a  vzdělávací programy pro žáky základních a  středních škol. Přeji 
proto společnosti OZO Ostrava, aby byla úspěšná a inovativní i na-
dále a tyto činnosti dále rozvíjela v souladu se zájmy města.

OZO patří k nejlepším 
v republice



soUčasnost

OZO 
dnes

Lidé z OZO Ostrava zůstávají tak trochu ve stínu jiných profesí. Být popelářem toužil jako malý kdekdo, ale povět-
šinou se sen o stupačce rozplyne jako pára nad hrncem. Přitom je pravda, že dnes se už dělají i na závozníka konkurzy. 

Tým OZO Ostrava v každém ohledu splňuje požadavky nejvyšší kvality při nakládání s odpady. Všichni ve firmě 
dobře vědí, že podpora veřejnosti není zadarmo. Stejně tak, že popelářské řemeslo nebylo vždy vnímáno jako něco 
podstatného.

OZO dnes dělá v odpadech hodně. Povědomí nejen Ostravanů o jeho činnostech a aktivitách se stále prohlubuje. 
Plným právem. 

Svoz odpadu a Služby 
pro obce
�� Třicet sedm měst a obcí Moravskoslezského kraje, kterým kro-

mě Ostravy OZO poskytuje své služby, si už zvyklo na vyso-
kou kvalitu pravidelně prováděného svozu směsného i sepa-
rovaného odpadu. 

�� Komplexní pravidelnou službu OZO Ostrava využívají i tisíce 
právnických subjektů, od nejmenších živností až po největší 
firmy - od malého kadeřnictví až po nemocnice, školy, ob-
chodní centra či hutní společnosti.

�� V současné době je k činnostem svozu odpadu pořizována 
a používána ta nejlepší, nejmodernější výkonná technika, kte-
rá je v Evropě vyráběna, a to z hlediska podvozkových částí 
i speciálních nástaveb.
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�� OZO Ostrava se intenzivně připravuje na nejnovější požadav-
ky cirkulární ekonomiky. Zavádí nebo v pokusné fázi připravu-
je projekty intenzifikace třídění využitelných komodit odpadů 
a minimalizace směsných nevyužitelných podílů.

�� Nedílnou součástí komplexních služeb OZO pro obce je také 
mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů nazývaný 
CIRKUS. A proč právě cirkus? Ono to opravdu trochu vypadá, 
jako když přijede cirkus. Jen místo maringotek dorazí kolona 
nákladních aut s naloženými kontejnery, které se rozestaví na 
návsi, a místo krotitelů a artistů vystoupí řidiči očekávající pří-
val odpadů z místních domácností.

�� OZO Ostrava je neodmyslitelným „obsluhovatelem“ význam-
ných a svým rozsahem velkých jednorázových akcí. V duchu: 
Víme, co s odpady!!! jsou lidé a technika vidět na Dnech NATO 
v Mošnově, hudebních a kulturních festivalech včetně Colours 
of Ostrava, unikátním veletrhu Czech Raildays, na špičkových 
sportovní událostech, jako jsou ligová fotbalová utkání, Zlatá 
tretra apod. Stejně tak OZO pomáhá při Dnech Země nebo 
oslavách a společenských akcích ve městech a obcích.

výroba paliv
�� OZO je v Česku jedním z průkopníků výroby tuhých alterna-

tivních paliv (TAP) z odpadů. Tuto činnost rozvíjí už od roku 
2002 a v  současnosti provozuje dvě výrobní linky, na nichž 
ročně vyrobí okolo 30 tisíc tun paliv určených pro využití 
v cementárnách a vápenkách. 

�� OZO pro výrobu paliv využívá vhodné průmyslové odpady 
obsahující plasty, papír, dřevo a textil a také výměty z třídicích 
linek z  celého Moravskoslezského kraje. Právě díky výrobě 
TAP je veškerý plast, který se v kraji vytřídí, skutečně využit – 
buď materiálově, nebo energeticky.
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KompoStárna
�� Kompost KOMPOZO a  Zeminový sub-

strát jsou certifikovanými výrobky kom-
postárny OZO, které jsou zájemcům 
volně prodávány přímo v areálu kompo-
stárny v Hrušově a v baleném stavu ve 
všech sběrných dvorech OZO. 

�� Aby bylo možno zaručit stabilní kva-
litu a  plynulou výrobu, pořídilo OZO 
v posledních letech výkonnou techni-
ku a hlídá si také složení vstupních ma-
teriálů – odpadů ze zeleně od občanů 
(z  biopopelnic a  ze sběrných dvorů) 
i od firem, které se věnují údržbě veřej-
ných zelených ploch ve městě. 

�� Ročně se v  hrušovské kompostárně 
zpracuje okolo 15 tisíc tun biologicky 
rozložitelných materiálů. 

třídění u rodinných domů
�� Pilotní projekty jsou metodou, jak ověřit ještě před plošným 

zavedením některý z nových způsobů sběru a svozu odpadů. 
Aktuálně OZO ověřuje separaci papíru a plastu prostřednic-
tvím společné (modrožluté) nádoby přistavené ke každému 
rodinnému domu ve venkovském typu zástavby. 

�� Průběžné výsledky ukazují, že toto by mohla být do budouc-
na cesta, jak dále zvýšit míru využití komunálních odpadů 
a snížit množství odpadu směsného. Zda výsledky pilotního 
projektu povedou k plošnému zavedení novinky, ukáže čas.
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oSvěta a výchova 
obyvatel
�� Centrum odpadové výchovy, které 

během 17 let fungování proškolilo 115 
tisíc dětí a  mladých lidí ze svozové 
oblasti OZO, je výjimečným projek-
tem, který nemá v  České republice 
v odpadářské branži v tomto rozměru 
obdoby. 

�� Osvětově-výchovná činnost OZO se 
ale nezaměřuje jen na děti. Pro do-
spělé občany připravuje OZO Ostra-
va také rozsáhlé informační kampaně 
o správném nakládání s odpady a Dny 
otevřených dveří, které jsou u veřej-
nosti velmi oblíbené. Stále více lidí to-
tiž zajímá, co se děje s jejich odpady 
poté, co je vyhodí. 

�� Pro Ostravu bez odpadu - to je název 
kampaně zaměřené na předcházení 
vzniku odpadů či jejich opakované 
využití. Je to také název nového pro-
gramu COV na stejné téma. 

�� Na příští rok připravuje OZO otevření 
Re-use centra, v němž chce starým 
věcem vdechnout nový život.



RoZhovoR

U OZO Ostrava je od devadesátých let minulého století, přesně od prosince 1991. Prostě pamětník! Ale chtěli jsme, 
aby povídání nebylo jen o minulosti úspěšné společnosti, ale také trochu o současnosti a zajímala nás i budoucnost. 
kaREL BELda má v závěru roku hodně nabitý program. A to nejen proto, že tato společnost slaví. Čtvrtstoletí? 
Nebo dokonce sedmdesátiny?

�� Tak jak dlouho vlastně OZO Ostrava, respektive ostravští po-
peláři existují? 

Trochu se rozcházíme v tom, jestli si letos připomínáme 25 nebo 
70 let. Dříve jsme byli pod hlavičkou podniku Odvoz a zpracování 
odpadů, který vznikl delimitací Technických a zahradních služeb 

města Ostravy. Ale odvoz odpadu jako takový sahá historicky 
mnohem dál do minulosti. Až do roku 1949.

�� U OZO jste od roku 1991. Co Vás zde pořád drží?
OZO je dnes v  Česku pojem. Být v  OZO mi dává pořád smysl. 

Zvykli jsme si být na špici. 
A udržet se tam není žádná 
legrace



RoZhovoR

Začínal jsem jako ekonomický náměstek. Krásná, inspirativní doba… 
Jsem opravdu rád, že jsem celé ty roky měl příležitost být u všech 
výrazných změn i malých kroků, které nás posunovaly dopředu.

�� Co bylo a pořád je pro růst OZO nejdůležitější?
Už jsem to někde říkal - nechci vypíchnout z toho firemního sou-
kolí jen něco, například kvalitní techniku nebo schopné zaměst-
nance. Protože jedině kombinací toho všeho a  dalších aspektů 
může firma růst. Když budete upřednostňovat jednu věc na úkor 
ostatních, vždycky to špatně dopadne. V  každém týmu platí, 
a v těch sportovních je to vidět nejmarkantněji, že kolektiv je tak 
silný a úspěšný, jak silný je ten nejslabší článek. 

�� Co je tedy třeba dělat zejména pro vývoj a růst firmy? 
Šetřit náklady a investovat. Stále je třeba vybalancovávat každé 
rozhodnutí, každý úkon a neustále se snažit tvořit systém, který 
to všechno podrží a prováže. Nemůžete si dovolit mít slabiny. Za-
čne se to okamžitě sypat.

�� Vzpomenete si ještě na začátky v OZO?
Tenkrát zde byly jen dvě provozovny. Byl to svoz odpadu včetně 
skládky a Základní závod. Docela zvláštní slepenec. Chtěl jsem 
vědět, které aktivity jsou ziskové a které naopak ztrátové. Proto 
jsem začal prosazovat vznik středisek. Nejdříve se osamostatnila 
skládka. Byl jsem přesvědčený, že je nezbytné rozdělit firmu na 
menší samostatně hospodařící jednotky, které si mohou vzájem-
ně účtovat služby, které si budou zdravě konkurovat.

�� Když jsme u té konkurence, díky konkurenci na trhu je OZO 
tam, kde je?

Stoprocentně! Chtěli jsme ukázat, že to, co dokážou v odpadech 
zahraniční firmy, zvládneme taky. Určitá dávka furiantství a zdra-
vá naštvanost nás hodně nakopla. Přesvědčit ostatní, že jdeme 
správnou cestou, byl někdy docela problém. A musím přiznat, že 
jich přibývalo. Přimět totiž zaměstnance, aby začali věřit, že uspě-
jeme, že jde věci dělat jinak, že zákazník je klíčový, že my jsme 
pouze nositeli služeb, to nás ve vedení stálo hodně sil a nervů. 
Konkurence nám vymezila možnosti i příležitosti, konkurence nás 
zároveň přinutila reagovat na rychle se měnící podmínky. Kdyby-
chom to nezvládli, tak OZO dnes neexistuje.

�� Takže je důvod slavit?
Jistě, setkání současných a  bývalých zaměstnanců na začátku 
listopadu bylo naprosto skvělé, přesně v duchu „Byli jsme a bu-
dem“. (smích)

�� Co jste popřál zaměstnancům a celému OZO?
Lidem? Aby do práce chodili rádi a byli za dobrou práci dobře 

odměněni. A  firmě? Navzdory všem proklamacím – hodně od-
padu, zaměstnance, kteří pro firmu dýchají,  kvalitní konkurenci 
a nadšené a spokojené zákazníky. 

�� To není málo.
Není, ale zvykli jsme si být na špici. A udržet se tam není žádná 
legrace.

�� Co v tomto směru aktuálně řešíte?
Mám představu, že se nám podaří všechny odpady využívat. 
Neexistuje odpad, pouze zdroj energie a  surovin. Momentálně 
jsme na třech čtvrtinách této cesty. Schází nám ještě rozsáhlá 
investice do třídicí linky, případně do energetického kotle, což je 
spíše otázka energetiků. Finance už máme. Pokud nám to vnější 
podmínky umožní, jsme schopni v krátkém časovém horizontu 
vybudovat takové technologie, které budou garantovat zpra-
cování všech využitelných složek odpadu. Jsme připraveni na 
startovní čáře.

�� Nový zákon o odpadech vše rozjede?
Čekáme na něj patnáct let. Jakoby u nás v České republice pořád 
jezdíme na kruhovém objezdu a nevíme, kudy z něj vyjet. Jednou 
prosazujeme spalovny, pak třídírny, diskutuje se o skládkách… Co 
je absolutně nepřijatelné a falešné, to je hra celého vyspělého svě-
ta na ekologii. Přitom si děláme z chudých asijských zemí smeti-
ště. Hádáme se, jestli budeme třídit 50 nebo 80 procent odpadů. 
A přitom je neumíme zpracovat. U nás v OZO vždycky děláme 
komplexní řešení. Pro nás je nepřijatelné, abychom odpady třídili 
a vozili na skládku. Jako jediní na severu Moravy máme linku pali-
va a zákazníkům garantujeme, že všechno, co vytřídí, zpracujeme 
a využijeme.

�� Zní to jednoduše. Proč to nejde dělat i jinde? 
Protože jinde není OZO. (smích) 

�� A také máte docela velkou podporu ze strany vašeho ma-
jitele.

To bezesporu. Naše vztahy s  městem Ostravou jsou velmi ko-
rektní. Ukázali jsme, že umíme fungovat bez městských dotací 
a nejrůznějších příspěvků, že se sami uživíme. V odpadech jsme 
začali podnikat. Máme ekonomickou sílu. Do městské pokladny 
odvádíme dividendu. Vytváříme i zdroje na investice do rozvoje 
společnosti. Klepu na dřevo – naše současná pozice je velmi dob-
rá. To ale neznamená, že podlehneme sebeuspokojení.

�� Byli jsme a budem?
Ano. Byli jsme a budem... (smích) 
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JAK TO BYLO aneb MALÉ NAHLÉDNUTÍ 
DO HISTORIE „POPELÁŘSKÉHO CECHU“
50. a 60. léta: rozpačité období, Kdy Se 
o popelářích praKticKy nemluvilo a ani nepSalo
�� Usnesením pléna ÚNV z 23. 3. 1949 byly založeny se zpětnou 

platností od 1. ledna 1949 ostravské komunální podniky, mezi 
nimi i Pohřební služby města Ostravy. A právě tento podnik 
měl na starosti kromě pohřebnictví a zahradnictví také odvoz 
odpadu a úklid.

�� Od 1. ledna 1956 zahájil svou činnost nový komunální podnik nazvaný 
Čištění města pro drobnou a preventivní údržbu místních komunika-
cí, vývoz popela, pevných odpadků, fekálií, ale i pro správu veřejných 
záchodků a vah. Až o několik let později, přesně 1. ledna 1961 byly zří-
zeny známé Technické a zahradní služby města Ostravy (TAZSMO).

�� Na konci roku 1961 vznikla nová rozpočtová organizace se 
2 závody. Jeden z nich se věnoval zahradnickým a zeměděl-
ským činnostem, ten druhý – Technické služby – prováděl 
mechanické čištění města, posypovou službu, odvoz popele 
a smetí, vývoz fekálií a kropení ulic.

�� V roce 1962 se v denním tisku psalo, že podniku se zatím ne-
daří k plné spokojenosti obyvatel provádět pravidelný odvoz 
popele a smetí, udržovat čistotu ulic. Chyběli lidé i technika.
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�� O rok později se z popele a fekálií odvážených z území města 
vyrobilo 4 000 m³ kompostu. K nezbytnému přehrnování byl 
zakoupen pásový traktor DT 54K.

�� Sovětské vozy Acollo, podle vzoru družebního města Volgo-
grad v polovině 60. let z domácností odpadky. V místním tis-
ku se psalo: „Acolly jsou méně hlučné, stačí na ně jeden řidič, 
zajistí i odvoz neskladných odpadků a umožní, aby ze sídlišť 
zmizely popelnice. Občané jsou s  tímto způsobem odvozu 
celkem spokojeni, jediná potíž vzniká tím, že Acolly objíždějí 
a zastavují před každým domem třikrát denně a i takto obča-
né někdy odvoz zameškají.“

�� Začátkem roku 1966 došlo ke změně v odvozu odpadků. V Po-
rubě a centru města byl svoz zajišťován dvakrát týdně. Odpad 
byl odvážen na bývalou skládku v Přívoze. Druhá skládka byla 
v Porubě. Na žádost tamního Jednotného zemědělského druž-
stva se Technické a zahradní služby rozhodly ukončit provoz 
této skládky a ozelenit ji. Skládka v Mariánských Horách – inun-
dační hráz řeky Odry – byla ponechána jako rezerva. 

�� Na jaře 1967 byly projednány výsledky soutěže obvodních 
národních výborů „O vzorný obvod“. Ve sběru odpadových 
surovin bylo hodnoceno množství sebraných surovin, kostí, 
železa a barevných kovů. 

�� Téhož roku rada Městského národního výboru hodnotila čin-
nost všech jednotlivých národních výborů od roku 1964. Kro-
mě toho, že bylo za tu dobu zřízeno v Ostravě 27 dětských 
hřišť, 47 pískovišť, 5 letních restauračních zařízení, bylo v do-
mácnostech a ve školách nasbíráno 4 041 tun papíru, 854 tun 
textilu, 456 tun kostí, přes 10 tun PVC, 18  548 tun železa 
a 2 589 tun barevných kovů. 

�� Zpráva o hygienické situaci Ostravy z roku 1968 nebyla vůbec 
příznivá. Psalo se v ní, že odstraňování odpadků se neprovádí 
dost často, popelnice nejsou čištěny a vyměňovány. Používalo 

se tehdy 60 tisíc popelnic a 19 kuka vozů. Byl nedostatek vhod-
ných ploch pro skladování odpadu. TAZSMO mělo tenkrát vět-
šinu svých provozů ve zcela nevyhovujících objektech. Jak se 
ve zprávě psalo: „I nový objekt v bývalých jatkách ještě nebyl 
upraven, aby vyhovoval hygienickým požadavkům popelářů.“

�� O městské spalovně se začalo diskutovat v dubnu 1969. Po-
čítalo se s tím, že město uvolní na její výstavbu do roku 1973 
celých 80 milionů korun. Tehdejší zařízení elektrárny Šverma 
v  Mariánských Horách mělo být využito pro realizaci nové 
městské spalovny s konečnou kapacitou 380 tun zpracova-
ných odpadů denně. Provoz spalovny měl být rentabilní, pro-
tože ho provázela i výroba energie a tržby za kompost, který 
měl činit 20 procent finálního množství odpadu. Jediná otáz-
ka visela ve vzduchu, a to, zda nová spalovna nezhorší úletem 
popílku ovzduší více než dosavadní provozy.

�� A zde je ještě krátká zpráva z denního tisku: „Takové popel-
nicové přístřešky… Pravda, po dlouhém domáhání je tady 
máme. Jenže zase: smetí se odváží, jak to komu napadne. Pří-
klopy na plechovkách nejsou, a tak vítr a děti už udělají své. 
Kdyby přístřešek byl alespoň uzavřen – a nebyl by to problém, 
klíč by mohl být u domovníka – situace by se hned zlepšila…“



histoRiE

70. a 80. léta: velKé Stěhování z jateK do přívozu 
�� Na počátku tohoto období přišli noví schopní vedoucí pracov-

níci, kteří v rámci konsolidačních procesů po roce 1968 vystou-
pili nebo byli vyloučeni z KSČ. Působili v pozicích vedoucích 
útvarů (tituly náměstků ředitele nebyly slučitelné) a přispěli 
k rozšiřování činností, na úroveň tehdejší doby významných.

�� Klíčovou se stala provozovna odpadů, kde suspendovaný 
pplk. Ing. Karásek zavedl smysluplný organizační a provozní 
režim, a to navzdory skutečnosti, že dělnické profese vykoná-
vali výhradně Romové nebo lidé po výkonu trestu. 

�� Areál bývalých jatek na Soukenické ulici byl neustále přesta-
vován a v mezích možností kultivován. Sídlila zde také provo-
zovna stavební údržby, sklad MTZ, speciální technické pro-
fese, ale i  závodní lékař. Technický útvar pod vedením opět 
suspendovaného pplk. Ing. Zahlera zajišťoval řízení oprav, in-
vestic, energií, výstavby skládek a dalších provozních činností. 
A ty byly většinou provázeny značnými obtížemi. 

�� Zahradní výroba se intenzifikovala modernizací některých 
provozoven: rekonstrukce skleníků, vytápění, na přelomu 70. 
a  80. let nová rozsáhlá výstavba skleníků v  Hošťálkovicích, 
a naproti tomu likvidace malých nerentabilních provozů. Vý-
znamně se rozšířil počet květinových síní, ovšem z vlastní vý-
roby nebyla firma soběstačná a mnoho zboží bylo dováženo 
z jiných zahradnictví v republice, ale i z Polska. Pilotními akce-
mi s masivním odbytem byly tradičně svátky MDŽ, Památka 
zesnulých a prodej vánočního zboží. 

�� Za zásobování obchodů odpovídala centrální Rozdělovna 
květin s nezapomenutelnou vedoucí A. Banduričovou. Věhlas-
nou událostí byly tradiční zahradnické plesy, konané v nejlep-
ších objektech města, se špičkovou květinovou a aranžérskou 
výzdobou. 

�� Významných úspěchů dosahoval kolektiv zahradníka a  aran-
žéra M. Bartuska, který zajišťoval účast firmy na veletrzích 
Flora Olomouc a Flora Bratislava, každoročně přivážel množ-
ství medailí a ocenění, přestože firemní expozice byly oproti 
konkurenci poměrně velmi malé. Úspěchy a špičková umístění 
z nejrůznějších aranžerských soutěží (i mezinárodních i z cizi-
ny) pravidelně zaznamenávaly týmy prodavaček z květinových 
síní. Např. v roce 1987 získala I. Hautová titul absolutní mistryně 
ČSR ve vazbě a aranžování květin a družstvo obsadilo 3. místo! 

�� Velkou část provozních činností tvořily údržby zeleně a  sa-
dové úpravy. V  největších obvodech města byly samostat-
né provozovny, které na veřejných lokalitách města sekaly 
a hrabaly zeleň a listí, vysazovaly a udržovaly květinové záho-
ny a plochy. Zásadní byla i činnost provozovny v Nové Vsi pod 
vedením B. Bárty zajišťující údržbu parků a sadů, jejich sta-
vební úpravy nebo dokonce novou výstavbu parku nesoucího 
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současný název Dr. Milady Horákové. Zejména tato oblast 
trpěla nedostatkem kvalitní techniky pro údržbu zeleně, za-
hraniční zařízení nebyla dostupná absencí devizových pro-
středků, náhradní díly se sháněly s největším vypětím a úplat-
ky. Pořízení a vybavení pojízdné dílny velmi pomohlo k řešení 
operativních potřeb v terénu.

�� Koncem 70. let byl odloučen z firmy Statek Hošťálkovice, ale 
v tomto obvodu zůstaly ve stráni nad Odrou rozsáhlé sady.

�� Ve vrcholícím období konce 80. let měla organizace TAZSMO 
ještě řadu dalších provozoven: Vazárnu věnců, Autodílny, Zá-
vodovou dopravu disponující potřebnou dopravní a speciální 
technikou (kropička, domíchávač betonu, nakladače), objekt 
pěstební výroby zeleně Školky, ale třeba i Kovárnu v Hulvákách.

�� Zásadní činností byla také výstavba skládek komunálního od-
padu a  jejich provoz. V té době na těchto úložištích končily 
veškeré odpady, lokality nebyly velké a brzy byly naplněny. 
Obtížně se hledaly nové vyhovující, vystřídaly se v nejrůzněj-
ších lokalitách (Vřesina, Polanka, Petřkovice…). Byly vystavě-
ny a provozovány na dobré úrovni tehdejších nároků, ovšem 
v dnešních podmínkách legislativy by neobstály. Třídění od-
padů nebylo na pořadu a zájmu doby.

�� Přelomovým okamžikem bylo rozhodnutí o výstavbě zpraco-
vatelského závodu v Kunčicích. Tento politicko-společenský 
úkol byl realizován se záměrem vybudovat moderní velkoka-
pacitní komplexní zařízení se všemi dostupnými prvky tech-
nologií zpracování a využití odpadu, které se v Evropě (reálně 
dostupné) nabízely. 

�� Ve skutečnosti byl vybudován „slepenec“, který měl denně 
zpracovat až 600 tun odpadu z celé ostravské aglomerace. Po 
stupních drcení a třídění měly být odloučeny podsítné frakce 
k výrobě surového kompostu v biostabilizátorech (režim cca 
36 hodin do vyzrání), nadrcená nadsítná frakce putovala do 
peletizeru a pelety měly být spalovány v kotelně-spalovně (ta 
nebyla nikdy technologicky dokončena). 

�� Kilometry dopravních cest a  technologických uzlů spotřebo-
vávaly množství energie neúnosné k dosahovaným výsledkům. 
Některá problematická místa technologie nedovolovala plnit 
plánované parametry a ve zkušebním provozu byl dosažen po-
měrně ojedinělý denní výkon 180 tun zpracovaného odpadu. 

�� Kromě toho byla ještě pořízena funkční granulační linka na pře-
pracování odpadních folií PE na granulát k prodeji k další výrobě.

�� Po změně společenských poměrů na počátku 90. let bylo 
rozhodnuto technologie zastavit, zakonzervovat a posléze po 
dílčích likvidacích přebudovat na reálné a využitelné postupy. 
Přes neúspěch původního záměru zůstalo nové podobě firmy 
ojedinělé vynikající zázemí pro další činnosti moderního na-
kládání s odpady.

�� Koncem 80. let byla rovněž zahájena výstavba areálu v Přívo-
ze, kam se měly přestěhovat všechny provozy z areálu jatek 
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na Soukenické dotčeného změnami v důsledku přestavby do-
pravních komunikací a dalších představeb. 

�� Původně plánované prostory se po delimitaci TAZSMO uká-
zaly z  části nadbytečné a  v  průběhu let se naplnily proná-
jmem dalším subjektům. I  tento areál plnohodnotně splňuje 
až do současnosti potřeby provozovny svozu komunálních 
odpadů, včetně všech pomocných činností, a skýtá i do bu-
doucna jistotu pro potřebný a očekávaný rozvoj.

�� V roce 1985 bylo do organizace TAZSMO včleněno i Střední 
odborné učiliště v Klimkovicích, které odborně připravovalo 
nové pracovníky do zahradnické výroby.

�� V průběhu tohoto období a pod patronací odborové organi-
zace ROH bylo vybudováno i rekreační středisko ve Frýdlantě 
nad Ostravicí, které je po několikerých rekonstrukcích a úpra-
vách oblíbeným místem rekreací i v současnosti. 

�� Koncem 80. let pořídila firma další objekt pro zamýšlené re-
kreace v osadě Kocurovec poblíž Žermanické přehrady. Pro-
jekt se ovšem objektivním hodnocením jevil problematickým, 
jednak lokalitou, dostupností k přehradě, ale i podobou bu-
dovy bývalého hostinského zařízení. Vyžadoval velké náklady 
na přestavbu a zanikl spolu s restrukturalizací původní orga-
nizace TAZSMO. 

„Toto období bylo z hlediska rozsahu působnosti organizace na 
historickém vrcholu rozmachu a  v  konečné fázi zaměstnáváno 
kolem 1 200 pracovníků. Radikální úpravu přinesly společenské 
změny po roce 1989, kdy byla organizace rozdělena. Dál pokračo-
vala příspěvková organizace města Odvoz a zpracování odpadů, 
zbylá část původní firmy šla do likvidace. Těžko bylo možné 

udržet pokračování činností, když téměř všechna zahradnictví 
i jiné pozemky bylo nutné vracet restituentům, veškeré květinové 
síně byly provozovány v nájemních prostorech a změny doznal 
i systém objednávání služeb údržby zeleně jednotlivými obvody 
města. Některé činnosti převzali soukromě zaměstnanci a  jiné 
zanikly. Pokračující subjekt se nadále věnuje pouze záležitostem 
spojenými s nakládání s odpady,“ dodává pamětník, vedoucí pro-
vozovny 1 Petr Chalupa.
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Vítejte ve světě odpadů. Co činnosti a práce s nimi vypovídají o OZO Ostrava a jak to vidí partnerské a spolupra-
cující firmy, prozradí jejich zástupci.

O spokojenosti s  přístupem společnosti OZO Ostrava k  řešení 
problematiky komunálního odpadu v městysi Suchdol nad Odrou 
svědčí nejlépe skutečnost, že tato spolupráce dosáhla „plnoletos-
ti“, tedy trvá již přes 18 let. Pochvalujeme si především operativ-
nost, s jakou OZO reaguje na naše akutní požadavky.

Richard Ehler, starosta 
Městys Suchdol nad Odrou

S firmou OZO Ostrava spolupracujeme již minimálně 30 let. Se 
službami a servisem jsme vždy spokojeni. V posledních dvou le-
tech jsme v celém areálu firmy zavedli nový, efektivnější způsob 
třídění komunálního odpadu. OZO nám vyšlo vstříc a  pomohlo 
uskutečnit naše požadavky. 

Svatava Třaskošová, odpadový hospodář 
Liberty Ostrava, a. s. 

Společnost Profi Truck Business (distributor holandské komunál-
ní techniky GEESINKNORBA Group) dodala během 5 let společ-
nosti OZO Ostrava v různých konfiguracích více jak 10 nástaveb 
na svoz odpadu s lineárním stlačováním. Při každoročním nároč-
ném výběrovém řízení se nám daří naplňovat přísné požadavky 
na výběr komunální techniky ze strany OZO Ostrava. OZO dispo-
nuje vlastním servisním zázemím pro naše nástavby. Dochází ke 
každoročnímu proškolování servisního personálu společnosti na 
nástavby GESINK/NORBA.
OZO Ostrava jde rychle s dobou a zajímá se o nové trendy v ob-
lasti komunální techniky, testy DEMO vozidel, porovnávání konku-
rence, vozidla „šitá na míru“ v daném provozu.
Vážíme si společné a korektní spolupráce a je nám ctí dodávat ná-
stavby do perfektně fungující společnosti, kde jsou naše nástavby 
výbornou referencí v daném regionu. Zároveň víme, že i OZO se 
na ně a na nás může stoprocentně spolehnout.

Jan Aschenbrenner, jednatel 
Profi Truck Business, s. r. o.

Společnost OZO nám poskytuje služby už dlouhá léta. Pravi-
delná služba je vykonávána přesně a spolehlivě, jak očekáváme. 

Kromě toho je velice flexibilní a  vždy našla i  výhodné řešení 
jednorázových akcí, byť byly občas většího rozsahu. Stále ino-
vuje a aplikuje nové, účinnější a moderní postupy. Prostě služ-
ba, jak má být, jak očekáváme a  jak by to mělo být normální 
ve všem.

Renáta Šustková, odpadový hospodář 
Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.

Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, které za-
hájily činnost v  září 2015, spolupracují s  OZO Ostrava v  rámci 
smluvního vztahu od roku 2017 v oblasti třídění, shromažďování 
a předávání odpadů. TSOJ vyváží do OZO taktéž veškeré smet-
ky z nejlidnatějšího městského obvodu Ostravy. Pravidelně jsou 
na základě požadavků TSOJ přistavovány kontejnery pro odvoz 
trávy, listí a větví z obvodu. Rádi bychom tímto poděkovali za-
městnancům OZO Ostrava za příkladnou spolupráci a vstřícnost 
v této oblasti.

Miroslav Janečka, ředitel 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace

S firmou OZO jsme v obchodním kontaktu již spoustu let a vždy 
jsme se mohli spolehnout na její velmi vstřícné a pohotové služby, 
kdykoli jsme je potřebovali, a hlavně na její zaměstnance. 
V největší míře využíváme služeb skládky, kde nám, co se týče 
pracovní doby, vycházejí maximálně vstříc. Jelikož jsme malá fir-
ma vlastnící pouze jeden popelářský vůz, nemůžeme si dovolit 
držet náhradní vozidlo pro případ technického výpadku a v těch-
to případech nám vždy firma OZO ochotně pomohla.
Letos jsme využili i služby, jako je štěpkování větví s následným 
odvozem a  likvidací tohoto druhu bioodpadu. Služba je luxusní 
a rychlá. Samotná obsluha tohoto zařízení je zajišťována Mirosla-
vem Durčekem, který opravdu umí. Radost pohledět a klobouk 
dolů před tímto machrem, který, jak říká moje kolegyně, se s tím 
strojem snad narodil. Takže za naši firmu palec nahoru.

Miroslav Brímus, jednatel 
SLUMBI, spol. s r.o.

Sázka na kvalitu s profesionalitu
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