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KRÁTCE S REKORDY

Je potěšitelné, že zájem o svoz bioodpadu i o výrob-
ky kompostárny OZO Ostrava rok od roku stoupá. Počet 
obsluhovaných nádob na zeleň vzrostl už na 19 161, což je 
o 1 176 biopopelnic více než k loňskému konci října. Za prv-
ních 10 měsíců se prodalo o 843 tun substrátu a o 898 tun 
kompostu více než vloni za stejné období. S nárůstem pro-
deje jednoznačně a poněkud paradoxně souvisí Covid-19. 
Zejména jarní „uvěznění“ lidí doma přimělo řadu z  nich 
vrhnout se na své zahrádky a zvelebovat je. Podobná situ-
ace se opakovala i během podzimní vlny nemoci. Celkem 
si letos zákazníci do kompostárny OZO přijeli už pro 6 718 
tun výrobků z biologicky rozložitelných odpadů. Prodaly se 
zásoby z minulých let i letos vyrobený kompost.

V loňském roce se společnosti OZO Ostrava podařilo 
dosáhnout rekordního množství vyrobeného tuhého al-
ternativního paliva (TAP), a to 33 560 tun. Srovnáme-li 
prvních deset měsíců roku 2019 a roku 2020, vypadá to, 
že má OZO našlápnuto k novému rekordu. Obě výrob-
ní linky už totiž ve sledovaném období vyprodukovaly 
o 118 tun paliva více než vloni – 27 820 tun. Největší zá-
sluhu na výborném výsledku má nejspíš nižší počet dnů 
odstávek. Dosažení nového ročního rekordu je ale ohro-
ženo. Důvod? Během listopadu už totiž kvůli zastavení 
odbytu došlo k jedné delší odstávce. Navíc se pokazila 
menší z výrobních linek a její oprava si vyžádá také svůj 
čas. I  tak se ale už dnes dá hodnotit výroba TAP roku 
2020 jako vydařená.

Cesta bioodpadu 
z kompostárny 
na zahrádky 

Výroba tuhého 
alternativního paliva



ÚVOD

Covid necovid,  
OZO jede dál

Letošní „covidový“ rok přinesl nám všem řadu omezení, změn, nejis-
tot… Společnost jako OZO Ostrava si však nemůže dovolit zastavit své 
služby a poslat zaměstnance domů. Vždyť komunálních odpadů vzniká 
v době, kdy jsou lidé „uvězněni“ ve svých domovech, více než kdy jindy 
a tento nárůst nevyváží ani mírný pokles množství odpadů z podnikatel-
ské sféry. A tak, ačkoli nemoc pronikla už i do řad popelářů, děláme maxi-
mum pro to, abychom všechny smluvní závazky vůči partnerům dodrželi 
a veškeré odpady svezli v řádných termínech.

To vše se navíc děje v době projednávání nového zákona o odpa-
dech, který letos konečně po letech doputoval do Poslanecké sněmov-
ny. Ta v  návrhu zákona udělala zásadní změny, jejichž dopady nikdo 
nyní nedokáže odhadnout, poslala zákon do Senátu, který ho obratem 
Sněmovně vrátil zase zpět. Máme konec listopadu a nikdo netuší, zda 
zákon vstoupí v platnost 1. ledna 2021 bez prováděcích vyhlášek, čímž 
vznikne chaos. Anebo se na základě pozměňovacího návrhu Senátu 
účinnost zákona posune o  rok, během nějž by se mohlo zjistit, co to 
vlastně poslanci schválili.

Bez ohledu na covid i situaci kolem přijetí nového zákona naše spo-
lečnost pokračuje v přípravách na ukončení skládkování, ať už to bude 
v kterémkoli roce, a hlavně v uskutečňování naší dlouhodobé vize maxi-
málního využívání odpadu jako zdroje surovin a energie. To málo, co je 
z odpadů využitelné materiálově, se už dnes využívá - recykluje. Poten-
ciál OZO vidí hlavně v energetickém využití odpadů, zejména ve stáva-
jících teplárnách a elektrárnách po jejich přebudování, kdy dojde k ná-
hradě uhlí palivy z odpadů. Teď je na to ideální doba, protože náš region 
bude podporován v  tzv. dekarbonizaci, tedy v omezení využívání uhlí. 
Poptávka po tomto způsobu nakládání s odpady, zejména se směsným 
komunálním odpadem (SKO), roste.

OZO Ostrava se na tuto situaci již delší dobu připravuje. Máme vlastní 
zdroje na vybudování třídicí linky na SKO, máme rovněž potřebnou in-
frastrukturu a pokračujeme v jednání s energetiky, kteří se k naší radosti 
o téma využívání odpadů místo uhlí začínají intenzivně zajímat a podni-
kají konkrétní kroky k využívání paliv ze SKO ve svých zařízeních. Pevně 
věřím, že v nejbližších letech úspěšně završíme náš vizionářský projekt 
a OZO Ostrava bude moci svým zákazníkům garantovat odklon odpadů 
od skládek a jejich maximální využití.

Karel Belda 
jednatel OZO Ostrava s.r.o.



AKTUÁLNĚ

Hlavní je zajistit svozy 
odpadu v nasmlouvaných 
termínech



AKTUÁLNĚ

Ať se to komu líbí nebo ne, proti šíření covidu je nejúčinnější zbraní sociální izolace – v důsledku vyhlášení nou-
zového stavu nebo dobrovolně z obav, abychom nenakazili sebe nebo své blízké. Platilo to na jaře, platí to i na pod-
zim. Přesto se zavřít, zastavit a zabrzdit nedá úplně vše. Existují profese, které se nebezpečí či zdravotním rizikům 
vyhnout nemohou. A zdaleka nejde jen o zdravotníky, prodavačky, hasiče, ale také o ty, kteří pravidelně a každý den 
zajišťují svoz odpadů. 

O tom, jak situaci zvládají ostravští popeláři, jsme si v polovině 
listopadu zašli popovídat s novým vedoucím největší provozovny 
OZO Ostrava Martinem Boháčem: „Do OZO jsem nastoupil před 
osmi lety, kdy jsem začal brigádničit na stupačce. Po zhruba pěti 
letech se pak brigáda změnila na hlavní pracovní poměr na pozici 
mistra svozu a před pár měsíci mi začala zcela nová profesní ka-
pitola. A rovnou spojená s nouzovým stavem.“ 

Covid-19 každopádně zamotal hlavu mnohým. Ale bylo zřej-
mé, že po letní „opojné euforii z vítězství“ nad virem bylo nutné 
co nejrychleji dostat situaci pod kontrolu. „Druhá vlna covidu byla 
pro nás mnohem složitější než ta jarní. Museli jsme se postupně 
přizpůsobovat okolnostem, které pandemie přinášela. Řada lidí 
si to neuvědomuje, ale popeláři jezdí pořád a musí se s touto ne-
příjemnou situací vždy nějakým způsobem vypořádat. Neumím 
si představit, že bychom třeba týden nebyli schopni obsloužit 
naše zákazníky, partnery, města a obce,“ popisuje své zkušenosti 
z posledních týdnů Martin Boháč s tím, že pro OZO Ostrava bylo 
jednoznačně prioritou zajistit svozy v nasmlouvaných termínech. 

„Naše svozová oblast je velice rozsáhlá a vysoká nemocnost 
zaměstnanců OZO Ostrava způsobila jeden zásadní problém. Ne-
zůstalo mnoho z  těch, kteří znají kompletní svozové linky, tudíž 
jsme častokrát museli reagovat ze dne na den. Mistři vytvářeli 
a aktualizovali svozové mapy, měnili harmonogramy. Byli nuceni 
hodně improvizovat, ale situaci zvládli bravurně a  všichni dou-
fáme, že to nejhorší je už za námi,“ dodává vedoucí provozovny.

Vedení společnosti sestavilo postupy a kroky, jak se chovat při 
výskytu nemoci. „Podle mého názoru byly správné, ale konkrétně 
pro naši provozovnu, kde pracuje 180 zaměstnanců, byly velmi 
přísné. Snažili jsme se maximálně předcházet tomu, aby nemusela 
být například půlka provozovny v karanténě. Proto jsme většinu 
osádek rozdělili do všech areálů společnosti. Výjezdy jednotlivých 
linek probíhaly s hodinovým odstupem. Situace byla o to těžší, že 
člověk nikdy nevěděl, jestli během odpoledne nebo večera neza-
volá některý ze zaměstnanců, že další den nastupuje do povinné 
karantény. Pracovali jsme nepřetržitě 24 hodin denně. Ale výsle-
dek je opravdu skvělý a troufám si říct, že jsme vše zvládli v ter-
mínech i odpovídající kvalitě.“

Podstatné je, že spolupráce s  obcemi nebyla výrazněji na-
rušena a veškeré svozy byly plynulé a bez komplikací. „Spoustu 
věcí jsme řešili prostřednictvím e-mailů a telefonicky. Zastavily se 
osobní pracovní kontakty s našimi zákazníky, ale obchodní činnost 
fungovala bez jakýchkoliv omezení. Nicméně teď očekáváme, 

že dopady pandemie zasáhnou v blízké budoucnosti i nás. Vel-
kou část zákazníků OZO Ostrava tvoří totiž živnostníci, kteří jsou 
momentálně v nelehké situaci a  jejich provozovny jsou zavřené. 
Takže se budeme muset i na tuto situaci pečlivě připravit. Je to 
pro nás všechny obrovská zkušenost a výzva zároveň.“ 

Martin Boháč má ale velkou radost z lidí, které má kolem sebe 
v práci. „Všichni celou dobu táhnou za jeden provaz, dělají maxi-
mum a víc než se po nich žádá, jsou to praví popelářští srdcaři. 
To je pro mě ta největší odměna. Chtěl bych, ať držíme krok s do-
bou v každé, nejen koronavirové situaci. Byl bych rád, kdybychom 
mohli například co nejdříve aplikovat nový informační systém pro 
všechny naše provozovny, které se zabývají svozem. Myslím, že by 
nám to mohlo usnadnit a hlavně ještě více zefektivnit práci. V ob-
lasti odpadového hospodářství nás navíc čeká mnoho legislativ-
ních novinek, které určitě ovlivní to, jakým směrem se budeme 
dále ubírat,“ míní Martin Boháč, který začal řídit Provozovnu 1 – 
– Komunální odpady OZO Ostrava v poněkud těžším a rizikověj-
ším režimu souvisejícím s pandemií, než bývá obvyklé. 



Povídání o  životním prostředí, městských projektech a  odpadové politice s  náměstkyní primátora Kateřinou 
Šebestovou probíhalo tentokrát online. Koronavirová situace si to vyžádala. Ovšem to nic nezměnilo na skutečnosti, 
že v odpovědích pozorný čtenář najde spojení mimořádné dávky nadšení, profesionality a dobrých vizí a realizací. 

�� Město v právě končícím roce udělalo pro životní prostředí do-
cela hodně. Co Vy osobně považujete za největší úspěch?
Úplně snadno nedokážu vybrat jedinou věc či záležitost, proto-

že témat a problematik, kterým se věnuji, je skutečně celá řada. Jsou 
to desítky projektů revitalizací zelených ploch ve městě i nových 
městských parků. Pokračujeme v další ekologizaci vozidel veřejné 
hromadné dopravy, v podpoře pro obyvatele města při výměně sta-
rých kotlů, zavedli jsme čistění komunikací pro snižování emisí z do-
pravy takové, jaké nemá v Česku obdoby. Aktuálním problémem 
v Ostravě zůstávají staré ekologické zátěže. Je pro mě nepochopi-
telné prodlužování sanace po bývalé rafinérii Laguny Ostramo, kdy 
se opět jasně ukázalo, že stát neumí takové zakázky uřídit. Mimo 
ovzduší je tématem také voda, sucho, opatření pro zmírňování do-
padů klimatické změny. V běhu jsou projekty na využití srážkové 
vody nebo na změnu betonových povrchů na zasakovací, projekty 
s výsadbou nové zeleně a s vodními prvky, které zpříjemňují pobyt 
ve městě, ochlazují okolí a snižují teplotu ve vlnách veder. Životní 
prostředí není jen o čistotě vzduchu a vody nebo o nastavení odpa-
dového hospodářství, je to vlastně vše, co nás obklopuje.

�� Který z řady projektů byste označila za mimořádně význam-
ný a prospěšný?
Určitě to je Farská zahrada v centru města. Místo zdevasto-

vané plochy je teď nádherný parčík, jedinečný prostor, který jsme 
v Ostravě ještě neměli. Podstatný je pro mě rozvoj naší ostravské 
zoologické zahrady. Vznikají tam nové expozice. A za mimořád-
ný počin považuji výměnu starých neekologických kotlů za nové. 
Lidem jsme nejen přispívali na jejich výměnu tak, aby nemuseli 
doplácet ze své peněženky ani korunu, ale také jim neustále po-
skytujeme bezúročnou půjčku. V Ostravě si tak do dnešního dne 
vyměnilo kotel více než 1 500 domácností. Na kvalitě ovzduší je 
to určitě poznat. 

�� Každopádně naše město patří dnes k nejzelenějším v zemi. 
Světovým trendem je mít veřejnou zeleň i  jinde než v par-
cích. Extenzivní záhony a  zelená tramvajová kolejiště už 
v Ostravě existují, ale přemýšleli jste například o futuristic-
kých zalesněných mostech přes řeku? Na střechách domů, 
na zdech paneláků? 

ROZHOVOR

Ostrava chce pro občany kvalitní 
služby za přijatelnou cenu



Každá drobná zelená nebo vodní plocha pomáhá ve městě 
zlepšit životní prostředí. Trvalkové záhony vysazujeme hlavně 
u  rušných komunikací a na frekventovaných místech s  velkým 
pohybem lidí. V předchozích letech se ve městě osadilo těmi-
to záhony více než 6 000 m² ploch v  16 lokalitách. Zalesněné 
mosty jsou trochu futuristické, ale určitě ne nereálné. Co se týče 
zelených střech, několik jich na budovách ve městě už máme. 
Podobná řešení nejen na střechách, ale i ozeleněných zdech se 
objevují v mnoha návrzích architektonických studií, které si ne-
cháváme zpracovat.

�� Oblast životního prostředí a oblast odpadové politiky Ost-
ravy jsou na velmi vysoké úrovni a řada jiných měst by se od 
nás mohla učit a inspirovat se. 
Ano. Jsme v kontaktu se zástupci měst a obcí a rádi se s nimi 

o  naše poznatky dělíme. V  rámci programu FajnOVY prostor 
podporujeme komunitní projekty, které se často zabývají ekologií, 
úpravami zeleně, zřizováním zahrad nebo vodních prvků. Vytvo-
řili jsme webový portál zdravaOVA.cz, který se věnuje životnímu 
prostředí a který na jednom místě informuje o aktivitách města 
v této oblasti. V celostátní soutěži Zelená informacím o nejlepší 
prezentaci životního prostředí měst a obcí České republiky jsme 
několikrát vyhráli. 

�� Úspěchy města potvrzuje i audit pro zavádění environmen-
tálního managementu. 
Určitě. Ostrava má štěstí na odborníky jak na radnici, tak 

i v naší odpadářské společnosti, pro které není ochrana životní-
ho prostředí jen prázdnými slovy. Odpadové hospodářství a ži-
votní prostředí patří mezi jedny z nejdůležitějších úkolů, které ve 
městě řešíme. Postupně jsme zavedli komplexní systém naklá-
dání s  komunálním odpadem, mimo vlastní skládku provozuje 
naše svozová společnost městskou kompostárnu, systém třídi-
cích linek a zajišťuje ekologickou výchovu pro školy. Služby naší 
svozové společnosti využívá i několik desítek měst a obcí v okolí 
Ostravy.

�� Na čem město staví a  o jaké priority se opírá, pokud jde 
o efektivní nakládání s odpady?
Základem je vybudování propracovaného systému nakládá-

ní s komunálním odpadem. Snažíme se poskytovat občanům co 
nejširší služby za přijatelnou výši poplatku. Poplatek jsme více než 
10  let nezvýšili a rostoucí náklady jsou dorovnávány z městské-
ho rozpočtu. Svoz odpadu se za tu dobu naopak rozšířil ze zá-
kladního svozu směsného odpadu, skla, provozu sběrných dvorů 
a přistavování velkoobjemových kontejnerů o svoz papíru, plas-
tů, drobného elektra, textilu a zeleně od rodinných domů. A nyní 
jsme nově zavedli také sběr použitých jedlých olejů a tuků.

�� Do jaké míry limituje město stále neschválený a rozpracova-
ný zákon o odpadech?
Nový zákon o odpadech je zásadním dokumentem, od kte-

rého se rozvíjí celý systém odpadového hospodářství ve městě. 
Zatím se tedy dá obtížně předpokládat, jakou cestou se stát vydá 
a co bude pro město nejvýhodnější. Proto zatím volíme cestu po-
stupného rozvoje městského systému nakládání s odpadem, aby 
to bylo pro město i občany ekonomicky výhodné a finanční zátěž 
jsme na občany přenášeli v co nejmenší míře.

�� Co považujete v současné době za největší problém odpa-
dového hospodářství v Česku?
Jednoznačně chybějící odpadovou legislativu. Příprava no-

vých zákonů trvá již hrozně dlouho, a i když jsou nyní nové před-
pisy ve schvalovacím procesu, stále panuje velká nejistota, jakým 
směrem se bude tato problematika ubírat. Víme, že máme třídit 
a recyklovat. Ale přitom zde chybí zpracovatelský průmysl, kte-
rý by vytříděné odpady dále zpracoval. Stát zatím neřekl, jak to 
bude řešit, ani dostatečně nedeklaroval, jakou formou podpoří 
výrobu z  recyklátů, ani zda podpoří nové výrobky z  recyklova-
ných odpadů, aby to bylo pro lidi dostatečně motivující k pořízení 
takových výrobků.

�� A co v Ostravě, pokud nějaký zásadní problém leží „na stole“?
Právě ta přetrvávající nejistota, jak se bude odpadové hospo-

dářství v Česku ubírat a jaká pravidla pro plnění zákonných po-
vinností budou nastavena. Víme, že budeme muset zásadně ome-
zit skládkování odpadu a nahradit jej zvýšenou mírou recyklace 
odpadu. Jednou z možností je zvýšit podíl vytříděných odpadů. 
A tou pro občany nejjednodušší je výstavba třídicí linky na směs-
ný komunální odpad. A to je ten problém, stále totiž nevíme, zda 
bude výstavba a provoz ekonomicky udržitelné, stále totiž není 
jasná budoucí státní koncepce.

�� Pozitivní v každém ohledu je, že v Ostravě klesá množství 
komunálních odpadů odkládaných na skládku. Čím si to 
vysvětlujete, začali lidé víc přemýšlet a  snažit se chránit 
a zlepšovat životní prostředí? Být zodpovědnější a ohledu-
plnější?
Ano, to je dobrá zpráva. Svědčí to o tom, že naše zvolená ces-

ta poskytování komplexních služeb při nakládání s odpady a širo-
ké vzdělávání a  informování občanů, zejména mládeže, pomáhá 
lidem přemýšlet o způsobu, jak společně vytvořit příjemné životní 
prostředí ve městě. Ve spolupráci s naší svozovou společností se 
snažíme neustále celý městský systém rozšiřovat a nabízet obča-
nům další možnosti odpady třídit, aby nemusely končit na skládce. 
A samozřejmě, velkou roli zde hraje chování občanů a jejich zájem 
o to, v jaké stavu naše město předáme těm mladším.

ROZHOVOR
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Barvy vládnou  
Reuse centru Ostrava

Myšlenkou na opětovné použití věcí z domácností, kterých se občané zbavují, ačkoli by ještě mohly sloužit, se 
město Ostrava a společnost OZO Ostrava zabývaly již řadu let. Bylo zřejmé, že lidé mnohdy do sběrných dvorů vyha-
zují věci, které ještě zdaleka neztratily svou funkční hodnotu. A tak se začalo hledat řešení, jak zamezit zbytečnému 
vytváření odpadu a nabídnout funkční starší věci novým majitelům. 
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VÍTE, JAK REUSE CENTRUM OSTRAVA FUNGUJE? 
�� Ostravské sběrné dvory slouží jako sběrné body, kde mo-

hou lidé darovat nábytek (mimo čalouněný), kuchyňské ná-
dobí a potřeby, nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy, CD, 
gramodesky, umělecké předměty, hudební nástroje, hodiny, 
budíky, kočárky, autosedačky, houpačky, kufry, tašky a další 
doplňky domácností, s výjimkou elektrospotřebičů. 

�� Darované předměty jsou ze sběrných dvorů jednou týd-
ně sváženy do centra, vyčištěny, opraveny a  nabídnu-
ty k  prodeji. Ceny předmětů jsou opravdu symbolické  
(v rozmezí 10-200 Kč) a veškerý výtěžek jde na schválenou 
veřejnou sbírku Veřejná zeleň v Ostravě. 

Společnost OZO Ostrava uvolnila jednu z  hal ve svém pro-
vozním areálu a letos začátkem roku se pustila do její úpravy na 
plánované reuse centrum. Protože chtěla ukázat, že staré věci 
mají svou krásu i duši, oslovila designera Radka Leskovjana s na-
bídkou, aby navrhl řešení interiéru. Kreativní výtvarník přišel s ne-
obvyklým nápadem. Halu rozčlenil do barevných zón, do nichž 
jsou nabízené předměty umisťovány podle konkrétní barvy. Věci, 
kterých by si možná při formě vystavení „à la vetešnictví“ nikdo 
nevšiml, se rázem staly lákavějšími a celý prostor se díky pestrým 
barvám rozzářil.

„Centrum patří k mým velkým inspiracím. Design není jen to, 
co je drahé, ale i jedna dobrá myšlenka, která dokáže díky spolu-
patřičnosti vytvořit něco jedinečného a podpořit ušlechtilou věc. 
Na celém projektu byly nejzábavnější hravost a  jednoduchost. 
Díky nadšení všech zúčastněných se je podařilo proměnit v reali-
tu,“ řekl Radek Leskovjan.

V samotném srdci haly reuse centra byla vybudována knihov-
na, která slouží i  jako posluchárna pro doprovodné vzdělávací 
akce, zejména vzdělávací programy Centra odpadové výchovy 
OZO pro žáky a studenty základních a středních škol svozové ob-
lasti společnosti. Jen co se školní výuka vrátí zase do běžných ko-
lejí, mohou školáci využít jeden ze dvou připravených programů 
zaměřených hlavně na problematiku předcházení vzniku odpadu 
a opětovného použití věcí.

Nezbytnou součástí reuse centra jsou oddělené prostory pro 
skladování, mytí a opravu darovaných předmětů před jejich na-
bídnutím zákazníkům. Unikátním doplňkem je i veřejná dílna, kde 
si lidé mohou zakoupenou věc sami opravit nebo vylepšit. Bez-
platně zde mohou využít ruční nářadí či šicí stroje, kterými je dílna 
vybavena. Ve spolupráci s partnery, kteří v Ostravě působí na poli 
reuse a upcyklace, nabízí OZO v prostorách dílny také workshopy. 
Nechybějí ani výstavní boxy pro prezentaci partnerů reuse centra.

Reuse centrum Ostrava bylo za velkého zájmu veřejnosti ote-
vřeno 19. září. I  přesto, že organizátoři museli kvůli epidemické 
situaci omezit počet návštěvníků akce, přibylo jen během prvního 
dne provozu do veřejné sbírky na zeleň ve městě okolo 27 tisíc 
korun. Koncem září už to bylo 72 276 Kč. Po prvním měsíci pro-

vozu, během něhož Reuse centrem Ostrava prošlo kolem 1 350 
návštěvníků, kteří si koupili 6 297 předmětů, už je na kontě sbírky 
122 766 Kč. Podařilo se také uspořádat pět workshopů zaměře-
ných na upcyklaci textilu, reklamních bannerů či skleněných lahví. 
Premiéru má za sebou i první vzdělávací akce. Centrum si od ote-
vření našlo své zákazníky a stále jich přibývá. Zájem lidí předčil 
i  ta nejoptimističtější očekávání. Ostraváci prostě pochopili, že 
dávat starým věcem nový život má smysl.

Reuse centrum je společným projektem města Ostravy a spo-
lečnosti OZO Ostrava. Vyhlášení sbírky Veřejná zeleň v Ostravě 
schválilo vedení Moravskoslezského kraje.
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PRVNÍ OHLASY NA OTEVŘENÍ REUSE CENTRA

Silvie Sisi Konečná
Krásné barevné rozlišení výrobků a odložených věcí k upcyklaci 

je top.

Renáta Moskalová
Paráda. Vy máte stále super nápady. Škoda, že to nebylo už 

před rokem.

Radka Kratochvílová
Jsem z vás nadšená, díky za demižony i další věci... Hned jsem 

o centru povykládala kolegyním v práci a včera jedna u vás s rados-
tí nakoupila... Držte se a po lockdownu se zase zastavíme...

Lenka Lampartová Smolková
Pěkné prostředí, ochotná obsluha, super ceny. S nákupem jsme 

moc spokojeni. Určitě jsme v reuse centru nebyli naposledy a po 
znovuotevření přijedeme rádi znovu.

Radka Hubáčková Švidrnochová
Chyběl mi tam nákupní košík, ale možná jsem je přehlédla, nebo 

byly rozebrané... je možné si přinést svůj? Jinak musím pochválit 
příjemné prostředí i obsluhu.

Linda Vyvialová
Děkuji za krásné dopoledne. Parádně jsem si užila hon za zají-

mavými předměty z druhé ruky, pravda v trochu napjaté atmosféře 
„první přijde, první bere“. Určitě přijdeme zase. Souhlasím, že více 
nákupních vozíků by určitě přišlo vhod.

Jaruš Krčmářová
Takovéto akce pro veřejnost jsou super nápad, kvituji a ráda se 

zúčastním. 

Pavla Hamplová
Paráda. To je krásná myšlenka.

Andrea Wojnarová
Myslím, že fakt je to dobrý nápad a i určitá forma recyklace. Je 

to super.



MIMOCHODEM

Mobilní svoz, nebo sběrný dvůr?
Před pár týdny byl v Ostravě, v městském obvodě Třebovice, 

otevřen nový sběrný dvůr. Jedná se o náhradu za zrušení neda-
lekého martinovského sběrného dvora, který byl umístěn na ne-
vhodném pozemku a nebylo možné ho žádoucím způsobem roz-
šířit. Všech jedenáct sběrných dvorů v Ostravě poskytuje občanům 
města potřebný komfort při zbavování se odpadů, které nelze vy-
hazovat do běžných nádob na odpad před domem. Pět z nich je 
mimo svátky otevřeno denně, a tak zde Ostravané mohou kdykoli 
během roku odkládat své odpady objemné a  nebezpečné, dále 
zeleň ze zahrádek a elektrospotřebiče. Sběrné dvory také posky-
tují doplňkové placené služby a nově se staly i sběrnými body pro 
předměty darované do Reuse centra Ostrava.

Jak je tomu ale v menších obcích a městech svozové oblasti 
společnosti OZO Ostrava? Většina z nich svým občanům svoz ob-
jemných a nebezpečných odpadů zajišťuje pouze dvakrát do roka 
formou mobilních svozů. Poslední dobou ale stále více obcí začíná 
uvažovat o možnosti zřídit na svém území sběrný dvůr a nahradit 
jím dosavadní mobilní svozy. Vlastní sběrný dvůr už nějakou dobu 
provozují Studénka, Fulnek, Klimkovice, Šenov, Stará Ves nad On-
dřejnicí a v letošním roce k nim přibyla Velká Polom. V současné 
době podobné řešení zvažují i další „ozácké“ obce. Jaké jsou výho-
dy a nevýhody vlastního sběrného dvora?

Jednoznačnou a největší výhodou je komfort pro občany. Už 
nemusí čekat půl roku na vyhození třeba starého nábytku, po-
kaženého spotřebiče či zbytku chemikálií a jiných nebezpečných 

odpadů. Už jim nemusejí doma překážet na půdě či v kůlně, už 
není třeba vytvářet na zahradě nevzhledná zátiší starých „krámů“, 
které ani obci nepřidávají na kráse. Prostě je odvezou hned a je 
uklizeno. Předejde se i  různým pokoutným řešením, jako je vy-
tváření černých skládek. Proč totiž nelegálně vyhazovat odpad 
po lesích a příkopech, když je ho možno kdykoli a  legálně ode-
vzdat v obecním sběrném dvoře? Podobně může být sběrný dvůr 
i prevencí nelegálního spalování odpadů v domácích topeništích 
a znečištění ovzduší obce.

Pro obec však rozhodnutí ke zřízení sběrného dvora zname-
ná nutnost najít na svém území vhodnou plochu. Musí být oplo-
cena, mít zpevněný povrch a rozměry minimálně 20×20 m2, aby 
sem bylo možno přistavit nejméně 4 velkoobjemové kontejnery 
(na objemný odpad, spalitelný odpad pro výrobu paliva PALOZO, 
nebezpečný odpad, případně zeleň, pneumatiky či stavební odpa-
dy – podle volby obce). A pokud obec chce vyřešit i sběr a drce-
ní větví, je třeba počítat s dalším prostorem. Při rozhodnutí zřídit 
sběrný dvůr se také musí počítat s větší finanční náročností – při 
průběžném sběru objemných odpadů se totiž obvykle naplní větší 
množství kontejnerů než při jednorázovém svozu, protože občany 
větší komfort přiměje vyhazovat i to, co obvykle ještě řadu let ně-
kde doma skladovali. 

Každá obec má jiné podmínky a rozhodnutí tedy musí udělat 
sama. O tom, že vlastní sběrný dvůr přináší občanům větší pohodlí 
a celé obci zlepšení životního prostředí, ale nemůže být pochyb.
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Prioritní je uplatnění moderních 
principů cirkulární ekonomiky

Veolia Energie ČR patří mezi přední české výrobce a dodavatele tepla a elektrické energie v kogeneračním reži-
mu, který, jak je obecně známo, je velice šetrný k životnímu prostředí. 

„Naším dlouhodobým primárním cílem je ekologickým a bezpečným způsobem budovat a provozovat energe-
tickou infrastrukturu a zařízení pro města a obce. Hlavní energetické komodity - teplo a teplou vodu - dodáváme do 
330 tisíc domácností a společně pak s elektřinou a dalšími komoditami, jako jsou chlad, plyn, stlačený vzduch a du-
sík, do více než 300 průmyslových podniků a 1 800 zařízení v terciálním sektoru,“ říká člen představenstva, technický 
ředitel a ředitel pro výkonnost Pavel Míčka. 

Dodává, že součástí nabídky jsou také nejmodernější inovativní ekologické technologie a chytrá smart řešení pro 
bytové domy, průmyslové závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat více 
alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů. 

�� Když řeknu tuhé alternativní palivo PALOZO, co Vám oka-
mžitě naskočí?
Alternativní palivo z odpadů, které vyrábí společnost OZO Os-

trava. Oceňuji, že toto tuhé alternativní palivo OZO Ostrava již vy-
rábí řadu let a patří v této věci k průkopníkům v České republice. 
Jako zdroj suroviny pro výrobu PALOZO se používají vytříděné 
složky komunálních i průmyslových odpadů. Jedná se o odpadní 
materiály, které nelze využít pro materiálovou recyklaci. To zapa-
dá i do naší firemní strategie s  cílem využívat dostupné zdroje 
a jejich energetický potenciál. Vyzdvihl bych také důležitost vlast-
ního laboratorního vybavení, kterým OZO disponuje a dokáže tak 
zajistit potřebnou kvalitu paliva.

�� Téma využívání alternativního paliva je navýsost aktuální 
pro Veolii jak dlouho?
Základním milníkem byl rok 2015, kdy v důsledku změn v Ev-

ropské environmentální legislativě nastal trend podporovat nové 
spalovací technologie na principu BAT (nejlepší dostupné tech-
nologie - technická zařízení), které využívají energetické zdroje 
efektivně a  s nižší produkcí emisí škodlivých látek. V  důsledku 
těchto změn a s přihlédnutím k vývoji cen CO2 se ukázala jako 
jedna z  racionálních možností využívat tuhá alternativní paliva, 
které je možné vyrábět v bezprostřední blízkosti zdroje výroby 
tepla a elektřiny a kombinovat je i s dalšími druhy paliva. Tech-
nický koncept multipalivového kotle, který by dokázal kombino-
vat více druhů paliv, jsme položili na stůl k diskuzi v  roce 2016. 

Od roku 2017 Veolia Energie ČR zahájila práce na projektu, který 
může přinést další snížení emisí na Karvinsku. Pro nás i pro tento 
region jde o významný krok nejen ke zlepšení ovzduší, ale také 
ke společensky odpovědnému energetickému využívání odpadů. 
V  souvislosti se záměrem vybudovat multipalivový kotel, který 
umožnuje spalovat alternativní palivo, nám bylo jasné, že budeme 
jednat o potenciální spolupráci právě s OZO Ostrava, které dispo-
nuje technologií na výrobu alternativních paliv tak, abychom při-
spěli k výkonové optimalizaci Teplárny Karviná a k poklesu emisí 
CO2, tuhých znečišťujících látek – TZL, oxidů síry a dusíku.

�� Spolupráce tedy trvá od roku 2017?
Ano. Základním kamenem této rámcové spolupráce bylo po-

depsání Memoranda o spolupráci s městem Ostrava, které je sto-
procentním vlastníkem společnosti OZO, a to v oblasti nakládání 
s odpady a jejich potenciálního energetického využití. Na Memo-
randum pak navázala další dvoustranná ujednání mezi OZO Ost-
rava a Veolia Energie ČR.

�� Co konkrétně s OZO realizujete?
Spolupracujeme na úrovni příprav záměrů a  prověřujeme 

dlouhodobou spolupráci na dodávkách již zmíněného alterna-
tivního paliva vyrobeného z  nerecyklovatelných komunálních 
odpadů, které mají využitelný energetický potenciál, a je nezod-
povědné, aby končily nevyužité na skládkách. Jde nám společně 
o  uplatnění moderních principů cirkulární ekonomiky současně 
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s výhodným využíváním lokálních zdrojů pro kombinovanou vý-
robu tepla a elektřiny.

�� Bylo těžké najít společnou řeč a hlavně řešení využití ener-
getické části komunálního odpadu?
Společnost OZO Ostrava je považována za zkušeného reno-

movaného výrobce alternativních paliv na bázi odpadů, který 
vlastní kvalitní výrobní technologii a  podnikovou výrobní nor-
mu alternativního paliva, což dává záruku výroby alternativního 
paliva o námi požadovaných vlastnostech, jako je například vý-
hřevnost či obsah chlóru. OZO má dlouhodobé zkušenosti z vý-
roby alternativních paliv pro cementárny a vápenku, takže najít 
společnou řeč nebylo tak těžké. Jednalo se zejména o vyřešení 
environmentálních a  technických požadavků a  specifik výroby 
alternativních paliv na jedné straně a teplárenské a energetické 

výroby na straně druhé. Náš společný dialog v této věci samozřej-
mě trvá a dál hledáme společná řešení.

�� Platí stoprocentně, že výsledkem společné cesty jsou za 
všech okolností potřeby občanů a jejich spokojenost?
Nepochybně. Obě společnosti - Veolia a  OZO dlouhodobě 

spolupracují s městy a obcemi a našimi konečnými zákazníky jsou 
občané. Spokojenost zdejších obyvatel a dostupnost služeb pro 
ně jsou naším společným základním systémovým nastavením. To 
je, myslím, zcela zřetelné.

�� Dopovězte prosím: OZO je pro Veolii zárukou…
…seriózního jednání a  potenciálu dobrých dlouhodobých 

výsledků.



Čtvrtý ročník Tematických výzev OZO Ostrava končí. Společnost 
v  něm podpořila souhrnnou částkou 333 tisíc korun 8 projektů 
zaměřených na zkvalitnění života seniorů, skupiny obyvatel, která 
to v „covidovém“ roce neměla vůbec lehké. A snadné to neměli 
ani organizátoři podpořených projektů, zvláště, pokud v nich šlo 
o  setkávání, společné výlety, sportování, vzdělávací akce. Vždyť 

v jarní i podzimní vlně nemoci doporučovali epidemiologové se-
niorům pravý opak – izolaci v domácím prostředí a bez sociálních 
kontaktů. Kdo nestihl naplánované aktivity realizovat v létě, mu-
sel některé z nich přeorganizovat tak, aby karanténním opatřením 
lépe vyhověly. Přesto se dá říci, že i letošní ročník výzev se povedl. 
Svědčí o tom fotodokumentace vybraných projektů.

Aktiv Sen 
Senioři docházející do Komunitního cent-
ra Archa se zúčastnili dvou workshopů na 
téma pěstování rostlin a  v  létě společně 
pečovali o  sdílené květináče. Plánované 
založení Semínkárny však podzimní vlna 
covidu-19 odsunula až na „lepší časy“. 

OOC Seniors
Toto sdružení je rájem aktivních seniorů. 
Letos se jim i přes nepříznivé podmínky za 
finanční podpory OZO podařilo uskutečnit 
hned několik výletů a sportovních turnajů.

Domov pro seniory Kamenec
S  pomocí zkušené architektky se podaři-
lo zrenovovat retro místnost, která slouží 
ke kognitivně-reminiscenční terapii a  se-
tkávání obyvatel domova pro seniory. 
Místnost působí svěžím a čistým dojmem 
a uživatelům poskytuje příjemnou domác-
kou atmosféru. 

Knihovna města Ostravy
Všechny plánované komentované vycház-
ky Ostravou a přednášky o zajímavostech 
z  historie města a  jeho obyvatel se po-
dařilo realizovat. Koronavirus překazil jen 

plánovaný říjnový workshop s dramatizací, 
čtením, hrou na kytaru a  zpěvem. Ten je 
odložen, až epidemická situace dovolí.

Moravská Ostrava a Přívoz
Pro seniory žijící na území centrálního ob-
vodu města byla zorganizována exkurze 
do společnosti OZO Ostrava, kde se sezná-
mili zejména s tím, kde končí jejich separo-
vané odpady a  jaké mají další využití. Na 
podporu separace odpadu bylo seniorům 
žijícím ve vlastních bytech i  v  domovech 
pro seniory na území městského obvodu 
rozdáno 300 sad tašek na třídění.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Akce na míru lidem seniorského věku



Skládka komunálního odpadu jako poslední možnost jeho 
likvidace není až tak neužitečné zařízení, jak by se mohlo 
zdát. Odpady v ní totiž zejména prvních pár let po ulože-
ní produkují skládkový plyn, který se odčerpává a využí-
vá k výrobě elektřiny. Té bylo z bioplynu ze skládky OZO 
Ostrava od ledna do října tohoto roku vyprodukováno už 
3 311 MWh, což je o  třetinu více než vloni. Mohou za to 
nové odplyňovací vrty, které OZO před rokem vybudovalo 
a zprovoznilo na V. etapě skládky.

Ne všechny rekordy letošního roku vyznívají pozitivně. 
Například hlavní pilíř osvětové činnosti OZO Ostrava 
– Centrum odpadové výchovy (COV) letos silně po-
kulhává za všemi předešlými lety. Zatímco je běžné, že 
během roku vzdělávacím centrem projde okolo 6 tisíc 
dětí, letos se jich zde proškolilo nejméně za všech 18 
let provozu – jen 1 301. A nevypadá to, že by do Vá-
noc tento počet nějak výrazně narostl. Není divu, vždyť 
návštěvníky COV jsou žáci a studenti škol ve svozové 
oblasti OZO. A  ti se letos ve škole setkávají opravdu 
jen sporadicky. 

Skládkový plyn  
a výroba elektřiny

Centrum odpadové 
výchovy bez žáků 
a studentů

KRÁTCE S REKORDY
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