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KRÁTCE

Po delším období nuceného uzavření z  důvodu ko-
ronaviru byl opět obnoven provoz Reuse centra Ostrava. 
Od loňského podzimu zájemcům nabízí starší, ale funkční 
darované předměty pro domácnost. A je znát, že i za tak 
krátkou dobu svého fungování, neustále přerušovaného 
vládními nařízeními, si už toto místo pro opětovné využití 
stihlo získat značnou popularitu a své pravidelné návštěvní-
ky. Za jediný den po znovuotevření na konto sbírky Veřejná 
zeleň v Ostravě přibylo přes 31 tisíc Kč. Od loňského září je 
už na výsadbu zeleně v Ostravě nashromážděno bezmála 
půl milionu korun. Úctyhodná částka, když uvážíte, že prů-
měrným příspěvkem do sbírky za jeden „prodaný“ před-
mět v reuse centru je přibližně 20 Kč. OZO proto zahájilo 
jednání s městem Ostrava o výběru vhodné lokality, kam 
by nastřádané finanční prostředky mohly putovat a zkrášlit 
veřejnou zeleň.

Jestli je něco v poslední době velkým trendem, je to 
OZO kompostárna. Zejména na jaře bývá v  kurzu. Bě-
hem březnových „nájezdů“ zákazníků se za jediný měsíc 
prodalo více než tisíc tun substrátu. Pak přišly chladné 
a  deštivé dny. Počasí další výrobu na čas znemožnilo. 
Zeminový substrát se totiž míchá z kompostu a zeminy 
pod širým nebem, a když materiál nasákne vodou, stroje 
hmotu nezvládají promíchávat a otvory síta se zalepují.

Poprvé ve své historii muselo v polovině dubna OZO 
vyhlásit: Máme vyprodáno! Když byl dva dny před kon-
cem dubna prodej opět obnoven, vzali zákazníci kompo-
stárnu doslova útokem. Pro substrát si přijelo v jednom 
dni přes sto padesát zájemců. U vjezdu do areálu skládky 
a kompostárny v Hrušově se tvořily dlouhé fronty.

Malý nákup,  
velká pomoc

Trendy kompostárna
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Pozitivní i komplikované 
cesty odpadu

S novým rokem vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Vyšel 
v jiné podobě, než jsme čekali – s drobnými, leč podstatnými změnami, 
zapracovanými do návrhu zákona na poslední chvíli. A také bez možnos-
ti se na tyto změny připravit.

Jedním z prvních důsledků nové odpadové legislativy je velké roz-
kolísání trhu s komunálními odpady, zejména s plasty. Žhavým problé-
mem číslo jedna je asi to, že většina provozovatelů třídicích linek v České 
republice ze dne na den přišla o  řešení pro výměty, tedy plasty, které 
zůstanou po vytřídění všech materiálů obchodovatelných na trhu dru-
hotných surovin. Na skládku je už podle nové legislativy ukládat nelze, 
spalovny je nechtějí a  jiná alternativa dostupná pro všechny a  všude 
není. Nový zákon o odpadech předběhl reálné možnosti systému naklá-
dání s odpady v Česku.

OZO v této situaci těží z výhody dlouholetého výrobce tuhých alter-
nativních paliv (TAP), pro něž je výmět z třídění plastů jednou ze vstup-
ních surovin. Takže naší společnosti i zákazníků se tento problém až tolik 
nedotkl. Zato nárůst administrativních povinností ano! V některých pří-
padech jsme museli ukončit dovoz odpadu z obcí na překládací stanice, 
protože v takovém systému nebylo možno propočítat množství odpadů 
od jednotlivých původců, a tím pádem uplatnit slevu pro obce. Navíc by-
chom se vystavili nebezpečí sankcí. Bylo třeba upravit smlouvy s našimi 
subdodavateli a vše uvést do souladu se zákonem.

Pozitivum nově přijatého zákona lze spatřovat ve zvýšení poplat-
ku za skládkování, což vytváří podmínky pro rozvoj využívání odpadů. 
Výjimkou jsou odpady komunální, u nichž nově zavedená třídicí sleva 
odsouvá řešení na později. Narozdíl od podnikatelů a firem, kterým po-
platek za skládkování komunálních odpadů vzrostl z 500 na 800 korun, 
obcím v prvním roce působnosti nového zákona totiž stoupl jen o 50 Kč. 
Jde o poměrně malou motivací pro odklon od skládkování. Tato částka 
však platí jen pro množství do 200 kilogramů odpadu na občana.

Nový zákon o odpadech a pravidla jím nastolená platí už pátý měsíc. 
Věříme, že série opatření, která naše společnost za tu dobu stihla učinit, 
byla dostatečná a způsobila, že naši zákazníci nijak vážně dopad nových 
pravidel nepocítili. A o to bude OZO Ostrava usilovat i do budoucna.

Petr Bielan 
technický náměstek OZO Ostrava s.r.o.
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Zákon o odpadech platí od začátku letošního roku. Přesto stále vyvolává řadu otázek, zejména odborné veřejnos-
ti, zástupců firem a společností, které mají v popisu práce nakládání s odpady, a hlavně pak starostů měst a obcí. Po-
vídání o novém zákonu a jeho některých skutečně žhavých aspektech probíhalo na trase Praha – Ostrava přes e-mail. 
Zpovídali jsme ředitele České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) Petra Havelku a technického náměstka 
OZO Ostrava Petra Bielana.

ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST
 „Každá obec v České republice musí do konce roku 2021 vy-

dat dvě nové vyhlášky. Jednu týkající se systému nakládání s od-
pady v obci a druhou, která stanoví poplatek pro občany. Do té 
doby, než nové vyhlášky obce vydají, platí vyhlášky staré. Kromě 

toho budou obce muset každoročně zasílat do ISPOP (Integrova-
ný systém plnění ohlašovacích povinností) hlášení, v němž budou 
muset vykazovat řadu dalších údajů. Obce tedy určitě musí počí-
tat se zvýšením administrativní náročnosti,“ říká Petr Bielan.

Petr Havelka potvrzuje, že těch nových povinností je bohu-
žel celá řada a převážně se týkají tzv. papírování. „Uvedu jen ty 

Vysoká odpadářská 
aneb otazníky kolem 

nového zákona
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nejpodstatnější. Obcím se mění zákonné možnosti zpoplatnění 
občanů. To samozřejmě přinese novou administrativu. Dále obce 
mají povinnost sledovat a každoročně zveřejňovat spektrum po-
drobných informací ohledně nakládání s odpady. Rozsah údajů 
bude stanovovat vyhláška. Skutečně je to velmi obsáhlé. Aktu-
álně se počítá s nutností vyplňování dokonce 14 nových tabulek. 
Dále obce dostaly zcela nově povinnost dosahovat poměrně vy-
sokých cílů třídění komunálních odpadů. Pokud jich nedosáhnou, 
dostanou sankci. Obce musí během roku kontinuálně sledovat 
také množství odpadů uložených na skládku, a pokud chtějí čer-
pat slevu z poplatku, tak mají povinnost průběžně sledovat, zda 
uložené množství jejich komunálního odpadu nepřekročilo stano-
vený limit. Nových povinností je bohužel více a nejen pro obce,“ 
vysvětluje ředitel ČAOH.

Podle jeho názoru by se mělo jít spíše cestou zjednodušová-
ní legislativy a snižování počtu povinností a  stran textu zákona 
a vyhlášek. Realitou je ale fakt, že nabobtnaly jak povinnosti, tak 
zásadně i počet stran příslušné legislativy. U odpadů dokonce ně-
kolikanásobně. „O zbytečné složitosti a nejednoznačnosti raději 
ani hovořit nebudu, to komentují sami starostové a firmy,“ pozna-
menává dále P. Havelka.

ZMĚNA SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
„Obce musí v poměrně krátké době zásadním způsobem na-

výšit podíl vytříděných složek komunálních odpadů na zákonem 
stanovená procenta. A  ta jsou vysoká. Řada obcí už se vydala 
cestou námi dlouhodobě doporučované intenzifikace systémů 
třídění, např. s využitím takzvaných door to door systémů, kdy 
barevné sběrné nádoby jsou přistavovány u každého rodinného 
domu. Toto opatření citelně zvyšuje množství vytříděných odpa-
dů i čistotu třídění a lidé jej vnímají pozitivně,“ tvrdí Petr Havelka.

Petr Bielan si myslí, že obce budou muset systém nakládání 
s odpady přizpůsobit tomu, aby do roku 2025 splnily nařízení no-
vého zákona vytřídit alespoň 60 % využitelných odpadů. „Zatím 
však neznáme metodiku výpočtu. K dosažení tohoto cíle je ne-
jefektivnější zavedení systému sběru bioodpadu buď do hnědých 
nádob nebo kompostérů.“

Obce mohou také navýšit celkový objem nádob na separa-
ci, což může být realizováno zřízením nových separačních hnízd 
nebo poskytnutím menších separačních nádob ke každému ro-
dinnému domu. P. Bielan zatím nedokáže říct, který způsob se 
nakonec zvolí, to bude závislé na konkrétních podmínkách dané 
obce: „Ruku v ruce se zvýšením objemu nádob na separaci ale 
musí rovněž dojít ke snížení objemu nádob na směsný komunální 
odpad (SKO). Pro některé obce možná bude volbou tzv. násled-
né třídění SKO na lince, ale ani tady zatím není vyjasněno, jak 
tento způsob započítávat. Podobně jako u materiálů vytříděných 

z objemných odpadů. Zatím se jako vytříděné nepočítají, ačkoli 
neskončily na skládce, ani ve spalovně, ale byly využity. Problé-
mem nového zákona je, že v mnoha případech nedává prostor 
pro vlastní řešení, ale stanovuje jedinou možnou variantu.“

Petr Havelka připomíná, že způsobů, jak navýšit výsledky tří-
dění, je opravdu více. „Pomoci mohou například moderní třídicí 
linky a pro obce se to nyní stane poměrně silným tématem. Spl-
nění povinných procent třídění je jedním z pilířů nové legislati-
vy ve vztahu k  tomu, aby Česká republika vůbec mohla splnit 
závazné recyklační cíle, ke kterým se zavázala, stejně jako další 
státy EU. Obce musí také postupně přidávat třídění dalších ko-
modit – nedávno to byly jedlé oleje a  tuky a blíží se povinnost 
třídění odpadního textilu. Velký prostor pro zlepšení se jistě nabízí 
v oblasti třídění bioodpadů, kterých je stále ve směsném odpa-
du opravdu velké množství. V neposlední řadě je zde cíl Akčního 
plánu oběhového hospodářství, a tím je do roku 2030 snížit pro-
dukci směsných komunálních odpadů na 50 procent ve srovnání 
s rokem 2020. I to bude nelehká výzva pro obce.“

OČEKÁVANÉ DOPADY
„Problémem bude hlavně zvýšení administrativy, o  kterém 

jsem už mluvil. A navíc, i když se bude v obcích více třídit, systém 
bude dražší, což pociťují obce už dnes,“ míní technický náměstek 
OZO Ostrava.

Ředitel ČAOH souhlasí s tím, že dopady jsou na úrovni obcí 
viditelné už nyní. „Ve velké části obcí probíhá spolu s  novou 
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legislativou nutnost citelného zdražení služeb. To se promítá jak 
do obecních rozpočtů, tak do složenek jednotlivých občanů. Vlá-
da sice slibovala, že ke zdražení s novým zákonem prakticky ne-
dojde, ale realita je jiná. Výše zdražení se různí, někde je to zatím 
o desítky procent, někde dokonce se cena zvedla na dvojnáso-
bek,“ říká Petr Havelka s tím, že trend zdražení bude dále pokra-
čovat. Je třeba si uvědomit, že zákon obsahuje řadu částí, které 
nelze vyřešit jinak než přenesením tíže nově vzniklých nákladů na 
původce odpadů, tedy i na obce.

Dalším problémem, na který ředitel ČAOH poukazuje, je překot-
nost spuštění nové legislativy. „Zákon začal platit prakticky ze dne 
na den, což také způsobilo a působí řadu komplikací. Vláda spuště-
ní zákona realizovala v současné podobě i přes jednohlasné a silné 

varování Senátu, že dopady na obce a na další subjekty budou citel-
né. Senát navrhoval odložení účinnosti o rok. Na druhou stranu stá-
le, ani po pěti měsících nemáme z Ministerstva životního prostředí 
potřebné vyhlášky. Je proto otázkou, zda spuštění zákona skutečně 
muselo být takto překotné a za každou cenu, když sám navrhovatel 
zákona zatím stále nemá k dispozici potřebné prováděcí předpisy. 
Ty mimochodem měly být hotovy již v době, kdy šel zákon do sně-
movny. Opět na to bohužel doplácejí jak obce, tak firmy.“

FIRMY A PODNIKATELÉ
Ředitel ČAOH uvádí, že dopady nové legislativy pocítí a  již 

pocítily i ostatní povinné osoby, tedy například firmy jako původci 
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odpadů. „I pro ně znamená nový zákon větší náklady. Pozitivní je, 
že firmy budou mít motivaci odpady více využívat. Je však třeba, 
aby ono praktické využití odpadů legislativa skutečně umožňo-
vala a podporovala a nezpůsobovala další zbytečné komplikace 
a administrativní zátěž. Toho se bohužel obáváme, a to s ohledem 
na některá ustanovení připravovaných vyhlášek a vybrané části 
zákona, kde se například v  oblasti technologického třídění od-
padů spíše staví další bariéry, než klestí cesta. Je to velká škoda.“

Petr Bielan říká, že firmy musíme rozlišit na ty, které odpad jen 
produkují, a ty, které s odpady nakládají. „Ty první určitě pocítí do-
pady finanční. A to z důvodu, že jim zákon stanovuje vyšší poplatky 
za ukládání odpadu na skládku. Nová legislativa je přísnější i v tom, 
že některé odpady už nebude možno vozit na skládku jako tech-
nické zabezpečení, nebo jimi vyrovnávat terénní nerovnosti, kom-
plikace bude například i s likvidací kalů z čistíren odpadních vod. 
Problém je, že nový zákon o odpadech mnohé zakazuje i přesto, 
že zatím neexistuje jiné řešení. Chybí infrastruktura pro další alter-
nativy nakládání s odpady. Také firmy, které s odpady nakládají, už 
nyní pociťují obrovský nárůst administrativy,“ tvrdí technický ná-
městek OZO Ostrava.  Poukazuje na to, že zákon některé pojmy 
redefinoval, chystá se uvedení v platnost nového katalogu odpadů 
atd. „Odpadové firmy tak budou muset pro všechna zařízení vydat 
nové provozní řády. Udělená povolení pro zařízení se navíc budou 
v pravidelných intervalech revidovat. Už od ledna bylo třeba bez 
prostoru na přípravu začít zpětně vykazovat odpad od původců 
v rozlišení na obce a původce, využitelnost a nevyužitelnost, slevu 
a neslevu pro správný výpočet poplatku za skládkování. Ačkoli se 
systém nakládání s odpady nijak nezměnil, administrativa popisují-
cí tok odpadu velice narostla,“ vysvětluje P. Bielan.

ALFA A OMEGA PROBLÉMU
Dlouhé období, po které se nový zákon o odpadech připra-

voval, bylo obdobím nejistoty. Petr Bielan podotýká, že v takové 
době se špatně investuje do segmentu, který nemá dlouhodobě 
stanovený pevný zákonný rámec. „Z  toho pohledu bylo vydání 
zákona nezbytným krokem. Ale jinak podle mě klidně mohl dále 
platit zákon starý, jen se měla upravit výše poplatku za skládková-
ní ve výhledu na deset let a doplnit odkaz na evropské směrnice. 
Než vydávat nové zákony bylo by lepší dohlížet na dodržování 
zákonů všemi a rovným dílem.“

Petr Havelka je rád, že Česká republika má novou odpado-
vou legislativu, i když není zdaleka ideální a dostačující ke splnění 
závazků, které Česká republika má. „Nepochybuji o  tom, že na 
základě nového zákona dokážeme splnit evropský cíl odklonu 
odpadů ze skládek. K tomu zákon obsahuje skutečně širokou pa-
letu nástrojů a nastavení. Přesto stejně jako další odborníci silně 
pochybuji o  tom, že nová legislativa dokáže přesunout odpady 

v potřebné míře do recyklace. A v tom je alfa a omega celého 
problému, který je potřeba řešit co nejdříve.“

Závazné cíle jsou podle něj jasné. Je třeba si položit na stůl 
čísla a na úrovni státu si říci, jaká množství odpadů je nutné v příš-
tích letech směrovat do definovaných způsobů nakládání. „Tato 
strategická úvaha se na úrovni státu neděje. Měla by proběhnout 
v rámci nového POH ČR, který měl být k dispozici už dva roky. 
Rozhodně měl být hotov před schválením nového zákona. Ale 
není! A to je chyba! Současný POH ČR je z roku 2014, je zasta-
ralý a neobsahuje cíle nových evropských směrnic z  roku 2018. 
To je třeba co nejdříve napravit. Nový POH ČR je třeba připravit 
ve velmi otevřené diskuzi a zcela transparentně,“ popisuje situaci 
ředitel ČAOH Petr Havelka.
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Jaké je nejoblíbenější místo Kateřiny Honajzrové, sta-
rostky  obce vzdálené od Ostravy pouhých 11 kilometrů? 
Na co se ráda dívá? „Nejraději mám výhled z vrcholu cy-
klostezky mezi Velkou Polomí a Krásným Polem, okolo 
které jsme v nedávné době vysázeli vícedruhovou list-
natou alej. A potom miluji pohled na Beskydy z vyhlídky 
pod vodojemem. Když je dobré počasí, je krásně vidět 
i vrchol Lysé hory,“ říká. Bez váhání a delšího přemýšlení 
dodává, že ji naprosto nikdy neomrzí procházky upra-
venou a  čistou Velkou Polomí, bez poletujících papírů 
a přeplněných kontejnerů. Zjevně jí hodně záleží na tom, 
aby se místním žilo ve vesnici stále lépe a komfortněji.

�� V posledních letech se u vás výrazně zvýšil podíl vytřídě-
ných komodit odpadů. Čím si to vysvětlujete?
Na tuto situaci má určitě vliv více faktorů. Jedním z  nich 

je zvýšení informovanosti o nutnosti třídění a motivace občanů ke 
změně. Dalším faktorem je snaha o co nejlepší dostupnost nádob 
pro třídění odpadů v obci pro občany. Také se na tom podílí polo-
ha obce, přes kterou projíždějí občané obcí okolních, kde takový 
komfort nemají, a ti pak hojně využívali naše kapacity.

�� Jakým způsobem jste přesvědčili obyvatele o důležitosti třídění?
Pravidelně informujeme občany o  odpadovém hospodář-

ství a s ním spojenou problematikou v obecním zpravodaji. Vliv 
na mentalitu občanů má také základní škola, která se snaží děti 
naučit správnému chování při likvidaci odpadů. Při třídění biood-
padu nám pomohlo ponechání „hnědých nádob“ v sazbě poplat-
ku za odpady. V loňském roce jsme pořídili ve spolupráci s EKO-
-KOMEM soupravy tašek na tříděný odpad, které distribuujeme 
zájemcům. Třeba pro mé rodiče to byl motiv k tomu, aby začali 
třídit nejen plast, ale i papír a sklo.

�� Kdo třídí nejlépe?
Toto nejsme schopni bez bližšího rozboru určit, momentálně 

pro to nemáme nástroje. Ale řekla bych, že je to průřezově přes 
všechny generace. Znám spoustu mladých lidí, kteří třídí poctivě, 
a znám také spoustu seniorů, kteří se to naučili.

�� Každá změna přináší obvykle nevoli, přesto Velká Polom, 
jako jedna z prvních obcí v kraji zareagovala na novou le-
gislativu v odpadovém hospodářství velmi rychle. Čím vás 
zaujala nová pravidla v systému svozu odpadů především?
Nejvíce nám leží na srdci tlak zákonodárce na snižování ko-

munálního odpadu pro dosažení třídicí slevy. Rádi bychom obča-
nům zachovali co nejdéle stávající výši poplatku, proto budeme 
muset vymyslet způsob, jak jej udržet, nebo zvyšovat co nejmé-
ně, a nezatížit přitom nadměrně obecní rozpočet.

�� Jaké kroky jsou aktuálně před vámi, co všechno v  tomto 
směru už děláte a připravujete?
Momentálně jsme se rozhodli provádět ještě větší osvětu 

občanů, aby věděli, proč připravované změny budeme provádět 
a že to má přínos pro všechny. Postupně přejdeme na čtrnácti-
denní svoz komunálního odpadu (dnes máme i týdenní svozy), 
abychom tlačili na snížení jeho množství. Současně s tím chce-
me navýšit počet nádob na tříděný odpad a zajistit ještě lepší 

Lidem ve vedení Velké Polomi 
nejvíc leží na srdci tlak zákonodárce 
na snižování komunálního odpadu



ROZHOVOR

dostupnost přidáním nových hnízd na tříděný odpad. Velice se 
nám osvědčilo provozování místa pro odkládání objemného a ne-
bezpečného odpadu. Tuto možnost jsme zavedli místo svozů, které 
byly realizovány dvakrát ročně, a je to občany velice dobře vnímá-
no a využíváno. Od nového roku musíme přijmout novou obecně 
závaznou vyhlášku týkající se poplatku za odpady. Jak už jsem ří-
kala, rádi bychom ho zachovali ve stávající výši.

�� Co podle vás momentálně nejvíce schází českému odpado-
vému hospodářství?
Z mého pohledu zejména koncovka – to je řešení toho, co se 

s odpadem stane, když ho firma odveze z obce. Snažíme se tlačit 
na snížení SKO, třídíme plasty, které pak končí v moři. Papír už 
téměř nikdo nechce. Nebudeme smět skládkovat, ale spalovny 
nemáme a nikdo je na svém území nechce. A co vidím také jako 
problém, je nedostatečný tlak na předcházení vzniku odpadu. 
V obchodě si koupíte sušenky zabalené do 3 vrstev plastu. Plast 
je všudypřítomný, nezálohují se obaly. Bylo by fajn najít řešení.

�� A co oblasti odpadů ve Velké Polomi?
Velice by nám pomohla možnost využití žlutomodrých nádob. 

Tuto možnost OZO již pilotně provozuje, nicméně dle informací, 
které máme, není tento systém ještě zcela v souladu s  legislati-
vou. Informovali jsme společnost OZO, že jakmile to bude možné 
a budou mít kapacity, máme zájem se do systému zapojit. Věřím, 
že toto by přispělo k mnohem vyššímu podílu vytříděných odpa-
dů v obci a snížení množství SKO.

�� Dá se podle vás vytvořit takové podmínky, aby odpady ne-
byly pro Velkou Polom finanční zátěží?
Nevím, jestli se náklady a výnosy dají úplně vyrovnat, myslím, 

že obec vždycky něco doplácet bude. Ale jak velký tento rozdíl 
bude, to už můžeme přijatými opatřeními ovlivnit. Když nebudeme 
dělat nic, může ta „díra“ v rozpočtu být v budoucnu hodně velká.

�� Když hovoříme o financích, kolik platí obyvatelé vaší obce 
za odpady?
U nás je to pro letošní rok 660 Kč.

�� Jaké služby jim spolu s OZO poskytujete?
V poplatku za odpad mají občané vývoz a likvidaci SKO, mož-

nost odložit odpad do hnízd na tříděný odpad. V ceně je také 
BIO popelnice (max. 1 na nemovitost) a možnost odložit jak další 
bioodpad, tak objemný a nebezpečný odpad na obecním dvorku. 
Za poplatek zde mohou občané odložit i čistý stavební odpad. 
Samozřejmě odebíráme od občanů i další typy odpadu – olej, to-
nery, elektroodpad, baterie, textil.

�� Co je hlavním tématem současnosti ve Velké Polomi, pokud 
jde o odpady?
Ještě nedávno to bylo zaplňování kontejnerů na tříděný od-

pad občany z jiných obcí a nehorázný nepořádek kolem těchto 
míst. Toto jsme z části vyřešili přesunem kontejnerů mimo místa, 
která jsou při průjezdu obcí dostupná automobilem na jiná místa, 
o  kterých jsme informovali naše občany. Také jsme umístili ka-
merový systém a hříšníky, kteří umisťují odpad mimo kontejnery, 
hlásíme přímo Policii ČR, ta je dále předává k řešení přestupků. 
Ptáte se na bio – to si myslím máme ošetřeno velice dobře právě 
zařazením bio nádob do poplatku a možností odkládat ještě i na 
obecním dvorku. Větve štěpkujeme a  využíváme na mulčování 
obecní zeleně, přebytky nabízíme občanům.

�� Váš tip na čistou obec?
Motivovat a informovat občany, obrnit se trpělivostí, mít k dis-

pozici pracovníky, kteří případný nepořádek odklidí, ať se nehro-
madí další. A když nepomůže motivace, je čas na represi. Osvěd-
čilo se zapojení aktivity Ukliďme Česko – už třetí rok jsme spolu 
s dobrovolníky uklízeli nejen centrum obce, ale i výpadovky z ní. 
Akce měla velice dobrý ohlas.

�� Změnil se nějak zásadněji váš názor na nakládání s odpady 
z pozice starostky?
Určitě. Cítím zodpovědnost za nalezení rovnováhy mezi zájmy 

občanů a zájmy obce jako takové, sladění nákladů a výnosů na 
únosnou mez.

�� Co toužíte udělat, a zatím jste to v souvislosti s odpady ne-
udělala?
Zapojit do celého systému více technologie – např. čipový 

systém na kontejnery na tříděný odpad, sledování množství vy-
produkovaného SKO přímo u nemovitostí a další. Naráží to ale 
na financování, popřípadě na kapacity svozové společnosti či na 
další souvislosti.

�� Co vás dokáže pokaždé vytočit?
Zrovna v souvislosti s odpady to, že někteří lidé, i když máme 

v obci tolik možností vytřídit odpad, se přesto na celém systému 
nechtějí podílet a ohánějí se svými ústavními právy. A taky to, 
když nám podnikatelé a cizí občané cpou svůj odpad nejen do 
kontejnerů, ale postaví ho vedle a odjedou. A my po nich pak 
uklízíme.

�� Co je nejlepší lék na zlepšení nálady?
Mně osobně pomáhá vyjet si do přírody na koni, úžasně si 

u toho vyčistím hlavu.
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MNOŽSTVÍ SEPAROVANÝCH SLOŽEK 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Vlivem nejrůznějších proticovidových opatření jsme ve sféře 
komunálních odpadů zaznamenali velký nárůst separovaných 
odpadů, zejména papíru. Nárůst byl způsoben zejména nákupy 
v e-shopech (velké množství obalových materiálů), využíváním 
jednorázových obalů při výdeji jídel a nápojů přes okénka re-
staurací, navýšením domácí konzumace (lidé na home office 
a domácí výuce s dětmi produkovali více odpadu). 

POPELÁŘI A HOME OFFICE
Svozová vozidla OZO Ostrava vloni vyjela do ulic všech 366 

dní v roce! Pro popeláře home office neplatí!

REUSE CENTRUM OSTRAVA
I přes veškerá možná vládní nařízení a opatření se vloni po-

dařilo v  areálu OZO v  Ostravě-Přívoze z  bývalého skladu vy-
budovat centrum pro opětovné použití věcí – originální Reuse 
centrum Ostrava. 

Od svého slavnostního otevření 19. září 2020 do konce roku 
bylo v provozu dohromady jen asi 8 týdnů. I přesto: „Zachráně-
no“ před skládkou bylo 11 365 předmětů.

Na konto sbírky na veřejnou zeleň přibylo 216 818 Kč.

VÝVOJ NEMOCNOSTI
Celý rok se zaměstnancům OZO dařilo nemoci Covid 19 

odolávat, nemocnost až do srpna byla dokonce nižší než 
v předchozím roce. Ale podzimní vlna epidemie OZO zasáhla – 
v listopadu vyskočil počet zaměstnanců, kteří onemocněli nebo 
museli zůstat v karanténě, na 12,2 % (bezmála 40 nemocných). 
Zasažena byla nejvíc právě provozovna starající se o pravidelný 
svoz odpadu.

Díky organizačním opatřením se podařilo vše zajistit tak, 
aby tento úbytek pracovníků naši zákazníci nezaznamenali. Ani 
jeden den jsme je nenechali ve štychu. 

Covidový rok 2020 v číslech, grafech, obrazech

OSTRAVA 2019 2020 Navýšení

Papír (t) 4266 5251 23 %

Plasty (t) 4413 4733 7 %

Sklo (t) 2890 3230 12 %

Směsný komunální odpad (t) 50334 50579 0 %
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OCHRANNÉ POMŮCKY
Pro své zaměstnance, kteří při 

své práci přicházejí do styku s od-
pady, musí každoročně OZO zajistit 
takové osobní ochranné pracovní 
prostředky, které omezí zdravotní 
rizika jejich práce. Vloni k „běžným“ 
položkám, jako jsou pracovní odě-
vy, rukavice apod. přibyla nutnost 
ochrany dýchacích cest a desinfek-
ce rukou. Jen za ochranné pomůcky 
související s covidem vloni OZO vy-
naložilo 197 480 Kč. 

A v  letošním roce, kdy roušky 
povinně nahradily dražší respirá-
tory a  přibyly výrazné položky za 
antigenní testy, už nyní výdaje na 
„covid-účtu“ přesáhly 550 tisíc Kč. 
Covid je drahý špás!

VÝROBA TAP
Výroba tuhých alternativních paliv (TAP) je specialitou, která 

firmu společnost OZO Ostrava odlišuje od řady jiných odpadářů 
v  Česku a  díky které může firma svým zákazníkům garantovat 
100% využívání tříděných plastů včetně výmětu. V loňském roce 
OZO na obou svých linkách vyrobilo a dodalo k využití v cemen-
tárnách bezmála 32 tisíc tun TAP. I když se tím nepodařilo překo-
nat rekord z předchozího roku (34 559 tun), jedná se o historicky 
druhý nejlepší výsledek firmy v oblasti výroby paliv. Nejlépe se 
dařilo v říjnu, kdy výroba na obou linkách dosáhla svého měsíční-
ho rekordu, v součtu 4 044 tun.
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Ve znamení pohodlí i bezpečí



MY & VY

Akciová společnost CANIS SAFETY je přední český dovozce, výrobce a distributor osobních ochranných pracov-
ních prostředků (OOPP) a pomůcek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Prodejní strategie je zaměře-
na na maloobchod i velkoobchod s širokou sítí vlastních prodejních poboček po celé České republice.

„Vše je doplněno o  vlastní zakázkovou výrobu pracovních 
oděvů a potisků dle přání zákazníka, mezi které patří i OZO Ost-
rava. V našem sortimentu najdete pracovní oděvy, pracovní obuv, 
rukavice, zboží pro práci ve výškách, ochranu zraku, sluchu, hlavy, 
ale i vybavení pro volný čas,“ říká Marcela Krupníková, obchodní 
zástupce CANIS SAFETY a. s. v Ostravě.

Spolupráce s OZO Ostrava trvá už patnáct let. „Tehdy jsme 
vytvořili první kolekci oděvů pro ostravské popeláře. V  dalších 
letech jsme postupně rozšiřovali dodávaný sortiment na zákla-
dě specifikovaných potřeb zaměstnanců celé firmy. V současné 
době obsahuje dodávaná kolekce kromě oděvů pro popeláře také 
zimní bundy, obuv, rukavice, termo kalhoty, termo trička, ponož-
ky, jednorázové oděvy, brýle, špunty do uší nebo přilby. Aktuálně 

jsme dokončili nový design montérek, který chceme představit 
na konci letošního jara. Pokud vše dobře půjde a redesign oděvů 
se bude líbit, mohli bychom změny provést v  dohledné době,“ 
míní M. Krupníková s tím, že společnost CANIS SAFETY chce sa-
mozřejmě zůstat pro OZO Ostrava stále spolehlivým partnerem, 
který se stará o veškeré potřeby jeho zaměstnanců a pomáhá jim 
zajistit potřebné bezpečí i komfort výběrem těch nejvhodnějších 
ochranných pracovních prostředků.“

Na otázku, zda bylo těžké najít společnou řeč, odpovídá: 
„Nyní už ne, protože naše spolupráce je dlouhodová, tak už přes-
ně víme, co zaměstnanci OZO potřebují, a není tedy pro nás příliš 
složité nacházet ta nejlepší řešení k jejich spokojenosti.“

Nový návrh pracovních blůz a kalhot pro zaměstnance OZO Ostrava



AKTUÁLNĚ

Je libo odvézt stavební suť nebo pokosenou 
trávu? Stačí navštívit e-shop OZO Ostrava

Je to už více než dva roky, kdy OZO Ostrava spustilo svůj 
e-shop. Zatímco v prvním roce se elektronický systém pro objed-
návání komerčních služeb pro občany rozjížděl jen velmi pomalu, 
loňský byl úplně jiný. Pod rouškou covidu a za pomyslně zavřený-
mi dveřmi se rozběhla sezona na plné obrátky. Zákazníci prostě 
začali dávat přednost objednávkám „na dálku“. Díky tomu tržby 
z prodeje služeb přes e-shop vzrostly oproti roku 2019 pětiná-
sobně na více než 1,6 milionu Kč. 

A velký zájem pokračuje i letos. Během prvních čtyř měsíců 
letošního roku bylo objednáno a následně realizováno 260 za-
kázek. Jen pro zajímavost, vloni bylo prostřednictvím e-shopu 
za celý rok zaznamenáno 545 nákupů. A o co je největší zájem? 

Jednoznačně vedou služby v  podobě přistavení kontejneru 
na stavební odpady a svoz objemných odpadů přímo z místa 
bydliště.

Koncem března byla plně připravena k veřejnému uvedení 
nová aktivita na portálu eshop.ozoostrava.cz. Jde o  přistave-
ní velkoobjemového kontejneru na zeleň (trávu, listí) či větve. 
Zvláště v čase předjarního ořezu větví přišla zahrádkářům na-
bídka maximálně vhod. 

V dalším období pravděpodobně dojde v tomto směru k ná-
růstu aktivit společnosti. OZO Ostrava totiž plánuje rozšíření 
e-shopu o  další vybrané služby, tentokrát pro podnikatelské 
subjekty.



OZO Ostrava v rámci letošních tematických výzev podpoří 
sedm aktivit částkou přes 500 tisíc Kč.
Spolek Počteníčko získá podporu na projekt, který usiluje 
o aktivizaci seniorů v době covidové formou besed, student-
ských představení, rukodělných kurzů, kvízů a zdravotních 
cvičení. Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz po-
může s pořízením cvičebních prvků do zahrad dvou domů 
s pečovatelskou službou. Charita Ostrava obdrží finanční dar 
na nákup interaktivního dotykového stolu. Domov Korýtko 
získá například celoroční předplatné na noviny a časopisy. 
Diakonie ČCE – středisko Ostrava za poskytnuté prostřed-
ky zakoupí vybavení a kompenzační pomůcky. Městskému 
obvodu Ostrava-Vítkovice OZO pomůže s úpravou zahrady 
v domě s pečovatelskou službou a také s výstavbou fotba-
lového hřiště pro děti na nevyužitém pozemku (na snímku).

Všechny sběrné dvory v Ostravě slouží nejen jako mís-
ta pro shromažďování objemných a nebezpečných od-
padů z  domácností občanů, ale občané sem mohou 
přivážet i předměty určené k opětovnému použití. Ve 
čtyřech sběrných dvorech, kde to umožňoval prostor, 
jsou od února nově instalovány sběrné boxy, v nichž 
jsou předměty v  suchu a  bezpečí uskladněny až do 
převozu do reuse centra. Svoz darovaných kusů nejen 
nábytku, ale i knih, nádobí, hraček, sportovních potřeb 
atd. probíhá vždy v  pondělí, kdy má Reuse centrum 
Ostrava zavřeno. Tento den se pracovníci centra věnují 
právě třídění a čištění navezeného zboží a jejich vysta-
vení na ploše reuse centra, případně uložení ve skla-
du. Za účelem uvolnění skladů pak pro své zákazníky 
podle potřeby občas připraví i časově omezenou akci. 
Vyhledávané jsou například akce 3+1 na knihy či 1+1 na 
talíře. Je přece škoda nechat funkční věci dlouho ležet, 
když mohou dále sloužit!

OZO podpoří seniory 
i vznik dětského hřiště

Zóna pro věci 
k opětovnému použití

KRÁTCE
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