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ZAJÍMAVOST

Veletržní zkušenosti, 
poznatky a novinky

Zástupci OZO Ostrava se zúčastnili na začátku června 
světového veletrhu IFAT Mnichov 2022. Mezinárodní akce 
prezentující environmentální technologie v oblasti hospo-
daření s  vodou, odpadních vod, odpadového a surovino-
vého hospodářství zaznamenala návštěvnost bezmála 120 
tisíc lidí a účast asi 3 tisíc vystavovatelů z 59 zemí.

Jak uvedl po svém návratu vedoucí Provozovny 1 – Ko-
munální odpady Martin Boháč, veletrh nabídl celou řadu 
inovativních a  inspirativních možností v  odpadovém hos-
podářství: „V Mnichově nás zaujaly zejména nové technolo-
gie používané na drcení materiálů. Měli jsme příležitost se-
známit se také s trendy svozové techniky. Praktické ukázky 
strojů a zařízení sloužících ke svozu a zpracování odpadů 
probíhaly rovnou při práci s reálnými odpady a surovinami. 

A ještě jeden poznatek jsme si z IFATu přivezli – i přes ener-
getickou krizi Evropa dál razí cestu vozidel na elektro nebo 
vodíkový pohon. Jen pro zajímavost, nájezd elektro svozo-
vých aut je až 150 kilometrů, doba nabití představuje 180 
minut a baterie váží zhruba 900 kilogramů.“

David Hrbáč, vedoucí obchodu P1 poznamenal: „Firmy 
vyrábějící nádoby na odpad se bez moderních technologií 
samozřejmě také neobejdou. Nově například nabízejí roz-
dělené nádoby, kde lze shromažďovat v jedné části nádoby 
papír a ve druhé plasty. Bohužel v rámci úspor se neustá-
le snižuje tloušťka materiálu, což se pak odráží na celkové 
kvalitě výrobku. Navíc je zapotřebí pořídit si speciální typ 
vozidla.“

Na světovém veletrhu bylo toho hodně k vidění i slyše-
ní. Odpadové hospodářství a recyklace akcentovaly přede-
vším důraz na zachování vysoké životní úrovně populace, 
aniž by byly drancovány přírodní zdroje nebo nás zavalily 
tuny odpadů. „Poptávka po inovacích a ekologických tech-
nologiích neustále roste a společnosti, včetně OZO Ostra-
va, se stále více snaží aplikovat životaschopné, ekologic-
ké a  nákladově efektivní systémy sběru, přepravy, třídění 
i zpracování veškerých odpadů,“ řekl Kamil Klacko, vedoucí 
Provozovny 5 – Průmyslové odpady.



KOMENTÁŘ

Dlouhodobou vizí společnosti OZO Ostrava je být lídrem 
v oblasti nakládání s odpady a používat vyspělé a efektivní me-
tody svozu, zpracování a využívání odpadu. Koneckonců už v sa-
motném názvu naší společnosti se zpracování odpadů vyskytuje 
(OZO = odvoz a zpracování odpadu) a touha odpad zpracovávat 
a využívat je součástí naší každodenní reality. Velkých úspěchů 
dosahujeme v oblasti výroby TAP (tuhé alternativní palivo), ne-
utuchající zájem je i o naše další výrobky z odpadů – kompost 
a zeminový substrát vyráběné na naší kompostárně. Dotřiďuje-
me i další složky komunálních i průmyslových odpadů a připra-
vujeme je k dalšímu využití – materiálovému či energetickému.

Nyní naše společnost dospěla do další fáze svého rozvoje. 
Začíná budovat novou automatickou multifunkční třídicí linku na 
směsný komunální odpad (SKO), komoditu, která tvoří 50 % veš-
kerých komunálních odpadů a v níž se vyskytuje ještě spousta 
využitelných materiálů i  energie. Tato dlouho připravovaná in-
vestiční akce už dospěla do fáze, kdy je vybrán dodavatel a jen 
týdny nás dělí od zahájení výstavby technologie za 278 milionů 
korun. Z  toho 180 milionů naše společnost pokryje z vlastních 
zdrojů a zbytek bude řešen úvěrem.

Proč vlastně stavíme linku na třídění směsného odpadu, zaří-
zení, které ještě nikdo v ČR neprovozuje? Po mnoha neúspěšných 
pokusech o výstavbu klasické roštové spalovny (ZEVO) v našem 
regionu, tedy zařízení, které by bylo schopno využívat neuprave-
ný SKO jako zdroj energie, vidím toto řešení jako optimální cestu 
k odklonu SKO od skládek. Podle mého mínění je nereálné, aby 
dnes město či sdružení měst bylo schopno spalovnu vybudovat. 
Současná česká legislativa a „smělé cíle EU“ nám sice stanovují 
přesné termíny, kdy k ukončení skládkování neupraveného SKO 
má dojít, ale neříkají, jak toho dosáhnout. Pro OZO a Ostravu je 
klíčové i  to, že přibližně v  roce 2032 bude naplněna poslední 
etapa skládky TKO a žádná další skládka se již neplánuje. Rea-
lizujeme tedy naši dlouhodobou vizi řešení SKO: roztřídit ho na 
lince, vytříděné materiálově využitelné složky předat k recyklaci 
a z další velké části tohoto odpadu vyrobit palivo pro teplárny.

Jak už je pro OZO typické, zvolili jsme si vlastní cestu a  již 
řadu let po ní kráčíme. Inspirovali jsme se a získávali zkušenosti 
v zahraničí, připravovali podmínky a nyní jsme připraveni završit 
celý systém nakládání s odpady, který poskytujeme svým zákaz-
níkům z komunální i komerční sféry. V Česku budeme první, tak 
nám i sobě držte palce, ať se vše podaří, jak jsme si to naplánovali.

Karel Belda 
jednatel OZO Ostrava



JAK TO VIDÍ

Pet lahve vratné 
či nevratné?



JAK TO VIDÍ

Systém nakládání s komunálními odpady v Ostravě představuje v  současnosti zhruba  100 tisíc tun odpadů ročně. 
Z toho PET lahve tvoří dvě procenta, což je kolem dvou tisíc tun. Převážně je tento odpad obsažen ve žlutých kontejne-
rech, část se objevuje ve směsném komunálním odpadu. Podle aktuálních informací jde v celém Česku zhruba 56 procent 
„petek“ na recyklaci, čtvrtina z celkového množství však končí na skládkách a asi 13 procent v cementárnách a spalovnách.

Na stole vlády leží zavedení systému vratných PET lahví, který byl dosud odmítaný a pro některé dotčené subjekty 
neakceptovatelný. Probíhá odborná diskuze, téma zajímá veřejnost, ale výsledek je zatím v nedohlednu. Prostě na 
otázku, zda PET lahve v ČR zálohovat po vzoru jiných evropských zemí, odpověď dosud neznáme.

A jak to vidí výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka a technický náměstek OZO 
Ostrava Petr Bielan? Jejich odpovědi stojí určitě za přečtení.

�� Otázka lehce připomínající slavný monolog Hamleta (být či 
nebýt) dává prostor k mnoha diskuzím a komentářům. Zálo-
hovat PET lahve či nezálohovat?
Havelka: Z odborného hlediska k povinnému zálohování PET 

lahví nevidím objektivní důvody. Česká republika svým systémem 
třídění dokáže již nyní vytřídit 8 PET lahví z 10 uvedených na trh. 
Tím již nyní plníme evropský cíl k roku 2025. Cíl k roku 2029 je 
vysbírat 9 lahví z 10 uvedených na trh. Máme tedy 8 let na zvýše-
ní výkonu o jednu lahev. Jsem přesvědčen, že jsou zde všechny 
předpoklady, abychom to splnili. Belgie už svým systémem třídě-
ní tuto metu splnila a překonala. Není jediný důvod, proč bychom 
to nezvládli také v Česku.

Bielan: Ano, společnost EKO-KOM uvádí, že z  deseti lahví 
uvedených na trh se jich osm vrací k recyklaci. Zálohový systém 
při porovnání v  různých zemích vykazuje návratnost devíti lahví 
z deseti. Nový systém tedy zlepší současné nakládání s komunál-
ními odpady o 0,2 % z celkového komunálního odpadu a bude stát 
nějakých 7 miliard korun. Za tyto peníze bychom zlepšili nakládání 
s komunálními odpady o procenta a nikoliv o desetiny procenta. 
Jedná se o plýtvání finančními prostředky na vybudování duplicit-
ního systému. Zároveň budeme provozovat i stávající systém, pro-
tože musíme řešit i PET nenápojové, ostatní plasty atd., přičemž 
nám vypadne příjem za prodej PET lahví ze stávajícího systému. 
Zjednodušeně řečeno, budeme mít dva systémy a  oba budeme 
platit. Synergie se ztratí, a to jsme ještě neřešili ekologické dopady 
provozu – na osobu a rok je to asi 70 Kč. V nejlepším případě! No, 
a tyto peníze obdrží provozovatel zálohového systému za prodej 
vytříděných „petek“. O to v podstatě jde.

�� Takže jste pro vratné nebo nevratné PET lahve?
Havelka: Osobně zastávám ten názor, že pokud by mělo u ná-

pojů jít o snížení produkovaných odpadů, pak ideálním a roky pro-
věřeným způsobem jsou skleněné vratné lahve. To je prakticky 
bezodpadová cesta. Zálohování PET lahví je spíše marketingový 
trik na neznalé spotřebitele. Sklo na rozdíl od PET lahví může být 
opakovaně vymyto a naplněno. Zatímco s PET lahvemi se stane 

vždy to samé, ať budou ze žlutého kontejneru nebo ze zálohového 
systému. Budou nadrceny, regranulovány a připraveny jako suro-
vina v podobě malých granulek pro další možnosti recyklace, ať 
už znovu do lahví, textilu, bund, spacáků či do dobře recyklovatel-
ných nových automobilů. Všude, kde druhotný PET materiál nahra-
dí primární suroviny, se jedná o velmi pozitivní příklad oběhového 
hospodářství a z odborného hlediska je úplně jedno, že neskončí 
zrovna zpět v PET lahvi. To platí obecně pro druhotné suroviny.

Bielan: Pracuji v městské firmě, která slouží občanům. Našim 
zákazníkům chceme poskytovat služby ekologicky a ekonomicky 
přijatelné, proto nevidím důvod pro vytvoření nového systému, kte-
rý jen bude z občanů tahat peníze. Kdybych podnikal s PET mate-
riálem, určitě bych si šel pro peníze skryté v zálohovém systému, 
zvláště pokud budu chráněný v tomto podnikání zákonem. Prosadit 
nový zákon, nařídit obchodníkům zaplatit za zálohovací automaty 
a „zdarma“ pak mít PET materiál. Tomu se říká podnikání bez rizika.

�� Jaký je nejsilnější argument pro zálohování PET lahví?
Bielan: Dostat se díky zákonu „zdarma“ k  PET materiálu 

a  prodat ho. Tento fakt se skrývá za greenwashing – zlepšíme 
návratnost PET lahví.

Havelka: Je řada států, které na tom s tříděním PET lahví zda-
leka nejsou tak dobře jako Česká republika. Ve Francii umí třídi-
cí systém vysbírat pouze dvě PET lahve z deseti. Tam chápu, že 
přemýšlí nad zálohami. V ČR objektivní argument pro zavedení 
povinných záloh neznám. Zde je motivace prosazovatelů záloh 
spíše ekonomická. Chtějí mít tento nejlépe recyklovatelný plasto-
vý materiál jen pro sebe a mimo tržní prostředí. To mi ale nepřijde 
úplně fér ve vztahu k dalším recyklátorům. A není to slušné ani ve 
vztahu k obcím a městům, které doposud odpadní PET v popel-
nicích podle zákona vlastní.

�� Už jste to naznačili, kdo je největším kritikem zavedení to-
hoto systému?
Havelka: Kritiků je řada, ale logicky asi nehlasitějším kritikem 

je Svaz měst a obcí ČR, respektive jednotlivé obce a města. Vždyť 



JAK TO VIDÍ

zavedení povinných záloh by se na jejich hospodaření projevilo 
jednoznačně negativně. Tedy zvýšily by se ekonomické dopady 
na obce a města. Navíc by se jim zkomplikovaly možnosti dosa-
žení třídicích cílů pro komunální odpady.

Bielan: Svaz měst a obcí proti tomuto zákonu vystupuje po-
měrně ostře. Proti sobě má ale výrobce vod a „sodovek“, kteří 
velmi zdařile vedou marketingovou kampaň za jeho prosazení. 
Obchodníci, kteří budou muset investovat do zálohových auto-
matů své vlastní peníze, se dělí na dvě skupiny. Ti menší jsou 
vyloženě proti, větší se vezou na marketingové vlně propagá-
torů záloh.

�� Jak by bylo finančně náročné zavést vratné lahve do systé-
mu odpadového hospodářství. Je to už spočítáno?
Havelka: Toto jsou věci, které musí být zhodnoceny nezávisle, 

tedy ze strany státu. Nicméně nedávno sami nápojáři zaplatili stu-
dii dopadů na obce a města. I v této jejich vlastní studii vychází, 
že zavedením povinných záloh by obce prohloubily ještě více své 
náklady na odpady. Podle zkoumání nápojářů by byl negativní 
dopad zavedení záloh ve výši 30 Kč na každého občana. Na Pra-
hu tedy 30 milionů Kč. Obce a města to samozřejmě nesou velmi 
nelibě. Ani se jim nedivím. Profesní organizace svozových a zpra-
covatelských firem spočítaly náklady minimálně dvojnásobné, 
počítáno navíc v cenách před inflací a před spuštěním nové od-
padové legislativy, tedy před rokem 2021. Reálné náklady a dopa-
dy na obce by proto byly ještě o poznání vyšší. A to zde nejsou 
započítány dopady a náklady samotného zálohového systému na 
občany a na další dotčené subjekty.

Bielan: Na Slovensku byly zálohy již zavedeny a náklady se 
pohybují okolo 5 miliard Kč. U nás to bude podstatně více – zna-
mená to pořídit automaty do každého obchodu, vybudovat cen-
tra, kam se lahve svezou a rozpočítají zálohy na výrobce podle 
lahví, k tomu ještě dopravní náklady atd. Prostě investiční a pro-
vozní náklady na druhou!

�� V čem je největší háček? Kde by to mohlo hodně zaskřípat?
Havelka: To není jen háček. V podmínkách ČR to celé nedává 

smysl. Já bych se spíše zamýšlel, čím a pro koho by vlastně za-
vedení povinných záloh bylo výhodné. Zde si dovolím odpovědět 
citací pana ředitele Asociace českého tradičního obchodu, pana 
Pavla Březiny – „Pro výrobce nápojů jsou povinné zálohy výhod-
né, pro ostatní to výhodné ani pozitivní není“. Ano, nápojáři by 
se na úkor ostatních pohodlně a skoro zdarma, jak už řekl kolega 
Bielan, dostali díky rozhodnutí politiků k velmi cenné komoditě 
a  ušetřili by tak své náklady na výrobu a  prodej svých nápojů. 
Těmi ostatními, kteří by na tom naopak prodělali, jsou například 
obchodníci, obce, města, recyklační firmy, zákazníci, občané jako 
plátci poplatku za odpady a řada dalších. Pokud nápojáři zálohy 

chtějí, nechť si je zavedenou v dobrovolné rovině. Ať má i nadále 
každý právo svobodné volby.

Bielan: Brno, Praha i Ostrava stavějí nové moderní třídicí linky. 
Investujeme stovky milionů korun do systémů a mimo jiné očeká-
váme výnos z prodeje PET lahví. Jsou jedinou lukrativní komodi-
tou, s jejímž odbytem není žádný problém. Jen v případě Ostra-
vy by výpadek na lince z prodeje PET, případně záloh, znamenal 
ztrátu zhruba 15 milionů korun ročně. A to nemluvím o zmařené 
investici. Pokud stát obcím ukládá povinnosti a obce prostřed-
nictvím svých firem systém hospodaření s odpady rozvíjejí, tak 
by neměl na druhé straně zákonem o  zálohování „petek“ tuto 
snahu torpédovat. Množství vrácených lahví se postupně s dobu-
dováním třídicích linek, i té naší ostravské, a vytvořením systému 
sběru plastů bude zvedat. Za pár let se dostaneme na stejnou 
úroveň efektivity vratných PET lahví do oběhového hospodářství, 
jaký předpokládá zálohový systém. Současně budeme dosahovat 
i většího potenciálu k materiálové návratnosti všech odpadů.

�� Na koho by mělo zálohování „petek“ enormní dopad (nejen 
ekonomický)?
Havelka: Zaprvé na občany. Lidé, kteří mají barevné kontej-

nery na plasty skoro u domů a někteří už i ve svých rodinných 
domech, by nově museli nesešlápnuté PET lahve shromažďovat 
a vozit v pytlích autem zpět do větších obchodů, kde je automat. 
Dále to jsou obchody. Ty by musely pořídit a provozovat auto-
maty, zajistit skladovací prostory pro použité PET lahve. A pak je 
to životní prostředí. PET lahve už by se nesvážely z obcí jedním 
nákladním autem spolu s dalšími plasty, ale vozily by se samostat-
nou nákladní dopravou, které doprovázejí jiné dodatečné náklady. 
Pokud jde o obce a města, ty by přišly o jeden z nejlépe tříditel-
ných a  recyklovatelných materiálů, které jako původci generují. 
Materiál, jehož hodnota v čase stále narůstá, protože o něj mají 
na trhu zájem různé recyklační firmy, které jej využívají ve svých 
recyklovaných výrobcích. A  tyto stejné recyklační firmy by při-
šly o možnost nakupovat na volném trhu druhotný PET pro své 
procesy recyklace. Občané by navíc přišli o možnost svobodné 
volby, v čem si koupí a odnesou z obchodu svůj nápoj. Ptám se, 
proč to všechno? PET lahve přece umíme třídit a umíme je také 
velmi dobře využívat.

Bielan: Chtěl bych jen doplnit, že v Ostravě máme 2 tisíce míst, 
kam může občan „petky“ odložit, obchodů jsou jen stovky. Ostatní 
plast by každý sbíral odděleně a nosil do kontejnerů. V Německu 
to vedlo k poklesu třídění plastů. Těžko říci, jak se zachová Čech. 
Obce budou muset dál provozovat kontejnery na ostatní plast. Je to 
zákonná povinnost. Množství vytříděných odpadů má obec zvyšo-
vat. Opět zákonná povinnost. Třídicí linka tím pádem přijde o výnos 
z prodeje plastů a tak bude požadovat zaplacení nákladů na třídění 
po obci. Zdánlivě obec ušetří za svoz, ale uvědomme si, že občané 



PET lahve mačkají. Zabírají malý objem a jsou těžší než běžný plast. 
Takže se příliš na objemu neušetří. Zato PET lahve se vytříděné a sli-
sované prodávají za 10 korun za kilogram. Ostatní plasty mají ceny 
podstatně nižší. Prostě PET lahve hradí podstatnou část nákladů na 
třídění. Obce dále přijdou o příspěvek společnosti EKO-KOM, sníží 
se o 20 procent. V případě Ostravy to je o 4 miliony ročně. Třídicí lin-
ka k tomu přijde nejen o výnosy z prodeje PET lahví, ale i o příspěvek 
na třídění, což je zhruba 4 Kč/kg. I toto bude přeneseno na obec.

�� Jaký je v současnosti systém zálohovaných PET lahví?
Havelka: U nás je zcela zbytečný. Věřím, že dalším rozvojem 

dosavadního kvalitního systému třídění Česká republika naplní 
cíle ke všem komunálním odpadům.

Bielan: Jsem stejného názoru, systém zálohovaných PET lahví 
je zbytečný a jeho zavedení silně naruší současný systém hospo-
daření s komunálními odpady, který neustále zvyšuje svou výkon-
nost a chrání životní prostředí.

JAK TO VIDÍ



Biologicky rozložitelný odpad aneb Když 
ostravská kompostárna jede na maximum

Bioodpady tvoří významnou skupinu odpadů. O tom dnes nikdo nepochybuje. Pod tento pojem spadají veškeré 
kompostovatelné odpady. Úplně první svozy biologicky rozložitelného odpadu (BRO) na vlastní kompostárnu spo-
lečnosti OZO Ostrava se datují od roku 2008. Tehdy se ještě jednalo o nepravidelné svozy z jednotlivých městských 
obvodů a přilehlých obcí.

DESET ÚSPĚŠNÝCH LET
„Pravidelnost, jak ji známe dnes, slaví v naší firmě desetileté 

výročí,“ říká Martin Boháč, vedoucí Provozovny 1 – Komunální od-
pady. Podotýká, že od roku 2012 eviduje OZO každý rok enormní 
nárůst objemu tohoto odpadu, počtu nádob a logicky i zákazní-
ků. „V souvislosti s tím jsme museli přizpůsobit koncepci a výrobní 
strategii vlastní kompostárny v Hrušově. A dnes úspěšně dodává-
me a prodáváme kompost a zeminový substrát. Poptávka dalece 
převyšuje nabídku.“

V současné době zajišťuje provozovna 1 pravidelný svoz BRO 
pro statutární město Ostravu a 38 přilehlých měst a obcí. „Od ro-
dinných domů svážíme bionádoby pomocí čtyř svozových vozi-
del, která jsou plně vytížena. K tomu jsme tuto pravidelnou službu 
doplnili o nepravidelný svoz velkoobjemových kontejnerů z obcí, 
měst, sběrných dvorů a sběrných míst, který provádíme celý rok, 
u některých zákazníků pak pouze sezonně,“ vysvětluje M. Boháč.

KVALITA ODPADU DODÁVANÉHO NA 
KOMPOSTÁRNU

Kapacita ostravské kompostárny činila při jejím vzniku 8 tisíc 
tun ročně. „Rád bych uvedl, že díky neustálému rozšiřování svo-
zu této komodity v naší svozové oblasti jsme po dostavbě druhé 
a třetí plochy zvýšili kapacitní možnosti na aktuálních 15 tisíc tun 
a rok.“

Jen pro zajímavost, kompost se vyrábí z  trávy, listí a dřevní 
štěpky. Vše se pečlivě smíchá a uloží do pásových zakládek. Poté 
se přibližně každé dva až tři dny překopávají a za necelé tři měsí-
ce se kompost oseje přes bubnové síto. Následuje uložení vzniklé 
hmoty na hromadu. Přibližně na dobu 6 měsíců. 

„Hotovým výrobkem je samotný kompost, popřípadě zemino-
vý substrát – kompost a zemina se míchají v poměru 1:1. Ke zdár-
né realizaci technologického procesu je zapotřebí pochopitelně 
kvalitní technické vybavení. V našem případě to jsou nakladač, 
síto, překopávač a drtič větví. Abychom docílili výrobku s vysoce 

jakostními parametry, je zapotřebí mít hodnotný vstup do samot-
ného technologického procesu. Proto se i v provoze velmi dbá na 
kvalitu odpadu dodávaného na kompostárnu,“ dodává vedoucí 
provozovny.

ENORMNÍ NÁRŮST BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Díky legislativním změnám nebývale vzrostl zájem ze strany 
zákazníků. Kompostárna v Hrušově dokázala sice zpracovat ka-
pacitní tisíce tun biologicky rozložitelného odpadu, ale její vytí-
ženost byla v  roce 2021 enormní. „Svezené množství komodity 
v naší společnosti přesáhlo za minulý rok 23 tisíc tun, z tohoto 
důvodu jsme proto nuceni využívat i externí koncová zařízení pro 
zpracování BRO,“ upozorňuje Martin Boháč.

Z globálního hlediska se klade v posledních letech velký dů-
raz na třídění biologicky rozložitelných odpadů. Evropské směr-
nice upozorňují na to, že velké množství těchto odpadů končí na 
skládkách. Martin Boháč připomíná, že v  České republice mají 
obce povinnost zajistit oddělený sběr BRO od roku 2015. „Navíc 
od roku 2020 existuje povinnost zajistit i oddělené soustřeďování 
rostlinných tuků a olejů. Obecně by komodita BRO měla velkým 
dílem přispět k  plnění legislativního cíle pro obce, tzn. odděle-
ně soustřeďovat 60 procent komunálních odpadů do roku 2025 
s  tím, že se tato hranice bude dále zvyšovat. To je také jeden 
z hlavních důvodů enormního nárůstu objemu bioodpadu.“

Tento trend velkým dílem zatěžuje stávající infrastrukturu 
koncových zařízení. „Často se setkáváme s tím, že i naši partne-
ři a  externí koncová zařízení z  kapacitních důvodů pozastavují 
příjem BRO. Přesto se snažíme naše zákazníky upozornit na ak-
tuální situaci a motivovat je, aby přikročili k vybudování vlastních 
komunitních kompostáren, pokud je to v jejich silách. Tento krok 
by nesporně přispěl ke zlepšení infrastruktury. Nicméně administ-
rativní a legislativní proces není v dnešní době vůbec jednoduchý. 
Úspěšné vybudování takového zařízení zabere minimálně 2 až 3 
roky,“ uvádí Martin Boháč z OZO Ostrava.

AKTUÁLNĚ
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Poznámka: SMO rozhodlo, že od roku 2016 mohou občané zažádat o při-
dělení nádoby na BRO k rodinnému domu v rámci poplatku za komunální 
odpad



ZBLÍZKA

Den otevřených dveří 2022
Historicky devátý den otevře-

ných dveří společnosti OZO Ostra-
va se konal 18. června 2022 v areá-
lu společnosti v  Ostravě-Kunčicích. 
Přišlo 3  016 návštěvníků, zejména 
rodin s dětmi. Odcházeli plni dojmů 
a s úsměvy na tvářích. Největší pre-
zentační akce společnosti se poved-
la na výbornou!
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MY & VY

Čtyřlístek nejen pro štěstí
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava poskytuje sociální služby lidem ve věku od 

sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních 
nebo terénních služeb. Ředitel Svatopluk Aniol, jeho kolegové a především klienti si nemohou vynachválit rok trvající 
spolupráci se společností OZO Ostrava.

�� Pane řediteli, jak podle vás vypadá ideální partnerství dvou 
naprosto odlišných společností, jakými jsou OZO Ostrava 
a Čtyřlístek, v pěti slovech?
Těch slov bude víc – nápad, snaha pomáhat, oboustranný pří-

nos, nadšení klienti, příjemné prostředí.

�� Co všechno s OZO Ostrava děláte?
Od 10. června loňského roku byla zahájena spolupráce. Naši 

klienti dorazili do reuse centra, kde je přivítali usměvaví zaměst-
nanci a perfektně připravené pracoviště, nachystané opracované 
desky z palet, rukavice, lazura na natírání, štětce. Vyrábí se tzv. 
vyvýšené záhonky z prken vyřazených přepravních palet. Naši kli-
enti je natírají a tato práce je ohromně baví. Skvělým způsobem 
tak využívají svůj volný čas, kterého mají velké množství. OZO pro 
nás připravilo ještě další příjemné překvapení – z výtěžku za pro-

dej věcí z reuse centra jsme obdrželi finanční částku ve výši 400 
tisíc Kč určenou na náhradní výsadbu a zvelebení našich zahrad 
u nově vybudovaných domků. Spolupráce byla dohodnuta s or-
ganizací Ostravské městské lesy a zeleň, která úpravy provedla.

�� Při realizaci společných projektů kladete důraz zejména na co?
Pro nás je důležité, když se nám podaří zajistit pro naše klien-

ty činnosti, kterými smysluplně stráví svůj volný čas, které zvlád-
nou a které je baví. Současně udělají i kus práce, jejíž výsledek vidí 
na svých zahradách, nebo udělají radost i jiným lidem.

�� S jakými výsledky, a hlavně s jakými ohlasy vašich klientů se 
setkáváte?
Natírání je činnost, kterou zvládne velká řada klientů, baví je, 

mají radost z výsledku. Těší se na další návštěvy, někteří by chodili 
i častěji. Ale je třeba, aby se vystřídali všichni, kteří mají zájem.

�� Kdybyste mohl ovlivnit to, jakým směrem se bude vyvíjet dál 
vaše partnerství, co byste chtěl uvést v život a proč?
Budeme velmi rádi, když se nám podaří udržet stávající spo-

lupráci. Díky OZO i my o sobě dáváme vědět ostravské veřejnosti, 
která Reuse centrum Ostrava navštěvuje. Máme zde svůj propa-
gační koutek s  výrobky našich klientů. Pořádali jsme i  prodejní 
výstavku a vystupovala zde také naše hudební skupina Rytmy.

�� Který moment vašeho života určil to, čemu se teď věnujete?
Ve Čtyřlístku jsem od roku 2009, předtím jsem pracoval prak-

ticky celý život v personální oblasti. Když mě přístupy některých 
majitelů k lidem přestaly bavit, zkusil jsem něco jiného, ale mně 
blízkého, protože mám i sociálně právní školu. A udělal jsem moc 
dobře, tato práce mě naplňuje, vidíte její smysl a výsledky, které 
jasně říkají, jestli se Vám to povedlo.

�� Jakou nejdůležitější věc jste se v pozici ředitele Čtyřlístku 
naučil?
Do té doby jsem dělal v podnikatelské sféře, kde jsem měl jas-

ně stanovené kompetence. Ve státní správě máte skoro všechno 
dáno něčím nebo někým a prostor pro rozhodování je minimální. 
Čili ta nevyváženost mezi pravomocemi a zodpovědností. Takže 



MY & VY

jsem se musel naučit s tím pracovat, aby to bylo ku prospěchu 
organizace.

�� Působíte, že vás dobrá nálada takřka neopouští. Bylo ve 
vašem profesním životě období, kdy jste ztrácel naději 
v úspěch?
Jsem pozitivně naladěný člověk, mám rád humor. Zastávám 

názor, že vedoucí pracovník by měl vytvářet příznivou atmosféru 
pro práci spolupracovníků. Když mám problém, to neznamená, že 
budu šířit „blbou“ náladu. Ostatní za to nemůžou.

�� Jaké máte ve Čtyřlístku další plány?
Skončili jsme transformaci, což byl obrovský projekt na 10 let, 

který nemá v ČR obdobu a posunul péči o mentálně postižené na 
úplně jinou úroveň. Teď nás čekají trochu jiné úkoly, musíme po-
moci mým kolegům z domovů pro seniory, aby mohli také zlepšo-
vat podmínky pro klienty. Takže po dobu dvouleté rekonstrukce 
Domova Korýtko budou jejich klienti ubytováni u nás, v prosto-
rách uvolněných našimi klienty.

�� Měl jste někdy touhu svézt se na stupačce popelářského 
auta?
(smích) Asi jako většina kluků, i já jsem si hrával na popeláře. 

Na stupačce auta jsem nikdy nebyl. Popeláře obdivuji, protože co 
my dokážeme vyhodit, a v jakém stavu, je neuvěřitelné. A jen díky 
nim nám to zmizne z domu.



ZAOSTŘENO NA

Zelená šance pro Ostravu
Stejně jako v předchozích pěti letech společnost OZO Ostrava i letos začátkem roku vyhlásila výzvu pro organi-

zace ze své svozové oblasti, aby se s tematicky zaměřenými projekty přihlásily o finanční podporu.

„Letos jsme se po dvou letech vrátili opět k  tématu zeleně 
pro Ostravu. Peníze, které mezi vybrané projekty naše společ-
nost rozdělila, totiž pocházejí z veřejné sbírky z prodeje předmětů 
v reuse centru. Získané finance jsou určené k výsadbě a údržbě 
veřejné zeleně,“ říká Vladimíra Karasová, vedoucí Týmu CSR.

V březnu bylo vybráno celkem devět z dvanácti přihlášených 
„zelených“ projektů a OZO mezi ně rozdělilo částku 650 607 Kč. 
Jeden z projektů už byl dokončen v květnu. Jednalo se o výsadbu 
stromů u smuteční síně v Ostravě – Krásném Poli. Ostatní akce 
jsou v plném proudu a měly by být dokončeny nejpozději letos 
v říjnu.

„Na začátku června 2022 jsme měli příležitost ohlédnout se 
i za jedním z projektů podpořených v rámci loňských tematic-
kých výzev,“ dodává vedoucí Týmu CSR s tím, že v rámci oslav 
Mezinárodního dne dětí se slavnostně otevíralo OZO hřiště ve 
Vítkovicích. „Musím uznat, že původní neudržovaná proluka 
mezi domy opravdu prokoukla a věřím, že fotbalové a workou-
tové hřiště, které zde vzniklo, přispěje ke smysluplnému trávení 
volného času dětí z okolí,“ chválí výsledek podpořeného projek-
tu V. Karasová.

Podpořené subjekty a jejich projekty:
�� Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky / založení trvalko-

vých a letničkových záhonů
�� Městský obvod Krásné Pole / nová výsadba zeleně před smu-

teční síní
�� Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz / výsadba cibulo-

vin na tramvajové smyčce u Hlavního nádraží Ostrava
�� Městský obvod Vítkovice / sadové úpravy prostoru před rad-

nicí
�� Spolek Počteníčko / projekt Student v  lese, založení dvou 

motýlích luk u domova pro seniory v Porubě a domu s pečo-
vatelskou službou v Zábřehu

�� ZŠ a MŠ B. Dvorského / dosadba keřů lemujících školní po-
zemek

�� Technické služby Ostrava-Jih / výsadba záhonů ve Výškovic-
ké ulici v centru Ostravy-Zábřehu

�� Balónek / výsadba zeleně v  Tradiční venkovské zahradě 
v Hrušově (izolace od rušivých vlivů)

�� Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Plesná / vytvoření parku – 
relaxační zóny na pozemku bývalého plesenského koupaliště

První z letos dokončených tematických projektů – výsadba 
stromů u smuteční síně v Krásném Poli

Ohlédnutí za loňským ročníkem tematické výzvy – OZO hřiště 
ve Vítkovicích



Nespíme na 
vavřínech
Reuse centrum Ostrava, které společnost OZO Ostrava za-
ložila před necelými dvěma roky, sklízí úspěchy. Každý den 
ho navštěvuje kolem stovky zákazníků, aby zde odložili ne-
potřebné, ale funkční věci, které mohou sloužit dalším lidem, 
nebo aby si z bohaté nabídky nejrůznějších předmětů vybrali 
něco pro svou domácnost. V ideálním případě obojí.
Měsíčně v centru najde nového vlastníka okolo 5 tisíc před-
mětů. Kromě toho se zde odehrává bohatý doprovodný pro-
gram – workshopy, swapy (výměnné akce) a přednášky na 
téma udržitelného životního stylu.
V minulém období se činnost centra rozšířila o několik no-
vých aktivit. Tou první je navázání spolupráce s firmou 1. HP 
Servis, díky níž se nabídka mohla rozšířit o první elektrospo-

třebiče, konkrétně pračky, myčky a  sušičky. Partnerská 
servisní firma je zkontroluje, opraví a  poskytne na ně 
půlroční záruku. Ceny těchto skoro nových spotřebičů 
sice vysoce převyšují finanční částky, na které jsou lidé 
v reuse centru zvyklí, ale jsou výrazně nižší než ceny spo-
třebičů v běžné prodejní síti. A tak žádná z praček, které 
v nabídce převažují, zde dlouho nestojí.
Další novinkou je rozšíření sortimentu o  pokojové i  za-
hradní rostliny a semínka. Zelený koutek sice zatím nabízí 
jen to, co zbylo po nedávném zeleném swapu, ale brzo 
se jistě najde spousta zahradníků, kteří se zde rádi zbaví 
svých rostlinných přebytků, i těch, kteří by si rádi své by-
dlení obohatili i o „reuse“ rostliny.
Nejčerstvější novinkou je zahájení výuky školní mládeže. 
Nový program Centra odpadové výchovy s názvem 5 RE 
je určen žákům druhého stupně základních škol a zamě-
řuje se zejména na předcházení vzniku odpadu a opětov-
né využívání věcí.

KRÁTCE
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