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Malý slovník odpadářských pojmů
Cirkulární ekonomika  (oběhové hospodářství) je koncept, 

který se zabývá způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí 
a  lidského života pomocí zlepšování efektivity produkce. Klíčo-
vé je, aby používané materiály byly navzájem odděleny do dvou 
nezávisle cirkulujících okruhů, jež se řídí rozdílnou logikou. První 
operuje s látkami organického původu, které jsou snadno odbou-
ratelné a není u nich proto problém navrátit je zpět do biosféry. 
Druhý operuje se syntetickými látkami, jež by měly být do pro-
duktů vkládány tak, aby bylo možné je z nich následně extrahovat 
a opět použít, a nebylo tak nikdy nutné je do biosféry navracet.

5R – to jsou pravidla související s životním stylem zero waste 
(nulový odpad), který podporuje zachování všech zdrojů způ-
sobem uvědomělé produkce, spotřeby, znovupoužívání a zužit-
kování produktů, obalů a  materiálů bez spalování a  bez úniků 
do půdy, vody a vzduchu, které ohrožují životní prostředí nebo 
lidské zdraví.

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho 
dalšímu využití. Jedná se o  opětovné cyklické využití odpadů 
a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu.

Upcyklace  je proces přeměňování odpadového materiálu 
nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lep-
ší kvality, pro zlepšení hodnot životního prostředí. Je to proti-
klad downcyklace, tedy opětovného zpracování materiálů nebo 
věcí, které není tak plnohodnotné či nemá takovou znovupouži-
telnost jako u typické recyklace.



JAK TO VIDÍ

Slova, slova, slova…
„Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by 

stejně,“ říká protagonistka ve slavné Shakespearově tragédii. 
Často si na to vzpomenu, když se potkávám s rozličnými příspěv-
ky o nakládání s odpady v tuzemských masmédiích. A taky na 
Hamletova „Slova, slova, slova…“. Přitom myslím na naše předky.

Cirkulární ekonomika, oběhové hospodářství, reduce, reuse, 
resell, repair, recyklace, upcyklace, downcyklace… Pojmy, kte-
rým není možné se vyhnout, jsou všude. A vedle nich celá řada 
vznosně znějících názvů a proklamací orgánů, institutů, spolků, 
programů, konferencí… Magické formule naší odpadové součas-
nosti. Čím je jich více, jsou v cizím jazyce, znějí učeně a častěji 
je užíváme, jako by mělo být lépe. Skutečně je? Nedělají spíše 
z věcí jednoduchých a přirozených záležitosti složité s aurou no-
vosti a vznešenosti?

Nedávno proběhla sdělovacími prostředky zpráva o shroma-
žďování, třídění a využívání odpadů starými Římany před dvěma 
tisíci lety. Jako stavební materiál používali rozbité dlaždice a ná-
doby a také maltu a omítky z demoličního odpadu. U přírodních 
národů je příslovečná minimalistická spotřeba zdrojů s vysokou 
efektivitou jejich využití. Berou si málo a to málo téměř všechno 
zužitkují. Naši prarodiče a rodiče byli v pořizování věcí zdrženliví, 
opravovali je a upravovali, jejich životnost stále prodlužovali. Když 
už je nepotřebovali, předali je k užívání dál. Pokud je likvidova-
li, ponechali si z nich alespoň využitelné části. Po celé generace 
a věky takto člověk konal, byla to samozřejmá součást jeho exi-
stence.

Této době vládnou slova, například recyklace. V  jeho jménu 
jsou dlouhodobě potlačovány jiné smysluplné způsoby využití 
odpadů. Slovo spalovna se stalo zapovězeným a  pojem ZEVO 
(zařízení pro energetické využití odpadů) se rovněž dehonestuje. 
Kde jsou však potřebné recyklační kapacity? Nebýt několika pů-
vodních cementárenských pecí by v Česku končily na skládkách 
ročně desítky tisíc tun vytříděných plastů. I tak se jich skládkuje 
dost, v důsledku letitých hrátek se slovem recyklace.

Ve společnosti OZO Ostrava máme místo, kde shromažďuje-
me předměty, které jejich majitelé vyřadili jako nepotřebné a na-
bízíme je veřejnosti ke znovupoužití. Prostory jsou krásné a přes 
své mládí je projekt veleúspěšný. Máme z toho radost. Když jsme 
hledali pro náš počin vhodný název, oslovili jsme formou ankety 
naše zaměstnance. Nakonec jsme vybrali Reuse centrum Ostra-
va. To aby nám všichni rozuměli.

Petr Janečka 
vedoucí Provozovny 5 – Průmyslové odpady



TÉMA

Změna designu 
aneb když černá 
dostane zelenou



TÉMA

Historie společnosti OZO Ostrava s.r.o. sahá hluboko do minulého století, až do roku 1949. V té době zajišťovala 
pro Ostravu i její okolí zejména čištění ulic, pořádek a také zahradní služby, svoz a skládkování odpadu nevyjímaje. 
Lidé odpad ze svých obydlí vhazovali do těžkých plechových popelnic, které se sem tam ještě objeví před některými 
rodinnými domy. Kuriozita s nádechem retro…

ZELENÁ JE NEJEN TRÁVA
„Současné svozové nádoby mají už zcela jiný design. Vývoj 

odpadového hospodářství šel v  tomto směru rychle dopředu 
a  kovové popelnice byly postupně nahrazeny nádobami plas-
tovými. Možná o  jejich zelené barvě rozhodla v  Ostravě někdy 
v průběhu 90. let souvislost se zahradními službami, které tehdej-
ší popeláři zajišťovali. Možná neměly nádoby na směsný komunál-
ní odpad barvu černou jako v jiných městech a obcích jen proto, 
že označení třetího největšího města v zemi coby černé Ostravy, 
působilo poněkud pejorativně. Ale to je pouhá spekulace. Každo-
pádně jsme směsný komunální odpad dlouhé roky vyhazovali do 
zelených nádob,“ říká Martin Boháč, vedoucí Provozovny 1 – Ko-
munální odpady. Zelené město je prý šťastné město. Mimocho-
dem, zelená barva se usídlila i v logu OZO Ostrava a mimořádně 
jí to spolu s modrou sluší.

ČERNOU ROZSVÍTILY ŽLUTÁ I MODRÁ
„Tlak nadnárodních organizací, které se zabývají odpadovým 

hospodářstvím, českých i evropských směrnic nás ale přiměl za-
reagovat na trend současnosti a  změnit vzhled nádob pro od-
kládání směsného komunálního odpadu (SKO). Zásadním impul-
sem pro nás byl také strategický dlouhodobý projekt města pod 
názvem Estetizace Ostravy, ke kterému jsme se připojili,“ uvádí 
Martin Boháč s tím, že v OZO Ostrava dlouho přemýšleli, jak se 
k tomuto úkolu postavit. Nakonec se rozhodli kompletně změnit 
a sjednotit vzhled nádob všech komodit. Zvítězila jedna barevná 
kombinace – černá „těla“, která jsou rozlišena pouze barevným 
víkem podle konkrétní komodity (černá – SKO, žlutá – PLAST, 
modrá – PAPÍR, hnědá – BIO). „Jednotlivá stanoviště tím získají 
diplomatičtější a kultivovanější výraz,“ domnívá se vedoucí pro-
vozovny.

Všichni významní dodavatelé potvrzují, že ještě zhruba před 
20 lety tvořily černé nádoby pro směsný komunální odpad v Čes-
ku asi 50 procent. Dnes je to už něco málo přes 90 procent.

ZMĚNA JE ŽIVOT
V polovině května letošního roku v Ostravě odstartoval dlou-

hodobý projekt výměny stávajících nádob na odpad za nádoby 

s  jednotným designem. V  první fázi projektu se nové černé 
nádoby s různě barevnými víky objevily v Třebovicích a v pátém 
porubském obvodě. Začala výměna 1 080 popelnic o objemu 120 
a 240 litrů na směsný odpad a bioodpad a 270 kontejnerů o ob-
jemu 1100 litrů na směsný odpad, plast a papír.

„Tímto krokem Ostrava reflektuje na evropské standardy a vy-
dává se cestou postupného sjednocení designu odpadových 
nádob s  většinou tuzemských i  evropských měst, kde je černá 
barva synonymem pro směsný komunální odpad. Naším cílem je 



TÉMA

také přispět k  lepšímu vzhledu města formou estetizace celých 
stanovišť kontejnerů. Protože nechceme plýtvat finančními pro-
středky města, budou nové černé nádoby na odpad nakupovány 
postupně jen v množství, které je běžné pro každoroční obměnu. 
Ty stávající, stažené z Třebovic a Poruby, které jsou ještě funkční, 
budou používány v jiných lokalitách jako náhrada za poškozené 
kontejnery a popelnice,“ vysvětluje náměstkyně ostravského pri-
mátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

„Původně jsme chtěli podobně pokračovat i  v dalších letech 
– vytipovat vždy ucelenou oblast a tam plošně vyměnit všechny ná-
doby,“ říká Martin Boháč. „Po letošní zkušenosti jsme se ale rozhodli, 
že od příštího roku budeme černé nádoby dodávat kamkoli, a  to 
v  rámci běžných výměn. Výrazně se tak zjednoduší logistika roz-
vozu nádob a celý projekt by měl být ekonomicky méně nákladný.“

Svozová oblast společnosti OZO Ostrava je velice rozsáhlá, 
tvoří ji kromě města Ostravy dalších 37 obcí. „V provozu máme 
přes 83 tisíc nádob, kterých se výměna týká. Abychom tento 
strategický krok vyřešili elegantně a zároveň i efektivně, pokud 
jde o ekonomická hlediska, zvolili jsme dlouhodobý proces celé 
výměny. Předpokládáme, že vše bude trvat osm až deset let,“ do-
dává Martin Boháč.
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Vývoj počtu nádob v jednotlivých letech



V posledních měsících celá odpadářská veřejnost řeší pro-
blém, jak se vyrovnat s novou odpadovou legislativou a jak 
ji uvést do praxe. Zákon o odpadech, který vstoupil v plat-
nost letos v  lednu, totiž klade další a  další byrokratické 
překážky systému nakládání s odpady, přičemž nic reálně 
nevylepšuje, ale spíš komplikuje.
Cestu, jak dojít k  hlavnímu cíli, tedy odklonit odpad ze 
skládek a  zvýšit míru jeho využívání, však OZO Ostrava 
spolu s potenciálními odběrateli hledá dlouhodobě. „Zdá 
se, že se blížíme k cíli, a to v horizontu příštích dvou let,“ 
říká technický náměstek OZO Ostrava Petr Bielan s  tím, 
že prvním z viditelných kroků tohoto procesu je vypsání 
veřejné zakázky na dodávku nové technologie pro úpravu 
směsného komunálního odpadu a jeho následné využití.

V současné době disponuje OZO 52 vozidly pro svoz směs-
ných i separova ných komunálních odpadů. Vozový park je 
však třeba pravidelně obměňovat. „V letošním roce jsme 
vysoutěžili dva rotopresy vhodné ke svozu odpadu s vět-
ším množstvím popelovin, dále dva vozy s lineárním stla-
čováním k od vozu komunálního odpadu ze sídlišť a také je-
den linearpress pro svoz nejen kontejne rů, ale i popelnic,“ 
říká mistr techniky Martin Baďura.
První z letošních přírůstků přices toval do OZO v létě z VOL-
VA. U tohoto výrobce byl objednán nový, modernější typ 
podvozku. Liší se pře devším upraveným vnitřním prosto-
rem a  vyšší úrovní bezpečnosti. Mistr techniky vyzdvihl 
ze jména vybavení vozidla kamerou snímající mrtvý úhel, 
který bývá jednou z nejčastějších příčin kolizí ozáckých vo-
zidel se zaparko vanými auty na sídlištích. „Nadstavba je od 
osvědčené holandské firmy Geesing, se kterou máme le tité 
zkušenosti. Ještě vyhlížíme dodávku dalších čtyř vozidel, 
ale v dnešní nesnad né době, kdy chybí materiál, čipy a dal-
ší komponenty, nedokáže nikdo s určitostí říct, kdy dorazí. 
Doufejme, že se to zvlád ne do Vánoc,“ přeje si M. Baďura.

Cíl je na dohled

Vozový park na míru

KRÁTCE



�� Vaše obec působí malebně a poklidně, možná i lehce ospale. 
Je to jen dojem zvenčí, nebo Stará Ves nad Ondřejnicí tako-
vá skutečně je?
Je dopoledne, všední den, většina je v práci, jiní se chystají 

k  obědu. Obec je opravdu klidnější než v  minulosti, ale ospalá 
určitě ne. Žije zde spousta velmi aktivních lidí, pořádáme nejrůz-
nější akce, naše spolky se doslova předhánějí, který z nich připraví 
zajímavější setkání a projekt. Během posledního roku byla většina 
tradičních aktivit zrušena nebo utlumena, ale to neznamená, že 
se zde nic neděje. No, snad se brzy vše dostane zase zpět do 
normálu.

�� Co je vaše priorita?
Když jsem začínal „starostovat“, už je to přes dvacet let, tak 

zde žilo 2 300 obyvatel. Dnes je nás 2 850. Domnívám se, že je to 
dáno i tím, že jsme před pěti lety ukončili územní plán. Stavíme, 
opravujeme, vylepšujeme. Máme jasné priority a číslo jedna je do-
stavba infrastruktury. Naše obec je specifická tím, že se rozkládá 
na území, kterým protékají tři řeky. Proto také naši zástavbu ve-
deme tím pádem do okolních kopců. Zasahují sice do zemědělské 
půdy, nicméně si myslím, že náš rozvoj je nastaven rovnoměrně, 
navíc pracujeme s maximální kapacitou obce. Počítáme nanejvý-
še s 3 500 obyvateli.

�� Nač jste obzvlášť pyšný?
Viděl bych to ve dvou rovinách. Radovat se člověk může 

z toho, co je na očích a nepřehlédnutelné. V našem případě je to 
především zrekonstruovaný zámek a škola. Nesmím zapomenout 
ani na místní kostel, který je významnou kulturní památkou. A pak 
jsou tu ty věci, které vidět nejsou, jako třeba kanalizace. Letos 
jsme dokončili druhou etapu za 110 miliónů korun. Objem financí 
celé této investice přesáhl 200 milionů korun.

�� Každý, kdo projíždí Starou Vsí, si musí všimnout pořádku 
a čistoty. Bylo to tak vždycky?
(Smích) To jsem rád, že jste si všimli. U nás chceme mít pořádek 

a pěkné prostředí. Tím, že se nám podařilo dokončit velké infra-
strukturální stavby a máme obec zasíťovanou včetně nových ko-
munikací a upravených zelených ploch, obec doslova prokoukla.

ROZHOVOR

Stará Ves 
nad Ondřejnicí 
má jasné priority

Autentická, charismatická, moderní, pohodová, 
aktivní … ať už jí řeknete jakkoli, věřte, že je to právě 
obec Stará Ves nad Ondřejnicí s určitě nejkrásnější 
radnicí v okrese. Rovnou jsme zamířili ke starostovi 
Daliboru Dvořákovi. Stačilo pár minut, jedna pro-
hlídka zrekonstuovaného zámku, expozice kočár-
ků a  panenek, obřadní síně, a  byli jsme naprosto 
uchváceni. Proplétali jsme se labyrintem chodeb 
a místností a nasávali atmosféru jedinečného místa. 
A to si máme povídat o odpadech…



�� Nikde žádný papír na zemi nebo prázdná petka…
Pokud jde o  odpadové hospodářství, lidé u  nás jsou velmi 

zdatnými třídiči odpadů a dbají na pořádek. S prvním tříděním 
jsme začali někdy v  roce 2006. Tehdy jsme vytvořili tři sběrná 
místa a zafungovalo to. Pak jsme získali od Armády ČR nevyuži-
tý objekt bývalých kasáren. Lepší místo pro třídění odpadu jsme 
si nemohli představit. V roce 2008 přijelo s odpady přes 1 400 
občanů, loni to bylo už přes 5 tisíc návštěvníků sběrného místa.

�� Kolik jste vytřídili odpadu v minulém roce?
Bylo to 169 tun stavebního odpadu a suti, 45 tun objemného 

odpadu, 167 tun bioodpadu. K tomu třídíme ještě papír a železo. 
Výhodu vidím i  v  tom, že máme v obci sběrnu, takže s  těmito 
komoditami umíme také slušně nakládat. Jen pro zajímavost, me-
ziročně je to nárůst z 315 na 382 tun.

�� Kolik platí obyvatelé ve vaší obci za odpad?
Ta částka je 660 korun za osobu na rok. Setkáváme se pocho-

pitelně s námitkami, že v Ostravě se za svoz platí necelá pětistov-
ka, u nás skoro sedm set.

�� Jaké máte vysvětlení?
Lidem nabízíme kromě klasického svozu odpadu i jiné služ-

by. Před pěti roky jsme například v rámci projektu Státního fon-
du životního prostředí ČR nakoupili 600 kompostérů, přičemž 
jeden stál 4 tisíce korun. Navíc nabízíme možnost odkládat 
odpady zatím na sběrných místech, a brzy, na začátku příštího 
roku, otevřeme nový sběrný dvůr. Už nás čeká jen pár drobností 
k dořešení a můžeme rozjet jeho provoz. Rozhodnutí zřídit sběr-
ný dvůr bylo jednoduché a pragmatické – měli jsme kapacitně 
a prostorově vhodný prostor a věděli jsme, že tato investice má 
smysl. Spojili jsme se s Petřvaldem ve vedlejším okrese. Dosud 
jsme jim pronajímali místo, jejich obyvatelé se k nám naučili jez-
dit. Jsem přesvědčen, že se celý tento projekt vyplatil jak nám, 
tak sousedům.

�� Proč trvala celá akce takovou dobu?
S  přípravou jsme začínali před šesti roky. Svou roli sehrá-

la například skutečnost, že se Stará Ves nad Ondřejnicí nachází 
v záplavovém pásmu. Museli jsme čekat na úpravy na řece, její 
protipovodňovou ochranu. Každopádně to byla velmi složitá le-
gislativní cesta, po ní následovala úskalí klasického stavebního 
řízení, ale od roku 2022 sběrný dvůr bude konečně a ke spokoje-
nosti nás všech fungovat.

�� Jakým způsobem řešíte bioodpady?
Na sběrném místě je k  dispozici velkoobjemový kontejner 

na ořezané větve, trávu i  jiné bioodpady. Hnědé nádoby patří 
do kategorie služeb navíc, kterou si občané platí mimo systém. 

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v kombinaci s kompostéry to je 
naprosto ideální. Do sběrného dvora zajedu maximálně s větším 
neskladným odpadem, zbytek si ošéfuji přímo u  svého domku. 
Zhruba jedna tisícovka ročně, což je necelá stovka měsíčně, kte-
rou zaplatím, je zanedbatelná. Ale někdy je až s podivem, jak pro 
některé spoluobčany může být tato částka vysoká. Ale to už je 
jiný příběh a volba každého z nás.

�� Ještě jednu otázku si nemohu odpustit – s černými skládka-
mi jste se dokázali „poprat“ a ve vaší obci na ně dnes nena-
trefíme?
Co si budeme povídat, občas se u  nás někde nějaké pytle 

s odpady objeví, ale opravdu už jen sporadicky. Lidé si uvědo-
mují, že je zbytečné odpadky vyhazovat někam do lesa nebo 
doprostřed pole, když přímo v obci máme sběrná místa. A když 
přes to všechno na něco podobného narazíme, okamžitě odpady 
odvážíme a uklízíme. Jsem rád, že obyvatelé naší obce jsou odpo-
vědní a životní prostředí, čistota a pořádek patří k jejich hlavním 
atributům komfortního a spokojeného života.

�� Co podle vás ještě dobře funguje, pokud jde o  nakládání 
s odpady?
Spolupráce s OZO Ostrava! A to nijak nepřeháním. Transpa-

rentní komunikace a  otevřenost, široká nabídka služeb, opera-
tivnost a spolehlivost jsou přímým předpokladem spokojenosti. 
Naše partnerství trvá neuvěřitelných 25 let.

�� O čem v současné době ve vaší obci nejčastěji diskutujete?
Chystáme veřejnou vyhlášku o odpadech, už máme na stole 

návrh, že zvýšíme poplatek na více než 700 korun. Existuje také 
varianta poplatky za odvoz odpadu propočítat podle množství 
odpadu. Ale tuto možnost považuji za nereálnou. Zásadní otáz-
kou totiž je, jak bychom to dokázali spočítat. Řešíme také přista-
vování odpadových nádob k nemovitostem. Diskutujeme o formě 
a způsobu nastavení dalšího třídění, o jeho přijatelnosti i motivač-
ních možnostech. Chceme projednat umístění takzvaných hnízd 
na tříděný odpad včetně frekvence odvozu. Obyvatelé odmítají 
mít kontejnery v blízkosti svých domů. Aktuálně chystáme rozší-
ření provozní doby v našem novém sběrném dvoře.

�� Je něco, co byste chtěl, aby se v oblasti odpadové politiky 
změnilo?
Vratné PET lahve a plechovky! Sněmovna návrh na záloho-

vané PETky v loňském roce odmítla. Nedávno jsem měl možnost 
navštívit Norsko a viděl, jak může fungovat takový způsob recy-
klace. Před pár dny se nechali slyšet někteří čeští výrobci nápojů 
jako Kofola, Plzeňský prazdroj nebo Coca-Cola, že chystají zavá-
dění vratné zálohy. Výkupní automaty zatím dokáží přijmout jen 
skleněné lahve, ale možná bude za pár let všechno jinak.

ROZHOVOR
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Reuse centrum Ostrava má za sebou první úspěšný rok
Reuse centrum, které provozuje odpadová společnost OZO Ostrava za podpory statutárního města Ostravy, osla-

vilo rok od svého založení. Během této doby si získalo velkou oblibu návštěvníků, kteří dali nový život už více než 
43 tisícům předmětů. Díky tomu mohlo být na konto sbírky Veřejná zeleň města Ostravy vloženo již 831 tisíc korun. 
V říjnu pak reuse centrum získalo v soutěži Stavba roku 2021 cenu za mimořádný celospolečenský přínos.

Reuse centrum Ostrava, které je zaměřeno na opětovné pou-
žití věcí, jež by jinak skončily jako odpad, bylo v areálu společnos-
ti OZO Ostrava v Přívoze otevřeno 19. září 2020.

„Šlo o další z projektů, jejichž realizací se město ve spolupráci 
se společností OZO Ostrava dlouhodobě snaží o minimalizování 
objemu odpadu a  o jeho co nejlepší využití. Reuse centrum je 
jednou z cest, jak toho dosáhnout,“ řekla na tiskové konferenci 
náměstkyně primátora Kateřina Šebestová s  tím, že celý výtě-
žek z prodeje předmětů je určen výhradně na výsadbu zeleně ve 

městě. První lokalitou, kde se v případě příznivého počasí s vý-
sadbou hrazenou z této veřejné sbírky začne, jsou zahrady ost-
ravského centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. 
Mimochodem klienti Čtyřlístku celé léto v dílně reuse centra a ve 
spolupráci se zaměstnanci OZO Ostrava vyráběli vyvýšené záho-
ny z vyřazených přepravních palet.

„Naše reuse centrum, které je jedním ze zakládajících členů 
České federace nábytkových bank a re-use center, je jasným pří-
kladem toho, že funkční předměty, o něž už původní vlastníci ne-
stojí, mohou ještě sloužit a dělat radost novým majitelům,“ uvedl 
jednatel OZO Ostrava Karel Belda. Cena nabízených předmětů 
se pohybuje od 10 do 200 korun, přičemž průměrný příspěvek 
do veřejné sbírky za jeden předmět představuje částku okolo 20 
korun. „Stávající majitelé mohou věci určené pro naše reuse cen-
trum odevzdávat ve všech 11 ostravských sběrných dvorech. Po 
předchozí telefonické dohodě mohou předměty přivézt i přímo 
do centra v Přívozu,“ dodává K. Belda.

V Reuse centru Ostrava zájemci najdou věci s příběhem, které 
už svým původním majitelům dosloužily, ale stále mají ambice 
přinést radost a užitek jiným lidem. Jsou to nejen hračky, knihy, 
sportovní potřeby, ale i nábytek, nádobí a spousta dalších před-
mětů do domácnosti.

„V současné době jsme svědky velkého boomu reuse center, 
zakládá je řada měst a jejich zástupci se na OZO Ostrava často 
obracejí s žádostí o radu nebo pomoc. Reuse centrum Ostrava si 
za poměrně krátkou dobu vybudovalo v rámci kraje i celé repub-
liky velmi dobré jméno. Svědčí o tom i nedávné ocenění v soutě-
ži Stavba roku „Snažíme se naše zkušenosti předávat dál a šířit 
osvětu. Proto se Reuse centrum Ostrava prezentovalo již na dvou 
odborných konferencích, ale také široké veřejnosti na ostravském 
Festivalu v  ulicích a  Ostravském kompotu, uspořádalo debatní 
akci pro veřejnost s  názvem Udržitelná domácnost, připravilo 
i  workshopy se zaměřením na upcyklaci a  nabídlo prostor pro 
prezentaci partnerským subjektům a  organizacím,“ řekla Vladi-
míra Karasová, tisková mluvčí OZO Ostrava. Na nejbližší období 
připravuje Reuse centrum Ostrava bohatý doprovodný program, 
který začal 12. listopadu akcí Green Swap aneb Výměna rostlin, 
o  kterou byl velký zájem. Následovat bude předvánoční série 
swapů a tvořivých dílen, které by měly lidem ukázat, že i Vánoce 
se dají zažít v duchu reuse, tedy opětovného používání věcí.



AKTUÁLNĚ

AKCE A NOVINKY V REUSE CENTRU

VÝMĚNA ROSTLIN
Historicky první swap, Green Swap aneb Výměna rostlin, se 
v Reuse centru Ostrava uskutečnil 11. listopadu 2021. O výměnu 
pokojových i jiných rostlin byl skutečně velký zájem, a tak se or-
ganizátoři rozhodli zopakovat podobnou akci zase na jaře příští-
ho roku.

VÁNOCE TROCHU JINAK
To je název série akcí, které si kladou za cíl přilákat další zájem-
ce o udržitelný způsob života do Reuse centra a ukázat jim, že 
Vánoce nemusí být jen konzumní záležitostí produkující rok od 
roku více a více odpadu. Budou se vyrábět dárky, adventní věnce, 
vyměňovat vánoční dekorace.

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ CELOSPOLEČENSKÝ PŘÍNOS
Reuse centrum Ostrava, přihlášené do prestižní architektonické 
soutěže Stavba roku 2021, porotu při letní návštěvě zaujalo nejen 
svým nápaditým řešením interiéru, ale hlavně svým posláním – 
navrácení funkčních předmětů, které jejich původní majitelé od-
ložili, zpátky do života, což přispívá ke snižování množství vypro-
dukovaného odpadu.

ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ
Během letních měsíců tohoto roku navštívilo dílnu reuse centra cel-
kem 14 skupin klientů a zaměstnanců centra pro osoby se zdravot-
ním postižením Čtyřlístek. Vyrobili zde s pomocí zaměstnanců OZO 
Ostrava celkem 21 vyvýšených záhonků pro zahrady u svých zaří-
zení a chráněných bydlení. Do těchto nově vybudovaných zahrad 
poputují i první peníze z veřejné sbírky Veřejná zeleň města Ostravy.



MY & VY

Skoro třicet let na špičce
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Společnost Frýdecká skládka, a. s., byla založena v roce 1992 městem Frýdek-Místek a 21 okolními obcemi. Spo-
lečně se tehdy rozhodly vybudovat řízenou skládku pro ukládání odpadů, které se do té doby vozily do různých roklí 
a děr.

V následujících letech docházelo k dalšímu rozvoji společ-
nosti, která reagovala na potřeby a požadavky obcí a zároveň 
na změnu skladby komunálních odpadů. „Byla pořízena vozidla 
pro svoz odpadů, zaveden separovaný sběr skla, papíru a plastů, 
postavena dotřiďovací linka. A  to není zdaleka všechno – vy-
budována byla kompostárna, sklady nebezpečných odpadů, 
sběrné dvory, recyklační středisko, prostě všechna nezbytná za-
řízení pro efektivní zajištění nakládání s odpady,“ říká předseda 
představenstva Richard Blahut s tím, že od počátku je Frýdecká 
skládka zaměřena převážně na poskytování služeb pro komunál-
ní sféru. Jejími největšími partnery je dnes kromě Frýdku-Místku 
dalších 40 obcí okresu a své služby poskytuje zároveň význam-
ným firmám ve svozové oblasti, ale i malým podnikatelům třeba 
jen s jednou popelnicí.

SLUŽBY NA VYSOKÉ ÚROVNI 
A ZA PŘIJATELNÉ PENÍZE

Na otázku, zda Richard Blahut ví, že společnost považuje ne-
jen odborná veřejnost za synonymum úspěchu, odpověděl: „Tohle 
tvrzení je pro nás popeláře samozřejmě velikou pochvalou a těší 
nás, že usilovná a  nelehká práce všech našich zaměstnanců je 
vidět a  je náležitě oceněna v  podobě spokojených zákazníků. 
Osobně za klíčové pokládám dlouhodobě poskytovat kvalitní 
služby spojené s komplexním nakládáním s odpady pro naše ob-
chodní partnery, a to na vysoké úrovni a za přijatelné ceny. Pri-
oritou naší společnosti není vytvářet stále vyšší obrat a zisk, ale 
udržet ho na takové úrovni, aby byl možný postupný rozvoj. Je 
nutné diskutovat se zákazníkem a nastavit systém sběru a svozu 
odpadů tak, aby pokryl jeho veškeré potřeby a neustále se rozví-
jel. Neřadíme se mezi společnosti, které pouze vyvezou popelnice 
a pošlou fakturu, ale snažíme se poskytovat také kompletní od-
borné poradenství.“

Předseda představenstva akciové společnosti Frýdecká sklád-
ka připomíná, že o tom, jak budeme v Česku v nejbližších letech 
s odpady nakládat, rozhoduje v prvé řadě nastavení legislativy. 
„Na nový zákon o  odpadech jsme čekali nějakých 10 let. Prak-
ticky nebylo možné předpovídat další směřování v  oboru, což 
znemožňovalo budování nových zařízení a technologií pro naklá-
dání s odpady. Dnes již zákon máme, dokonce jsou po půl roce 
slibů vydány prováděcí vyhlášky, ale příliš nadšení z toho nejsme. 
Narážíme na spoustu nekoncepčních ustanovení, omezujících 

parametrů a složitých formulací, které přinášejí do praxe nejrůz-
nější zmatky.“

Cena za odpady bude v  nejbližších letech podle Richarda 
Blahuta stoupat v závislosti na navyšování poplatků za uložení 
odpadů na skládky a omezování množství využitelných odpadů, 
které je možné předávat k energetickému využití. „Je však ne-
zbytné podpořit vybudování nových zařízení na recyklaci odpa-
dů, jinak se dostáváme do patové situace. Všechny technologie 
mají své možnosti a  vždy je nutné volit optimální cestu mezi 
ekologickým a ekonomicky únosným systémem nakládání s od-
pady,“ dodává.

KOREKTNÍ A PROFESIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Oblast Ostravska a Frýdecko-Místecka je specifická vysokou 

hustotou obydlení, koncentrací průmyslových podniků a zároveň 
množstvím turistických oblastí. Vyskytuje se zde velké množství 
různých druhů odpadů. Není možné, aby všechny společnosti na 
trhu budovaly své vlastní zařízení pro nakládání s odpady, pro-
to někdo provozuje skládku, jiný dotřiďovací linku zaměřenou na 
třídění papíru, plastů, nebo vlastní speciální vozidla pro svoz od-
padů apod.

Frýdecká skládka není sólovým hráčem na trhu. Sází na ko-
rektní a profesionální partnerství s jinými subjekty. „S OZO Os-
trava máme mnoho společného – našimi zřizovateli jsou velká 
města, zajišťujeme službu pro okolní obce, provozujeme vlastní 
zařízení pro nakládání s odpady a snažíme se poskytovat kva-
litní a  komplexní služby. OZO bylo navíc v  letech 2000–2016 
pětadvacetiprocentním akcionářem Frýdecké skládky. Společně 
jsme řešili řadu projektů, konzultujeme současné a  nové tren-
dy v odpadovém hospodářství a předáváme si cenné provozní 
zkušenosti. V  neposlední řadě musím vyzvednout spolupráci 
v dodávkách paliva na linku OZO, bez které bychom neměli kam 
smysluplně předávat problematické výměty z naší dotřiďovací 
linky. V případě, že se OZO rozhodne pro stavbu plánované linky 
na třídění směsných odpadů, předpokládáme, že budeme nadá-
le spolupracovat v  dodávkách vhodného odpadu, zejména ze 
sídlištní zástavby,“ říká Richard Blahut s krátkým dovětkem: „Od-
pady jsou přirozenou součástí našeho života a vždy tu s námi 
budou. Snažme se proto chovat tak, aby jich bylo co nejméně 
a  při svých nákupech se pokaždé zamysleme, zda danou věc 
k životu opravdu potřebujete.“



V rámci svých tematických výzev podpořila letos společ-
nost OZO Ostrava 6 projektů přispívajících k zlepšení ži-
vota seniorů. Jejich realizace právě v těchto dnech končí.
Dokončen už je například projekt, který do výzvy Myslíme 
i na vás, senioři přihlásil městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz. Do zahrad dvou ostravských domů s pečovatel-
skou službou, DPS Gajdošova a Dobrovského, pořídil fit-
ness sestavy určené pro rozvoj a udržování fyzické kondice 
seniorů. Projekt Charity Ostrava si pro změnu kladl za cíl 
podpořit senzomotorické schopnosti seniorů využívajících 
sociální služby v Charitním domě sv. Václava s pomocí no-
vého interaktivního dotykového stolu SenTable. A do tře-
tice - nové vybavení a  kompenzační pomůcky za peníze 
od OZO Ostrava už od léta pomáhají seniorům v pobytové 
odlehčovací službě Domovinky ostravské Diakonie ČCE.

Drtič větví značky Husmann, který OZO pro svou kompo-
stárnu pořídilo už před třemi lety, se nezastaví. Nejenže po 
celý rok slouží při zpracování větví přímo na kompostárně, 
ale cestuje i po kraji a drtí všude, kde si to zákazníci žáda-
jí a kde jsou pro to vhodné podmínky. Objednateli služby 
mohou být města, obce či městské obvody, ale také zákaz-
níci z řad firem, při jejichž činnosti vzniká větší množství 
ořezu větví ze stromů a keřů.
„Objednání výkonného drtiče na místo, kde jsou tyto oře-
zy shromážděny, je ekonomicky výhodnější než drcení na 
malých zahradních zařízeních či přeprava větví v kontejne-
rech plných vzduchu,“ říká Aleš Staniczek, vedoucí provo-
zovny, která tuto službu zákazníkům zajišťuje. Podmínkou 
samozřejmě je soustředit větve na zpevněné ploše, která 
disponuje dostatečným manipulačním prostorem.

Umění pomáhat

Drtíme o sto šest

KRÁTCE



Pour féliciter 2022

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci
a v novém roce přejeme, ať ve zdraví  
zvládnete všechno, co dnešní neklidná 
doba přináší.
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