
 

 

Odpady Olomouckého kraje: Společně nebo každý sám? 

 

Konec skládkování, stanovený zákonem na rok 2030, se nezadržitelně blíží a spolu s ním 

vyvstává otázka, jak se na něj připravit. Můžeme nechat všechny obce samostatně napospas 

trhu, na kterém operují silné nadnárodní společnosti, nebo se obce a města sdruží a společně 

vezmou tuto problematiku do svých rukou. Tato idea trvá v Olomouckém kraji takřka 10 let, 

ovšem nyní po nastartování činnosti Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, a. s. 

nabývá reálných obrysů. 

Jakmile přijde konec skládkování, bude potřeba odpady využívat buď k materiálové recyklaci, 

nebo energeticky, tedy spalováním. V kraji máme a budeme mít několik takových kotlů 

připravených přijímat upravený odpad ve formě tuhého alternativního paliva. Pokud chceme 

odpady co nejvíce nasměrovat k recyklaci a případně ke spálení, je třeba je upravit 

v příslušném zařízení. A právě takové chceme společně vybudovat. Moderní optická 

dotřiďovací linka bude ve vlastnictví měst a obcí, a ty pak budou mít kontrolu nad odpadovými 

toky a tedy částečně i nad cenou za tyto služby.  

Zbytkový směsný komunální odpad i odpady z barevných popelnic (plasty, tetrapaky, papír, 

kovy) dotřídíme tak, abychom co nejvíce odpadu zobchodovali a nasměrovali do recyklace. Ze 

zbytku se pak vyrobí certifikované palivo. Jen malá část, která nejde využít ani materiálově ani 

energeticky pak bude moct jít na skládku, ale nikdy by neměla přesáhnout 10 %, jak ostatně 

říkají i celoevropské recyklační cíle. 

Takové zařízení dá městům a obcím jistotu, kam s odpadem po roce 2030. Technologické 

řešení zase umožňuje variabilitu, abychom případně s rozvíjejícím se recyklačním odvětvím 

mohli dávat k recyklaci stále více odpadu. A v neposlední řadě dává obcím a městům, tedy 

akcionářům společnosti, kontrolu nad ekonomikou a celkovým provozem tohoto zařízení. 

Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a. s. zkrátka bude dělat to, co po ní její 

akcionáři budou chtít, což může přinést v budoucnu další rozvoj v tomto odvětví a ještě větší 

nezávislost na nadnárodních korporacích. 

Jedním z akcionářů společnosti je i spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s., který umožňuje 

sdružit menší sídla pod jeden subjekt, aby pro ně bylo zapojení do projektu ještě snadnější. 

Právě pro tyto obce a malá města plánuje spolek uspořádat ještě jednu valnou hromadu 

v listopadu 2022, aby se obce, které o to mají zájem, mohly stát součástí tohoto společného 

řešení.  

Předseda správní rady spolku a krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství 

Martin Šmída rozeslal všem obcím Olomouckého kraje návod, jak se do projektu zapojit, 

podílet se na výstavbě zařízení a v budoucnu tak čerpat jeho benefity. Stejně tak je tento návod 

ke stažení, společně s ostatními informacemi, na webu odpadyolomouckehokraje.cz. 

Od spolku a Olomouckého kraje je to však jen nabídka, rozhodnutí je pak na obcích 

samotných. Je to rozhodnutí strategické a dlouhodobé, které překonává jednotlivá volební 

období, proto je tak důležité. Nicméně, debatovalo se již mnoho let a ukončení skládkování se 

blíží. A stejně tak se blíží i termín definitivního rozhodnutí kdo se projektu účastní a kdo ne.  

Ta klíčová otázka však zůstává stejná. Budeme řešit odpadové hospodářství společně, nebo 

každý sám?  


