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Více než 1500 stanovišť s barevnými kontejnery je po celé Ostravě. I díky tomu se za rok 2014 

podařilo Ostravanům vytřídit více než 14 tisíc tun separovaného odpadu. Ten by jinak skončil bez 

užitku na skládce. Za vytříděné odpady přitom městská kasa získala téměř 36 miliónů korun.  

 

Také letos v roce 2015 chce OZO Ostrava s. r. o. (Odvoz a zpracování odpadů) s podporou města 

vyzvat obyvatele k ještě poctivějšímu třídění. Nabádat je k tomu má série vtipných videopříběhů 

nazvaná Ze života odpadů. Ty budou v průběhu roku postupně zveřejňovány na webových stránkách 

a sociálních sítích a OZO Ostrava je hodlá využít i při svých dalších výchovně vzdělávacích 

aktivitách.  

 

Ostravané v roce 2014 vytřídili 7996 tun papíru, 3569 tun plastů a 2521 tun skla. Při celkovém poklesu 

množství odpadu se vytříděnost u skla a plastů oproti předchozímu roku téměř nezměnila 

a vytříděnost papíru mírně vzrostla.  

 

"Míra využití komunálního odpadu vzrostla o tři procenta na 40,3 procenta. Kromě papíru, plastů a 

skla jsou zahrnuty například i kovy, zeleň, objemný odpad a případně i další složky odpadu. Stále se 

ale každoročně jen v Ostravě vyprodukuje minimálně 50 tisíc tun směsného odpadu. Za loňský rok to 

bylo přesně 52 847 tun směsného odpadu. Ten bylo nutné prakticky bez užitku zlikvidovat na skládce 

v Ostravě-Hrušově, kam se ukládá většina svezeného odpadu. Skládka má ale omezenou kapacitu, 

takže do budoucna bude nutné skládkování výrazně omezit a množství směsného odpadu co nejvíce 

snížit,” upozornil jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava s. r. o. Ing. Karel Belda.  

 

Pro Ostravu znamená zvýšená míra separace odpadu také možnost získat větší příspěvek 

za třídění od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a možnost snížit tak schodek mezi výši 

vybraných poplatků a skutečnými náklady na svoz odpadu ve městě. Například jen za 

vytříděné obalové materiály za rok 2014 město od EKO-KOMu získalo 35 851 000 korun do městské 

pokladny. I díky tomu tak nemusí pro rok 2015 zvyšovat poplatek za svoz odpadu. Jeho výše se v 

Ostravě - na rozdíl od mnoha jiných měst v ČR - za posledních jedenáct let vůbec nezměnila. Stále 

činí 498 korun.  

 

"Hlavním způsobem, jak více lidí přimět ke třídění, je jejich osvěta a výchova. Stále je mezi námi řada 

těch, kteří odpad vůbec netřídí. I proto si OZO Ostrava s podporou města připravilo na letošek pro lidi 

netradiční vtipnou kampaň na podporu separace a šíření povědomí o nezbytnosti třídit odpad. Byla 

nazvána Ze života odpadů aneb Třiďte odpad! Jde o sérii zábavných videopříběhů o ”životě” tříděného 

odpadu s odpadem netříděným. Jednotlivá videa budou postupně zveřejňována na webu a facebooku 

OZO Ostrava,” informovala Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru a propagace ekologické výchovy 

OZO Ostrava s. r. o.  
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