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Přesně 35,5 kilogramu. To je množství vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na 

jednoho obyvatele kraje v roce 2014. Z dlouhodobého pohledu vytříděné množství využitelných složek 

odpadů z domácností v kraji stále meziročně narůstá.  

 

Zatímco ještě v roce 2004 byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na 

obyvatele necelých 13 kilogramů, např. v roce 2009 to bylo již 28,2 a na konci loňského roku už 

výtěžnost přesáhla právě 35 kilogramů.  

 

"V roce 2014 na jednoho obyvatele kraje připadlo v průměru 18,7 kilogramů vytříděného papíru, 8,5 

kilogramů plastu, více než 8 kilogramů skla, desetinu kilogramu nápojového kartonu a více než 24 

kilogramů kovů," popsal krajský radní Arno Fišera, v jehož kompetenci je oblast životního prostředí. 

"Oproti roku 2013 se výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu, tedy množství odpadů 

přepočtených na jednoho obyvatele a rok, meziročně zvýšila o necelý kilogram. "Nárůst byl 

zaznamenán u komodit papír (0,4 kg) a plast (0,5kg). Úroveň ostatních komodit zůstala zachována, 

takže se spíše pomalu zlepšujeme a naši občané v třídění příliš nepolevují – to vnímáme jako 

pozitivní," uvedl Arno Fišera.  

 

Obnova majetku Severočeské vodárenské je prioritou  

 

Přes zatím uvedená pozitiva, je ještě stále prostor ke zlepšení. Potenciál v Ústeckém kraji určitě ještě 

existuje. Výtěžnost základních složek tříděných odpadů na obyvatele, tedy papíru, plastu, skla a 

nápojových kartonů, se sice dlouhodobě pohybuje pod průměrem ČR, ale naopak 

nadprůměrné třídění kovů řadí kraj v rámci ČR určitě spíše výše.  

 

Aby se lidem dobře a pohodlně třídilo, potřebují k tomu také dostatečně hustou síť kontejnerů. Na 

konci roku 2014 bylo ve městech a obcích kraje instalováno už 22 854 barevných kontejnerů. Oproti 

roku 2013 jich přibylo navíc opravdu hodně, konkrétně 1474. To je jeden z nejvyšších nárůstů v rámci 

celé ČR. Díky tomu slouží jedno průměrné kontejnerové hnízdo už pouze pro 115 obyvatel. Přitom 

třeba v roce 2005 to bylo výrazně více – 256. Podmínky pro třídění mají obyvatelé kraje tedy příznivé.  

 

"Zahušťování sběrné sítě se v našem kraji daří především díky spolupráci s Autorizovanou obalovou 

společností EKO-KOM, a.s., se kterou dlouhodobě spolupracujeme,"uvedl radní Fišera. Mimo 

zlepšování podmínek lidem pro samotné třídění odpadů, jsou v kraji realizovány také vzdělávací a 

propagační aktivity, zaměřené jak veřejnost, tak také na školy a zástupce samospráv. Díky tomu je v 

systému EKO-KOM v Ústeckém kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 352. Na třídění odpadů se 

tak má možnost podílet 99,9 procent obyvatel kraje. Informace převzaly ústeckénovinky.cz z tiskové 

zprávy Ústeckého kraje.  
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