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PRAHA - Každý Čech loni podle statistik EKO-KOMu do kontejner ů donesl 35,8 kilogramu 
vyt říděných plast ů, skla, papíru a nápojových karton ů. Nejvíc t řídili Pražané, a to 45,2 
kilogramu na obyvatele, na druhém míst ě skon čil Plzeňský kraj s 42,8 kilogramy na obyvatele a 
na třetí příčku se dostal Královéhradecký kraj s 39,8 kilogramy.  Naopak nejnižších výt ěžností 
systém dosahuje v krajích Ústeckém, Moravskoslezské m a Jihomoravském. 
"Rozdíly ve výtěžnostech mezi kraji souvisí s mnoha faktory, jako je hustota osídlení, sociální složení 
a samozřejmě účast obyvatel na třídění odpadu. Obecně můžeme říct, že dvě třetiny obyvatel se 
třídění odpadu aktivně účastní," řekl ředitel odboru komunikace společnosti EKO-KOM Lukáš 
Grolmus. 

282 kilo odpadu na člov ěka 
Na jednoho obyvatele ČR připadlo v roce 2008 zhruba 282 kilogramů směsného komunálního 
odpadu, uvádí se v ministerské Zprávě o stavu životního prostředí za rok 2008. 

Celých 80 procent z těchto odpadů bylo předloni uloženo na skládky. 

V roce 2008 činila výtěžnost 35,9 kilogramu. V roce 2007 odnesl každý obyvatel Česka do tříděného 
odpadu 31,8 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.  
Celková produkce komunálních odpadů se v posledních deseti letech pohybuje s malými výkyvy na 
stejné hodnotě. V roce 2008 činila 4,4 milionu tun. 

V přepočtu na obyvatele pak připadá na jednoho obyvatele Česka zhruba 422 kilogramů komunálních 
odpadů, do čísla je zahrnut nejen odpad z domácností, řazeny sem jsou všechny odpady vznikající 
činností nepodnikajících fyzických osob na území obce. 

Odpadk ů přibývá 
Podle předběžných dat ministerstva životního prostředí přibylo v roce 2009 meziročně 5,6 procenta 
komunálního odpadu. Podíl materiálového využití komunálních odpadů se meziročně zvýšil o 5,9 
procenta, současně se snížil podíl komunálních odpadů odstraněných ukládáním na skládky o 0,5 
procenta. 

"Veškeré navýšení produkce komunálních odpadů oproti roku 2008 jsme byli schopni v roce 2009 
materiálově či energeticky využít a nově vzniklé komunální odpady jsme neukládali na skládkách. 
Přesto podíl všech komunálních odpadů, které skončily na skládkách, činil téměř 70,5 procenta z 
celkového množství komunálních odpadů, se kterými bylo v loňském roce v ČR nakládáno," řekla 
ředitelka odboru odpadů ministerstva životního prostředí Zdeňka Bubeníková. 

Materiálově se podle ní podařilo využít o pět procent větší množství odpadů, než byl součet občany 
vytříděného plastu, papíru, skla a kovů. "To je způsobeno tím, že se zvyšuje využití biologicky 
rozložitelných odpadů a ostatních složek komunálního odpadu," uvedla. 

Ke kontejner ům chodíme 113 metr ů 
Za čtyři roky, které uplynuly od posledních komunálních voleb, přibylo v ulicích českých obcí na 50 
000 kontejnerů na tříděný odpad. Ze 140 000 barevných popelnic , do kterých nosili lidé vytříděný 
odpad v roce 2006, se počet kontejnerů ve správě společnosti EKO-KOM, která obhospodařuje 
sběrná místa pro 98 procent obyvatel, rozrostl na víc než 190 000. 

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům v roce 2009 činila 113 metrů, hmotnost vytříděného odpadu na 
jednoho obyvatele a rok vzrostla za poslední tři roky o čtyři kilogramy. 

 


