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V České republice má možnost třídit odpad už 99 % obyvatel. Teď k nim přibydou i lidé z Deštného v 

Orlických horách. V tomto vyhledávaném zimním rekreačním středisku totiž začínají organizovaně 

sbírat tříděný odpad. Proč? Chtějí mít čisté hory a získat i nějakou tu korunu do obecního rozpočtu.  

 

Obec Deštné v Orlických horách má přibližně šest set stálých obyvatel, v zimě sem ale přijíždějí 

zástupy lyžařů. S nimi logicky vzrůstá i množství odpadů. Pro obec to znamená vysoké náklady na 

úklid a svoz odpadů, proto se nyní rozhodla udělat razantní krok. Zavádí systém třídění odpadů. 

"Začínáme úplně od začátku. Chceme zvýšit komfort života u nás a ochránit přírodu kolem. Máme tu 

projekt Čisté hory a chceme, aby se do třídění zapojili i návštěvníci lyžařského areálu," říká starostka 

obce Alena Křížová.  

Naplnit tento záměr Deštnému pomáhá i společnost EKO-KOM, a.s. Právě ta totiž obci ze svého 

"projektu nádob" zdarma zapůjčila hned sedmnáct kontejnerů na tříděný odpad. Obyvatelům i 

návštěvníkům teď bude sloužit sedm kontejnerů na plast, pět na bílé sklo a pět na barevné sklo. 

"Doufáme, že lidé k tomu přistoupí zodpovědně a že už nebudeme v krajské statistice třídění na těch 

spodních příčkách," dodává k tomu Alena Křížová a prozrazuje, že obec má v úmyslu se poprvé 

přihlásit i do soutěže obcí ve sběru tříděného odpadu "Čistá obec". V této soutěži na vítěze čekají 

zajímavé finanční odměny. "Soutěž,Čistá obec‘ je vyhlašovaná každoročně. Trvá vždy celý kalendářní 

rok. Hodnotícím kritériem je především tzv. výtěžnost sběru tříděného odpadu, kdy je celkové 

množství přepočítáváno na jednoho obyvatele. Patří do toho nejen papír, plast, sklo či nápojové 

kratony, ale samostatně se také soutěží ve sběru vysloužilých elektrozařízení," vysvětluje pravidla 

soutěže Ing. Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s.  

 

ÚSPĚŠNĚ TŘÍDIT ODPAD MOHOU I MALÉ VESNIČKY, PŘÍKLADEM JE TŘEBA BARCHOV  

V malé obci Barchov, ležící mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem, žije jen 300 obyvatel. Přesto 

tu věnují velkou pozornost sběru tříděného odpadu jako v kterémkoli velkém městě. A možná ještě 

více.  

V obci založené ve 14. století, s několika barokními památkami, chtějí mít čisto a uklizeno. To je jeden 

z důvodů, proč se radnice snaží vytvářet podmínky pro třídění odpadů a buduje tu tzv. sběrná hnízda. 

V současné době má taková místa dvě. "Máme sedm kontejnerů na plast, čtyři na bílé a barevné sklo 

a dva kontejnery na papír," vypočítává starosta Barchova Ladislav Vlachý a dodává, že obec má v 

plánu navyšování jejich počtu. První vlaštovkou je kontejner na plast, který Barchov získal z tzv. 

projektu nádob společnosti EKO-KOM, a.s. "Jde o projekt, kdy obcím zdarma zapůjčujeme sběrné 

nádoby pro sběr plastů, papírů i skla. Chceme tak pomoci obcím vybudovat sběrnou síť a vytvořit 

podmínky pro pohodlné třídění odpadů v domácnostech," přibližuje projekt Ing. Jiří Záliš, regionální 

manažer EKO-KOM, a.s. Není to ale jediná forma podpory ze strany společnosti EKO-KOM. Pro obce 

připravuje různé semináře či soutěže a obce motivuje i finančními odměnami. "Budování sběrných 

míst nás sice stojí peníze, ale máme v obci čisto. Navíc díky odměnám od společnosti EKO-

KOM dostáváme nějaké finanční příspěvky zpátky do rozpočtu a můžeme tedy do 

sběru tříděného odpadu investovat nebo třeba v letních měsících podle potřeby zvyšovat frekvenci 

svozu odpadu," reaguje starosta Barchova Ladislav Vlachý. Obec v současné době také vyjednává o 

sběru bioodpadu, ale i o třídění plechovek a dalšího drobného kovového odpadu. "Pro železo a další 

odpad slouží náš sběrný dvůr, občané mají také dvakrát do roka možnost odkládat odpad do 

velkoobjemových kontejnerů," doplňuje starosta.  

Na Bydžovsku a Královéhradecku ale není Barchov jediný, kdo se do projektu nádob zapojil. Obec 

Skřivany svou sběrnou síť posílila o dva kontejnery na papír a plast. Nedaleké Káranice pak kromě 

dvou žlutých nádob na plast pořídily i kontejner na barevné sklo a v Jeníkovicích posílili počty 

kontejnerů na plast hned o čtyři kusy.  

http://www.krajskenoviny.cz/


 

OBCE NA NÁCHODSKU VĚNUJÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VELKOU POZORNOST  

Možnost třídit odpad má v současné době už 99 % procent obyvatel České republiky a na 70 % z nich 

podle statistik i odpovědně třídí. Je však potřeba jim k tomu vytvářet dobré podmínky, zřizovat sběrná 

místa a třeba i motivovat finančně. Obce na Náchodsku to dělají.  

V poslední době hned šest obcí z náchodského regionu využilo nabídky společnost EKO-KOM, a.s., a 

zapojilo se do tzv. projektu nádob. Díky tomuto projektu mohou obce získat do bezplatného pronájmu 

nádoby pro sběr papíru, plastů i skla. "Pomáháme tak obcím vytvořit občanům podmínky pro 

pohodlné třídění odpadů. Celorepublikově to mají lidé k nejbližšímu sběrnému hnízdu asi sto metrů. 

My se i v Královéhradeckém kraji snažíme k tomuto číslu co nejvíce přiblížit," říká Ing. Jiří Záliš, 

regionální manažer EKO-KOM, a.s. Rozdílná situace je ale logicky ve městech a na malých obcích. 

"Na sídlišti ve velkém městě docházkovou vzdálenost sto metrů docílíte lépe než v malé vesničce s 

menším počtem obyvatel, která má navíc zástavbu, roztroušenou‘ i na několika kilometrech. Proto 

hlavně tady radnice využívají na doplnění i pytlový sběr," upozorňuje Záliš.  

Na Náchodsku zájem o třídění odpadu stoupá, a to s sebou nese potřebu rozšiřovat a obnovovat 

sběrnou síť. Nové barevné kontejnery v letošním roce v tomto regionu získaly Teplice nad Metují, 

Rychnovek, Rasošky, Rožnov, Bezděkov nad Metují nebo městys Velké Poříčí. "Zájem lidí 

o třídění odpadů je velký. Za ta léta, co tu třídíme, si na separaci zvykli a sběrná místa hojně využívají. 

Máme přibližně 2 400 obyvatel a 11 sběrných míst. Ovšem v roce 2015 chceme ještě tato místa 

rozšířit o dvě nová a nebráníme se ani dalšímu rozvoji," přibližuje plány starosta městyse Josef Král. 

Odůvodňuje to novým sídlištěm a stále se zvyšující poptávkou občanů. "Máme nejvíce kontejnerů na 

plasty, potom na papír a sklo. Sklo jsme až do loňského roku třídili společně, pak jsme zavedli 

oddělený sběr bílého a barevného skla," dodává Král. Právě o kontejnery na sklo Velké Poříčí 

požádalo v rámci projektu nádob společnosti EKOKOM. Městys získal 3 nádoby na bílé a 1 na 

barevné sklo.  

O bílé a zelené "zvony" na sklo požádala i obec Rychnovek, kde posílili o jeden na bílé a dva na 

barevné sklo. Nádobu na bílé sklo a k tomu ještě kontejner na plasty zapůjčil EKO-KOM do obce 

Rasošky, obec Rožnov pořídila nádobu na barevné sklo a na plast. Po třech žlutých kontejnerech na 

plast získaly obce Bezděkov nad Metují a Teplice nad Metují.  

 

STOVKY TUN ODPADŮ VYTŘÍDÍ OBCE NA RYCHNOVSKU  

Společnost EKO-KOM, a.s., již několik let realizuje tzv. projekt nádob. Díky němu si mohou obce 

požádat o bezplatné výpůjčky kontejnerů natříděný odpad. Do systému se zapojily i obce na 

Rychnovsku včetně města Rychnov nad Kněžnou. Tam sběrnou síť posílili o nádoby na sklo.  

Na Rychnovsku se do projektu v poslední době zapojilo šest obcí, které dohromady získaly 

devatenáct nádob. Největší podíl na tomto počtu má Rychnov nad Kněžnou, který si zapůjčil sedm 

nádob na barevné sklo. Právě této komodity ve městě vytřídí na 121 tun ročně. Nejvíce se ale v 

Rychnově třídí plasty (135 tun) a pomyslnou třetí příčku drží papír (114 tun). "Ročně vytřídíme také 

přibližně 12 tun nápojových kartonů. Ty se samostatně třídí v rodinné zástavbě formou pytlového 

sběru a na sídlištích do žlutých kontejnerů spolu s plasty," přibližuje systém třídění ve městě Gabriela 

Marková z odboru životního prostředí. V Rychnově mají šedesát pět sběrných hnízd a v nich na 

šedesát kontejnerů na papír, osmdesát na plast a téměř šedesát nádob na barevné a bílé sklo.  

Další obce na Rychnovsku posilují své sběrné sítě především o papír. Například Skuhrov nad Bělou 

pořídil hned tři modré kontejnery. Dva má obec Záměl, kde je navíc doplnili o dvě žluté nádoby na 

plast. V Borovnici kromě kontejneru na plast posílili i o nádobu na oddělený sběr bílého a barevného 

skla, v Liberku o nádobu na barevné sklo. V Trnově mají obyvatelé k dispozici o jeden kontejner na 

papír více než doposud.  

Společnost EKO-KOM pomáhá tímto projektem obcím v zahušťování sběrné sítě a zvyšování 

komfortu třídění pro jejich obyvatele. Realizuje však i další projekty, například semináře pro obce nebo 

soutěž ve sběru tříděného odpadu "Čistá obec". V ní mohou vítězné obce získat zajímavé finanční 

odměny.  

"Hlavním cílem projektu,Čistá obec, čisté město, čistý kraj‘ je vytvořit funkční a efektivní systém 

odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů. Součástí je i informační 



kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí obyvatel o problematice třídění a recyklace odpadů," 

připomíná Ing. Jiří Záliš, regionální manažer společnosti EKOKOM, a.s.  

 

VE STARÉ PACE LIDÉ CHTĚJÍ TŘÍDIT SKLO, PŘIDÁVAJÍ SE I DALŠÍ OBCE  

Vypadá to, že obyvatelé Staré Paky přistupují k třídění odpadů velmi zodpovědně. Právě od nich totiž 

vzešel impuls, aby obec svou sběrnou síť rozšířila o nádoby na oddělený sběr bílého a barevného 

skla. A staropacká radnice jim vyhověla. Obec pořídila pět kontejnerů na bílé a dva na barevné sklo.  

Sklolaminátové zvony Stará Paka získala díky projektu, který v Královéhradeckém kraji realizuje 

společnost EKO-KOM, a.s. Z tzv. projektu nádob totiž EKOKOM obcím bezplatně zapůjčuje nádoby 

pro sběr skla o objemu 1 500 litrů. A nejen to, obce mohou zdarma získat i kontejnery na plast a papír. 

"Ve Staré Pace jsme doposud sbírali čiré sklo pouze ve 3 sběrných hnízdech. Občané ale žádali o 

oddělený sběr skla i v jiných sběrných hnízdech. Rozšiřujeme tak sběrnou síť i v dalších lokalitách o 

novou komoditu, například v Zápřičnici nebyl zvon na sklo vůbec", prozrazuje místostarostka Staré 

Paky Věra Hlostová.  

Ve Staré Pace, pod kterou spadá dalších pět obcí, mají v současnosti 15 sběrných hnízd. Sbírají tu 

obvyklé komodity, kromě skla tedy i papír a plast. Ještě vloni tu řešili problém s nedostatkem 

kontejnerů na plast, ale i to je vyřešeno. "Na léto jsme vždycky kvůli chalupářům museli do lokality 

Brdo stěhovat kontejner a na zimu ho zase vracet přímo do obce. Tehdy jsme se také domluvili s 

EKO-KOMem a pořídili do této chalupářské oblasti kontejner, který je tam už nastálo," vysvětluje 

místostarostka.  

Ovšem Stará Paka není jedinou obcí na Jičínsku, která se do projektu nádob zapojila. V Lukavci u 

Hořic v Podkrkonoší pořídili po jednom kontejneru na papír, plast a směsné sklo. O jeden kontejner víc 

požádali ve Slavhosticích. Obec s necelými 150 obyvateli pořídila jeden kontejner na papír, dva na 

plast a jeden na barevné sklo. "O projekt bezplatných zápůjček je mezi obcemi velký zájem a my jsme 

rádi. Plníme tak cíl tohoto projektu -pomoci obcím zahustit sběrnou síť na tříděný odpad tak, aby byla 

snadno dostupná pro občany," říká Ing. Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s.  

 

TRUTNOV MÁ VÍCE NEŽ STO HNÍZD PRO SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU  

Více než sto sběrných hnízd a v nich téměř čtyři sta padesát kontejnerů na tříděný odpad. Takový je 

aktuální stav v Trutnově. A protože množství separovaného odpadu stále vzrůstá, rozhodlo se město 

sběrnou síť dále rozšiřovat. Spolupracuje na tom i se společností EKO-KOM, a.s.  

V Trutnově se běžně třídí sklo, papír, plasty i nápojové kartony. Zájem je především o třídění skla, plní 

se i kontejnery na plast. Podle radnice je však menší zájem o odkládání papíru, protože lidé jej 

částečně odevzdávají do sběren. "Nárůst tříděného odpadu se průběžně zvyšuje. Pokud se v daném 

místě kontejner stabilně přeplňuje, doplňujeme místo dalšími - případně umístění sběrných míst 

přizpůsobujeme občanům," říká na toto téma vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v 

Trutnově Miloslav Diviš.  

V posledních měsících město sběrnou síť posílilo o třicet čtyři nových kontejnerů. Využilo nabídku 

společnosti EKO-KOM, a.s., a zdarma si od ní zapůjčilo po deseti kontejnerech na papír a plast a po 

sedmi nádobách na bílé a barevné sklo. "Bezplatné zápůjčky nádob pro sběr tříděného odpadu jsou 

možné díky tzv. projektu nádob. Do něj se mohou zapojit všechny obce v Královéhradeckém kraji, 

které jsou členem systému EKO-KOM," vysvětluje Ing. Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s. 

Obce mohou požádat o bezplatnou výpůjčku nádob o objemu 1 100 litrů pro sběr papíru a plastů, 

sklolaminátových zvonů o objemu 1 500 litrů pro sběr bílého a barevného skla nebo dělené, tzv. 

duální zvony pro sběr skla o objemu 2 150 litrů. "Projekt nádob je jedním z mnoha projektů, kterými se 

snažíme obcím pomoci budovat kvalitní sběrnou síť a vytvářet podmínky pro pohodlné třídění odpadů 

z domácností," dodává Záliš. Společnost EKO-KOM, a.s., však realizuje i další projekty. Patří mezi ně 

například různé semináře, vzdělávací aktivity nebo soutěž ve sběru tříděného odpadu "Čistá obec".  

 


