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Nejlepší obce Olomouckého kraje ve třídění odpadů převzaly v úterý ocenění v 10. ročníku soutěže O 

keramickou popelnici. Soutěž, kterou organizuje olomoucké hejtmanství spolu se společností EKO-

KOM, hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města 

nebo obce.  

"Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly letos obce nově rozděleny do čtyř namísto dosavadních tří 

velikostních kategorií," řekl Právu Miroslav Grass, hlavní koordinátor informační kampaně Jak se točí 

odpady.  

První místo v kategorii do 500 obyvatel obsadila stejně jako v loňském roce Ostružná, v kategorii 

zahrnující obce s počtem 501 až 2000 obyvatel zvítězil loni druhý Grygov, ve velikostní kategorii obcí 

a měst od 2 001 do 15 000 obyvatel vyhrál Jeseník a mezi městy nad 15 000 obyvatel obsadila první 

pozici Olomouc. "Olomoucký kraj začal jako jeden z prvních s oceňováním nejlepších obcí ve třídění 

odpadů. Jako první region v zemi jsme letos navíc založili spolek obcí, který zahrnuje území s takřka 

400 tisíci obyvateli. Společně hledáme to nejlepší řešení v oblasti nakládání s odpady v našem kraji," 

uvedl náměstek olomouckého hejtmana Michal Symerský (KSČM).  

Průměrně obyvatelé regionu loni vytřídili takřka 80 kilogramů papíru, plastu, skla, nápojových kartónů 

a kovů. "V roce 2014 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v průměru přes 20 kilogramů 

vytříděného papíru, bezmála 11 kilogramů plastů, takřka 11 kilogramů skla, téměř 37 kilogramů kovů a 

necelý půlkilogram nápojového kartónu," konstatovala Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM.  

Aktuálně se na území Olomouckého kraje nachází bezmála 19 tisíc barevných kontejnerů, což je o 

100 procent víc než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-

KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v 

kraji zapojena drtivá většina obcí – celkem 389. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 

procenta obyvatel kraje.  

Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Jedno stanoviště nádob 

na separovaný sběr připadá nyní v průměru na 130 obyvatel. Už několikátým rokem jsou navíc do 

měst a obcí distribuovány praktické sady tašek na třídění odpadů. Jen letos je získalo bezmála 12 tisíc 

domácností. 
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