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Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou odpad třídí už skoro dvacet let, přesněji od roku 1997. První 

záznamy o množství separovaného papíru, skla a plastů jsou o dva roky "mladší". Od té doby se ale v 

někdejším okresním městě Královéhradeckého kraje mnohé změnilo. Přibyly další komodity 

separovaného odpadu a obyvatelé Rychnova mají i více možností jak odpad třídit.  

 

V Rychnově nad Kněžnou kombinují jak kontejnerový, tak pytlový sběr tříděného odpadu. Po městě je 

rozmístěno 69 sběrných hnízd s obvyklým "obsazením". Jsou tu modré kontejnery na papír, žluté na 

plasty a zelené zvony a kontejnery na sklo. Těch mají v Rychnově hned několik typů. "Máme zvony o 

objemech 1,1 a 1,5m3 a také několik plechových kontejnerů na sklo. Ty jsou už ale staré a 

opotřebované a rádi bychom je vyměnili za nové zvony," říká Gabriela Marková z odboru výstavby a 

životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.  

Šanci na výměnu Rychnovští mají. Město je totiž zapojeno do systému EKO-KOM a to přináší několik 

výhod, mimo jiné i výhodné pořízení nových kontejnerů na tříděný odpad. "Už mnoho let realizujeme 

projekt sběrných nádob, kdy obcím a městům na neomezenou dobu bezplatně zapůjčujeme 

kontejnery. Rychnov nad Kněžnou už tento projekt zná, nádoby z něj také využívá," připomíná Jiří 

Záliš, regionální manažer Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.  

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou mají možnost kromě kontejnerového sběru využít také ten pytlový. 

Do barevných pytlů třídí lidé žijící v rodinných domcích, odpad je svážen jednou za měsíc. Na 

sídlištích jsou naopak daleko praktičtější právě kontejnery, které se v případě papíru a plastů sváží 

jednou týdně, sklo pak jednou za měsíc. "Snažíme se také lidem na sídlištích zpříjemnit třídění 

odpadů, a tak jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM nakoupili sady tzv. separačních tašek," 

dodává Gabriela Marková. Sady obsahují tři kusy barevně odlišených tašek, vyrobených z 

recyklovaného materiálu, do kterých mohou domácnosti odpad třídit. Tašky lze pak pohodlně odnést 

na nejbližší sběrné místo a znovu je použít.  

Radnice vychází vstříc i zahrádkářům "Majitelům domů se zahradami či samostatných zahrádek jsme 

zapůjčili 770 kompostérů a v lokalitě rodinných domů na Sibiři jsme navíc rozmístili dalších více než 

šedesát nádob na bioodpad. Svážíme ho v období od dubna do listopadu," doplňuje Marková s tím, že 

do budoucna chce radnice svoz bioodpadu rozšířit i do dalších částí města.  

Kromě toho je po Rychnově rozmístěno 7 šedých kontejnerů na kovové obaly, 8 červených kontejnerů 

na drobné elektro a také sedm bílých a jeden velký oranžový kontejner na textil. Za rok 2014 

obyvatelé Rychnova vytřídili 131 tunu papíru, 138 tun plastů, 124 tuny skla a 7,5 tuny nápojových 

kartonů. Informace o systému třídění odpadů jsou občanům Rychnova nad Kněžnou k dispozici na 

webových stránkách města nebo v Rychnovském zpravodaji. Pro děti se pak konají besedy. Město se 

účastní také soutěže obcí v třídění odpadů Čistá obec, kterou organizuje EKO-KOM, a.s., s dalšími 

partnery. V roce 2014 Rychnov nad Kněžnou získal první cenu v dílčí soutěži v nejvyšší dosažené 

výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení – v naplněnosti tzv. Wintejneru malými a velkými 

domácími spotřebiči.  

Více informací o projektech EKO-KOM naleznete na www.cistykraj.cz a www.jaktridit.cz. 
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