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V ulicích přibývají kontejnery. Místy lidé dostávají zdarma tašky na plast či papír.   
 
STŘEDNÍ ČECHY Čtyřicet tisíc jako odměna, ale především uznání a prestiž. Třebsko na Příbramsku 
se stalo v kraji nejen "skokanem roku" v recyklaci odpadu, ale bodovalo rovněž mezi obcemi do 500 
obyvatel. "Ocenění nás těší. Dvojnásobnou odměnu využijeme na osázení obecního lesa," 
komentoval úspěch v soutěži EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém třídění, starosta 
Třebska Martin Kazda.   
Meziročně v Třebsku dokázali nastartovat recyklační boom. "Obec v hodnocení poskočila o celých 
480 míst z loňské 483. pozice na letošní bronzovou příčku," uvedl manažer řízení segmentu veřejná 
správa David Martinek z dceřiné společnosti ČEZ ESCO. Energetici spolupracují na 
pořádání recyklační soutěže, v níž je hodnocena například dostupnost sběrných míst či výtěžnost 
jednotlivých surovin ze sběru. Obce a města pak za jednotlivé položky dostávají body.   
"Přešli jsme z paušálního poplatku na platbu za vyvezenou popelnici. To bylo klíčové, lidé platí jen za 
to, co sami vyprodukují. A díky tomu i víc třídí," řekl Kazda s tím, že na zlepšení pracují v obci už rok a 
půl. Navíc v Třebsku sami svážejí odpad jak komunální, tak tříděný. Pracují na tom dva zaměstnanci 
obce. "Nádoby na třídění máme nejen pronajaté, ale i vlastní. Máme jich 56, část je na skladě. Ovšem 
třeba na návsi je k dispozici 12 nádob," dodává Kazda.   
Kromě Třebska v letošním hodnocení mezi nejmenšími obcemi uspěl třeba Pavlov z Kladenska či 
Petrovice II z Kutnohorska. Ze stejného regionu je i obec Samopše, která ve své kategorii zvítězila.   
 
Tašky zdarma či odvoz od domu   
 
Stoupající zájem o ekologické využívání odpadu potvrzují statistiky EKO-KOM. "O jednu sadu 
barevných kontejnerů se rok od roku dělí méně obyvatel. To svědčí o velmi dobrém zahuštění sběrné 
sítě," řekla mluvčí EKO-KOM Lucie Müllerová. Středočeši mají aktuálně k dispozici zhruba 34 
tisíc třídicích nádob a jejich počet stále stoupá.   
Radnice navíc lidi motivují. V Berouně se rozhodli podpořit třídění rozdáváním tašek na odpad. "K 
dispozici je ještě zhruba 200 sad, které zájemci mohou získat v areálu AVE. CZ v ulici Viničná. Při 
vyzvednutí tašek je nutné předložit občanský průkaz," upozornilo na webu města vedení radnice na 
skutečnost, že nabídka platí přednostně pro lidi s trvalým pobytem.   
Podobně je tomu ve Slaném, kde na separaci odpadků vyčlenili tisíc sad tašek. Město tak chce získat 
pro sběr obyvatele, kteří ještě netřídí.   
A pokud lidé nechtějí chodit k takzvaným hnízdům s třídicími nádobami, mohou technické služby dojet 
přímo k jejich domům. Takový způsob otestovali v Dobříši v části Malá Strana. "Jezdíme přímo za 
lidmi. Dostávají barevně odlišné pytle, plné odvážíme a jim hned dáme nové," říká 
vedoucí odpadového hospodářství společnosti Dokas Dobříš Jana Nemčeková.   
A protože se pilotní projekt osvědčil, bude společnost, která se ve městě stará o svoz odpadků, 
pro recyklované přebytky domácností jezdit i letos. Alternativy hledají i další města v kraji, například 
prostřednictvím projektu na podporu recyklace s názvem Třídění.cz. Lidem pomáhá zjistit, kam mají 
určitý druh odpadu odnést či uložit.   
Zvýšený zájem o rozdělování odpadu na běžný a recyklovatelný přináší i potíže. V některých městech 
se potýkají s nedostatkem prostoru pro třídicí nádoby. Za posledních pět let se totiž ve středočeských 
aglomeracích kromě tradičních modrých, bílých, zelených a žlutých zvonů objevily další. Červené 
kovové kontejnery na elektroodpad, hnědé nádoby na bioodpad a šedivé na hliník. Několik kontejnerů 
šedé barvy loni rozmístili v Příbrami, kde se postupně snaží navyšovat počet všech typů nádob.   
"Často už pro ně jen těžko hledáme místo. Musíme jít do kompromisu s nároky na parkování," popsal 
před časem ředitel příbramských technických služeb Pavel Mácha.   
Komplikace nastávají také s udržením pořádku v okolí sběrných nádob. "Vážení spoluobčané, 
neznečisťujte odpadem okolí kontejnerových hnízd," vyzývá vedení Nového Knína obyvatele s 
upozorněním, že jsou jednotlivá místa sledována a záznamy budou předány policii.   
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Fakta Kdo v kraji uspěl v třídění (do soutěže se zapojilo 1 137 středočeských měst a obcí) obce do 
500 obyvatel 1. Samopše (Kutnohorsko) 2. Petrovice II. (Kutnohorsko) 3. Třebsko (Příbramsko) obce 
do 2 000 obyvatel 1. Horní Bezděkov (Kladensko) 2. Sulice (Praha-východ) 3. Slapy (Praha-západ) 
obce do 10 000 obyvatel 1. Průhonice (Praha-západ) 2. Vrané n/Vltavou (Praha-západ) 3. Mnichovice 
(Praha-východ) obce nad 10 000 obyvatel 1. Říčany 2. Beroun 3. Brandýs n/Labem–St. Boleslav 
SRCM: společnost EKO-KOM   
 


