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Střední Čechy – Každý Středočech průměrně vytřídil v loňském roce necelých padesát kilogramů
plastů, skla, nápojových kartonů, papíru a kovů. Bylo to o tři kilogramy více než v roce 2011. V
jednotlivých městech se však současné trendy liší. Zatímco v Berouně nebo Mladé Boleslavi množství
vytříděného odpadu stoupá, v Kolíně a Příbrami naopak.
Společnost EKO-KOM ve spolupráci se Středočeským krajem každoročně pořádá soutěž měst a obcí
My třídíme nejlépe. V průběžném pořadí měst na deset tisíc obyvatel se nyní na předních příčkách
drží Mělník, Říčany nebo Kralupy nad Vltavou. Naopak žebříček uzavírají Kolín a Neratovice.
Vzrůstající tendenci má v Mladé Boleslavi třídění pěti základních složek odpadu (papíru, plastu, skla,
kovu a tetrapakových obalů). Zajištěný je zde sběr textilu a svoz bioodpadu pro lidi bydlící v rodinných
domech. V rámci kolektivního systému mohou všichni bez problémů odevzdávat vysloužilé
elektrospotřebiče ve sběrných dvorech.
Mluvčí Mladé Boleslavi Hana Jandová Koišová informovala, že přes vzrůstající trend třídění se v
kontejnerech na směsný komunální odpad nachází stále velké množství materiálů, které by občané
mohli odložit do kontejnerů k tomu určených nebo odevzdat na sběrných dvorech. "Podle názoru
našich odborníků je kontejnerů na základní složky tříděného odpadu (papír, plast, TTP, sklo) po městě
dostatečné množství, k velkému navýšení počtu došlo v roce 2011 a v současné době se o dalším
navýšení neuvažuje," podotýká mluvčí.
Berounští dostanou speciální tašky
Lidí, kteří třídí, přibývá také v Berouně. Město recyklací loni uspořilo přes 65 milionů MJ energie a
přispělo tak ke snížení emisí o zhruba 2700 tun ekvivalentu oxidu uhličitého.
Beroun se také připojil do pilotního projektu, kdy některé domácnosti mohou obdržet zdarma speciální
tašky na tříděný odpad. Jde o zkušební projekt, jehož cílem je zefektivnění třídění v domácnostech. V
rámci něj domácnosti dostanou odolné barevně odlišené tašky určené k separaci plastů, papíru a skla.
Berounští radní souhlasili s tím, že v první fázi město zakoupí speciální tašky pro zhruba třetinu
domácností. Mluvčí města Pavla Švédová vysvětlila, "nákup podpořila komise životního prostředí,
která současně doporučila nevydávat sady těm domácnostem, které nemají dosud zaplacen místní
poplatek za odpad." Město i odpadová společnost si od projektu slibují zvýšení celkového množství
separovaného odpadu, který je možné dále energeticky či materiálově využívat.
Hmotnost vytříděného odpadu je již několik let stejná v Kladně. Lidé zde vyčlení přibližně 1500 tun
skla, papíru a plastů za rok. Právě u skla a plastů třídění Kladenských "pokulhává". Vedení města nyní
zvažuje na základě analýzy zvýšení počtu stanovišť nádob na třídění odpadu.
Přes dostatek nádob lidé třídí méně
Množství separovaného odpadu se v Příbrami v posledních letech nezvyšuje. Mluvčí města Ondřej
Šlechtický podotýká: "Po letech růstu v letech 2002 až 2009 je nyní období stagnace." Příklad surovin,
jejichž vytříděné množství "pokulhává" za ostatními, podle mluvčího město uvést nemůže, protože
údaje ovlivňuje i chování zákazníků.
Navíc Ondřej Šlechtický uvádí příklad papíru, u něhož je obvyklým ukazatelem cena na světových
trzích. "Ta je nyní příznivá, takže v mnohých městech vznikají nové výkupny, které papír vykupují."
Množství vytříděného odpadu za poslední rok klesá v Kolíně. A to i přes to, že počet nádob ke třídění

se za poslední roky neustále zvyšoval. Mluvčí města Jiřina Holubová Deníku sdělila, že občané
rozhodně mají možnost odpad třídit, ale ne povinnost a možná i proto v sumě produkce tříděného
odpadu je tendence klesající. "Malá výtěžnost v třídění je především v elektroodpadech, dále poté ve
sklu, často se nedaří třídit zvlášť bílé sklo a odevzdáváme i málo kartonových obalů," uvádí mluvčí.
Vedení města Kolín plánuje vylepšit o podzemní kontejnery do nejfrekventovanějších oblastí města.
"Pokusíme se vylepšit službu pro občany i vzhled města. Na tento projekt nyní budeme žádat o
dotaci," říká Jiřina Holubová.
Malá výtěžnost je především v elektroodpadech, dále poté ve sklu, často se nedaří třídit zvlášť bílé
sklo a odevzdáváme i málo kartonových obalů. Jiřina Holubová, mluvčí města Kolín
Třídění baterií Rekordních 131 122 kilogramů přenosných baterií a akumulátorů odevzdali v loňské
roce Středočeši podle společnosti Ecobat. Představuje to 0,104 kilogramu na jednoho obyvatele. V
porovnání s ostatními kraji České republiky je Středočeský kraj, po hlavním městě Praze, druhým
nejúspěšnějším krajem. A to jak do celkového objemu, tak i z hlediska množství odevzdaných baterií a
akumulátorů na jednoho obyvatele. Dobrou zprávou je také to, že se do sběru baterií k recyklaci
zapojují jak obyvatelé, tak firmy působící v regionu.
STŘEDOČEŠI TŘÍDÍ STÁLE VÍC, ALE JEŠTĚ MAJÍ REZERVY
Průběžné pořadí vedou letos Mělničtí (v kategorii obcí nad 10 000 obyvatel), Zelenečtí (v kategorii od
2000 do 10000 obyvatel), Čísovičtí (kategorie 500 až 1999 obyvatel) a Pavlovští mezi nejmenšími
obcemi.

