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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.  

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 EKO-KOM obcím bezplatně zapůjčuje nádoby 

pro sběr skla o objemu 1 100 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 Věry 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 EKOKOMem 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 navíc 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.  
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