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TÉMA  

 

Ve Středočeském kraji dosáhli lidé ve třídění odpadu jeden z nejlepších výsledků v zemi. Podle vedení kraje 

na tom mají zásluhu zejména propagační a informační akce, soutěže, a další aktivity, pořádané ve spolupráci 

s odbornými firmami na zpracování odpadu. Třídí se zde zejména papír, plasty, sklo a v posledních letech se 

také zvyšuje počet kontejnerů na sběr nápojových kartonů.  

Také v tomto roce pořádá Středočeský kraj propagační a informační aktivity určené pro veřejnost, které jsou 

zaměřené zejména na zvýšení intenzity třídění odpadů. "Jedná se například o akce, které kraj organizuje ve 

spolupráci se společností EKO-KOM, jako je třeba soutěž s názvem My třídíme nejlépe, určená pro obce, 

soutěže Odpadiáda se zase mohou zúčastnit školy,” uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za životní 

prostředí a zemědělství Marek Semerád. Obdobné aktivity pořádá kraj i ve spolupráci s kolektivním systémem 

třídění elektroodpadů ELEKTROWIN. Cílem této soutěže je zvýšit množství zpětného odběru použitých 

elektrozařízení z domácností.  

Řečí čísel se v průměru podařilo každému obyvateli kraje vytřídit 42,4 kilogramu papírů, plastů, skla a 

nápojových kartonů. Navíc připadá na každého obyvatele 5,5 kilogramu vytříděných kovů. Podle výsledků 

zmíněné soutěže My třídíme nejlépe za rok 2014 na tom nejlíp se tříděním papíru, plastů a skla byla města a 

obce Mělník, Davle, Zeleneč a Samopše. Každá z uvedených obcí zvítězila v samostatné kategorii podle 

počtu obyvatel, například Mělník zvítězil v kategorii měst nad deset tisíc obyvatel, v Zelenči jsou nejlepší mezi 

městy se dvěma až deseti tisíci obyvateli. "Očekávám, že další středočeská města a obce se letos aktivně do 

soutěže zapojí a předstihnou loňské vítěze," doplnil Semerád.  

KE TŘÍDĚNÍ LIDI NENUTÍME Podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše je za opakovaným úspěchem dvacetileté 

působění na lidi. "V době, kdy ve městě začaly vznikat supermarkety, množství odpadu narostlo o zhruba dvě 

procenta. Naštěstí se nám tento stav podařilo stabilizovat, nyní množství odpadu, který končí na skládce, 

klesá. Díky tomu nemusíme navyšovat poplatky za svoz komunálního odpadu, které držíme už zhruba deset 

let na stejné úrovni," řekl starosta.  

Doplnil, že město své obyvatele ke třídění nenutilo, vybudováním sběrných dvorů jim ovšem dalo možnost 

bezplatně odkládat různé druhy odpadu. "Jsem rád, že jsem se dožil chvíle, kdy město patří mezi špičky v 

České republice z hlediska třídění," poznamenal Mikeš. I přes dobré výsledky v třídění vidí vedení kraje ještě 

ve využití nepotřebných obalů další potenciál na zlepšení. "I když má Středočeský kraj v celorepublikovém 

srovnání ve třídění využitelných složek z komunálního odpadu velmi dobrou pozici, zejména co se týká třídění 

plastů, tak máme ještě rezervy ve třídění papíru a skla," uvedl Semerád.  

Na tyto dvě komodity budou podle něj dále směrovány i informační aktivity kraje s tím, že jedna z cest, jak 

zvýšit množství tříděného odpadu je další rozšíření počtu sběrných míst a zvýšení frekvence jejich vyvážení. 

Tady je velký prostor zejména pro představitele obcí a měst.  

Už nyní přitom spolupráce se společností EKO-KOM přináší pravidelné zahušťování sběrné sítě nádob 

na tříděný odpad. Ke konci loňského roku se na území Středočeského kraje nacházelo 33 

678 barevných kontejnerů. Kontejnery na tříděný sběr jsou občanům v kraji opět výrazně blíž, protože jedno 

průměrné kontejnerové hnízdo slouží pouze pro 131 obyvatel. Například v roce 2005 byla 

barevných kontejnerů v kraji pouze polovina, přesně 16 776 a jedno kontejnerové hnízdo tenkrát sloužilo pro 

bezmála dvě stovky obyvatel. Proti roku 2013 vzrostl počet barevných kontejnerů v kraji o 1 380. 

"Zjednodušeně řečeno, občan bude jistě lépe třídit odpad v okamžiku, kdy nebude muset chodit ke sběrným 

kontejnerům mnohem dál než k popelnicím. A také se mu jistě nebude chtít cpát tříděný odpad do 

přeplněných sběrných nádob," uzavřel náměstek středočeského hejtmana.  
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