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TÉMA  

Pardubický kraj je nejlepší v republice ve třídění odpadu. Města a obce regionu se dlouhodobě o 

problematiku nakládání s odpady zajímají a mají v ní dobré výsledky. Výtěžnost papíru, skla, plastu a 

nápojového kartonu na osobu je na Pardubicku přes 47 kilogramů, tedy výrazně více, než je 

celorepublikový průměr.  

 

Občané Pardubického kraje mohou odpad třídit do více než 13 tisíc barevných kontejnerů na sběr 

odpadu. Zajímavostí je, že kraj má úspěchy ve třídění odpadu i přesto, že hustota kontejnerové sítě 

není příliš vysoká. O jedno sběrné hnízdo se musí podělit 133 lidí. V regionu jsou dlouhodobými 

premianty ve třídění obce Neratov a Horní Ředice.  

"Jsem potěšen, že máme v Pardubickém kraji přeborníky v třídění odpadů. Na druhou stranu bych rád 

na předních příčkách viděl i jiné obce a města. V kraji jich je na 450 a většina z nich se separaci 

odpadů věnuje," uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil. Do 

kolektivního systému EKO-KOM je zapojeno 435 obcí v regionu.  

Téma třídění odpadů rezonuje i krajským městem. Pardubáci mohou smetí vyhodit do více než 1 400 

kontejnerů na území města. Každý rok se jich magistrát snaží přidat alespoň padesát. "Ze statistiky 

uplynulých let je patrné, že s přibývajícími kontejnery více třídíme. Například v roce 2010 odložili lidé 

do 922 kontejnerů na plasty, sklo a papír, zhruba 2 590 tun odpadů, loni to již bylo 2 966 tun. Oproti 

tomu produkce komunálního odpadu oproti roku 2010 loni poklesla o více než 1 400 tun," uvedl 

náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jiří Rozinek.  

Velmi oblíbené jsou v krajském městě i popelnice na sběr bioopadu. Používá je více než 2 400 

domácností. "Od roku 2007 zajišťujeme svoz bioodpadu. Ten je prioritně určen obyvatelům rodinných 

domů. Službu jsme rozšiřovali postupně na celé území, dnes je z původních 318 hnědých 

compostainerů 2 422," popsal náměstek Rozinek. V roce 2008 služby svezly 174 tuny, loni již 1 297 

tun bioodpadu. Zelený odpad putuje do kompostárny v Dražkovicích a každý, kdo je přihlášen do 

sběru bioodpadu dostane ročně 50 kilogramů kompostu zdarma. Za zapůjčení a výsyp jedné nádoby 

platí uživatelé 300 korun ročně, zbývající část nákladů, zhruba dvě třetiny, hradí město.  

 

DRUHÉ MÍSTO V REPUBLICE  

Do systému EKO-KOM je na Pardubicku zapojeno 435 obcí. Ty každým rokem soutěží o Perníkovou 

popelnici, ocenění v oblasti sběru a třídění odpadu. Soutěžní klání má v posledních letech v regionu 

dva jasné favority - Horní Ředice a Neratov. V posledním roce celostátní soutěže O křišťálovou 

popelnici ale dokázala uspět Třemošnice, která obsadila druhou příčku za Ždírcem nad Doubravou z 

Vysočiny. "Snažíme se, aby kontejnerová síť byla dostatečně hustá a aby sběrné nádoby byly 

dostatečně blízko občanům. Snažíme se ale neustále zlepšovat, stále je to nedokonalé," řekl po 

vyhlašování celostátní soutěže O křišťálovou popelnici Krajským novinám starosta Třemošnice 

Miroslav Bubeník. Společně s pomyslnou stříbrnou medailí putovala do Třemošnice i odměna na sto 

tisíc korun. "Šek určitě použijeme na zlepšení našeho odpadového hospodářství, na nakoupení 

dalších kontejnerů a na zlepšení sběrných míst jako takových," popsal Miroslav Bubeník.  

 

Foto: Velmi úspěšná byla v loňském roce v třídění odpadů obec Třemošnice. Ocenění sbírala nejen v 

domácím kraji, ale i v celorepublikovém finále. zdroj:  
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