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BEROUN Již příští rok se u berounských rodinných domků mohou kromě černých popelnic na 

komunální odpad a hnědých na bioodpad objevit také modré popelnice na papír a žluté na plasty. 

Podle zpracovaného Plánu odpadového hospodářství chce radnice dvacetitisícového města zvýšit 

podíl odpadu, který je možné recyklovat a znovu ho využít. "Jednou z možností, jak toho dosáhnout, 

je právě třídění dům od domu," říká Petra Lišková z kanceláře tajemníka.  

V praxi to znamená, že každá domácnost v rodinném domě, která o to projeví zájem, dostane zdarma 

žlutou a modrou nádobu na kolečkách o objemu 120 nebo 240 litrů. "Podmínkou je, že se do projektu 

zapojí minimálně polovina domácností, které žijí v rodinné zástavbě," upozorňuje Lišková.  

Beroun je v třídění odpadů pokrokový. Středočeský kraj si město vybral pro pilotní projekt 

na třídění a svoz biologicky odbouratelného odpadu. "Do hnědých nádob třídíme od roku 2008. Jak 

u rodinných domů, tak v bytové zástavbě. Svoz máme již delší dobu celoroční. Od konce loňského 

roku svážíme bioodpad u bytových domů jedenkrát týdně. U rodinných domků v zimě jednou za 14 dní 

a po zbytek roku jednou týdně," přibližuje tisková mluvčí radnice Jitka Soukupová.  

 

Křišťálová popelnice  

 

Propracovaný systém třídění odpadů v Berouně dokládá i opakované vítězství v 

soutěži My třídíme nejlépe, kterou vyhlašuje obalová společnost EKO-KOM a Středočeský kraj. 

Předloni zvítězil v kategorii obcí nad deset tisíc. Loni pak v široce zastoupené kategorii obcí nad pět 



tisíc obyvatel. Za rok 2018 se navíc stal Beroun absolutním vítězem, a získal tak putovní 

cenu Křišťálová popelnice.  

Důvody ke zvyšování podílu recyklovatelného odpadu jsou víc než pragmatické. Česká republika se 

stále potýká s vysokou produkcí směsného odpadu, který končí na komunálních skládkách. Češi 

vyprodukují za rok na jednoho obyvatele o 100 kilogramů směsného odpadu více než v sousedním 

Rakousku nebo Německu. Navíc od roku 2024 bude platit zákaz skládkování směsného odpadu, 

kterému bude předcházet výrazné zvýšení poplatků za uložení odpadu na skládku.  

Již od letošního 1. dubna platí novela vyhlášky "O rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů", která obcím stanovuje celoroční povinnost sběru 

biologického odpadu rostlinného původu. Vyhláška nestanovuje, že se to musí nutně dělat svozem 

hnědých odpadových nádob. Plně tak postačí, když je v obci celoročně, třeba jen pár hodin v týdnu, 

přístupný kontejner na bioodpad, a vyhláška je splněna. Některá města jsou ale o krok vpředu. 

Podobně jako v Berouně svážejí hnědé popelnice celoročně v Kolíně či v Mladé Boleslavi. V Kladně 

vyvážejí hnědé odpadní nádoby od soukromých zahrad jednou za dva týdny. Vzniklý kompost 

prodává město jako hnojivo nebo ho využívá při údržbě městské zeleně.  

 

Českobrodský prim  

 

Třídění papíru a plastů dům od domu zavedla od minulého listopadu radnice v Českém Brodě. 

Dvěstěčtyřicetilitrové modré a žluté popelnice vydávaly technické služby lidem zdarma po předložení 

občanského průkazu a sepsání smlouvy o pronájmu. Plasty svážejí českobrodští technici jednou za 

čtrnáct dní v sudé týdny. Papír pak v liché týdny.  

V Berouně radnice vypsala zatím anketu, ve které zjišťuje, zda vlastníci rodinných domků mají o 

popelnice na třídění papíru a plastů zájem. "Po prvním týdnu nám na internetových stránkách města 

kladně odpovědělo již 150 zájemců," uvedla Petra Lišková. Dalších padesát zájemců odevzdalo 

papírové anketní lístky do schránky ve vestibulu radnice.  

"Doma třídíme odpad řadu let. Před časem jsme od města dostali na třídění speciální tašky. 

Popelnice, které bychom ale měli přímo na zahradě, to by bylo pro nás důchodce mnohem lepší 

řešení," říká Hana Jeřábková z berounského Závodí, proč vyplnila anketní lístek mezi prvními.  

Anketa bude pokračovat do konce října. Poté ji vedení města ve spolupráci s odborem životního 

prostředí vyhodnotí a bude řešit další kroky, jako je pořízení popelnic, distribuce a svoz. To vše bude 

zajišťovat v rámci smlouvy s městem společnost AVE. "V případě kladného zájmu ze strany občanů 

předpokládáme, že se žluté a modré třídicí nádoby objeví před rodinnými domky již v příštím roce," 

dodává Petra Lišková.  

 

Souvislosti Třídicí popelnice v kraji  

 

Středočeské domácnosti dostaly od radnic hnědé popelnice na bioodpad jako první v republice. V 

Berouně je majitelé rodinných domků využívají od roku 2008 a technické služby je vyvážejí celoročně. 

Podobně je tomu také v Kladně, Mladé Boleslavi nebo Kolíně. * Berounská radnice nyní zjišťuje zájem 

vlastníků rodinných domků o popelnice na plast a papír. Zájemci mohou odpovídat do konce října. 

Město žluté a modré nádoby poskytne v případě, že o ně projeví zájem aspoň polovina majitelů 

rodinných domů. Popelnice o objemu 120 nebo 240 litrů pořídí radnice na vlastní náklady. Cena jedné 

se pohybuje kolem 800, respektive 1 300 korun. Lidé je dostanou do pronájmu zdarma. Bezplatný 

bude také odvoz papíru a plastu v nich odložený. Za svoz směsného odpadu ročně platí obyvatelé 

Berouna 700 korun za osobu.  

 


