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VYSOČINA – Všichni to známe, na odpočívadlech u silnic zbydou nejen po řidičích kamionů, ale i po 

šoférech osobních aut odpadky, v lepším případě odpad zabalený v pytlích. Už si ale nikdo nedá práci 

s jejich vytříděním. Na jaře se pak dobrovolníci včetně dětí vydají k silnicím, aby je v rámci jarního 

úklidu odpadků zbavili. 

Kraj Vysočina navazuje na svou akci Čistá Vysočina a společně s obalovou společností EKO-KOM se 

vydává do boje s odpadky. Připravily konkrétní aktivity na podporu omezení odhazování odpadů mimo 

místa k tomu určená. 

"Pilotní projekt se zaměřuje na řidiče. Při kontrolách kamiónů na krajských silnicích do konce roku 

rozdáme řidičům 600 speciálních sad pro odložení, a především vytřídění jejich cestovního odpadu. 

Pro řidiče osobních aut jsme připravili 6 000 parkovacích hodin ve tvaru kontejneru na tříděný odpad s 

informacemi o smyslu a důležitosti správného třídění odpadů," popsal aktivity krajský radní pro oblast 

životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. "Chceme tak udržet Vysočinu čistou a podpořit úsilí 

tisíců dobrovolníků, kteří se o čistotu podél komunikací zasloužili." 

Originální parkovací hodiny dostanou řidiči především na akcích pro veřejnost spolupořádaných 

krajem. Minulý týden v rámci akcí Čisté mobility dostali lidé v okresních městech první tisícovku hodin. 



Z akcí pro odbornou veřejnost to budou exkurze a konference pro školní koordinátory ekologické 

výchovy k problematice změn klimatu a semináře pro starosty. 

"S krajským úřadem jsme připravili sady pro řidiče kamiónů, které obsahují barevné sáčky 

pro tříděný plastový odpad a také pro ostatní směsný odpad. K tomu řidiči obdrží český i cizojazyčný 

letáček s informacemi o správném třídění odpadů a také o tom, co se z vytříděných odpadů dále 

vyrábí. Součástí sady je i utěrka na brýle, přičemž každá je vyrobena z jedné vytříděné PET lahve. 

Vše je vloženo do tašky, která je vyrobena z 80 % z recyklovaného materiálu a opakovaně 

použitelná," podrobně popsal obsah sady Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM, a.s. 

V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina přes 76 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů, a 

nápojových kartonů. Odpočítáme-li vytříděné kovy, pak to bylo téměř 54 kilogramů. To je o pět kil více, 

než je průměr ČR. Vysočina má zároveň nejhustší sběrnou kontejnerovou síť v rámci všech krajů ČR. 

 


