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Východní Čechy patří v recyklování odpadu mezi kraji k nejlepším. Pardubický kraj loni zvítězil 

v třídění papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, hradecký byl třetí.  

 

Východní Čechy – Pardubický kraj tak obhájil své vítězství z roku 2013.  

"Oproti roku 2013 se podařilo obyvatelům našeho kraje zvýšit množství vytříděného odpadu na 

jednoho obyvatele kraje o téměř půl kilogramu. Papíru, plastu, skla a nápojového kartonu jsme v 

loňském roce na hlavu vytřídili 44,6 kilogramů," uvedl pardubický radní Václav Kroutil. Připomněl, že 

ještě před deseti lety činil výsledek jen 26 kilogramů na osobu za rok.  

Druhé místo vybojoval Kraj Vysočina, který sebral 43,6 kilogramu těchto odpadů na jednoho 

obyvatele, třetí Královéhradecký kraj se může pochlubit celkovým výsledkem 43,56 kilogramu.  

 

Mají co dohánět  

 

Celostátní průměr takzvané výtěžnosti, tedy vytříděného množství papíru, plastů, skla a nápojového 

kartonu v kilogramech na osobu a rok, činil v Česku 40,5 kilogramu. Pod touto hranicí skončily 

Karlovarský, Jihočeský, Zlínský, Jihomoravský a zejména Ústecký kraj, který je v žebříčku beznadějně 

poslední. Zvláštní je předposlední místo Jihomoravského kraje, protože podle údajů Svazu měst a 

obcí ČR má druhou nejlépe dostupnou sběrnou síť.  

Vedle výtěžnosti existuje i žebříček sběru jednotlivých druhů odpadu. "Nejlepší třídiči papíru v rámci 

celé ČR žijí v Libereckém kraji, plasty třídí nejlépe Středočeši. V Královéhradeckém kraji umí 

nejlépe třídit sklo," uvedla mluvčí Svazu měst a obcí Štěpánka Filipová.  

Podle jejích slov funguje v Česku také sběr kovových odpadů, uskutečňuje se však hlavně 

prostřednictvím privátních výkupen. "Obce tak budou muset doplnit své sběrné systémy právě o sběr 

kovových odpadů," upozornila mluvčí.  

Radní Královéhradeckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jan Tippner připomněl, 

že pokud by se k výtěžnosti v kraji přičetlo ještě sesbíraných 25 kilogramů kovu na hlavu, dosáhlo by 

množství sesbíraných odpadů na jednoho obyvatele 68,7 kilogramu. V Pardubickém by to bylo 

přibližně stejné množství. Je to o deset kilogramů více, než je průměr ČR.  

 

Kontejnerů přibývá  

 

V obou krajích také přibývá barevných kontejnerů,kam lze tříděný odpad ukládat. V 

Královéhradeckém je rozmístěno celkem 15 712 těchto nádob. "Na jedno průměrné kontejnerové 

hnízdo nyní připadá pouze 114 obyvatel," uvedla mluvčí kraje Martina Götzová. V Pardubickém kraji je 

12 500 barevných kontejnerů. Podle radního Kroutila slouží jedno průměrné kontejnerové hnízdo 

142 obyvatelům.  

 

---  

 

Loňské výsledky  

Každý občan Česka loni vytřídil v průměru 58,7 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. 

Na konci roku 2014 bylo na území českých a moravských obcí umístěno téměř 253 

tisíc barevných kontejnerů. Jedno standardní sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, 
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plast a sklo umožňuje třídit odpady v průměru asi 141 obyvatelům. Mezi kraje s nejlépe dostupnou 

sběrnou sítí na třídění odpadů pro obyvatele patří Vysočina, dále Jihomoravský kraj a 

Královéhradecký kraj. Svaz měst a obcí ČR  

 

 

 

 

 


