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V soutěži o křišťálovou popelnici za rok 2014 zvítězil Dvůr Králové nad Labem. Šestnáctitisícové 

město má podle poroty nejlepší systém sběru a třídění komunálního odpadu v České republice. 

Uspěla i další východočeská města.  

 

Komise hodnotí nejen podíl vytříděného odpadu, ale také informovanost občanů nebo zapojení dětí a 

škol. Dvůr Králové v soutěži uspěl už loni, kdy se dostal mezi čtrnáct finalistů.  

 

"Loni jsme získali malou popelnici, ale ta velká je jen jedna. Řekli jsme si, že ji chceme, a tak jsme loni 

zabrali," řekl s nadsázkou místostarosta Dvora Králové nad Labem Dušan Sedláček, který od 

společnosti EKO-KOM převzal kromě putovní ceny také šek na 150 tisíc korun.  

 

Na druhém místě skončil Turnov a třetici nejlepších uzavřely jihomoravské Čejkovice. Obce se 

shodují, že za jejich úspěchy stojí především práce s mládeží a motivační programy. V Čejkovicích 

například používají jednorázové štítky, které lidé nalepují na popelnice při každém vývozu.  

 

"Jeden štítek stojí 70 korun. Pokud lidé dobře třídí, naplní popelnici za delší dobu a mohou tak ušetřit. 

To je silný motivátor. Když mají lidé zaplacený paušál, nepotřebují odpady omezit," vysvětlil starosta 

Čejkovic Pavel Novotný.  

 

Z Královéhradeckého kraje v soutěži uspěl také Červený Kostelec, který byl jedním ze čtrnácti 

finalistů. Vyhlášení bylo součástí 16. ročníku konference Odpady a obce, kterou ve středu a ve čtvrtek 

pořádala v hradeckém Aldisu společnost EKO-KOM. Do jejího systému sběru a třídění odpadů je 

zapojeno přes šest tisíc obcí v Česku a 81 procent obalů na trhu.  

 

"Česká síť kontejnerů na tříděný odpad je jedna z nejkvalitnějších v Evropě. Lidé mohou využít 253 

tisíc barevných nádob. Kontejnerů. V loňském roce se do třídění zapojilo 75 procent Čechů," popsala 

mluvčí společnosti EKO-KOM Šárka Nováková.  
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Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference Odpady a obce oznámeny výsledky 

celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2014. Informovala o tom Šárka Nováková, 

mluvčí společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže. 

V letošním XI. ročníku soutěže se na prvním místě umístilo město Dvůr Králové nad Labem, které si 

odneslo putovní Křišťálovou popelnici se svým jménem. Zástupcům města byl předán šek na 150 tisíc 

korun. Druhé místo získalo město Turnov, které obdrželo 100 tisíc korun, a třetí příčku obsadila obec 
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Čejkovice. Šek pro ně, měl hodnotu 70 tisíc korun. Obě obce byly odměněny také menšími 

křišťálovými popelnicemi. Ceny vítězům předali zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM. 

V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním 

odpadem, komplexnosti hospodaření se všemi komunálními odpady v obci a také informování občanů 

o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí především na 

základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví a do 

soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto systému zapojeny. 

V letošním roce se do finálového kola probojovala tato města a obce: Čejkovice, Červený Kostelec, 

Český Brod, Davle, Dvůr Králové nad Labem, Grygov, Jeseník, Moravská Třebová, Olomouc, Říčany, 

Štěnovice, Třinec, Turnov a Žamberk. 

Konference Odpady a obce 2015 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské 

komory ČR a Statutárního města Hradec Králové. 

Naše voda, foto: EKO-KOM 
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V soutěži o křišťálovou popelnici za rok 2014 zvítězil Dvůr Králové nad Labem. Šestnáctitisícové 

město má podle poroty nejlepší systém sběru a třídění komunálního odpadu v České republice. 

Uspěla i další východočeská města.  

Místostarosta Dvora Králové nad Labem Dušan Sedláček s Křišťálovou popelnicí za rok 2014.  

Komise hodnotí nejen podíl vytříděného odpadu, ale také informovanost občanů nebo zapojení dětí 

a škol. Dvůr Králové v soutěži uspěl už loni, kdy se dostal mezi čtrnáct finalistů. 

„Loni jsme získali malou popelnici, ale ta velká je jen jedna. Řekli jsme si, že ji chceme, a tak jsme loni 

zabrali,“ řekl s nadsázkou místostarosta Dvora Králové nad Labem Dušan Sedláček, který od 

společnosti EKO-KOM převzal kromě putovní ceny také šek na 150 tisíc korun. 

Kolik se vytřídí 

V roce 2014 bylo recyklováno 75 procent všech obalů dodaných na trh klienty systému EKO-KOM.  

89 % papír 

73 % sklo 

67 % plasty 

62 % kovy 

21 % nápojové kartony 

Na druhém místě skončil Turnov a třetici nejlepších uzavřely jihomoravské Čejkovice. Obce se 

shodují, že za jejich úspěchy stojí především práce s mládeží a motivační programy. V Čejkovicích 

například používají jednorázové štítky, které lidé nalepují na popelnice při každém vývozu. 

„Jeden štítek stojí 70 korun. Pokud lidé dobře třídí, naplní popelnici za delší dobu a mohou tak ušetřit. 

To je silný motivátor. Když mají lidé zaplacený paušál, nepotřebují odpady omezit,“ vysvětlil starosta 

Čejkovic Pavel Novotný. 

Z Královéhradeckého kraje v soutěži uspěl také Červený Kostelec, který byl jedním ze čtrnácti 

finalistů. Vyhlášení bylo součástí 16. ročníku konference Odpady a obce, kterou ve středu a ve 

čtvrtek pořádala v hradeckém Aldisu společnost EKO-KOM. Do jejího systému sběru a třídění 

odpadů je zapojeno přes šest tisíc obcí v Česku a 81 procent obalů na trhu. 
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„Česká síť kontejnerů na tříděný odpad je jedna z nejkvalitnějších v Evropě. Lidé mohou využít 253 

tisíc barevných nádob. Kontejnerů. V loňském roce se do třídění zapojilo 75 procent Čechů,“ 

popsala mluvčí společnosti EKO-KOM Šárka Nováková. 
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Hradec Králové – Cenu Křišťálová popelnice za nejlepší systém sběru a třídění komunálního odpadu 

za rok 2014 získal Dvůr Králové nad Labem. Soutěž pořádá společnost Ekokom, která v Česku 

organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů. Na druhém místě v 11. ročníku soutěže se umístil 

Turnov, třetí byly Čejkovice na Hodonínsku. Celkem se klání zúčastnilo na šest tisíc obcí.  

Dvůr Králové se do finálového kola probojoval už v předchozím ročníku, na stupně vítězů však tehdy 

nedosáhl.  

Letos se do finále vedle vítězné trojice dostal také Červený Kostelec, Český Brod, Davle, Grygov, 

Jeseník, Moravská Třebová, Olomouc, Říčany, Štěnovice, Třinec a Žamberk. Vítězové si mezi sebou 

rozdělili odměnu 320 tisíc korun.  

Loni podle údajů společnosti Ekokom každý občan ČR vytřídil v průměru 40,5 kilogramu plastů, skla, 

papíru a nápojových kartonů.  

Foto: Ekokom  
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Východočeská města uspěla v soutěži O křišťálovou popelnici za rok 2014. - See more at:  

http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-11-06-2015-18-00#sthash.YJAg7OxC.dpuf  

V čase 06:13 
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V letošním XI. ročníku soutěže se na prvním místě umístilo město Dvůr Králové nad Labem, které si 

odneslo putovní Křišťálovou popelnici se svým jménem. Zástupcům města byl předán šek na 150 

tisíc korun. Druhé místo získalo město Turnov, které obdrželo 100 tisíc korun, a třetí příčku obsadila 

obec Čejkovice. Šek pro ně, měl hodnotu 70 tisíc korun. Obě obce byly odměněny také menšími 

křišťálovými popelnicemi. 

V letošním roce se do finálového kola probojovala tato města a obce: Čejkovice, Červený Kostelec, 

Český Brod, Davle, Dvůr Králové nad Labem, Grygov, Jeseník, Moravská Třebová, Olomouc, Říčany, 

Štěnovice, Třinec, Turnov a Žamberk. 

V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním 

odpadem, komplexnosti hospodaření se všemi komunálními odpady v obci a také informování občanů 

o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí především na 

základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví a do 

soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto systému zapojeny. 

Výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2014 byly vyhlášeny na 

slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci konference Odpady a obce. 

 

 

 

 

Název: Výsledky celostátní soutěže obcí O křišťálovou popelnici 

Zdroj: Enviweb 

Datum: 12.06.2015 

Odkaz: http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/103239/vysledky-celostatni-souteze-

obci-o-kristalovou-popelnici 

Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference Odpady a obce oznámeny výsledky 

celostátní soutěže obcí ,,O křišťálovou popelnici" za rok 2014. Ceny předali zástupci autorizované 

obalové společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže. 

Již šestnáctým rokem se v Hradci Králové koná odborná konference Odpady a obce, která se pořádá 

v rámci cyklu odborných konferencí Odpadové dny. Také letos se na konferenci schází široká odborná 

veřejnost a odborníci, kteří se  vyjadřují k aktuálním odpadovým tématům. V úvodu konference 

vystoupil také Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, který hovořil o 

prioritách a dalším vývoji legislativy v oblasti odpadového hospodářství v ČR.  

Konference Odpady a obce 2015 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské 

komory ČR a Statutárního města Hradec Králové. 

V letošním XI. ročníku soutěže se na prvním místě umístilo město Dvůr Králové nad Labem, které si 

odneslo putovní Křišťálovou popelnici se svým jménem. Zástupcům města byl předán šek na 150 

tisíc korun. Druhé místo získalo město Turnov, které obdrželo 100 tisíc korun, a třetí příčku obsadila 

obec Čejkovice. Šek pro ně, měl hodnotu 70 tisíc korun. Obě obce byly odměněny také menšími 

křišťálovými popelnicemi. 

Co se hodnotí 

V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním 

odpadem, komplexnosti hospodaření se všemi komunálními odpady v obci a také informování občanů 

o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí především na 

základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví a do 

soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto systému zapojeny.  

V letošním roce se do finálového kola probojovala tato města a obce: Čejkovice, Červený Kostelec, 

Český Brod, Davle, Dvůr Králové nad Labem, Grygov, Jeseník, Moravská Třebová, Olomouc, Říčany, 

Štěnovice, Třinec, Turnov a Žamberk.  
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Město zvítězilo v XI. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, v níž se hodnotí zajištění a efektivita 

systému sběru a třídění komunálního odpadu včetně ekologické výchovy a osvěty. Cenu a šek na 150 

tisíc korun na slavnostním vyhlášení v Hradci Králové převzali ve středu 10. června místostarosta Ing. 

Dušan Sedláček, do jehož gesce spadá životní prostředí, a Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru 

životního prostředí na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

„Vítězství bylo příjemným překvapením. Je to potvrzení toho, že odvádíme dobrou práci. Získané 

finanční prostředky použijeme na ekologickou výchovu dětí a mládeže a na nákup zařízení 

potřebného ke třídění odpadu,“ podotkl místostarosta Ing. Dušan Sedláček. 

 

Soutěž vyhlašuje společnost EKO-KOM, a. s., která zajišťuje celorepublikový systém třídění, 

recyklace a využití obalového odpadu. Hodnocení se provádí především na základě údajů 

poskytovaných obcemi v rámci pravidelného výkaznictví a do soutěže jsou automaticky zařazeny 

všechny obce, které jsou do tohoto systému zapojeny. 

 

„Tříděním odpadů se zabýváme dlouhodobě, a to již od roku 1998. Snažíme se neustále zlepšovat, 

věnujeme se ekologické výchově od dětí až po dospělé a učíme je, jak správně s odpady nakládat. 

Nejdůležitější je prevence,“ uvedla Ing. Eva Šírková. 

 

Obyvatelé města například do svých domácností pravidelně dostávají odpadový kalendář, který je 

zaměřen na třídění odpadů, a ke třídění jsou motivováni i ekonomicky. „Výše poplatku za komunální 

odpad se odvíjí od množství skutečně vyprodukovaného odpadu a lidé si mohou vybrat, zda chtějí 

týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční svoz,“ vysvětlila Ing. Eva Šírková a dodala: „Snažíme se 

průběžně systém budovat a stále zlepšovat. Zmenšujeme například donáškové vzdálenosti, aby 

kontejnery na tříděný odpad byly pro obyvatele dostupnější.“ 

Mgr. Ing. Miroslava Kameníková, tisková mluvčí 

 

 


