
Třídíme a t řídíme dob ře – Vysočina je op ět nad pr ůměrem ČR 
 
Proč se vlastně odpady třídí? Proč to vlastně mám dělat? Jaký to má smysl? To jsou jedny z 
velmi častých otázek každého z nás na tuto problematiku. I na tyto otázky bude odpovídat 
informační kampaň, která je již osmým rokem součástí společného projektu kraje a 
společnosti EKO-KOM, a.s. Mimo pořizování barevných kontejnerů, sérii odborných 
seminářů pro zástupce měst a obcí a venkovních akcí pro veřejnost, bude část kampaně 
zaměřena na podporu vyšší účasti obyvatel na třídění odpadů.  V kraji přibývají nově i 
červené nádoby na vyřazené elektro a baterie, je podporován oddělený sběr bioodpadu,  
což napomáhá dostupnosti systému třídění občanům a přispívá ke snižování produkce 
směsných odpadů, které skončí na skládkách  
I přes veškeré aktivity všech subjektů podílejících se na organizování systému nakládání 
s odpady produkce směsného komunálního odpadu roste s rostoucí životní úrovní v regionu. 
Cílem kraje a obcí Vysočiny je vytvořit efektivní systém nakládání s komunálními odpady, 
aby odpad, který již nelze využít pro recyklaci, byl využit na výrobu elektrické energie a tepla. 
Děkujeme, že třídíte! 
 
Názor odborníka: 
Kraj Vysočina patří dlouhodobě mezi kraje, které dosahují nadprůměrných výsledků v 
v třídění papíru, plastů, skla, nápojového kartonu a kovů. Průměrnému obyvateli kraje se 
v roce 2010 podařilo vytřídit 54,8 kg uvedených druhů využitelných odpadů, což je téměř o 3 
kg více, než činí průměr celé republiky. Navíc tento výsledek znamenal oproti roku 2009 
další nárůst výtěžnosti tříděných odpadů na jednoho obyvatele o 15%. Tento výsledek se 
podařilo dosáhnout především díky aktivnímu a odpovědnému přístupu většiny obyvatel 
kraje. Z výsledků průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 83 % všech obyvatel kraje již 
odpady třídí, zdůraznila RNDr. Jana Krčmářová, oblastní manažerka spol. EKO-KOM, a.s.  
Názor odborníka: 
Kraj Vysočina je na tom dobře i z pohledu sběrné sítě. Na konci roku 2010 měli obyvatelé 
kraje k dispozici bezmála 16 000 barevných kontejnerů, do kterých mohli odkládat své 
tříděné odpady. Z toho jich bylo nejvíce pro sběr skla a plastů. Jedno sběrné hnízdo tak 
v loňském roce sloužilo v průměru 97 občanům. V tomto drží kraj Vysočina prvenství v rámci 
celé země – v průměru ČR totiž připadá na jedno průměrné sběrné hnízdo více než 150 
obyvatel. V rámci společného projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a 
kraje Vysočino přibylo v roce 2010 do sběrné sítě 446 barevných kontejnerů pro sběr papíru 
a bílého skla. V letošním roce přibude dalších 93 nádob, uvedl regionální manažer 
společnosti EKO-KOM, a.s., Roman Zouhar.  
 
 


