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Východní Čechy - Na jednoho obyvatele Pardubického kraje připadlo 44,3 kilogramu 

recyklovatelných komunálních odpadů s výjimkou kovů, v hradeckém kraji o tři kilogramy méně. 

Nejpilnější v třídění odpadu v České republice byli minulý rok lidé v Pardubickém kraji. Na jednoho 

obyvatele připadlo 44,3 kilogramu recyklovatelných komunálních odpadů s výjimkou kovů. 

Na druhém místě je Praha, Královéhradecký kraj se umístil na páté příčce se 41,7 kilogramy na hlavu. 

Republikový průměr v třídění papíru, plastů, skla a nápojových kartonů loni činil 39,7 kilo. 

„Pardubický kraj i mnoho obcí v regionu organizují informační kampaně a motivační programy na 

podporu třídění odpadu. To má zřejmě dopad na umístění kraje. Sběrná kontejnerová síť tady přitom 

hustší není," řekla Šárka Nováková, mluvčí společnosti EKO-KOM, která provozuje celorepublikový 

systém recyklace komunálního odpadu. 

Hejtmanství skutečně každoročně vyhlašuje soutěž obcí ve sběru tříděného odpadu Perníková 

popelnice v několika kategoriích podle počtu obyvatel. S oceněními jsou spojené i finanční odměny. 

Za loňský rok se absolutním vítězem staly Horní Ředice na Pardubicku. 

„Je to jednoduché. Čím víc třídíme, tím méně máme komunálního odpadu a šetříme tím finanční 

prostředky za jeho likvidaci. Proto i výhru chceme vrátit do systému sběru odpadů. Chceme pořídit 

nové kontejnery a investovat do zkrášlení okolí sběrných míst, protože tam ještě něco přeci jen 

dlužíme," řekl starosta obce Jiří Kosel. 

Královéhradecký kraj vyhlašuje každoročně podobnou soutěž Čistá obec. Letos v ní vavříny sbíraly 

vesnice a města z Krkonoš. Vůbec nejlépe podle pořadí třídila odpady Malá Úpa, z větších sídel 

uspěla Pec pod Sněžkou a Úpice. 

„Jsme na horách, v národním parku, takže nás k třídění odpadů vede ochrana životního prostředí," 

komentoval vítězství starosta Malé Úpy Martin Prokop. 

K třídění podle něj obec se 150 obyvateli vede i finanční hledisko. „Jsme až u hranic, takže nás 

doprava a svoz odpadu stojí hodně peněz, ale část finančních prostředků se nám vrací zpátky." 
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