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Třídí už 73 % lidí!

Podíl třídičů odpadu se za 15 let v ČR
zvýšil o 10 procentních bodů.
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V Ý VOJ P O S TOJ Ů OBY VATE L K TŘ ÍD Ě NÍ OD PA D Ů

Vážení představitelé
měst a obcí,
do Vánoc zbývá už jen pár
dní, nervozita a stres vrcholí.
A k tomu všemu ještě sehnat
vánoční dárky. Máte to podobně? Pak jistě dáte, stejně
jako já, za pravdu mým kolegům, kteří říkají, že o tom
přece Vánoce nejsou. Jsou to
svátky klidu, pohody a vzácných chvil strávených s našimi
nejbližšími.
Tu pravou vánoční atmosféru jsme se pokusili vnést
i do tohoto vydání Zpr@vodaje
pro obce. Seznámíme Vás
s výsledky aktuálního průzkumu Vývoje postojů veřejnosti
k třídění odpadů, s novým sazebníkem, najdete v něm
také informace o novinkách,
které pro Vás v novém roce
připravujeme. A vydáme se
po stopách odpadu s Vávrou
Hradilkem.
Přeji Vám tedy klidné a příjemné čtení, krásné vánoční
svátky a šťastný vstup do roku
2019.

Podíl třídičů odpadu
se za 15 let v ČR zvýšil
o 10 procentních bodů.
Třídí už 73 % lidí!
Komunální odpad již třídí skoro ¾ obyvatel České
republiky. To dokazuje, že pro většinu lidí se již tato
činnost stala takřka každodenní rutinou. Zajímavé
je ale zjištění, že nejvíce se o tuto problematiku
zajímají obyvatelé Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje a kraje Vysočina. Vyplývá to
z průzkumů zaměřených na vývoj postojů obyvatelstva k třídění odpadů, které si nechává společnost
EKO-KOM zpracovat.

}

Od roku 2003 se rozšířila „třídičská základna“ o 10 procentních bodů – z 63 na 73 % obyvatel. Z výzkumu přitom vyplynulo,
že k nejvyšším meziročním změnám
došlo mezi roky 2003 a 2006. Vysvětlení je logické – téma třídění odpadů bylo tehdy poměrně nové a tím
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ředitelka oddělení
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pádem i velmi atraktivní. Během finanční krize, v letech 2007–2009 došlo naopak k poklesu účasti, pak se
situace znovu stabilizovala. V posledních pěti letech bylo ale tempo
růstu pomalejší – to je dáno částečně stárnutím populace, a také pomalým rozvojem sběrné sítě v těch
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obcích a městech, kde zatím není třídění odpadů prioritou.
Zbývající, 27procentní, část obyvatel tvoří netřídiči a tzv. faktičtí
netřídiči. Prvně jmenovaní (20 %)
se do systému sběru odpadů nijak nezapojují a nijak se tím netají.
Zato faktičtí netřídiči (7 %) v průzkumech deklarují svoji účast na třídění komunálního odpadu, označují

se za třídiče, ve skutečnosti ale svůj
odpad netřídí. V tomto případě lze
vypozorovat efekt sociálního nátlaku
– to znamená, že dotázaný na otázku
odpoví tak, jak si myslí, že by měl
odpovědět, aby byla společensky korektní.
Průzkum také upozornil na lokální rozdíly. Napříč všemi kraji mají
lidé různé podmínky pro třídění od-

@

padu. Zajímavé je například subjektivní vnímání docházkové vzdálenosti
ke kontejnerům na tříděný odpad.
Zatímco v Karlovarském a Pardubickém kraji je hodnocena vzdálenost
k barevným kontejnerům jako dostatečně blízká pro více než 80 procent
obyvatel, na Vysočině a v Jihočeském kraji jsou „blízko“ zhruba pro
60 procent lidí. 
n
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Hodnocení umístění kontejnerů
na tříděný odpad

Podíl obyvatel, kteří se zajímají
o informace o tříděném odpadu
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A kc e rok u 2 019

Nádoby na oddělený sběr kovů
Produkce kovových obalů v ČR roste. Výrobci tak
reagují i na spotřebitelskou poptávku po tomto
balení. Za rok 2017 se vyprodukovalo v ČR zhruba
9 tisíc tun nápojových plechovek. Kromě toho
se plechové obaly využívají i k balení potravin.
Na tento rostoucí trend reaguje i AOS EKO-KOM.

}

Máte v obci kontejner na papír,
sklo, plasty, nápojový karton
a ten na kovy vám ještě chybí?
Pak se můžete obrátit na AOS
EKO-KOM. Od 1. ledna 2019 budeme poskytovat v rámci rozšiřování
sběrné sítě pro tříděný odpad i kontejnery na oddělený sběr kovových
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odpadů. Chceme tak pomoci obcím a městům zapojeným v systému EKO-KOM v dalším zkvalitňování tříděného sběru. Reagujeme
tak jednak na poptávku po těchto
nádobách, související se zavedením povinného třídění kovů v obcích
od roku 2015, a také na rostoucí

produkci kovových obalů, zejména
nápojových plechovek, jejichž míra
použití a množství v posledních letech narůstá. Naším cílem je přispět touto cestou k tomu, aby bylo
maximální možné množství těchto
obalů spotřebiteli řádně vytříděno
a mohly být následně předány k recyklaci. Primárně budeme poskytovat nádoby zvonového typu o velikosti 1100 l, které umožňují udržet
kvalitu vytříděných kovových odpadů na požadované úrovni. Pokud
budete mít zájem o tyto nádoby, obraťte se na svého regionálního manažera společnosti EKO-KOM, který
s Vámi projedná potřebné detaily.  n
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Nezapomeňte na Dotazník
Se začátkem roku 2019 se váže také celkem
rutinní povinnost – vyplnit Dotazník o nakládání
s komunálním odpadem na území obce, se
zaměřením na tříděný sběr za rok 2018. Stejně jako
loni bude v elektronické podobě, od 2. 1. 2019 si jej
můžete stáhnout na našich webových stránkách.

}

Při vyplňování elektronického dotazníku můžete více
využít funkce tohoto dokumentu, jako jsou předvyplněná
pole, vybírací tlačítka, kontrola
správnosti vyplnění apod. Vyplněný dotazník lze odeslat přímo
tlačítkem z elektronického formu-

láře dotazníku. Po jeho odeslání
vám přijde e-mailem potvrzení
o přijetí dotazníku.
Dotazník vyplňte až po uzavření
kalendářního roku a zašlete nám
jej nejpozději do 28. 2. 2019 tak, jak
je uvedeno ve Smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů

Nový sazebník odměn
S novým rokem vstoupí také v platnost nový
sazebník odměn a koeficientů bonusových složek,
standardy složení komunálních odpadů a podílů
obalové složky.

z obalů. Předem za vyplnění dotazníků děkujeme!
Dotazník poslouží, tak jako
v minulých letech, k hodnocení vývoje odpadového hospodářství obcí
a zejména pak k vyhodnocení ekonomických ukazatelů hospodaření
s odpady, které jsou také jedním
z podkladů pro stanovení výše odměn obcí v systému EKO-KOM.
Agregované výstupy z dotazníků
mohou využívat také obce, sdružení obcí, mikroregiony a kraje
pro hodnocení vývoje a porovnání
svého odpadového hospodářství.
Uživatelem je také MŽP, případně
MF, SMO ČR a další. 
n

modity plast dochází ke snížení podílu obalů, což je zapříčiněno, mimo
jiné, také nárůstem neplastových
příměsí v tříděném sběru. Toto vyplývá z rozborů odpadů, prováděných
pravidelně podle státem schválené
metodiky. Nemění se odměna za zajištění míst zpětného odběru, včetně
bonusové složky.
n

}

Od 1. ledna 2019 dochází k navýšení odměny za obsluhu míst
zpětného odběru, kdy zejména
u plastu dojde k výraznějšímu nárůstu odměny. Výrazněji zvyšujeme
odměnu za sběr kovů a nápojového
kartonu ve směsi s jinou komoditou.
S ohledem na dlouhodobý trend
vývoje podílu obalů ve sběru jednotlivých komodit, dochází ke změně
podílu obalové složky. Ke zvýšení dojde zejména u komodity papír. U ko-
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kom u nikač ní ka mpa ň

Vydejte se po stopách odpadu
s Vávrou Hradilkem a Samosebou.cz!
Známé latinské přísloví říká: „Opakování je matka
moudrosti.“ Proto tedy lidem v našich komunikačních
kampaních neustále připomínáme, jak důležité je třídit
odpad, jak jej mají správně třídit, co se s odpadem
děje. Aby to opakování nebylo ale nuda, hledáme vždy
novou formu, jak lidem tutéž informaci znovu sdělit.
Tentokrát jsme vsadili na známou tvář – kajakáře
Vavřince Hradilka.

}

Mistr světa a olympijský vítěz
ve vodním slalomu se hned tak
ničeho nezalekne. Nezalekl se
ani nabídky vyměnit kajak za popelářský vůz a třídicí pás s vytříděným
odpadem. Díky tomu teď mají lidé jedinečnou šanci vydat se prostřednictvím unikátního prostorového videa
na cestu odpadu – od jeho vytřídění,
až po jeho recyklaci. Na pomoc si Vávra vybral plasty. Asi proto, že se
s nimi setkáváme nejčastěji a možná
i proto, že jejich dotřídění bývá nejnáročnější. A taky proto, že se o nich
teď všude mluví.

Plastový odpad olympionik nejprve vytřídí do žlutého kontejneru,
ten pak vysype do svozového auta
a pokračuje s odpadem na třídičku.
Tam si Vávra vyzkouší i ruční dotřídění plastů na třídícím pásu.
„Docela to obdivuju, není to žádná
sranda. Občas se tam dostanou,
i když to tak nemá bejt, věci biologickýho původu a to není úplně příjemný,“ přiznal.
Ale teď už se pojďme podívat
raději na to unikátní prostorové video. To řekne víc, než nějaké psané
věty. 
n

u
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Obc e obc ím

Jak upravit kontejnerová stání

}

Plánujete v příštím roce zpříjemnit svým občanům třídění odpadů třeba modernizací kontejnerových stání? Lámete si
hlavu, jak na to? Vezměte si příklad

od jiných obcí. Nově do našeho
Zpr@vodaji zařadíme rubriku, kde
budeme postupně zveřejňovat fotografie různých řešení kontejnerových stání.

Vy, zástupci obcí, se tak můžete
prostřednictvím našeho Zpr@vodaje
inspirovat navzájem. Své fotografie
nebo i písemné tipy můžete posílat
na zpravodaj@ekokom.cz.
n
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Informační samolepky na kontejnery
Společnost EKO-KOM, a.s., nabízí bezplatně obcím informační samolepky na kontejnery na tříděný odpad.
V případě zájmu, prosíme, kontaktuje svého příslušného regionálního manažera.
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Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2019 hodně zdraví, úspěchů
a osobní spokojenosti.
We wish you a Merry Christmas
and Happy New Year 2019.

