
       
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Ostrava, 16.12. 2010 
 
 
První místa v soutěži O keramickou popelnici 2010 obsadily obec Třanovice a město 
Třinec 
 
Vítězem soutěže O keramickou popelnici v kategorii do čtyř tisíc obyvatel se stala 
obec Třanovice z okresu Frýdek- Místek. U měst s počtem obyvatel nad čtyři tisíce pak 
obsadilo nejvyšší příčku město Třinec. Třanovice si meziročně polepšily o tři místa – 
vloni se umístily na čtvrtém místě. Třinec své prvenství obhájil. Vyplývá to z výsledků 
7. ročníku soutěže, kterou v rámci společného projektu podpory tříděného sběru 
realizují Moravskoslezský kraj, autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. 
a Agentura pro regionální rozvoj. 
 
Obce a města Moravskoslezského kraje vytřídily za hodnocené období závěrečného čtvrtletí  
roku 2009 a první až třetí čtvrtletí letošního roku více než 36 tisíc tun papíru, plastu, skla a 
nápojového kartonu, které byly předány k dalšímu využití. Pokud by se toto množství 
vytříděného odpadu naložilo na nákladní vlak, pak by jeho délka činila 123 kilometrů. 
V letošním roce lze předpokládat, že průměrný občan kraje vytřídí přibližně třicet kilogramů 
papíru, plastů, skla a nápojového kartonu, jak vyplývá z vývoje za první tři čtvrtletí roku. 
Moravskoslezský kraj má stále velký potenciál růstu ve srovnání s ostatními kraji ČR.  
 
„Do třídění odpadů alespoň v jedné z komodit papír, sklo, plast, nápojový kartón se podařilo 
zapojit více než dvě třetiny občanů kraje. Jeden milion korun  vyčleněný z rozpočtu kraje na 
drobné projekty na podporu třídění rozhodně není zbytečně proinvestovaná částka, a 
dostává tímto reálnou podobu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
Miroslav Novák. Účelem soutěže „O keramickou popelnici“ je vyhodnocení nejlepších měst a 
obcí Moravskoslezského kraje v množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. 
Hodnotí se výtěžnost třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. Výtěžnost 
představuje počet kilogramů vytříděného odpadu v přepočtu na jednu osobu za rok. Toto 
hodnocení obcí probíhá v rámci společného projektu Moravskoslezského kraje a společnosti 
EKO-KOM,a.s. již od roku 2004. 
 
Aktuálně mohou občané   Moravskoslezského kraje využívat  celkem 16 939 kontejnerů k 
třídění  papíru, skla, plastu, nápojových kartonů a kovů, z nichž nejvyšší počet je určen pro 
plast a sklo. Kontejnery přibývají jak z vlastní iniciativy měst a obcí, ale rovněž také díky 
systematické technické podpoře kraje a společnosti EKO-KOM,a.s. Distribuci sběrných 
nádob do obcí zprostředkovává pro Moravskoslezský kraj i společnost EKO-KOM také 
Agentura pro regionální rozvoj, která podle ředitelky Petry Chovaniokové v oblasti třídění 
odpadů zajišťuje řadu dalších aktivit. Meziročně tak v kraji přibývá přibližně tisíc kontejnerů. 
“Tento společný projekt Moravskoslezského kraje a autorizované obalové společnosti Eko-
kom, a.s.  plně zapadá do tzv. Integrovaného systému nakládání s odpady, který řeší 
komplexně nakládání s komunálními odpady na území celého našeho kraje,“ dodal Miroslav 
Novák závěrem. 
 
Výsledky soutěže v třídění odpadu O keramickou popelnici za rok 2010 byly dnes slavnostně 
zveřejněny v reprezentativních prostorách Slezskoostravského hradu. Na samotném 
vyhlášení výsledků se každoročně setkávají zástupci dvacítky nejlepších měst a obcí, kteří  
pozitivně hodnotí možnost vzájemné výměny zkušeností.  
 



       
 
 
Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici za rok 2010 
V rámci hodnocení jsou rozděleny obce do dvou velikostních kategorií. Hodnotí se  množství 
vytříděného odpadu na jednoho občana za dané období, a to v jednotlivých tříděných 
komoditách - papír, plast, sklo a nápojový karton. Tak se určí pořadí obcí za každou tříděnou 
komoditu se zohledněním procentického podílu jednotlivých hodnocených komodit na 
celkovém vytříděném množství odpadů v kraji. Vítězem se stane ta obec, která je nejlepší 
v součtu za všechny položky. Nemusí tedy platit, že na prvním místě bude obec s absolutně 
největším množstvím vytříděného odpadu na občana a rok. 
 

 
Tabulka finalistů soutěže obcí : 
 

Do  4000 obyvatel  Nad 4000 obyvatel 

Obec Hukvaldy Město Bílovec 

Obec Kujavy Město Hradec nad Moravicí 

Obec Lhotka Město Jablunkov 

Obec Metylovice Město Kravaře 

Obec Morávka Město Třinec 

Obec Palkovice Město Vratimov 

Obec Pstruží Obec Bolatice 

Obec Slavkov Obec Bystřice 

Obec Trojanovice Obec Vendryně 

Obec Třanovice Statutární město Opava 

 
 
Tabulka pořadí výherců soutěže obcí : 
 

Do  4000 obyvatel Nad 4000 obyvatel 

1 Obec Třanovice 1 Město Třinec 

2 Obec Kujavy 2 Město Hradec nad Moravicí 

3 Obec Lhotka 3 Statutární město Opava 

 


