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TISKOVÁ ZPRÁVA  

11. 7. 2013 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OPĚT PODPOŘÍ SEPAROVANÝ SBĚR ODPADŮ 

Posílit účast občanů na třídění odpadů a navýšit množství vytříděných 
materiálově využitelných odpadů - to jsou dva hlavní cíle mediální 
kampaně, která tento týden začala v Moravskoslezském kraji. Kampaň na 
podporu separovaného sběru odpadů potrvá až do listopadu a soustředí se 
mimo jiné na vysvětlování důležitosti a výhod třídění v souvislosti  s 
ochranou životního prostředí.  

V rámci společného projektu Moravskoslezského kraje a autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a. s. pod názvem „Intenzifikace odděleného sběru a využívání 
vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském 
kraji“, který běží od roku 2004, se již několik let daří postupně zvyšovat množství 
odpadů vytříděných ze směsného komunálního odpadu. Na podporu této 
problematiky vyvíjí kraj společně se společností EKO-KOM, a.s. celou řadu aktivit, 
mezi něž patří každoroční zvyšování počtu kontejnerů na vytříděné složky, motivace 
obcí a měst kraje prostřednictvím soutěže nebo distribuce speciálních tašek pro sběr 
plastů, papíru a skla přímo do domácností.  

„V podpoře pokračujeme i letos, vyčlenili jsme na tyto aktivity milion korun. Část 
peněz je určena na mediální kampaň, která si klade za cíl rozšířit povědomí občanů o 
separaci odpadů. Věříme, že přispěje k dalšímu navýšení množství vytříděných 
využitelných složek - zejména papíru, plastu, skla a nápojového kartonu - ze 
směsného komunálního odpadu,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí 
Daniel Havlík.  

Kampaň proběhne na území Moravskoslezského kraje od července do listopadu 2013. 
Cílovými skupinami jsou především rodiny s dětmi a občané nad 50 let věku. Finanční 
prostředky ve výši 200 tisíc korun jsou vyčleněny na odměny obcí, které v krajské 
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soutěži vytřídí v přepočtu na osobu za rok nejvíce odpadů (papír, plast, sklo, 
nápojový karton). Dlouhodobá snaha o zlepšování úrovně třídění v Moravskoslezském 
kraji přináší výsledky. Poslední meziroční nárůst výtěžnosti tříděného sběru plastů, 
papíru skla a nápojového kartonu činí 7 procent. To je vůbec největší meziroční 
nárůst mezi kraji v České republice.  

„Jsme rádi, že se nám systematická podpora osvědčuje v praxi. V letošním roce bude 
EKO-KOM a. s. distribuovat do obcí a měst Moravskoslezského kraje dalších 893 
kontejnerů na tříděný odpad. V celkovém počtu se tak dostáváme na více než 20 tisíc 
nádob na tříděný odpad rozmístěných v Moravskoslezském kraji. Právě dostupnost 
sběrných nádob pro občany je přitom jedním ze základních předpokladů pro rozvoj 
třídění využitelných složek komunálního odpadu v kraji. Rovněž budeme pokračovat v 
distribuci speciálních sad tašek na třídění odpadů do domácností. Realizace tohoto 
projektu probíhá v Moravskoslezském kraji již třetím rokem a letos přibude dalších 14 
tisíc sad pro domácnosti na Novojičínsku, v  Opavě, ve Frýdku-Místku a v Českém 
Těšíně,“ říká Lubomír Janda, regionální zástupce společnosti EKO-KOM, a. s.   
 

V republikovém porovnání čtrnácti krajů byl Moravskoslezský kraj v třídění odpadů 
ještě za rok 2010 na posledním místě (30,7 kg/obyvatele/rok vytříděného papíru, 
plastů, skla a nápojového kartonu). Loni se v pomyslné tabulce posunul na 10. místo 
(37,8 kg/obyvatele/rok). Občané Moravskoslezského kraje začínají třídění odpadů 
vnímat jako součást běžného života. Nejvíce třídí (na osobu a rok) papír (17,4 kg), 
následuje sklo (10,2 kg) a plasty (10 kg).  

Kontakty: 
Moravskoslezský kraj 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
Petra Špornová, Bc., tisková mluvčí 
petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz, tel. 595 622 603   
 

EKO-KOM, a.s. 

Na Pankráci 1685/17 

140 21 Praha 4 

Lubomír Janda, regionální zástupce 

Lubomir.Janda@ekokom.cz, tel.: 725 372 900 


