
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ke 23. září 2021 

Třebechovice pod Orebem získaly Odpadového Oskara 

Královéhradeckého kraje 

HRADEC KRÁLOVÉ – V kategorii měst nad 5000 obyvatel vyprodukují obyvatelé 

Třebechovic pod Orebem nejméně směsných odpadů v Královéhradeckém kraji. 

Poděkování si zasloužily i další obce kraje, které získaly Odpadového Oskara v dalších 

kategoriích. 

Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos posedmé. Jeho snahou je upozornit na 

potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství 

směsného odpadu. 

“Mnohem důležitější než plnění legislativních cílů je naše chování k planetě. Ke zodpovědnému 

přístupu lidí v Královéhradeckém kraji pomáhá například systém plateb za skutečný objem 

vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky tisíc separačních nádob, re-use centra a další 

motivace, aby lidé do černých popelnic vyhazovali co nejméně odpadu, který by jinak skončil na 

skládce nebo ve spalovně. Díky tomu se městům podařilo udržet vynikající výsledky i během 

pandemie covid-19, zatímco v řadě měst produkce směsných odpadů rostla,” říká Milan Havel z 

Arniky.  

Výsledky obcí v Královéhradeckém kraji podle údajů za rok 2020 

obce do 1000 obyvatel 

1) Mokré - 170 obyvatel – 37,3 kg/ob/rok  

2) Horní Brusnice – 429 obyvatel – 61,9 kg/ob/rok  

3) Dolní Brusnice – 402 obyvatel – 70,2 kg/ob/rok 

obce od 1001 do 5000 obyvatel 

1) Častolovice – 1685 obyvatel – 90,1 kg/ob/rok 

obce nad 5000 obyvatel 

1) Třebechovice pod Orebem – 5771 obyvatel – 133,2 kg/ob/rok   

2) Dvůr Králové nad Labem – 15550 obyvatel – 135,9 kg/ob/rok 

3) Červený Kostelec – 8360 obyvatel – 150,4 kg/ob/rok  

Více informací včetně výsledků soutěže z ostatních krajů najdete na www.bit.ly/odpadovyoskar. 

Zvláštní ocenění za příklad dobré praxe získaly Červený Kostelec, Dvůr Králové nad Labem, 

Mokré a Nový Hrádek. 

http://www.bit.ly/odpadovyoskar


 

 

 

 

 

 

 

Ve všech jmenovaných sídlech funguje motivační systém plateb za skutečný objem vyhozeného 

odpadu PAYT. Domácnosti tak přesně ví, kolik je vyhazování směsných odpadů do černých 

popelnic stojí. Tento systém využívá v celé republice zhruba 15 % měst a obcí. Díky tomu 

zpravidla produkují méně odpadů než obce s platbou hlavu.  

 

Obyvatelé České republiky mají opravdu vysokou průměrnou produkci odpadů, konkrétně 195 kg 

směsných a 45 kg objemných za rok. Do roku 2025 proto mají obce ze zákona za úkol vytřídit 60 

% svých komunálních odpadů. Tohoto cíle prakticky není možné dosáhnout bez snížení roční 

produkci směsných odpadů pod 150 kg na obyvatele.  

Nastavením účinných opatření mohou obyvatelé reálně snížit průměrnou produkci odpadů až o 

50 kg za rok, v případě živností o 20 až 40 kg za rok. Postupným omezováním vyhazování 

obrovského množství odpadů by Česká republika měla postupně v letech 2025, 2030 a 2035 plnit 

cíle odpadové legislativy a zvyšovat míru recyklace na 55, 60 a 65 %.  

 

Každým dnem můžeme vytvářet méně odpadu. 

Kontakty 

● Ing. Milan Havel, koordinátor soutěže: milan.havel@arnika.org, + 420 731 256 691 

● Ing. Jiří Kaňa, tiskový mluvčí: jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942 

 

Přehled oceněných obcí v Královéhradeckém kraji 

1. Dvůr Králové nad Labem https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-

praxe/mesto-dvur-kralove-nad-labem   

2. Červený Kostelec https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-

praxe/mesto-cerveny-kostelec    

3. Nový Hrádek https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mestys-

novy-hradek   

4. Mokré https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-mokre   

5. Horní Brusnice https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-

horni-brusnice   

6. Horní Maršov https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-

horni-marsov    

7. Studnice https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-

studnice     
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