
Výsledky 5. ročníku Odpadového Oskara 
 

V rámci 5. ročníku jsme oceňovali obce s nejnižší produkcí směsných odpadů v jednotlivých krajích 

(kategorie 1) a dále nejlepší obce s nejnižší produkcí odpadů za celou ČR (kategorie 1). Současně jsme 

vybrali příklady dobré praxe (kategorie 2). Hodnoceny byly data za rok 2018. 

Výsledky kategorie 1 za ČR 

 Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo na 5000 obyvatel 

1. místo Dalešice 
(36,1) 

Chvalšiny 
(43,1) 

Fulnek  
(99,1) 

2. místo Nová Ves 
(46,4) 

Hýskov 
(47,5) 

Kdyně 
(113,3) 

3. místo Bílá Voda 
(48,6) 

Moravany 
(63,8) 

Slavičín 
(117,8) 

Výsledky kategorie 2 za ČR  

V kategorii 2, jako příklad dobré praxe, byly oceněny tyto obce: 

Břežany 

Obec Břežany může být vzorem pro další obce v tom, jak jednoduše lze nastavit systém odpadového 

hospodářství a dosáhnout dobrých výsledků. Oceňujeme přístup obce i v tom, jak podporujeme 

domácí kompostování (nepodporuje svoz bioodpadů, aby lidé nezlenivěli) a také proto, že pravidelně 

domácnosti informuje o výsledcích, které byly v obci v této oblasti dosaženy. 

Družec 

Obec Družec byl oceněn za to, že přestože již nyní má velmi nízkou produkci směsného odpadu, stále 

pracuje na zlepšení a počítá s dalším pokrokem. 

Ploskovice 

U obce Ploskovice oceňujeme snahu minimalizovat produkci směsného odpadu, vysokou úroveň 

recyklace, motivační nastavení systému odpadového hospodářství. 

Vysoké Mýto 

Město Vysoké Mýto bylo oceněno za dlouhodobý rozvoj svého odpadového hospodářství, nízkou 

produkci směsného odpadu, podporu prevence a dobrou komunikaci s veřejností. 

Telnice 

V obci byl realizován za podpory OPŽP a ve spolupráci s firmou Aspha systém třídění odpadu u domu 

(door to door). Díky tomu a díky celkovému vyladění systému zde došlo během jediného roku 

k poklesu produkce směsného odpadu o 70 kg/ob. 

Celkově již bylo oceněno 18 obcí a měst. Viz: https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-

obce/priklady-dobre-praxe.  

 

 

 

https://arnika.org/obec-dalesice
https://arnika.org/obce-chvalsiny
https://arnika.org/mesto-fulnek
https://arnika.org/obec-nova-ves
https://arnika.org/obec-hyskov
https://arnika.org/mesto-kdyne
https://arnika.org/obec-bila-voda
https://arnika.org/obec-moravany
https://arnika.org/mesto-slavicin
https://arnika.org/obec-brezany
https://arnika.org/obec-druzec
https://arnika.org/obec-ploskovice
https://arnika.org/mesto-vysoke-myto
https://arnika.org/obec-telnice
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe


Výsledky kategorie 1 ve vybraných krajích ČR  

Obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu v jednotlivých krajích ČR (údaj kg/ob/rok). 

Pokud nebyla daná kategorie hodnocena, znamená to, že nebylo k dispozici dostatek údajů. 

Kraj do 1000 obyvatel 1001 až 5000 obyvatel nad 5000 obyvatel 

Středočeský  nehodnoceno  Hýskov  Sedlčany 

Liberecký  Dalešice  Malá Skála  Jablonec nad Nisou 

Karlovarský  Nová Ves  Svatava  Ostrov 

Plzeňský  nehodnoceno  Nezvěstice  Kdyně 

Jihočeský  Stehlovice  Chvalšiny  Písek 

Královéhradecký  nehodnoceno  Častolovice  Dvůr Králové nad Labem 

Pardubický  nehodnoceno  Moravany  Vysoké Mýto 

Jihomoravský     Kyjov 

Olomoucký  Bílá voda  Hustopeče nad 

Bečvou 

 žádné město nesplňuje 

podmínky 

Zlínský      Slavičín 

Moravskoslezský  Bocanovice  Bukovec Fulnek 

Vysočina  nehodnoceno  Dobronín Jihlava 

 

Tiskové zprávy k výsledkům v jednotlivých krajích (pdf). Obsahují další podrobnosti. 

Jihočeský kraj 
Karlovarský kraj 
Liberecký kraj 
Moravskoslezský kraj 
Olomoucký kraj 
Pardubický kraj 
Plzeňský kraj 
Středočeský kraj 
Kraj Vysočina 

 

 

 

 

Soutěž byla realizována v rámci projektu "Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe", 

který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat 

stanovisko dárce. 

https://arnika.org/obec-hyskov
https://arnika.org/mesto-sedlcany
https://arnika.org/obec-dalesice
https://arnika.org/obec-mala-skala
https://arnika.org/mesto-jablonec-nad-nisou
https://arnika.org/mestys-svatava
https://arnika.org/mesto-ostrov
https://arnika.org/obec-nezvestice
https://arnika.org/mesto-kdyne
https://arnika.org/obce-chvalsiny
https://arnika.org/mesto-pisek
https://arnika.org/mesto-dvur-kralove-nad-labem
https://arnika.org/obec-moravany
https://arnika.org/mesto-vysoke-myto
https://arnika.org/mesto-kyjov
https://arnika.org/obec-bila-voda
https://arnika.org/mesto-slavicin
https://arnika.org/obec-bocanovice
https://arnika.org/obec-bukovec
https://arnika.org/mesto-fulnek
https://arnika.org/obec-dobronin
https://arnika.org/mesto-jihlava
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Do-Jihoceskeho-kraje-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-sampioni-ve-Chvalsinach.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Do-Karlovarskeho-kraje-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-sampioni-v-Nove-Vsi.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Do-Libereckeho-kraje-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-sampioni-v-Dalesicich.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Moravskoslezsky_kraj_vysledky.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Do-Olomouckeho-kraje-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-sampioni-v-Bile-Vode.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Do-Pardubickeho-kraje-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-sampioni-v-Moravanech.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Do-Plzenskeho-kraje-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-ampioni-v-Nezvesticich.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Do-Stredoceskeho-kraje-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-sampioni_-v-Hyskove.pdf
https://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Odpadovy_Oskar_2019/TZ_Na-Vysocinu-miri-Odpadove-Oskary-Nejmene-odpadu-vyhazuji-sampioni-v-Dobronine.pdf

