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Tisková zpráva Arniky – programu Toxické látky a odpady k 3. červenci 2018 

Odpadové Oskary míří do Plzeňského kraje. Nejméně odpadu produkují 
v Sytnu 

PLZEŇSKÝ KRAJ – Arnika letos počtvrté rozdala Odpadové Oskary obcím Plzeňského kraje, 
které produkují nejméně směsných odpadů. První místa obsadilo město Sytno s 54 kg na osobu 
a rok, v Dýšině obyvatelé do černých popelnic vyhodí v průměru 79,5 kg a v Kdyni 90 kg.  

Více o letošním ročníku soutěže Odpadový oskar na webu: www.arnika.org/odpadovy-oskar-2018  

Umístění obcí v Plzeňském kraji 

obce do 1000 obyvatel 
1. Sytno  – 334 obyvatel – 53,8 kg/ob/rok – úroveň recyklace 30 % 
2. Nekmíř  – 487 obyvatel – 59,7 kg/ob/rok  – úroveň recyklace 38 % 
3. Liblín – 273 obyvatel – 78,8 kg/ob/rok  – úroveň recyklace 70 % 
 
obce do 5000 obyvatel 
1. Dýšina – 1825 obyvatel – 79,5 kg/ob/rok – úroveň recyklace 64 % 
2. Chrást – 1869 obyvatel – 85,8 kg/ob/rok  – úroveň recyklace 26 % 
3. Nezvěstice – 1451 obyvatel – 88,1 kg/ob/rok – úroveň recyklace 27 % 
 
obce nad 5000 obyvatel 
1. Kdyně – 8447 obyvatel – 90,3 kg/ob/rok  – úroveň recyklace 60 % 
2. Planá – 5410 obyvatel – 148,5 kg/ob/rok  – úroveň recyklace 34 % 
 

Nízké produkce směsných odpadů obce dosahují díky efektivnímu nastavení odpadového 
hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu a především motivace obyvatel. 

Díky velmi dobrým výsledkům letos odborná porota ocenila Nezvěstice také jako dobrý příklad z 
praxe, kterým se mohou zástupci ostatních obcí a měst inspirovat při řešení odpadového 
hospodářství svého města. Obec zajišťuje třídění plastů pomocí pytlů, do barevných kontejnerů lidé 
třídí papír, sklo, kovy, drobný elektroodpad, textil a použité rostlinné oleje. K odkládání směsných 
odpadů a plastů od chatařů z více než stovky rekreačních objektů obec využívá betonových skříní. 
Díky tomu kolem Nezvěstic nejsou žádné černé skládky, obec ušetří za jejich likvidaci i provoz 
sběrného dvora. Více informací na: http://arnika.org/obec-nezvestice  
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„Největším problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice je vysoká produkce směsného 
odpadu. Protože velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, neplníme požadavky evropské 
legislativy. Odpadový oskar ukazuje starostům a veřejnosti, že dosáhnout cílů oběhového hospodářství 
je možné a co všechno pro to mohou udělat,“ říká Milan Havel, odborník na systémy odpadového 
hospodářství. 

Organizátoři pro kvalifikaci do soutěže zvolili limit ve výši 150 kg vyhozeného směsného odpadu na 
osobu a rok. Jedná se o hodnotu, které se daří dosahovat ve vedlejších státech, jako je Německo 
nebo Rakousko. V České republice je ovšem průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu 
vyšší. 
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