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18. 9. 2020
MĚSTO FULNEK OPĚT ZVÍTĚZILO V SOUTĚŽI ODPADOVÝ OSKAR,
PRVENSTVÍ OBHÁJIL I V RÁMCI CELÉ REPUBLIKY
OSTRAVA - Krajský i celorepublikový primát v kategorii obcí nad 5000
obyvatel získali obyvatelé Fulneku na Novojičínsku. V celé republice
produkují nejméně směsných odpadů a navíc dokážou zrecyklovat
výjimečných 56 % odpadů. Uznání si zasloužily i další obce
Moravskoslezského kraje, jejichž zástupci převzali na krajském úřadě
ocenění Odpadový Oskar.
Soutěž pro všechny obce v České republice upozorňuje na zodpovědné nakládání s
odpady a motivuje k lepšímu třídění a ke snižování směsného komunálního odpadu.
Letos ji vyhlásil spolek Arnika už pošesté.

„Lidé ve Fulneku jako jediném městu republiky ve své kategorii produkují méně než
100 kg za rok. Jsou velmi zodpovědní k životnímu prostředí a za svou svědomitost ve
třídění si zaslouží velké poděkování. Toho by však nedosáhli bez vynikajících
podmínek třídění a motivace lidí ze strany vedení města,“ shrnuje odborník na
odpadové hospodářství Milan Havel z Arniky.
Kromě města Fulnek v Moravskoslezském kraji vynikaly Bocanovice mezi městy do
1000 obyvatel a Rybí mezi městy do 5000 obyvatel. Titul Odpadový Oskar za
prvenství převzali dnes 18. září zástupci obcí z rukou hejtmana Ivo Vondráka.
Vedle oceněných obcí a měst Arnika také představila příklad dobré praxe města
Příbor za výbornou práci na zlepšování odpadového hospodářství.

Výsledky obcí v Moravskoslezském kraji podle údajů za rok 2019

obce do 1000 obyvatel
1. Bocanovice (462 obyvatel) – 57,4 kg/ob/rok, recyklace 15 %
2. Lhotka u Litultovic (202 obyvatel) – 74,2 kg/ob/rok, recyklace 31 %
3. Heřmanice u Oder (333 obyvatel) – 77,8 kg/ob/rok, recyklace 24 %
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obce od 1001 do 5000 obyvatel
1. Rybí (1257 obyvatel) - 85,4 kg/ob/rok, recyklace 26 %
2. Bukovec (1372 obyvatel) – 86,2 kg/ob/rok, recyklace 24 %
3. Milíkov (1357 obyvatel) – 90,6 kg/ob/rok, recyklace 60 %

města nad 5000 obyvatel
1. Fulnek (5656 obyvatel) – 98,4 kg/ob/rok, recyklace 56 %
2. Bystřice (5266 obyvatel) – 131,6 kg/ob/rok, recyklace 20 %
3. Studénka (9536 obyvatel) – 149,4 kg/ob/rok, recyklace 40 %
Příklady dobré praxe odpadového hospodářství jsou detailněji popsány na webu:
https://arnika.org/kauzy-odpady

Česká republika má výrazně vyšší produkci směsného komunálního odpadu než
vyspělé země. Obyvatelé České republiky v průměru ročně vyhodí 270 kg, zatímco v
Rakousku nebo v Německu je to 170 kg. V Rakousku a Německu došlo k poklesu
produkce po zákazu skládkování během 7 až 10 let. V České republice máme nejvyšší
čas začít se efektivnímu nakládání s odpady věnovat.
Nastavením účinných opatření mohou obyvatelé reálně snížit průměrnou produkci
odpadů až o 50 kg za rok, v případě živností jde o 20 až 40 kg za rok. Pokud budou
občané do černých popelnic dále vyhazovat obrovské množství odpadů, nelze splnit
cíle oběhového hospodářství a postupně v letech 2025, 2030 a 2035 navýšit
materiálové využití komunálních odpadů na 55, 60 a 65 %.

Každým dnem můžeme vytvářet méně odpadu.

Cílem soutěže Odpadový Oskar je popularizace obcí, které produkují méně než
150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Obce jsou
hodnoceny ve 2 kategoriích. V první se pořadí obcí stanovuje dle absolutní hodnoty
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produkce směsného komunální odpadu. V této kategorii jsou obce rozděleny dále
podle počtu obyvatel.
V druhé kategorii vyhlašuje Arnika každoročně vítěze na základě komplexního
přístupu k odpadovému hospodářství v obcích. Na krajské i celorepublikové úrovni
jsou hodnoceny příklady dobré praxe. Obce s produkcí směsných komunálních
odpadů pod 150 kg/ob/rok, které mají vysokou úroveň recyklace, dobře motivují a
komunikují s veřejností či jinak mohou být příkladem pro ostatní.
Odpadové Oskary vyhlašuje Arnika jak celorepublikově, tak na úrovní jednotlivých
krajů. Více informací k soutěži najdete na webu Arniky: https://arnika.org/odpadovyoscar

Kontakt pro média
Ing. Milan Havel | odborník na odpadové hospodářství | milan.havel@arnika.org, 731
256 691
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