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Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné
zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné
složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují
(např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez
správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O
tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Pokud netřídíme odpady, obsahuje každá
popelnice:
22% papíru,
18% bioodpadu,
13% plastů,
9% skla,
3% nebezpečného odpadu,
pouze 35% objemu tvoří komunální odpad.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému
obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně
roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně
používáme.
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich
domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme
zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky
nebo krabice.

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na
tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na
střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává
společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit
tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden
nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné
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a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout.
Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

BAREVNÉ KONTEJNERY
Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované odpady slouží barevné kontejnery, se
kterými se běžně na ulicích setkáváte. Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které
přesně popisují, co do kterého kontejneru patří a co ne.
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PLASTY

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
Většinu plastových odpadů, které nám vznikají v domácnosti, tvoří obaly od potravin a
spotřebního zboží. Obvyklé místo pro skladování vytříděných plastů bývá spíž, kuchyň,
chodba či sklep. Pro sběr plastů mnoho lidí využívá plastové tašky či pytle, zvláštní koše, na
sešlápnuté lahve je velmi dobře použitelná i krabice. Použité obaly nezapomeňte zbavit
zbytku obsahu, zabráníte tak vzniku nežádoucího zápachu.
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Každý kousek plastu, který skončí ve žluté
nádobě má svoji cestu, svůj příběh. První
kilometry urazí na třídící linku, kde se rozdělují
podle druhu plastu.
Petky, igelitové obaly nebo polystyren se
oddělují od ostatních plastů, které se slisují do
balíků, namelou, a za tepla se lisují do forem.
Takto vznikají odpadkové koše, dlažba,
zahradní nábytek nebo protihlukové stěny u
dálnic.
Petky se rozemelou na drobné kousky, které se
důkladně vyčistí a přeměňují na vlákna. Z takto
vyrobených vláken se vyrábějí koberce, textilie
nebo teplé výplně spacáků a zimních bund.
Když vyhodíme plast do směsného odpadu,
nedáme tak použitému obalu šanci na další
využití a jednoduše jej znehodnotíme. Navíc
zatěžujeme
životní
prostředí,
protože
plastovému odpadu trvá desítky let, než se
rozloží, např. igelitová taška se rozkládá 2030let, PET lahev a kelímek od jogurtu 50-80let a
polystyren se nerozloží NIKDY!

Průměrná česká rodina vytřídí 21kg plastů za jeden rok!
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SKLO

vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit
sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen
jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude
se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
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Sklo, které se v domácnostech stává odpadem,
jsou převážně lahve od nápojů, zavařovací
sklenice nebo rozbité skleničky. Pro uložení
těchto odpadů je šikovným řešením plastová
nebo kovová krabice, či kbelík i pevnější taška.
Místem, kde budete doma uchovávat tříděný
skleněný odpad před odnesením do kontejneru,
může být komora či sklep.
SKLO se dále netřídí, pouze z něj vybírají
největší
nečistoty
a
skladují
je
ve
velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se
následně převáží na speciální třídící linky, které
upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince se
sklo nejprve zbaví největších příměsí. Poté se
nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým
čidlům. Ty každý střep prosvítí, a pokud střep
nelze prosvítit, nejedná se o sklo a proudem
vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu.
Pro sklárny je pak připravena skleněná drť
požadovaných parametrů.

Průměrná česká rodina vytřídí 26kg barevného skla za jeden rok!
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NÁPOJOVÉ KARTONY

vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně
do oranžových pytlů. Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Vzhledem k tomu, že typickým výrobkem
prodávaným v nápojovém kartonu je třeba mléko, či smetana, dávejte pozor, ať je neskladujete příliš
dlouho kvůli nepříjemnému zápachu. V případě delšího skladování je raději lehce propláchněte.
Z použitých nápojových kartonů se staví domy! Při teplotě kolem 200 °C se rozdrcená směs z
nápojových kartonů lisuje. Díky roztavenému plastu poletylenu drží dobře pohromadě. Vzniklé desky
jsou podobné populárnímu stavebnímu materiálu sádrokartonu, v mnoha ohledech mají ale lepší
vlastnosti. Především jsou pružnější a lépe izolují teplo.
Průměrná česká rodina vytřídí 30kg nápojových kartonů za jeden rok!
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PAPÍR

patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje
průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny,
které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů
finanční odměnu.

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z
lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!
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Pro třídění papíru v domácnosti je ideálním
řešením stará papírová krabice nebo jiná
bedýnka, kam můžeme papíry vyhazovat.
Papír z modrých kontejnerů se často využívá na
výrobu vlnité lepenky. To jsou například krabice
od různých elektrospotřebičů. Jedna krabice
může být vyrobena z 90% recyklovaného
papíru. Takový recyklovaný toaleťák obsahuje
papír z modrých kontejnerů ze 70 % a více.
Spousta dalšího papíru, který máme denně
v rukách, byl už předtím použit – jsou to letáky,
sešity, noviny, různé formuláře, ale i klasické
papíry do tiskárny, které vypadají díky bělení
jako nové.
Na výrobu 1t papíru musí padnout 2,2 tuny
kmenů stromů. Jedna česká domácnost přitom
ročně spotřebuje zhruba 70 kilogramů papíru.
Pro nás je jedním slovem zarážející, že celá
řada českých domácností papír stále netřídí a
nechává tím prostor pro kácení dalších lesů.
Přitom papír lze recyklovat až sedmkrát!

Průměrná česká rodina vytřídí 30kg papíru za jeden rok!
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Jak správně třídit ostatní odpady
Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další
odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich
škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou
a tu je nezbytné dodržovat.

KOVY
Pro třídění kovů platí dvě základní pravidla. Prvním
je třídění podle materiálu na železné a neželezné
kovy a druhé, které vylučuje ze sběru kovy
znečištěné nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné
odpady, které se musí sbírat odděleně a odkládat na
sběrné dvory, nebo při mobilních sběrech.
Pokud někdo z občanů odváží a prodává železný
šrot sám, může obci poskytnout kopii dokladu o
prodeji železného šrotu a obec tímto získá provizi od
společnosti EKO-KOM.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla,
toalety,
kuchyňské
linky,
elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.
Pro tyto odpady můžete využít mobilního sběru,
který je prováděn 2x ročně. V případě, že v
určitém časovém úseku produkujete těchto
odpadů velké množství – provádíte např.
rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte
přistavení
velkoobjemového
kontejneru
u
specializované firmy.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a
životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve
speciálních zařízeních.
Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný
odpad. Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla,
oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.
Pro nebezpečné odpady můžete využít mobilního sběru,
který je obcí organizován dvakrát ročně. Když si nevíte
rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho
etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s
daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do
jakékoliv lékárny.

BIOODPAD
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad
pocházející především z údržby zahrad, ale i
kuchyní (např. tráva, listí, větve, kůra, dřevěná
štěpka, ovoce, zelenina,…).

ZEMINA
SUŤ
Jak s bioodpadem nakládat?
Sběr na sběrných dvorech, sběr pomocí
velkoobjemových kontejnerů je vhodný pro
příležitostné odložení bioodpadů.
Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic).
Obyvatelé mají k dispozici vlastní nádobu, jejíž
konstrukce zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje
nepříjemnému zápachu.
Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít
na zahradách v zahradních kompostérech.
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VYSLOUŽILÉ ELEKTRO A BATERIE
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv.
„zpětnému odběru", který zajišťují specializované
firmy.
Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé
výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného
odběru". Nejčastěji jsou součástí sběrných dvorů
nebo v prodejnách elektro.

Nespalujte doma odpad!
Nechcete-li sobě, svým dětem a sousedům otravovat vzduch a život, nedávejte do kamen či
kotlů na spalování pevných paliv to, co tam nepatří. Při spalování odpadů může vznikat více
nebezpečných škodlivin než ve spalovně. Spalujete-li doma odpad v kamnech, uniká z
komína čpavek, fenoly, kyanidy, dehet aj. Tyto látky zapáchají, dráždí sliznici horních cest
dýchacích, způsobují bolesti hlavy. U některých látek byl prokázán rakovinotvorný účinek.
Látky, které vznikají při spalování plastů, se uvolňují do ovzduší, ale zůstávají i v popelu.
Raději plasty vhoďte do určeného kontejneru. Některé občany, kteří spalují odpad v kotlích
na tuhá paliva, poznáme okamžitě dle vůně, která se line z jejich komínů. Buďte sebekritičtí a
neničte životní prostředí nám všem ostatním. Do kotlů a kamen patří pouze dřevo a uhlí,
nepalte nic, co do Vašich kotlů nepatří. Zničíte si kamna, komín, zamoříte ovzduší
nebezpečnými chemikáliemi. Spalování je totiž nedokonalé. Spalovat v kotli nebo v kamnech
na tuhá paliva lze pouze palivo, které je výrobcem ke spalování určeno, a to odpad v
žádném případě není! Myslet ekologicky není žádná věda, jde jen o zvyk a odpovědnost. Jde
nám přece všem o stejnou věc. Aby byla voda čistá, potraviny zdravé, čerstvé a nezávadné,
Země krásná, čistá a plná života.
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Závěr
Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak
měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. V minulých stoletích se
využitelný odpad (zejména zemědělský), dále zpracovával. Především na vesnicích se
málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad z kuchyní - využívalo
se vše od skořápek až po slupky od brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy
byly igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit.
Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech minulého století prostřednictvím sběrových
soutěží na školách, kde se sbíral papír a kovy. V 70. letech minulého století jsme se mohli
setkat s prvními kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity jsme se začali
setkávat v devadesátých letech. Již deset let máme možnost třídit do barevných kontejnerů.
Systém třídění odpadů v ČR je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi, nastaven efektivně
a pohodlně pro občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další
recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.
Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace. Třídění odpadů je
nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se jednoduchými pravidly. Proto si každá
obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání s odpady dle svých místních zvyklostí a
podmínek. Třídit odpady by měl každý, je to občanská zodpovědnost a samozřejmost ve
vyspělých státech, která se neváže na věk. Ve třídění odpadů je mnoho výmluv, které se
hodí těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného systému třídění a
dalšího správného nakládání s odpady bychom tady byli za chvíli obklopeni skládkami a
odpady. Pro třídění odpadů nemusíte být mladý, stejně jako si čistíme zuby a staráme se o
své psí miláčky, bychom se měli starat také o to, abychom měli kolem sebe hezké a čisté
prostředí.
2/3 Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou
součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes loňskou krizi na trhu
druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu a kvalitě, v
jakém byl v posledních letech vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale prokázáním
dobré vůle se můžete připojit k těm, kterým není zbytečné plýtvání zdroji lhostejné.
Třídění nezabere tolik místa. Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění
odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby. Postačí k tomu jedna
papírová krabice a dvě plastové tašky od nákupu. Pokud upustíte uzdu své fantazii nebo
necháte vyniknout vynalézavé děti, může se z místa pro třídění odpadu stát jedinečný bytový
doplněk. Místo, které doma odpadu věnujeme, se několikanásobně vrátí v podobě
ušetřeného místa v přírodě. Navíc platí celkem dobře úměra, že čím víc odpadu produkuji,
tím větší prostory mám k možnosti jeho uložení (člověk v bytě vyprodukuje obvykle méně
odpadu než obyvatel rodinného domu, který však zase vytvoří méně odpadu než zemědělec
na farmě.
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