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Tříděním a recyklací 
odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci 
skleníkových plynů o 1 031 238 t CO

2
 ekv. 

a uspořit tolik energie, kolik v průměru 
spotřebuje za rok 280 000 domácností.

280 000
domácností

2/3 Čechů 
odpady ve svých 

domácnostech aktivně 

třídí.

Pouhé 2 minuty 
volné chůze vám v průměru stačí k tomu, 
abyste došli k barevným kontejnerům. 

Do 10-ti minut jízdy autem se dostanete 
k nejbližšímu sběrnému dvoru a do 30- ti minut 
autem k dotřiďovací lince na úpravu 
tříděného odpadu.

5 337 000 tun
obalového odpadu bylo od doby udělení pr vní 
autorizace recyklováno a využito, což zhruba 
odpovídá polovině hory Říp. 1/2

hory Říp

1 500 000 dětí prošlo školním vzdělávacím 
programem Tonda Obal na cestách od doby 
svého vzniku v roce 1998.

85 % 
obyvatel ČR 
považuje třídění odpadů za důležité.
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Nezisková společnost 
EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost zajišťuje provoz celého 
systému třídění a recyklace obalových odpadů. To je realizováno 
prostřednictvím aktivní spolupráce měst a obcí. Díky tomu se 
odpady z použitých obalů vytřídí do 214 tisíc barevných kontejnerů, 
odvezou se na dotřiďovací zařízení, upraví na druhotnou surovinu 
a následně se recyklují na nové výrobky. EKO-KOM tak ve spolupráci 
s průmyslem a dalšími partnery systému, jako jsou zejména obce 
a města, podílí na prokazatelném zlepšení životního prostředí. 

Systém EKO-KOM pro své klienty dlouhodobě plní přísné podmínky 
dané autorizací. Tuto autorizaci udělilo MŽP společnosti EKO-KOM 
k zajišťování zpětného odběru a využití obalového odpadu. Mezi 
podmínky, které EKO-KOM musí každoročně zajišťovat, patří zejména 
plnění recyklačních cílů obalových odpadů, zahušťování sběrné sítě, 
informování spotřebitelů nebo pravidelné kontroly prostřednictvím 
auditů.

Společnost EKO-KOM byla v roce 1997 založena s cílem vytvoření 
systému zajišťující sběr, recyklaci a využití obalového odpadu. 
V roce 2002 nabyl účinnosti zákon, který blíže definoval povinno-
sti spojené s nakládáním s obaly a obalovými odpady. V tomto 
roce také společnost EKO-KOM získala autorizaci od Ministerstva 
životního prostředí, která společnost opravňuje k zajišťování 
sběru a recyklace obalových odpadů za své klienty. 

V březnu roku 2012 získala společnost novou autorizaci 
do roku 2020, která má v mnoha ohledech přísnější podmínky 
na zajišťování činností týkajících se zpětného odběru 
a využití obalového odpadu. 

V průběhu uplynulých 
deseti let se...

... podařilo zvýšit množství 
vytříděného odpadu na občana za rok a to 
z 24,4 kg v roce 2002 na 58,8 kg za rok 2011.

58,8 kg

24,4 kg

2002

2011 V průběhu uplynulých 
deseti let se...

... výrazně zvýšil počet lidí,
kteří aktivně třídí odpady.

48%
2002

68%
2012

V průběhu uplynulých 
deseti let se...

... zvýšil počet barevných 
kontejnerů na ulicích, z původních 90 tisíc 
na aktuálních 214 tisíc.

90 000
2002 214 000

2012

V průběhu uplynulých 
deseti let se...

... počet klientů mnohonásobně 
zvýšil z 581 v roce 2002 na současných 20 482 
v roce 2012.

581
2002

20 482
2012

V průběhu uplynulých 
deseti let se...

... prakticky o polovinu zkrátila 
průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům 
na třídění odpadů, a to z 200 metrů na pouhých 
106, což činí třídění dostupnějším 
a pro občany pohodlnějším.

106m

200m

Bez vaší fi nanční pomoci a aktivní spolupráce s městy 
a obcemi bychom dnes v ČR nedosahovali takových 
výsledků, díky kterým se daří plnit závazky za naše 
klienty, podmínky dané autorizací a umožnit třídění 
odpadů pro 98% obyvatel. 

Díky této spolupráci se také daří výrazně šetřit emise, 
které by jinak byly vypouštěny do ovzduší.



Třídění odpadu
může být v různých obcích nastaveno odlišně. Důležité je proto sledovat nálepky na kontejnerech 
nebo se přímo informovat na obecním úřadu. Obecné informace získáte na této stránce nebo na www.jaktridit.cz 
Pouze správným tříděním dáváme šanci na vznik nových výrobků. 

noviny, časopisy, sešity, krabice nebo 
papírové obaly, obálky s fóliovými 
okénky, knihy bez vazby, kancelářský 
papír a ostatní papír všeho druhu. 
Nevadí papír s kancelářskými sponkami.

Do kontejneru na papír patří:

skleněné lahve například od vína, 
alkoholických i nealkoholických nápojů, 
sklenice od kečupů, marmelád 
či zavařenin. Vytříděné sklo není nutné 
rozbíjet, bude se dále třídit!

Do kontejneru na sklo patří:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, 
obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie 
od spotřebního zboží, obaly od CD disků, pěnový 
polystyren a další výrobky z plastů.

Do kontejneru na plasty patří:

krabice od džusů, vína, mléka a mléčných 
výrobků, omáček, které je potřeba 
před vhozením do kontejneru řádně 
sešlápnout.

Do kontejneru na nápojové 
kartony patří:



Recyklované výrobky 
jsou všude kolem nás. Od obyčejné skleničky, toaletního 
papíru až po interiér auta. Jen málokdo si uvědomuje, 
že se s recyklovanými výrobky setkává každý den.

Třídění odpadů je nezbytné pro to aby mohl být 
odpad využit a recyklován. Odpad z barevných 
kontejnerů se dotřídí na dotřiďovacích linkách podle 
potřeb jednotlivých zpracovatelů. Zde se z nich stane 
druhotná surovina potřebná pro další zpracování 
a recyklaci. V České republice máme dostatek 
zpracovatelských zařízení, která vytřídené odpady 
recyklují a vyrábějí z nich nové výrobky. 

Celý výčet recyklovaných výrobků by se ale nevešel 
na tuto stránku, tak se pojďme podívat alespoň 
na některé.

PLASTYSKLO NÁPOJOVÉ
KARTONY PAPÍRKOVY

70% recyklát 100% recyklát 100% recyklát 100% recyklát až 70% recyklát

70% recyklát 80% recyklát
stavební desky 99% recyklát 100% recyklát 100% recyklát

70% recyklát 100% recyklát až 95% recyklát 80% recyklát 100% recyklát


