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Před 15 lety třídilo odpady jen 38 % Čechů a představa, že jich bude třídit většina, mohla vypadat jako 

nereálný sen. Dnes je to ale skutečnost! Česko patří v třídění a recyklaci obalů mezi evropskou 

špičku. Barevné kontejnery jsou už doslova na každém rohu a lidé tak třídí odpadů stále více. Každý 

obyvatel ročně vytřídí průměrně přes 40 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.  

 

Za zrodem systematického třídění v ČR stojí nezisková společnost EKO-KOM. Od roku 2000 je 

autorizovanou obalovou společností, která zajišťuje ve spolupráci s obcemi a městy sběr a třídění 

obalových odpadů. Výrobci baleného zboží platí podle množství obalů poplatky, ze kterých pak EKO-

KOM financuje sběr, dotřídění a recyklaci obalových odpadů. Díky osvětě a motivačním prvkům se do 

systému za uplynulých 15 let zapojilo víc než 6 tisíc obcí a s nimi bezmála tři čtvrtiny Čechů.  

 

Česko třídí efektivněji než většina Evropy  

Zatímco v začátcích třídění Česko obdivně vzhlíželo hlavně k Německu nebo Rakousku, teď už své 

vzory v mnoha ohledech předčilo. Mnohem lepších výsledků dosahuje třeba v třídění a recyklaci 

plastových obalů. A pochlubit se může i tím, že tuzemský systém je mnohem levnější a efektivnější 

než v ostatních zemích. V přepočtu na jednoho obyvatele umí totiž Česko recyklovat za 5 eur, zatímco 

v sousedním Německu je to 12 a v Rakousku dokonce 20 eur.  

Napříč republikou je rozmístěno již přes 260 tisíc barevných kontejnerů. Na jedno sběrné místo tak 

připadá 141 lidí, v jiných státech to bývají i tisíce. Ze svých domovů k nim musíme ujít v průměru jen 

99 metrů, to je přibližně 130 kroků. Za 365 dní vytřídí Češi přes 690 tisíc tun obalových odpadů. 

Ročně tak ušetří víc než 27 milionů GJ energie – takové množství energie by vystačilo na roční 

spotřebu zhruba 300 tisícům domácností. Tříděním odpadu šetří Češi i přírodu – díky recyklaci obalů 

za posledních 15 let už zachránili 255 kilometrů čtverečních lesů, což odpovídá například polovině 

Krkonošského národního parku.  

 

Vytříděné obaly slouží dál  

Modrý, žlutý, zelený, oranžový nebo bílý – co do kterého kontejneru patří, už ovládají díky řadě 

výukových programů, které EKO-KOM pořádá, i děti na základní škole. Lidé pak mohou získat 

informace o třídění a recyklaci obalů také na www.jaktridit.cz. Ze sběrných míst míří tyto obaly na 

dotřiďovací linku, kde se upraví na druhotnou surovinu a pak se recyklují na nové výrobky. Zhruba tři 

čtvrtiny vytříděných obalů se tak k nám znovu vrací. Plastové lahve třeba v podobě fleecových mikin, 

triček nebo přikrývek, ze směsných plastů pak pochází možná právě plastový chodníček nebo 

obrubníky na Vaší zahradě. Z nápojových kartonů se zase vyrábí mimo jiné dětská leporela nebo 

stavební a izolační desky. Ty se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonu nebo při 

výstavbě montovaných rodinných domů. Vytříděné sklo se zase nejčastěji mění v lahve na minerálky 

nebo alkohol, či na zavařovací sklenice.  
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