
Název: Češi jsou v třídění odpadů na špici 

Zdroj: Moravské hospodářství 

Autor: Michal Čejka 

Datum: 13.06.2016 

HORU ŘÍP ZNÁ PŘINEJMENŠÍM Z UČEBNIC ASI KAŽDÝ. CO KDYBY SE ALE MÍSTO ČEDIČE 

SKLÁDALA CELÁ Z ODPADKŮ? PRÁVĚ TAKOVÝ POHLED BY SE LIDEM NASKYTL, KDYBY NA 

JEDNU HROMADU VYSYPALI VŠECHEN OBALOVÝ ODPAD, KTERÝ VYTŘÍDILI ZA POSLEDNÍCH 

PATNÁCT LET. JEDNÁ SE O OHROMNÉ ČÍSLO – OSM MILIONŮ TUN ODPADU.  

 

Od roku 2000 se třídění stalo běžným pro tři čtvrtiny obyvatel České republiky. Průměrně každý  

Čech vytřídí 42 kilogramů papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Na konci minulého tisíciletí to 

bylo pouhých 12 kilogramů na osobu za rok. "Díky neustále se zlepšujícím podmínkám pro třídění, 

aktivní spolupráci s 6 085 obcemi a našim vzdělávacím aktivitám, třídí Češi čtyřikrát víc než před 15 

lety. Za každodenní snahu chránit naši přírodu a krajinu je nutné ocenit každou třídící rodinu," hodnotí 

příznivé výsledky třídění odpadů generální ředitel společnosti EKO-KOM a.s. Zbyněk Kozel.  

Česká republika se může pochlubit jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření 

a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Češi mají k dispozici už přes 272 

000 barevných kontejnerů na třídění. Ze svých domovů to k nim každý má v průměru jen 97 metrů, 

tzn. zhruba dvě minuty chůze. V roce 2000 byla tato vzdálenost přes čtvrt kilometru. Za posledních 15 

let se tak barevné kontejnery "přiblížily" k domácnostem o celých 150 metrů na současných 97 metrů. 

"Na jedno sběrné místo připadá v průměru pouhých 131 obyvatel, což je v evropském měřítku 

výborné – v jiných zemích jsou to stovky, někde dokonce tisíce lidí. Kvalitní síť a zodpovědnost 

motivuje ke třídění už 72 procent Čechů, kterým se třídění odpadu stalo standardní součástí života. 

Díky nim se ročně vytřídí přes 700 tisíc tun obalového odpadu a recyklací se každoročně zachrání 

zhruba 25 km2 přírody," uvádí ředitel komunikace EKO-KOM Lukáš Grolmus.  

Český systém třídění obalových odpadů je velmi funkční a efektivní. I v rámci Evropy. Takové jsou 

závěry nové studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), která srovnávala systémy sběru a 

třídění odpadu napříč evropskými státy.  

 

A recyklovat budou ještě víc  

 

V České republice se většina firem, které mají povinnost starat se o obaly z jejich zboží, zapojila do 

sběru obalových odpadů přes společnost EKO-KOM. Podle studie je toto řešení efektivní a Česko 

patří, co se recyklace obalů týká, k velmi úspěšným státům. "Míra třídění odpadů roste, systém je 

nákladově efektivní a funguje transparentně. V roce 2013 byla celková míra recyklace 70 %, což řadí 

ČR v rámci EU na 6. místo. V recyklaci plastů je s 60 % dokonce na druhém místě," říká analytik 

CETA a autor analýzy Jonáš Rais.  

Úspěchy ČR v recyklaci odpadu považuje bývalý ministr životního prostředí a vedoucí inspekčního 

orgánu Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, Miloš Kužvart, za "český zázrak" mezi 

mnoha špatnými zprávami o naší zemi. Vděčíme za něj podle jeho slov kulturnímu povědomí a 

zapojení většiny obyvatel, i když je za třídění nečeká žádná odměna. Podle analytiků CETA je navíc 

současný český systém sběru nepotřebných obalů velmi dobře nastavený.  

 

---  

 

** kolik procent obyvatel ČR třídí odpad  

 

** kolik kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů vytřídil každý z obyvatel ČR  

 

 

280 km2 zachráněné přírody od počátku třídění Každý rok se vytřídí cca 700 000 tun obalových 

odpadů. Takové množství by naplnilo vlak o délce 2 000 km. Tříděním se také daří každý rok snižovat 

produkci skleníkových plynů o zhruba 1 milion tun CO2. Ročně tak díky třídění v ČR uspoříme tolik 



energie, kolik v průměru spotřebují domácnosti celého jednoho kraje.  

 

76 % všech obalů v systému EKO-KOM bylo recyklováno Výrobci (aktuálně okolo 20 000 firem) platí 

dle vykázaného množství vyprodukovaných obalů poplatky za jejich sběr a recyklaci. Pro všechny 

firmy, velké i malé, platí jednotný ceník. EKO-KOM následně z těchto finančních prostředků financuje 

náklady spojené se sběrem a recyklací obalového odpadu.  

 

85 % nákladů EKO-KOM jsou přímé náklady na sběr a recyklaci Náklady na sběr, svoz a recyklaci 

obalových odpadů tvoří 85 % veškerých nákladů autorizované obalové společnosti EKO-KOM. V 

těchto nákladech dominují platby obcím za zajištění sběrné sítě, její obsluhu a předání odpadů k 

dalšímu zpracování spolu s platbami svozovým firmám za sběr a využití komerčních obalových 

odpadů a jejich dotřídění.  

 

72 % Čechů aktivně třídí odpad Český systém sběru a třídění obalů vykazuje podle studie Evropské 

komise výrazně nižší jednotkové náklady na recyklaci na obyvatele za rok (5 EUR) oproti například 

Německu (12 EUR) nebo Rakousku (20 EUR).  

 

97 m Tak blízko to již v průměru máme k barevným kontejnerům Počet barevných kontejnerů, kam 

mají obyvatelé možnost třídit odpad, již převýšil 272 000. Na jedno sběrné místo v průměru připadá 

pouhých 131 obyvatel. V jiných zemích to jsou stovky či tisíce lidí. Se zvyšující se hustotou sběrné sítě 

se zároveň zkracuje průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. A čím blíže lidé 

kontejnery mají, tím více třídí.  

 

Královehradecký kraj  

106 tolik obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo  

45,9 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele kraje za rok  

 

Pardubický kraj  

133 tolik obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo  

47,3 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele kraje za rok  

 

Kraj Vysočina  

98 tolik obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo  

45,0 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele kraje za rok  

 

Olomoucký kraj  

121 tolik obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo  

45,9 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele kraje za rok  

 

Moravskoslezský kraj  

165 tolik obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo  

42,4 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele kraje za rok  

 

Jihomoravský kraj  

111 tolik obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo  

39,2 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele kraje za rok  

 

Zlínský kraj  

150 tolik obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo  

40,9 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele kraje za rok  

 

Foto: Na barevné kontejnery si Češi zvykli. Odpad třídí skoro tři čtvrtiny z nich. Za patnáct let vytřídili 

osm milionů tun odpadu.  


