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Kristýna FANTOVÁ, moderátorka:  

Češi rekordně třídí odpad. V recyklaci obalových odpadů patříme mezi evropskou špičku.  

 

Miroslav VAŇURA, moderátor:  

Jedním z důvodů je i větší hustota speciálních kontejnerů. Víme ale, kam co patří? Zjišťoval to Martin 

Chamer.  

 

Martin CHAMER, redaktor:  

Vysypat, roztřídit, rozsekat a poslat do výroby. Na konci tohoto procesu je třeba hřejivý spacák. A z 

čeho že je vyrobený? No, přeci z recyklovaného plastu, který ve stále větší míře nosíme do žlutých 

kontejnerů. A teď se podíváme, co se dá v takovém kontejneru na plast najít a přitom by to v této 

popelnici vlastně ani být nemělo. Jde o odpady, které komplikují recyklaci a musí se následně 

separovat. Prázdná plechovka, slupka od banánu, anebo mastná láhev od oleje. Tak přesně tyhle věci 

do plastu rozhodně nepatří.  

 

Lucie MÜLLEROVÁ, mluvčí EKO-KOM:  

Plastové lahve od oleje by měly být naprosto dokonale vymyté.  

 

Martin CHAMER, redaktor:  

Recyklaci jednoho plně naloženého kontejneru na papír se podaří ušetřit tři vzrostlé stromy. Za 

patnáct let to pak čítá téměř dva miliony stromů. Ale pozor, ne vše, co je z papíru, sem opravdu patří. 

Víte třeba, kam vyhodit obyčejnou ruličku z toaletního papíru?  

 

osoba:  

Tu, co se rozmočí, tak do záchodu a tu co ne, tak do krbu.  

 

osoba:  

Tak jako do normálně tříděnýho odpadu.  

 

Martin CHAMER, redaktor:  

Pravda je taková, že rulička od papíru patří do běžného směsného odpadu.  

 

Lucie MÜLLEROVÁ, mluvčí EKO-KOM:  

Tento výrobek již není vhodný k dalšímu zpracování, protože celulózová vlákna jsou již velmi krátká, 

aby se daly dále zpracovat.  

 

Martin CHAMER, redaktor:  

Něco už zkrátka recyklovat nejde. To ale bohužel neplatí o obsahu popelnic u některých 

supermarketů. Co tady tak bejvá?  

 

osoba:  

Chleba, housky, sladký rohlíčky do rohlíku, pomeranče, banány.  

 

Martin CHAMER, redaktor:  

Podle obsahu popelnic soudě nežijeme si až tak zle, jak by se nám mohlo někdy zdát. A jisté je, že v 

plýtvání i recyklaci máme stále co zlepšovat. Pro televizi Barrandov Martin Chamer.  


