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Výsledky třídění odpadů
v ČR v roce 2016
Češi třídí odpad rádi a stále více. To se projevuje
i na celkových statistikách. V roce 2016 se obyvatelé
ČR „protřídili“ k novému českému rekordu.
Vážení klienti,
letní prázdniny jsou za dveřmi,
a tak než se vydáte na dovolenou, pozveme vás k přečtení
nového vydání našeho zpravodaje. A já mám tu čest, poprvé
vás v úvodním sloupku jménem
celého klientského oddělení pozdravit a seznámit vás s obsahem tohoto vydání naší Ekokomunikace.
Hned v úvodu si pro vás
redakce připravila informace
o dosažených výsledcích třídění
a recyklace obalových odpadů
v systému EKO-KOM za rok
2016.
Další příspěvek je věnován
významnému jubileu: společnost EKO-KOM letos slaví 20 let
své činnosti při budování a rozvoji systému třídění a recyklace
obalů. Na uplynulá dvě desetiletí
zavzpomínal generální ředitel
AOS EKO-KOM Zbyněk Kozel.
Chybět nesmí ani seriál o třídění
a recyklaci jednotlivých komodit
– tentokrát přišla řada na „nesmrtelné“ sklo.
Přeji vám příjemné léto
a dovolené plné odpočinku
a pohody.
Mgr. Martin Fojtík
Ředitel klientského oddělení
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K

aždý Čech vytřídil v průměru skoro 45 kilogramů
papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. To je v meziročním srovnání o 2,5 kilogramu
více. Připočteme-li ještě odevzdané kovy, v průměru každý
z nás odložil do barevných kontejnerů, nádob, pytlů nebo sběrných
dvorů skoro 56 kilogramů využitelných odpadů.
Tím, že jsme tyto odpady vytřídili do barevných kontejnerů, dali
jsme jim druhou šanci.
„Z výsledků je zřejmé, že obyvatelé ČR si uvědomují svou spoluodpovědnost za kvalitu životního

prostředí. A právě třídění odpadu
v našich domácnostech je jednou
z možností, jak k té kvalitě přispět
svým dílem. V roce 2016 jsme celkově vytřídili a zrecyklovali bezmála 800 tisíc tun obalových odpadů. A to má rozhodně smysl!“
hodnotí příznivé výsledky Zbyněk
Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
V ČR se tak z více než 1 milionu
tun vyrobených obalů 77 % vytřídilo a zrecyklovalo. Z nich získané
druhotné suroviny pak nahradily
částečně nebo úplně přírodní suroviny při výrobě nových produktů.
Jen pro představu – díky recyklaci
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vytříděného papíru a využití druhotné suroviny při výrobě nového,
se loni v ČR zachránily více než
2 miliony vzrostlých stromů. Díky
recyklaci všech odpadů jsme ušetřili
27 km2 přírody – to velikostí odpovídá třeba rozloze Orlické přehrady.
Musíme dodat, že Češi mají
pro třídění odpadu velmi dobré
podmínky – a to díky spolupráci
20 586 firem a 6 114 obcí zapojených v systému EKO-KOM. Díky
tomu má možnost třídit už 99 %
obyvatel České republiky a k dispozici měli v roce 2016 více než
307 tisíc nádob na tříděný odpad.
Z toho tvoří přes 70 tisíc menší nádoby do 240 litrů, které jsou umisťovány i do zástaveb rodinných
domů kvůli nedostatku prostoru
a obtížné obslužnosti, a také proto,
aby i obyvatelé takových zástaveb
měli možnost třídit komfortním
způsobem. Čím lepší podmínky totiž lidé pro třídění odpadu mají, tím
více a ochotněji ho třídí.
Díky zahušťování sběrné sítě
se rok od roku zkracuje i průměrná
vzdálenost k nejbližším barevným kontejnerům. A ani rok 2016
v tomto směru nebyl výjimkou. Průměrná vzdálenost, kterou musí lidé
ze svých domovů s vytříděným odpadem ujít, se zkrátila o další metr
– na pouhých 96 metrů.
Dosahovanými výsledky třídění
a recyklace obalových odpadů patří
ČR i nadále mezi evropskou špičku.
Podle nejnovějšího celoevropského
srovnání Eurostatu jsme v celkové
recyklaci obalů na druhém místě,
hned za Belgií. V dosažené míře recyklace plastových obalů nám patří
celoevropsky bronzová příčka, v recyklaci papíru jsme se v rámci zemí
evropské osmadvacítky posunuli
na 5. místo. 
n
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Třídění a zpracování skla
Průměrná česká domácnost vytřídí za jeden rok
zhruba 28 kilogramů skla. Co všechno ale vlastně
do skupiny skleněných odpadů patří? Jsou to
hlavně láhve od ovocných sirupů, od vína či tvrdého
alkoholu. Na seznamu najdete vedle toho i zavařovací
sklenice a rozbité či nehodící se skleničky, ale
i tabulové sklo.

S

klo jako obalový materiál
patří ve vztahu k životnímu
prostředí k těm nejšetrnějším, jestliže se třídí a recykluje. Je
totiž z velmi dobře recyklovatelných surovin a na rozdíl od ostatních materiálů ho lze recyklovat
prakticky donekonečna. Naopak papír lze takto zpracovávat pětkrát

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
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až sedmkrát a omezený počet recyklačních cyklů mají i plasty.
Sklo pocházející z domácností
se v ČR třídí do barevných kontejnerů – jak už všichni velmi dobře
vědí, patří do zeleného, v případě,
že je k dispozici i bílý kontejner, je
určen pro třídění čirého skla. Takto
vytříděné sklo se dále dotřídí na třídící lince, kde se odstraní případné
nežádoucí příměsi. Následně se
sklo nadrtí a pomocí dopravníků
a vibračních sít se střepy dále upra-

vují. Nakonec se na požadovanou
vysokou kvalitu čistí pomocí optoelektrických čidel. Nežádoucí nečistoty by se totiž mohly dramaticky
projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků.
Nejčastěji se takto vyrábí láhve
na minerálky a pivo. Recyklace skla
představuje značnou úsporu energie a primárních surovin, zejména
křemičitého písku, který se nemusí
vytěžit. Snižuje se ale i produkce
CO2 a dalších skleníkových plynů. n

Videopříběh

Příběh skla

Z

ajímavý pohled na třídění
a recyklaci přímo optikou
jednotlivých materiálů nabízí
naše originální video spoty, umístěné na stránkách Samosebou.cz.
Tentokrát se pojďme podívat
na druhou šanci vytříděných skleněných lahví, které mohly skončit
nevytříděné ve směsném odpadu.
Jenže sympatická slečna se chová
zodpovědně a chrání přírodu kolem sebe. A tak právě tady, ve zvonovém kontejneru na sklo, začíná
nový příběh skla.

Z třídicího kontejneru putují lahve na třídicí linku, kde je nejprve dotřídí a odstraní případné nežádoucí
příměsi. Poté se nadrtí a dále upravuje a čistí. A tentokrát se takto
upravené střepy dostaly do sklárny
k šikovnému sklářskému mistrovi,
který je použil do své nádherné vázy.
Právě tato váza pak svou krásou
okouzlila spolu s darovanou kyticí
právě tu sympatickou slečnu, která
dala na začátku našeho příběhu
prázdným skleněným lahvím druhou
šanci. Kruh se tak krásně uzavírá. n
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20 let činnosti EKO-KOM pohledem
Zbyňka Kozla, generálního ředitele
Jak už mnohokrát zaznělo, Češi se v třídění odpadů
neustále zlepšují. A především díky jejich úsilí
a vhodně nastavenému systému třídění a recyklace,
patří Česká republika v této disciplíně dlouhodobě
mezi evropskou špičku.

S

firmě produkující balené zboží prodávat to, co spotřebitel požaduje,
ale zároveň chtěli zabránit tomu,
aby s rostoucí spotřebou rostla
i hora odpadu na skládce. Proto
tedy vznikl tento neziskový projekt,
jehož úkolem bylo takový systém
sběru a recyklace obalu v ČR vybudovat.
Začátky to nebyly vůbec lehké.
Tři zaměstnanci a pět členů představenstva se tehdy prohrabávali
popelnicemi a dělali první analýzy
odpadu, jezdili se učit do západo-

amotná historie úspěšného
třídění odpadu v ČR se ale
začala psát už před 20 lety,
přesně 5. června 1997. V ten den
byla do obchodního rejstříku zapsána EKO-KOM, a.s., která stojí
za zrodem tohoto systému.
Deset akcionářů společnosti
tehdy cítilo odpovědnost za obalový odpad, který vznikal z jejich
produkce, a přišlo proto s nápadem
vytvořit systém recyklace obalů.
Společnými silami chtěli vytvořit
systém, který by umožnil každé

20 LET SPOLEČNOSTI EKO-KOM V DATECH A ČÍSLECH
Společnost EKO-KOM slaví 20 let působení v České republice.
Hlavní milníky třídění a recyklace obalového odpadu.
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5. června zakládá 10 firem
neziskovou společnost
EKO-KOM

uzavřena Dobrovolná dohoda
mezi MŽP a obalovým
průmyslem

systémové třídění obalového
odpadu už podporuje
300 firem produkujících obaly

EKO-KOM získává autorizaci MŽP.
Spolupracuje s 581 firmami a tříděný
sběr je zajišťován na 75 % území ČR.

počet spolupracujících firem se
rozrůstá na 21 000, systematicky
se třídí v 5 000 obcích ČR

KOLIK ODPADŮ VYTŘÍDÍ KAŽDÝ
OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK

12,3 kg
plastů

Skladba vytříděného odpadu
na obyvatele

Obyvatelé ČR mají pro třídění odpadu velmi dobré podmínky. Aktuálně je v celé
České republice více než 307 000 sběrných nádob na tříděný odpad, a to včetně
menších nádob do 240 litrů, které jsou umisťovány do zástaveb rodinných domů.
Díky tomu má možnost třídit odpad 99 % obyvatel ČR a již 72 % z nich aktivně
třídí. V průměru vytřídí každý z nás téměř 45 kg odpadů za rok.
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za rok
20 kg
papíru

12,1 kg
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nápojových
kartonů

2007
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2017

společnost EKO-KOM hlásí
3 miliony tun vytříděného
obalového odpadu

v České republice je už více
než 200 000 barevných
kontejnerů na tříděný odpad

EKO-KOM dostává novou autorizaci
MŽP, k recyklaci už společnost předala 6 milionů tun odpadu z obalů

odpady už pravidelně
třídí 72% obyvatel ČR

77 % všech obalů v systému
EKO-KOM je ročně předáváno
k recyklaci
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evropských zemí, kde se už třídilo,
a hledali způsob, který by mohl fungovat v českých podmínkách. V prvních několika městech je EKO-KOM
testoval v rámci pilotních projektů.
To celé tehdy financovalo pouhých dvanáct, později dvacet firem
na základě dobrovolné dohody mezi
obalovým průmyslem a MŽP. Někdo
se na rozvoj třídění díval s nadšením, jiný s nepochopením, ale dnes
je český systém třídění obalů považován za jednu z „best practice“
v Evropě. A s radostí mohu říct, že
právě tento systém má na svém
kontě za těch uplynulých 20 let už
skoro 9 milionů tun vytříděných
obalů. Více o 20 letech činnosti
společnosti EKO-KOM najdete zde.
Ing. Zbyněk Kozel
Generální ředitel, EKO-KOM

n
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Le g i s l a t i v n í o k é n k o

Novela Zákona o obalech 149/2017

P

od číslem 149 byla 22. 5.
2017 ve Sbírce zákonů publikována novela Zákona
o obalech. Ta se týká pouze několika mála částí Zákona a většina jejích zásadních ustanovení je platná
až od 1. ledna 2018.
Předně, nově zapracovává
do Zákona ustanovení vyplývající
ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne
29. 4. 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.
Do definic Zákona v §2 doplňuje
definici plastové odnosné tašky, poskytované spotřebiteli v místě prodeje, a definici velmi lehké plastové
odnosné tašky o tloušťce

stěny do 15 mikronů, která je
poskytována z hygienických důvodů nebo jako prodejní obal pro
volně ložené potraviny. Následně
v §3 Prevence stanovuje pravidlo,
že lehká plastová odnosná taška
smí být spotřebiteli poskytnuta
minimálně za částku, která odpovídá nákladům na její pořízení.
K tomuto ustanovení se pak vztahuje doplnění §44, kde je nově
stanoveno, že pokud by tak prodávající neučinil, dopouští se správního deliktu, za který mu může
být uložena pokuta až do výše
500 000 Kč.
V §9 týkajícím se vratných zálohovaných obalů se zužuje okruh
nápojů, které musí být v prodejnách
větších než 200 m2 nabízeny též

ve vratných zálohovaných obalech.
To platí nově pouze pro stolní pivo,
výčepní pivo nebo ležáky.
Nově též novela Zákona v § 23
Evidenční a informační povinnosti
upravuje ohlašovací povinnost autorizované společnosti vůči MŽP
prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP skrze integrovaný registr znečišťování životního
prostředí a integrovaného systém
plnění ohlašovacích povinností
v oblasti ŽP. Tedy stejně, jak musí
činit všichni původci znečištění.
A jako poslední, tato novela
mění Přílohu číslo 3 Zákona o obalech, ve které jsou nově definovány
cíle recyklace a využití obalového
odpadu až do roku 2020.
n

R ady a tipy klientského oddělení

Vztahují se povinnosti zákona o obalech na naši
firmu i v případě, že uvádíme na trh nebo do oběhu
množství obalů v řádech několika kilogramů?

V

současné době již zákon o obalech upravuje problematiku plnění
povinností u osob, které mají minimální produkci obalů. Pokud vaše
firma splňuje dvě podmínky uvedené v § 15a zákona o obalech,
to znamená, že
• celkové množství obalů uvedených na trh vaší firmou nepřekročí 300 kg
• a zároveň roční obrat firmy nepřekročí 4,5 mil Kč,
nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15.
Jedná se o povinnosti zpětného odběru, využití, evidence a povinnost
podat návrh na zápis do seznamu osob. Při případné kontrole musíte byt
schopni prokázat splnění uvedených podmínek. V opačném případě na vás
bude kontrolní orgán pohlížet jako na osobu, která měla v daném období
n
veškeré povinnosti.

w w w. e k o k o m . c z   7

Ekokomunikace

Se m i n á ř e
Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubit znalosti obalového
zákona, vysvětlit činnost systému EKO‑KOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnout
informace týkající se správného vedení evidence obalů.
Semináře se konají na celém území ČR. Body řešené na seminářích:
• rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů,
• činnost autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a. s.,
• vedení evidence a vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů v rámci systému EKO‑KOM,
• značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh.
Místo

Datum a čas

Informace

Pardubice

15. září 2017, 10.00–13.00
kapacita 72 osob

Seminář se koná v konferenčním sále A,
Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice

Brno

21. září 2017, 10.00–14.00
kapacita 95 osob

Seminář se koná v sále Alfa (Kongresová hala),
Holiday Inn, Křížkovského 496/20, Brno

Praha

16. října 2017, 9.00–13.00
kapacita 75 osob

Seminář se koná v salonku A + B, Holiday Inn Prague,
Congress Centre, 1. patro, Na Pankráci 15/1684, Praha 4,
(stanice metra C – Vyšehrad)

Plzeň

27. října 2017, 10.00–13.00
kapacita 110 osob

Seminář se koná v konferenčním sále PRIMAVERA HALL,
PRIMAVERA Hotel & Congress centre,
Nepomucká 1058/128, Plzeň

Brno

7. listopadu 2017, 10.00–14.00
kapacita 95 osob

Seminář se koná v sále Alfa (Kongresová hala),
Holiday Inn, Křížkovského 496/20, Brno

Olomouc

9. listopadu 2017, 13.00–16.00
kapacita 72 osob

Seminář se koná v saloncích salonek Plato + Seneca,
Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

Ostrava

10. listopadu 2017, 9.00–12.00
kapacita 80 osob

Seminář se koná v kongresový sále A1,
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 16, Ostrava

Kompletní seznam seminářů si můžete prohlédnout také na http://www.ekokom.cz/cz/klienti/seminare.

V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme vás o potvrzení vaší účasti na e-mailové adrese
hribalova@ekokom.cz, případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Lenka Hříbalová), na kterém vám budou
zodpovězeny podrobnější informace.
Účast na semináři je zdarma.
Věříme, že návštěva tohoto semináře vám bude přínosem a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek
v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady. Těšíme se na vaši návštěvu.
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Na psa li o třídění…

Česko je v množství
vytříděných obalů
druhé v EU
Zdroj: tyden.cz | Autor: ČTK  | Datum: 11. 05. 2017 |
Odkaz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/
cesko-je-v-mnozstvi-vytridenych-obalu-druhev-eu_429458.html

K

aždý Čech loni vytřídil v průměru 44,8 kilogramu
papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. V porovnání s rokem 2015 je to o 2,5 kilogramu více.
Množství vytříděných odpadů rok od roku stoupá a pravidelně třídí odpad 72 procent obyvatel.
Každý Čech loni vytřídil v průměru 44,8 kilogramu
papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. V porovnání
s rokem 2015 je to o 2,5 kilogramu více. Množství vytříděných odpadů rok od roku stoupá a pravidelně třídí odpad 72 procent obyvatel. V evropském srovnání patří
Česko v celkové recyklaci obalů ke špičce. V tiskové
zprávě to ve čtvrtek uvedla společnost EKO-KOM,
která zajišťuje sběr a recyklaci po celé zemi.
„V roce 2016 jsme celkově vytřídili a zrecyklovali bezmála 800 tisíc tun obalových odpadů,“ uvedl
generální ředitel společnosti Zbyněk Kozel. Každý
Čech vytřídil v průměru 20 kilogramů papíru, zhruba 12

kilogramů plastů, stejné množství skla a necelého půl
kilogramu nápojových kartonů. Při započtení kovů se
celková průměrná váha vytříděných dopadů na obyvatele ještě zvedne na 56 kilogramů.
Podle posledního srovnání Eurostatu je Česko v celkové míře recyklace obalových odpadů na druhém
místě za Belgií. Třetí příčku mají Češi v procentu recyklace plastových obalů a pátou v recyklaci papíru.
Zvyšuje se i množství sběrných míst. Přístup ke kontejnerům na tříděný odpad mají obyvatelé na 99 procentech území a v roce 2016 mohli využít více než 307
tisíc nádob. Z toho 70 tisíc tvoří menší kontejnery u rodinných domů. Podle zástupců společnosti se snižuje
i průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu.
V roce 2016 se barevné kontejnery přiblížily domácnostem o metr na 96 metrů.
EKO-KOM má v Česku monopol na třídění a recyklace obalů. Její služby loni využívalo 20 586 firem dodávajících na český trh balené zboží. Kromě toho firma
zajišťuje sběrná místa na tříděný odpad pro 6114 obcí.
Někteří odborníci v minulosti kritizovali monopolní postavení firmy. Ministerstvo životního prostředí v roce
2015 zamítlo žádost o autorizaci společnosti Interseroh, která chtěla firmě konkurovat. Údajně neposkytla
dostatečné záruky.
Think-tank Centrum ekonomických a tržních analýz
(CETA) loni vydal studii, podle které český systém třídění i přes monopol funguje dobře, s nízkými náklady
a relativně efektivní správou. 
n
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Tříděním odpadů provází soumar a víla
Zdroj: Prachatický deník | Datum: 25. 04. 2017 |
Odkaz: http://prachaticky.denik.cz/

P

o několika měsících půjčování ve školách
a školkách má od včerejšího rána naučná stezka
s názvem Jak třídit odpady své stálé místo.
Jak třídit, se dozví každý na plotě Sběrného dvora Prachatice, průvodcem třídění jsou soumar Oskar a víla
Majolenka. Stezku včera otevřely Marie Peřinková
z Městského úřadu v Prachaticích a Lenka Pravdová
(vpravo) ze společnosti EKOKOM. Také na www.pra‑
chaticky.denik.cz. 
n
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Biodegradabilní plasty v procesech
nakládání s odpady
Zdroj: tretiruka.cz | Datum: 05. 06. 2017 |
Odkaz: http://www.tretiruka.cz/news/biodegrada‑
bilni-plasty-v-procesech-nakladani-s-odpady2/

N

a trhu se můžeme setkat s různými druhy
bioplastů. Z celosvětové produkce plastů tvoří
bioplasty méně než 1%. Jaké jsou možnosti
jejich využití, když se stanou odpadem, je obsahem
projektu Technologické agentury České republiky
„Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady TA01020744. Tento projekt společně řešili odborníci z EKO-KOM, a.s., Ústavu experimentální botaniky

Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné
výroby.
Bioplasty jsou materiálem, který by měl mít stále
širší využití v rámci obalového průmyslu. Role bioplastů
jako obalového materiálu, možnosti jejich recyklace
a dopady na životní prostředí jsou diskutovány v rámci
celé Evropy včetně ČR.
Intenzivní výměna zkušeností je nevyhnutelná pro
dosažení optimální aplikace Směrnice ES 94/62 o obalech a obalových odpadech, především v efektivním zajištění plnění cílů recyklace a využití pro jednotlivé obalové materiály.
n
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Výsledkem spolupráce Kraje Vysočina
a společnosti EKO-KOM je nejhustší
sběrná síť v republice
Zdroj: kr-vysocina.cz | Datum: 23. 03. 2017 |
Odkaz: https://www.kr-vysocina.cz/vysledkemspoluprace-kraje-vysocina-a-spolecnosti-eko-kom‑
-je-nejhustsi-sberna-sit-v-republice/d-4079492/
p1=50823

B

ezmála 19 tisíc barevných kontejnerů na tříděný
odpad slouží lidem v Kraji Vysočina. Od roku
2005, kdy bylo v kraji instalováno 9 645 barevných kontejnerů, se do současnosti zvýšil počet nádob na tříděný odpad o téměř dvojnásobek. Navíc vybrané obce převážně z Třebíčska a Žďárska mají od autorizované obalové společnosti bezplatně vypůjčených
120 nádob na papír, plast a sklo. To je jen částečný výčet výsledků třináctileté spolupráce a podpory třídění
komunálních odpadů Kraje Vysočina a společnosti
EKO-KOM a. s.
„Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. oddělený
sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spo-
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lupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu
a osvětu,“ informuje o hlavních cílech krajský radní pro
oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
Výsledkem je v rámci všech krajů ČR nejhustší
sběrná síť. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo
slouží v současnosti pro 98 obyvatel. Navíc ve školách
a obecních prostorech přibylo 734 kusů kartonových
boxů na tříděný odpad. Do domácností bylo dodáno
5 231 sad tašek na třídění papíru, plastu a skla. V roce
2017 do těchto aktivit společnost investuje částku téměř dva miliony korun.
Efektivitu sběru využitelných složek komunálních
odpadů posoudí i v letošním roce soutěž obcí s názvem My třídíme nejlépe 2017. Kraj Vysočina mezi vítěze soutěže v závěru letošního roku rozdělí finanční
částku 540 tisíc korun.
Všichni prvňáčci z Kraje Vysočina objeví v bezpečných kufřících 1. září papírové hodiny v barvách kontejnerů na využitelný odpad.

Ekokomunikace

Vzdělávání zástupců obcí a předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady bude realizováno
prostřednictvím půldenních seminářů i na tradiční odpadářské konferenci, která se uskuteční na začátku listopadu v Hrotovicích.
Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné

sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá
k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti
maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování
skládkování.
Má to smysl. Třiďte odpad!
n
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Snadnější recyklace
odpadů
Zdroj: ČT 1 | Datum: 13. 03. 2017 |
Relace: Události | Moderátor:	Daniela Písařovicová |
Hosté:	Ondřej Šimeček, Marie Kala, Jasna Flaminková,
Jiří Kratochvíl, Miroslav Novák, Lucie Müllerová |
Čas vysílání: 19:39:57 | Rozsah: 00:02:02
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
1097181328-udalosti/217411000100313/obsah/
529994-snadnejsi-recyklace-odpadu
• Daniela Písařovicová, moderátorka: Obyvatelé
prvních víc než dvou set bytovek v centru Brna můžou nově třídit odpad přímo v domech. Doteď museli
do sběrných míst, kterých je ve středu města jen minimum. Tamní radnice doplnila v rámci nového projektu
klasické černé popelnice o ty žluté a modré na plast
a papír. Třídění v posledních letech prosazují i menší
města a obce.
• Ondřej Šimeček, redaktor: Nová výbava bytových
domů v centru Brna. Popeláři do nich rozvezli prvních
420 barevných popelnic. Využívá je třeba Maria Kala.
K nejbližším sběrným kontejnerům musela doteď pes
celý park.
• Marie Kala: Teď je to výrazné ulehčení, jenom sejdeme schody.
• Ondřej Šimeček, redaktor: Podle radnice lidé kvůli
velké vzdálenosti k žlutým a modrým kontejnerům třídili
méně. To by se teď mělo změnit. V první etapě projektu
v centru Brna přibude 1300 popelnic.
• Jasna FLAMIKOVÁ, místostarostka MČ Brno-střed,
(Zelení): Ten hlavní důvod vznikl z toho, aby se lidem
to třídění usnadnilo a z toho, aby se ulehčilo těm ulicím.
Tady vidíme, že ty kontejnery jsou právě vysypané, bývají často přeplněné.

u

• Jiří Kratochvíl, ředitel, SAKO Brno: Pokud se v barevných popelnicích objeví více plastu a papíru, tak
tento my dále prodáme, což bude benefit, no a tím pozitivní dopad potom v budoucnu do poplatků.
• Ondřej Šimeček, redaktor: Brno ale není jediným
místem, kde se radnice snaží třídění odpadu usnadnit.
Třeba tady v Pohořelicích využívá od března nádoby
na plast, papír a bioodpad 65 % obyvatel.
• Miroslav Novák, místostarosta Pohořelic (ODS):
Každá ta svozová nádoba na ten separovaný odpad je
označena takzvaným tím RF ID kódem. Sleduje to, jakým způsobem ta nádoba je plněna a od toho se odvíjí
ten motivační systém, ta sleva.
• Ondřej Šimeček, redaktor: I lidé z Pohořelic tak přispějí k celorepublikovému třídícímu trendu. Za rok 2015
totiž Češi zrecyklovali 76 % všech obalů. Nějakou formou
podporuje své obyvatele k lepšímu třídění většina měst.
• Lucie Müllerová, mluvčí, Ekokom: V současné době
mohou obyvatelé České republiky třídit odpad do více
než 270 tisíc barevných kontejnerů.
• Ondřej Šimeček, redaktor: A zkracuje se také průměrná cesta k nejbližším kontejnerům. Aktuálně se pohybuje kolem 100 metrů. Ondřej Šimeček, Česká televize. 
n
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Za dětmi přijeli s pohádkou, která
učí třídit domácí odpad
Zdroj: Jablonecký deník | Autor: (lek) |
Datum: 11. 03. 2017 |
Odkaz: http://www.jablonecky.denik.cz/
Rychnov u Jablonce – Čtvrteční vyučování dětem v rychnovské škole zpříjemnil soubor Karlovarského hudebního divadla hudební pohádkou O Balynce, dobrém ště‑
něti. „Na prvním představení byly děti nižších ročníků
prvního stupně a trpělivě docupitala i stonožka dětí
ze školy mateřské. Druhé představení již patřilo dětem
větším. Na každé publikum je užíván malinko odlišný
vyjadřovací slovník, aby pro malé děti nebyla pohádka
příliš velká a pro velké naopak malá,“ vysvětlila za soubor Kristýna Sklenářová. Diváci tak měli podle ní zcela
jasno v problematice domácího třídění. Představení
v tomto týdnu viděly i děti v Žandově, Rokytnici nad Jizerou, Lomnici nad Popelkou, Stráži pod Ralskem a Ka-

menickém Šenově. Pohádka O Balynce, dobrém štěněti, je součástí vzdělávacího programu na podporu třídění a recyklace společnosti EKOKOM a spolu s projekty jako Tonda Obal nebo Brána recyklace oslovily již
přes dva miliony dětí. 
n

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

tel: +420 729 848 444, +420 261 176 256,
+420 729 848 445, +420 261 176 257

tel: +420 729 848 450
e-mail: pohledavky@ekokom.cz

e-mail: info@ekokom.cz
EKO-KOM, a. s., klientské oddělení
Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, Česká republika
tel: +420 729 848 444–445,
+420 261 176 256
e-mail: info@ekokom.cz
www.ekokom.cz
EVIDENCE OBALŮ,
VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ
tel: +420 729 848 430
e-mail: evidence@ekokom.cz

POŽADAVKY NA OBALY
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ
tel: +420 729 848 460
e-mail: kolar@ekokom.cz
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zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256

