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Tříděním odpadu Češi loni zachránili pět milionů stromů
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K barevným kontejnerům na tříděný odpad vyráží sedm Čechů z deseti. V Evropě patří k přeborníkům, v recyklaci
plastů jsou úplně první. Studie firmy Eko-kom ukazuje, že se tím jen loni ušetřilo tolik energie, kolik za rok spotřebuje
260 tisíc rodin.
PRAHA Každá tuna papíru, kterou lidé vyhodí do modrého kontejneru, zachrání čtrnáct stromů. České domácnosti
loni vytřídily 380 tisíc tun, takže jen za jeden rok zachránili před dřevorubci 5,3 milionu stromů. V Evropě patří k
rekordmanům. Papíru se v Česku vytřídí 95 procent, vyrábí se z něj třeba noviny či reklamní letáky. Odpad se dá
takto využít až šestkrát.
Čerstvá studie firmy Eko-kom, která sběr tříděného odpadu zajišťuje, ukazuje, že lidé tříděním ušetřili tolik kysličníku
uhličitého, kolik ho za rok v Česku vyprodukuje deset procent aut.
A uspořilo se díky tomu tolik energie, kolik za rok spotřebuje 260 tisíc průměrných domácností. Recyklací odpadků se
totiž šetří energie na výrobu nových materiálů, klesá produkce jedovatých plynů z továren, leckterý odpad se využívá i
jako "palivo" pro výrobu tepla a elektřiny.
V plastech Češi předehnali i důsledné Němce
Češi jsou na evropské špičce ve třídění všech odpadů, skuteční přeborníci jsou však v plastech - těch vytřídí nejvíc ze
všech evropských států.
"V plastech jsme předehnali dlouho vedoucí Německo, ale špatně na tom nejsme s žádným druhem odpadu,"
potvrzuje Šárka Nováková ze společnosti Eko-kom.
Znovu se využije šest z deseti PET lahví - nikoli už ke stáčení nápojů, ale například na výrobu spacích pytlů, zimních
bund, koberců nebo třeba zařízení interiéru aut. V obyčejné české popelnici skončí už "jen" čtvrtina veškerého
recyklovatelného odpadu.
Češi si však stále nemohou říct, že by měli v ekologii "splněno". Objem komunálního odpadu, který končí na
skládkách (tedy i toho, jejž nelze vyhodit do barevných kontejnerů), je stále obrovský v porovnání třeba s
Nizozemskem, kde odvezou na smetiště jen pět procent odpadků. V Česku je to mnohonásobně víc.
Každý Čech loni vyhodil do speciálního kontejneru dvacet kilo skla. Tím se šetří zejména energie při jeho výrobě,
protože tato surovina se dá recyklovat prakticky donekonečna. Skutečnými "machry" na sklo jsou obyvatelé
Švýcarska a Švédska, kde končí na skládce jen pět skleněných lahví ze sta. V Česku je to pětadvacet. "Průměrný
občan vytřídil za rok celkem 51,9 kilogramu odpadu. To je o 10 procent víc než v předchozím roce," uvedla Barbora
Němcová z Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky.
Nejpečlivější při třídění smetí jsou Pražané a obyvatelé Plzně. Naopak na chvostu jsou domácnosti vÚsteckém kraji,
které vytřídí jen dvě třetiny toho co Pražané. Větší snahu by ekologové ocenili i u Slezanů a Jihomoravanů.
Kontejnerů je dost
Podle Sdružení měst a obcí stojí za pilností Čechů při třídění odpadků hlavně hustá síť barevných kontejnerů. Loni
jich bylo dohromady už více než 200 000. Síť je tak jednou z nejhustších v celé Evropě. "Třídění odpadů je tak pro
občany stále dostupnější. Průměrné sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, plast, sklo slouží 156
obyvatelům," uvedla Barbora Němcová.
K nyní obvyklým barevným popelnicím začínají někde přibývat i červené na drobný elektroodpad. V Brně se také
testuje, zda se vyplatí třídit i plechovky, třeba od piva. Lidé je zde mohou házet do popelnice společně s plasty. Další
města však zatím nejsou v plánu
5,2 miliardy korun se podle odhadů jen loni ušetřilo na výrobě energie díky tomu, že lidé třídili odpad. Ten se pak mohl
znovu využít. Tolik energie spotřebuje za rok 260 tisíc průměrných domácností. Celkem v barevných kontejnerech
skončilo 73 % odpadu, který tam patří.

