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Každý Čech loni vytřídil v průměru 39,7 kilogramu odpadu. Množství tak opět vzrostlo, o pět let dříve 
to bylo zhruba 36 kilogramů nepotřebných plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Spolu s 
množstvím roste i zájem občanů - loni třídilo odpady 71 procent Čechů. Podařilo se tak zrecyklovat 72 
procent obalů uvedených na trh, což zemi řadí na čtvrté místo v Evropské unii. Vyplývá to z informací 
obalové společnosti EKO-KOM. 
Nejvíce se loni vytřídilo papíru, lidé do kontejneru vrátili 87 procent papírových obalů uvedených na 
trh. Skla se takto zrecyklovalo 76 procent, plastů 67 procent a nápojových kartonů 21 procent. 
Množstvím zrecyklovaných plastů Češi loni mezi Evropany dosáhli na pomyslnou stříbrnou medaili. 
Aktivitu lidí pozitivně ovlivňuje narůstající počet barevných kontejnerů, do kterých odpady vhazují. Loni 
jich přibylo 12 000, v ulicích měst a obcí je tak nyní 241 000 nádob. Tím se pro veřejnost zkrátila i 
vzdálenost. Zatímco před pěti lety to měl každý Čech ke kontejneru 118 metrů, loni to bylo 101 metrů. 
Čechům tak stačí v průměru dvě minuty volné chůze k nejbližšímu místu pro sběr tříděného odpadu. 
Třídění a recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí. Recyklací odpadů se loni uspořilo podle 
sdělení společnosti EKO-KOM takové množství energie, které odpovídá půlroční produkci energie 
jaderné elektrárny Temelín. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 310 000 domácností, 
tedy zhruba jeden kraj. 
Společnost EKO-KOM v Česku už 17 let zastřešuje celý trh recyklace obalů a má monopolní 
postavení v obchodování s informacemi o svozu a recyklaci obalů. Zajišťuje třídění a recyklaci obalů 
pro 20 233 firem prodávajících balené zboží na českém trhu. O monopolní postavení ji může připravit 
firma Interseroh, která už projevila zájem vstoupit na český trh. Interseroh patří do nadnárodní skupiny 
ALBA, která je vedoucí světovou firmou v odpadovém hospodářství a sídlí v Německu. 
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