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Počet sběrných hnízd v Chrudimi se blíží stovce  

V největším městě chrudimského regionu, přímo v Chrudimi, lidé odpad třídí zodpovědně. Město se 

k tomu snaží svým obyvatelům vytvářet dobré podmínky. Kromě praktických rad jak správně třídit 

uveřejněných na webových stránkách Technických služeb Chrudim to je i zahušťování sběrné sítě.  

V bývalém okresním městě dnes mají necelou stovku tzv. sběrných hnízd, složených většinou 

z kontejnerů na plast, papír a sklo. Dohromady jich tu je na 370. A protože některé z nich již ke sběru 

tříděného odpadu sloužily dlouho, bylo potřeba je vyměnit. Město Chrudim k tomu využilo „projekt 

nádob“ realizovaný společností EKO-KOM a.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a Regionální 

rozvojovou agenturou Pardubického kraje. „V rámci tohoto projektu obcím a městům v Pardubickém 

kraji zdarma zapůjčujeme nádoby na sběr plastů, papíru a skla, a to jak čirého, tak barevného. Do 

Chrudimi jsme aktuálně zapůjčili třiadvacet kontejnerů na obvyklé komodity,“ vysvětluje Jiří Záliš, 

regionální manažer EKO-KOM, a.s. Chrudim získala celkem deset žlutých kontejnerů na plast, deset 

zvonů na směsné sklo a tři modré kontejnery na papír. Použity budou především na výměnu již 

opotřebovaných a poškozených nádob. „Lidé v Chrudimi třídí vcelku zodpovědně. Toho, co 

v kontejnerech nemá být, nacházíme minimálně,“ říká Jan Petr z Technických služeb v Chrudimi. 

„Třídíme obvyklé komodity, tedy papír, plast a směsné sklo. Sbíráme i nápojové kartony ve směsi 

s plasty, které jsou pak dotříděny,“ dodává Jan Petr.  

Tam, kde se kartony sbírají společně s plasty, je na třídících linkách v České republice denně dotříděno 

na 9,5 tuny tohoto odpadu. Kartony obsahují ze 75 % kvalitní papírové vlákno. Zbylý polyetylén 

a hliník se používá například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Druhou 

možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních a izolačních desek. V poslední době se 

však začínají objevovat oranžové kontejnery určené přímo ke sběru tříděných kartonů, tedy například 

krabic od mléka, džusů, vína apod.  

Informace o třídění v regionu je možné najít na stránkách www.ekontejnery.cz. Se správným tříděním 

odpadu pak může pomoci web www.jaktridit.cz.  
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