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JIHLAVA /Žlutá, modrá a zelená. To jsou barvy, které pomáhají lépe třídit odpad. A aby to šlo v 

domácnostech ještě lépe, společnost EKO-KOM vyvinula speciální sady tříbarevných tašek 

na třídění skla, plastu a papíru.  

Třídílné sety jsou pak distribuovány do měst a obcí, které o to projeví zájem, a následně putují do 

jednotlivých domácností. Projekt trvá už několik let a třeba jen v loňském roce obdrželo devatenáct 

obcí a měst na Vysočině na šest a půl tisíce sad na třídění odpadu.  

I v tomto roce se má na Vysočině pokračovat. "Zájem už projevilo dvacet pět obcí v Kraji Vysočina. 

Nejvíce jich je z Jihlavska a ze Žďárska. Další sady tašek pak budou putovat do obcí na Pelhřimovsku, 

kde je bude předávat společnost, která je od nás odkoupí," vysvětluje Roman Zouhar, vysočinský 

manažer společnosti EKO-KOM, která každoročně připravuje řadu podpůrných aktivit směřujících k 

efektivnímu třídění odpadu. V letošním roce se na tašky určené k třídění odpadu mohou těšit například 

obyvatelé Štoků, Jamného, Staré Říše nebo Cejle.  

A kdo si může sady tašek, které jsou ve dvou velikostech, odnést domů? Každá z obcí si podmínky 

určuje sama. Zpravidla je k tomu ale nutné mít trvalé bydliště v dané lokalitě a uhrazené poplatky za 

odpad. V menších obcích se však dostane i na rekreanty.  

Představitelé měst a obcí si projekt pochvalují a potvrzují velký zájem. Například ve Žďáru nad 

Sázavou rozdávání tašek začalo loni v srpnu a z téměř dvou a půl tisíce sad byla koncem září k 

dispozici už "jen" tisícovka. Ve Věži na Havlíčkobrodsku měli k dispozici tři sta sad tašek pro občany s 

trvalým pobytem, ale také pro majitele rekreačních chat.  

"Podmínkou pro předání tašek je nejenom uhrazený aktuální poplatek, ale aby měli zájemci zaplacené 

poplatky z minulých let," uvedl starosta obce Miroslav Miksa.  

Barevných tašek se letos na jaře nově dočkají obyvatelé Cejle. Starostka Pavlína Nováková je pro své 

občany objednala na základě své vlastní zkušenosti.  

"Já jsem sadu tašek na třídění vyhrála kdysi na plese v tombole. A je to skvělá věc, o které si myslím, 

že nám pomůže třídit odpad lépe. Navíc je to praktické a mohou se to naučit i velmi malé děti," 

domnívá se.  

Do Cejle poputuje 200 velkých sad a 50 malých. "Počítáme s tím, že do každého čísla popisného 

půjde jedna sada tašek. Je jich dostatek i pro chalupáře. Podmínkou je pouze zaplacený poplatek za 

odpad," upřesňuje podmínky.  

Sada na třídění odpadu obsahuje celkem tři snadno omyvatelné tašky, které je možné k sobě spojit 

suchým zipem. Jednotlivé kabely jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadu co nejjednodušší. 

Pokud si lidé nejsou jistí, jak správně odpad třídit, stačí se podívat přímo na jednotlivé tašky. Podobně 

jako na samolepkách na barevných kontejnerech jsou také na taškách zobrazeny jednotlivé druhy 

plastu, papíru a skla, které je do nich možné vhazovat. Pokud se jedna taška naplní, lze ji jednoduše 

oddělit suchým zipem a vynést do kontejneru. Rozměrově větší sada tašek na třídění odpadu je 

vhodná spíše do rodinných domků, zatímco menší tašky uvítají lidé v bytech.  

Projekt obalové společnosti EKO-KOM a Kraje Vysočina má pomoci lépe a kvalitněji třídit odpad, 

nebo to některé domácnosti dokonce naučit či je k tomu více motivovat. "Aktivity jako distribuce 

barevných tašek na třídění mají rozhodně smysl. Každoročně zaznamenáváme díky tomu lepší 

výsledky tříděného sběru odpadů," dodává Zouhar. Barevně odlišené pytle pomáhají v 

lepším separování odpadů.  

Foto: Tašky na separovaný odpad jsou na radnicích a obecních úřadech pro lidi k mání zdarma.  


