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Odpady nás provázejí všude, říká v rozhovoru mluvčí EKOKOM Šárka Nováková  

 

Olomouc – Ač se to zdá neuvěřitelné, odpady nás provázejí na každém kroku. "V plastových dílech v 

interiéru automobilu je až čtyřicet procent recyklátu a na výrobu skleněné láhve se používá až 

pětašedesát procent materiálu ze starých střepů," říká Šárka Nováková, mluvčí neziskové společnosti 

EKOKOM, která provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového materiálu.  

 

- Jsou nějaké výrobky, ve kterých bychom recyklované materiály nečekali?  

 

Najdeme je například v oblečení, jako jsou bundy, trička či košile, můžeme zde najít vlákna na bázi 

termoplastu PET. Nebo základem speciálních stavebních desek, které slouží jako alternativa k 

sádrokartonu, je slisovaný nápojový karton – tedy krabice od džusu či mléka.  

 

- Proč je důležité správně třídit?  

 

Díky třídění šetříme suroviny, které by jinak bylo potřeba vytěžit, což přináší významné energetické 

úspory. Navíc odpad může být velice prospěšný a ceněný materiál, protože výrobky s podílem 

recyklátů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin.  

 

- Jak si vedou obyvatelé Olomouckého kraje ve třídění odpadů?  

 

Na jednoho obyvatele připadalo loni téměř třiačtyřicet kilogramů vytříděných odpadů – papíru, skla, 

plastů a nápojových kartonů. Celkové výsledky jsou nad celorepublikovým průměrem a každý rok jsou 

o něco lepší. Lidé v regionu třídí nadprůměrně čiré sklo a papír. Rezervy jsou zejména v třídění 

směsného neboli barevného skla.  

 

- V kolika obcích v Olomouckém kraji mohou lidé třídit odpady?  

 

Do systému EKOKOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití 

obalového odpadu, je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí – celkem 389. Třídit odpad tak 

mohou téměř všichni lidé v regionu.  

 

- Ve kterých obcích lidé nejlépe třídí?  

 

Už deset let organizujeme ve spolupráci s Olomouckým krajem soutěž nazvanou O keramickou 

popelnici, v níž oceňujeme obce, které dosahují nejlepších výsledků ve třídění papíru, plastů, skla a 

nápojových kartonů. Kvůli spravedlivému hodnocení jsou obce odstupňovány podle počtu obyvatel. 

Ve svých kategoriích se letos nejvíce dařilo Ostružné, Jeseníku, Grygovu a Olomouci. Jsme rádi, že 

soutěž stále motivuje i ty nejlepší obce, které mohou být příkladem pro ostatní. 
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