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6246 – to je celkový počet obcí v České republice. Třídění odpadu je už součástí každodenního života
v 97 procentech z nich. Aby bylo třídění odpadu co nejpohodlnější, je už napříč tuzemskem
rozmístěno víc než 260 tisíc barevných kontejnerů a lidé to k nim mají, co by kamenem dohodil – v
průměru jen 99 metrů.
S trochou nadsázky se dá říct, že v Česku se třídí už skoro všude a bez rozdílu. Co kam patří, vědí
dospělí, děti i senioři. Na třídění si pak najdou čas jak maminky na mateřské nebo ženy v domácnosti,
tak i vysocí manažeři nebo třeba řidiči kamionů. Díky tomu se v Česku ročně vytřídí a zrecykluje
zhruba 690 tisíc obalových odpadů. Skvělé je, že s každým rokem jejich množství narůstá. Města i
společnost EKO-KOM, která zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalových odpadů na území ČR, se
snaží, aby bylo třídění pro lidi, co nejpohodlnější. Ti tak mohou začít pohodlně třídit rovnou doma.
Některé radnice poskytují svým občanům barevné tašky na třídění plastů, papíru a skla, které jsou
spojené suchým zipem. Když se naplní, vysypete je do barevných kontejnerů a můžete je znovu
použít. V některých obcích a městech se také třídí do barevných pytlů, které když se naplní, čekají
před domem na svoz stejně jako barevné popelnice – radnice tak chtějí vyjít vstříc hlavně lidem,
žijícím v rodinných domcích.
O tom kolik kontejnerů a na jaké odpady, kde bude, však rozhodují samotné obce a záleží nejen na
místních zvyklostech, ale i na technologiích ovlivňujících další nakládání s vytříděným odpadem.
Standardně mají ale lidé na většině míst k dispozici modré kontejnery na papír, žluté na plast, zelené
na lahve a černý kontejner na směsný odpad. Běžnou praxí se už stávají i oranžové popelnice na
nápojové kartony a hnědé na bioodpad. Detailnější informace o tom, co kam patří, najdete na
www.jaktridit.cz. Instrukce ale vyčtete i z nálepek přímo na barevných kontejnerech. Konkrétní
informace o systému třídění odpadů a systému nakládání s komunálním odpadem nastavují obecní a
městské úřady, které vás o detailech rádi informují.
Má to smysl!
Třídění odpadů není nikterak náročné. Zabere to jen pár minut denně – prázdné "petky", pár kartonů
od džusu a láhev od vína můžete vytřídit třeba do kontejnerů, které míjíte cestou do práce, nebo když
vyrážíte s rodinou na procházku po nedělním obědu. Zdánlivě již nepotřebným použitým obalům, tím
dáváte druhou šanci. A šetříte tak přírodu. Jen loni pomohli Češi tříděním zachránit skoro dva miliony
stromů. Díky třídění a recyklaci obalových odpadů se ročně na skládky neuloží 690 tisíc tun odpadů a
místo toho je recklován a využit na výrobu nových výrobků. Jen pro zajímavost – za 15letou existenci
systematického třídění v České republice se vytřídilo přes 8 milionů tun obalových odpadů. Kdyby se
tak nestalo, vznikla by z takového množství odpadu hora připomínající svými rozměry památný Říp.
Třídění odpadu s sebou přináší i ekonomické výhody. Tím, že snížíte objem směsného odpadu, za
jehož svoz a likvidaci musí každý z nás platit, mohou tyto poplatky v obcích stagnovat nebo dokonce
klesat. Navíc za každé kilo vytříděného odpadu obdrží obec finanční odměnu od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM. Čím více odpadu se v obci vytřídí, tím více peněz dostane.

