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Papír, plast, sklo a nápojový karton. 
To jsou čtyři materiály, které se u nás třídí poměrně běžně. Lidé postupně začínají vnímat i 
ostatní kontejnery určené například na bioodpad nebo vysloužilé elektrospotřebiče, ovšem modrý, 
žlutý, zelený a oranžový jsou už tradiční. Loni podle ČSÚ každý člověk vytřídil průměrně 49 
kg odpadu, přičemž 12 kg z toho tvořilo sklo. V Evropě patříme mezi špičku, nicméně stále je co 
zlepšovat, více v článku V čem jsme v ČR nejlepší.   
 
Sklo patří k nejpoužívanějším obalovým materiálům...  
Kdysi se v něm prodávalo mléko, jogurty a samozřejmě alkohol. Už od dob socialismu je v lidech 
zakořeněný zvyk sklo uchovávat a vracet, tehdy se totiž vykupovalo, bylo zálohované. I dnes najdete 
samoobsluhy a supermarkety, kde některé láhve vykupují. A co s těmi, které vratné nejsou a s jiným 
odpadem ze skla. Ne všechno sklo patří do zeleného kontejneru Pravděpodobně víte, že máme dva 
typy kontejnerů na třídění skla. Jedny mají zelené víko a druhé bílé. Do toho s bílým patří čiré sklo. 
Pokud ale ve vašem městě žádný zelený kontejner s bílým víkem nemáte, pak házejte veškeré 
(barevné i čiré) sklo do toho celozeleného. Tohle je poměrně běžná znalost, avšak méně lidí už ví, 
jaké sklo je vůbec možné vhodit do zeleného kontejneru. Patří do něj láhve od sirupů, piva, vína, 
alkoholu, sklenice od marmelád, majonéz a kečupů, jogurtů i kosmetiky. Rozhodně byste tam ale 
neměli házet varné sklo, zrcadla, keramiku a porcelán. Tabulové sklo patří vždy do zeleného 
kontejneru (byť je čiré), ve větším množství na sběrný dvůr. Ke správnému třídění skla v ČR pomáhají 
také recyklační značky, takže pokud si nejste jistí, nastudujte je. Nejčastěji se setkáte s GL / 70 (čiré 
sklo), GL / 71 (zelené sklo) a GL / Z2 (hnědé sklo). Určitou možnost představuje upcyklace a re-use 
Další možností, jak se sklem naložit, pokud si myslíte, že ještě nedosloužilo, je jeho upcyklace. 
Celosvětově populární aktivita, v rámci níž využíváte suroviny, které byste jinak vyhodili. Rady a tipy 
se internet jen hemží, inspirovat se můžete v článku Tipy: Vánoce s originálními dárky z odpadu. Cizí 
vám zřejmě nebude ani tzv. re-use přístup, kdy věci používáme opakovaně. Zapomeňte na výmluvy, 
proč netřídit sklo a přispějte i vy svou měrou. Třeba se posuneme v Evropě ze druhé příčky ještě o 
kousek výš, a především prospějeme přírodě. Sklo lze totiž recyklovat do nekonečna. Třídění odpadu 
je stále tou nejefektivnější cestou – například při výrobě nového skla přidáním toho recyklovaného, 
můžeme ušetřit až 90 % energie. Víte, co se stane, když každý z nás vytřídí 1 sklenici navíc? 
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