TISKOVÁ ZPRÁVA

Češi se ve třídění odpadů opět zlepšili.
V roce 2017 vytřídil každý obyvatel do barevných kontejnerů
v průměru 47 kilogramů odpadu.
Praze dne 15. května 2018

Třídit odpady, zvláště pak ty obalové, obyvatelé ČR rozhodně umí. Dokazují to čerstvé
statistiky za rok 2017. Podle nich vytřídil loni každý z nás v průměru 46,9 kilogramu papíru,
skla, plastů a nápojových kartonů. To je meziročně o 2,1 kilogramu více. A padl tím
i dosavadní rekord z roku 2016.
Cesta s odpadem k barevným kontejnerům se už stala samozřejmostí pro 73 % obyvatel ČR. Každý
z nás do nich loni vytřídil v průměru 20,7 kg papíru, 13,2 kg plastů, 12,6 kg skla a bezmála půl
kilogramu nápojových kartonů. Ke 47 vytříděným kilogramům ještě každý z nás navíc odevzdal 13 kg
kovů a celkem tak celorepublikovou statistiku vylepšil na průměrných 60 kilogramů vytříděného
odpadu za rok. Ve sběrných systémech obcí se tak loni sešlo více než 632 tisíc tun vytříděného
odpadu, což je meziroční nárůst o 8 %.
„Ochrana životního prostředí a třídění odpadů je pro naše obyvatele stále důležité téma. Děkuji jim za
jejich aktivní přístup, protože oni jsou pravou příčinou pozitivního faktu, že jsme loni předali
k dotřídění a recyklaci či k dalšímu využití tři čtvrtiny všech obalů uvedených na tuzemský trh,“ kvituje
příznivé výsledky Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM a.s.
Díky dlouhodobé kvalitní spolupráci 20 778 firem a 6 123 obcí zapojených v systému EKO-KOM je
třídění odpadů v České republice stále komfortnější a snazší. Možnost třídit svůj odpad má dnes 99 %
obyvatel ČR. K dispozici mají už bezmála 354 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný
odpad. Jedno sběrné hnízdo pak slouží v průměru pro 131 obyvatel, což je v konkurenci ostatních
unijních zemí evropský vysoko nad průměr.
„Díky každoročnímu zahušťování sběrné sítě se také zkracuje průměrná docházková vzdálenost
k barevným kontejnerům. V roce 2017 se totiž kontejnery na tříděný odpad přiblížily k našim
domácnostem o další 4 metry. Ze svých domovů to k nim máme už jen 92 metrů, tedy necelé dvě
minuty chůze,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na
jednotlivé druhotné suroviny pro výrobu nových produktů nebo slouží jako zdroj energie. Tříděním
pomáháme snižovat zátěž životního prostředí, každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů
zachráníme zhruba 28 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování
skládek.
Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace obalů EKO-KOM za rok 2017, včetně
grafů, naleznete v příloze.
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205,
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané
MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků, měst a
obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.

