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Města a obce hledají způsob, jak přimět lidi více recyklovat. V Dobříši budou od ledna třídit door to
door.
STŘEDNÍ ČECHY Popelářské auto už v mnoha ulicích Dobříše nebude zastavovat každý týden jako
doposud. Od 1. ledna přijede jen jednou za čtrnáct dní, zato do domácností přibudou žluté, modré a
oranžové pytle. Do nich budou lidé dávat plast, papír, nápojové kartony a kovový odpad. "Nebudou s
nimi nikam chodit, budeme je pravidelně odvážet přímo od domu. Jakmile budou pytle plné, stačí je
postavit ve stanoveném termínu na místo přiléhající ke komunikaci," vysvětluje Jana Pešková,
vedoucí úseku odpadového hospodářství společnosti DOKAS Dobříš, která se ve městě stará o
přebytky domácností.
Systém nese název "door to door" neboli ode dveří ke dveřím. Dobříšské tak čeká
doslova odpadová revoluce. Po předchozím testování se tamní radnice rozhodla pro nový
způsob třídění po celém městě. "Cílem je snížit objem komunálního odpadu a samozřejmě také
zjednodušit třídění pro lidi," konstatuje Jana Pešková. Jak připomíná, novinka se netýká lidí žijících v
panelácích a bytovkách. Tam nadále platí, že tříděný odpad vynášejí do příslušné nádoby. Dojde tak
ke zrušení jen tří "hnízd" pro tříděný odpad, která již v lokalitách s rodinnými domy nebudou potřeba.
Systém Dobříšští nejprve testovali v městské části Malá Strana. Pilotní projekt zahájený v loňském
roce se osvědčil, zkušební provoz tak pokračoval i letos a za dva měsíce dojde na ostrý start.
Do podzemí i na charitu
Kam s ním? Takovou otázku si pokládají samosprávy v celém kraji. Jak vyplývá ze statistiky
společnosti EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém třídění, počet obyvatel na jednu
třídící nádobu v kraji se neustále snižuje. Hnízda ale nemohou přibývat donekonečna. Ředitel
příbramských technických služeb Pavel Mácha před časem upozornil, že pro nové nádoby v ulicích
jen těžko hledají místo. Navíc se s nároky na rozmístění barevných kontejnerů dostávají do kolize se
snahou vedení města o navýšení počtu parkovacích míst.
Velká města tedy řeší uvedené potíže stavbou podzemních úložišť. Jsou vzhlednější a navíc větší, ale
také dražší. "Jeden podzemní kontejner nahrazuje až pět nadzemních, do skla, které je těžší, se pak
vejde odpad asi jako do tří nadzemních," uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková. V

největší středočeské aglomeraci už mají 32 podzemních kontejnerů, na další mohou lidé narazit v
Mladé Boleslavi, Kolíně či Příbrami. Plno ale začíná být i ve sběrných dvorech, kde končí objemnější a
také třeba nebezpečný odpad.
Nepotřebné věci ale ne vždy musí skončit ve dvorech, jejichž kapacita je často omezená. Originální
řešení nalezli shodou okolností opět v Dobříši. Lidé mohou na určeném sběrném místě odevzdat vše,
co už se jim nehodí, případně si vzít, co naopak sami potřebují. Službu mohou využívat pouze ti, kteří
mají ve městě trvalé bydliště. Po zhruba ročním provozu jsou v Dobříši spokojení. "Možnosti odložit
použitou, ale stále funkční věc, využívá stále více lidí. A zároveň přibývá i zájemců o uložené
předměty," říká Pavel Bodor z firmy DOKAS Dobříš. Těší ho také skutečnost, že odložené nádobí,
nábytek či bytové doplňky slouží rovněž lidem v nouzi. "Asi největšími odběrateli jsou zástupci různých
charit. Mám docela dlouhý seznam těchto organizací, s nimiž jsem často v kontaktu. Pravidelně k nám
jezdí pro věci například z Nového Knína, ale také z Prahy," podotýká Pavel Bodor.
V bateriích si Středočeši pohoršili
Potřebnou motivaci recyklovat podporují také odpadové soutěže. Například loňského klání
společnosti EKO-KOM se zúčastnilo více než tisíc středočeských měst a obcí. V Třebsku, které se
stalo skokanem roku v kategorii do 500 obyvatel, našli další možnost, jak snížit množství komunálního
odpadu. "Přešli jsme z paušálního poplatku na platbu za vyvezenou popelnici. Lidé tak platí jen za to,
co sami vyprodukují," popisuje třebskou praxi starosta Martin Kazda. Výsledek? Lidé
více třídí a odpadků v popelnicích výrazně ubylo.
Ne všechna čísla jsou však radostná. Zatímco plastu či papíru se každoročně vytřídí stále více a více,
u jiných surovin lze sledovat jistý propad. Středočeši třeba za první pololetí letošního roku odevzdali
k recyklaci 101,1 tuny použitých baterií. V meziročním srovnání jde o pokles o 14 procent. V
celorepublikovém žebříčku kraj skončil čtvrtý od konce, za ním už je jen Ústecký, Vysočina a poslední
Zlínský kraj.
Podle aktuálních statistik neziskové společnosti ECOBAT, jež zajišťuje zpětný odběr baterií, každý
obyvatel centrálního kraje vytřídil v průměru 76 gramů baterií. Za slabšími výsledky prý je především
pokles množství baterií odevzdaných ve firmách a také v obchodech. Horší výsledky nicméně vykazují
i další sběrná místa, méně tedy třídili i jednotlivci.
Jednatel ECOBAT Petr Kratochvíl míní, že výkyv ještě nemusí nic znamenat. "Z dlouhodobého
hlediska si ve sběru baterií stojí Středočeský kraj dobře. My jsme vždy rádi za každého člověka, který
třídí, a za každou baterku, která neskončí v koši, ale na sběrném místě," tvrdí Petr Kratochvíl.
--Fakta Třídění odpadu v kraji
- Přibývají nejen nádoby na plast, papír či sklo, ale také červené na elektroodpad, hnědé na bio a
novinkou jsou šedivé na kov. Nyní je v kraji přibližně 40 000 nádob. * Místy lidé dostávají pytle
na třídění, například ve Slaném či v Berouně. Podmínkou odběru pytlů či speciálních tašek je trvalé
bydliště. * Specifikem měst jsou podzemní kontejnery, v Kladně je jich už 32, V Mladé Boleslavi 13, v
Kolíně 7 a v Příbrami 4. V plánu jsou další. * Door to door – systém využijí od Nového roku v Dobříši.
Domácnosti dostanou pytle tří barev, které pak po naplnění odvezou technické služby přímo od domu.
* Trideni.cz – projekt, který pomáhá v kraji s recyklací. Připojilo se k němu 15 středočeských měst.

