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Na téma recyklace plechovek se pro webový portál Světa balení vyjádřila společnost EKO-KOM.
Uvádí například, že v porovnání s dalšími zeměmi Evropy je v Česku výrazně menší podíl plechovek
používaných na balení potravin a nápojů. Počet kontejnerů využívaných pro sběr
kovových odpadů jak samostatně, tak ve směsi se zvyšuje meziročně o zhruba 30 %.
Mluví se o narůstající oblibě plechovek. Dá se tento trend nějak kvantifikovat, existují odhady, jaké
procento obalů na nápoje dnes dělají plechovky?
Segment obalů hliníkových a železných plechovek určených na nápoje samostatně neevidujeme, jsou
nám producenty baleného zboží v souladu se zákonnou evidencí vykazovány dohromady s ostatními
železnými obaly do 5L. Na základě kvalifikovaného odhadu jsme schopni stanovit, že produkce
plechovek na nápoje za rok 2017 byla okolo 9.000 tun (meziroční nárůst přibližně 28 %). Plechovky
tvoří do 10 % hmotnosti všech obalů používaných k balení nápojů, ovšem z hlediska objemu nápojů

jsou plechovky použity na méně než 5 % objemu nápojů. V porovnání s Evropou je v ČR stále velmi
malý podíl plechovek používaných na balení potravin a nápojů.
Jsou případně nějaká čísla, kolik procent plechovek je u nás recyklováno?
V ČR je dlouhodobě zaveden komoditní sběr odpadů bez rozdělení na obaly a neobaly, a tak je to i
v komoditě kov. Podíl obalových odpadů je stanovován na základě rozborů odpadů v jednotlivých
systémech sběru. Hliníkové plechovky na nápoje námi nejsou detailně evidovány, ale dle našeho
kvalifikovaného odpadu je dosahováno recyklace mezi 25 až 35 % kovových obalů na nápoje. (al+fe)
Jak vypadá systém sběru plechovek?
V ČR bylo pro obce zavedeno povinné třídění kovových odpadů v roce 2015. Sběr prostřednictvím
kontejnerů či pytlů na kovy je provozován v 1800 obcích, ve kterých žije 4,061 milionu obyvatel. Počet
kontejnerů využívaných pro sběr kovových odpadů jak samostatně, tak ve směsi je 7105 kusů a
postupně narůstá (meziročně o zhruba 30 %). V roce 2017 bylo dále pro třídění kovových odpadů
použito přes 395.000 pytlů pro třídění v domácnosti. Občané pro tříděný sběr kovů mohou dále
využívat 1105 sběrných dvorů a sběrných míst, 946 jiných způsobů sběru (jako např. sběr
dobrovolných hasičů apod.) a v roce 2017 proběhlo 865 mobilních svozů kovových odpadů.

