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Co se stalo s obaly z vánočních dárků
Vánoce jsou minulostí, dárky jsou rozdány a rozbaleny. Mají Češi rádi matičku přírodu a obalový papír tudíž skončil v
modrých kontejnerech? Nebo na to kašleme? A co se s touto roztříděnou surovinou děje dál a kde končí?
Podle statistik jsou Češi v třídění odpadu v evropském srovnání vynikající, celkově třetí za Belgičany a Dány!
Je to zřejmě dáno naším ekologickým cítěním i fungujícím systémem recyklace EKO-KOM.
Pravidelně tak u nás třídí 72 procent obyvatel, a co se týče papíru, recykluje se 94 procent suroviny! 307 TISÍC NÁDOB
V České republiky máme k dispozici přes 307 000 barevných nádob na třídění odpadu. V Praze je to téměř 20 tisíc nádob.
Popelnic či kontejnerů na papír je přibližně 5400 a jejich pravidelný svoz je nastaven od jednoho za dva týdny až po
nejvyšší frekvenci sedmkrát týdně.
SEŠLAPAT A TRHAT KARTONY
Dárkové vánoční šílenství se každoročně projeví i ve zvýšeném množství papírového odpadu. Podle slov Radima Many se
množství tříděného papíru zvýší každý prosinec zhruba o 25 procent, to samé platí i pro sklo. Vzhledem ke zvýšenému
množství odpadu je potřeba, aby lidé důkladně sešlapávali či natrhali zejména kartonové krabice od LCD televizí, jiné vetší
elektroniky či nábytku. V opačném případě se snižuje kapacita nádob, ty jsou předčasně přeplněné a pro další odpad pak
není dostatek místa.
MODRÉ KONTEJNERY Papírové obaly patří do modrých popelnic a kontejnerů. "V hlavním městě denně vyjíždí do ulic
105 našich svozových vozů, z jiných firem asi další tři desítky," řekl Nedělnímu Blesku mluvčí Pražských služeb Radim
Mana, který také popsal další osud papíru z modrých kontejnerů.

CO DO »MODRÁKU« (NE)PATŘÍ
Papír je možné recyklovat v průměru šest až sedmkrát. Mezi běžné recyklované výrobky patří běžný balící papír,
kancelářský papír, sešity, noviny, obálky, atd. Do modrého
kontejneru bychom ale neměli vyhazovat např. uhlový, či voskovaný papír, který se někdy používá právě k balení
vánočních dárků. Ten patří do směsného odpadu.
Do modrého kontejneru také nemá přijít silně znečištěný papír, plata na vejce, ruličky od toaletního papíru, hygienické
vložky, kapesníky či dětské pleny.
CO SE DĚJE S PAPÍREM? 1. Auta odvezou obsah modrých popelnic do třídicích center. (V Praze je jedno ve
Vysočanech, druhé na okraji města v Chrášťanech.) 2. Po menších částech je pak papír přesouván na dopravníkový pás.
3. Odpad dojede až do třídicí kabiny, kde pracovníci ručně papír dotřídí na jednotlivé druhy. Tedy např. na noviny, karton,
časopisy či znečištěný nerecyklovatelný papír atd.). 4. Takto dotříděná surovina se lisuje do balíků, které si odvážejí
odběratelé či zpracovatelé papíru. 5. Následně se z něho vytvářejí regranuláty nebo jiné látky, které pak využívají v
papírnách k výrobě papíru. 6. Recyklovaný papír se tak zase vrací na trh. Cyklus se uzavírá. JAK SE VYRÁBÍ PAPÍR
Výroba se dělí na několik technologických stupňů. První fází je rozvláknění sběrového papíru (rozmixování s vodou). Poté
natéká papírovina přes odvodňovací síto a vzniká papírový list. Ten putuje do lisové části, kde se tlakem odstraní zbytky
vody. Pak přechází papír na sušicí válce. Na konci procesu už je hotový papír.

