Kilogram týdně. Češi jdou příkladem, vytvořili nový rekord v třídění odpadů
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/INFOGRAFIKA/ Češi dali jasně najevo, že jim osud vyprodukovaného odpadu není lhostejný, a že
třídit odpad je pro ně samozřejmostí. V roce 2018 se tak znovu protřídili k novému tuzemskému
rekordu – co Čech, to průměrných 49 kilogramů vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových
kartonů. A k tomu ještě téměř 14 kilogramů kovů. Každý tak loni vytřídil o 3 kilogramy odpadu více
než v roce 2017.
Již 73 procent obyvatel ČR aktivně třídí své odpady. Cesta k barevným kontejnerům s odpadem se pro
ně stává naprostou samozřejmostí. Loni tak do nich vytřídil každý z nás v průměru 21,3 kilogramů
papíru, 14,1 kilogramů plastů, 13,2 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů.
S připočtením kovů pak každý Čech vytřídil za loňský rok v průměru 62,9 kilogramu odpadů.

„Rostoucí trend dokazuje, že Češi cítí svoji zodpovědnost za stav životního prostředí a stále více
přemýšlejí i o tom, jak mu mohou pomoci a jak správně naložit s vyprodukovanými odpady,“ přivítal
statistiku ředitel společnosti EKO-KOM Zbyněk Kozel. Podle něj sehrála hlavní roli propagace třídění
spolu s navyšováním počtu barevných kontejnerů.
Prostřednictvím sběrných systémů v obcích a městech po celé zemi se vloni podařilo vytřídit přes
665 tisíc tun odpadů. Do systému je zapojeno více než šest tisíc obcí a 21 tisíc firem. „Napříč ČR je
rozmístěno již více než 413 tisíc barevných kontejnerů a průměrná docházková vzdálenost k nim se
zkrátila na 91 metrů,“ upřesnil Lukáš Grolmus, ředitel oddělení komunikace a marketingu EKO-KOM.
Miliony stromů nemusí padnout
Kvalita sběrné sítě je na vysoké úrovni i ve srovnání s ostatními zeměmi EU – jedno sběrné hnízdo
slouží v Česku pouhým 124 lidem. Nádobový sběr bývá zejména v menších obcích ČR doplněn ještě
o sběr pytlový a odpady lze také třídit prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen druhotných
surovin. Odpady putují na třídicí linky a dále pak buď do spaloven, nebo k recyklaci. Třídění jednak
omezuje růst skládek, jednak zachrání přibližně 2,2 milionu stromů ročně.

