K barevné popelnici je to jen pár metrů, a tak třídíme
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Nádob na tříděný odpad je v Česku přes 413 tisíc. Průměrný Čech k nim musí ujít 91 metrů.
Češi jsou přeborníky v třídění odpadu. Loni ho vytřídili téměř 666 tisíc tun. Průměrný Čech tak
do barevných popelnic odnesl téměř 63 kilogramů odpadu, o tři kila více než v předchozím roce.
Vyplývá to ze statistik, jež zveřejnil Svaz měst a obcí podle údajů společnosti EKO-KOM.
PAPÍR, PLASTY, SKLO
Papíru lidé vytřídili 226 tisíc tun, plastů přes 149 tisíc tun. Dalšími surovinami použitelnými pro
následné využití jsou sklo (téměř 139,5 tisíce tun) i kovy (147 tisíc tun).
Dále do barevných kontejnerů lidé dali přes čtyři tisíce tun nápojových kartonů.
Nejvíce odpadu v přepočtu na obyvatele vytřídili obyvatelé Olomouckého kraje, na každého tam
připadá 76,7 kilogramu. Druhou příčku obsadila Vysočina s průměrnou
hmotností vytříděného odpadu o půl kila nižší. Naopak spodní pozici žebříčku obsadili s pouhými 46,8
kilogramu Pražané.

ZACHRÁNÍ SE MILIONY STROMŮ
Ke stálému zlepšování třídění vedle zájmu lidí vede i rostoucí počet nádob na tříděný odpad. Ještě v
roce 2010 jich v Česku bylo přes 200 tisíc. "Díky intenzivní spolupráci s obcemi jich je rozmístěno již
více než 413 tisíc a průměrná docházková vzdálenost k nim se zkrátila na 91 metrů," uvedl
Lukáš Grolmus z EKO-KOM. Společnost zdůrazňuje, že třídění zamezuje rozšiřování skládek a
pomáhá snížit zátěž životního prostřední. Recyklací odpadů se tak podle ní ročně zachrání přes 2,2
milionu vzrostlých stromů, což představuje asi 29 kilometrů čtverečních přírody.
"V třídění jsme špičkoví.
Na evropské úrovni jsme v posledních letech dokonce mezi třemi nejlépe třídícími zeměmi z hlediska
obalových odpadů, papírů, skla i kovu," řekl Deníku ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).
Slabinu naopak stále vidí v třídění biologicky rozložitelného odpadu.
--Jak se třídí v krajích
Olomoucký 76,7
Vysočina 76,2
Královéhradecký 75,1
Liberecký 73,8
Zlínský 70,1
Moravskoslezský 68,8
Pardubický 68,6
Jihočeský 62,7
Jihomoravský 59,4
Karlovarský 59,2
Ústecký 58,0
Středočeský 57,5
Plzeňský 55,7
Praha 46,8
Celkem 62,9
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