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Češi stále zůstávají premianty v třídění odpadu. Ukazují to čísla za loňský rok. Meziročně dosáhli 

dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 

2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. To je 

meziroční nárůst o více než dva kilogramy. 

 

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak 



odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 

většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní 

prostředí." 

Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní 

cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude 

znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen 

minimum směsného odpadu, nejvýše však deset procent. A obce i jejich občané se na to již začínají 

intenzivně připravovat," shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, který je generálním ředitelem 

společnosti EKO-KOM. 

EKO-KOM zajišťuje v tuzemsku více než 20 let provoz systému třídění a recyklace. Do systému bylo 

na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí. 

"Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v 

otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což 

je zhruba 133 kroků," říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM Lukáš Grolmus. Čtvrtina obyvatel 

však udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat. 

 

Co se recykluje nejvíce? 

 

Po vytřídění přichází recyklace. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni 

podařilo dosáhnout míry opětovného využítí z 88 procent. To znamená, že bezmála devět z deseti 

vyrobených tun papírových obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo 

dosaženo devětasedmdesátiprocentní míry recyklace, u plastových obalů 69 procent, u kovů 57 

procent a u nápojových kartonů to bylo 25 procent. Míra sběru nápojových PET lahví v roce 2019 

vzrostla a pohybuje se kolem osmdesáti procent. 

 

 


