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Česká republika patří dlouhodobě v třídění odpadů k nejlepším evropským státům. Jde hlavně o plast, 

nově se ale Češi učí třídit také kov. Odpadové společnosti zaznamenávají rekordní čísla – také 

zásluhou koronaviru.  

 

To, že Češi věnují recyklaci stále větší pozornost, je v poslední době patrné u hlavně kovových obalů. 

Počet šedých kontejnerů na třídění plechovek a podobného odpadu strmě roste. Zatímco na konci 

roku 2019 bylo v České republice asi 24 tisíc nádob na sběr kovů, letos se jejich počet zvýšil podle 

předběžných odhadů na 41 tisíc.  

"K zahušťování sběrné sítě motivujeme obce i nárůstem odměny za každý kontejner, do které mohou 

lidé odkládat vytříděné kovové odpady," uvádí tisková mluvčí společnosti EKO-KOM Lucie Müllerová.  

Praha na konzerváchVelký nárůst hlásí Praha, která počet kontejnerů na kovové obaly navýšila v 

poslední době z 53 na zhruba 1500. A s větším počtem takových nádob narůstá také množství 

svezeného odpadu. Zatímco ještě v roce 2017 Pražské služby odvezly jen přes 143 tun kovů, od 

ledna do července letošního roku hlavní město zaznamenalo 359 tun kovového odpadu. Velký nárůst 

přišel hlavně během karantény.  

"Překvapilo nás rekordní množství kovových obalů vyhozených během dubna, května, června. Svou 

roli patrně sehrála vládní nařízení, zvýšený zájem o trvanlivé potraviny a omezení otevírací doby 

restaurací," odhaduje tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Jak dodává, do šedých 

kontejnerů nepatří nádoby od sprejů, tlakové nádobky od kosmetiky nebo obaly od motorových olejů, 

lidé je tam přesto často vyhazují.  

Zvýšený objem obalů během karantényPrávě během nouzového stavu vzrostlo také množství 

jednorázových plastů, které lidé museli každodenně využívat. Obchodníci prodávali většinu potravin 

včetně pečiva balených. Zákazníci pak museli používat gumové rukavice a ve větším množství také 

mikrotenové sáčky. Jestli se zvýšila celková produkce pastů, ale zatím není možné říct.  

"Během nouzového stavu byla podle dílčích dat produkce odpadu, tedy i plastů, z domácností vyšší, 

na druhé straně ale významně klesla produkce živnostenských a průmyslových odpadů v důsledku 

uzavřených provozů," říká mluvčí EKO-KOM Lucie Müllerová.  

Češi jako evropská špičkaČeská republika patří ve třídění mezi evropskou špičku, hlavně v případě 

zmiňovaných plastů. Podle dat Eurostatu Češi vytřídí 59 procent veškerého odpadu z plastových 

obalů. To je téměř nejvíc v celé Evropské unii. V loňském žebříčku, který srovnával data z roku 2017, 

se před Česko dostaly jen Litva, Bulharsko, Kypr a Slovinsko.  

Podle organizace EKO-KOM pak každý Čech v loňském roce průměrně vytřídil 51,3 kilogramu papíru, 

plastů, skla a nápojových kartonů. V porovnání s předchozím rokem to znamená nárůst o dvě kila.  

K třídění odpadu napomáhá dobrá docházková vzdálenost a dostatek kontejnerů. Průměrně musí 

Češi s odpadem určeným k recyklaci ujít 91 metrů. Tato vzdálenost se navíc každým rokem snižuje. 

Tříděný odpad do barevných kontejnerů pravidelně odnáší téměř tři čtvrtiny lidí.  

 


