
Třídíme odpad – 7. díl – Kolik vytvoříme 
odpadu za rok

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Milí čtenáři,

pro větší názornost bychom vám 

rádi ilustrovali na loňských vý-

sledcích účelnost třídění odpadů 

ve Středočeském kraji. V loňském 

roce vytřídil každý Středočech 

v průměru 24,5 kg odpadu, kte-

rý byl dále zužitkován a zpraco-

ván na nové výrobky. Průměrný 

občan vyprodukuje ročně oko-

lo 230 kg domovního odpadu, 

vloni se tedy podařilo téměř 11 %

odpadu neuložit na skládku 

nebo nespálit. A to je již velmi 

dobré číslo. V kraji vytřídíme 

nejvíce papíru, vloni to bylo přes 

9 kg na osobu. Možná se to zdá 

na první pohled málo, ale cel-

kově se tak podařilo zachránit 

minimálně 6000 stromů, které 

by jinak musely být pokáce-

ny na výrobu papíru, nemluvě 

o úsporách vody a energií. Na 

druhém místě nejvíce třídíme 

sklo, vloni to bylo přes 7,5 kg na 

osobu, což přestavuje na každého 

téměř 20 nových pivních či limo-

nádových lahví. Nehledě na to, že 

výroba skla ze střepů je mnohem 

méně náročná na energie. Třetí 

místo obsadily plasty. Těch je 

7,1 kg, což také není k zahoze-

ní. Přepočítávání plastů na např. 

spotřebovanou ropu je poněkud 

složité, a tak lze říci, že tímto 

způsobem bylo zabráněno, aby 

přes 1200 vagonů s odpadem 

skončilo na skládkách. Starý 

plast nakonec nalezl využití 

v nových výrobcích, umělými vlák-

ny počínaje a stavebními prvky 

konče. Obyvatelé Středočeského 

kraje se postupně zapojují i do 

třídění nápojových kartonů (kra-

bic od mléka, džusů apod.), ale 

v loňském roce činil průměr na 

jednoho obyvatele jen dva vytří-

děné nápojové kartony za rok. 

Kraj ve třídění odpadů zaostává 

za zbytkem republiky a je mezi 

kraji na 12. místě. Je to způso-

beno zejména nižším zapojením 

obyvatel do třídění papíru. 

Nezapomeňte, třídění odpadů 

dává starým věcem nový život. 

www.stredoceske-odpady.cz
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