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5.5.2015 redakce Ekobonus.cz Po celé České republice je už k dispozici více než 253 000 barevných 

kontejnerů pro třídění odpadu. foto: EKO-KOM  

 

Třídění odpadů je již pro 72 % obyvatel ČR běžnou součástí života. Průměrná česká rodina, která 

třídí, naplní za rok čtyři barevné kontejnery papírem, sklem, plasty a nápojovými kartony. 

V roce 2014 bylo recyklováno 75 % všech obalů. Dosažená procenta recyklace obalů jednotlivých 

materiálů jsou následující: plastů bylo recyklováno celých 67% z vyrobených plastových obalů, 

papíru 89 %, skla 73 %, kovů 62 % a nápojových kartonů 21 %.  

Pozitivní výsledky třídění odpadů se odrážejí také v rámci evropských výsledků, které pravidelně 

zveřejňuje Evropský statistický úřad Eurostat. V  celkové míře recyklace a využití obalových odpadů 

se Česká republika umístila na skvělém čtvrtém místě. Nadprůměrní jsme hlavně v třídění a recyklaci 

plastů. 

Podle posledního průzkumu společnosti Markent považuje 97 % obyvatel ČR, kteří třídí odpad, třídění 

odpadů právě za to minimum, které mohou pro ochranu životního prostředí udělat. Vhodné podmínky 

pro třídění jim vytváří dostatečné množství barevných kontejnerů umístěných v ulicích.  

Díky jedné z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě mají obyvatelé ČR možnost třídit své odpady do 

celkem už 253 000 barevných kontejnerů rozmístěných po celé republice. Na jedno třídící místo tak v 

průměru připadá pouze 141 obyvatel.  

 „Dostupnost barevných kontejnerů v obcích z nás dělá jednu z předních evropských zemí v kvalitě 

sběrné sítě pro třídění. Díky tomu, že 72 % Čechů třídí, se na skládky ročně uloží o bezmála 700 tisíc 

tun odpadu méně. To je takové množství odpadu, které by naplnilo vlak dlouhý přes 2000 kilometrů“, 

uvádí Šárka Nováková ze společnosti EKO-KOM. Právě ta posledních 15 let v ČR systém pro třídění 

a recyklaci odpadu buduje. 

Neziskový systém EKO-KOM funguje díky aktivní spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí, 

úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů. Díky této spolupráci je možné odpady z použitých 

obalů vytřídit, odvézt na dotřiďovací zařízení, upravit na druhotnou surovinu a následně recyklovat na 

nové výrobky. 

 

 

 


