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Za kilogram papíru nabízí v Hajnici 2,50 Kč. To je aktuálně víc než za kovový šrot.
Podkrkonoší – Sešity, noviny, časopisy nebo všudypřítomné letáky. Po přečtení a po prolistování se z
nich stává často nepotřebný materiál. Prostě papír. Některý skončí v kamnech, jiný poslouží
výtvarným dílnám, případně skončí v obecních sběrných kontejnerech.
Pokud ale rodičům odrostly děti ze základní školy, může nastat problém s ukládáním většího množství
nepotřebných papírových stohů. Ten ale nemusí být až tak neřešitelný. Pokud se doma pro
nepotřebný papír najde jak místo, tak následně i čas odvézt jej do sběrny, může z toho koukat pěkný
přivýdělek.
Zatímco před lety se za ukládání papírového sběru platilo, v poslední době je všechno úplně jinak.
Třeba sběrna v Hajnici vykupuje jeden kilogram papíru za 2,50 Kč. To je v současné době stejně, jako
někde dávají za kilogram železa. Někdy i více.
"Lidé prostě přinesou papír a dostanou peníze hotově. Na tuto surovinu se totiž nový zákon
nevztahuje, administrativa není tak složitá jako u železa. Situace u kovů je naopak naprosto tragická.
Tady ty výkupní ceny vůbec nedávají smysl," potvrzuje Tomáš Sunek z hajnické sběrny.
Korunka ke korunce
Jeden kilogram papíru se přitom nahromadí při deseti časopisech na křídovém papíru formátu A4 a
čtyřiceti listech. Po čase tak může ve sklepě ležet kdejaká "stovka".
"Dá se říct, že plus minus chodí lidé nejčastěji s dvěma sty kily. Za to mají při aktuálních cenách
pětistovku, a to už je myslím hodně příjemná částka. Navíc se papír nikde nepovaluje, lidé se ho díky
snadnému výdělku snaží recyklovat," míní Sunek a dodává: "Zákazníci ale chodí s různým
množstvím. Už jsme vypláceli třeba pána s pěti a půl kilem papíru, nebo muže, který sbírá papír v
panelovém domě a přivezl 700 kilogramů. Je to různé. Ono se to totiž nezdá, ale těch reklamních
letáků je velké kvantum a když se to posbírá v jednom panelákovém vchodu, je z toho pěkný výdělek."
Výkupní ceny v Hajnici jsou v okolí prakticky bezkonkurenční. Pro ostatní podobné podniky není papír
prioritní sběrnou surovinou.
"U nás vykupujeme papír za korunu, karton je za polovinu," říká Karel Jareš z trutnovské Transporty.
"Máme ceny posazené níž záměrně. Je to hlavně z toho důvodu,aby se nám v poměrně
frekventovaném areálu nepohybovalo mnoho osob s kárkou a pár kilem papíru. Mohl by hrozit nějaký
úraz. Sběr papíru je pro nás navíc jen doplňková služba," dodal.
Žádné větší přebírání není potřeba. Časopisy, noviny, letáky i knížky bez vazby se mohou odevzdávat
společně, netříděné.
Hurá do Rakouska
"Lidé zájem mají, chodí poměrně hodně. Cena výkupu se čas od času zvýší, zároveň s tím jde nahoru
i motivace lidí," říká Sunek.
Papír, který se konkrétně v Hajnici vybírá nesvázaný, se pak stěhuje za hranice České republiky.
Protože tuzemské papírny s výkupem už takřka nepracují, vozí se materiál do Rakouska.
"Ukládáme ho do obrovské kóje. Když je potřeba, přijede kamion, opět na volno všechno naložíme a
odvezeme. VRakousku se materiál vysype do obrovských sběračů, automatický drapák si papír

odebírá do mlýnice, kde se smíchá s emulzí. Z toho vznikne kaše, která poslouží k
výrobě recyklovaného papíru. Buď klasického čistého nebo takového šedého," objasňuje Tomáš
Sunek, který měsíčně odbaví zhruba 27 tun papíru.

