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Roztřídíte odpad do správných kontejnerů. A co dál?
Češi patří ke špičce v třídění odpadů. Většina z nás umí správně rozdělit papír, sklo i plasty do barevných
kontejnerů a také to tak dělá. Víte, co se s nimi děje potom?

Papír
Papírové odpady putují z modrého kontejneru na dotřiďovací linku. Tam je potřeba ručně oddělit
jednotlivé druhy papíru, protože každý druh se zpracovává jinak. Dotříděný papír se lisuje do balíků a
odváží ke zpracování do papírny. Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na výrobu nového papíru.
Vyrábí se z něj například novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní
papír.
Sklo
Stejně jako u papíru je veškeré sklo ze zelených a bílých kontejnerů odváženo do specializovaného
závodu, kde je dále dotřiďováno. Dotřiďování probíhá na speciální automatické lince řízené počítačem.
Přesto je potřeba důkladně oddělovat barevné sklo od bílého. Z třídící linky na sklo se střepy odváží ke
zpracování do skláren, kde se rozdrtí a přidá do směsi k výrobě nového skla. Do pece na zpracování skla
se zároveň nesmí dostat žádný kov, keramika ani porcelán. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na
minerálky a pivo.
Plasty
I plasty ze žlutého kontejneru zamíří na dotřiďovací linku. Musí se z nich vybrat PET lahve, fólie a
pěnový polystyren, které se zpracovávají samostatně. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají
jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a
tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs
plastových odpadů se lisuje do balíků a odváží se do závodu na recyklaci směsných plastů. Tam vznikají
odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod.
„Díky recyklaci se ušetří mnoho energie a surovin. Například papír se může recyklovat pětkrát až
sedmkrát, sklo vlastně donekonečna. Práci lidí na dotřiďovacích linkách ale velmi komplikují
nezodpovědní lidé, kteří do kontejnerů na tříděný odpad klidně hodí i jiné odpadky, které tam nepatří,“
doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací
odpadu.
Další informace najdete na webové adrese www.ekontejnery.cz.
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