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Třiďte odpad podle značek. Znáte je?

Držíte v ruce krabici a přemýšlíte kam s ní? Každá krabice, krabička, láhev i kterýkoliv jiný obal se vyrábí
z nějakého materiálu. Celkem běžně třídíme obaly ze skla, papíru či plastů. Někdy je ale těžké poznat, z čeho
vlastně obal vyrobili, do kterého kontejneru ho máte vyhodit. Pokud si nejste jistí, obal vám napoví. Stačí se
podívat, jakou má na sobě značku.
Pokud je na něm trojúhelník vytvořený ze tří šipek, máte vyhráno. Pod šipkami jsou značky, které popisují,
z jakého materiálu obal vyrobili. Například papír hledejte pod zkratkou PAP a sklo má zkratku GL. U některých
zkratek musíte zavzpomínat na značku chemického prvku – např. ocel FE, hliník ALU. Plastové lahve se
schovávají pod značkou PET a polystyren pod značkou PS. Výrobek ze dřeva či korku má značku FOR. Najít
můžete i obal z několika různých materiálů. V tom případě je pod šipkami písmeno C a značka materiálu, který
převládá.
Znáte panáčka s košem? Víte, co znamená? Upozorňuje na to, že použitý obal máte vyhodit do správné
odpadové nádoby. Neměli byste zapomenout odpad zmenšit – třeba sešlápnutím. Na některých výrobcích
najdete přeškrtnutého panáčka. V tom případě takový obal do žádné popelnice neházejte, obsahuje nebezpečné
látky. Vydejte se s ním do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory.
Řada obalů má na sobě kolečko se dvěma šipkami zatočenými proti sobě – tzv. zelený bod. Takovým výrobkům
dejte přednost. Jeho výrobce totiž zaplatil za recyklaci tohoto obalu.
„Použití ochranné známky ZELENÝ BOD je možné pouze se souhlasem společnosti EKO-KOM, která zajišťuje sběr a
využití obalových odpadů. To znamená, že tzv. ZELENÝ BOD mohou používat podnikatelské subjekty, které mají se
společností EKO-KOM uzavřenou smlouvu,“ vysvětlil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM.
Další informace o třídění odpadů hledejte na www.ekontejnery.cz.
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