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Vyplatí se třídit a recyklovat papír?
Spotřeba papíru stále roste. Na začátku 90. let stačil jeden obyvatel naší republiky spotřebovat 50 kg
papíru za rok, dnes je to 150 kg, tedy trojnásobek. Pro představu – každá česká domácnost najde ve
schránce během jednoho roku 15 až 20 kg reklamních letáků.
V Česku je znovu využíváno asi 30-40% sběrového papíru. Vyplatí se papír třídit a recyklovat? Většina
z nás si představí, že recyklací papíru se šetří stromy (jen tak mimochodem použitím 1 tuny sběrového
papíru ušetříme asi 17 stromů v lese), ale kromě toho se uspoří až 50% energie a 40% vody.
Na výrobu balíku 500 listů papíru z dřevní hmoty je potřeba zhruba 7,5 kg dřeva, přičemž kvalita
recyklovaného papíru je srovnatelná s kvalitou papíru vyrobeného z dřevní hmoty. To znamená, že
recyklovaný papír lze například používat ve většině tiskáren a kopírek jako běžný kancelářský papír.
Přesto má recyklace malé „ale“. Papír se nedá recyklovat donekonečna. Vlákna se postupně ničí, proto
se mohou použít přibližně pětkrát.
Co s ním dál? Papír, který už není vhodný na výrobu knih, sešitů či novin, se využívá v jiných oblastech
průmyslu. Například na výrobu desek pro tepelnou izolaci, vláknitých panelů nebo násypného
izolačního materiálu. Znečištěný starý papír a sběrový papír podřadné kvality můžeme použít např. při
kompostování či výrobě bioplynu.
„Současné technologie umožňují výrobu široké škály zboží z recyklovaného papíru. Recyklaci papíru
můžeme podporovat jak vlastním tříděním a odevzdáním papíru do sběru, tak nákupem výrobků z
recyklovaného papíru,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadu najdete na webové adrese www.ekontejnery.cz .
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