
Vážení spoluobčané,

do rukou dostáváte sadu tří barevných tašek na třídění odpadu. Tašky do Va-
šich domácností poskytla Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s.

Hlavním cílem aktivity je zejména poděkování občanům, kteří poctivě odpad 
třídí, ale také motivace těch, kteří mají v oblasti separace ještě rezervy. Od pro-
jektu si v dlouhodobém horizontu odborníci slibují zejména zvýšení množství 
a čistoty vytříděných složek komunálního odpadu.

Ať Vám tašky dobře slouží a připomínají Vám, že třídění odpadu je nejen užiteč-
ná, ale také zábavná činnost.

SADA TAŠEK NA TŘÍDĚNÍ ODPADU



Jak tašky používat?
Praktické plastové tašky tří barev na třídění papíru, skla a plastu, se dají navzájem spojit 
suchým zipem. Můžete tak doma odpad třídit přímo do těchto tašek, a poté jejich obsah jen 
vysypat do kontejneru stejné barvy. Tašky jsou vyrobeny z odolného omyvatelného materiá-
lu, můžete je proto při dobrém zacházení používat na třídění i řadu let. Nosnost tašky je cca 
10 kg, zbytečně je proto nepřetěžujte. Praktický soupis konkrétních druhů odpadu, které je 
možné vhazovat do příslušných sběrových nádob, naleznete přímo na jednotlivých taškách.

O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., byla před čtrnácti lety založena průmys-
lovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová firma vytvořila a efektivně 
provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového od-
padu na kvalitní evropské úrovni. Systém EKO-KOM je založený na spolupráci průmyslo-
vých podniků, měst a obcí, a samozřejmě také na intenzivní spolupráci s občany. Zajišťuje, 
aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, 
dotříděny, a konečně využity jako druhotná surovina.

Papír
Víte, co se děje se starými novinami, sešity a dalšími papírovými obaly, které vhodíte do modrého kontejneru na 
tříděný odpad? Po ručním dotřídění spočívajícím v oddělení nečistot a rozdělení na jednotlivé druhy většinou končí 
v papírnách. Sběrový papír může tvořit i 100% nového. Zhruba polovinu vytříděného papíru tvoří noviny a časopisy, 
zbytek pak představují především papírové obaly a staré školní sešity.
Samotné papírové vlákno lze recyklovat zhruba šestkrát až sedmkrát.

Sklo
Skleněné střepy lze na rozdíl od plastů a papíru zpracovávat opakovaně a stále dokola. Při třídění skla bychom měli 
rozlišovat jeho barvu – do kontejneru na bílé sklo patří pouze čiré sklenice, lahve či jiné skleněné nádoby. Do kontej-
neru na barevné sklo pak můžeme vhodit ostatní – hnědé, zelené či jinak zbarvené skleněné předměty. 
Než vhodíte skleničku do kontejneru, je dobré z ní sundat kovové víčko a snažit se ji co nejméně rozbít, ulehčíme tím 
její další zpracování. Do kontejneru na sklo rozhodně neházejte žárovky, zářivky, autoskla či zrcadla.

Nápojové kartony
Známe je všichni – kupujeme si v nich mléko, džusy a další nápoje. Jsou vyrobeny ze tří materiálů – papíru, kovové 
a plastové fólie. Použitý papír v nich je velmi kvalitní, zpracovatelé proto o něj mají velký zájem. Vytříděné a rozemleté 
nápojové kartony slouží také k výrobě speciálních desek, ze kterých se dnes stavějí dokonce celé domy. K výrobě 
jednoho takového domu je potřeba zhruba 30 tisíc kusů nápojových kartonů.
Karton dá obalu pevnost a tvar, plastová folie nepropouští vodu ani mikroorganizmy, hliníková folie chrání obsah před 
světlem.

Plast
S plasty se setkáváme takřka na každém kroku, je z nich vyrobena většina obalů na potraviny. Jsou lehké, odolné 
a pružné, což jsou hlavní důvody obliby těchto materiálů. Široké je i spektrum výrobků, u kterých byly použity re-
cyklované plasty – například z PET lahví od limonád či minerálek se vyrábějí vlákna a z nich pak poté třeba koberce 
nebo oblečení. Směsné plasty se používají při výrobě zatravňovacích dlaždic či protihlukových stěn okolo dálnic 
a železničních tratí. Věděli jste, že materiál ze zhruba padesáti recyklovaných PET lahví poslouží k výrobě jedné flee-
cové bundy?


