Ekorada na tento měsíc: Jak přemoci odpady v domácnosti?
Třídění odpadu je normální součást provozu každé domácnosti, stejně jako třeba luxování. Nedělejme z
toho vědu. Už jsme si vysvětlili, proč a jak je třeba množství odpadů snižovat. Zcela bezodpadového
provozu domácnosti se nám však dosáhnout nepodaří. Když už ale nějaký odpad vytváříme, důsledně ho
vytřídíme. Jak to ale doma zařídit, aby nás třídění složek odpadu neobtěžovalo a bylo účelné?
Nezdráhejte se koupit či vybudovat kvalitní systém pro třídění – koše apod. Zapáchající nápojové
kartony pod kuchyňskou linkou, balíky papíru, ani hromady PET lahví v komoře nikoho netěší.
Koše na hlavní složky (bioodpad, plast, papír) musí být dost velké a dobře dostupné – nejlépe
v kuchyni. Výhodné jsou koše zabudované v kuchyňské lince, v sadách na sobě/vedle sebe apod.
Koš na bioodpad co nejblíže kuchyňské lince a musí mít dobře těsnící víko. Pak nebude zapáchat
v místnosti, kterou chce každý mít čistou.
Méně zastoupené složky odpadu (sklo, textil, kovy aj.) lze ukládat do drobnějších nádob mimo
centrum domácnosti. Odpadu není tolik, nádoby se neodvážejí se tak často.
Baterie a elektroodpad odvážíme velmi zřídka, opět stačí menší schránka poblíž místa, tam kde odpad
nejčastěji vzniká (kancelář, dílna apod.) anebo mimo interiér domácnosti (kůlna, garáž aj.).
Nebezpečný odpad (zbytky barev, postřiků, azbest apod.) uchovávejte mimo interiér domácnosti, v
dobře zabezpečené schránce.
Pro větší objem zejm. plastů a papíru lze zřídit ještě „mezisklad“ (v kůlně, komoře aj.). Užitečný je i
lis na PET lahve. Cestu ke kontejnerům pak můžete odložit.
Sběrná místa v obci nemusí hyzdit veřejná prostranství a musí být dobře přístupná pro všechny
domácnosti. Pokud máte kontejnery daleko od domu, či bývají přeplněné, řešte to na obecním úřadě.
Školy mohou např. využít hotové projekty (viz odkazy níže) či vytvářet vlastní výukové hodiny
zaměřené na minimalizaci, třídění či využití odpadů.
Obce, školy, firmy a další instituce by měly podporovat třídění a opětovné využívání odpadů. Dávají tak
rovněž najevo svou dobrou péči o životní prostředí a ovlivňují tím i chování jiných.
Další informace a návody najdete např. adrese https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim,
http://bezobalu.org/, http://www.tonda-obal.cz/, http://www.kompostuj.cz/, nebo se obraťte na
ekoporadnu ČSOP Vlašim na adrese www.podblanickeekocentrum.cz.

Pokud si třídění odpadů v domácnosti dobře zorganizujeme, nebude nás
obtěžovat a můžeme tak ušetřit


peníze spojené s odvozem a zpracováním směsného odpadu,



spoustu materiálů, jejichž výroba „od znova“ nás jinak přijde draho.

Ekoporadna ČSOP VLAŠIM poskytuje veřejnosti, obcím a školám služby zdarma
a je podporována Středočeským krajem.
ekoporadna@csop.cz

