Díl III. Jak to s těmi plasty je?
Minulý článek měl být takovým informačním úvodem k složení odpadů se zaměřením na plastové
odpady. Nárůst produkce odpadů vyvolává potřebu jejich druhotného využití a likvidace. Podle
informací EKO-KOM průměrně vytřídí každá česká domácnost 25 kg plastů.
Obecně do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Tomu, kdo odpovědně třídí, někdy vyvstávají „zapeklité otázky“, například, zda vhazované plastové
obaly musí být vymyté. Není to třeba, obaly, kterých se zbavujeme, nemusí být dokonale čisté.
Podstatné je, aby nebyly zamaštěné. Z tohoto důvodu je vhodnější láhev od oleje hodit do směsného
odpadu, pokud ji nehodláme pořádně zbavit mastnoty. Vypotřebované obaly od drogistického zboží je
možné rovněž hodit do žlutého kontejneru. Pozor však na plastové obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, ty tam nepatří. Možná stojí i za otázku plastové tuby od zubních past. Jejich
správné místo je ve směsném odpadu, mohou totiž obsahovat hliníkovou vrstvu.
Určité pochybnosti se týkají toho, jak naložit s polystyrénovými obaly. Tato otázka je zvlášť aktuální
vzhledem k rozšiřujícímu se trendu využívání nejrůznější polystyrenových krabiček pro stravování.
Krabička nemusí skončit v koši doma nebo na pracovišti, patří do kontejneru na plast. Čisté
polystyrenové obaly je možné třídit. Pokud jde o však o polystyrenový odpad ze stavby, který je
znečištěný sutí, je třeba ho odevzdat ve sběrném dvoře nebo místě.
Plastové jsou také CD disky, nicméně dávat je tříděného plastu nebo do směsného odpadu je nevhodné,
neboť obsahují toxické látky, které mohou kontaminovat půdu. Nejlepší cesta, jak se jich zbavit, je jejich
odevzdání do nádob na elektroodpad. Totéž se týká nepoužívaných audio a videokazet a DVD.
Rovněž je vhodné odstraňovat víčka z PET lahví, která v současné době lze využít na podporu různých
charitativních projektů. PET lahve je třeba vhazovat stlačené, ušetří se tím náklady na přepravu a
manipulaci s plastovým odpadem.
Motivací k třídění nejen plastů je třeba zvýšit, řešení jsou různá. O tom až v některém z následujících
příspěvků.
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