Zelené cetrum v Třanovicích
Odpad, jeden z největších problémů 21. století
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Odpadové hospodářství České republiky je dynamicky se rozvíjející oblast. Odpad je movitá
věc, které se člověk zbavuje, nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit. Každý je povinen
nakládat s odpady a zbavovat se jich způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Z pohledu práva pojem „odpad“ deﬁnuje
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
V Moravskoslezském kraji je možné třídit papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, dále
nebezpečné složky komunálních odpadů, bioodpady, objemné odpady, elektroodpady.
V posledních letech je opětovně zaváděn sběr bílého skla. Pro třídění komunálních odpadů
se využívá různých způsobů sběru (nádobový, pytlový). Ze zkušenosti vyplývá, že průměrná
česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadu by měl být
prostor pro odkládání největší. Nápojový karton dnes mnoho lidí shromažďuje společně
s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně)
roztřiďuje. Množství vytříděných surovin se zvyšuje, ale stále je velmi velká část odpadu
ukládána na skládky, což je nejhorší možná varianta. Německo, Rakousko, Švýcarsko
a mnohé další státy mají ze zákona zakázáno odpady ukládat na skládku.
Přestože se snažíme o důsledné třídění a následnou recyklaci (opětovné využití odpadů),
musíme si uvědomit, že proces recyklace je ekonomicky velmi náročný. Samotná recyklace
je určitě velmi důležitá, avšak samostatně nepostačuje. Třídění je společenská odpovědnost
každého z nás a je také na nás, jak si sami nastavíme systém třídění v domácnosti. Rozdělení
jednotlivých složek odpadu je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se
jednoduchými pravidly.
Každá obec si nastavuje svůj systém třídění a dalšího nakládání s odpady. Bez těchto
systémů bychom zde za chvíli byli obklopeni skládkami a odpady. Dnes zhruba 2/3
domácností odpady aktivně třídí. Většina spoluobčanů tak považuje separaci jednotlivých
složek odpadu za běžnou součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes
krizi na trhu druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadu v takovém rozsahu
a kvalitě, v jakém byl v posledních letech vybudován. Vznik odpadů i jejich likvidace má za
následek spotřebu energie a obvykle i zátěž pro životní prostředí.

Tento leták byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích.
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Odpady produkujeme denně, každý den tedy máme příležitost k omezení jejich vzniku.
Nejlepší odpad je ten, který nevyprodukujeme. Chce to zájem, nápady, změnu zaběhnutých
pochodů, co se týče chování a přístupu k nakládání s odpady. I když se divoké skládky, které
byly v 90 letech zcela běžné, postupně stávají minulostí, přesto je v oblasti nakládání
s odpady ještě mnoho problémů a občané se teprve učí nebýt ke svému okolí lhostejní.

Nakládání s odpady v České republice
Počátek systematického řízení a plánování odpadového hospodářství byl v České republice
v roce 1991, kdy nabyl účinnosti první zákon o odpadech, který představoval méně
dokonalý legislativní předpis ve srovnání s vyspělými státy EU. Legislativní chaos ukončilo
vydání zákona „o odpadech“ č. 185/2001 Sb., který je s legislativou EU dostatečně
kompatibilní. Další požadavky EU byly zapracovány do tohoto zákona formou novel, avšak
po 10 letech se stal tento zákon se všemi svými dodatky velice nepřehledným, a proto se
již nyní připravuje vydání nového zákona o odpadech. Na základě ustanovení tohoto
zákona je zpracován Plán odpadového hospodářství ČR na období 10 let, ve kterém je
uvedena strategie odpadového hospodářství v České republice a obsahuje řešení klíčových
problémů.

Text zpracoval: Zdeněk Hromek
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Zpracovatel letáku:
T¤ANOVICE
SLUÎBY, o.p.s.

Pořádáme pro vás:
• Školní programy ekologické výchovy
• Terénní exkurze pro širokou veřejnost
• Přednášky a semináře na témata udržitelného rozvoje

Termíny exkurzí lze domluvit u společnosti Třanovice služby, o.p.s.
739 53 Třanovice č.p. 1
E-mail: sov@tranovice.org, tel.: 558 694 262, kl. 205
Kontaktní osoby: Ing. Jana Liberdová, Bc. Martina Stebelová
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Materiál je tištěn na na recyklovaném papíru.

