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SEMINÁŘ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., Kraj Vysočina a společnost ESKO-T s.r.o. 

uspořádali dne 5.-6.11.2015 dvoudenní seminář 

na podporu komunálního odpadového 

hospodářství ve městech a obcích Kraje 

Vysočinaurčený starostům, zastupitelům a 

pracovníkům v odpadovém hospodářství obcí 

s rozšířenoupůsobnostía pověřených obcí v 

Kraji Vysočina, a to v rámci společného 

projektu „Intenzifikace odděleného sběru a 

zajištěnívyužití využitelných složek 

komunálních odpadů včetně jejich obalové 

složky v Kraji Vysočina“. Na závěr semináře 

byla pro zájemce zorganizována exkurze do 

Odpadového centra Petrůvky a informačního 

centra v areálu společnosti ESKO-T, s.r.o. 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁSTUPCE OBCÍ NA MÍRU 

Společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s ESKO-T, s.r.o. uspořádala ve dnech 12.-

13.11.2015 seminář pro zástupce Libereckého a Ústeckého kraje. Program byl věnovaný 

problematice odpadového hospodářství v regionu Třebíč, spolupráci obcí a fungování Svazku 

obcí pro komunální služby. Součástí programu byla exkurze na třídící linku a exkurze do 

Odpadového centra Petrůvky. O týden později byl uspořádán další seminář týkající se 

problematiky třídění a využívání komunálních odpadů v obcích v kraji Vysočina. Seminář byl 

určen pro volené zástupce obecních samospráv popř. pro pracovníky, kteří se zabývají 

problematikou odpadového hospodářství. V letošním roce chystáme obdobný seminář pro 

zástupce Pardubického kraje. 
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VÝUKOVÝ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Od loňského školního roku jsme rozšířili 

nabídku výukových programů. Pro mateřské 

školy vznikl nový program „Nauč se třídit 

hravě“. S tímto výukovým programem 

jezdíme přímo do mateřských škol za dětmi. 

V první části se děti seznámí s odpadem a 

uvědomí si, co vlastně odpad je. V druhé části 

se dozví, jak se odpad třídí a kam správně 

patří. Třetí část je zaměřena na to, co se 

s odpadem děje potom, co je vhozen do 

kontejneru nebo popelnice. Jaká auta odpad 

sváží a zařízení, kde se odpad zpracovává. 

Poslední část je věnována tomu, co se 

z odpadu dá všechno vyrobit. Dětem na praktických příkladech ukážeme, že se s výrobky 

z odpadů setkávají běžně, že je nosí na sobě, mají doma nábytek z odpadu a další příklady. 

Všechny části jsou protkány soutěžemi a společnými hrami. Na závěr programu je pro děti 

přichystána pohádka. V případě zájmu se mohou mateřské školy přihlásit on-line rezervací 

přes naše webové stránky: http://esko-t.cz/info-centrum/ nebo telefonicky. 

  

http://esko-t.cz/info-centrum/
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SOUTĚŽÍME S TŘÍDÍLKEM 

Společnost ESKO-T s.r.o. ve spolupráci  

s HUHTAMAKI Česká republika a.s.vyhlásila 11. ročník soutěže pod názvem 

„SOUTĚŽÍME S TŘÍDÍLKEM“ ve sběru papíru pro školní rok 2015 - 2016 

Cílem soutěže je předat co nejvíce papíru k dalšímu využití a tak šetřit přírodní zdroje a 

energii potřebnou na výrobu nového papíru. 

 

ČASOVÝ ROZVRH:   

     Termín zahájení:   14. 9. 2015 

     Termín uzávěrky:   27. 5. 2016  

     Termín vyhlášení výsledků:  do 17. 6. 2016 

     Termín předání odměn:  do 24. 6. 2016    

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

Do soutěže se mohou přihlásit mateřské, základní a speciální školy. 

Případné dotazy Vám zodpovíme na zelené lince 800 100 879. 

PRŮBĚH SOUTĚŽE: 

 úkolem školy je za celou dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru  

 papír musí být roztříděn na:   

- noviny a časopisy 

- ostatní (kancelářský papír, možno i skartovaný) 

- kartony (omezené množství) 

 jednotlivé druhy papíru musí být svázány do balíků nebo uloženy do krabic, papír 

nesmí být mokrý nebo jinak znečištěný 

 na telefonickou objednávku zástupcem školy bude v dohodnutém termínu bezplatně 

přistaven nákladní automobil s osádkou 

 papír bude odvezen ke zvážení; zvážené množství bude průběžně evidováno 

 soutěž bude hodnocena podle dvou kritérií:   

1. podle množství na osobu 

2. podle celkového množství 

ve dvou kategoriích – Mateřské školy a Základní školy 

 na základě vážních lístků vystavených na dotřiďovací lince, si zástupce školy 

vyzvedne platbu v kanceláři společnosti ESKO-T s.r.o. vždy 10. v měsíci od 8 do 14 

hodin. V případě, že datum připadne na sobotu nebo neděli, platbu lze vyzvednout 

vždy po telefonické domluvě na bezplatné lince 800 100 879 - paní Mgr. Ludmila 

Suchá 

 odvoz i vážení papíru bude zajištěno na náklady pořadatele soutěže 
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 výkupní cena je stanovena na 1,- Kč/1kg, ESKO-T s.r.o. si vyhrazuje právo na 

úpravu ceny během soutěže dle změny výkupní ceny na trhu 

 průběžná evidence a výsledky soutěže budou zveřejněny na www.esko-t.cz 

 kontakt pro přistavení automobilu: 734 603 104, b.prochazkova@esko-t.cz 

 

Hodnocení a systém odměn 

Po termínu uzávěrky budou vyhodnoceny z každé kategorie (mateřské školy, základní školy) 

3nejlepší školy podle množství na osobu a podle celkového množství. 

 

Odměny podle množství na osobu: 

Mateřské školy: 

1. cena – poukaz na odběr zboží ve velkoobchodě BELM v hodnotě 3.000 Kč 

2. cena – poukaz na odběr sportovního zboží v hodnotě 2.000 Kč 

3. cena – poukaz do knihkupectví v hodnotě 1.000 Kč 

 

Základní školy: 

1. cena – návštěva Alternátoru – Ekotechnické centrum Třebíč 

2. cena – poukaz na odběr sportovního zboží v hodnotě 2.000 Kč 

3. cena – poukaz do knihkupectví v hodnotě 1.000 Kč 

 

Odměny podle celkového množství: 

Mateřské školy: 

1. cena – poukaz na odběr sportovního zboží v hodnotě 2.000 Kč 

2. cena – poukaz na odběr zboží ve velkoobchodě BELM v hodnotě 2.000 Kč 

3. cena – poukaz do knihkupectví v hodnotě 1.000 Kč 

 

Základní školy: 

1. cena – poukaz do pizzerie v hodnotě 2.000 Kč 

2. cena – poukaz na odběr zboží ve velkoobchodě BELM v hodnotě 2.000 Kč 

3. cena – poukaz do knihkupectví v hodnotě 1.000 Kč 

 

Za 10 let trvání soutěže "Soutěžíme s Třídílkem" se celkem  

vytřídilo 1 288 t papíru, což je asi 59 kamionů. 1 tuna vytříděného papíru uspoří 17 

vzrostlých stromů. Tím pádem jsme společně zachránili 21 896 stromů a 73 ha lesa.  

 

 

 

 

 

http://www.esko-t.cz/
mailto:b.prochazkova@esko-t.cz
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ČISTÁ VYSOČINA 

Osvětová akce Čistá Vysočina pro širokou 

veřejnost, spojená s jarním úklidem přírody, 

proběhne také v letošním roce, a to již po 

osmé. Sběr odpadků probíhá v okolí silnic na 

Vysočině a na veřejných prostranstvích v 

obcích a městech. V roce 2015 se zapojilo 

rekordních 22 tisíc dobrovolníků. Tradičně se 

na sběru odpadků podílejí obce, neziskové 

organizace, školy, ale i jednotlivci.  

 V roce 2015 bylo sebráno přes 98 tun 

odpadu. 

 

HARMONOGRAM AKCE NA ROK 2016: 

• Úklid bude probíhat v termínu 11. 4. – 24. 4. 2016. 

• Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky. 

• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací. 

• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a 

údržba silnic Kraje Vysočina. 

• V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si 

musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která v místě provádí svoz odpadu. 

• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem. 

• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!  

 Kontaktní osoby: O. Sklenář, Odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 562, mobil: 724 650 

149, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz; P. Holý, Odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 

538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz 

Více informací: 

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4070397 

 

 

mailto:holy.p@kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4070397
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TŘEBÍČ SE UMÍSTILA NA 2. MÍSTĚ VE SBĚRU 

NÁPOJOVÉHO KARTONU 

 

Odměnu za třídění nápojových kartonů využije radnice na dětské hřiště 

Padesát tisíc korun za druhé místo v soutěži ve 

třídění nápojových kartonů získala třebíčská 

radnice. Obyvatelé města totiž během loňského 

dubna až září nasbírali těchto odpadů o 300 

kilogramů více, než ve stejném období 

předchozího roku a umístili se na druhém místě 

v konkurenci dalších pěti měst v klání 

nazvaném „Kam s nápojáčem“. 

Padesátitisícovou výhru hodlá radnice použít na 

dětské lanové hřiště v parku. O výběru projektu 

rozhodli sami občané v anketě na městském 

webu. 

Třebíč v soutěži porazila České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové a Jablonec nad Nisou, 

a podlehla pouze vítězné Opavě. „Gratuluji všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Je to 

velké vítězství nejen kvůli finanční odměně, která bude příspěvkem na dětské lanové hřiště, 

ale hlavně proto, že se naši obyvatelé do třídění vydatně zapojili. Nápojové kartony 

dlouhodobě třídíme nadprůměrně, i přesto jsme se ještě dokázali zlepšit,“ uvedla Marie Černá, 

radní města odpovědná za odpadové hospodářství. 

Smyslem kampaně bylo především zvýšit povědomí o správném nakládání s použitými obaly 

od mléka a džusů - nápojovými kartony. „Během 

naší kampaně jsme mnohokrát slyšeli, že lidé 

nemají dostatek informací o správném třídění 

nápojových kartonů. Velká část cenného materiálu 

bohužel stále končí bez užitku ve směsném 

komunálním odpadu namísto v barevných 

kontejnerech či pytlích, odkud putují na dotřídění a 

následnou recyklaci,“ uvedl Pavel Němeček, 

obchodní ředitel společnosti Tetra Pak Česká 

republika s.r.o., která celou kampaň financovala. 

Dodal, že věří, že lepší informovanost o třídění 

nápojových kartonů povede ke zvýšení množství 

sebraných nápojových kartonů. „Toto je již třetí 

kolo kampaně „Kam s nápojáčem“, kde lidi 

motivujeme ke správnému sběru a třídění 

nápojových kartonů a ukazujeme jim, co se z nich dá vyrobit jako papírové kapesníky, utěrky 

nebo i tužky,“ dodal Němeček.   

https://www.facebook.com/eskotrebic/photos/a.473998376061148.1073741828.473533712774281/831490220311960/?type=3
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Nápojové kartony jsou jednou z nejmladších komodit, které se v Česku třídí. V Třebíči je lze 

vhazovat společně s plastem do 310 žlutých kontejnerů, 

které jsou rozmístěny po celém městě. Obsah z těchto 

kontejnerů putuje následně na dotřiďovací linku 

společnosti ESKO-T, kde se nápojové kartony ze směsi 

plastů ručně oddělí. 

Díky správnému třídění se z nápojových kartonů dá 

znovu využít kvalitní papírové vlákno pro výrobu 

dalších papírenských produktů.  V České republice se v 

roce 2014 vytřídilo 22% těchto obalů. Další informace 

o správném třídění nápojových kartonů jsou k dispozici 

na stránkách www.kamsnapojacem.cz a 

www.jaktridit.cz 

 

VALNÁ HROMADA 

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 v 13:30 

hodin v Podklášterním pivovaru 

Třebíč proběhlo 26. jednání valné 

hromady Svazku obcí pro 

komunální služby.  

V rámci programu byl vyhlášen 

10.ročník soutěže ve třídění odpadu 

za rok 2015. Nejlépe v kategorii do 

500 obyvatel třídí ve Valdíkově. V 

kategorii 500 – 1000 obyvatel 

zvítězila obec Tavíkovice a v 

kategorii nad 1 000 obyvatel třídí 

nejlépe v Mohelně. 

 

Výsledky soutěže ve třídění odpadů: 

Kategorie obcí do 500 obyvatel 

1. obec VALDÍKOV 83,5 kg/os/rok  

2. obec ZAŠOVICE 79,8 kg/os/rok  

3. obec PUCOV 66,0 kg/os/rok 

 

 

http://www.jaktridit.cz/
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Kategorie obcí 501-1000 obyvatel 

1. obec TAVÍKOVICE 66,8 kg/os/rok  

2. obec BŘEZNÍK 58,9 kg/os/rok  

3. obec HARTVÍKOVICE 55,5 kg/os/rok  

Kategorie obcí nad 1000 obyvatel 

1. městys MOHELNO 55,7 kg/os/rok  

2. městys BRTNICE 48,0 kg/os/rok  

3. městys BUDIŠOV 47,9 kg/os/rok  

NOVÝ WEB SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ 

SLUŽBY 

V únoru letošního roku byly uvedeny do provozu nové a samostatné webové stránky Svazku 

obcí pro komunální služby. Najdete zde základní informace, představitele a další podrobné 

informace o Svazku obcí pro komunální služby. 
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NABÍDKA OC PETRŮVKY - KOMPOSTÁRNA 

V závěru roku 2015 bylav těsné blízkosti Skládky odpadů Petrůvky uvedena do provozu nová 

kompostárna s kapacitou 5000 tun biologicky rozložitelného odpadu za rok. Identifikační kód 

zařízení je CZJ00749, vydaný KÚ Jihlava č.j. KUJI 69586/2015. 

Vlastní prostor kompostárny určený pro tvorbu zakládek je tvořen asfaltobetonovou plochou 

o rozměrech 21 x 80 m. Na této ploše jsou vytvářeny zakládky lichoběžníkového profilu 

o základně (šířce) cca 4 – 4,5 m, výšce cca 3 m a délce až 60 m. Vyprodukované výluhové 

šťávy z procesu kompostování jsou odváděny do otevřené betonové vodohospodářsky 

zabezpečené záchytné jímky o rozměrech 10,6 x 5,6 m s užitným objemem 100,00 m3. 

Součástí areálu kompostárny jsou také dvě sestavy boxů, které jsou využívány pro vstupní 

suroviny a hotový kompost. Zařízení je vybaveno kvalitními stroji, které pomohou vyrobit 

kvalitní kompost. 
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Technologické vybavení OC Petrůvky se sestává z: 

 

1. Rychloběžný drtič odpadů DOPPSTADT AK 235 – stroj k úpravě velikosti a objemu 

kompostovatelných odpadů jako je tráva, listí, dřevo, kartony, nerecyklovatelný papír. 

Tento stroj je vybaven systémem dálkového ovládání a vlastním pojezdem, jeho chod tedy 

řídí obsluha nakladače, což zefektivňuje celkový provoz. 
 

 

 

 

2. Třídící rotační síto DOPPSTADT SM 414 – stroj se sítem 20 x 20 mm určený k třídění 

hotového kompostu pomocí třídícího bubnu. Tento model pracuje na dvounápravovém 

podvozku a je poháněn dieselovým motorem s výkonem 40 koní. 

 

 

 

 

  



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

Elektronický zpravodaj pro členy „Svazku obcí pro komunální služby“, Hrotovická 232, 674 01 Třebíč, 
tel:568 848 066, zelená linka: 800 100 879, e-mail: info@svazek-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

3. Boční překopávač kompostu PANDA DU 265 – pracuje v agregaci s traktorem DEUTZ-

FAHR Agrotron 6160 s výkonem motoru 160 koní. Pro vyvážení vysoké hmotnosti 

překopávače je traktor opatřen závažím s hmotností 1 700 kg. Překopávačem lze vytvářet 

kompostovací zakládky vysoké až 3,5 m. Pracovní adaptéry jsou rychle hydraulicky 

nastavitelné a provozuschopné. 

 

 

4. Teleskopický manipulátor MANITOU MLT 735 – stroj k zakládání kompostovacích 

zakládek, manipulace s bioodpady a  výstupy. 
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Obracíme se na Vás s žádostí o informování potencionálních dodavatelů biologického 

materiálu na kompostárnu.  

Stroje jsou mobilní s vlastním pohonem, a proto nabízíme tyto služby: 

- Drcení větví a podobného materiálu pomocí rychloběžného drtiče AK 235 

- Prosívání a třídění materiálů pomocí třídícího rotačního síta SM 414 

Více informací Vám poskytnou kontaktní osoby. 

 

Kontaktní osoby: 

- Ing. Petra Koudelková, p.koudelkova@esko-t.cz , 568 848 066 

- Luděk Mašeja, l.maseja@esko-t.cz , tel: 731 586 987   

 

ČLÁNKY VHODNÉ DO ZPRAVODAJŮ OBCÍ 

1) Předcházení vzniku odpadů 

Předcházení vzniku odpadů je opatření přijaté před tím než se látka, materiál nebo výrobek 

stanou odpadem.  

Hierarchie způsobů nakládání s odpady v odpadovém hospodářství, je stavěna na ochraně 

životního prostředí a podpoře udržení přírodních zdrojů, až následně má docházet 

k předcházení vzniku odpadů. Když se nepodaří vzniku odpadů zabránit, má přednost 

opětovné použití a až následně přichází další způsoby nakládání s odpady.  

Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. To ale často nebývá jednoduché. Proto je důležité 

si říct, jaké obecné cíle dodržovat, abychom minimalizovali vznik odpadů: 

- Kupujete jen to, co skutečně potřebujete 

- Při nákupu upřednostňujte kvalitní výrobky 

- Při nákupu upřednostňujte recyklovatelné výrobky 

- Snažte se při nákupu minimalizovat množství obalů 

- Nevyhazujte funkční věci, ale snažte se je předat k dalšímu využití  

- Využívejte zpětný odběr výrobků 

- Zkuste navštěvovat bleší trhy, second handy nebo bazary 

- Nepodléhejte reklamám a nadměrné spotřebě věcí 

- Nakupujte zboží ve větším společném balení. Dojde tak k úspoře množství vzniklých 

odpadů z obalů a většinou také k finanční úspoře. 

- Používejte obaly opakovaně (textilní tašky, zavařovací sklenice, proložky na vejce) 

- Staré oblečení ještě využít – předat charitě, second handu, dát do kontejneru na textil 

- Rostlinné zbytky využijte pomocí kompostování a vzniklý kompost použijte na svoji 

zahrádku 

- Recyklujte, co můžete 

- Starý nábytek darujte, prodejte nebo předejte charitě 

 

 

 

mailto:p.koudelkova@esko-t.cz
mailto:l.maseja@esko-t.cz
tel:731
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Při předcházení vzniku komunálního odpadu hraje obec, ač podle zákona původce 

komunálního odpadu, zpravidla pouze vedlejší roli.Hlavní je občan. Obec může prevenci 

podporovat osvětou, vzděláváním, informačními kampaněmi občanů, ekologickou výchovou 

anebo například rozšířením služeb. Samotný výsledek je ale na nás občanech, jak se k této 

problematice postavíme. Musíme si 

uvědomit, že naším chováním a 

snažením spoluvytváříme prostředí pro 

naše děti a budoucí generace.  

Lidé v pravěku vytvářeli také odpady. 

Veškeré materiály však byly přírodní. 

V této době lidé produkovali odpady, 

ale většinu dokázali ještě zužitkovat. 

Suroviny byly moc vzácné na to, aby 

se staly odpadem. Lidé v současné 

době produkují velké množství 

odpadů, protože společnost je rychlá 

svým rozvojem. Se zvyšující se spotřebou tak postupně ubývají primární zdroje surovin a 

narůstá objem odpadů. Bezpodmínečným cílem je tyto vzorce spotřeby změnit. Proto je 

předcházení vzniku odpadů teď aktuálním tématem a je třeba se mu plně věnovat. Základem 

je skromnost a střídmost, a to hned neznamená méně hodnotný život. Naopak z této 

skutečnosti můžete mít i radost. Když se podíváte kolem sebe, třeba najdete ve své 

domácnosti pár kousků, které by stálo za to je oprášit a opravit. Určitě by vám ještě nějakou 

chvíli dokázaly dělat radost. 

Vznik odpadů se nám nepodaří zcela odstranit, ale určitě sami osobně víme, kde máme 

rezervy a můžeme udělat něco pro naši zemi a budoucnost. 

Tipněte, jak dlouho se rozkládají tyto materiály v přírodě: 

A) Ohryzek z jablka 

 

1) 15 let 

B) Papír 2) 4 měsíce 

C) Banánová slupka 3) 50 let 

D) Slupka z pomeranče 4) 1,5 roku 

E) Vlněná ponožka 5) 25 let 

F) Plechovka 6) Nikdy 

G) Nedopalek cigarety 7) 5 měsíců 

H) Igelitový sáček 8) 100 let 

I) Žvýkačka 9) 250 let 

J) Plastový kelímek 10) 1 rok 

K) Nápojový karton 11) 15 let 

L) PET lahev 12) 100 let 

M) Dětské plenky 13) Nikdy 

N) Skleněná láhev 14) 70 let 

O) Polystyren 15) 16 dní 
Správná odpověď: A15, B2, C7, D10, E4, F1, G11, H5, I3, J14, K8, L12, M9, N13, O6 
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2) Cesta odpadu 

Na začátku příběhu o cestě odpadů je výrobek, který se stane odpadem v okamžiku, kdy už se 

nedá dále využít, a není jiná možnost, než se ho zbavit. 

Na obrázku níže jsou znázorněny jednotlivé cesty odpadu. Odpad z domácností je důležité 

vždy roztřídit a následně odložit na místa k tomu určená. Do popelnic a nádob na směsný 

komunální odpad patří pouze ten odpad, který nelze vytřídit nebo je silně znečištěn. Směsný 

komunální odpad se pak ukládá na skládku odpadů v Odpadovém centru v Petrůvkách. Tento 

odpad se žádným způsobem neupravuje ani nerecykluje. Proto je třeba tento odpad 

minimalizovat a co nejvíce odpadů vytřídit. 

Odpad, který v Třebíči vytřídíte do barevných kontejnerů, putuje do areálu společnosti 

ESKO-T na dotřiďovací linku, kde je odpad ručně separován na jednotlivé druhy materiálu. 

Některé komodity se také dále třídí podle barvy, např. PET-lahve a fólie. Vytříděný odpad se 

následně slisuje do balíků, které se odvezou kamiony na další zpracování. Z našich 

vytříděných odpadů se pak recyklací vyrábí například proložky na vejce, misky na ovoce, 

lavičky, dětská hřiště, protihlukové stěny, plotové laťky, oblečení anebo například nápojové 

sklo. Recyklací se z odpadu stávají nové výrobky, které jsou součástí našeho běžného života, 

ani si to často neuvědomujeme. 

Materiál vytříděný na třídící lince, který se nedá využít na recyklaci, je používán jako palivo 

v cementárnách.  

V regionu Třebíč funguje síť 15 sběrných dvorů, kde může občan odkládat odpady, které se 

nedají vhazovat do kontejnerů na sběrných hnízdech. Také tento odpad se snažíme dále 

využívat. Co se týká biologicky rozložitelného odpadu, ten je zpracováván na kompostárně 

v Odpadovém centru v Petrůvkách stejně jako velkoobjemový odpad, který je upravován na 

dotřiďovací lince a následně také recyklován v zařízeních k tomu určených. 

Našim cílem je odpad vytvořený v regionu Třebíč vytřídit a využít v zařízeních, které se 

v našem regionu nachází. Tím poskytujeme práci lidem z Třebíčska a finance z odpadů 

zůstávají v našem regionu. 
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3) Papír 

Papír a s ním spojená recyklace má v České republice již dlouhou historii. 

Papírový odpad je možné v Třebíči 

vhazovat do modrých kontejnerů, které 

svozová vozidla společnosti ESKO-T sváží 

na třídící linku v areálu společnosti na 

Hrotovické ulici. Aby bylo dosaženo co 

nejvyššího zhodnocení odpadového 

materiálu, je papír ručně roztříděn dle 

druhu na noviny, časopisy, karton a další 

složky. Vytříděné komodity se lisují do 

balíků a vezou se k dalšímu zpracování do 

továren, kde z nich vznikají nové výrobky 

– proložky na vejce, misky na ovoce, noviny, toaletní papíry, sešity, časopisy, knihy, izolační 

hmoty, papírové obaly či papírové palety. Ze všech tříděných odpadů právě papíru 

vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc a toto pravidlo platí i pro 

město Třebíč. 
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Co patří a nepatří do MODRÉHO KONTEJNERU NA PAPÍR: 

 Do kontejneru patří: noviny, časopisy, knihy, brožury, krabice, karton, lepenka, 

kancelářský papír a sešity, obálky, skartovaný papír 

 

 Do kontejneru nepatří:mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, nápojové 

kartony, uhlový papír, použité papírové kapesníky 

 

Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben pouze z papíru, na 

obalu najdete tyto recyklační symboly, ze kterých poznáte, že se jedná o papír: 

 

 

Zajímavosti: 

 Než byl objeven papír, psalo se na listy rostlin nebo hliněné tabulky 

 1 800 000 stromů nebylo v loňském roce zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se 

vytřídilo více než 460 000 tun papíru 

 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva 

 25 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se 

toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 75% celkové produkce obalových 

materiálů 

 papírového odpadu vytřídíme v regionu Třebíč nejvíce 

 

Mýty o papírovém odpadu: 

o Do modrého kontejneru nesmím dát papír sešitý kovovými sponkami nebo obálky 

s průhledným okénkem. Kovové sponky i průhledná okénka u obálek se procesem 

zpracování odloučí. Nemusíte tedy před vytříděním do správného kontejneru pracně 

odtrhávat. 

 

o Papír lze recyklovat donekonečna. Papír lze recyklovat 6-7x. Později jsou papírová 

vlákna krátká. 

 

o Papírové krabice a kartony nemusím sešlápnout. Krabice bychom měli sešlápnout 

nebo nejlépe rozložit. Teprve potom vhazujeme do modrého kontejneru. 

 

 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

Elektronický zpravodaj pro členy „Svazku obcí pro komunální služby“, Hrotovická 232, 674 01 Třebíč, 
tel:568 848 066, zelená linka: 800 100 879, e-mail: info@svazek-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

Recyklace papíru: 

 Klíčová při recyklaci starého papíru jsou celulózová vlákna, díky kterým je možné snížit 

spotřebu primární suroviny dřeva. Vytříděný papír se přepraví pomocí dopravníku do mlecího 

stroje. Za pomoci vody se papír rozemele na kaši, takzvanou papírovinu a z materiálu se 

magnetickou cestou odstraní nečistoty. Kvalitní vstupní surovina je základ výroby. Papírovina 

se může obarvit na požadovanou barvu. Získaná kaše se rozvrství mezi soustavu válců, které z 

ní vyždímají vodu a následně se vzniklá surovina suší a vzniká polotovar pro výrobu dalšího 

papíru. Tento polotovar pak může být v závislosti na jeho dalším využití obohacen o nová 

vlákna získaná ze dřeva, bělidla či další přísady a využit při výrobě nového zboží. 

  

POZVÁNKY A REKLAMY 
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