2. str. návratky
Zde odstøihnìte

Kovy (3 - 4 %*)
Jsou spolu se sklem v praxi nejlépe recyklovatelným materiálem a proto je o nì
ve výkupnách trvalý zájem. Kontejnery pro sbìr kovù nejsou tak èasté, ve
mìstì je vykupují sbìrny druhotných surovin. Domácí železný odpad tvoøí
vìtšinou vysloužilé spotøebièe a plechovky. Ovšem musíme jej nejprve zbavit
neželezných souèástí, jako jsou plastová držadla, øemeny, elektromotory… Pro
plechovky platí podobné: se zbytkem starého guláše nám je urèitì nevykoupí.
S plechovkami je vùbec potíž, berou je jen nìkteré výkupny. Proto bude lepší
kupovat je co nejménì.
Barevné kovy a jejich slitiny (hliník, mìï, olovo, mosaz, bronz apod.)
prodáte ve sbìrnì ještì výhodnìji. Nìkteré výkupny pøijímají i celé elektromotory, dynama nebo startéry. Naproti tomu alobal a jiné hliníkové fólie (víèka
od jogurtù, obaly od sýrù) vykupují jen nìkteré sbìrny, jistì však najdete místo,
kde je alespoò odevzdat.

Ostatní odpad (34 - 38 %)
Zde odstøihnìte

Jméno a pøíjmení:
Adresa i s PSÈ:

Telefon, mail:
Rok narození:

Zahrnuje to, co nepatøí do kontejnerù, velkoobjemový odpad, stavební su,
popel apod. Pro velkoobjemový odpad jsou ve vìtšinì mìst na požádání
pøistavovány kontejnery. Také jej mùžete odevzdat ve sbìrovém dvoøe nebo
pøi sbìrovém dni, záleží na podmínkách ve Vaší obci.
Èást velkoobjemového odpadu ovšem tvoøí døevo, které lze, zvláštì na
venkovì, bez nebezpeèí a snadno spálit. Ale pozor! Starší døevotøíska nebo
moøené døevo obsahují škodliviny, které se pøi spalování uvolòují do ovzduší.
Stavební su používají nìkteré firmy jako plnivo do tvárnic a stavebních prefabrikátù. Popel z uhlí, pokud s ním v zimì nesypeme cestu, patøí do popelnice.

Nebezpeèný odpad (<1 %)

Zde odstøihnìte

Jestliže Vás tento leták zaujal a chcete se dozvìdìt více, obrate se s dùvìrou na Hnutí DUHA Olomouc. Mùžete využít tuto návratku:

Zde je místo na Váš dotaz èi sdìlení (v oblasti odpadù i jiné): …………..

………………………………………...............................................................

.........................................................................................................................

DESET RAD JAK NA ODPADY

Aèkoli jej každý vytvoøíme roènì jen nìco kolem 1 kg, mìli bychom mu
vìnovat vìtší pozornost. Nebezpeèný odpad v domácnosti pøedstavují napø.
baterie, akumulátory, staré barvy, øedidla, prošlé léky, ale také tøeba televizory.
Sbìr všech složek domovního nebezpeèného odpadu musí být nìjakým
zpùsobem zabezpeèen v každé obci. Ve vìtších mìstech jsou k tomuto úèelu
zøízeny sbìrové dvory. Jinde fungují dvakrát do roka sbìrové dny. Urèitì si
zjistìte (nejlépe na úøadì), jak je to u Vás. Vybité baterie a akumulátory lze
mnohdy odevzdat pøímo v prodejnì. Autobaterie odebírají výkupny druhotných surovin. V nìkterých prodejnách vám starou autobaterii i s kyselinou
zdarma odeberou pøi koupi nové. Použité oleje pøevezmou ke zneškodnìní
u nìkterých èerpacích stanic. Prošlé léky zpìtnì odebírá každá lékárna
a všechny nemocnice a lékaøi.
Nebezpeèné odpady jsou ale skuteènì nebezpeèné, proto pokud mùžete,
vùbec je nevytváøejte! Napøíklad kupujete-li baterie, mùžete dát pøednost tìm
vyrobeným bez nebezpeèných tìžkých kovù (bývají oznaèeny 0% mercury +
cadmium èi podobnì). Ještì lepší je napájet pøístroj pøímo ze sítì. Pøi nákupu
nátìrových hmot vybíráme ty, které jsou vodou øeditelné.

1. Kupujeme jenom to, co opravdu potøebujeme.
2. Nekupujeme zboží ve zbyteèných obalech
a v obalech vícevrstevných, hliníkových a z PVC.
3. Vybíráme úsporná balení, koncentráty.
4. Nespalujeme doma odpad kromì papíru a døeva.
5. Kompostujeme bioodpad (zbytky z kuchynì).
.
6. Nebezpeèný odpad (léky, baterky, barvy…)
odevzdáváme podle možností v obci.
7. Upøednostòujeme produkty místních výrobcù.
8. Tøídíme papír, sklo, plasty a další dle možností.
9. Užíváme vìci opakovanì a co nejdéle (i sáèky).
10. Pøemýšlíme - Nezjednodušujme si život pøijímáním
jakýchkoliv návodù, tøeba tohoto. Lidské poznání
se vyvíjí, mìní se také výrobky na trhu. Skuteèná
pomoc pøírodì znamená nezastavit se u jednoduchých pouèek.

PROÈ
TOLIK ODPADU ?

Hnutí DUHA - Pøátelé Zemì ÈR
Hnutí DUHA je èeská nevládní nezisková organizace
založená v roce 1989. V souèasné dobì se zabýváme ètyømi
hlavními tématy: úspory energie, obnova lesù, ekologické
zemìdìlství a minimalizace odpadù. Na regionální úrovni
pùsobí patnáct místních skupin a mnoho jednotlivcù.
Hnutí DUHA nemùže ve své èinnosti pokraèovat bez
aktivní pomoci a finanèních darù lidí, kteøí tuto èinnost
považují za užiteènou. Možností spolupráce a podpory je
mnoho, informace Vám rádi poskytneme.

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní námìstí 38
772 00 Olomouc
Hnutí DUHA tel.: 068/5228584
místní skupina Olomouc
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz

Druhé pøepracované a doplnìné vydání letáku pøipravilo Hnutí DUHA
Olomouc v rámci kampanì za komplexní nakládání s odpady,
kterou finanènì podpoøil program PHARE v bøezenu 2001.
Dotisk: leden 2002

Prùmìrný Èech vyprodukuje roènì asi 270 kg
tuhého domovního odpadu. To je, i pøi znaèné
obezitì èeského národa, témìø 4 x více, než sám váží.
Navíc, pøi pøedpokladu zvyšování životní úrovnì,
hrozí, že oba parametry v budoucnu ještì porostou.
Pøitom každý jistì chápe, že jak tloustnutí lidí,
tak zneèišování planety jsou jevy velmi nebezpeèné.

kde a jak fungují místní skupiny Hnutí DUHA

jak mohu aktivity Hnutí DUHA podpoøit finanènì

Jestliže Vás tento leták zaujal a chcete se dozvìdìt více, obrate se s dùvìrou na Hnutí DUHA Olomouc. Mùžete využít tuto návratku:

Pošlete mi prosím více informací. Zajímá mì pøedevším:

jak se mohu aktivnì podílet na èinnosti Hnutí DUHA v oblasti:

odpady

Zde odstøihnìte

* složení domovního odpadu v % hmotnosti pro zástavbu s centrálním vytápìním;
zdroj: Z. Kotoulová, B. Èerník: Návrh národní koncepce hospodaøení s KO v ÈR do
roku 2005, vydal Èeský ekologický ústav v rámci úkolu 90024/1999.

ukázkové èíslo spoleèensko-ekologického mìsíèníku
Sedmá generace

Sklo (9 - 10 %*)
Jak naložit se sklem je více než jasné. Je to materiál, který lze výhodnì
recyklovat. Kontejnery pro sbìr skla najdeme nejèastìji, pøièemž vhodnìjší pro
využití je rozdìlit sklo na èiré a barevné. Do sbìru by se ale nemìly dostat zbytky uzávìrù lahví a sklo silnì zneèištìné (papírové etikety nevadí). Stejnì tak
porcelán, keramika a zrcadla. Pozor! Vysloužilé záøivky jsou dokonce nebezpeèný odpad a mìli bychom je odevzdat na místa k tomu urèená.
Také u skla platí, že znovupoužití výrobku ke stejnému úèelu je k pøírodì
šetrnìjší než jeho recyklace. Proto pøi nákupu vyhledávejme lahve vratné.

Plasty (6 - 10 %*)
Plasty mají velmi výhodné uživatelské vlastnosti, ale jsou obtížnì recyklovatelné. Je to zpùsobeno jejích rùznorodostí a tím, že každý plast má trochu jiné
vlastnosti. Je nemožné shromažïovat každý druh plastu zvláš. V nìkterých
mìstech se vyskytují nádoby pro sbìr plastù, ale tyto smìsné plasty lze pouze
slisovat na málo hodnotné produkty (patníky, lavièky, kvìtináèe). Tady ale
pozor, novodur nebo linoleum do kontejnerù na plasty nepatøí. Obsahují plast
PVC, který èiní pøi recyklaci nemalé obtíže.
U plastù pøedevším platí: zamezit zbyteèné tvorbì odpadù. Sáèek, do
nìhož vám dnes vloží jablko, bude na skládce pøipomínat vaše osvìžení ještì
po desetiletích (pøinejmenším). Navíc plasty typu PVC obsahují jedovatý chlór
a tudíž znaènì zatìžují pøírodu (zvláštì pøi spalování). Jestliže si tedy plastový
sáèek èi lahev poøídíte, snažte se je používat opakovanì.

zemìdìlství

Organický odpad neboli bioodpad (15 - 18 %*)
Jde pøedevším o odpad z kuchynì, plus nìjaká ta leklá rybka nebo uschlý
fikus. Venkované nemají s tímto odpadem starosti, protože se „recykluje“ na
kompostu. Ovšem v paneláku je to obtížnìjší. Možným øešením je kompostér.
Nádoba s hlínou a žížalami promìní kuchyòský odpad (s výjimkou masa) ve
výživný kompost do kvìtináèù. Další možnost je, že se domluvíme se známým,
který zahradu má, a svùj bioodpad budeme jednou týdnì na jeho kompost
pøidávat.

Textil z pøírodních vláken vykupují obèas výkupny druhotných surovin.
Použití nalezne pøi výrobì izolaèních materiálù, papíru, nebo v autodílnách
jako hadry na èištìní souèástek. Podmínkou k odevzdání je ale jeho èistota.
Dále musí být suchý a zbavený knoflíkù, pøezek, zipù apod. Odìvy, které jsou
použitelné, mùžeme pøedat charitním organizacím èi bazaru. Mnoho odìvù lze
také pøešít nebo alespoò rozpárat na hadøíky a používat pøi úklidu.

lesy

JAK NA TO:

Textil (3 - 4 %)

Zde odstøihnìte

Nejlepším øešením naší neveselé situace s odpady je dùslednì svým
jednáním pøedcházet vzniku odpadù. Tedy ménì spotøebovávat. Ovšem tato
støídmost ve spotøebì nemusí znamenat ochuzení našeho života, a to dokonce
ani v hmotném smyslu. Skromnost nemusí být øehole, naopak mùže pøinášet
radost. Výroba je podmínìna poptávkou a zbyteèná poptávka tudíž znamená
zbyteènou výrobu.
Zkusme to tedy jinak. Nemusíme kupovat jenom to, co ukazují v televizi.
Když projdete bazary, zjistíte, že plno zánovních užiteèností je k sehnání velmi
levnì. A když prohrabete šatníky a pùdy, objevíte tam hodnì skvìlých vìcí
v nejlepších letech. Už tím se pøírodì velmi uleví. Vždycky také mùžeme
z mnoha možností volit tu lepší. Místo auta vlak, tramvaj nebo kolo. Místo
plechovky vratnou lahev. Místo nové televize opravit starou. Místo používání
jednorázových baterií mnohokrát použitelný akumulátor popø. síový adaptér.
Vylouèit vznik odpadu se samozøejmì nepodaøí nikdy, ale pøi troše snahy je
možné jeho množství významnì zmenšit.

Znaènou èást
odpadu je možno využít jako zdroj
surovin. Takto jednak šetøíme pøírodní
zdroje a jednak je recyklace vìtšinou ménì nároèná, ménì špinavá.
Starý papír má pochopitelnì blíž k novému sešitu než strom, novou
plechovku vyrobíme snadnìji ze staré plechovky než z železné rudy. Aby však
bylo možné suroviny využívat, nesmí dojít k jejich zneèištìní smícháním
v odpadu. Jen poctivým tøídìním odpadu je možné zajistit kvalitní využití takto
získaných surovin. Kontejnery sice nejsou všude dostateènì blízko. Ovšem
i tam, kde dosud chybìjí, je možné, pøi dobré vùli, znaènou èást domovního
odpadu znovu využít. Zkusme se podívat, co se v domovním odpadu
vyskytuje a co z toho lze ještì využít jako druhotný zdroj surovin. A hlavnì, jak
omezit množství tìchto odpadù.

, k jinému tématu ……...................

NEVYTVÁØET ZBYTEÈNÝ ODPAD

Papír a lepenka (14 - 20%*)
Papír je tradièní materiál, ale jeho výroba pøírodu dosti zatìžuje. Zejména pak
pokud jde o spotøebu a zneèištìní vody. Recyklace papíru tyto problémy
èásteènì zmenšuje. Co se týèe tøídìní, je vhodnìjší papír rozdìlit na lepenku,
noviny, èasopisy a odevzdat ho ve sbìrnì. Netøídìný papír ze sbìrných nádob
ve mìstì má omezené využití a také jeho cena je nižši.
Papír zneèištìný nebo zamaštìný do sbìru nepatøí. Stejnì tak papír
pauzovací, voskovaný, papír potažený fólií z plastu èi hliníku (napøíklad nápojové krabice a další obaly od potravin) apod. V pøípadì nápojových krabic je
jednodušší a ekologicky vhodnìjší vyhnout se jejich nákupu. Staré knihy,
pokud je dáváme do sbìru, je vhodné zbavit vazby. V antikvariátu by jim však
bylo lépe. Recyklaci papíru mùžeme úèinnì podpoøit nejen správným tøídìním, ale také nákupem výrobkù z recyklovaného papíru (sešity, kanceláøský
papír, obálky…). Toto všechno však nepomùže pokud budeme papírem
plýtvat.

energie

Nejdùležitìjší je

TØÍDIT ODPAD

Zde odstøihnìte

Odpad z domácnosti, tedy domovní odpad, netvoøí ani jedno procento
z celkového množství odpadu v ÈR. Mohli bychom tedy øíci, že vlastnì my jako
øadoví obèané nemùžeme témìø nic zmìnit. Celá vìc však má háèek, který
staví problém do zcela jiného svìtla: Vše, co se v domácnosti stane odpadem,
bylo nejprve zbožím, pøed tím výrobkem a ještì pøed tím surovinou, kterou
bylo nutno vytìžit a zpracovat.
Pøi všech tìchto èinnostech vzniká mnoho odpadu (nesrovnatelnì více
oproti hmotnosti samotného výrobku - pozdìjšího domovního odpadu) a spotøebovává se mnoho energie, jejíž výroba je opìt závislá na surovinách a doprovází ji produkce odpadu… a tak dále. Vidíte tedy, zanedbatelné pùl procento domovního odpadu má zcela zásadní vliv i na ty hromady prùmyslového
odpadu a hory odpadu z tìžby.

informaèní publikace vydané k tématu odpady

CO VŠECHNO JE NÁŠ ODPAD

Návratka

A samozøejmì

