
Poznámky k tříděnému sběru odpadu ve Svitavách 
 
Třídění odpadu má smysl pouze tehdy, když vytříděné komoditě dokážeme nalézt smysluplné 
využití. Efektivita tříděného sběru je do jisté míry dána čistotou vstupní suroviny, tedy 
obsahem nádob na tříděný sběr. Nádoby na třídění sběr mají své specifické využití, slouží 
pouze pro určité druhy odpadu, mimochodem uvedené na samolepkách umisťovaných na 
kontejnery. Někteří nezodpovědní a bezohlední občané si tyto kontejnery pletou s nádobami 
na komunální odpad, stavební odpad a někdy i na nebezpečný odpad. Tito lidé by si možná 
měli zkusit jeden pracovní den na třídící lince, pak by se podobných způsobů snad vyvarovali. 
Častým jevem je také to, že přestože v kontejnerech je  ještě místo, hromadí se odpady na 
zemi kolem kontejnerů. Většina kontejnerů se ve Svitavách sváží 2x týdně, nejméně však 
alespoň jednou za týden. Město Svitavy ve spolupráci se společností SPORTES zajišťuje 
úklid shromažďovacích míst. Přesto v některých lokalitách stále přetrvávají problémy 
s nepořádkem. 
Důležité je si také uvědomit, že kontejnery pro tříděný sběr jsou ve Svitavách určeny pouze 
pro občany. Podnikatelé si tuto službu musí objednat u svozové firmy (LIKO SVITAVY a.s.) 
a vybavit se vlastními nádobami. Běžné však je, že v kontejnerech na tříděný odpad, nejlépe 
na plasty, končí odpad pocházející například ze stavebních nebo instalatérských firem, 
z různých obchodů a skladů, s oblibou zneužívají kontejnerů na tříděný sběr některé 
restaurace. ( Kdyby nám tam posledně jmenovaní alespoň dávali, co tam patří a nevylévali 
sem zbytky jídel …).  
Při odkládání tříděného odpadu je důležité také zmenšit jeho objem. Velká část např. PET 
lahví je v kontejnerech nesešlápnuta, což zbytečně zvyšuje nároky na četnost odvozu. ( S tím 
pochopitelně souvisí i již zmíněné problémy s nepořádkem na sběrných stanovištích). Není 
také výjimkou, že svozové vozidlo vyklopí z „plného“ kontejneru jednu obrovskou 
nesloženou kartonovou krabici. Pouhým sešlápnutím odevzdávaného odpadu, ať už se jedná o 
papírovou krabici, nebo plastový obal, ušetříme v kontejnerech spoustu místa …. 
Na třídění odpadu jsme si už zvykli a chápeme jeho smysl. Však města a obce se často 
předhání a chlubí, kolik že vytřídili odpadu. Existují soutěže v produktivitě tříděného sběru. 
Málo se už ale hovoří o tom, že ještě důležitější, než umění třídit své odpady, je umění jejich 
vzniku předcházet. Ne vždy je to samozřejmé možné,  ale někdy to jde. Stačí se jen zamyslet, 
jestli například při nákupu v pekárně skutečně potřebujeme mít každý druh pečiva zabalený 
zvlášť. Jestli je nutné vybavovat domácnost litry balené vody, když nám z kohoutků teče 
dobrá „svitavská“ voda, jestli ….. Takových jestli by se možná našlo mnoho. Někdo si možná 
řekne, že se jedná o velmi malá a tím i nevýznamná množství materiálu. Jeden jediný člověk 
toho takto skutečně zachrání málo, jenže vynásobte to tisícem, najednou jsou z kil tuny a to už 
zajímavé je. 
 
Závěrem dovolte upřímné poděkování všem, kteří svým zodpovědným přístupem k tříděnému 
sběru pomáhají šetřit naše životní prostředí.  
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