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HLEDÁME ŘIDIČE
Praha 9 Horní Počernice

Hlavní pracovní poměr / brigáda

Možnost práce na DPP nebo DPČ

Kontaktujte nás

226 256 040

hr@kosik.czPřivezete Předáte Usmějete se

*odměna, kterou si u nás vydělávají ti nejlepší řidiči

Plat až 35.910 Kč*
(až 26.800 Kč čistého/měsíc)

inzerce

Když v Německu vrátíte v ob-
chodě PET lahev, dostanete
za ni 0,25 eura. Také v Česku
se v poslední doběmluví o zá-
lohovaném systému na lahve
z plastu. Jak by vypadal, odpo-
vídal pro deník Metro Voj-
těch Vosecký z Institutu Cir-
kulární Ekonomiky.

Co brání tomu, aby Češi za
vrácené PET lahve dostali
peníze?
Momentálně zákon, nebo

například vybavení obchodů
a etiket producentů, které
toto řešení nepodporují. Ji-
nak je složité něco prosazo-
vat bez podpory producentů,
obchodníků nebo státu. Ti
všichni se k tématu ale začí-
nají vyjadřovat. Důležité však
bude prozkoumat dopady zá-
lohového systému v porovná-
ní s tím stávajícím.

Pokud by v Česku takový
systém byl, vymývaly by
se lahve nebo by se
recyklovaly jinak?
S PET lahvemi na jedno po-

užití by se nakládalo podob-
ně jako doposud. Musely by
se někam svézt a pak nadrtit
na vločky a regranulát, ze kte-
rého se následně může vyro-
bit nová lahev. Podobně se
s PET lahvemi zachází už
dnes, ale často výsledný regra-
nulát končí v jiných produk-

tech než PET lahvích. V Čes-
ku se z recyklovaných PET
lahví vyrábí plínky či textilie
do automobilního průmyslu.
O možnosti znovunaplnitel-
ných lahví, které by se vymý-
valy a dávaly zpátky do obě-
hu, se zatím neuvažuje.

Lidé vytřídí zhruba sedm
z deseti PET lahví. K recyk-
laci se však dostane jen
asi polovina. Jak to?
Největší ztráty nastávají

u spotřebitelů, kteří špatně
třídí nebo se rozhodnou la-
hev někde odhodit. Takto už
zhruba 19 tisíc tun neskončí
ve žlutých kontejnerech, ale
v popelnicích na směsný od-
pad nebo hůře, pohozené
v přírodě. Čili vytřídíme 39 ti-
síc tun. Číslo, které se reálně
zrecykluje, je však zhruba
31 400 tun za rok. Ke ztrátám
dochází v takzvaných dotřiďo-
vacích linkách, kde se ručně
třídí obsah žlutých kontejne-

rů na různé složky. Na PET
lahve, fólie, tvrdé plasty...
Část PET lahví, které díky
svým vlastnostem nejsou
vhodné k samostatnému do-
třídění, však vytříděna na lin-
kách není a končí jako vý-
mět, který dále putuje na
skládky nebo do spalovny.
Dalším důvodem pro ztráty
na lince je i fakt, že zaměst-
nanci občas nestíhají z pásu
vysbírat vše.

Když lidé nebudou chodit
ke kontejnerům na třídě-
ný odpad s PET lahvemi,
tak jim odpadne jeden
z důvodů, proč k nim cho-
dí. Nebo se pletu?
Lidé se naučili třídit z růz-

ných důvodů. To, že někdo,
kdo je celý život zvyklý třídit
odpad, by najednou přestal
kvůli tomu, že stejně jako
s lahvemi od piva může od-
nést PET lahve zpátky do ob-
chodu, nám přijde nepravdě-
podobné. Dnes už ve žlutých
kontejnerech je PET lahví
zhruba 25 procent celkové
hmotnosti. Před deseti lety to
bylo zhruba 50 procent. To
svědčí o tom, že se lidé nauči-
li velmi dobře třídit i jiné plas-
ty a lahve už pro ně nejsou
tím jediným plastem, co se
dá třídit. V třídění skla se
Češi řadí mezi jedničky v Ev-
ropské unii. To taky svědčí
o tom, že zálohy na skleněné
lahve od piva Čechy nijak ne-
odradily od toho, aby dále tří-
dili ostatní sklo. MAREK HÝŘ

Vojtěch Vosecký INCIEN

Zprávy krátce

Vzpomínal na Penélope
Herec Miroslav Táborský hraje nejen v českých, ale často
i v zahraničních produkcích. Na Rádiu Impuls zavzpomí-
nal na film Dívka tvých snů z roku 1998, kde se objevil po
boku Penélope Cruzové. Se světovou filmovou hvězdou
už prý není v kontaktu. „Bylo to krásné setkání. Měli jsme
na sebe telefon, ale přišel jsem o něj na dovolené v Chor-
vatsku,“ řekl. O mobil přišel už před pár lety. MAFRA

Smrt v přímém
přenosu. Policie
ukončila případ
Příliš vysoká rychlost. Ta-
ková je podle policie příči-
na autonehody, při níž
loni u Obrnic na Mostec-
ku zemřela po nárazu do
protihlukové stěny jedna-
dvacetiletá řidička a o rok
starší spolujezdkyně se
zranila. Jejich případ se
stal známým díky tomu,
že svou zběsilou jízdu

s tragickým koncem teh-
dy kamarádky vysílaly
živě na Facebook. iDNES.cz

Omluva
Ve včerejším vydaní člán-
ku „Poche se nelíbí Hradu
i podhradí“ jsme psali, že
„Pocheho účast je nepřija-
telná pro prezidenta Milo-
še Zemana“, v další větě
jsme omylem k funkci
premiéra nenapsali Andre-
je Babiše, ale opět Miloše
Zemana. Za chybu se
omlouváme. MET

Vymývatelné PET
lahve? Zatím ne


