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Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, 
která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého 
z nás. Navrhujeme konkrétní opatření, jež sníží znečištění vzdu-
chu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu 
nebo zbavit potraviny toxických látek. Naše práce zahrnuje jed-
nání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových 
firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum, 
informování novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA působí 
celostátně, v jednotlivých městech a krajích, i na mezinárodní 
úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, 
největšího světového sdružení ekologických organizací.

Tento leták vyšel díky finanční podpoře Státního fondu život-
ního prostředí.

Leták byl také finančně podpořen a bližší informace poskytne:

Fotografie: archiv Hnutí DUHA, Ivo Kropáček, Denisa Blatná, 
Ove Topfer, Nathan Bauer, Duales System Deutschland
Vytištěno na recyklovaném papíře.

Zatímco popelnice na směsný odpad stojí před 
každým domem, s vytříděnými odpadky se pěkně 
projdete. Je to sice zdravá rozcvička, ale od třídě-
ní může snadno odradit. Naštěstí existuje další 
možnost – pytlový sběr. 

Proč bychom měli třídit?
Do košů nevyhazujeme pouze nepotřebné odpad-
ky, ale také důležité suroviny. Pečlivým tříděním jim 
umožníme recyklaci a návrat zpět do života. Recykla-
ce také ušetří mnoho energie. Například výroba tuny 
hliníku z bauxitu vyžaduje 217 gigajoulů energie, kdež-
to na recyklaci postačí pouze osm gigajoulů. Recykla-
ce 110 tun starého papíru zase ušetří jeden hektar 
osmdesát let starého lesa.

Pytlový sběr 
odpadů 

Třídění nebylo 
nikdy tak snadné



Jak funguje pytlový sběr?

Domácnosti třídí odpadky do speciálních pytlů, které buď 
dostávají od obce, nebo si je kupují. Svozová odpado-
vá firma je pravidelně (týdně až jednou za dva měsíce) 
sesbírá přímo u domu (nebo z určeného místa) a odve-
ze k dotřídění a recyklaci. Pytle mívají objem od 40 do 
120 litrů a vyrábí se z plastu, papíru nebo juty. Výhodou 
pytlového sběru je jednoduchost, a tudíž větší ochota třídit. 

Proč do pytle?

Pytlový sběr zvyšuje čistotu vytříděných surovin. Výhodou 
je, že do vašeho vzorně vytříděného pytle papíru nikdo 
nenasype shnilá jablka nebo plastové kelímky od jogurtu. 
Ale především: svůj vlastní pytel má každý u sebe doma, 
a nemusí si proto dělat starosti s hledáním těch správných 
barevných kontejnerů. Stačí pečlivě třídit, v den svozu dát 
pytel na určené místo a zbytek za vás udělá někdo jiný.

Ušetříte za směsný odpad

Namísto do popelnic lze odkládat do pytlů také zbytkový 
netříděný odpad. Domácnosti dostávají zdarma nebo za 
poplatek plastové pytle s objemem 15 až 60 litrů. Mohou 
být označené čárovým kódem, podle nějž se dá rozeznat 
původce odpadu. Svozová odpadová firma je, stejně jako 
v předchozím případě, odváží pravidelně přímo od domu. 
Poplatek za odpad se v tomto případě odvozuje od hmot-
nosti nebo objemu odevzdaných pytlů. To znamená, že 
čím lépe svůj odpad vytřídíte, tím méně zaplatíte.

Není pravda, že… 

… v obci bude nepořádek. 
Pytle se obvykle sesbírají v den svozu velmi rychle. 
Naopak je zaznamenán úbytek volně pohozených 
odpadků kolem míst s kontejnery na odpad. 

… v okolí vznikne více černých skládek. 
Žádná z obcí, kde funguje pytlový sběr, nezazname-
nala nárůst černých skládek. 

… odpad přiláká různá zvířata. 
Pytle s odpady na to zůstávají na ulici příliš krátce.

… pytle nelze použít pro tříděný sběr skla. 
Lze, stačí si vybrat jutové nebo jinak zpevněné pytle. 

 
… lidé v obytných domech nebudou mít pytle s vy-

tříděným odpadem kam dávat. 
Dosavadní zkušenosti naznačují, že lidé vždy něja-
ké místo v domě vyčlení. 

… náklady na roznos pytlů do domácností budou 
vysoké. 
Řada obcí pytle vůbec neroznáší. Lidé si pro ně cho-
dí na obecní úřad nebo si je zajišťují sami. Ve větších 
městech je lze vkládat do poštovních schránek.

… pytle budou zneužívány pro jiný účel. 
Tomu se dá předejít například perforací pytlů nebo 
označením logem obce. 

Výhody pytlového sběru

Není potřeba docházet ke vzdáleným barevným  Î
kontejnerům.
Pečlivě vytříděné suroviny vám nikdo neznečistí  Î
ostatními odpady.
Domácnostem odpadá starost se sháněním ta- Î
šek a pytlů na tříděný odpad, sáčků do košů.
Systém může být nastavený tak, že domácnosti  Î
neplatí odpady za hlavu, ale podle toho, co sku-
tečně vyprodukují.
Odpadu se vytřídí celkově více a klesá množství  Î
netříděného odpadu určeného na skládku nebo 
do spalovny.

Co můžete udělat pro zavedení 
pytlového sběru vy? 

Žádejte po své obci nebo městě pytlový systém sběru  Î
tříděných odpadů.
Usilujte o zavedení systému, kde zaplatíte jen odpad,  Î
který vyprodukujete. 
Prosazujte zapojení své obce nebo města do sítě re- Î
cyklačních obcí.
Šiřte tento informační leták mezi další zastupitele obcí  Î
a vedoucí odborů odpadů.

Více informací najdete na www.hnutiduha.cz/obce.


