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Právě držíte třetí číslo Frýdlantského čtvrtletníku „o ODPADECH“. 
Přečtěte si, jak to chodí na třídičce, kdo vyhrál v motivační soutěži 

a co se chystá nového v odpadovém hospodářství Frýdlantu. 
 
 
 
 
 
 

Období 10-12/2013 
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TŘÍDÍCÍ LINKA 

 
Když občané třídí PET lahve, papír nebo ostatní plasty, často se ptají, co se s takovýmto 

odpadem po svozu dále děje. Skeptici říkají, že je popeláři sesypou zpět na hromadu a spolu 

s komunálním odpadem vyvezou na skládku nebo do spalovny.  

 

Jeli jsme se tedy podívat, jak je to doopravdy! 
 

Odpady z Frýdlantu, vytříděné v rámci nádobového sběru a také již zavedeného pytlového 

sběru, míří na třídící linku společnosti .A.S.A. v areálu průmyslové zóny v Liberci.  

Tato linka zde funguje od roku 2006 a do jejího areálu 
zamíří i cca 200 osobních aut denně. 

V areálu najdete skladovací halu, dopravník, samotnou 

linku s obsluhou, lis na výrobu normovaných balíků a 

na každé z dvou směn také 12 zaměstnanců, kteří se 

starají o chod třídící linky. 
Hromady plastů, PET lahví či papíru z pytlového i 

nádobového systému se zde musí dotřídit. Nakladače 

dovezený odpad přesunou do haly k dopravníku, který je 

odveze na ruční třídící linku. Několik pracovníků tady 

z běžícího pásu vytahuje různé frakce. Jeden se zabývá bílými PET lahvemi, druhý zelenými 

a třetí vybírá ostatní barvy. Další pak vybírá plastové tašky a pytlíky. Stejně tak se dotřiďuje 
papír, ze kterého se vybírají zvlášť noviny, časopisy nebo kartonové obaly. Takto to jde až na 

konec linky, kde na páse zůstává jen docela malý podíl odpadů, které se nepodaří zařadit do 

žádné z tříděných kategorií a je dále nezpracovatelný. 

Roztříděné komodity se pak slisují do normovaných balíků o rozměrech 100x120x80 cm a 

dále se již prodávají jako druhotná surovina. Balík slisovaného papíru váží až 500 kg, PET 
lahví až 160 kg, Tetra packů až 400 kg, a balík slisovaných fólii až 350 kg!  

Čím lépe jsou tříděné komodity zbaveny všech nežádoucích příměsí, tím je jejich kvalita a 

cena vyšší. Nezanedbatelný je i vliv na zajišťování 

čistšího životního prostředí pro nás a naše děti, protože 

třídící linkou ročně projde přes 4000 t papíru, 500 t 

PET lahví, 200 t fólií a 200 t směsných plastů. 
 

A co se děje s těmito druhotnými surovinami 

dále?  
 

Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na 

výrobu papíru nového. Vyrábí se z něj např. novinový a 

kancelářský papír, sešity nebo lepenkové krabice. Méně kvalitní papír se využívá pro výrobu 

různých izolací, obalů na vajíčka nebo toaletní papír. 
Nápojové kartony – obaly od džusů, mléka, apod. – tvz. Tetra packy – míří většinou do 

papíren, protože papír tvoří většinu těchto obalů. Další možností je, že se obaly rozdrtí a 

slisují do desek, které se využívají ve stavebnictví podobně jako sádrokartonové desky. 

Ze skleněného odpadu je potřeba nejprve odstranit kovy, keramiku i porcelán, které nesmí 

přijít do tavící pece. Důkladně se odděluje i sklo podle barvy. Následně se rozdrcené sklo 

přidává do směsi k výrobě skla nového, ze kterého se nejčastěji vyrábí lahve na nápoje. 
Vytříděné sklo se využívá také při výrobě tepelně izolačních materiálů, jako je skelná vata 

nebo pěnové sklo. 

Plast má samostatné speciální zpracování. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají 

třeba jako výplně zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z fólií, 

sáčků a tašek vznikají nové fólie, pytle apod. Z ostatních směsných plastů se vyrábí např. 
odpadkové koše, kompostéry, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba nebo třeba i 

protihlukové stěny u rychlostních komunikací. 

 

Co se však stane, když se do některé vytříděné komodity dostane to, co tam 

nepatří? 

To nás trápí nejvíce. Jednoduše řečeno, celá ta práce i vynaložené prostředky přijdou 

nazmar. Proto již někteří z našich občanů viděli, jak popeláři vysypávají kontejner s plasty 

nebo papírem mezi směsný odpad. Stačí totiž jediný odpadkový koš z domácnosti, se kterým 



byl někdo líný dojít k popelnicím a vysypal ho do tříděného odpadu. Tím se 

z obchodovatelné komodity stane nepoužitelný materiál, který putuje na skládku nebo do 

spalovny. Odpad je surovinou, prodávanou dále zpracovatelům, kteří z ní vyrábějí nové 

výrobky, jak je popsáno výše. Kupující celkem logicky požadují, aby byla surovina co 

nejkvalitnější, aby mohli následně své výrobky prodávat za nejvýhodnější ceny a v nejlepší 

možné kvalitě. Nežádoucí příměsi ve vstupní vytříděné komoditě tuto surovinu zcela 
znehodnotí! 

 

Další fotografie z naší návštěvy liberecké třídící linky najdete na www.mesto-frydlant.cz 

v sekci odpadového hospodářství – aktualitách. Pro tento článek byly použity zdroje: 

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/tridici-linka-je-velky-pomocnik 
http://mirosov.hyperlink.cz/doc/na_tridici_lince.doc 

 

 
 
NOVÉ MOŽNOSTI ÚSPOR V SYSTÉMU – BONUSOVÝ SYSTÉM 
 

Jak ušetřit peníze na poplatku za TKO v panelových objektech? 
 

Možností je zmenšit počet kontejnerů u objektu. Hlavní podmínkou pro takové rozhodnutí o 

zmenšení je zapojení se do pytlového sběru tříděného odpadu, čímž se sníží objem odpadu 

v kontejnerech, a proto může dojít ke zmenšení jejich počtu. Pokud bude zapojen do třídění 

dostatečný počet osob z jednoho objektu a dojde ke snížení počtu nádob, můžou tak „třídiči“ 

dosáhnout na odměnu v podobě snížení poplatku za TKO o paušální částku ve výši 300,- Kč 
na domácnost v rámci navrhovaného bonusového systému. Dalšími podmínkami jsou 

bezdlužnost vůči městu (bez dluhu musí být poplatky, pokuty i nájmy, apod.); odevzdání 1 

ks pytle od každé přihlášené komodity min. 1 x za čtvrtletí o min. váze PET 1 kg, PLAST 1,5 

kg a PAPÍR 8 kg.  

 
Příklad: 

Výpočet pro možnost snížení počtu nádob o 1 x 1100 l 

- Počet bytových jednotek / počet nádob = min. počet domácností zapojených do 

pytlového sběru tříděného odpadu 

- např. v domě, kde je počet bytů = 38, počet nádob = 3 ks, z toho tedy musí být 

zapojeno do pytlového sběru tříděného odpadu 13 domácností 
- roční vývoz 1 kontejneru o objemu 1100 l nás stojí 18.141,- Kč včetně DPH 

 

Jak ušetřit peníze na poplatku za TKO v ostatních objektech? 
 
Půjde o podobný režim jako u panelových domů, jen s tím rozdílem, že úspora za nádobu se 

bude řešit tak, že svoz nádoby bude redukován z týdenního na 14-ti denní. Paušální částka i 

v tomto případě bude 300,- Kč na domácnost. Stejné jsou i podmínky bezdlužnosti, 

přihlášení se do pytlového sběru tříděného odpadu a odevzdání 1 ks pytle od každé 

přihlášené komodity min. 1 x za čtvrtletí o min. váze PET 1kg, PLAST 1,5 kg a PAPÍR 8 kg. 

V případě, že již občané mají 14-ti denní svoz zajištěn a budou chtít dosáhnout na úsporu, 
bude možné se domluvit se sousedy, kteří také budou zapojeni do pytlového sběru tříděného 

odpadu, že jim bude stačit pouze jedna nádoba dohromady.  

 

Příklad: 

Výpočet pro možnost snížení frekvence vývozu nádob či jejich redukce 
- volba 14-ti denní frekvence vývozu namísto týdenní = 300,- Kč úspory na domácnost 

- roční týdenní vývoz 1 nádoby o objemu 110 či 120 litrů nás stojí 2122,90 Kč včetně 

DPH 

- roční 14-ti denní vývoz 1 nádoby o objemu 110 či 120 litrů nás stojí 1216,70 Kč 

včetně DPH 

 
Tento bonusový systém nelze použít na pytlový svoz komunálního odpadu.   
 

 

http://www.mesto-frydlant.cz/
http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/tridici-linka-je-velky-pomocnik
http://mirosov.hyperlink.cz/doc/na_tridici_lince.doc


MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

 
V období říjen až prosinec 2013 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany 
zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu.  
 
Výherce bude vyrozuměn písemně a výhru si bude moci převzít v budově radnice, 
v I. patře č. dv. 13-16.  
 
Nejaktivnějšími sběrači za období říjen až prosinec 2013 jsou: 
 

1. místo: Peter Džurba  
2. místo: Jana Bajerová 
3. místo: Alena Bartošková 

 
Pro výherce za období 10-12/2013 jsou připraveny tyto ceny: 
 
1. místo:  ubytování v Hotelu Chvalská Tvrz – Praha 9, pro dvě osoby na jednu 

noc se snídaní,  
2. místo: 2 celodenní vstupenky do Wellness Centra Babylon v Liberci 
3. místo: 1 celodenní vstupenka do Wellness Centra Babylon v Liberci 
 
Sponzorem motivační soutěže pro občany je CENTRUM BABYLON, a. s., Liberec.                     
 

 
 

Tento čtvrtletník vznikl ve spolupráci s paní tajemnicí a dalšími pracovníky 
městského úřadu. 

 
 

Tisk tohoto čtvrtletníku je sponzorován firmou .A.S.A., spol. s r.o., Frýdlant. 
 

 
 
 
 

Své náměty a připomínky zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu 
gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz  

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 

 

 


