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Jihlava dlouhodobě a koncepčně 
usiluje o snižování množství netří-
děného komunálního odpadu. No-
vinkou je zavedení celoplošného 
svozu jedlých olejů a tuků. Od za-
čátku srpna bude po městě rozmís-
těno 24 nádob, do kterých budou 
moci občané ukládat použité tuky, 
ideálně v PET lahvích.

„Tuky vylévané do odpadu předsta-
vují riziko pro průchodnost kanaliza-
ce. Důvodem je také odlehčení čistír-
ně, tuky komplikují biologické čištění 
odpadní vody,“ vysvětluje primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek. 

Vytříděná a upravená komodita 
znovu poslouží jako složka pro vý-
robu biopaliv, nebo jako náhrada 
ropných maziv pro stavební a lesní 
mechanizace, využití najde i jako 
zdroj energie pro výrobu elektřiny 
a tepla.

„Nádoby na jedlé oleje a tuky umís-
tíme v těch hnízdech na separovaný 
odpad, kde jsou dnes červené kon-
tejnery na drobná elektrozařízení. 
Celkem bude v Jihlavě rozmístěno 
24 nádob, po zkušenostech z pilot-
ního projektu to považujeme za op-
timální množství,“ říká vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. Konkrétní umístění 
nádob je možné najít na webových 
stránkách www.odpadyjihlavy.cz. 

Pilotní projekt svozu jedlých ole-

jů a tuků probíhal v Jihlavě od čer-
vence 2017 v části města Na Slunci. 
„Za rok fungování pilotního projektu 
byla z osmnácti nádob vyvezena více 
než jedna tuna olejů a tuků,“ uvádí 
vedoucí odboru životního prostře-
dí Katarína Ruschková. Zavedení 
třídění tuků nebude mít dopad na 
výši poplatku za svoz odpadu.

I nadále je možné použité jed-
lé oleje a tuky odevzdávat zdarma 
ve sběrných dvorech, a to i v rámci 
Programu zodpovědného nakládá-
ní s odpady (program umožňují-
cí obyvatelům snížení poplatku za 
svoz odpadu). 

Do nádob patří výhradně jedlé 
oleje a tuky, nikoliv například mo-
torové a převodové oleje, vazelíny 
a další ropné produkty. Nová síť 
nádob na tuky je určena pouze pro 
odkládání odpadů z domácností, 
podnikatelské subjekty si musejí 
zajistit nakládání s tuky a oleji sa-
mostatně.

Jihlava patří k městům s nejvyš-
ší mírou třídění odpadů a zároveň 
nejnižší produkcí netříděného ko-
munálního odpadu. Aktuálně je 
držitelem dvou ocenění: Odpa-
dový Oskar, od sdružení Arnika, 
a v loňském roce Jihlava získala 
ocenění v soutěži O křišťálovou 
popelnici, udělované společností 
Ekokom.  -tz-

Jihlava začne plošně svážet 
použité jedlé oleje a tuky

Třídění odlehčí kanalizaci a čistírně odpadních vod

– použité oleje a tuky z domácností,
např. fritovací olej, olej po smažení

– ztužené jedlé tuky

– technické oleje (převodové,
tlumičové, motorové)

– maziva a kapaliny

JEDLÉ OLeJE
A TUKY

Použité tuky a oleje
vhazujte do nádoby pouze 
v uzavřených plastových 
obalech (např. PET lahve).

www.odpadyjihlavy.cz

JEDLÉ OLeJE
A TUKY

Do lékáren je ročně odevzdáváno 
v průměru kolem 500 tun nepou-
žitých léčiv. Z celkového množství 
léčiv, která jsou prodána na našem 
trhu, je to ovšem jen pouhý zlomek. 
Odpověď na otázku, kolik léků se 
skutečně využije a kolik jich skon-
čí ve směsném odpadu nebo výlev-
kách, nikdo nezná. 

Pokud si říkáte, že těch pár pilulek 
nedobraných antibiotik v odpad-
kovém koši nebo záchodové míse 
ničemu neuškodí, jste na omylu. 
Vhozením zbytků léčiv do směsné-
ho odpadu nebo záchodu riskujete, 
že se ocitnou na skládce, ve vodě či 
v půdě, kde mohou významně ovliv-

ňovat a modi� kovat životy a popula-
ce nižších i vyšších organismů. 

Všemožné tablety (antikoncepce, 
vitamíny, antibiotika, sedativa,…), 
sirupy nebo mastičky proto ode-
vzdávejte zpět do lékáren, které je 
následně předávají tzv. oprávněné 
osobě, která se postará o jejich likvi-
daci v souladu se zákonem, tedy o je-
jich bezpečné spálení. 

V případě, že jste tablety dobra-
li, můžete postupovat standardním 
způsobem, plastové obaly od léčiv či 
vitamínů odkládejte do žlutého kon-
tejneru, příbalové letáčky a papírové 
krabičky pak do modrého kontejne-
ru na papír.  -tz-

Svět obletěly informace o ob-
rovském znečištění moří plasty, o 
novém „odpadovém kontinentu“ 
a o odpadech zachycených v útro-
bách i na tělech mořských tvorů a 
ptactva. 

Nelze to svádět na anonymní lid-
stvo, za každým jedním vyhoze-
ným kouskem odpadu je konkrét-
ní člověk. Zrovna tak každý člověk 
může svojí „kapkou v moři“ přispět 
k tomu, aby se situace nezhoršova-
la. Uvádíme 12 tipů, kterými každý 
může každodenně udělat něco pro 
sebe a planetu. 

1) Na nákup noste vlastní textil-
ní tašku. 

2) Omezte nebo odmítněte pití 
nápojů z PET lahví. Voda z „petu“ 
je nesmyslně drahá, obvykle má niž-
ší kvalitu. Popř. vyžadujte nápoj ve 
vratné láhvi.

3) Nakupujte bez obalu. Na ovo-
ce a zeleninu poslouží vlastní sáček, 
třeba ze staré záclony nebo z bavl-
něného povlečení (na pečivo). Sýry 
a uzeniny nakupujte do vlastní kra-
bičky, nebo balené pouze do papíru. 
Většina obsluhy v obchodech tomu-
to požadavku ráda vyhoví.  Při náku-
pech upřednostňujte papírové, skle-
něné nebo kovové obaly. 

4) Jídlo s sebou si noste ve vlast-
ní krabičce. Kávu s sebou si nechte 
uvařit do vlastního hrnečku, pokud 
si ji nemůžete nebo nechcete vypít 
na místě. Moderní kavárny za tento 
trendy přístup nabízí slevu.

5) Podporujte domácí produkty 
a lokální výrobce. Převoz potravin 
z druhého konce světa je pro životní 
prostředí náročný. Po dobu přepravy 

musí být ovoce v něčem zabalené.
6) Odmítněte používat jednorá-

zově použitelné plasty, jako jsou 
plastové příbory, kelímky a brčka, či 
vatové tyčinky do uší. Pořadatel so-
lidní venkovní akce používá vratné 
nebo recyklovatelné nádobí (kelím-
ky, tácky…). Do kempu nebo na vý-
let si berte vlastní příbor. 

7) Nekupujte výrobky s palmo-
vým olejem. Kvůli jeho výrobě jsou 
hromadně káceny deštné pralesy. 

8) Nezanechávejte po sobě stopy 
ani v přírodě, ani ve městě.  V pří-
rodě lze bioodpad nebo papírové 
kapesníčky zahrabat, časem se roz-
padnou. Ve městě je spousta odpad-
kových košů. Když není poblíž koš, 
doneste odpad na místo, kde ho mů-
žete vyhodit, nebo i vytřídit.

9) Omezte spotřebu masa. Není 
třeba jíst maso každý den. Nadměr-
ná spotřeba živočišných produktů 
má za následek znečišťování vodních 
zdrojů, kontaminaci půdy, odlesňo-
vání, zvyšování produkce odpadů a 
zhoršování kvality ovzduší. 

10) Každý den můžete vyčistit 
kousek světa. Na procházce nebo 
cestou do práce nebo do školy může-
te sebrat drobný odpad. Větší ilegál-
ní skládky můžete hlásit telefonicky 
nebo prostřednictvím webových strá-
nek města Jihlavy (www.jihlava.cz, 
Odpady, Hlášení černých skládek).

11) Příklady táhnou. Vlastním 
příkladem lze nenásilně šířit osvětu 
mezi ostatními lidmi. 

12) Určeno především pro ženy: 
zamyslete se nad používáním plas-
tových hygienických vložek a jedno-
rázových dětských plen. Doba jejich 
rozkladu se uvádí až 300 let. -tz-

Tipy, jak omezit spotřebu plastů 
a jak chránit naši planetu

Nespotřebovaná léčiva 
do popelnice nepatří! 

Lékárny mají povinnost od vás nespotřebované 
a prošlé léky bezplatně odebrat


