
Recyklace 
papíru

Papír je cenná surovina. Neb˘t jeho sbûru, papírny by nemûly
z ãeho vyrábût (dfieva není dostatek). Sbûrov˘ papír se u nás vyu-
Ïívá hlavnû pfii v˘robû obalov˘ch lepenek,  dále rÛzného papíren-
ského zboÏí jako jsou v˘robky z nasávané kartonáÏe (napfi. obaly
na vajíãka), ‰kolní se‰ity, tiskopisy, hygienické zboÏí (toaletní papír,
utûrky, ruãníky, kapesníãky). V˘robky ze sbûrového papíru mají
vût‰inou certifikát Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek. 

Na na‰em webu naleznete katalog v˘robkÛ ze sbûrového
papíru a pfiehled na‰ich v˘robcÛ. Poradíme Vám, kde si je
mÛÏete koupit.

PouÏití recyklovaného papíru zatûÏuje ménû Ïivotní prostfiedí. Vede k niÏ‰ím emisím zneãi‰Èujících látek do vzduchu i do vody. Zpra-
cování sbûrového papíru potfiebuje oproti v˘robû papíru z buniãiny ménû energie a vody. KaÏdá tuna recyklovaného papíru u‰etfií
asi 5 kubick˘ch metrÛ dfieva. Díky recyklaci skonãí ménû odpadu na skládkách a ve spalovnách.

Dal‰í informace naleznete na:  www.odpady.arnika.org/papir, www.ekoznaãka.cz

·ETRNÉ PAPÍROVÁNÍ

Recyklace papíru je z hlediska spotfieby energie nûkolikrát

úãinnûj‰í neÏ jeho pálení.                                     Zdroj: US EPA
Sbûrov˘ papír z modr˘ch kontejnerÛ se tfiídí podle poÏadavkÛ

zákazníkÛ. Ne kaÏd˘ papír lze recyklovat.               Foto: Ekolist

jeme  ani samolepky, fotografie, pauzovací papír, pergamen,
papír odpuzující vodu (napfi. pouÏívan˘ pod samolepky), papír
na peãení, pytlíky od ãaje ãi krabiãky od zápalek. Dále sem
nepatfií hygienické potfieby, kapesníky a dûtské pleny. 

âR zaostává ve sbûru papíru. Jedním z dÛvodÛ je vysok˘ rÛst jeho

spotfieby.                                                                              Zdroj: CEPI

Do modr˘ch kontejnerÛ na papír mÛÏeme vyhodit noviny,
ãasopisy, knihy, reklamní letáky, se‰ity a kanceláfisk˘ papír, ale
i karton, rÛzné papírové obaly (napfi. sáãky), lepenku a krabice.

Obaly z papíru
musí mít pod
recyklaãním
t r o j ú h e l n í -
kem zkratku
PAP nebo ãís-
lice 20, 21 a 22.

Do sbûru ne-
patfií mastn ,̆
zneã i‰ tûn˘
nebo mokr˘
papír, ale ani
papír vosko-
v˘ ãi uhlov .̆
Do kontejne-
ru nevhazu-

Recyklace papíru = 
tfiídit papír + kupovat recyklované v˘robky

Projekt podpofiila Evropská komise v rámci Programu

celoÏivotního uãení. 

Materiál odráÏí pouze názory vydavatele a Komise 

nezodpovídá za dal‰í uÏití obsaÏen˘ch informací. 

V˘stava vznikla i díky projektu

„Pfiedcházej a recykluj“, kter˘

podpofiilo Hlavní mûsto Praha


