DoMoV l seriálo odpadech

TÍdíme odpad 9.díkTEXTlL
Použite oblečení,boty
nebo t eba hračky tvo í
jedinečnou kategorii
odpadu. l proto, že alespon
častz nich je moŽne
okamžitě pouŽít Znovu.

také část textilu opět prodají do secondhandri nebo bazar . Právě touto
cestou se pak financuie provoz kontejnerri ĺ samotné společnosti, dotuje
se recyklace,

věnuje na charitu

v

na nich napsáno. Některé organizace
totiž p iiímají jen oblečenía obuv, za-

tímco jinam mrižeme vhodit také staré

t

pomoc nezisko-

etího světa, kde se,,luxusní" zboží
dál p eprodává' Svozové firmy p itom
většinou nechtěií uvádět, jaké pro-

cento použitelnéhotextilu takto
vyvážejí a jak1 m zp sobem se
s ním dále nakládá'

,AK NA UPCYKLACT
Kniha ptná praktick ch
návod na dalšívyužitĺ
textilu nejen v domácnosti.

Darování i upcyklace

Dojít s pytlem oblečeníke kontejneru je poměrně iednoduché,
zvlášť pokud ho máme někde
blízko nebo t eba po cestě
do práce. Měli bychom ale vědět,
že ne všechno, co do něj v dobré
ví e vyhodíme, se opravdu ještě
dostane k něiakému ,,pot ebnému". fe
zkrátka lepšídát vy azenému textilu
druh1Í život jinou cestou. Kousky, které
už se opravdu nehodí k dalšímu nošení,
je možnéčasto takzvaně upcyklovat, tedy vyrobit z nich něco nového.
Tričko tak snadno p eměníme t eba
na p ízi a z ní upleteme koberec nebo
podložku, jednotlivé ponožky se zase

Smarticulan Upcyklace
Nov 'životsar ch věcí
208 stran,

www,kníhykazda.a,, 349 lG
mohou proměnit v had ík na nádobí.

txistují také firmy, které se p ímo

zab, v aji zpr acováním textilu z druhé
ruky, jako ie proiekt Textile Mountain
a galanterie, a i ty vykupují anebo

p iiímaiívyazen 'textíl.
A nositelné věci, hračky i vybavení
domácnosti? Mrižeme je zkusit sami
prodat na bazaru, nebo specializované platformě jako je www.vinted'cz.

Dobľou cestou je také takzvan swap,
měna věcí za něco jiného, co
pot
zrovna
ebujeme. A pokud je pro nás
driležit p ímo proces darování, není
nic snazšího než se obrátit na konkrét-

tedyv

a domluvit si p edání
'ch věcí. Dětské oblečení

ní organizaci

vy azen
ložnínebo iiné domácí prádlo, dopl ky,
někde dokonce i dětské hračky. Pokaždéale platí, že musí b t vše zavázané
v plastové tašce nebo pytli tak, aby se
nic navzájem nepoškodilo a neponičilo
p ip epravě.

Rozt ídit a poslat dál
Vešker obsah kontejnerri

t

se násled-

ídĺcílinky, kde se rozděluje na několik kategorií. Kusy, které
ně sváží na

už nelze použítk

privodním čelrim,

jsou určenék recyklaci. Část nevhodn ch textilií mí í rovnou na skládky nebo do spaloven. A další,ještě

stále použitelné kusy textilu anebo

vybavení, se věnují do charitativních
organizací, p ípadně znovu prodávají. V těžek pak jde opět na charitu
anebo na provoz konteinerri a další

náklady

s

nimi spojené.

Až potud zní všechno celkem
idylicky. |enže každá z v sledryich
,,hromádek" má svá ale. Recyklace
textilu je uŽitečná věc. Díky druhotnému zpracování vznikaií mimo jiné
netkané textilie, izolačnítextilie či
izolačnídesky, textilní v plně, jako
jsou ty v sedadlech aut či letadel, nebo
netkané hadry na riklid. Pro všechny
tyto ričely je ovšem nutné oblečení
znovu rozt ídit podle jednotliv ch
materiál ( ada z nich se totiž použít
56 l neceptđ ol/zozz

m organizacím.

a

P edevším eticky pľoblematick1 ale
mriže b1it pro někoho v, voz do zemí

F
\a

co do kontejneru pat í
obzvlášt v p ípadě sběrn ch kontejner sevyplatípozorně sledovat, co je

ap edevšímspalování

nepoužiteln ch kusti, p ípadně se část
peněz z takto prodaného textilu opět

TEXT TEREZA PAVCOVA
FOTO SHUTTERSTOCK
nádobami na sběrtextilu, hraček
podobného odpadu v domácvlnosti se v poslední době témě
roztrhl pytel. Shlukují se u jin; ch
kontejnerov1ich stanovišť, steině iako
na parkovištích obchodních centeĹ
iedny hlásaií recyklaci, dalšísbírku pro
tu a tu organizaci, nez ídka stoií i t i
rrizné p ímo vedle sebe, to abychom
si mohli vybrat, komu právě chceme
p ispět. |enže s vyhazováním, t íděním a recyklací textilu to není v bec
jednoduché. |ednoznačně neihorší
rozhodnutí je hodit textilní odpad
do směsného kontejneľu' Pak totiž
skončíleda na skládce nebo ve spalovně bez |akéhokoli užitku. A v každém
p ípadě platí, že pokud něco, co spađá
đokategorie textil, dosloužilo, měli
bychom to v rukou t ikrát obrátit a pak
Se teprve rozhodnout, kam to vlastně
poputuje dál.

lečnosti, která konteiner provozuie.
Některé z nich isou p ímo propojené
s charitativními organizacemi a část
těchto věcí tak putuje p ímo do domov senior , dětsk ch domovli i azylov1ich domli nebo zkrátka k pot ebn m
iin mi cestami. Některé organizace

nedá),

v

adě

a

p ípadri pak odpárat

některé části, t eba podšívky,a také
iednotlivé kusy zbavit zipri, knoflíkri
a podobn1 ch součástí. Použitelné kusy
se pak rozdrásaií a použiiítak, jak bylo
ečeno v še. V hodou je, že |e čeká poměrně dlouh druh život, nev1îhodou,
že nenásleduje žádn1i t etí ani čtvrt ,
zkrátka dalšírecyklace už není možná.

v

neru. K ní je pak ještě pot eba p ipočíst

nepoužitelné části zmíněnév1 še,

také textilní odpad, kter1i vyhodíme
do směsného kontejneru. Faktem je, že
spalovan1i textil má poměrně velkou
a

v h evnost,podobně

jakohnědéuhlí'

Tento proces ovšem znečišťujeovzduší,
a navíc nejspíš nechceme, aby právě to,
co pečlivě vyt ídíme, skončilo v kotli.

Do bazaru a charity. Nebo ne?
oblečeníi dalšívěci, které ie možné
znovu použít,tvo í asi 30% sebraného textilu. Není to moc, ale vlastně
ani málo. |ejich dalšíosud je rrizn1i
většinou záležína konkrétníspo-

a

pěstounské sklady,

azylov ch domech většinou najdou

uplatnění věci podle toho, koho právě
to konkrétní za ízeníubytovává.

Někdy to chce trochu víc telefonování,
protože tady mají zrovna pln1í sklad
a jinde zase rekonstruují společnéprostory, možná nám eknou, at p ijedeme
t eba za měsíc. Každopádně se tak ale
naše nepot ebné věci dostanou p esně
r
tam, kam

chceme.

Rovnou do spalovny

Látky, které jsouhodně upravované
anebo barvené, a některé textilie už ze
své podstaty, zkrátka recyklovat nelze.
T pakkončínaskládkách ave spalovnách. A podstatné je, že tato část tvo í
až 60 %každéhovyt íděného kontej-

vybavení p ijímaiíjak Klokánky, tak

dětské domovy

l(onec

tričk m na pár nošení

pr myst pat í k největšĺmznečišťovatetm žĺVotního prost edí. Částečněproto, Že často používá p i
zpracování textitií těžko odbourate[né chemikátie, ať jde
o barvĺva nebo jiné. P i vyrobě se tal(é ve vetkém ptytvá
vodou, která je ve vysledl<u velmi znečištěná, protoŽe l<do
by chtět nosit džíny, které barví, a navíc zptisobují vyrážku
kvriti zbytk m všech p ípravl< , s nimiž látka postupně
p išta do kontal(u. lenž.e z vetké části si za tuto situaci
m žeme sami. P ĺtišrychle jsme si zvykti na obchody ptné
oblečení,l<teré navĺc stojí pár l<orun, a tal< nenĺ probtém
l<oupit si nové, kdyŽ se jedno po pár nošeních Vytahá
nebo dokonce roztrhá. Vznil<á tal< nekonečny kolotoč
levné a rychté vyroby i rychté spot eby, a tím pádem ještě
Většĺhoznečišťování.Narušit ho mrjžeme jen tal<, že nebudeme staré oblečenínesmyslně vyhazovat, a do nového
investujeme, nejen flnančně, ate tal(é z hledisl<a správné
péče,aby nám vydržeto co nejdéle.
Textitní

DEstGNoV KousEKDo KUCHYNĚ
Bambusov blokset emi noži

Fiskarc Functional Form
Pro kucha e, kte í oce ují elegantně
navržené kuchy ské ná adí se snadnou udržbou. Tento moderní btok
na nože je vyrobeny z bambusu se
100% certifikací dte Fsco metodiky
(Fsc-c108780) a z plastu. obsahuje
t ĺ nejčastějĺ pouŽívané nože: velky
kucha sky n ž, nriŽ santoku a okrajovací nriž. Každy z nož je navrŽeny
pro funkčnost, pohodlné a snadné

ĺj_'}

a

používánî.Mají odotné čepele
japonské nerezové oceli, ergonomické rukojeti s povrchem SoftGripÎM
a htuboké chrániče prstl] pro bezpečné a pohodtné drŽení.
Všechnyjsou vhodné do myčky pro každodenní mytí. NavrŽewnluLfiskarc,ą,
no ve Finsku. Doporučená cena
z

1869Kč

