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DoMoV l serĺát o odpadech

NepouŽitelny a[ej už davna nepatí do zachadu. Když ho
spľ"ovĺlě vyt ĺdírne, moŽna nas za nějakou dabu odveze
no choťu neba na dovolenou.

!\ou"nuurne ie remer oenne, a to
palespon rri riruiry: oiivovli,
l epkovrj'aneboslunečnicorrĺ.
Pĺo někoho možná i lněn , o echovr'
či avokádoqfi k tomu máslo, a pokud
pečeme slané pečivo, velmi často
i sádlo. Někdy použijeme najednou
velké množství, t eba p i hlubokém
smažení o vánočních svátcích, jindy
se zkrátka olei či tuk zkazi a už pro ně
nenaideme využití. Neivětší chyba je
jen tak ie vyhodit do koše nebo ieště
hti vylít do odpadu, ať to bude d ez
nebo záchod. |edlé tuky se totiž velmi
dob e recykluií i znovu používají.

Proč je v bec t ĺdit?
}ednoduše proto, že to jde. obce mají
povinnost umožnit srr1irn občanrim
t ídit tuky od roku 2020, a tak zatím-
co d íve bylo zbavování se použitého
oleie z domácnosti obtížnější, dnes
už ve většině obcí, p ípadně na jejich
p íslušn ch sběrqfch dvorech stává
čerq kontejner s v1ímluvnou samo-
lepkou a otvoremvelk1 m tak akorát
pľo vhození plastové lahve. A také
proto, že d ívější častá praxe vylévání
tuku do odpadu uškodí nejen p írodě,
ale i nám samotn 'm. Tukv odpadu
totiž tuhne, pomalu ucpává potrubí
a také na sebe nabaluje nečistoty,
které by jinak bezpečně propluly
kolem. D íve nebo pozděii tak vytvo í
v potrubí zátku - ať už v rámci domu

nebo někde dál v kanalizaci -, kterou
musí odstranit specializovaĺrá firma,
jeiíž služby neisou zrovna nejlevnější.
Neznečistí se rovněž spodní voda ani
prida, pokud by do ní oleie prosákly,
a usnadní se tím čištění odpadních vođ
z đomácnosti.

Co pat í do kontejneru
Do černé popelnĺce určené pro iedlé
tuky a oleie mrižeme v zav eq ch PET
lahvích vhazovat veškeré jedlé tuky
a oleje z domácnosti, ať jsme s nĺmi
smažili nebo va ili. |en je pot eba
nechat je po použití vychladnout. Pat í
sem také zbyl olej nap íklad ze salátu
nebo z konzervy ođ ryb či koupené
naložené zeleniny, jako jsou sušená
rajčata (pokud ho tedy nechceme z ně_
jakého drivodu znovu použít, protože
ide většinou o moc dobré dochucova-
dlo). Do kontejneru pat í také zbytky
pevn ch tukri, iako ie žluklé máslo
nebo sádlo, zbytek marináđ z grilo-
vání. Není nutné je nijak dodatečně
t ídit a do lahví |e i díĘtomu m žeme
slévat postupně. }en je pot eba lahve
pečlivě zavírat, steině iako p ed vhoze-
ním do konteineru.

Menší množství použitého oleje, na-
p íklad po nep ílĺš hlubokém smažení
a podobně, mrižeme ovšem také zkom-
postovat. Pak je pot eba nechat ho
vsáknout đo jiného materiálu _ pánev
vyt ít ubrouskem či utěrkou, obsah
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hĺnce vylít nap íklad đo kopičky pilin
- a pak vyhodit do kompostu. Tato
možnost se ovšem t ká ien domácích
kompostri, do kompostejneru oleje ani
tukynepat í'

Coje pot eba odevzdatjinde
|akékoli motorové nebo minerální kos-
metické oleie, tedy vše, co není jeđlé.
Pokud ovšem používáme k péči o pleť
nap íklad konopn nebo makov1j'ole|,
kteď ie jinak také označen ' jako jedl1fi
do kontejneru ho vhodit mrižeme.
I první zmíněné bychom ovšem měli
odevzdat k recyklaci nebo likvidaci.
Pokud se totiž vyhodí (a za rok nebo
za dvě stě let, podle obalu uniknou)
nebo rovnou vylĺjí do p dy i jinam,
mohou pro p írodu znamenat opravdu
závažq problém.

S motorem do servisu
Pro prumyslové oleje, mezi které pat í
také všechna motorová maziva, platí
jiná praviđla. Zákon ukládá jejich v -
robc m zpětn odběr a také recyklacĺ
nebo konečnou likvidaci těchto mate_
riálri. Proto bychom měli motorov olei
nechat vždy měnit v servisu. Budeme
s ním mít méně práce, a navíc nám od-
padne nutnost za izovat zpětn odběr.
Pokud ale p ece jen pot ebujeme olej
odsát sami, p ípadně vymě ujeme olej
nap íklad v sekačce, traktrirku nebo
dalším zahľadním či hobby náčiní,
měli bychom jím opět naplnit kanystr
a ten odnést do sběľny nebezpečného
odpadu, sběrného dvora nebo na místo
sběľného odběru, což b1'ívají autoservi-
sy a čerpací stanice. Vyjet olej by

totiž v p írođě nadělai slušnou paseku,
zatímco odevzdan se dá recyklovat
a znovu použít. Navíc tomu, kdo ołej
neodevzdá a vylije, hrozí pokuta až
đeset milion korun.

|ak se tuky recyklují
Zrecyklovat se pak dají všechĺiy druhy
olejri, jen ty jedlé se zpľacovávají
odděleně od prrimysloqŹch. Motorové
oleie se rafinují a buď dál čistí a p imí_
chají do nově vyroben1îch oleiri, nebo,
ve většině p ípadri, používají jako
prumyslové palivo. Ve vzđuchu se totiž
iejich spaliny snadnějí odbouratelné
než emise z uhlí, proto iđe ve v sledku
vlastně o ekologičtější variantu.

Vyt íděné jedlé oleje a tuky se cedí
a následně ve t ech fázích čistí tak,
aby se z nich odstranily veškeĺé ne-
čistoty a také zbytková voda. Z vyčiš-
těn ch olej se pak vyrábí p edevším
biopaliÝa nové generace, tím pádem se
jejich použitím v1ĺazně snižují emise
Co, a také snižuie pot eba pěstování
oleinatl ch plodin pro v robu biopaliv.
Foslední dobrá zpráva? Zrecyklují; e
také všechny PET lahve, do nichž oleje
vyt ídíme. Zpracovatelé ie neiprve
rozdrtí, obsah vylijí a samotn 'plast
pošlou k dalšímu zpracování. !

Stačĺ postu pně p etévat
do PET lahve a ptnou ji

hodit do kontejneru

SMAŽENÍ s oTAZNĺKEM
Podle něl(terych statistik vlastnĺ fritovací hrnec témě každá čtvrtá
domácnost v České republice, k nimŽ je ještě pot eba p ipočíst p ístroje
na smažení v restauracích, bufetech a datších provozovnách ve ejného
stravování. otej ve fľitéze bychom p itom měli kompletně vyměnit alespo
po každém desátém smažení, což činí v p ípadě domácností pr měrnou
spot ebu 24 titrrj - tedy 16 ptnych PET tahví oleje za rok. Fritování je tak
nejen nezdravé, protože smaženĺ ve velkém množství tuku zatěžuje celou
kardiovasku[ární soustavu, a[e také neekotogické. Řešením je změna
zprisobu p ípravy |ĺdel, ať už na pánvi nebo v troubě, nebo nap íklad
takzvaná zdravá, horkovzdušná fritéza, v níž je možné p ipravit celé jĺdto
s použitím jedĺné tžičky oleje.


