Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům
Čím škodí pálení odpadů?
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany
jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální
a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech,
kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace.
V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit
vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu
s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči
a
plíce.
Benzen
je
látka
rakovinotvorná.
Styren
je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách
k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení ovlivňuje nervový
systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese.
Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).
Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.
Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti,
těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme
k nim ohled.
Co rozhodně doma nespalovat !
•

Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají
do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý
styren. Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají
polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru
na plasty nebo můžete využít pytlový sběr.

•

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená
prkna - při spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více než při použití palivového dříví)
a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného
dvora.

•

Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické
látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty nebo můžete využít pytlový
sběr.

•

Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tiskařských barvách často velké množství
těžkých kovů (např. olovo, kadmium), které se uvolňují při spalování. Papír patří
do tříděného odpadu (např. pytlový sběr) nebo do sběrného dvora. Kousek novin použitý při
rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano! Spalováním papíru
navíc ničíme cennou surovinu.

•

Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré
pneumatiky patří do sběrného dvora, pneuservisů (zpětný odběr od firmy Eltma).

•

Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek,
pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří na kompost.

•

Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady
je nutné odevzdat do sběrného dvora, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně
k likvidaci.

•

Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého, dusíme-li palivo
v kamnech či máme špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid
uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu vzniká také množství pevných prachových
částic.

Co jsou revize kotlů
Většina spalovacích zdrojů na tuhá paliva (podle platného zákona o ochraně ovzduší pro každý
spalovací zdroj o příkonu 10 až 300 kW) napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění
domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem, měla do konce roku 2016 projít
kontrolou technického stavu a provozu. Od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad (ORP)
vyžádat potvrzení o revizi takového kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká provozovatele
kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za tři roky je nutné revizi kotle zopakovat.

Nechte si poradit
•

Nejlépe je odpad nevytvářet, myslete na to již při nákupu. Omezte spotřebu zboží na jedno
použití a ujistěte se, že to, co kupujete, lze opravit, znovu naplnit či jinak využít.

•

Snižujte množství odpadu. Darujte nepotřebné ošacení, hračky či nábytek příbuzným,
přátelům či charitativním organizacím. Knihy a časopisy dejte do antikvariátu, ale můžete je
zkusit nabídnout i domovům důchodců, knihovnám a dalším institucím. Je lepší věci spravit
než vyhodit.

•

Máte-li zahradu, kompostujte biologické odpady. Získáte tak živiny pro půdu, snížíte
množství odpadu a s ním spojené poplatky za jeho likvidaci. Ušetříte i tím, že si nebudete
muset kupovat zemina v zahradnictví pro svou zahradu. Do kompostu dávejte i rostlinný
odpad z kuchyně. Doplní ho o výživné látky.

•

Snažte se odpad třídit - základem je třídění papíru, skla a plastů, a to již přímo u Vás doma.
Třídit můžete i kovy, hliník a textil.

•

Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo
pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Určitě jste již
slyšeli o dehtování kamen. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte chemicky
ošetřené ani průmyslové dřevo.

•

Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté suché dřevo, může obsahovat
poměrně hodně toxických látek. Proto ho nepoužívejte na zahradě.
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