
Jak třídit odpady z domácností?

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými obaly. Třídit odpady 
hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam 
patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. Před vhozením do kontejneru minimali-
zovat objem odpadu sešlápnutím.

Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

Co se děje s  odpadem dále? Papír se lisuje do  velkých balíků a  je následně odvážen 
do  papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a  slisovány případně podrceny a  jsou 
předány k  dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé 
a  barevné) na  překladište naší společnosti a  ve  velkých objemech se pak dostane do 
skláren. Bioodpad putuje rovnou do kompostáren k výrobě kompostů a substrátů.
TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

Patří sem:
•	veškeré bílé obalové sklo 

(lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)

•	tabulové sklo čiré

Patří sem:
•	veškeré barevné obalové 

sklo (lahve od nápojů bez 
kovových či plastových 
uzávěrů, skleněné nádoby)

•	tabulové sklo zabarvené

Nepatří sem:
•	porcelán
•	drátosklo
•	varné sklo
•	televizní obrazovky
•	PC monitory

•	zrcadla
•	automobilová skla
•	lahvičky od léčiv
•	zářivky, výbojky,  

žárovky

Patří sem:
•	sešlápnuté PET lahve 

(i s víčkem)
•	nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka 
a nápojů

•	sáčky, tašky, folie
•	polystyren
•	kelímky od másla, jogurtů 

a jiných potravin
•	plastové obaly 

od šamponů, mycích 
a pracích prostředků

•	CD/DVD

Nepatří sem:
•	linoleum, PVC
•	pryžové výrobky
•	koberce
•	textil
•	pěnový polyuretan-molitan
•	pneumatiky
•	videokazety
•	kabely
•	obaly od olejů, obaly silně 

znečištěné zbytky jídla
•	obaly od nebezpečných 

látek, barev, chemikálií 
a léčiv

Patří sem:
•	zbytky jídel rostlinného 

původu
•	zbytky ovoce a zeleniny
•	zbytky pečiva a obilnin
•	květiny
•	kávový odpad vč. filtrů 

a ubrousků
•	čajové sáčky
•	listí, seno, sláma
•	piliny, hobliny v menším 

množství

Nepatří sem:
•	fritovací olej
•	jednorázové pleny
•	uhynulá zvířata
•	skořápky od vajíček
•	zbytky masa, kosti, kůže
•	trus zvířat
•	zvířecí srst
•	popel
•	cigarety

Patří sem:
•	noviny, časopisy
•	školní sešity
•	brožury
•	reklamní letáky
•	katalogy
•	psací a balicí papír
•	čisté papírové obaly 

a sáčky
•	rozložené krabice 

a kartony
•	knihy

Nepatří sem:
•	znečištěný a mastný papír
•	voskovaný papír
•	obaly od másla
•	nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka 
a nápojů

•	zbytky tapet
•	papírové kapesníky
•	ubrousky
•	jednorázové pleny

Plast

Papír

Sklo bílé Sklo barevné

Bioodpad
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