


 dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je každý povinen se zbavovat odpadů 
předepsaným způsobem

 konkrétní předepsaný způsob ukládá obecní nebo městská vyhláška

 pokud odpady správně roztřídíme, tak je lze recyklovat do jiné podoby výrobků, 
které běžně používáme

 jestliže například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak 
použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme



 jakýkoliv způsob využití odpadu, kterým je odpad znovuzpracován na materiál, 
výrobky



 žlutý

 zelený

 modrý

 oranžový

 šedý

 červený

 hnědý

 nutno sledovat a číst nálepky, které jsou umístěny na sběrných nádobách

 zbylý odpad = komunální kontejnery, popelnice



 při sběru zabírá nejvíce místa (nutno sešlapat, zmačknout)

 někdy se spolu s platem třídí i nápojové kartony (záleží na třídící lince, kam je sběr 
odvážen)

 ANO: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících 
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren v 
menších kusech, termoobaly

 NE: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, 
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny (linoleum) či novodurové 
trubky, molitan, plexisklo, celofán



 pokud je k dispozici jen jeden kontejner, pak vhazujeme bílé i barevné sklo

 pokud je k dispozici dva kontejnery, pak do zeleného vhazujeme barevné sklo a do 
bílého házíme čiré sklo

 není nutné sklo rozbít

 lze recyklovat donekonečna

 vratné zálohované sklo vracet zpět do obchodu

 ANO: 
 zelený – lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze 

dveří
 bílý - sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky

 NE: 
 keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená 

skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika, plexisklo



 při sběru největší hmotnost 

 nejsnazší způsob

 ANO: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, 
obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami, skartovaný papír

 NE: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby), uhlový, mastný nebo jakkoliv 
znečištěný papír, termopapír (účtenkách), obaly od vajíček, ruličky od toaletního 
papíru, použité dětské pleny



 nutno řádně sešlápnout

 nevhazovat nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

 ANO: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků

 NE: „měkké" sáčky – například od kávy a různých potravin v prášku



 plechovky a drobný kovový odpad (,co lze vstrčit)

 velké patří do sběrného dvora nebo „železná neděle“ (sběr v obci do 
velkoobjemových kontejnerů)

 autovraky na vrakoviště (doklad o ekologické likvidaci)

 ANO: plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

 NE: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky 
nebezpečných látek, domácí spotřebiče, těžké nebo toxické kovy( olovo, rtuť) 



 drobné elektrospotřebiče

 ANO: veškerá drobná elektrozařízení – např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, 
kalkulačky, audiotechnika, telefony, ruční nářadí, domácí spotřebiče, baterie 
a akumulátory, CD a DVD nosiče

 NE: zářivky, autobaterie, televize, monitory, lednice, pračky



 BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad

 z domácností, zahrádek, údržby městské zeleně atd.

 ANO: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo, slupky, 
zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná 
tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí)

 NE: uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky 
rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata



 alobal (hliníková víčka od jogurtů, hliníková fólie od čokolády, plechovky od nápojů)

 textil



 místo pro odvoz a třídění veškerého odpadu (ne směsný odpad)

 bezplatné uložení odpadu

 kontejnery a velkoobjemové kontejnery

 nebezpečný odpad



1. STEJNĚ SE TO SESYPE NA JEDNU HROMADU

2. KONTEJNERY JSOU MÁLOKDE

3. TŘÍDĚNÍ OPADU JE MÓDNÍ VÝSTŘELEK

4. TŘÍDĚNÍ JE PRO MLADÉ LIDI

5. TŘÍDÍ MÁLOKDO

6. KDO TŘÍDÍ, ČASTO CHODÍ KE KONTEJNERŮM

7. TŘÍDĚNÍ ODPADU ZABÍRÁ DOMA MNOHO MÍSTA


