
Upřesňující informace k obrázkům a místům, kam odpady patří 
 

Papír 
Pro sběr papíru jsou většinou určeny modré kontejnery nebo pytle. Takto odděleně není správné třídit 

papír mastný, mokrý nebo silně znečištěný. Takové papíry nelze recyklovat. 

  
  

Krabička od čaje Papírové sáčky Staré sešity Obal od vajíček 
(málo kvalitní papír, správně 
i zbytkový odpad) 

 

Plasty 
Plasty se sbírají obvykle do žlutých kontejnerů nebo pytlů. Plastové odpady by neměly obsahovat 

zbytky jiných látek – kelímky je vhodné vyškrabat, lahev od šamponu propláchnout a využít tak vše.  

  
 

 

 
Igelitová taška Kelímek od jogurtu PET lahve Polystyren Lahev od 

šamponu 
 

Sklo 
Sklo se na mnoha místech rozděluje ještě na čiré a barevné. Pak se barevné sklo třídí do zelených 

kontejnerů, čiré do bílých. Pokud je kontejner jediný, můžeme tem dávat všechno sklo. 

   

 

Rozbitá sklenička Skleněné lahve Zavařovací sklenice Tabulové sklo (rozbité okno) – pokud se 
třídí sklo čiré a barevné, tak patří do skla 
barevného. Zrcadla do skla nepatří vůbec! 



Nápojové kartony 
Nápojové kartony se třídí na většině území ČR. Na některých místech samostatně, jinde společně 

s plasty či papírem. Na většině míst funguje označení správných kontejnerů či pytlů oranžovou barvou 

(nálepkou). 

 
  

 

Krabice od džusů Krabice od mléka Pitíčko  
 

Sběrný dvůr 
Ostatní odpady, které je možné a žádoucí třídit, mohou být sbírány různým způsobem. Nejčastějším je 

však využití tzv. sběrných dvorů – míst, kam občané mohou tyto odpady odvést. Většina těchto 

odpadů má však ještě další možnosti uložení. 

Biologicky rozložitelný odpad 

Tento druh odpadu tvoří velkou část domovního odpadu. Na vesnicích je mnoho obyvatel ukládá na 

komposty. Ve městech se pomalu rozšiřuje sběr do hnědých nádob. 

  

 

 

Hromada listí Ohryzek Sáček od čaje  
 

Kovy 

Některé obce zavádějí sběr kovů do kontejnerů. Vzhledem k vyšším výkupním cenám tohoto druhu 

odpadu však dominují v jeho sběru výkupny surovin. 

   
Konev Konzerva Nápojové plechovky 
 



Elektroodpad 

Některé z těchto odpadů obsahují nebezpečné látky, jiné je možné bezpečně ukládat do červených 

kontejnerů na ulicích, jejichž síť se stále rozrůstá. Jiným možným místem pro odložení těchto odpadů 

je tzv. zpětný odběr v obchodech. 

 

    

Baterie Pračka Mobilní telefon Lampa Zářivky 
 

Nebezpečný odpad 

Na rozdíl od předešlých druhů odpadu není důvodem sběru využití materiálů skrytých v odpadu, ale 

v tomto případě je cílem zamezit otravě přírody jedovatými látkami. Mimo sběrného dvoru či 

pravidelných svozů tohoto odpadu, lze léky zanést zpět do lékárny. 

  
Plechovka od barvy Staré léky 
 

Objemný odpad 

Tento druh odpadu se pro svou velikost nevejde do obyčejné popelnice. Alternativou ke sběrnému 

dvoru mohou být při jeho sběru velkoobjemové kontejnery. Pneumatiky mohou být odkládány v rámci 

zpětného odběru v pneuservisech. 

 

 
 

Stavební odpad Pneumatiky Starý koberec 
 

 

 



Zbytkový odpad 
Tento odpad je také často nepřesně označován jako odpad směsný. Mělo by se jednat o odpady, které 

nelze vytřídit a následně využít. Právě pouze pro jeho sběr by měly sloužit obyčejné popelnice. 

 

 
 

 

Dětská plena Keramická váza Hračka (předpokládáme, že se 
skládá z více druhů materiálu) 

Žárovka 

 

 

Další informace o správném třídění odpadu naleznete na www.jaktridit.cz a www.tonda-obal.cz  

http://www.jaktridit.cz/
http://www.tonda-obal.cz/

