
 JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD 

 

                           Do kontejneru na papír patří  

 Noviny, časopisy, reklamní letáky 

 Sešity, kancelářský papír 

 Krabičky od čajů a všech dalších potravin a 
výrobků v domácnosti 

 Lepenkové krabice (sešlápnuté a rozřezané) 

 Kartony a papírové obaly od mouky, cukru, soli  

 Skartované dokumenty, obálky (i s okénkem) 

                            Do kontejneru na papír nepatří 

 Mastný, promáčený, silně znečištěný papír 

 Obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru či 
papírových utěrek 

 Použité papírové kapesníky, ubrousky, ručníky, 
utěrky, vložky, pleny 

 Vícevrstvé obaly, nápojové kartony, uhlový papír (propisovací), 
povoskovaný papír, dehtový papír, pogumovaný papír, některé kelímky  

 Pytle od cementu, laminátový papír, účtenky z termopapíru 

 Využívejte i velkoobjemový kontejner na papír. Peníze jdou pro děti 
do školy. ( bývá přistaven za obchodem na ul. Sokolské ) 

                            Do kontejneru na plast patří  

 PET láhve od nápojů (sešlápnuté i s uzávěry) 

 Plastové nádoby na potraviny a různé věci 

 Kelímky a vaničky od potravinářských 
výrobků (jogurty, sýry) 

 Igelitové a polyetylénové sáčky, tašky, pytle a 
mikrotenové sáčky 

 Lahvičky od šamponů, gelů a dalšího 
drogistického zboží, plastové nádoby od 
mycích prostředků (musí se vymýt) 

 Folie (bublinková, potravinářská, na balení) 

 Polystyren (nutno nalámat na menší kusy) 

 Plastové hračky (bez elektroniky), obaly od 
CD, DVD, zubní kartáčky, záchodové štětky 



                                    Do kontejneru na plasty nepatří 

•  Podlahové krytiny, koberce, novodurové trubky, PVC, molitan, kabely 

 Obaly od barev, chemikálií, olejů a jiných nebezpečných látek 

 Guma, pneumatiky, plastové součásti aut 

 

                                 Do kontejneru na bílé sklo patří  

 Čiré nevratné láhve od alkoholických i 
nealkoholických nápojů 

 Sklenice od kečupů, kompotů, instantní 
kávy, marmelád, zavařenin (bez víčka) 

 Staré či rozbité sklenice, vázy, dózy (čiré) 

 Skleničky od léků (bez víčka) 

 Flakony od voňavek či parfémů  

 

 

                                   

                                Do kontejneru na barevné sklo patří  

 Barevné nevratné lahve od piva, vína a 
dalších nápojů 

 Tabulové sklo z oken a dveří 

                                         Do kontejnerů na sklo nepatří 

 Porcelán a keramika 

 Drátosklo, varné sklo, zlacená a pokovená 
skla 

 Monitory počítačů a TV 

 Zrcadla, autoskla, žárovky, zářivky, 
výbojky 

 

 

   Do kontejneru na nápojové kartony patří 

 Vícevrstvé obaly od mléka a mléčných výrobků (kefír) 

 Krabice od vína, džusů, hotových omáček, ledové kávy, polev v kartonu 



 Pozor!  Karton je třeba před vhozením sešlápnout, víčka z plastu není 
třeba odstraňovat 

 V Silůvkách se nápojové kartony dávají do žlutých kontejnerů společně 
s plastem.  

Do kontejnerů na nápojové kartony nepatří 

 

 Nápojové kartony silně znečištěné zbytky 
potravin 

 Měkké sáčky od kávy, čokolády, kapucína,  

      mléka do kávy, 

 povoskované kelímky,  kyblíky od popkornu 

                    

 

Do popelnice na hliník patří 

 plechovky od piva, limonád, energy drinků   

 (umyté nebo vypláchnuté)                 

 plechovky od deodorantů, holicích pěn 
(pánských i dámských) 

 svrchní ALU fólie od jogurtů, pomazánek, 
sýrů, apod.                    

 alobal (např. hliníkové fólie od čokolád, 
fidorek...) 

 šroubovací ALU víčka od nápojů, olejů (ne 
korunkové) 

 vaničky od paštik                    

 víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“ 

 hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, 
konvice) 

 konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské 
hole, plechy a ostatní hliníkové součástky               

 Do popelnice na hliník nepatří 

 lesklé fólie, ve kterých je hliník spojený s papírem nebo plastem (obaly 
od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, 
másla, arašídů, CD, DVD 



 

                                    Do kontejneru na textil patří 

  Oděvy, bytový textil, hračky, kabelky 

  Obuv 

 Věci dávejte čisté (nemusí být vyžehlené) 

 

                                            Do kontejneru na textil nepatří               

 Špinavé a roztrhané oděvy 

 Nefunkční věci 

 

 

Co patří do bioodpadu? 
 Rostlinný odpad ze zahrad – listí, tráva, plevel, zbytky rostlin 

 Zbytky ovoce a zeleniny 

 Čajové sáčky, kávová sedlina 

 Dřevní štěpka, kousky větviček, keřů i stromů – posekané, 
nastříhané, pořezané, nebo zpracované štěpkovačem. 

 Hlína z květináčů 

 Spadané ovoce 

 V malém množství - exkrementy nemasožravých zvířat 

 Popel ze dřeva 

 V malém množství - kousky kartonu, nebo použité papírové 
kapesníčky 

Co do bioodpadu nepatří? 
 Maso, kosti, uhynulá domácí zvířata 

 Oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny 

 Obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky) 

 Zbytky jídel 

 Exkrementy masožravých zvířat / včetně psích / 

 Všechny další biologicky nerozložitelné odpady 

Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, 
zejména cizorodé látky, jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu a textilie. 
Dále pak materiály, které vykazují nebo mohou vykazovat vyšší obsah 
škodlivých látek, jako například obsah sáčku z vysavačů, popel z briket a 
uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, 
uhynulá zvířata, léky a pleny, igelit atd. 
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