
Jak správně třídit? 
 
Třídění odpadů musí začít už ve vašich domácnostech, protože později už to není možné – 
odpad se často znečistí nebo slepí a nedá se recyklovat. Po našem městě jsou rovnoměrně 
rozmístěna sběrná hnízda s barevnými kontejnery, kam můžete odpad vynášet. Pokud si nejste 
jistí, kam co patří, přečtěte si naše instrukce. 
 

Co patří do papíru? 

Do modré nádoby vyhazujte časopisy, noviny, reklamní letáky, sešity, zmačkané krabice a 
karton, papírové obaly, lepenku, papír i s kancelářskými sponami, obálky i s fóliovým okénkem, 
bublinkové obálky bez plastového vnitřku. 
 
Naopak nikdy nevyhazujte celé svazky knih s pevnou vazbou, termopapír, účtenky z termopapíru, 
použité dětské pleny, papírové kapesníčky a kuchyňské utěrky, mastný papír, uhlový a 
voskovaný papír. 
 

Co patří do plastu? 

Do žluté nádoby vyhazujte fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 
kosmetických a pracích prostředků, rozbité výrobky z plastů, kelímky a krabičky od potravin, 
nápojové kartony od mléka, džusu, vína. 
 
Naopak nikdy nevyhazujte obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, ani obaly se 
zbytky čisticích prostředků, polystyren, novodurové trubky, PVC, gumu, podlahové krytiny.  
 

Co patří do skla? 

Do zelené nádoby vyhazujte barevné sklo (láhve od vína a nápojů) nebo tabulové sklo z oken a 
dveří. Do bílé popelnice patří čiré sklo jako skleničky, sklenice od kečupu, marmelády apod. 
 
Do ani jedné popelnice nevyhazujte porcelán (rozbité nádobí apod.), zrcadla, autoskla, drátované 
sklo, pokovaná skla, sklokeramiku ani varné či laboratorní sklo. 
 

Co patří do bioodpadu? 

Do hnědého kontejneru vyhazujte odpad rostlinného původu, odřezky ovoce nebo zeleniny, 
slupky, použitý sypaný čaj nebo kávovou sedlinu. 
 
Naopak nevyhazujte živočišné zbytky, zvířecí výkaly nebo tepelně zpracované zbytky jídel. 
 

Co patří do kovu? 

Do nádoby na kov vyhazujte drobný kovový odpad jako plechovky, konzervy, kovové zátky a 
víčka, kancelářské sponky, alobal, kovové krabičky, šrouby, hřeby apod. 
 
Nevyhazujte objemnější odpad (kovové roury, trubky, hrnce, vany, kola, elektrospotřebiče apod.), 
plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, toxické kovy (olovo, rtuť) 
nebo vysloužilá zařízení z více materiálů. Všechny tyto věci patří na sběrný dvůr. 
 

Co patří do textilu? 

Do nádoby na textil vyhazujte oblečení a bytový textil, který zabalíte do igelitové tašky. 
 
Nevyhazuje znečištěný nebo mokrý textil, molitan ani netextilní materiály. 
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