
CO KAM PATŘÍ? 
v podmínkách systému nakládání s odpady města Havlíčkův Brod v roce 2019 

Manuál neobsahuje úplný výčet všech existujících položek - můžete nám ale napsat další 
náměty na adresu ozp@muhb.cz - rádi doplníme. Podle odběratele odpadu se může způsob 
odkládání občas změnit. Stejně tak mohou nastat odchylky v různých místech republiky. 
Obecně platí pravidlo odkládat do kontejnerů všechny obaly prázdné a neznečištěné. 
Odpady, označené NEVHAZUJTE, odkládejte do sběrných dvorů (označeno SD) nebo 
do popelnic (označeno P). Zvažte vždy dobře velikost odpadu, abyste nezabránili vývozu 
popelnice. 

 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO PAPÍRU (MODRÝ KONTEJNER) 

 noviny, reklamní letáky, časopisy 

 sešity, papíry lze i s kancelářskými sponkami, čisté balicí papíry 

 knihy bez pevné vazby (tu je třeba oddělit a dát do směsného odpadu; 
lepší je knihy darovat známým, antikvariátu či do "pouliční" knihovničky) 

 papírové obaly, krabice, cokoli z lepenky 
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 obálky, i s fóliovými okénky 

 bublinkové obálky (bez plastového vnitřku, který je třeba vytrhnout a vložit 
do žlutého kontejneru) 

NEVHAZUJTE 

 celé svazky knih s pevnou vazbou (SD) 

 pleny (P) 

 hygienické potřeby (P) 

 mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír (P) 

 použité papírové kapesníky a papírové utěrky (P) 

 povoskovaný papír (SD, P) 

 papír s laminací (SD, P) 

 fotky, fotografický papír (SD, P) 

 pečící papír (P) 

 uhlový papír (SD, P) 

 ruličky od toaletního papíru (SD, P) 

 papírové plato od vajíček (to i ruličky od toaletního papíru mohou posloužit jako 
dobrý materiál k podpalu v domácích topeništích, SD, P) 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO SKLA (ZELENÝ KONTEJNER) 

 barevné skleněné lahve od nápojů (pivo, víno, alkoholické i nealkoholické nápoje) 

 barevné lahve od jedlých olejů a dochucovadel (vypláchnuté) 

 tabulové sklo z oken a dveří 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO ČIRÉHO SKLA (BÍLÝ KONTEJNER) 

 čiré sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů - 
rozbité skleničky (netřeba vymývat, stačí vyškrábnout, drobné znečištění u skla 
nevadí) 

 čiré lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů 

 skleněné láhve od oleje (vypláchnuté) 

 skleněné obaly od vonných svíček (zbytek vosku nevadí, shoří při zpracování) 

 skleněné flakonky od parfémů, Alpy 

NEVHAZUJTE 

 varné a laboratorní sklo (zavařovací sklenice recyklovat lze; SD, P) 

 pozlacené nebo barvené sklo (SD, P) 

 zrcadla, zrcátka (SD, P) 

 drátěné sklo (SD) 

 autosklo (SD) 

 plexisklo (SD) 

 keramiku, porcelán, sklo-keramiku (nelze recyklovat, SD, P) 



 plastová víčka (patří do plastů) 

 kovová víčka (vadí méně, ale patří do kovů) 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÝCH PLASTŮ (ŽLUTÝ KONTEJNER ČI EKVIVALENTNÍ PYTLOVÝ SVOZ) 

 fólie (též potravinářské, stretch folie - nesmí být mastné nebo silně znečištěné 
či se zbytky jídla) 

 igelitové sáčky (papírovou etiketu je vhodné oddělit, nejde-li oddělit, zpracovatelé 
si s ní poradí) 

 plastové tašky 

 obaly od drobných balených potravin – řiďte se recyklační značkou na obalu, 
někdy jde totiž o kombinaci plastu a aluminiové fólie, kterou nelze recyklovat 
a patří do směsného odpadu (typicky víčko jogurtu, které nelze zmačkat 
- mačkací je z hliníku)  

 sešlápnuté PET lahve - u těch, co jsou obalené smršťovací folií, která kopíruje tvar 
láhve, tento přebal svlékněte - jinak nepůjde PETka recyklovat 

 plastové kelímky od jogurtů a mléčných výrobků (stačí důkladně vyškrábat 
od zbytků jídla) 

 plastové vaničky od ovoce a zeleniny 

 nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků, kapsle od pracího gelu; pozor – čtěte 
na etiketě, zda je není nutné odnést do nebezpečného odpadu (SD) 

 PET lahve od jedlých olejů (pouze důkladně vymyté, bez známek mastnoty) 

 plastové jídelní termoboxy (po odstranění zbytků jídla a mastnoty) - raději je ale 
vůbec nekupujte 

 polystyren (ne stavební či znečištěný zbytky jídel) 

 plastové nápojové kelímky 

 plastové obaly od CD a DVD 

 plastové síťky od ovoce 

 kartáče na nádobí a kartáčky na zuby – jen rukojeť 

 plastová plata nejen od léků (tzv. blistry)  

Tam, kde není v blízkosti oranžová nádoba na nápojové kartony (krabice) též (pak je 
roztříděno na lince): 

 krabice (nápojové kartony) od džusů 

 krabice (nápojové kartony) od vína 

 krabice (nápojové kartony) od mléka a mléčných výrobků - i jednovrstvé krabice 
(papír lze roztrhnout) 

 NEVHAZUJTE 

 obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků (P) 

 plastové tuby od kosmetických potřeb, mastí; tuby od zubní pasty (P) 

 PET lahve se zbytky mastnoty (SD, P) 

 molitan (např. houbičky na nádobí, SD, P)  

 stavební polystyren (SD) 



 objemné plastové předměty (např. zahradní židle, SD) 

 podlahové krytiny, PVC (SD) 

 novodurové trubky (SD) 

 silonové punčochy (P) 

 gumové rukavice (P) 

 silonové štětinky od zubních kartáčků a kartáčů na nádobí – je potřeba odlomit a 
hodit do směsného odpadu (P) 

 všechny obaly znečištěné chemickými látkami včetně barev (SD) 

 staré psací potřeby (P) 

 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÝCH NÁPOJOVÝCH KARTONŮ (ORANŽOVÝ KONTEJNER) 

 krabice (nápojové kartony) od džusů 

 krabice (nápojové kartony) od vína 

 krabice (nápojové kartony) od mléka a mléčných výrobků - i jednovrstvé krabice 
(tj. obal lze roztrhnout) 

Pokud to jde, krabice rozložte, svozové prostředky pak povezou méně vzduchu. 

NEVHAZUJTE 

 krabice (nápojové kartony) se zbytky nápojů či potravin (vyprázdněte je a odevzdejte 
k recyklaci) 

CO PATŘÍ DO DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ ČI KOMPOSTŮ (PŘEDNOSTNĚ), PŘÍPADNĚ 
DO TŘÍDĚNÉHO ROSTLINNÉHO ODPADU (HNĚDÝ KONTEJNER) 

 veškeré rostlinné zbytky včetně plodů, které nebyly chemicky ošetřeny 

 zbytky čaje, sedlina z kávy 



 staré neplesnivé pečivo 

 skořápky od vajíček 

 čistý popel ze dřeva 

 piliny z rostlého dřeva 

NEVHAZUJTE 

 maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky včetně tepelně upravených (P) 

 rostliny napadené chorobami (P) 

 větve a větvičky (silné větve využijte po vysušení na vytápění, slabé po nadrcení 
do kompostu, v nouzi SD) 

 exkrementy zvířat (přednostně kompostujte; P) 

 popel z uhlí (P) 

 nedopalky cigaret (P) 

 olej z kuchyně (viz dále) 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÝCH KOVŮ (ČERVENÝ KONTEJNER) 

 plechovky od konzerv 

 plechovky od nápojů 

 kovové nádobky od kosmetiky 

 hliníková fólie na potraviny a od potravin (např. některá víčka od jogurtů, která drží 
zmačkaná) – nutno zmačkat do větší koule, která při tavení neshoří! 

 kovové předměty menšího objemu z domácností 

 hliníkové kalíšky od čajových svíček - zbytek vosku nevadí, vyhoří při tavení hliníku 

NEVHAZUJTE 

 obaly od bramborových lupínků a podobné plastové obaly (viditelná kovová vrstva, 
ale nedrží zmačkané, patří do tříděných plastů) 

 kovové nádobky od sprejů (jsou pod nebezpečným tlakem; SD) 

 plechovky od barev, ředidel, laků a ostatních (toxických) chemikálií (SD) 

 elektrozařízení (viz dále a SD) 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÝCH POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ (ČERVENÝ KONTEJNER) 

 věc, jejíž funkce je podmíněna přísunem elektrického proudu z baterií nebo ze sítě 
a projde vhozovým otvorem kontejneru 

 do zvláštního vhozového otvoru baterie a drobné akumulátory  

NEVHAZUJTE 

 televize, monitory, zářivky a úsporky (snadno rozbitné; SD) 

 běžné žárovky (nejsou recyklovatelné; P) 

 prosté kovové materiály 



 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO TEXTILU - ODĚVŮ (ORANŽOVÝ KONTEJNER) 

 veškeré oděvy, obuv, přikrývky apod., o kterých se domníváte, že budou dále dobře 
použitelné v rámci charity 

  



NEVHAZUJTE 

 znečištěné věci, roztrhané věci, útržky textilií (znečištěné věci P; roztrhané věci 
a útržky do bílého kontejneru na textil) 

 

CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO TEXTILU - ODĚVŮ (BÍLÝ KONTEJNER) 

 jakékoliv neznečištěné textilní výrobky či jejich zbytky, obuv 

NEVHAZUJTE 

 znečištěné textilie (např. zaolejované hadry či hadry od barev a jiných chemikálií - 
to je nebezpečný odpad, SD) 

JAK SE ODEVZDÁVÁ POUŽITÝ OLEJ?  

 použitý rostlinný olej slijte do plastové nádobky (nejlépe PET) a odevzdejte do SD, 
případně na známých sběrových místech do připravených nádob (středisko zeleně 
TSHB Bělohradská 3582 nebo před veřejným WC Pod Radnicí 278 v jeho provozní 
době) 

JAK SE ODEVZDÁVAJÍ PROŠLÁ LÉČIVA? 

 v jakékoliv lékárně 

JAK SE ODEVZDÁVAJÍ POUŽITÉ ČI ZBYLÉ NEPOUŽITÉ ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
(NAPŘ. JEHLY, INJEKČNÍ STŘÍKAČKY)? 

 zdravotnickému zařízení (lékaři), které je vydalo nebo vystavilo recept (nebezpečný 
zdravotnický odpad se specifickým způsobem nakládání) 


