
SBĚRNÝ DVŮR

TŘÍDĚNÍ ODPADU 
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Proč třídit odpad?
Lidé dělají hodně odpadků a to škodí přírodě. 
Když odpad roztřídíme, můžeme z části odpadků vyrobit nové věci.  
Říkáme tomu recyklace. 
Když recyklujeme, odpad přestane být odpadem. Stane se z něj 
užitečná věc.

Co můžu třídit?
Můžu třídit věci, na které jsou barevné kontejnery. Například sklenice, papíry,  
plastové obaly nebo krabice od mléka.  
Můžu třídit i věci, na které kontejnery nejsou, třeba televize nebo nábytek. Můžu je 
odnést na sběrné místo.  
Sběrnému místu se říká také sběrný dvůr, eko dvůr nebo sběrné středisko odpadů. 
Obce můžou mít různé kontejnery a jiná pravidla pro třídění.
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Jaké jsou kontejnery a co do nich patří?
Bílé a zelené kontejnery: SKLO
Do bílých kontejnerů patří bezbarvé sklo, například od 
sklenice od kečupu nebo zavařenin.
Do zelených kontejnerů patří barevné sklo, například 
lahve od vína nebo lahvičky od léků. 
Vratné lahve nevyhazuji, ale vrátím do obchodu.

Žluté kontejnery: PLASTY
Patří sem: sáčky, plastové tašky, PET lahve, obaly od 
pracích a čisticích prostředků, obaly od kosmetiky, kelímky 
od jogurtů, obaly od CD.
Když to jde, plastové obaly před vyhozením zmáčknu,  
aby se jich do kontejneru vešlo víc.
POZOR, nepatří sem: mastné obaly, obaly se zbytky jídel 
nebo čisticích prostředků.

Modré kontejnery: PAPÍR
Patří sem: noviny, časopisy, sešity, krabice, obálky, knihy 
bez tvrdých desek.
POZOR, nepatří sem: mastný nebo špinavý papír, účtenky 
z obchodu. 

Oranžové kontejnery: NÁPOJOVÉ KARTONY
Patří sem: například krabice od mléka, džusu nebo kefíru.
Nápojové kartony musí být prázdné a je dobré je zmáčknout.

Šedé kontejnery: KOVY
Patří sem: plechovky od nápojů a konzerv, alobal, hřebíky, 
šroubky a jiné drobné kovové věci.
Plechovky musí být prázdné a je dobré je zmáčknout. 



Hnědé kontejnery: BIOODPAD
Patří sem: tráva, listí, ovoce, zelenina, sáčky od čaje, kávová 
sedlina, rostliny, hlína z květináčů, plevel.
Je spousta dalších věcí, které se do bioodpadu můžou 
dát v některých obcích. A jinde ne. Zeptejte se na vašem 
obecním úřadě, co jako bioodpad třídit.

Červené kontejnery: ELEKTROZAŘÍZENÍ
Patří sem: například mobilní telefony, toustovače, rádia, 
elektronické hračky, foťáky, sluchátka, baterie.
Červený kontejner mívá malý šuplík. Vhazujte do něj jen 
věci, které se tam vejdou.
POZOR, nepatří sem: televize, monitory a zářivky.

Každá obec třídí trochu jinak
Za odpad platím poplatek obci.  
Obec má povinnost zajistit odvoz odpadů a sběrná místa.  
Proto se kontejnery a pravidla pro třídění můžou v různých  
obcích lišit. 
Běžně najdeme kontejnery na sklo, papír a plasty. 
Některé obce mají také kontejnery na kov, elektrozařízení,  
krabice od nápojů a bioodpad. 
Hodně obcí nemá všechny kontejnery.  
Třídí tam některé odpadky společně.  
Například krabice od nápojů dohromady s plasty. 
Poznám to podle barevných obrázků na kontejneru. 
Na každém kontejneru má být obrázek a popis,  
co se do něj může vyhodit. 

Kde zjistím informace?
Můžu se podívat na webové stránky obce, když chci zjistit: 
• jak správně třídit, 
• kde najdu kontejnery, 
• kde jsou sběrná místa a kdy mají otevřeno, 
• jak zaplatit poplatek za popelnice. 
Nebo se můžu zeptat na obecním úřadě.  
Když mi chybí některý kontejner, můžu obec požádat, aby ho pořídila. 
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Co je těžké poznat, kam patří?
Keramika, porcelán a zrcadla patří do směsného odpadu.
Varné sklo, například skleněná zapékací mísa, patří do 
sběrného dvora nebo směsného odpadu.
Spreje, například od deodorantu nebo šlehačky, patří  
do sběrného dvora.
Obaly od barev, lepidel, čisticích prostředků nebo spreje 
na hmyz jsou nebezpečný odpad a patří do sběrného dvora.
Baterie můžu vyhodit do červeného kontejneru. Nebo 
do obchodu, kde mají krabice na baterie, například 
v supermarketu. Nebo odnést do sběrného dvora.
Olej a jiný tuk z kuchyně patří do popelnice na tuk nebo 
do směsného odpadu. POZOR! Nesmí se lít do dřezu nebo 
záchodu, protože ucpává potrubí.
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Věci, které už nechci, můžou sloužit někomu jinému
Když chci něco vyhodit, nejdřív se zeptám: Může to ještě 
někdo využít?
Například oblečení, které už nenosím a je pořád hezké, 
můžu darovat:
• Někde jsou kontejnery na sběr oblečení. 
• Někde oblečení sbírají ve sběrných dvorech. 
• Někde ho můžu přinést do dobročinného obchodu. 
Dobročinné obchody sbírají použité věci, které jim lidé darují. 
Tyto věci pak prodávají. Peníze, které obchody vydělají, použijí 
na dobročinnost.  Třeba na péči o přírodu nebo o seniory.
Podobně jako oblečení můžu darovat knihy, nábytek, 
fungující elektrozařízení a další věci. Darováním dělám něco 
pro přírodu i pro druhé lidi.


