
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Informací o odpadovém hospodářství není nikdy dost, proto pro Vás přinášíme i tyto. Domácnosti nás
všech  produkují  nějaký  odpad  např.  směsný  komunální,  biologický,  recyklovatelný.  Směsný
komunální odpad ukládáme do popelnice, každých 14 dní si necháme popelnici vyvést a každý zaplatí
za tuto činnost poplatek. Přestože se poplatek za svoz odpadu neustále zvyšuje, nikomu z nás se
určitě nelíbí, když vidíme odhozené odpadky v přírodě. Zkrátka to známe všichni a řešení není jen
jedno. 
V roce 2024 nastane období, kdy nebude moci být skládkován směsný komunální odpad, který je
nějakým způsobem využitelný či recyklovatelný. Pro občana jako takového se defakto nic nezmění,
vše bude „stejné“ jako dnes, jen ty poplatky se mohou zvednout až několikrát, protože skládkové
bude dražší.  Skládka bude muset mít třídící  linku a ten náš  směsný komunální  odpad,  který tam
dovezou, budou muset ještě přetřídit. Z celého dovezeného objemu pak zaskládkují třeba jen 10%.

Varianty, jak z toho ven:
1) neřešit to a přijmout fakt, že si za to připlatíme a budeme nacházet odpad po lesích
2) řešit to a začít více odpad třídit, snížit množství směsného opadu a tím mít menší poplatek
3) odpad vytvářet co nejméně – bezodpadová domácnost

Varianta 1    - se nikomu z nás asi líbit nebude  

Varianta 2   -  je přijatelnější pro většinu obyvatel, proto se na ní podíváme podrobněji  

Druhy nejběžnějších odpadů:
1) Směsný komunální odpad - popelnice
2) Biologický odpad - kompostování
3) Recyklovatelný odpad  - třídění a recyklační značky

• SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - POPELNICE:
O všem, co dáme do popelnice, můžeme možná říct, že to je směsný komunální odpad. Bohužel to
tak není. Zde je pár příkladů, co do popelnice nepatří: 
Zejména tam nepatří zbytky barev a chemikálií, staré léky, baterie. Rozhodně tam nepatří stavební
suť,  která  je  specializovaným  odpadem  a  musí  být  uskladněna  na  skládku  stavební  suti.
Velkorozměrové odpady –  dovezte  raději  do  sběrného dvora  (např.  podlahové  krytiny).  Dále  do
popelnice nepatří recyklovatelné odpady jako je papír, plasty, sklo.

• BIOLOGICKÝ ODPAD – KOMPOSTOVÁNÍ:
Když biologický odpad, jako jsou třeba slupky od brambor, skořápky od vajíček či posečená tráva ze
zahrady, skončí na skládce směsného odpadu, rozkládá se bez přístupu vzduchu a tvoří se metan,
který je skleníkovým plynem. Proto je lepší dávat takový odpad na kompost, nebo ho uložit na místo
skládky biologického odpadu, které určí obec.
Takže už víte, proč Vám zapáchají vaše popelnice? Jednoduchá pomoc, do popelnice nedávejte žádný
biologický odpad, který by se mohl začít kazit a rozkládat a druhou pomocí je nechat popelnici při
vhození odpadu, který by se mohl kazit otevřenou, aby daný odpad přirozeně vyschl a nezapáchal.



• RECYKLOVATELNÝ ODPAD - TŘÍDĚNÍ:
Každý známe barevné kontejnery, do kterých třídíme u nás ve vesnici plast, papír sklo. Všichni kolem
nich chodíme a dáváme do nich náš odpad. Někdy pochybujeme, co tam dát můžeme či nemůžeme.
Takže tady uvádíme struční přehled, jak to tedy s těmi kontejnery vlastně je.

⇒ PAPÍR  

 

Vhodit  sem  můžeme  například  časopisy,  noviny,  sešity,  knihy,  krabice,  papírové  obaly,  cokoliv
z lepenky (lepenka je papírový karton, nikoliv asfaltový pás, pod kterým tento pojem známe). Obálky
s fóliovými  okénky  sem  můžete  také  vhazovat.  Nevadí  ani  papír  s kancelářskými  sponkami,
zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku.

Mýty:

Ruličky od toaletního papíru:
Papír se může recyklovat za svoji životnost jen sedmkrát, proto do modrého kontejneru nepatří plata
od vajec  ani ruličky od toaletního papíru, jelikož už to jsou materiály několikrát recyklované. V klidu
je  můžeme  hodit  do  směsného  komunálního  odpadu.  Do  papíru  nepaří  ani  použité  papírové
kapesníky, které jsou hygienicky znečištěné atd.



⇒ PLAST  

                   

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží,  obaly  od CD  disků  a  další  výrobky  z  plastů.  Pěnový  polystyren  sem  vhazujeme  v menších
kusech.  Naopak sem nepatří  mastné obaly  se  zbytky  potravin  nebo čistících přípravků,  obaly  od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Mýty:
Kelímky od jogurtu nemusíte vymývat:
Raději šetřete s vodou. Pro samotnou recyklaci není vymývání kelímků od jogurtů nutné. Stačí
odstranit  víčko,  pochutnat  si  pochutnat  na  jogurtu  a  kelímek  hodit  do  žlutého  kontejneru.
Kelímek vyschne a s tímto znečištěním si recyklační linky umí poradit.

Plastové lahve:
Platové lahve není potřeba zbavovat víček a etiket, stačí je jen sešlápnout.



⇒ SKLO  

 

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici  oba, je důležité ještě
třídit sklo i podle barev: Barevné (např. lahve od vína, alko i nealko nápojů aj.) do zeleného, čiré do
bílého (např. lahve čiré, tabulové sklo aj). Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte
sklo  bez  ohledu  na  barvu.  Vytříděné  sklo  není  nutné  rozbíjet,  bude  se  dále  třídit!  Díky  svým
vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán! 

Mýty:
Do kontejnerů na sklo mohu dávat sklo veškeré:
Omyl! Do kontejneru na sklo nepatří sklo z auta, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Dále  sem nedávejte  varné a  laboratorní  sklo  (tyto  nejdou běžně přetavit),  stejně jako keramika.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.



RADY A TIPY:
1. Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly? 

Kovové obaly  a  hliníková víčka  odhazujte,  pokud existuje  ve vaší  obci  oddělený  sběr,  do
sběrných nádob k tomu určených. Jinak je lze odložit do směsného odpadu. Větší množství
můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

2. Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP? 

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více
materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr
na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat.
Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další
kombinované papírové obaly.

3. Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje? 

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej
vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného
odpadu.  Olej  totiž  značně  komplikuje  následnou  recyklaci  tříděného  odpadu. V některých
obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje na
obecním úřadu, odboru životního prostředí. Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti
patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

4. Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu? 

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného
odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O
nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu

5. Do jakého odpadu patří řasenka? 

Řasenka  je  sice  z  plastu,  ale  je  znečištěna  zbytky  barvy,  proto  ji  vhazujte  do  směsného
odpadu.

6. Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka? 

Papírové  krabice  například  od  džusů  nebo  mléka  nazýváme  nápojovými  kartony.
Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již  v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné
nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou
nálepkou  s  označením  Nápojový  karton.  V  některých  obcích  je  sbírán  tento  odpad  do
oranžových  pytlů.  O  způsobu  sběru  nápojových  kartonů  ve  vaší  obci/městě  se  můžete
informovat  na  obecním nebo  městském úřadě  (odbor  životního  prostředí  nebo  příslušný
pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).

7. Kam mám vhodit obal od zubní pasty? 

Do  směsného  odpadu.  Tuby  od  zubní  pasty  mohou  obsahovat  hliníkovou  vrstvu.  Navíc
většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

8. Kam mám vhodit použité dětské pleny? 

Ty  patří,  stejně  jako  papírové  kapesníky  a  dámské hygienické potřeby,  do  černého  nebo
šedého kontejneru na směsný odpad.

9. Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky? 

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je
můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr.

10.Kam patří elektroodpad? 



Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili.  Odnést je můžete 
také  na  sběrný  dvůr.  Více  informací  k elektroodpadu  naleznete  např.  na  stránkách

www.asekol.cz a www.elektrowin.cz

11.Kam patří molitan? 

V menším množství  jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství  patří do
sběrného dvora.

12.Kam  patří  odpad  označený  C/LDPE  90  (pytlík  od  cappuccina)  a  C/PAP  84  (pytlík  od
polévky)? 

Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený   kombinací různých materiálů,
tudíž  ve  většině  případů  vhazujte  takto  označené  obaly  do  směsného  odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je
vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů.

13.Kam patří starý textil? 

Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného
dvora. V některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i zaveden sběr textilu do nádob.

14.Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad? 

Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a
objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky
léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

15.Kam s použitými světelnými zdroji (běžná žárovka, úsporka, kompaktní zářivka)? 

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto
nádoby můžete nalézt na vašem obecním úřadě, prodejnách elektro nebo sběrném dvoře.  

Seznam  sběrných  míst  http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista 
Na těchto místech se odebírají lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné
výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani
reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici se směsným odpadem.

16.Kam s vyjetým olejem nebo barvou? 

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa
určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na
místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej
vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.

17.  Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír? 

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

18.Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel? 

Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To
je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který
je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně,

čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.)více informací naleznete na www.ekodomov.cz

19.Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? 

V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických
přípravků jako jsou mýdla,  šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný
odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit..



20.Patří laminátový papír do papíru? 

Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného
papíru.

21.Kam patří CD, DVD nebo videokazety? 

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete
v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

22.Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety? 

Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové
obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.

23.Kam správně vytřídit varné nebo laboratorní sklo? 

Tyto druhy skla díky své vyšší teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů na ulicích. Pokud
se Vám rozbije například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě
většího množství tohoto skla využijte sběrný dvůr.

24.Kam patří účtenky z termopapíru? 

Do  směsného  odpadu,  protože  termopapír  obsahuje  plnidla,  která  brání  rozvlákňovaní.
Z toho důvodu ho nelze recyklovat.

⇒ RECYKLAČNÍ ZNAČKY  

Převážná většina odpadů, které končí v kontejnerech na papír, sklo a plasty jsou obaly. Jedná se o
recyklovatelné a využitelné materiály. Normou byly stanoveny požadavky na značení obalů druhem
použitého materiálu. To usnadňuje třídění odpadů a informuje nás spotřebitele o druhu použitého
materiálu. Samozřejmě za předpokladu, že daným značkám, zkratkám a číslům rozumíme.

Tyto značky se nazývají „recyklační“. Nachází se na obalech nebo výrobcích. Jejich rozměry jsou spíše
malé. Vezměte si do ruky nějaký obal nebo balený výrobek a zkuste recyklační značku najít. Podařilo
se Vám to?



Na každém obalu by se mělo objevit některé z následujících variant označení:

1. recyklační trojúhelník a číslo druhu materiálu

2. recyklační trojúhelník a písmenná zkrátka druhu materiálu

3. recyklační trojúhelník a číselná a písmenná zkratka druhu materiálu 

Pro běžného spotřebitele je zřejmě nesrozumitelnější 3. varianta. Výrobce si pro označení
obalů a výrobků, které uvádí na trh, může vybrat některou z variant. 

PAPÍR:

Do modrého kontejneru na papír  patří  všechny obaly  se zkratkou PAP.  Čísla 20,  21 a 22
upřesňují druh papíru. 20 je vlnitá lepenka (karton), 21 hladká lepenka(karton) a 22 běžný papír.

 

PLAST:

Obaly označených následujícími značkami jsou plasty a patří do žlutých kontejnerů. Zkratku
PET  najdeme  nejvíce  na  klasické  petce.  Láhvi  od  nápojů.  Málo  obvyklý  lineární  polyetylén  má
označení  HDPE  2,  rozvětvený  polyetylén  má  zkratku  LDPE  4.  Obal  z  polypropylénu  (například
potravinové kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6.

 



SKLO:

Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí třídit zvlášť do zelených kontejnerů na barevné sklo a
bílých kontejnerů na bílé sklo. Číslovka 70 za značkou GL označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72
hnědé sklo. U nás v obci se veškeré sklo ukládá do kontejnerů na sklo barevné.

 

KOVY:

          Kovy mají dvojí označení: železo je popsáno FE s dodatkovou číslovkou 40, hliník ALU s
číslovkou 41. Se značkou hliníku se setkáme například u obalů jogurtů.  Ty mají  hliníková
víčka. 

 

OSTATNÍ:

Poslední  časté  označení  je  C  –  kombinovaný  obal  z  více  druhů  materiálu.  Nejčastěji  se
setkáme s označením C/PAP. To je kombinovaný obal s většinou papíru. Například C/PAP 81
je  značka  nápojového  kartonu.  Nápojový  karton  patří  do  kontejnerů  dle  popisu  na
konkrétním kontejneru, většinou jsou takto označeny žluté kontejnery na plast.

 

Varianta 3   -  bezodpadová domácnost, jen více zasahuje do našeho pohodlí  

Nejlepším řešením, jak mít co nejméně odpadu, je ho vůbec nevytvářet.

Nejdůležitější  je  Odmítnout,  odmítnout odpad, nepouštět si  ho do domu, přemýšlet nad tím, co
kupuji a jak to kupuji. Základní otázkou je: doopravdy to potřebuji? Má to obal? Z jakého materiálu?
Je  to  znovu  využitelné?  Je  to  recyklovatelné?  Je  to  kompostovatelné?  Jsme  to  my,  kdo  si  volí
nakupovat smetí, stejně jako například přijímat věci zdarma, které nikdy nevyužijeme.



Omezit,  co potřebujeme a nemůžeme odmítnout. Omezit  můžeme cokoliv  – svou spotřebu vody,
počet triček v šatníku, vytisknuté stránky, nakoupené množství jídla (aby se nezkazilo a nemuseli jsme
ho  vyhazovat),  aktivity  vedoucí  ke  konzumu  (sledování  televize,  čtení  magazínů,  procházení
obchodů).  Základní  otázkou je:  Odpovídá množství  a velikost  mým potřebám? Opravdu potřebuji
tolik?

Znovu použijme,  co konzumujeme a nemůžeme odmítnout či zredukovat. Jde o to, maximalizovat
využití  daného  produktu  a šetřit  zdroje  a energie,  které  by  musely  být  vynaloženy  při  procesu
recyklace.  Jako  třeba  nákup  opakovaně  využitelných  produktů  místo  jednorázových  (například
látkové  kapesníky  místo  papírových),  vratné  obaly  v  obchodech,  nakupování  již  použitého  zboží
v second- handech a bazarech. Ale naopak i navracení (věcí které jsme zredukovali) do oběhu, jejich
darování nebo prodej, opravování, využití věcí pro jiný účel, než pro který byly původně stvořeny.

Recyklace je až na čtvrtém místě, skoro na konci pyramidy. To dokazuje, že v tomto stylu života nejde
pouze o to začít se zajímat o obsah svého koše a začít více recyklovat. Recykluje se až to, co nejde
odmítnout, zredukovat a znovu využít.

Kompostování je  důležitou  složkou  tohoto  stylu.  Biologický  odpad  tvoří  jednu  z největších
odpadových složek, které vyprodukujeme.

A popelnice? Do té toho potom zbude jen opravdu málo. Lidé žijící tímto stylem si většinou svůj
odpad, který by byl jinak určen pro skládku nebo spalovnu, ukládají třeba do zavařovací sklenice.
Jedna z hlavních představitelek bezodpadové domácnosti Bea Johnson se svou čtyřčlennou rodinou
narvou do takové sklenice svůj odpad za celý rok. To už je docela slušný výkon. Pro takovou rodinu je
vlastnění popelnice opravdu zbytečná záležitost.

ZÁVĚR:
Řešení je tedy více, je na každém z nás, jak k tomu chceme přistoupit.

ZDROJE:
www.jaktridit.cz
www.bezpopelnic.cz

Ve Džbánově/ listopad 2017
Ing. Miroslav Čermák /člověk udržitelných myšlenek, projektant, energetický specialista/


