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JAK TŘÍDIT ODPAD 

Papír – modrý kontejner 

do kontejneru patří noviny, časopisy, staré sešity, knihy, rozložené lepenkové 
krabice a obaly, letáky, kancelářský a balicí papír, … 

do kontejneru nepatří použité papírové kapesníky, papírové pleny, uhlový papír 
(kopírovací), voskový papír, mastný a jinak znečištěný 
papír, … 

 

Plasty – žlutý kontejner 

do kontejneru patří sešlápnuté PET lahve od nápojů, kelímky od jogurtů, 
plastové tašky, obaly a balicí fólie, obaly od mycích a 
pracích prostředků, polystyren, mikrotenové sáčky, … 

do kontejneru nepatří podlahové krytiny, novodurové trubky, koberce, obaly od 
olejů, obaly od nebezpečných látek, barev a chemikálií, 
molitan, guma, pneumatiky, … 

 

Barevné sklo – zelený kontejner 

do kontejneru patří tmavé skleněné lahve od nápojů, tmavé skleněné nádoby, 
střepy tabulového tmavého skla (vše čisté, vypláchnuté, bez 
kovových a plastových víček), … 

do kontejneru nepatří bílé sklo, zrcadla, porcelán, keramika, sklo s drátěnou 
vyplní, varné sklo, automobilové sklo, počítačové monitory, 
obrazovky televizí, žárovky, zářivky, výbojky, obaly od 
léků, … 
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Bílé sklo – bílý kontejner 

do kontejneru patří čiré skleněné lahve od nápojů, čiré skleněné nádoby, střepy 
tabulového čirého skla (vše čisté, vypláchnuté, bez 
kovových a plastových víček), … 

do kontejneru nepatří barevné sklo, zrcadla, porcelán, keramika, sklo s drátěnou 
vyplní, varné sklo, automobilové sklo, počítačové monitory, 
obrazovky televizí, žárovky, zářivky, výbojky, obaly od 
léků, … 

Doporučení: 

Zrcadla, porcelán, keramiku, sklo s drátěnou vyplní, varné sklo a automobilové 

sklo lze ukládat do nádob na TKO – do popelnic. 

Kovový odpad 

do kovového odpadu patří drobné i větší kovové předměty, prázdné, čisté a 
vypláchnuté plechovky od nápojů, potravin a 
krmiva pro zvířata, … 

do kovového odpadu nepatří kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 
plechovky od barev, ředidel, laků, spreje, … 

 

Biologicky rozložitelný odpad – oranžový kontejner 

do kontejneru patří tráva, plevelné rostliny, listí, suché a uvadlé rostliny, 
květiny, drobné nalámané větve, … 

do kontejneru nepatří jakékoliv plastové či papírové obaly, odpady živočišného 
původu, kuchyňské odpady, uhynulá zvířata, zvířecí 
exkrementy, … 

 

Vybité baterie, akumulátory a autobaterie 

 lze odevzdat tam, kde se tyto zařízení prodávají 

 


