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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
Správně třídit odpad není vůbec tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Chce to jen trochu času a
hlavně ochotu odpad třídit.
Aby pro vás bylo třídění odpadů co nejjednodušší, je dobré osvojit si pár základních pravidel a hlavně začít
odpad třídit už doma, aby nedošlo k jeho smíchání a tedy k případnému vzájemnému znečištění.
Nepotřebujete na to drahé odpadkové koše, stačí větší papírová krabice, do které postavíte tři igelitové tašky
– na papír, plasty a sklo.
Když už člověk odpad třídí, chce vědět, že to má smysl. Co se tedy děje s odpadem poté, co je odvezen
k recyklaci?
Papír je možné opakovaně recyklovat pětkrát až sedmkrát. Po zpracování lze recyklovaný papír použít na
výrobu novin, sešitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka nebo toaletního papíru. Z půl kila papíru se
vyrobí například jedna role toaletního papíru, ze dvou kil už může být kniha.
Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do směsi na výrobu lahví na minerálky nebo na pivo. Sklo se
takovýmto způsobem může používat donekonečna a ušetří tak spoustu surovin a energie. Na jednu láhev na
sekt stačí jenom půl kila tříděného skla.
Na zpracování plastů se používají různé technologie. Z PET lahví se dají vyrábět například vlákna, která se
používají jako výplně zimních bund nebo spacáků. Na jednu bundu postačí padesát lahví. Z půl kila plastu se
dá zase vyrobit třeba pláštěnka. Z vytříděných plastů se také dají vyrobit odpadkové koše, zahradní nábytek
nebo třeba protihlukové stěny u dálnic.
Vyhodit papír nebo láhev z plastu nebo skla do správného kontejneru jistě není pro nikoho problém. U
některých obalů je ale opravdu těžké poznat, z čeho jsou vyrobeny a do jakého kontejneru tedy patří. Proto
jsou na všech obalech uvedeny značky a šipky s číslem nebo zkratkou, podle kterých můžeme zjistit, do
kterého kontejneru odpad patří.
Příklady označení obalů:

PAPÍR – MODRÉ KONTEJNERY
•

•
•
•

do tohoto kontejneru můžete vyhodit:
noviny a časopisy
kancelářský papír a reklamní letáky
knihy a sešity
krabice, lepenku a karton
různé papírové obaly – například sáčky a také skartovaný papír
do modrých nádob nepatří mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, kapesníky,
pleny a dámské hygienické potřeby
z časopisů a dokumentů nemusíte odstraňovat kancelářské svorky a obálky můžete vyhodit i
s foliovaným okénkem
obaly z papíru, které můžete vyhodit do modrého kontejneru, mají pod recyklačním trojúhelníkem
zkratku PAP nebo číslo 20, 21 a 22

SKLO – ZELENÉ KONTEJNERY
•

•
•
•

do tohoto kontejneru můžete vyhodit:
lahve od nápojů z bílého i barevného skla
skleněné nádoby
střepy z tabulového skla
do zelených nádob nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla a skleněné nádoby od
chemikálií
do kontejneru na sklo patří láhev bez uzávěru – plastový můžete dát do kontejneru na plast a kovový
do kovového odpadu
sklo bývá označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70, 71 a 72, případně zkratkou GL

PET lahve a plasty – žluté kontejnery
•

•
•
•
•

do tohoto kontejneru můžete vyhodit:
sešlápnuté PET lahve od nápojů
kelímky, sáčky a folie
výrobky a obaly z plastů
polystyren
do žlutých nádob nepatří PVC (linoleum, novodurové trubky), které je označeno číslicí 3
v recyklačním trojúhelníku. Dále sem nepatří obaly od nebezpečných látek jako jsou motorové oleje,
chemikálie nebo barvy
z lahví nemusíte strhávat etikety;
kelímky od jogurtů nemusíte vymývat, ale pokud to uděláte, je to jenom dobře; to platí i pro obaly od
kosmetických výrobků (mýdla, šampony, krémy)
obaly, které se smějí vyhazovat do žlutých nádob jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku
a zkratkou PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo také číslicí 1, 2, 4, 5 a 6

NÁPOJOVÉ KARTONY – ORANŽOVÉ KONTEJNERY
•
•
•
•
•

do tohoto kontejneru můžete vyhodit:
kartony od mléka a mléčných výrobků
kartony od ovocných nebo zeleninových šťáv
oranžové kontejnery jsou vyrobeny tak, aby do nich bylo možné
vyhodit
pouze stlačený karton
z nápojového kartonu nemusíte odstraňovat umělohmotný uzávěr, karton pouze vypláchněte vodou
a důkladně stlačte
obaly, které se smějí vyhazovat do oranžových nádob jsou označeny symbolem recyklačního
trojúhelníku a zkratkou C/PAP nebo také číslicí 81 nebo 84
POZOR – DŮLEŽITÉ - vzhledem k tomu, že v současné době nejsou oranžové kontejnery v naší
obci k dispozici, je možné po dohodě s třídírnou odpadů, do doby než budou oranžové kontejnery
pořízeny, vyhazovat nápojové kartony do kontejneru na plasty

TŘIĎTE
Co kam patří
aneb tahák do
kapsy

ODPAD

–

OPRAVDU TO MÁ SMYSL!
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