
PRUVODCE TŘÍDĚNÍM ODPADU  - co kam pat ří a nepat ří 

  
KAM 

 
PATŘÍ 

 
NEPATŘÍ 

 

PAPÍR 

 
modré kontejnery,  

příp.sběrné dvory a 
výkupny 

 
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, 

sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na 
menší kusy, balicí papír, papír.lepenka, knihy, 

kancelářský papír i se sponkami, šanony i 
s kov.částmi, sešity, obálky s plast.výplní a 

s fóliovými okénky 
 

 
do kontejneru nepatří mastný nebo jinak 

znečištěný papír, voskovaný papír,     
použité papír.kapesníky a plenky             

 

PLASTY 

+ 

NÁPOJOVÉ 

KARTONY 

 

 

žluté kontejnery,  
příp.sběrné dvory  

 
sešlápnuté PET lahve i s víčky, plastové 

nádoby a lahve, plastové tašky, sáčky a balící 
fólie včetně mikrotenu, prázdné plastové 
obaly rostlinných tuků, jogurtů a ostatních 

mléčných výrobků, prázdné plastové obaly od 
šamponů, kosmetiky, pracích a čistících 

prostředků, obaly od CD disků, nalámaný 
čistý polystyren 

+                      
tj.sešlápnuté, obsahu zbavené krabice od 

džusů, mléka, mléčných výrobků 
 

 
do kontejneru nepatří mastné obaly, obaly 

se zbytky obsahu, plastové obaly od 
žíravin a barev, bakelit, guma, PVC, lino, 

plexisklo, celofán, pneumatiky, novodurové 
trubky  

 
 
 
 

 

SKLO 

 

 

čiré sklo - bílé 
kontejnery,  

barevné sklo- 
zelené kontejnery, 
příp.sběrné dvory, 
Sběrné suroviny 

 

 
skleněné láhve, zavařovací sklenice zbavené 

obsahu – lze i s víčky, rozbité skleničky,                      
tabulové sklo okenní, dveřní 

 
Pokud je na sběrném stanovišti pouze zelený 
kontejner, lze vhazovat i čiré sklo. 

 

 
do kontejneru nepatří skleněné obaly se 

zbytky obsahu, keramika, porcelán, 
autosklo, drátované sklo, zrcadla,          

velké tabulové sklo (do sběrných dvorů) 
 

 

BIOODPAD  

 
hnědé bionádoby 

nebo do 
kompostárny 

zbytky rostlinného původu ze zahrad a 
domácností – zbytky jídel rostlin.původu, 

ovoce a zeleniny, pečiva a obilnin, květiny, 
čajové sáčky, kávový odpad, tráva, plevel, 

zbytky rostlin, listí, seno, sláma 

nepatří zbytky živočišných odpadů, 
igelitové sáčky, celofán.obaly, alobal, popel 

a další odpady uvedené na nádobách 
 

větve a d řevo  patří do sběrných dvorů  



 

KOVY 

 

 
žluté kontejnery na 

plasty 
 

plechovky zbavené zbytků potravin, pokrmů 
pro zvířata, prázdné hliníkové plechovky od 
nápojů, hliníkové příbory, prázdné kovové 

obaly od sprejů, příp. alobal 
 

 
 

obaly se zbytky obsahu 

 sběrné dvory a 
výkupny, příp. 
mobilní svoz 

„Železná sobota“ 

 
viz výše a jakékoli ostatní kovy většího 

rozměru 

 

 

ODĚVY,TEXTIL 

 
bílé kontejnery na 

oděvy nebo sběrné 
dvory          

 
vyřazené oděvy (i potrhané), bytový textil, 

záclony, závěsy, peřiny, ústřižky látek, obuv, 
kabelky, hračky 

 
nepatří molitan, koberce, věci plesnivé 

nebo znečištěné ropnými látkami 

 

VYŘAZENÉ 

ELEKTRO        
(vše s přípojem do 
elektriky nebo na 
baterie) 

 
červené kontejnery 
ve městě, boxy na 
radnicích (drobné 

elektro) nebo sběrné 
dvory  

vyřazené ledničky, pračky, myčky, sporáky, 
trouby, elektr.topidla, odsavače, elektronářadí, 
vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, mixéry, 

fritézy, fény, kávovary, elektrobudíky, 
televizory, počítače, solární panely,kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, 

telefony, varné konvice, sendvičovače, 
toustovače, elektr.hračky aj. 

  
nekompletní elektro (např. chladnička bez 

kompresoru apod.) 

 

ZÁŘIVKY 

 
boxy na radnicích 
nebo sběrné dvory         

 
trubicové zářivky (lineární, kruhové), úsporné 

zářivky, výbojky 

 
běžné žárovky, 

rozbité zářivky, výbojky 

 

BATERIE 
(MONOČLÁNKY) 

červené kontejnery 
ve městě, boxy na 
radnicích, sběrné 

dvory, boxy  
v supermarketech a 
elektroprodejnách 

 
jakékoli typy suchých baterií, monočlánků  

 
 

NEBEZPEČNÝ 

ODPAD 

sběrné dvory barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, 
domácí chemikálie aj. 

 

lékárny léky  



 

OBJEMNÝ 

ODPAD 

 
sběrné dvory         

 
nábytek (též plastový zahradní), kuchyňské 
linky, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 

molitany, matrace, pneumatiky 

 
nepatří ke kontejnerům na tříděný odpad, 

tzn. na sběrná stanoviště ve městě! 

 

STAVEBNÍ 

ODPAD 

 
areál skládky 

Jenišovice 

 
stavební a demoliční odpady a suť, betony, 
cihly, střešní tašky, eternit, sádrokarton aj. 

 
Pozn. předání je kromě polystyrenu 

zpoplatněno 

 

JEDLÉ OLEJE 

A TUKY 

 
sběrné dvory 

 
přepálené tuky z fritovacích hrnců a pánví, 

vyřazené i žluklé rostlinné tuky, másla 

 
nepatří do kanalizace! 

 
 
 
  
po – pá 7.00 – 15.30 hod, so 8.00 – 12.00 hod 
 
 


