
Seriál o t řídění a recyklaci odpad ů   4. díl „KAM s nimi? Jak t řídíme odpady?“ 
 

Na otázku „kam s nimi“ odpověděl již částečně minulý díl seriálu, tento ještě doplní informace o 
nádobách na tříděný sběr odpadů, sběrných dvorech a sběrnách nebezpečného odpadu. 
 
Nádoby na t říděný sb ěr odpadu : barevné nádoby o 
objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se 
plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, 
nebo zvony – vždy záleží na tom, jaké auto tyto 
nádoby vyprazdňuje. 
 
Na sběr papíru  se používají většinou modré  nádoby, 
na sběr skla zelené  a na plasty žluté . Co můžete a 
naopak nesmíte do nádob na třídění odpadů odhodit 
vám napoví následující návody – nálepky na 
kontejnery:  
 

 
sběr papíru 
Do modrých nádob m ůžete 
odhodit:  noviny, časopisy, 
kancelářský papír, reklamní letáky, 
knihy, sešity, krabice, lepenka, 
kartón, papírové obaly (např. sáčky) 
Prosím, nevhazujte : mokrý, 
mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír, použité 
plenky a hygienické potřeby sběr 
skla  
 
 
sběr plast ů 
Do žlutých nádob můžete odhodit: 
PET láhve od nápoj ů (prosím, 
nezapome ňte je sešlápnout!), 
plastové nádoby, kelímky, 
krabi čky od pokrmových tuk ů, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly 
z plast ů, polystyrén 
Prosím, nevhazujte : novodurové 
trubky, obaly od nebezpečných 
látek (motorové oleje, chemikálie, 
barvy apod.) 

 
 

  
  
 
 

 
 
Do zelených nádob 
můžete odhodit: láhve 
od nápoj ů, sklen ěné 
nádoby, sklen ěné 
střepy – tabulové sklo 
Prosím, nevhazujte : 
keramiku, porcelán, 
autosklo, drátěné sklo a 
zrcadla 

  
Sběrný dv ůr  
Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo, kde 
můžete odevzdat další vytříděné odpady. 
Kontejnery na ulicích slouží většinou ke sběru 
papíru, skla a plastů - na sběrný dvůr můžete 
přinést např. železný šrot, hadry. Každý dvůr má 
svého správce a ten vám poradí, jaké odpady 
patří do kterého kontejneru.  
 
Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené 
druhy sbíraných odpadů - poslední pátek 
v měsíci  - vše zjistíte přímo na vratech do dvora, 
nebo se můžete zeptat na vašem obecním či 
městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží 
odpady. 
 

 
 
Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů: 
• Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. 
• Hadry 


