
Vážení a milí Sokolováci, jistě si všímáte, že se v  posledních 
letech stále více setkáváte s barevnými kontejnery na tříděný 
odpad. Tyto kontejnery neslouží ke „zkrášlení“ města, ale jsou 
určeny pro třídění určitých typů odpadů, které se následně re-
cyklují a používají pro další výrobky.

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká především 
v domácnostech. Lze jej rozdělit na směsný a tříděný odpad. 
Směsný odpad obsahuje i řadu využitelných složek jako je 
sklo, papír, plast, bioodpad, elektro odpad, atd. A proto je prá-
vě na nás, občanech, tyto „oddělitelné“ složky správně vytřídit 
do příslušných kontejnerů pro tříděný odpad. Odpady, které 
vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto 
na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských firem. 

Budeme-li třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získá-
me nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo 
na skládkách. Důvody proč třídit jsou jak ekologické tak i 
ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více do-
staneme zpátky materiálů, energie, ale také tím snížíme 
počet skládek.

Víte, že např. recyklace 1 tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací 
CO2 (oxidu uhličitého) nebo, že z 10 recyklovaných časopisů se 
dá vyrobit krabice na televizi anebo, že 30 recyklovaných PET 
lahví stačí k výrobě 1fleeceové bundy (na tričko jich stačí 5).

Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“.

Jak správně třídit odpad?

ANO: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, 
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy (bez 
vazby, pouze vnitřky). Obálky s fóliovými okýnky sem mů-
žete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bub-
linkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! 
Nevadí papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpra-
cování samy oddělí.

NE: Do modrého kontejneru nepa-
tří uhlový, mastný, promáčený nebo 
jakkoliv znečištěný papír. Tyto mate-
riály nelze už nadále recyklovat. Po-
zor, použité dětské pleny opravdu 
nepatří do kontejneru na papír, ale 
do popelnice.

Modrý kontejner – papír všeho druhu

ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, na-
příklad lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, skleni-
ce od kečupů, marmelád či zavařenin. V některých městech sem patří 
také čiré sklo - proto je důležité sledovat značení na nádobách. Po-
kud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré 
sklo a do zeleného sklo barevné. Patří sem také tabulové sklo z oken 
a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE: Do těchto nádob ne-
patří keramika a porcelán. 
Nepatří sem ani autosklo, zr-
cadla nebo třeba drátované 
sklo, zlacená a pokovovaná 
skla. Vratné zálohované sklo 
patří zpět do obchodu.

Zelený kontejner – skleněné království

ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plas-
tové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čis-
tících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie, obaly od CD disků a dal-
ší výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech.

NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se 
zbytky potravin nebo čistících přípravků, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny či no-
vodurové trubky.

Žlutý kontejner – země plastů

ANO: Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý 
oranžový, důležité je opět označení oranžovou nálepkou na 
kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem pa-
tří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které 
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE: Nepatří sem „měkké“ sáčky, na-
příklad od kávy a různých potravin v 
prášku. Neodhazujte sem ani nápo-
jové kartony silně znečištěné zbytky 
potravin.

Oranžový kontejner – nedobytné sídlo nápojových kartonů

Proč třídit odpad?
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