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Uklidili jste doma na svátky a v předsíni vám zbyla hromada nepotřebných věcí? Čeká vás ještě 

jeden velký úkol. Vše roztřídit a vyhodit. Víte kam? Jestli ne, poradíme vám.  

Všechno by totiž nemělo skončit v popelnici. Řada odpadů do popelnic skutečně nepatří, a tak 

musíte třídit. Vlastně správně třídit. Odpovědným nakládáním s odpady zabráníte vážným škodám 

na životním prostředí a umožníte jejich ekologickou likvidaci či recyklaci a opětovné využití. 

Poradíme vám, kam který odpad patří.  

Zelená, žlutá, modrá, červená a oranžová - umíte třídit?  

Všimli jste si, jak se s životním stylem mění také odpady, které produkujete? Zvykli jste si na 

barevné kontejnery - zelený (sklo), žlutý (plast), modrý (papír), na popelnice na komunální 

směsný odpad, řeší se nádoby na bioodpad a hojně přibývají nádoby na baterie, zářivky a na 

elektroodpad. Tyto nádoby jsou červené (ve větších městech se objevují ještě červené kontejnery 

na sběr obnošeného šatstva).  

 

Méně známý je oranžový kontejner na nápojové kartóny, tedy krabice od mléka, vína nebo džusů. 

Na ten však nenarazíte tak často, a tak se na mnohých místech tyto kartóny sbírají společně s 

plasty. I při třídění těchto základních odpadů platí pravidla, která každý nezná.  

do kontejneru na sklo například nevhazujte porcelán ani kovová víčka od lahví  

do plastů zase rozhodně nepatří novodurové trubky nebo obaly od nebezpečných chemikálií  

kontejner na papír není určený pro hygienické potřeby  

Zelená firma a zelená obec  

Projekt "zelená firma" řeší sběr a svoz elektroodpadu přímo ve firmách. Kombinuje ochranu 

životního prostředí a podporu zaměstnanců. Jako "zelená firma" máte možnost zbavit se všech 10 

skupin, které definuje zákon:  

1. Velké domácí spotřebiče  

2. Malé domácí spotřebiče  

3. Informační technologie a telekomunikace  

4. Spotřebitelská zařízení - například televizory, přehrávače, rekordéry, radiopřijímače a 

příslušenství, fotoaparáty a videokamery, spínače, ovládače, zdroje, nabíječky, adaptéry, antény  

5. Osvětlovací zařízení vyjma zářivek a výbojek  

6. Elektrické a elektronické nástroje  

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty  

8. Lékařské přístroje  

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu  

10. Automaty  

11. Baterie  

 

"Zelená obec" zase řeší sběr a svoz drobného elektroodpadu z domácností přímo v obci nebo 

městské části. Hlavním cílem projektu je poskytnout všem obcím v ČR sběrný box na drobná 

vyřazená elektrozařízení s komplexním zajištěním následného svozu a ekologického zpracování.  

 

Boxy na elektroodpad  

Co do nich patří: Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (fény, 

toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní 

telefony, apod.). Baterie.  
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Do boxu nepatří: Větší a velká elektrozařízení, (počítače, monitory, lednice, pračky apod.), žárovky 

a zářivky, autobaterie.  

Baterie - boxy v kontejnerech a místa zpětného odběru  

Baterie často končí v popelnicích. To je špatně. Obsahují totiž toxické kovy a další škodlivé látky. 

Míst zpětného odběru baterií každoročně přibývá, můžete je s sebou vzít téměř do každé velké 

prodejny, do prodejen elektro a pod. Protože jsou malé, pro nikoho není problém si vzít starou 

baterii do kapsy a odevzdat ji třeba v obchodě při nákupu.  

Ze sběrných míst jsou baterie následně odváženy k recyklaci, díky níž jsou z nich získávány kovy 

jako olovo, zinek nebo nikl, které mohou být následně opětovně využívány.  

 

Kam se zářivkami  

S koncem klasických wolframových žárovek a s růstem počtu úsporných žárovek roste také 

potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží. Recyklace je nutná především kvůli toxické rtuti, 

kterou v malém množství světelné zdroje obsahují, a pro obsah druhotných surovin.  

 

V Česku stále ještě na skládkách končí 60 % těchto světelných zdrojů, přitom je lze vrátit v 

jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které 

se nacházejí v obchodních centrech, v budovách úřadů nebo v řadě firem.  

Ježíšek vybaví domácnost - elektrospotřebiče odvezou zdarma  

 

Po svátcích přibudou ve spoustě domácností nové elektrospotřebiče, mobily a dalších přístroje. 

Těch vysloužilých se budete potřebovat zbavit. Je to možné několika způsoby.  

 

velké spotřebiče odvezou v rámci recyklačního příplatku při dovozu nového zboží  

při nákupu nového můžete ten starý vrátit prodejci  

využít můžete i sběrných dvorů  

nechat si zdarma elektrospotřebič odvézt z domova  

 

Poslední jmenovaná možnost, tedy objednávka zpětného odběru elektrospotřebičů přímo z 

domova bezplatně, je možná v rámci projektu Buď líný (více informací najdete na budliny.cz). Je 

možná při odvozu od 25 kilogramů nashromážděného elektroodpadu. Služba funguje na celém 

území České republiky, stačí pouze udělat telefonickou či emailovou objednávku. Mezi 

elektrozařízení patří všechna zařízení fungující na baterie a elektřinu, společně s nimi se zpětně 

odebírají i DVD, CD a tonery.  

Nepoužité léky vraťte zpět do lékárny  

 

V rámci předvánočního úklidu jste jistě prohlédli i domácí lékárničku. A určitě jste v ní našli staré 

léky, kterým prošla doba použitelnosti. Léčiva se oprávněně řadí mezi nebezpečné odpady, které 

při vhození do běžného komunálního odpadu nebo záchodové mísy mohou kontaminovat půdu 

nebo vodu.  

Existují atraktivní domy z odpadu.  

 

Čistírny odpadních vod si s kontaminovanou vodou nemusí stoprocentně poradit a voda plná 

farmaceutických zbytků pak může vážně ovlivňovat zdravotní stav živočichů ale i lidí. Nevyužitá 

léčiva je tedy nejvhodnější vrátit zpátky do lékárny. Vybírají je ale také některé sběrné dvory.  

S čím do sběrného dvora  

 

Pokud nevíte, co se zbytky stavebních materiálů, vyřazeným nábytkem, starými okny apod., jsou tu 

sběrné dvory. Pustili jste do úklidu garáže nebo dílny? A našli jste plechovky se zbytky starých 

barev, ředidel, pesticidů a dalších chemikálií, které už nevyužijete? Do popelnic nepatří! Jde o 

nebezpečné odpady, které rovněž mohou mít vážné dopady na životní prostředí.  

 

Odneste je do sběrných dvorů, možné je využít i speciálních mobilních sběrů organizovaných 



pravidelně některými obcemi. Informace o správné likvidaci těchto odpadů najdete také na jejich 

etiketě. Zde by vždy měla být informace, jak naložit nejen s nevyužitým obsahem, ale i s obalem.  

Barevné tašky do domácností  

 

Některé domácnosti v Česku obdržely zdarma žlutou, modrou a zelenou tašku na odpady. Cílem je 

podpořit obyvatele vybraných měst a obcí v třídění odpadů. Do žluté tašky patří, stejně jako do 

kontejnerů stejných barev, plastový odpad, do zelené sklo a do modré papír. Jde o činnost 

neziskové organizace EKO-KOM, která se zabývá zajištěním zpětného odběru a využitím 

obalových odpadů. Domácnost, která do tašek snáze doma třídí odpad, jej pak odnese do 

sběrných kontejnerů.  

 

Vycvičit k recyklaci všechny členy rodiny dá někdy pořádnou fušku. Přesto může být konec roku 

okamžikem, kdy s tím můžete začít. Třeba v rámci novoročních předsevzetí.  

 


