
Modrý kontejner = papír všeho druhu

ANO
Hodit  sem můžete  například  časopisy,  noviny,  sešity,  krabice,  papírové  obaly,  cokoliv  z
lepenky,  nebo  knihy,  ovšem  bez  vazeb.  Obálky  s fóliovými  okýnky  sem  můžete  také
vhazovat,  zpracovatelé  si  s  tím  umí  poradit.  Bublinkové  obálky  vhazujte  pouze  bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými  sponkami. Ty se během zpracování
samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Nevhazujte
sem ani  ruličky od toaletního papíru nebo obaly od vajíček.  Pozor,  použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice 

Papírové věci pozná každý z nás. U obalů z papíru to je jednodušší, obaly bývají většinou
označeny značkami: 



Zelený a bílý kontejner = sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžete vhazovat barevné sklo (lahve od vína, alkoholických i
nealkoholických nápojů, konzervárenské sklo od marmelád, zavařenin apod,), patří sem také
čiré sklo. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Nenechte se zmást, že se jedná o
bezbarvé sklo. Sklo zbytečně nerozbíjejte, nezapomeňte, že se dále třídí! 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán (rozbitý talíř nebo hrnek by zničil vsádku skla
do sklářské pece), autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné sklo nepatří do tříděného odpadu, ale zpět do obchodu!

Obaly ze skla bývají označeny značkami: 



Žlutý kontejner - plasty

ANO
fólie,  pytlíky,  plastové  tašky,  sešlápnuté  PET  láhve,  obaly  od  pracích,  čistících  a
kosmetických  přípravků,  kelímky  od  jogurtů,  mléčných  výrobků.  pěnový  polystyren  v
menších kusech, balící fólie od spotřebního zboží, obaly z CD disků, polámané plastové věci.

NE
Mastné  obaly  se  zbytky  potravin  nebo  jakýchkoliv  přípravků,  obaly  od  žíravin  a  jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky .

Plastových věcí je obrovská spousta. Každoročně vznikají nové druhy plast. Naštěstí většina z
nich je recyklovatelných. Do žlutých kontejnerů by neměly přijít výrobky z PVC ? to sice je
samotné velmi dobře recyklovatelné, ale špatně  se poznává a zpracovatelé běžných druhů
plastů  ho  nechtějí.  Obaly  z  plastů  mohou  být  označeny: 


