
Třídíme odpad – 2. díl – Druhy odpadů

Vážení čtenáři,
jak již z předešlého dílu víte, pro 
správné nakládání s odpady je ne-
zbytné jejich třídění. Odpady, které 
v domácnostech vznikají, se třídí 
na objemné, využitelné, nebezpečné 
a směsný komunální odpad. K ob-
jemným odpadům patří to, co se 
do běžné popelnice nebo sídlištního 
kontejneru nevejde, jako třeba kusy 
nábytku, podlahové krytiny a podob-
ně, a proto se musí odkládat do vel-
koobjemových kontejnerů. Ty jsou 
přistavovány buď na veřejných pro-
stranstvích, nebo ve sběrných dvo-
rech. V žádném případě není možné 
odkládat objemný odpad vedle po-
pelnic. Většina objemného odpadu 
se odstraňuje uložením na skládce. 
Nebezpečné odpady, které v domác-
nostech vznikají, zejména zbytky ba-
rev, olejů, čisticích prostředků, léky, 
baterie, můžete odevzdávat buď při 
mobilních svozech nebezpečných 
odpadů, nebo ve sběrných dvo-
rech. Staré elektrospotřebiče, jako 
například lednice, televize, rádia, 
kulmy, můžete bezplatně odevzdá-
vat v místech zpětného odběru, tedy 
ve sběrných dvorech a v některých 
prodejnách elektro. Některé nebez-
pečné odpady jsou dále předávány 
k jejich rozebrání a částečné re-
cyklaci, jiné putují do spaloven ne-

bezpečných odpadů, případně jsou 
uloženy na skládky nebezpečných 
odpadů. Využitelné odpady jsou ty, 
kterým se běžně říká tříděný odpad, 
i když v praxi je vlastně každý odpad 
tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, 
papír, PET láhve a ostatní plasty, 
nápojové kartony a kovy. Vytříděné 
odpady se sbírají prostřednictvím 
barevných kontejnerů či pytlů, 
sběrných dvorů a výkupen surovin. 
Vytříděný odpad se musí upravit 
podle požadavků konečných zpra-
covatelů na dotřiďovacích linkách. 
Tam se odpad dotřídí, slisuje a ex-
peduje k recyklaci. Ostatní odpad, 
který doma nevytřídíme, pak končí 
v popelnicích a říká se mu směsný 
komunální odpad. Pokud bychom 
všichni správně třídili, neměl by od-
pad v popelnicích už obsahovat ani 
nebezpečné, ani využitelné složky, 
protože tento směsný komunální 
odpad končí bez dalšího využití na 
skládkách nebo ve spalovnách od-
padu. Základním cílem výše uvede-
ných způsobů nakládání s odpady je 
co možná nejšetrnější chování k ži-
votnímu prostředí a nejvyšší materi-
álové využití při dosažení nejnižších 
možných ekonomických nákladů.
Nezapomeňte, má to smysl, třiďme 
odpad na využitelné, nebezpečné, 
objemné a směsné odpady.
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