
     Obec Lupenice                                         

 
INFORMATIVNÍ POKYN K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

V OBCI LUPENICE a TUTLEKY 
 
       Zajímá-li vás co se děje s odpady z vaší domácnosti, jak je třídit a kde, držíte v rukou tu 
správnou příručku, která tyto informace obsahuje. Je dobré vědět, že z vámi vytříděných 
komodit mohou vzniknout nové produkty, které dále slouží ke spotřebě jiným.  
       Úspěšný sběr a třídění odpadů závisí především na vaší ochotě zapojit se do fungujícího 
systému.  
      Obec Lupenice se snaží vytvořit nejlepší možné podmínky pro dosažení těchto společných 
cílů. Jednou z nových aktivit v oblasti odpadového hospodářství obce Lupenice je dohoda o 
propojení systému odpadového hospodářství z obcí Tutleky, a zapojení obou obce do 
systému sběru a třídění odpadů  ve sběrném dvoře v Lupenici. Tato služba bude dostupná od 
roku 2016 a pro občany obcí Lupenice a Tutleky bude mít přínos v podobě možnosti 
odevzdat všechny odpady produkované z domácností v moderním sběrném dvoře. 
Jedná se především o využitelné  složky komunálních odpadů (papír, plasty, sklo), 
nebezpečné odpady (chemikálie, motorové oleje a barvy atd.), bioodpady (tráva, listí, 
rostlinné zbytky), velkoobjemové odpady (nábytek, podlahové krytiny, sanita), stavební 
odpady a vyřazená elektrozařízení. 
 
Pokud vypadá obsah Vaší popelnice takto: zapojte se do systému třídění odpadů v naší 
obci. Šetřeme společně životní prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojte se do systému třídění odpadů v naší obci. Šetřeme společně životní prostředí 

 

 

http://www.partnermarket.cz/fotocache/bigorig/110l.jpg


                                                                                   

 

SEZNAM ODPADŮ – JAK S NIMI SPRÁVNĚ NALOŽIT 

 

Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované odpady slouží barevné kontejnery, se 
kterými se běžně na ulicích setkáváte. Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které 
přesně popisují, co do kterého kontejneru patří a co ne. Nejsnadnějším způsobem jak třídit 
odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo 
určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do 
koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. 
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na 
tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na 
střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává 
společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají 
společně) dotřiďuje. 
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak 
často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i 
méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co 
nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. 
 
Přehled jednotlivých druhů odpadů: 
- způsob a místo uložení odpadů 
 
                          Do sběrných nádob rozmístěných v obci a do sběrného dvora v Lupenici 

Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je 
důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud 
máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem 
se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. 

                                                
ANO 
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, 
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také 
tabulové sklo z oken a ze dveří. 
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a 
rozbité skleničky. 
NE 
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 
 



                                                                                   

 
 
 
PLASTY                 
                           Do sběrných nádob rozmístěných v obci a do sběrného dvora v Lupenici 

Vhazuje se do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc 
místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i 
sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se 
spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a 
technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky 
na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto 
kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7. 

                                           
ANO 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící 
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 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 nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 



                                                                                   

 

 
PAPÍR                 
                           Do sběrných nádob rozmístěných v obci a do sběrného dvora v Lupenici 

Vhazuje se do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru 
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré 
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. 
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na 
druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu. 

  

                                           

ANO 
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv 
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani 
papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky 
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! 
NE 
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu 
patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už 
nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale 
do popelnice! 



                                                                                   

 
 
NÁPOJOVÉ KARTONY     

Do sběrných nádob rozmístěných v obci a do sběrného dvora v Lupenici 
Známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých 
barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do 
oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru nápojových 
kartonů nastavený. Nápojové kartony lze uložit do nádob s plasty, pokud není 
v obci umístěna samostatná nádoba. 

                                 
                                    
 
ANO 
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných 
výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. 
NE 
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem 
ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin. 
 

 



                                                                                   

 
 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Do sběrných nádob a pytlů umístěných v domácnostech, svoz odpadu je 
prováděn svozovým vozidlem v pravidelném intervalu. 
Vhazuje se do sběrných nádob umístěných v domácnostech nebo do 
plastových pytlů. Ze všech druhů odpadů právě směsných komunálních 
odpadů vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. 
ANO 
Vhodit sem můžeme například popel, zbytkový odpad z domácností, který již 
nelze rozřídit. 
NE 
Nepatří sem: plasty, sklo, papír, nápojové kartony, bioodpady, kovy, 
nebezpečné odpady, elektrozařízení, objemné odpady. 

 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Do sběrného dvora v Lupenici 
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilního sběru, 
pokud jej vaše obec organizuje.  
ANO 
Vhodit sem můžeme například: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. 
NE 
Nepatří sem: plasty, sklo, papír, tříděný a směsný odpad, nebezpečný odpad, 
pneumatiky. 

 
KOVY 

Do sběrného dvora v Lupenici 
Vhazuje se do sběrných nádob umístěných ve sběrném dvoře. 
ANO 
Vhodit sem můžeme například: zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy 
apod. 
NE 
Nepatří sem: plechovky od barev, obaly od sprejů jsou nebezpečné odpady. 

 
 
 

BIOODPADY 
Do sběrného dvora v Lupenici 
Vhazuje se do sběrných nádob umístěných v sběrném dvoře 
Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních 
kompostérech nebo obecních kompostárnách.  
ANO 
Vhodit sem můžeme například: posečenou trávu, listí, větve ze stromů, 
zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin 

sběrný dvůr       NE 
Nepatří sem: zbytky potravin, tříděný a směsný odpad 

 
 
 



                                                                                   

 
PNEUMATIKY 

Do sběrného dvora v Lupenici 
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilního sběru, 
pokud jej vaše obec organizuje. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové 
vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Nejčastěji 
jsou zřízená v pneuservisech. 
ANO 
Vhodit sem můžeme například: pneumatiky, duše atd. 
NE 
Nepatří sem: zbytky pryže (těsnění), tlakové hadice   

 
NEBEZPEČNÉ ODPADY 

Do sběrného dvora v Lupenici 
Vhazuje se do sběrných nádob umístěných ve sběrném dvoře, které jsou 
následně předávány oprávněným osobám. Tyto odpady, nebo obaly jimi 
znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a 
životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních 
zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.  
Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít 
mobilního sběru, pokud je obcí organizován. Když si nevíte rady s nějakým 
prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho 
obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do 
jakékoliv lékárny.  

ANO 
Vhodit sem můžeme například: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí 
chemikálie, azbest. 
NE 
Nepatří sem: plasty, sklo, papír, tříděný a směsný odpad, vyřazená elektrozařízení, žárovky, 
monočlánky, výbojky, zářivky  předavše v režimu zpětného odběru apod. 
 
 
 
STAVEBNÍ  ODPAD 
                Systém sběru stavebních odpadů není řešen prostřednictvím obce Lupenice     

V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké 
množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte 
přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy (např. EKOLA 
České Libchavy, Metal-Vondra s.r.o. Vamberk, Jiří Mareš Vamberk, Stanislav 
Krejčí Rychnov nad Kněžnou) 
ANO 
Vhodit sem můžeme například: stavební odpad – suť, cihly, beton, střešní 
tašky, výkopová zemina atd. 
NE 
Nepatří sem: plasty, sklo, dřevo, tříděný a směsný odpad, nebezpečný odpad, 
lepenka, azbest 

 
 
 
 
 



                                                                                   

 
VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE 

Do sběrného dvora v Lupenici 
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče z domácností podléhají tzv. „zpětnému 
odběru", který zajišťují specializované firmy (kolektivní systémy). Místa, kde 
můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako 
„Místa zpětného odběru". Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo 
v prodejnách elektrozařizení.  
 
Více informací se dozvíte na následujících odkazech: 
Elektroodpady: www.asekol.cz, www.elektrowin.cz, www.rema.cz,  
www.retela.cz 
Osvětlovací zařízení: www.ekolamp.cz 
Baterie: www.ecobat.cz 
 

Od roku 2016 bude možné ukládat elektrozařízení ve sběrném dvoře v Lupenici. 

 
VYSVĚTLENÍ POJMU ZPĚTNÝ ODBĚR 
 
Zpětný odběr musí podle zákona a prováděcích vyhlášek splňovat následující krytéria: 
  

1. ➡ Zpětný odběr musí být prováděn bez ohledu na výrobní značku. To znamená, že 
prodejce nesmí odmítnout převzít ke zpětnému odběru výrobek s odůvodněním, že tuto 
značku sám neprodává. 

2. ➡ Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu. Jakékoli vybírání poplatků 

v rámci Zpětného odpěru je literou zákona chápáno jako nezákonné. To znamená, že při 
odevzdávání vysloužilého výrobku v rámci zpětného odběru, po vás nikdo nesmí chtít 
poplatek. (S firmami a společnosti je možné sjednat smluvní cenu.)  

3. ➡ Zpětný odběr musí výrobce i poslední prodejce provádět až do výše (tedy 
množství), které se vyrobí, doveze nebo prodá. Ovšem pozor. Je zde vychtralá výjimka, která 
se týká posledních prodejců (tedy obchodů) elektrozařízení. Ti mají právo omezit zpětný 
odběr na “kus za kus” s tím, že odevzdání starého zařízení je podmíněné nákupem nového 
(například, když vám přuvezou novou lednici, starou zdarma odvezou). Na sběrných dvorech 
tento systém samozřejmě uplatňován není. 

4. ➡ Místa zpětného odběru musí být snadno dostupná. To v praxi znamená, že vás 
prodejce ani výrobce nesmí “odkazovat” na svoje krajská či jakákoli podobná centra. Naopak, 
je povinen zřídit místo, kde je možné vysloužilé výrobky odevzdat všude tam, kde je sám 
prodává. 

5. ➡ Vysloužilý elektrospotřebič se oficiálně stává odpadem v okamžiku, kdy je předán 
odpovědnému pracovníkovi zpětného odběru.  
 

➡ V případě, že je vracený výrobek nadměrně znečištěn, popřípadě “vybrakován” může 
ho provozovatel zpětného odběru odmítnout převzít. Takový výrobek je pak možné 
odevzdat jen do sběrného dvora jako nebezpečný odpad!!! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asekol.cz/
http://www.elektrowin.cz/
http://www.rema.cz/
http://www.retela.cz/
http://www.ekolamp.cz/
http://www.ecobat.cz/


                                                                                   

Produkty, na které se zákon o zpětném odběru vztahuje jsou: 
 

1. ELEKTROSPOTŘEBIČE Z DOMÁCNOSTÍ  

2. POČÍTAČOVÁ TECHNIKA, MOBILNÍ TELEFONY 

3. AUTOVRAKY (zde je nutné informovat se v místě vašeho bydliště) 

4. PNEUMATIKY 

5. BATERIE A AKUMULÁTORY 

6. ZÁŘIVKY A VÝBOJKY 

 
Recyklační symboly 

Pokud si nejste jistí, do kterého kontejneru máte určitý produkt vhodit, poradí Vám 
recyklační symboly. Tyto symboly udávají informaci o tom, z kterého materiálu je daný 
výrobek zhotoven. 

PLASTY 

 

POLYETYLÉN TEREFTALÁT  
(PET láhve, polyesterové tkaniny, některé obaly od 
mléčných nápojů… ) 

 

TVRDÝ POLYETYLÉN  
(obaly od čisticích prostředků, šamponů, sprchových 
gelů, kanystry, víčka od PET lahví… ) 

 

POLYVINYLCHLORID 
nerecyklovatelný 

 

MĚKKÝ POLYETYLÉN  
(igelitové tašky, fólie, většinu etiket z PET lahví, 
obaly od sušenek… ) 

 

POLYPROPYLEN  
(plastové obaly od kečupů, hořčice, tuby od zubních 
past a krémů… ) 

 

POLYSTYREN  
(pěnový/křehký: tácky od masa, ovoce a zeleniny, 
izolace, ochrana zboží…; tuhý: nápojové kelímky, 
plastové nádobí, misky, obaly od elektroniky… ) 

 

OSTATNÍ PLASTY 

 

AKRYLONITRILBUTADIENSTYREN 
(většina komponent počítače, mobily,… ) 

http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Autovraky.html
http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Pneumatiky.html


                                                                                   

PAPÍR 

 

PAPÍR (obecně) 

 

VLNITÁ/HLADKÁ LEPENKA 

 

OSTATNÍ PAPÍR 

 

KARTON 

SKLO 

 

BÍLÉ SKLO 

 

ZELENÉ/HNEDÉ SKLO 

NÁPOJOVÉ KARTONY (KOMBINOVANÉ OBALY) 

 

KOMBINOVANÝ OBAL, KDE PŘEVLÁDÁ PAPÍR  
(vícevrstvé obaly na bázi TetraPack) 

BATERIE 

 

ALKALICKÝ ČLÁNEK 

 

OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR 

 

NIKLKADMIOVÁ BATERIE 



                                                                                   

 

NiMH BATERIE 

 

LITHIOVÁ BATERIE 

 

SO BATERIE 

 

CZ BATERIE 

OSTATNÍ 

 

DŘEVO 
nerecyklovatelné 

 

KOREK 
nerecyklovatelný 

 

BAVLNA 

 

JUTA 

 

OSTATNÍ TEXTIL 

 

HLINÍK 

 

OCEL 

 

Panáček s košem znamená, že máte použitý obal 
hodit do příslušného kontejneru, nebo (v případě 
nebezpečného odpadu) odnést na sběrný dvůr 



                                                                                   

 

Značka zeleného bodu na obalu znamená, že 
výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Obal vhoďte do 
příslušného kontejneru 

 

 JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY 
 

 V současném systému odpadového hospodářství je kladen důraz na plnění požadavků 
platné legislativy a v současné době sežádný působící subjekt na území České republiky 
nemůže vyhnout závazkům, které jsou na něho kladeny ze strany právních předpisů platných 
pro oblast ochrany prostředí – nakládání s odpady, ochrany vod a ochrany ovzduší. 
               Města a obce mají velkou možnost pozitivně ovlivnit subjekty působící na jejich 
území výchovou a vzděláváním.     
 
SEZNAM ODPADŮ – JAK S NIMI SPRÁVNĚ NALOŽIT 
Autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do 
kovošrotů 
C/PAP - směsný odpad (jedná se o kombinované obaly složené z několika různých 
materiálů /kromě nápojových krabic/) 
CD nosiče - směsný odpad 
CD (plastový obal) - kontejner na plasty 
Elektrotechnika - sběrný dvůr (počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony atd.) 
(„elektrošrot“) 
Pneumatiky - sběrný dvůr, prodejce 
Hygienické potřeby - směsný odpad 
Nebezpečný odpad - speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů 
(chemikálie, motorové oleje a barvy atd.) 
Plasty - žlutý kontejner (plastové nádoby, láhve, sáčky, tašky a folie, PET láhve, 
+ nápojové kartony kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, polystyren, výrobky z 
plastů) 
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad 
Papír - modrý kontejner (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) 
Papír mokrý, mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný, použité plenky a hygienické 
potřeby - směsný odpad 
Sklo bílé - bílý kontejner (sklenice od kompotů, skleničky, lahve od sirupu, lahve od 
(čiré, bezbarvé) některých alkoholických nápojů) 
Sklo barevné - zelený kontejner (láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo (naopak 
do těchto kontejnerů nepatří porcelán, keramika, drátěná skla a zrcadla) 
Léky - lékárna nebo speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů 
Oblečení - směsný odpad nebo charita 
Bioodpad - sběrný dvůr, případně velkoobjemové kontejnery na sběr zeleně 
(odpad ze zahrad) 
Stavební odpad - sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v 
konkrétním dvoře) 
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - ve větším množství kovošroty 
nebo směsný odpad 
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr, případně velkoobjemové kontejnery na 
sběr objemného odpadu 
Železný šrot - výkupny druhotných surovin, svoz organizovaný SDH 
 



                                                                                   

 
Co se děje s vytříděným odpadem? 
 
* Svozová auta postupně vyprázdní ve 
městě všechny barevné kontejnery 
jednoho druhu. Jeden den svážejí papír 
z modrých kontejnerů, druhý den plasty 
ze žlutých kontejnerů.  
* Svozová firma může používat stejný 
svozový vůz pro papír, plasty i další složky 
odpadů. Před každou komoditou ho musí 
vyčistit, aby se svezené odpady 
neznečišťovaly. Čím čistší jsou svezené 
odpady, tím větší mají šanci na nové 
využití.  
* Pokud obsluha svozového vozu najde v kontejneru něco, co tam nepatří (například zbytky 
jídla v kontejneru na papír), nemůže ho už odvézt k dalšímu zpracování, protože by znečistili 
celý objem vozu. Kontejner vyprázdní až při sběru směsného odpadu a znečištěný odpad 
vyvezou na skládku.  
Dotřiďovací linka 
* Svezené vytříděné odpady se ještě dotřiďují na dotřiďovací lince. Odpady se vyklopí na pás 
a ručně se dotřiďují na jednotlivé druhy a vybírají 
se nečistoty. Tyto nevyužitelné zbytky jdou na 
skládku.  
Na linkách se také odpady dotřiďují na tyto druhy:  
- papír se rozdělí na: noviny, časopisy, lepenku a 
další složky 
- plasty na: fólie, PET lahve, tvrdé obaly (např. od 
šampónů) atd.  
- nápojové kartony se oddělí od ostatních složek 
 
 
 
 
Zpracování 
* Každá z vytříděných složek odpadů se zpracovává jinak. Svozová firma ji prodává jako 
surovinu různým zpracovatelům. Čím má vytříděný 
odpad méně nežádoucích příměsí a je lépe dotříděn 
na jednotlivé složky, tím je kvalitnější a dá se lépe 
prodat. Z prodeje těchto vytříděných složek se 
financuje odpadové hospodářství v obci. Čím občané 
lépe třídí, tím mají nižší poplatky za odpady. 
* Papír se používá v papírnách jako vstupní surovina. 
Nejčastěji se ze starého papíru vyrábí: lepenka, 
papírové obaly, sešity, toaletní papír atd. 
* Plasty 
- z PET lahví se vyrábějí vlákna, používaná do náplní 
spacáků nebo na koberce.  
- z fólií (plastové sáčky) se vyrábějí opět fólie, nejčastěji pytle na odpady 



                                                                                   

- tvrdé plasty se melou a používají například na výrobu 
plastových palet, izolačních desek apod.  
- směs plastů se využívá například na výrobu 
zatravňovacích dlaždic nebo protihlukových izolací 
* Nápojové kartony 
Obaly od džusů se v papírnách rozemelou a oddělí se 
z nich papír, který se vrací do výroby. Z rozemletých 
kartonů se také vyrábějí stavební desky 
 
* Alternativní paliva 
Zbytky papíru, plastů i nápojových kartonů, které již nejdou dále zpracovat, se stále častěji 
využívají pro výrobu alternativního paliva pro cementárny.  
 
Pamatujte! 
 
* Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří! 
* Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného odpadu, může to být 
tím, že    
   do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně! 
* Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!  
* Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění, nelze už ho recyklovat 
 

Zpracoval:  prosinec 2015 
 
Radek Sokol 
Tel.: 603 876 663 
E-mail: radek.sokol@iol.cz  
www.ekosluzbysokol.cz  
 
 
V Lupenici dne 28.12.2015 

 

 

 

 

                                ……………………………………………. 

        Ing.  Ivo Muthsam 

                               starosta obce 
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