
Senioři v naší společnosti bezesporu patří mezi nejukázněnější občany. To platí               

i o jejich přístupů k třídění domovního odpadu. Ne vždy se však jsou jisti, zda-li 

postupují správně. Aby získali potřebnou jistotu, přinášíme několik informací o třízení 

odpadů, tentokrát ve spádové oblasti, kterou zabezpečuje společnost OZO Ostrava. 

Jak správně třídit domovní odpad 
Jak a proč třídit? 

Smyslem třídění odpadů v domácnostech je, aby co největší procento produkovaných 
odpadů bylo dále využito materiálově nebo energeticky a co nejméně jich končilo bez 
užitku na skládkách. Jak tedy správně třídit odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo 
dalšího zpracování? Následující text popisuje systém separace komunálních odpadů, 
který provozuje OZO Ostrava ve své svozové oblasti. Tu tvoří město Ostrava a dalších 
37 měst a obcí v regionu. 

Do žlutých kontejnerů ve svozové oblasti společnosti OZO patří plasty, nápojové 
kartony a kovové obaly. Už před několika lety po provedených zkouškách různých 
možností společnost OZO Ostrava vyhodnotila systém sběru několika komodit do 
společné nádoby a jejich další dotřídění na lince jako ekonomičtější než přidávání 
dalších nádob na již tak ne dost prostorná stanoviště a jejich oddělený svoz. I tak by 
totiž v zájmu dalšího zpracování musely jednotlivé komodity projít dotřiďovací linkou. 
Odpad svezený z barevných kontejnerů není možno poskytnout přímo zpracovatelům, 

vždy je nutno ho minimálně dočistit od nežádoucích příměsí. Z hromady svezené ze 
žlutých kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které je možno využít materiálově - 
PET lahve a polyetylénové obaly (duté plasty a fólie), dále nápojové kartony                       
a plechovky (zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto obaly pak čistě vytříděné 
skončí jako nové výrobky. Z PETek se vyrábějí zejména silonová vlákna, z tvrdých 
plastů lisované desky či dlaždice, z fólií nové fólie. Z nápojových kartonů se získá 
kvalitní papírové vlákno pro recyklovaný papír, kovy jdou do hutí. Zbytek plastů              
se přidává k dalším spalitelným odpadům a OZO z nich vyrábí palivo pro cementárny 
– méně kvalitní plasty jsou tedy využity energeticky. 



K odkládání tříděného papírového odpadu slouží modré kontejnery. Patří do nich 

noviny, časopisy, letáky a brožury, papírové krabice všeho druhu, a to rozložené, aby 

v kontejneru nezabíraly zbytečně místo, též kancelářský papír. Výčet vhodných 

předmětů z papíru by mohl pokračovat donekonečna. Nepatří sem ale jakýkoli z výše 

uvedených papírových odpadů, pokud je mokrý, umaštěný či jinak znečištěný. 

Na dotřiďovací lince je papírový odpad dále rozdělen podle jednotlivých druhů papíru 

a předán ke zpracování do papíren.  

K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. OZO sbírá dohromady sklo bílé 

i barevné, protože o dotřídění se postará na své dotřiďovací lince koncový 

zpracovatel. Do kontejnerů patří lahve, sklenice pokud možno bez víček (etikety 

nevadí) a také střepy tabulového skla. Rozhodně sem nepatří porcelán, keramika, 

zrcadla nebo sklo s příměsemi jako například automobilová okna, sklo s drátěnou 

výplní a podobně. Sklo je výborný materiál pro opakované zpracování na nové 

skleněné obaly, při němž se nijak nemění jeho vlastnosti. 

V ulicích měst a obcí lze nalézt i další barevné kontejnery. Ke sběru 

drobných elektrozařízení (mobily, žehličky, fény, rádia, varné 

konvice, elektronické hračky….) slouží červené kontejnery. O svoz 

elektroodpadu z nich i z dalších sběrných míst a jeho třídění za 

účelem dalšího využití se starají kolektivní systémy Asekol či 

Elektrowin.   

Do kontejnerů pro sběr textilu (nohou mít různé barvy) patří 

odložené oděvy, obuv, bytový textil či tašky a batohy, dětské textilní 

hračky – nejlépe v plastových pytlích, ať je neponičí vlhkost. O 

dotřídění jejich obsahu se starají většinou charitativní organizace. 

Část vytříděných věcí je poskytována lidem ve hmotné nouzi, zbytek 

textilu může být zpracován na průmyslové čisticí materiály. 

Obyvatelé rodinných domů v Ostravě mají v rámci systému města nárok také na 

hnědou popelnici na zeleň ze zahrádky (tráva, 

listí, zbytky ovoce a zeleniny, drobné větvičky).         

I další obce v regionu řeší tuto složku odpadu 

podobně.  

Prozatím formou pilotních projektů se ověřuje            

i systém sběru plastů a papíru do menších 

nádob přistavených přímo u rodinných domů. Toto 

je způsob, jak získat ještě více materiálově 

využitelných odpadů v oblastech, kde kontejnery na separaci nejsou tak hustě 

rozmístěny jako na sídlištích. 

Důležitou součástí systému separace odpadů z domácností jsou sběrné dvory.             

V menších obcích jejich funkci nahrazují jednorázové mobilní svozy. Zde se likvidují 

veškeré objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární zařízení…), nebezpečné 

odpady (barvy, oleje, fotochemikálie, rozpouštědla, kyseliny, zásady, akumulátory, 



léky, pesticidy, olejové filtry…), ale též jedlé oleje a tuky, zeleň (tráva, listí spadané 

ovoce, větve), elektrozařízení, textil.  Odpad svezený ze sběrných dvorů se dále 

dotřiďuje a v maximální možné míře se dále využívá. 

Pokud má někdo problém zejména objemné odpady do sběrného dvora dopravit, 

může využít velkoobjemových kontejnerů, které město/obec většinou 2x ročně 

nechává přistavit do ulic. V Ostravě OZO poskytuje             

i službu svozu objemných odpadů z místa bydliště, 

kterou lze od letoška nově objednat a zaplatit                         

i elektronicky na webu eshop.ozoostrava.cz.  

Odpad z  obyčejných 

popelnic a kontejnerů (ve 

svozové oblasti OZO bývají tmavě zelené), tedy směsný 

komunální odpad, se nejčastěji likviduje na skládkách. 

Zvláště tam, kde podobně jako v našem kraji není 

v dosahu zařízení pro energetické využívání odpadu – 

lidově řečeno spalovna. Spoustu energie, která se ve 

směsném odpadu ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme. 

Proto je dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu 

do běžné popelnice zamyslet, zda nepatří do 

některého z výše zmíněných kontejnerů – jedině tak 

totiž zaručíme, že bude materiálově či energeticky využit. 

Senioři, třiďte komunální odpad ze svých bytů, domů a rekreačních objektů              

a buďte svému okolí příkladem!!! 

Podkladový materiál OZO Ostrava upravil Jan Mika – Krajské koordinační centrum 

Moravskoslezského kraje spolku SENIORS, z.s. 

 


