
Třídíme odpad 
 
Každý den nám v životě vzniká nějaký odpad, kterého se musíme zbavit. A dnes na všechno existuje 
nějaký předpis. Statutární město Opava upravuje nakládání s odpadem Obecně závaznou vyhláškou č. 
9/2018, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opava. 
 
Pro uživatele našich bytů jsou k dispozici kromě kontejneru na směsný komunální odpad od roku 2006 
také kontejnery na separovaný odpad: na papír, sklo a plasty, kam je možno odkládat i kovový odpad. 
Pro třídění odpadu také platí určitá pravidla a omezení. Pojďme si shrnout jak postupovat při třídění 
odpadu, jak který třídit, co je nutné odvézt do sběrného dvora a co může nakonec skončit v kontejneru 
na směsný komunální odpad. 
 
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se 
odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.  

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru a plastů. Pokud se vám koše do 
bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte dvě tašky. Do jedné tašky 
budete dávat papír, do druhé plasty a kov.  
 
Na obalech jsou uvedeny symboly, které Vám pomohou určit co a jak třídit. Jinak označené obaly patří 
do směsného odpadu. Nebezpečný odpad či elektroodpad pak musíte odvézt do sběrného dvora. 
  
 
  
 

 
Sběr papíru 
  
 

papír:    nápojové kartony:  
 
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy bez 
vazby (vazba patří do směsného odpadu), sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), 
v Opavě i nápojové kartony. 

Velkoobjemové krabice nevhazujte vcelku, ale před odložením do kontejneru je roztrhejte, rozřežte či 
sešlápněte, aby zabíraly co nejmenší objem (a jednou či dvěma krabicemi jste nezaplnili celý 
kontejner). 

Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a 
hygienické potřeby, fotografie, znečištěné obaly od stavebních hmot, obaly od vajec či ruličky od 
toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, neboť jsou vyrobeny z již 7x recyklovaného papíru, 
který nemá další uplatnění). 

Kontejner na sběr papíru se v současné době vyváží 1x týdně – v pondělí. 
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Sběr plastů, kovů a hliníku  

   
Kovové a hliníkové odpady můžete v Opavě házet do žlutého kontejneru určeného pro sběr plastů. 

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), 
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Dále také plechovky od nápojů a konzerv, 
kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky a další drobný kovový odpad. 

Nevhazujte: novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných látek a žíravin (motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod.), mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích prostředků, celofán, 
PVC, tlakové nádobky od různých sprejů (ač jsou z železa či hliníku, patří do směsného odpadu), těžké 
kovy jako jsou olovo či rtuť..  

Kontejner na sběr plastů a kovů se v současné době vyváží 1x týdně – v pátek. 

 
Sběr skla  

                  
 
Do zelených nádob můžete odhodit: skleněné láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. 
 
Nevhazujte: zrcadla, keramiku, porcelán, autosklo, drátovaná a pokovená skla, varné a laboratorní 
sklo, sklokeramiku. 
 
Kontejner na sběr skla se v současné době vyváží cca 1x měsíčně. 
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Ještě malá přehledná rekapitulace s jednou malou výjimkou – v Opavě patří nápojové kartony do 
modrého kontejneru na papír: 
 

 
 
 
Pak je tady část věcí, které patří do sběrného dvora a nelze je odhodit do směsného odpadu ani do 
kontejnerů se tříděným odpadem. 

 
Sběrný dvůr  

 
Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do 
běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete 
odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.  

Na sběrný dvůr musíte odvážet většinou tyto druhy odpadů: 

 Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, hrnce apod.  

 Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva… 

 Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, 
linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky  

 Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.  

 Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě 
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 Použité oleje po vaření: olej, který Vám zbyl po kuchyňských přípravách jídel, postupně skladujte ve 
vhodné nádobě a po jejím naplnění ji odevzdejte ve sběrném dvoře. V žádném případě nelijte použitý 
olej do kuchyňského odpadu nebo do WC! 

 Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková 
budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi 
nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články 
(baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 

Sběrná místa odpadů - Opava-Kateřinky, ulice HÁLKOVA 
Sběrná místa odpadů - Opava-Kylešovice, ulice BÍLOVECKÁ 
Sběrné místo odpadů – Opava-Jaktař, ulice PŘEMYSLOVCŮ 
 
Seznam přijímaných odpadů: 
Odpady ostatní: 

 pneumatiky, beton, cihla, papír a lepenka, sklo, oděvy, textilní materiály, dřevo, plasty, kovy, 
zemina a kameny, jiný biologicky nerozložitelný odpad 

Odpady nebezpečné: 

 obaly se zbytky nebezpečných látek, absorbční činidla, olejové filtry, čistící tkaniny, olověné 
akumulátory, oleje a tuky, kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a 
výbojky, baterie, chladničky, mrazničky, televizory 

 
Občan se musí prokázat na sběrném místě dokladem totožnosti. 
Sběrná místa nepřijímají odpady od živnostníků a organizací. 
 
Provozní doba se mění (zima / léto – od 15. 3. do 15. 11.), informace získáte: 
telefon: 553 759 121, 553 759 123 
e-mail: odpady@tsopava.cz   
internetové stránky: https://www.tsopava.cz/home/odpady/  
 

Takže vše ostatní, co není možno uložit do kontejnerů na separovaný odpad nebo je nutno odvézt do 
sběrného dvora, můžete odložit do kontejneru na směsný odpad. 

Do kontejneru může ukládat vše, co se do něj vejde. Pokud chcete vyhodit něco rozměrnějšího, co je 
větší než kontejner, nelze to postavit vedle kontejneru, ale musíte to odvézt do sběrného dvora, 
protože svozový vůz není na takové velké předměty konstruovaný a nemůže je odvézt. 

Nenechávejte NIC vedle kontejnerů. Pokud je kontejner plný, odhoďte odpad až po jeho vyvezení. 
Nenechávejte u kontejneru nic pro bezdomovce. Kontejnery jsou na našem pozemku a nikdo cizí zde 
nemá co dělat. 

Kontejner na směsný odpad se v současné době vyváží 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. 

K ukládání odpadu NESLOUŽÍ společné prostory domu. Je nutno zajistit požární bezpečnost (volné 
únikové cesty), přístup k hydrantům a hlavním uzávěrům vody…  

 

Ing. Vladimír Danko, předseda výboru SPOLEČENSTVÍ 
V Opavě 6. ledna 2021 
 

mailto:odpady@tsopava.cz
https://www.tsopava.cz/home/odpady/
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Seznam nejčastějších dotazů ke třídění odpadů 
 
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?  

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, do sběrných nádob nebo pytlů určených pro sběr kovů. Větší 
množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů. 

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?  

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, 
které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se 
zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton 
(pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly. 

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?  

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do 
plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž 
značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Obecně však platí, že fritovací olej z 
domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství 
odevzdat. 

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?  

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, 
odvezte je proto na sběrný dvůr. O nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná 
značka na obalu. 

Do jakého odpadu patří řasenka?  

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu. 

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?  

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává 
určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal. 

Kam mám vhodit použité dětské pleny?  

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého 
kontejneru na směsný odpad. 

Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky?  

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete 
vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr. 

Kam patří elektroodpad?  

Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete  také na 
sběrný dvůr.  
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Kam patří molitan?  

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného 
dvora. 

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?  

Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený  kombinací různých materiálů, tudíž ve 
většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu. 
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které v Opavě patří sešlápnuté (a můžete je 
vhazovat i s víčky) do modrých kontejnerů určených pro sběr papíru. 

Kam patří starý textil?  

Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora. V 
Opavě je pro sběr použitého a využitelného oblečení zaveden sběr textilu do nádob, které jsou na 
několika místech ve městě. 

Kam patří účtenky z termopapíru?  

Do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné 
látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, 
pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném 
termopapíru nedohledáme. 

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?  

Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný 
odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho 
odložit do nádob na směsný odpad. 

Kam s použitými světelnými zdroji (běžná žárovka, úsporka, kompaktní zářivka)?  

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto nádoby 
můžete nalézt v prodejnách elektro nebo sběrném dvoře. Seznam sběrných míst je k dispozici na webu: 
http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista   

Na těchto místech se odebírají lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, 
světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a 
halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici se směsným odpadem. 

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?  

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke 
sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného 
odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve 
většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku. 

Kam správně vytřídit varné nebo laboratorní sklo?  

Tyto druhy skla díky své vyšší teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů na ulicích. Pokud se Vám 
rozbije například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě většího množství 
tohoto skla využijte sběrný dvůr. 

http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista
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Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?  

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, 
mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty. 

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?  

V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků 
jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete 
klidně prázdné obaly vhodit. 

Patří laminátový papír do papíru?  

Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru. 

Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety?  

Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají 
vytřídit do papíru a plastové do plastů. 

Kam patří CD, DVD nebo videokazety?  

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém 
množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr. 

Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky?  

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném 
několikastupňovém třídění jsou odloučeny. 

Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?  

Prázdný karton (pouze vypláchněte vodou), stlačte a i s víčkem odhoďte v Opavě do modrého 
kontejneru. 

Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?  

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování 
automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve 
jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. 

Pokud má PET lahev místo etikety tzv. shrink sleeve (rukávek/návlek zpravidla po celém těle lahve), je 
nutné tento návlek z lahve odstranit a vytřídit do kontejneru na plasty zvlášť. (Mohou být vyrobeny z 
jiných materiálů a zpracování společně s PET by pak nebylo možné).  

Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?  

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně 
vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma, by 
mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci. 
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Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko?  

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při 
rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny. Pokud však vyhazujete obálku 
s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit. 

PVC je také plast – patří do žlutého kontejneru?  

PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a 
energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento 
druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum. 
 
 


