
Víte, do kterého kontejneru co patří, co nepatří a kde je najdete? 

 

Umístění kontejnerů na třídění odpadu: 

1. Točna Nová Červená Voda. 
2. Jednota SD Zábřeh, Nová Červená Voda. 
3. Křižovatka silnic směr Černá Voda, Nová Červená Voda. 
4. U hasičské zbrojnice, Stará Červená Voda. 
5. U kulturního domu, Stará Červená Voda. 
6. U autobusové zastávky č. 170 Stará Červená Voda. 
7. U čtyřbytovek ve Staré Červené Vodě. 

 

Modrý kontejner – kontejner na PAPÍR: 

 

 

 

do tohoto kontejneru PATŘÍ:     do tohoto kontejneru NEPATŘÍ: 

 noviny a časopisy,     * uhlový papír (kopírák), 

 reklamní letáky, ,    * voskovaný papír, 

 krabice a jiné papírové obaly,   * pleny a hygienické potřeby, 

 lepenka ,      * dehtový papír, 

 karton ,                              * znečištěný papír (mastný, mokrý od potravin..), 

 kancelářský papír,      * termopapír (účtenky). 

 jiný neznečištěný papír (sáčky, ubrousky, obálky atd.). 
 
 
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! 
 
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný 
dvůr) 
 
 
Podrobné informace naleznete:  https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/papir 
 
 
 
 
 
 

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/papir


Žlutý kontejner – kontejner na PLASTY:  
 
Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů  
můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7. 

 

 

 

do tohoto kontejneru PATŘÍ:     do tohoto kontejneru NEPATŘÍ: 

 nápojové kartony,     * textilie z umělých vláken, 

 plastové sáčky, tašky, fólie,    * linolea a výrobky z PVC, 

 kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin,  * plasty s příměsí jiných materiálů (kabely, apod.), 

 PET láhve od nápojů,     * guma, 

 plastové obaly od drogistického zboží,  * molitan, 

 polystyren,      * mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 

 plastové výrobky (přepravky, hračky, atd.).     prostředků, 
* plasty znečištěné chemickými látkami, oleji, atd. 

 

Podrobné informace naleznete: https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/plast 

 

 

Zelený kontejner – kontejner na BAREVNÉ SKLO: 

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!  
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.  
 

 

do tohoto kontejneru PATŘÍ:     do tohoto kontejneru NEPATŘÍ:  

sklo barevné:        * keramika, sklokeramika; 

 láhve od nápojů (bez uzávěrů),    * porcelán; 

 nevratné skleněné láhve od nápojů,    * autosklo; 

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/plast


 velké skleněné střepy,     * zrcadla nebo drátované sklo; 

 tabulkové sklo (bez drátěné vložky),    * zlacená a pokovená skla; 

 skleněné vázy, sklenice, dózy.    * varné a laboratorní sklo. 
 

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 
 
 
 
 
Podrobné informace naleznete: https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo 
 
 
 
 
 
 
Bílý kontejner – kontejner na BÍLÉ SKLO: 
 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!  
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.  
 

 

 

 

do tohoto kontejneru PATŘÍ:    do tohoto kontejneru NEPATŘÍ:   

pouze čiré sklo:       

 nevratné bílé skleněné láhve od nápojů,  * keramika, sklokeramika; 

 velké skleněné střepy,    * porcelán; 

 tabulkové sklo (bez drátěné vložky),   * autosklo; 

 skleněné vázy, sklenice, dózy.   * zrcadla nebo drátované sklo; 
* zlacená a pokovená skla; 

        * varné a laboratorní sklo. 

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 
 
Odkaz: https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo 
 

 

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo
https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo


Bílý kontejner – kontejner s označením TEXTIL: 

 

do tohoto kontejneru PATŘÍ: 

 čistý a suchý textil ; 

 oděvy, bytový textil, záclony, závěsy; 

 povlečení, ubrusy, deky spárované; 

 svázané nositelné boty. 
 
Do tohoto kontejneru NEPATŘÍ: 

 znečištěný nebo mokrý textil, 

 matrace, 

 molitan, 

 koberce , 

 netextilní materiál. 
 

 
 
Vše musí být zabaleno v zavázaných igelitových pytlích, taškách.  

Kontejner na textil od firmy TextilEco, a.s. se nachází 

u Kulturního domu čp. 158 ve Staré Červené Vodě. 


