
ODPADOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 

 

Význam třídění odpadu 
 

 Třídění odpadu je pro většinu obyvatel v dnešní době zcela přirozené a asi nikoho nepřekvapí, 

že netřídit odpad je nejen neefektivní, ale zejména neohleduplné k životnímu prostředí. 

Pokud se tříděním odpadu nezačneme doma, tak už mu pak při dalším zpracování nepomůže zhola 

nic. Veškerý odpad, který vyhodíme do popelnice směsného odpadu končí buď na skládce nebo ve 

spalovně – proto je škoda do směsného odpadu vyhazovat ty složky odpadu, které můžeme vytřídit a 

využít dál. 

  

 V ČR je v současné době výrazně vyšší produkce směsného odpadu ve srovnání např. s 

Rakouskem, či Německem. V budoucnu bude skládkování v Evropě postupně omezováno, a to 

povede k růstu cen za vývoz popelnic. Plánem obce je hospodařit v této oblasti co nejefektivněji. 

Obec Borová Lada umožňuje svým občanům a návštěvníkům třídit veškeré druhy odpadu (plast, papír, 

kov, bioodpad, elektroodpad, oleje a tuky z domácností, textil atd.). 

 

Příjmy a výdaje na nakládání s odpady v obci za rok 2020 

 

Příjmy obce: 

Směsný komunální odpad + tříděný odpad (poplatek)   351 524,-- Kč 

Odměna od Eko-kom za třídění odpadu     181 210,-- Kč 

 

Výdaje obce: 

Svoz, likvidace, skládkovné       850 108,01 Kč 

 

Obec doplácí z vlastního rozpočtu      317 374,01 Kč 

 

Odměny od Eko-komu za třídění odpadu jsou zde znatelné a pokud se bude třídit ještě více, 

pak tyto odměny porostou a obec nebude nucena tolik doplácet z vlastních zdrojů. Pokud tyto 

náklady neustále porostou, je možné, že obec bude nucena opětovně navyšovat místní poplatek 

za svoz a likvidaci odpadu.  

 

Přehled produkce vybraných odpadů v obci za rok 2020 
 

Druh odpadu    Celková produkce (kg) 

Směsný komunální odpad   99 870,00   

Papír      20 396,69   

Plast        14 131,26 

Sklo čiré     14 425,00 

Sklo směsné     19 898,00 

Kovy           190,00 

Objemný odpad         370,00 

Textil           212,00 

Bioodpad      64 105,00 



Způsob třídění jednotlivých druhů odpadů v obci Borová Lada 

 
Pro třídění odpadů je v obci několik sběrných hnízd (celkem 13), která jsou strategicky 

rozmístěná tak, aby to nikdo neměl ke kontejnerům příliš daleko.  

 

PAPÍR 
Do modrého kontejneru patří: 

• noviny, časopisy, kancelářský papír, letáky 

• knihy bez vazby, sešity, krabice, lepenka, karton 

• papírové obaly (papírové sáčky), obálky  

Papír nevhodný k recyklaci:  

• svazky knih ve větším počtu (patří na sběrný dvůr)  

• uhlový papír 

• mastný, mokrý či jinak znečištěný papír 

• papíry zatavené ve fóliích, povoskované  

• fotografie, účtenky, jízdenky 

• kapesníky, pleny, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky 

 

PLAST  
Do žlutého kontejneru patří:  

• sešlápnuté PET lahve  

• kelímky, sáčky, fólie  

• výrobky a obaly z plastů  

• polystyren  

Plast nevhodný k recyklaci:  

• celofán 

• novodurové trubky  

• obaly od nebezpečných látek (motorové oleje či jiné chemikálie) 

 

SKLO ČIRÉ A SMĚSNÉ  
• do zeleného kontejneru patří barevné sklo 

• do bílého čiré sklo  

• láhve od nápojů, skleněné střepy 

• tabulové sklo 

• sklo se nemusí rozbíjet, nemusí se odstraňovat etikety či víčka 

Do kontejneru na sklo nepatří: 

• keramika, porcelán 

• autosklo, drátěné sklo, zrcadla 

 

 

KOVY 
Do šedého kontejneru patří: 

• plechovky od nápojů, konzerv, víčka od zavařovaček 

• hliníková víčka od jogurtů, hliníkové obaly, fólie  

• prázdné kovové tuby od kosmetiky, drobné kovové předměty 

Do šedého kontejneru nepatří: 

• kombinované obaly s obsahem kovu 

• plechovky od barev, spreje se zbytky obsahu 

• obaly od nebezpečných látek 

• elektroodpad, baterie, těžké kovy, olovo, rtuť  



BIOODPAD  
V obci Borová Lada je možné vyhazovat bioodpad buď do menších hnědých kontejnerů,  

či do velkých červených kontejnerů (ty jsou zde umístěny přibližně od května do října). 

 V popelnicích na směsný komunální odpad se nachází kolem 40 % bioodpadu. Jeho 

tříděním se tedy sníží objem odpadu, který je ukládán na skládky. Z vytříděného bioodpadu se poté 

zpracovává kompost.  

Do kontejneru na bioodpad patří odpad ze zahrad a domácností: 

• tráva, listí, drobné větve, kůra, seno, sláma, piliny, zemina, popel ze dřeva 

• ovoce a zelenina, slupky, jádřince, pecky z ovoce 

• zbytky pečiva, obilovin, čajové sáčky, kávová sedlina 

• skořápky od vajec a ořechů  

Do bioodpadu nepatří: 

• zbytky masa, kostí, kůže  

• fritovací oleje, tuky 

• rostliny napadané chorobami 

• uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat 

• textil, jednorázové pleny, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad 

• sáčky z vysavačů 

• zbytky potravin živočišného původu 

• stavební odpad, kamení, popel z uhlí a cigaret         

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY  
 Je důležité nevylévat oleje do výlevky či kanalizace, a to zejména proto, že po ochlazení na 

sebe oleje nabalují další nečistoty a usazeniny, které poté vytvářejí v rourách odolný povlak a může 

se stát, že se v kanalizaci objeví tzv. tuková kra, která způsobí její ucpání. Tento problém poté musí 

řešit specializovaná firma a na nemalé náklady trubky pročistit. Tuk zároveň způsobuje v potrubí 

urychlení koroze a narušuje proces čištění odpadních vod v čistírnách. 

 Oleje a tuky noste ke kotelně Obecního úřadu v Borových Ladech, a to pouze 

v uzavřených plastových obalech (např. PET lahvích). Sbírají se pouze jedlé oleje a ztužené 

tuky z domácností (ne motorové oleje, maziva či jiné kapaliny). 

 

TEXTIL  
Na parkovišti v Borových Ladech je umístěn kontejner (stále řešíme jeho výměnu za nový, 

stávající je poškozený), do kterého lze vkládat nepotřebné oblečení. Do tohoto kontejneru je možné 

dávat oblečení, obuv, ložní prádlo, kabelky a tašky. Nevhazují se tam znečištěné textilie, kožichy, 

molitan či peřiny. Je třeba, aby oblečení, které chcete do kontejneru hodit bylo čisté a rozdělené 

v igelitových pytlích či taškách – tím usnadníte práci pracovníkům v třídírně.  

 Textil, vhozený do kontejneru se nejdříve třídí a poté je nabízen charitám, popř. prodán do 

second handů. Pokud je vyhozené oblečení ve špatném stavu je buď recyklováno či spáleno ve 

spalovně odpadu.  

 

ELEKTROODPAD, CARTRIDGE A TONERY DO TISKÁREN 
V budově obecního úřadu v Borových Ladech je umístěný kontejner na elektroodpad (je 

možné do něj vhazovat malé přístroje – fény, hračky, mobily, žehličky, varné konvice, kávovary, 

zářivky, baterie) a papírový kontejner určený na sběr použitých tonerů a cartridgí do tiskáren.  

 

OSTATNÍ ODPAD 
Minimálně 1x ročně obec zajišťuje sběr nebezpečných odpadů formou umístění kontejneru na 

nebezpečný odpad. Do tohoto kontejneru je možné vkládat barvy, ředidla, léky, monočlánky, zářivky, 

znečištěné obaly, olej, kyseliny, televizory, monitory, lednice a další elektroniku.  



Zdroj: SAMOSEBOU.CZ 


