Upozornění ke sběru
Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly
nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném
regionu.

Starý papír, kartony
časopisy, prospekty, katalogy, sešity, kancelářský papír, balicí papír, papírové
tašky, lepenka, vlnitá lepenka, kartony / krabice (složené do sběrného boxu)
Do kontejneru na papír nepatří: igelitové tašky, plenky, nápojové kartony

Plasty /vícevrstevné obalové materiály (lehké obaly)
Pouze obaly z plastů, vícevrstevných materiálů, dřeva, keramiky, textilu.
Plastové nápojové lahve (PET lahve, stlačené), lahve na prací a avivážní
prostředky, jogurtové kelímky, igelitové tašky a fólie, plastové kanystry (na ocet,
čisticí prostředky, atd.), síťky na ovoce a zeleninu, vícervrstevné obalové kartony na
nápoje (Tetrapack), balení „blister“, role na bramborové lupínky, obalové sáčky od
kávy

Bioodpad
Biogenní odpad → kontejner na bioodpad nebo kompostování
Kuchyňský odpad jako zbytky ovoce a zeleniny, starý chléb a pečivo, kávová
sedlina (včetně papírového filtru), čaj (čajové sáčky), řezané květiny, květiny v
květináči (bez květináče), zahradní odpad jako listí, spadané ovoce, posekaná tráva
nebo ostříhané větvičky keřů
Větší množství ostříhaných větví stromů, keřů a živých plotů do sběrného dvora,
sběrny druhotných surovin, komunální služby obce, smetiště

Zbytkový (směsný) odpad
Odpad, který nelze znovu použít a není nebezpečný.
Kojenecké pleny, zbytky cigaret, sáčky z vysavačů, popel (koks /uhlí/dřevo),
žárovky, střepiny skla, skleněné nádobí, zničené domácí přístroje (nekovové),
hračky, hygienické pomůcky jako zubní kartáčky, keramika (talíře, vázy,…),
audiokazety a videokazety
Do kontejneru na zbytkový (směsný) odpad nepatří: elektrické a elektronické
přístroje, baterie, problémové látky, obaly, které se separují

Bílé sklo
Pouze obalové sklo! Jen zcela bezbarvé lahve a sklenice, nevratné lahve (od vína,
tvrdého alkoholu, šťáv…), zavařovací sklednice (od ovoce, zeleniny, marmelády,
kojenecké výživy, …)

Barevné sklo
Pouze obalové sklo! Barevné (zelené, hnědé, modré), ale také mírně zabarvené
obalové sklo. Nevratné lahve (od vína, sektu, tvrdého alkoholu, šťáv …), zavařovací
sklenice. Do sběrného kontejneru na sklo nepatří: okenní sklo, skleněné nádobí,
stolní sklo, zrcadla, křišťálové sklo, žárovky (zářivky), porcelán, keramika

Kovové obaly
Pouze kovové obaly (ze železa, hliníku), prázdné plechovky od nápojů, konzervy,
kovová víčka, šroubovací uzávěry, zátky od lahví, tuby od hořčice, plechovky a
misky od krmiva pro zvířata, hliníkové misky na grilování, hliníkové fólie.
Do sběrného kontejneru nepatří: plechovky se zbytky laků, sprejů (→ sběr
problémových látek)

Starý textil, starý oděv, boty
Ložní prádlo, kusy oděvu, ubrusy, běžné prádlo z domácnosti, vlněné deky
boty (svázat po páru k sobě). Starý textil a boty by měly být čisté a znovu
použitelné.

Staré kovy, železný šrot
Všechny ostatní kovy a kovové části jako armatury, kovové nádobí (hrnce, pánve),
dráty, kovové součástky, kovové trubky, přístroje jako kamna, sporáky, jízdní kola
→ odevzdat ve sběrném dvoře, ve sběrně druhotných surovin, u komunálních
(technických) služeb obce, na smetišti

Velkoobjemový odpad
Odpad, který vzhledem k velikosti nelze ukládat do kontejnerů na zbytkový odpad.
Podlahové krytiny, nábytek, matrace, velké domácí přístroje, sanitární zařízení

Staré potravinové oleje a tuky
Odevzdat ve sběrném dvoře, ve sběrně druhotných surovin, u komunálních
(technických) služeb obce, na smetišti nebo ve sběrně problémového odpadu.
V žádném případě nevylévat do umývadla, protože to vede k problémům v
kanalizaci a čističce odpadních vod!

Stavební odpad
Menší množství (v zavazadlovém prostoru či na přívěse motorového vozidla):
sběrný dvůr, sběrny druhotných surovin, komunální (technické) služby obce,
smetiště
Větší množství: vyzvednou komunální nebo soukromé firmy specializované na
odvoz odpadu

Elektrické a elektronické přístroje /chladicí přístroje
Navrácení při zakoupení nového přístroje nebo odevzdání ve sběrném dvoře, ve
sběrně druhotných surovin, u komunálních (technických) služeb obce, na smetišti
Sbírá se v pěti frakcích:
Velké přístroje: pračky, elektrické sporáky
Malé přístroje:_mixéry, elektrické zubní kartáčky, vrtačky, HiFi věže
Přístroje s obrazovkou: televizory, monitory počítačů
Chladicí a mrazicí přístroje: mrazáky, lednice, klimatizace
Zářivky

Problémové látky
Nebezpečný a jedovatý odpad, také nádoby s nebezpečnými zbytky
Chemikálie, rostlinné ochranné přípravky, domácnostní čisticí prostředky, barvy,
laky, lepidla, léky, odpad znečištěný olejem, topný olej, motorový olej, benzín,
plechovky od sprejů, baterie, monočlánky, prací prostředky

Upozornění: seznam je obecnou informací s příklady. V jednotlivých regionech však mohou platit
odlišné předpisy pro třídění odpadů. Přesné informace Vám ochotně poskytne příslušný svaz pro
odpadové hospodářství, popř. konzultant na otázky odpadu. Informace naleznete také na webové
stránce www.richtigsammeln.at.

