
REFERÁT 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

Jméno: Jan Čaban 

Datum vypracování referátu: 5. 4. 2021 

Referát pečlivě vypracuj. Můžeš do něho i kreslit nebo vlepovat obrázky. Pokud 

máš možnost vyfotografovat místo s kontejnery ve vašem okolí a potom sem 

obrázek vložit, je to také samozřejmě možné. Na vypracování máš 14 dní, termín 

odevzdání je 6. dubna. Pozor, referát má 4 body, nezapomeň si prohlédnout stranu 

číslo dvě. 

 

 

1. Zjistěte, kde se ve vašem okolí nacházejí kontejnery na tříděný odpad. 

Které kontejnery to jsou? Pokud potřebujete vyhodit sklo, oblečení nebo 

bioodpad, kam je vyhazujete. Zelena Červena Hněda 

 

 

 

Jelikož odpadu stále přibývá, rozhodli jsme se doma, že budeme odpad třídit na 

papír, plast a sklo.  

V blízkosti mého domu se nacházejí dvě místa pro kontejnery na tříděný odpad.  

Jedno se nachází v ulici Raisova vedle mateřské školky, kde jsou kontejnery na 

plast (žlutá barva), papír (modrá barva) a na sklo (zelená barva). 

Druhé místo na tříděný odpad se nachází v ulici Chrudimská vedle obchodu 

s koly, kde jsou ty samé kontejnery jako u školky. Navíc je zde kontejner na 

jedlé tuky a oleje (oranžová barva) a kontejner na textil pro charitu Pardubice 

(červená barva). 

Co se týče bioodpadu máme doma hnědou popelnici, která je určena na 

bioodpad (zeleň). Tu nám v sezóně Služby města Pardubic vyvážejí každý týden 

v pátek. Samozřejmě se za tuto službu se platí roční poplatek stejně jako za 

popelnice obyčejné (černé). 

Bioodpad odváží do překladiště odpadů v Dražkovicích kde z něho vyrábějí 

kompost a ten následně prodávají zákazníkům. 



 

 

2. Vyhledejte sběrná střediska nebo sběrné dvory odpadu v okolí vaší obce. 

Jaký druh odpadu se sem vyváží? 

 

V okolí mé obce se nachází celkem devět sběrných (separačních dvorů). 

• Dražkovice, areál překladiště odpadu 

• Hůrka, areál SmP a.s. 

• Nemošice, ul. Ostřešanská 

• Pardubičky, ul. Průmyslová  

• Rosice nad Labem, ulice J.K. Tyla 

• Ohrazenice, ul. Pohránovská 

• Svítkov, za areálem Plynostavu 

• Polabiny, ul. Lonkova 

• Na Staré poště 2903 

Ve sběrných dvorech přijímají širokou škálu odpadu. 

Lze sem vyvážet: 

• Papír, sklo, plasty, kovy 

• Stavební suť, keramika 

• Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace) 

• Vyřazená elektronika (ledničky, televizory, pc) 

• Pneumatiky (osobní, bez disků) 

• Zářivky 

• Autobaterie, monočlánky 

• Zeleň, větve 

• Nebezpečné odpady (kyseliny, barvy, lepidla, ředidla) 

• Jedlé tuky a oleje 

 



Ukázka sběrných dvorů 

 

 

 

 

3. Proč je tak důležité odpad třídit 

Pro lepši životni prostředí pro recyklaci 

V dnešní době dochází k nárůstu odpadu, proto si myslím, že třídění odpadu je 

velice důležité. Jak z důvodu recyklace a znovu začlenění do výroby tak 

z ekologického hlediska. 

  

 

                        Třídění a recyklace plastů 



 

 

4. Pokud jsi informace vyhledával na internetu, uveď zdroje (odkaz na 

webovou stránku) 

 

Většinu informací ohledně třídění odpadu a sběrných dvorů , jsem hledal na 

internetu. Některé užitečné informace jsem se také dozvěděl od tatínka. 

Nejvíce informací jsem našel na stránkách Služeb města Pardubic a.s  

( www.smp-pce.cz). 

 

                                                                                            

 

 

http://www.smp-pce.cz/

