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Systém nakládání s odpady 
Informace pro uživatele Terminálu 1 a Terminálu 2 - Letiště Praha a.s. 
Služby v oblasti odpadového hospodářství v Terminálu 1 a 2 od 1. 7. 2016 zajišťuje pro Letiště Praha a.s. 
firma Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. (dále jen Komwag a.s. příp. svozová společnost). 
V rámci této zakázky je realizován odvoz třídění a likvidace odpadů vzniklých v prostorách Terminálu 1 
a Terminálu 2. Pro tento účel Komwag a.s. vydává úklidovým firmám a nájemcům plastové pytle na 
odpad, které jsou označeny druhem odpadu, čárovým kódem a názvem svozové společnosti. Každý 
naplněný pytel musí být správně uzavřen jednorázovou uzavírací sponou, která je vydána společně s 
pytlem. 
V Centrálním skladu odpadu (CSO) provozovaném Komwag a.s. si jednotliví producenti odpadu 
mohou vyzvednout požadované množství pytlů na odpad. Pytle je nutno objednat minimálně 3 
pracovní dny předem. Doba pro vrácení pytlů do CSO je 2 měsíce od vyzvednutí (po uplynutí této lhůty 
může provozovatel CSO požadovat úhradu nevrácených pytlů). Provozní doba CSO je denně od 6.00 do 
18.00 hodin. 
Naplněné a uzavřené pytle s odpadem nájemci předají přímo úklidové firmě, případně je uloží do 
označených předávacích místností ležících v blízkosti prostor odpadového hospodářství Terminálu 1 a 
Terminálu 2. 
 
Přeprava odpadů: 

 Transport pytlů do CSO (vyjma bioodpadu) zajišťuje zpravidla úklidová firma. 

 Transport bioodpadu zajišťuje externí dodavatel prostřednictvím Letiště Praha a.s. 

 Transport volně ložených odpadů do CSO zajišťují přímo producenti odpadu (fólie, kartony, …) 
Seznam odpadů: 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly (papír, kartony) 
15 01 02  Plastové obaly (plasty) 
15 01 04  Kovové obaly (kovy) 
15 01 05  Kompozitní obaly 
15 01 07  Skleněné obaly (sklo)  
20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (bioodpad) 
20 03 01  Směsný komunální odpad (zbytkový odpad) 
 
Se všemi odpady Komwag a.s. kvalifikovaně nakládá a zajišťuje dotřiďování, lisování a likvidaci 
odpadů. V žádné z výše uvedených skupin není povoleno ukládat nebezpečné odpady! 
Je obecná povinnost, že všichni uživatelé terminálů jsou povinni odpady třídit. 
V případě produkce jiných než výše uvedených druhů odpadů producenti kontaktují Letiště Praha, a.s 
které zajistí za úplatu likvidaci takových odpadů mimo systém odpadového hospodářství CSO . 
 
Kontaktní osoby 
 
Komwag, a.s.: 

divize odpadu 
Tel.:   
Mobil:   
E-mail:  

divize odpadu 
Tel.:   
Mobil:   
E-mail:  

 
Letiště Praha, a.s. 
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Směsný komunální odpad – černé pytle 
Co sem patří: 

 Jde vlastně o odpad, který se již nedá třídit a který 
končí na skládkách či spalovnách komunálních 
odpadů. 

Nepatří sem: 
 Nebezpečné odpady 
 Využitelné odpady (např. papír, sklo, plasty) 

Papír a lepenka – modré pytle 
Co sem patří: 

 Noviny, časopisy (kovové sponky není třeba 
odstraňovat) 

 Sešity, knihy bez tvrdých desek (brožované) a 
potažených hřbetů 

 Lepenkové krabice (sešlápnuté), papírové obaly 
(např. od mouky, cukru, soli) 

 Krabičky od čajů a všech dalších potravin 
 Kancelářský papír 

Nepatří sem: 
 Mastný a jinak silně znečištěný papír (např. od 

potravin, po malování) 
 Časopisy s obálkou z plastu (můžete ji oddělit a do 

kontejneru vhodit jen papírový vnitřek) 
 Obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru či 

papírových utěrek - jde o poslední fázi zpracování 
už recyklovaného papíru, vlákno je příliš krátké a 
nelze ho již použít při výrobě 

 Použité papírové kapesníky, ručníky, utěrky, vložky, 
pleny, ubrousky 

 Vícevrstvé obaly (nápojové kartony) 
 Uhlový papír (propisovací), povoskovaný papír 

(kelímky) a dehtový papír 

Plasty – žluté pytle
Co sem patří: 

 PET lahve od nápojů (sešlápnuté i s uzávěry)  
 Kelímky a vaničky od potravinářských výrobků 
 Igelitové, polyethylenové tašky a sáčky 
 Mikrotenové sáčky 
 Plastové nádoby od mycích prostředků 

(vypláchnuté) 
 Fólie, polystyren 
 Plastové výrobky (např. zubní kartáčky, CD a DVD 

obaly, hračky) 

Nepatří sem: 
 Podlahové krytiny, koberce 
 Novodurové trubky 
 Obaly od olejů (i potravinářských) - mastnota vadí 

při recyklaci 
 Obaly od barev, chemikálií a jiných nebezpečných 

látek 
 PVC, molitan, kabely 
 Guma, pneumatiky 
 Znečištěné plastové nádoby a obaly 

Sklo – zelené pytle 
Co sem patří: 

 Veškeré nevratné skleněné obaly, z nichž sundáte 
víčko, včetně např. skleniček od léků 

 Tabulové sklo 
 Skleněné vázy, sklenice, dózy 

Nepatří sem: 
 Porcelán a keramika 
 Drátosklo - drát nelze na třídící lince oddělit 
 Varné sklo - má speciální úpravu a nelze je 

recyklovat 
 Monitory počítačů - jde o různé materiály 
 Zrcadla - na skle je kov 
 Autoskla - uvnitř je zalisovaná plastová fólie, která 

brání roztříštění 
 Zářivky, výbojky, žárovky 
 Flakon od parfému 

Kovový odpad – červené pytle 
Co sem patří: 

 Veškerý nepotřebný šrot 
 Plynové sporáky 
 Hliníková víčka od jogurtů, kovová víčka, plechovky 
 Alobal, obaly od taveného sýra a čokolády 
 Hliníkové a jiné kovové nádobí 
 Veškeré kovové výrobky bez příměsí jiného 

materiálu 

Nepatří sem: 
 Plechovky a obaly od barev a jiných nebezpečných 

látek 
 Munice, olověné akumulátory 
 CD a DVD nosiče 
 Strusky, kaly a kovový prach 
 Spreje obsahující zbytky nebezpečných látek 

Nápojové kartony – bezbarvé pytle 
Co sem patří: 

 Vícevrstvé obaly (tzv. "krabice) od nápojů, mléka, 
mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin 
(vyprázdněné a stlačené) 

Nepatří sem: 
 Nápojové kartony se zbytky potravin 
 Jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky) 
 Povoskované kelímky 

 

Nebezpečný odpad - do pytlového systému nepatří 
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