
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáčky, fólie, igelitky 

Kelímky, vaničky a 

jiné obaly od 

potravin 

Sešlapané PET lahve 

Obaly od drogerie a 

kosmetiky (mýdla, 

čistící prostředky, 

krémy apod.) 

Obaly od CD a DVD 

Rozlámaný 

polystyren 

Další plastové 

nádoby a předměty 

Karton a lepenka 

Brožurky 

Katalogy 

Kancelářský papír 

Balicí papír 

Papírové obaly od 

potraviny a jiných 

výrobků (krabičky, 

obaly od mouky 

apod.) 

Noviny, letáky, 

časopisy 

Obálky s okénky, 

papír se sponkami 

Plechovky od 

nápojů (cola, pivo 

apod.) 

Konzervy od 

potravin (hrášek, 

ananas atd.) 

Hliníková víčka od 

jogurtů 

Víčka, uzávěry 

z kovu 

Obaly od kosmetiky 

a drogerie 

Alobal  

Zbytky masa a kostí 
Popel z uhlí 
Hygienické 
pomůcky (kartáčky, 
zubní nit apod.) 
Běžné žárovky 
Roztrhaný textil, 
obuv 
Trus masožravých 
zvířat 
Silně znečištěné 
obaly (např. mastný 
papír apod.) 
Sáčky z vysavačů 
 

Lahve od nápojů 
(víno, slivovice 
apod.) 
Zavařovací sklenice 
Tabulové sklo 
Rozbité sklenice 
 

Zbytky jídel (kromě 
masa) 
Ovoce, zelenina 
Pečivo (i plesnivé) 
Květiny (včetně hlíny) 
Papírové kapesníčky 
Čajové sáčky 
Kávové filtry a sedliny 
Trus býložravých 
zvířat 
Proložky od vajíček 
Pečicí papír (ne 
mastný) 
 

Sem nemohu dát: Sem nemohu dát: Sem nemohu dát: Sem nemohu dát: Sem nemohu dát: 

Obaly od 
nebezpečných 
látek 
Plynové lahve 
Kabely, dráty 
Elektrozařízení 

Porcelán, keramika 
Zrcadla 
Varné sklo 
Žárovky, výbojky, 
zářivky 
Obrazovky, 
monitory 
Drátěné sklo 

Zářivky, úsporné 
žárovky 
Papír, plast 
Sklo 
Bioodpad 
Elektrozařízení 
Kovy 
Stavební odpad 

Maso, oleje a tuky 
Zbytky cigaret 
Smetky 
Letáky, noviny, 
časopisy 
Vlhčené ubrousky a 
toaletní papír 

Silně znečištěný 
papír 
Voskovaný papír 
Účtenky 
Kapesníčky, 
ubrousky apod. 
Uhlový papír 
Pauzovací papír 

Sem nemohu dát: 

Linoleum, PVC 
Molitan, pryž 
Videokazety 
Obaly od 
nebezpečných látek 
Silně znečištěné 
obaly od potravin 

Sem mohu dát: Sem mohu dát: Sem mohu dát: Sem mohu dát: Sem mohu dát: Sem mohu dát: 

PLAST PAPÍR KOVY SKLO 
SMĚSNÝ 
ODPAD BIO 

Pytel 120 litrů 
Pytel 120 litrů 

Veřejné kontejnery 
Veřejné kontejnery Běžná popelnice 

Kompostér, nádoba 

Jak třídit jednotlivé druhy odpadů 

Značky pro papír Značky 
pro 

plast 


