
P¤EHLED RECYKLAâNÍCH ZNAâEK
Toto je pouze orientaãní tabulka. Více informací získáte na stránkách www.trideniodpadu.cz

PLASTY lahve se‰lápnuté, obaly nejlépe opláchnuté

PAPÍR NA BÁZI CELUÓZY krabice se‰lápnuté/rozebrané, papír nemastn˘.

SKLO lahve/sklenice vymyté.

NÁPOJOVÉ KARTONY Se‰lápnuté a ideálnû prázdné.

� NERECYKLUJEME PVC (lino, intalatérské trubky, nûkteré hraãky a lékafiské nástroje), gumu, molitan  �

� NERECYKLUJEME kopíraky, pauzovací papír, mastn˘ papír, celofán, pouÏité tapety, pouÏité kapesníky a ruãníky �

� NERECYKLUJEME plexisklo, autosklo, vodní sklo,sexysklo, zrcadla, drátûné sklo, porcelán, kameninu, varné sklo �

UpozorÀujeme, Ïe podmínky sbûru odpadu se mohou v jednotliv˘ch lokalitách odli‰ovat Více informací naleznete na www.trideniodpadu.cz.

POLYETYLÉN TEREFTALÁT. PET lahve, polyesterové tkaniny, nûkteré obaly od mléãn˘ch nápojÛ. 
Víãka ani etikety netfieba odstraÀovat.

Tfiídûním odpadu se sniÏuje objem komunálního odpadu a vzniká produkt zvan˘ recyklát, kter˘ umoÏÀuje v˘robu nového materiálu.
V souãasné dobû lze mimo klasického tfiídûní odpadu vyuÏívat i sluÏeb zpûtného odbûru, kter˘ se vztahuje na elektrospotfiebiãe, baterie,

autovraky, pneumatiky a dal‰í komodity. Nezapomínejte na nebezpeãn˘ odpad, stavební odpad a ostatní svinstva, která je moÏno odevzdat
do sbûrného dvora. A pamatujte, nejvût‰í prevít je bioodpad a ne plast, jak se kde kdo mÛÏe domnívat :-) 

TVRD¯ POLYETYLÉN. Velmi odoln˘ tvrd˘ plast. Obaly od ãisticích prostfiedkÛ, ‰amponÛ, sprchov˘ch gelÛ, kanystry,
víãka od PET lahví.

MùKK¯ POLYETYLÉN. Jedná se o mûkk˘ plast. Igelitové ta‰ky, fólie, vût‰inu etiket z PET lahví. Obaly od su‰enek.

POLYPROPYLEN. PruÏn˘ a odoln˘ plast. Plastové obaly od keãupÛ, hofiãice, tuby (zubní pasty, krémy).

POLYSTYREN. Bíl˘ pûnov˘/kfiehk˘ polystyren: Tácky od masa, ovoce a zeleniny, izolace, ochrana zboÏí.
Tmav˘/tuh˘ polystyren: nápojové kelímky, plastové nádobí, misky, obaly od elektroniky.

OSTATNÍ. Nûkolik druhÛ plastÛ dohromady. Recyklace je sloÏitá. Nicménû vhazujte do Ïlut˘ch kontejnerÛ. Vût‰inou se
jedná o obaly pouÏívané v potravináfiství (kávy, sladkosti).

VLNITÁ/HLADKÁ PAPÍROVÁ LEPENKA. Souãást balení nábytku, elektrospotfiebiãÛ a klasické kartonové krabice.

OSTATNÍ PAPÍR. Oznaãení dal‰ích papírov˘ch v˘robkÛ, které je moÏné v âR recyklovat.

VÍCEVRSTVÉ OBALY. Klasické obaly na bázi TetraPack. 
Tam, kde nejsou k dispozici oranÏové kontejnery moÏno teoreticky vhazovat do kontejnerÛ na papír.

BÍLÉ SKLO. PrÛhledné lahve. Sklenice od kompotÛ, zavafienin nebo nápojÛ. Separovan˘ sbûr bílého skla probíhá jen 
v nûkter˘ch lokalitách. 

BAREVNÉ SKLO. Lahve od piva, minerálek, tabulové sklo. 
V pfiípadû, Ïe ve va‰í lokalitû není k dispozici kontejner na bílé sklo, házejte ho sem.
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