
POLYETYLEÅLN TEREFTALÁT. PET lahve, 
polyesterové tkaniny, některé obaly od mléřných 
nápojů, malé elektroniky ...

TVRDÝ POLYETYLÉN. Odolný plast. Obaly od 
čisticích prostředků, šamponů, sprchových gelů, 
kanystry, víčka od PET lahví.

PVC - POLYVINYLCHLORID. Plastové vodovodní 
trubky, linoleum ... 

POLYPROPYLEN. Pružný a odolný plast. 
Plastové obaly od kečupu, tuby (zubní pasty, 
krémy).

POLYSTYREN. Bílý pěnový Podtácky od 
masných výrobků, izolace, ochrana zboží 
Tmavý tuhý nápojové kelímky, plastové nádobí, 
misky, obaly od elektroniky.

OSTATNÍ PLASTY. Tato značka se používá pokud 
není obal vyroben z některých 6 typů uvedených 
výše, popřípadě pro kombinované obaly.

VLNITÁ / HLADKÁ LEPENKA. Součást krabic a 
balení.

OSTATNÍ PAPÍR. ... Ostatní papír.

BÍLÉ SKLO. Průhledné sklenice od kompotů, 
zavařenin, a lahve od nápojů...

BAREVNÉ SKLO. Lahve od piva, ostatních 
nápojů a výrobků, které nejsou průhledné. Patří 
sem i tabulové sklo (z oken).

VÍCEVRSTVÉ OBALY. Krabice od džusů, mléka či 
laciného vína.

PŘEHLED RECYKLAČNÍCH ZNAČEK
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MĚKKÝ POLYETYLÉN. Měkký plast. Igelitové 
tašky, fólie, obaly od sušenek, apod.4
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PAPÍR A LEPENKA / RŮZNÉ KOVY. 

PAPÍR A LEPENKA / PLAST

PAPÍR A LEPENKA / HLINÍK

PAPÍR A LEPENKA / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH

PAPÍR A LEPENKA / PLAST / HLINÍK

PAPÍR A LEPENKA / PLAST / HLINÍK / OCELOVÝ 

POCÍNOVANÝ PLECH

PLAST / HLINÍK

PLAST / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH

PLAST / RŮZNÉ KOVY
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KOMBINOVANÉ OBALY

OCEL. 

HLINÍK
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TEX 60
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FE 40
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Za lomítkem je zpravidla označení materiálu, který v této 
kombinaci převládá.

CO NERECYKLUJEME
PVC, molitan, gumu

varné sklo, plexislo, sexysklo, autosklo, porcelán
papír znečištěný od barev, chemikálií, mastnoty

Z lahví a obalů není třeba odstraňovat víčka 
ani etikety.

Z papíru není třeba odstraňovat kovové spony
Obaly od potravin je vhodné omýt 

(z hygienických důvodů)

RECYKLUJTE A VYUŽÍVEJTE ZPĚTNÝ ODBĚR
Vybité baterie je dnes možné odevzdat téměř ve 

všech prodejnách elektro, některých 
supermarketech a drogeriích.

Vysloužilé elektrospotřebiče, nábytek, koberce, 
matrace, stavební odpad vracejte v rámci zpětného 

odběru nebo je dopravte do sběrného dvora.

Zacházejte zodpovědně s nebezpečnými odpady. 
(zbytky barev, hnojiv, ředidel, čisticích prostředků)

Nelamte si hlavu se zbytečnostmi. Pokud odpad 
nepoznáte podle recyklační značky nebo si nejste 

úplně jistí, vhoďte ho do kontejneru podle uvážení a 
co s ním ponechte na zpracovatelích. 

WWW.TRIDENIODPADU.CZ

CO NEMÁ SMYSL TŘÍDIT 
Pamatujte: ne vše, co vhodíte do tříděného 

odpadu, se zpracuje. 
Jedná se například o PVC, nestandardní 

plasty, vícesložkové / kombinované obaly, 
varné sklo, plexisklo a sexysklo, porcelán, 
znečištěný papír, drobný hliníkový odpad 


a mnoho dalších.


Z PET lahví je fajn odstranit víčka a třídit je 
zvlášť. Z papíru netřeba odstraňovat kovové 

spony. Obaly od potravin není nutné vymývat.


VYUŽÍVEJTE ZPĚTNÝ ODBĚR! 
Baterie, elektroodpad, světelné zdroje, 

pneumatiky nebo textil je možné odevzdávat 

v rámci kolektivních sběrných systémů.


ZACHÁZEJTE ZODPOVĚDNĚ S 
NEBEZPEČNÝMI ODPADY 

Více informací, které se vám ne vždy  
musí líbit, naleznete na 

www.trideniodpadu.cz 


