
Číslo Zkratka Materiál Výrobky

1 PET Polyethylentereftalát
PET lahve, polyesterové tkaniny, některé obaly od 
mléčných nápojů, od malé elektroniky...

2 HDPE Tvrdý polyethylen
víčka od PET lahví, kanystry, obaly od čistících 
prostředků, šamponů...

4 LDPE Měkký polyethylen igelitové tašky, fólie, obyly od sušenek...

5 PP Polypropylen plastové obaly od kečupu, tuby...

6 PS Polystyren
bílý pěnový (izolace, ochrana zboží, podtácky od 
masných výrobků...) tmavý tuhý (nápojové kelímky, 
plastové nádobí, misky, obaly od elektroniky...)

81+84 C/PAP kombinované obaly Nápojové kartony (krabice od džusů, mléka…)

3 PVC Polyvinylchlorid linoleum, plastové/novodurové vodovodní trubky

7
O    

OTHER
Ostatní plasty

ostatní plasty, případně kombinované obaly (např. 
sáčky od cappuccina) => patří do popelnice

80 - 99 C/* Kombinované obaly
za lomítkem je označení převládajícího materiálu 
=> kromě nápojových kartonů (C/PAP) patří 
kombinované obaly do popelnice

Číslo Zkratka Materiál Výrobky

20 PAP Vlnitá lepenka

21 PAP Hladká lepenka

22-39 PAP Papír
časopisy, noviny, sešity, papírové obaly... nevadí 
obálky s okýnky ani kancelářské sponky

7
O    

OTHER
Ostatní plasty

ostatní plasty, případně kombinované obaly (např. 
sáčky od cappuccina) => patří do popelnice

80 - 99 C/* Kombinované obaly

za lomítkem je označení převládajícího materiálu 
(např. sáčky od koření, pudingů, vanilkových 
cukrů...) - kromě nápojových kartonů, které patří do 
plastů, patří takto označené obaly do popelnice

PLAST

Třídění odpadu ve Břehách

NE

- mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků (nemusíte vše vymývat dočista do čista, 

- plata od léků - je to většinou kombinace plastu a hliníku => patří do popelnice

- tuby od pasty většinou obsahují hliník => patří do popelnice

- CD, DVD, videokazety => patří do popelnice (ve větším množství do sběrného dvora)

- textilie z umělých vláken => patří do popelnice (nositelné oblečení do kontejneru na textil)

- guma, molitan => patří do popelnice

- obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek => patří do nebezpečného odpadu
- podlahové krytiny => patří do velkoobjemového odpadu

PAPÍR

NE

celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr)

povoskovaný či polaminátovaný papír

uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!



Číslo Zkratka Materiál Výrobky

70 GL Čiré sklo čiré sklo je na lomu bez zabarvení

71 GL Zelené sklo

72 GL Hnědé sklo

POZOR!

NE

Číslo Zkratka Materiál

40 FE Ocel

41 ALU Hliník

44 - 49

50 FOR Dřevo

51 FOR Korek

60 COT

61 TEX

62 - 69 TEX

80 - 99 C/* TetraPack do plastů, ostatní do popelnice

Specifikace

ošacení, ložní prádlo, bytový textil, ručníky, 
párovaná obuv zabalené do igelit. pytle

NE znečištěný textil, koberce, matrace, molitan

drobná elektrozařízení, PC, hračky, baterie (otvor 
kontejneru má rozměry 30 x 50 cm)

NE zářivky, televize, monitory

kompletní elektrospotřebiče pocházející z 
domácnosti (od lednic po vrtačky)

lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky, 
výbojky, paticové LED zdroje

NE
běžné žárovky, reflektorové a halogenové žárovky 
=> patří do popelnice

baterie, články, akumulátory (knoflíkové, tužkové, 
placaté baterie, baterie z mobilů, fotoaparátů…)
autobaterie (odevzdejte do sběrného dvora nebo 
do sběrných surovin)

NE plně nabité baterie

barvy, laky, oleje, kyseliny, louhy (v původních 
obalech), mastné hadry, elektrické spotřebiče 
(televize, monitory, počítače, ledničky…), 
monočlánky, autobaterie, zářivky, léky, pneumatiky 
z osobních aut (bez disků)

NE biologický odpad, asfalt, eternit

linolea, koberce, kočárky, jízdní kola, lyže, starý 
nábytek, matrace, umyvadla, WC mísy, zrcadla

NE stavební suť, asfalt, eternit

biologicky rozložitelný odpad ze zahrady či z 
kuchyně

SKLO skleněné lahve od nápojů, tabulové sklo např. z 
oken nebo dveří

sklo, které je na lomu jakkoliv zabarvené => patří do zeleného kontejneru!!
zrcadla, autosklo, drátosklo, pozlacené nebo jinak pokovené sklo, keramika, porcelán

Velké 
elektrospotřebiče

sběrné suroviny, sběrný dvůr

Další odpady Kam s ním?

Textil
bílé kontejnery + příležitostně 
pořádané sbírky

Světelné zdroje 
(zářivky)

sběrný dvůr, sběrné boxy v 
prodejnách Electro.cz, Tesco a 

Baterie a 
akumulátory

červené kontejnery, sběrný dvůr, 
prodejny Electro.cz, Elektro Kutil, 
ELEKTROKOV, sběrné boxy v 
Tesco, Penny, BILLA, COOP, 
Pramen a na MěÚ

Nebezpečný odpad
sběr velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu, sběrný 
dvůr, sběrné suroviny

Velkoobjemový 
odpad

sběr velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu, sběrný 
dvůr

Léky

sběrné suroviny (Recycling – kovové odpady a.s.)

sběrné suroviny (Recycling – kovové odpady a.s.)

sběrné suroviny (Recycling – kovové odpady a.s.)
na hromadu na hřišti (duben + prosinec), do kontejneru u TS nebo se 
ohřejte u kamen :o)
do kontejneru u TS

Autovraky

Bioodpad
kontejner před areálem TS, 
hromada ke spálení dřeva z ořezů 

Kam s ním?

Kombinované obaly

Další kovy

Drobný 
elektroodpad

červené kontejnery, sběrné 
suroviny, sběrný dvůr

lékárny (Euroclinicum, V Agře, U Zlatého Raka, Benu), sběrný dvůr

nositelné oblečení do kontejneru na textil, jinak do 
popelnice

Bavlna

Juta

Ostatní

sběrné suroviny (Recycling – kovové odpady a.s.)


