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Správně třídit  
odpadky 

 

odpadní sklo 
kontejnery na veřejných místech 

 

plastický obaly 
Žlutá popelnice 

(není zde vyhrazená nádoba na odpadní sklo) 

 hliníková fólie 

 hliník obaly 

 plastový obal 

 plechovky 

 nápojové kartony 

 kelímek od jogurtu 

 šamponové lahvičky 

 láhve na prací prostředek 

 Plastové lahve bez zálohy 

 polystyren obaly 

 Skleněné lahve bez zálohy 

 konzervované zboží ze skla 

bez víka 

 balení potravin ze skla 

 bílé sklo a Sklo jantarové 

barvy by měly být seřazeny 

podle barvy 

 zelené sklo a různě  

barevné sklo se třídí  

do zeleného skla 

Do žluté popelnice se nesmí 
vhazovat následující: 

Plastové předměty, jako jsou 

kbelíky nebo hračky 

 

Více informací o žluté popelnici 
www.meine-gelbe-tonne.de 
www.muelltrennung-wirkt.de 

Následující předměty se nesmí 
vhazovat do skleněné nádoby: 

okenní sklo 

skla a rozbitá zrcadla 

olovo, krystal a Sklenice na pití 

žárovka 

vázy 



 

 papír 

 papírové pytlíky 

 krabice od pizzy 

(Špinavé krabice se likvidují do koše 

na organický odpad) 

 Lepenka 

 novinový list 

 časopisy 

 brožury 

 knihy 

 katalogy 

 

sběrový papír 
Zelená popelnice 

 

organický odpad 
Hnědá popelnice 

 

domácí odpad 
Černá popelnice 

Následující nesmí skončit v 
odpadovém papíru: 

špinavý papír jako kuchyňský 

papír, ubrousky a kapesníčky 

balení mražených výrobků 

zbývající tapeta 

papír na pečení, účtenku 

a fotografický papír 

 ovoce a zelenina 

 zbytky 

 vaječné skořápky 

 čaj a čajové sáčky 

 Kávová sedlina s filtrem 

 kosti a rybí kosti  

 zahradní odpad a listy 

 vlasy 

 rostlinná půda 

 Hygienické výrobky 

 kosmetika 

 kapesníčky 

 Popel a cigarety 

 poškozené nádobí 

 zrcadlo a rozbité sklo 

 sáčky do vysavače 

 pleny 

 poškozená hračka 

 špinavá tkanina 

 guma 

 zbytky svíček 

Do kompostovacího koše se  
nesmí vyhazovat následující: 

Popel a cigarety 

plastové výrobky 

textilie 

pleny 

ošetřené dřevo 
 

Zjistěte více o likvidaci a ABC odpadu 
www.ku-fichtelgebirge.de 

Následující položky se nesmí 
vyhazovat do odpadkového koše: 

Elektronické vybavení 

baterie 

plastové obaly 

Aball ze stavenišť 

LED a energeticky úsporné  

žárovky 


