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Příloha č. 5 k Pravidlům MESOH 

Návod, jak třídit vybrané odpady 

• Plast 

1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód 

napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. 

Čárové/QR kódy, které jsou nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží.  

2. Do pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev 

od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky 

od jogurtu – nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně 

vyškrabané. Opravdu vše, co je plastové. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové 

kartony (krabice od mléka, od džusu). Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat 

a krabice sešlápněte. 

3. Až bude hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a postavte před dům v 

den svozu tříděného odpadu.       

               
 

Větší plasty např. bedna na hrozny, 

které se nevejdou do pytle, polepte 

čárovými/QR kódy a oblast kolem 

čárového/QR kódu dobře označte. 

Polystyren, je-li to možné, svažte do balíku. 

Rozlámaný polystyren dejte do samostatného 

pytle. V den svozu tříděného odpadu postavte před dům. 

• Papír 

A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, 

cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…), tak… 

1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód 

napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. 

Čárové/QR kódy, které jsou nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží. 

2. Do pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, 

cereálií, sýru, obálky, menší množství letáků apod. 

3. Až bude hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte a postavte před dům v den 

svozu tříděného odpadu.  

 

B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak… 

1. Až bude hmotnost tiskovin větší jak 5 kg, svažte tiskoviny do balíku a postavte 

v den svozu před dům. 

2. Nalepte na balík čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód napište např. fixem Vaše číslo 

popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. 

                 

Větší kartonové krabice, které se nevejdou do 

pytle, rozlepte, svažte do balíku o váhovém 

rozmezí 5 a více kg a označte 

čárovým/QR kódem. Balík postavte 

před dům v den svozu tříděného odpadu
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• Kovové obaly (plechovky) 

1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód napište 

např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. Čárové/QR kódy, 

které jsou nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží. 

2. Do pytle třiďte konzervy od potravin (např. od hrášku, od ananasu …), plechovky od 

nápojů (např. od piva …) a nádoby od kosmetiky (spreje…). 

4. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte a postavte před dům 

v den svozu tříděného odpadu.  
 

• Jedlý olej a tuk 

1. Na PET lahev někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód napište např. fixem 

Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. 

2. Jedlý olej a tuk sbírejte samostatně do PET lahví o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, 

tím líp). 

3. Až bude PET lahev plná, postavte ji před dům v den svozu tříděného odpadu. 
 

 

 

 

  Jak lepit čárové kódy? 

Aby Váš kód dobře držel, doporučujeme nalepit si čárový kód zhruba 

doprostřed pytle na rovné ploše před tím, než začnete daný pytel plnit. 

Pro případ odlepení kódu doporučujeme místo s čárovým kódem 

označit lihovým fixem a číslem popisným, aby Vám zbytečně neunikl 

nárok na odměnu.  

 

 

 


