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Pomůcka pro provádění rozborů: způsob roztřídění se stručnými charakteristikami
doporučený formát pro tisk: A3 a laminovat

I. úroveň II. úroveň III. úroveň Stručná charakteristika  (podrobněji viz metodika)

lepenka a karton tuhý obalový papír včetně vlnité lepenky a krabic

ostatní pytlíky, papírové tašky, krabičky od cigaret, bez příměsí nebo vrstev z jiného materiálu

časopisy, letáky a jemu podobný papír většinou barevný potisk, např. i kalendáře a reklamní materiály

novinový a kancelářský obvykle tenký papír s jednobarevným tiskem nebo popsaný, knihy bez vazby, účtenky

ostatní znečištěný, mastný anebo potahovaný papír a obaly s ochrannou vrstvou, např. obaly lahůdek a uzenin, kelímky od kávy, pečicí papír

fólie tašky, sáčky, tvarované blistry na potraviny, obvykle čiré nebo stejnobarevné z vnitřní a vnější strany

tvrdé plasty kelímky, lahve, dózy, krabice, víčka, obvykle duté obaly, včetně úlomků

PET čirý obaly a lahve bez zřetelné přítomnosti původní nebo jiné náplně, uzávěry patří do tvrdých plastů

PET barevný obaly a lahve bez zřetelné přítomnosti původní nebo jiné náplně, uzávěry patří do tvrdých plastů

polystyren obaly a ochranné prvky obalů, včetně úlomků

ostatní ostatní druhy plastových obalů, které nejde jednoznačně přiřadit k některé z předchozích skupin

neobalový výrobky na jedno použití nebo pro opakované použití, demontované plastové součásti výrobků

ovoce a zelenina celé kusy ovoce a zeleniny, včetně zkažených

rostlinné zbytky z přípravy ovoc. a zelen. odkrojky, slupky, nať a listy zeleniny, vymačkané citrusy

ostatní potraviny celé, nerozbalené, zbytky upravených potravin, neupravené přílohy, pytlíky od čaje, kosti, skořápky

ze zahrad a parků tráva, větve z ořezu stromů nebo z jejich kácení (dřevo), listí, zemina, rostliny a plevel, použitá podestýlka domácích mazlíčků na rostlinné bázi

Dřevo pouze upravené - obaly a výrobky ze dřeva, řezivo, obrobené dřevo, s povrchovou úpravou, dřevotříska, překližka, hobra, laminované desky

obalové „duté“ produkty, zejména sklenice a láhve, zavařovací sklenice, demižony bez zbytků náplně a střepy z uvedených věcí

neobalové tabulové sklo včetně drátoskla a lepených skel (autoskla) a střepy z uvedených věcí, do této skupiny nepatří zrcadla

feromagnetické reagují na magnetické pole

hliníkové nereagují na magnetické pole a na základě vizuálního posouzení hodnoceny jako hliník (lehké, lesklé)

ostatní nereagují na magnetické pole a neposouzeny jako hliník

feromagnetické reagují na magnetické pole

ostatní nereagují na magnetické pole a nejsou obaly

oděvy i poškozené a znečištěné, než se staly odpadem tak sloužily jako oděvy 

ostatní textilní materiály tašky, pytle a obaly, ložní povlečení, plachty, záclony, utěrky, ručníky, textilní úklidové prostředky, koberce a rohožky bez netextilních vrstev

nápojové kartony (tetrapacky) krabice od nápojů, např. na mléko a džusy

ostatní vícemateriálové obaly: plastové pokovené folie (kovově lesklé), obaly na nápoje s vypouštěcím ventilem, obálky s plastovou vrstvou, kapsle na kávu

Elektrozařízení malé elektrospotřebiče pro domácnost, kuchyň a dílnu, elektrické hračky, hodinky, kabely a vodiče

Baterie a akumulátory jednorázové a opakovaně nabíjené včetně autobaterií, bez omezení velikosti,  vytřídit v co největší možné míře

hygienické odpady, pleny a pap. kapesníky použité i nepoužité: pleny, vložky, obvazy, tampony, kapesníky, vlhčené i nevlhčené ubrousky a utěrky (např. na nábytek nebo na interiér auta)

minerální odpady keramické výrobky a jejich části (pórovina, kamenina, porcelán), květináče, stavební odpady, kamení, zrcadla

NO - ostatní potenciálně nebezpečné odpady uzavřené obaly s obsahem kapalin, spreje (i prázdné), lékárenský odpad, chemikálie, všechny materiály s potenciálními nebezpečnými vlastnostmi

komplexní produkty obuv, tašky, kabelky, nádobí a další produkty, v nichž jsou neoddělitelně zastoupeny různé druhy materiálů nespadající pod elektrozařízení

ostatní neobvyklé materiály, strhané tapety, vinyl, PVC, guma, podlahoviny, specifické stavební materiály a ostatní věci, které nemají zařazení výše
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