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Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/Ekologie  

Recyklace odpadů 

Proč třídit odpad? 

Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: 
protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je 
možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že se to má dělat… Všechny 
tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit. 

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: 

1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů 
vyprodukujeme 

2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a 
zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech 

3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít, se zneškodňují (např. 
skládkováním) 

Jaké odpady vznikají v domácnostech? 
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do 
popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - 
mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 

Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET 
lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. 

Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, 
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. 

Ostatní - odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: 
znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, 
zbytky masa a kostí, apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat 
do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. 

Co je recyklace 

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Je důležité dodržovat pravidla třídění 
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odpadů - většinu těchto pravidel asi znáte. 

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a 
dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. 
Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Pokud budete jednotlivé 
druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do 
barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na roztřiďovací linku. Odtud putují do 
zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá 
recyklace odpadu. 

Třídění a recyklace papíru 
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Co do modrého kontejneru patří a co ne? 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

Kancelářský papír 

Sešity 

Noviny 

Časopisy 

Reklamní letáčky 

Krabice 

Lepenka 

Karton 

NE 

Voskovaný a uhlový papír (kopírák) 

Obvazy 

Hygienické vložky 

Mokrý, mastný a znečištěný papír 
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Jak se recykluje papír: 

Papír, na který jsou určeny speciální kontejnery, tedy nezamaštěný a jinak neznečištěný, je 
možné recyklovat až sedmkrát. Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru. 
Stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do výrobní směsi. Novinový papír, sešity, 
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, to vše se dá znovu vyrobit díky recyklaci. 

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru, jsou z mnoha různých 
druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh 
papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. 
Na roztřiďovací lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje, a pracovníci podél pásu z 
něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí 
nezodpovědní občané. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papíren. 
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, 
přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až 
sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru jsou například: novinový papír, sešity, lepenkové 
krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.  

Kartony nebo těžší papíry se mohou využít na výrobu průmyslových vláken pro výrobu 
sádrokartonu nebo stabilizačních pojiv do betonových výrobků. Dalším využitím papírových 
vláken je jejich použití jako přísady do asfaltových povrchů při výstavbě dálnic, silnic a 
například na stanice autobusů proti vyjíždění kolejí. Lehčí noviny, časopisy a telefonní 
seznamy se mohou využít na výrobu tepelné a zvukové izolace, nebo jako deskový izolační 
materiál. 

Třídění a recyklace plastů 
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Co do žlutého kontejneru patří a co ne? 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

ANO 

Plastové nádoby a 

lahve, 

PET lahve, 

Sáčky, 

Fólie, 

Polystyren, 

Kelímky, 

Krabičky, 

Výrobky z plastů 

NE 

Plastové nádoby od olejů a 

chemikálií, 

Mastné a znečištěné obaly, 

Plastové trubky, 

Podlahové krytiny 
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Jak se recykluje 

Po ručním roztřídění na speciální lince vznikne několik skupin, které se dále 
musí zpracovat zvlášť. Z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se používají jako 
výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových 
koberců. Z mikrotenových sáčků a igelitových tašek se opět vyrábějí fólie a 
různé pytle, např. na odpady. Samostatnou skupinu tvoří pěnový 
polystyren, ze kterého se vyrábí speciální cihly. Zbývá směs plastů, z té po 
recyklaci mohou vzniknout odpadkové koše, protihlukové stěny u dálnice, 
nebo dokonce zahradní nábytek. 

Výrobky po recyklaci 

Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. 
Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se 
přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, 
např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze 
vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic 
apod. 

Co ještě o plastech 

Rozsáhlý sortiment plastů, které se dnes vyrábějí a používají, předurčuje také širokou paletu 
výrobků, které se z nich dají vyrábět po jejich recyklaci. Plastové materiály, což jsou většinou 
láhve a jiné druhy obalů, jsou nejprve roztříděny na hodnotné a méně hodnotné, a jsou z 
nich odstraněny škodlivé látky. Zde záleží na tom, k jakému dalšímu účelu se ten který 
plastový odpad recykluje. Zpevňující, pojicí a rovněž vůči nepříznivým povětrnostním 
podmínkám odolné složky (které se podle potřeby do recyklované hmoty ještě také přidávají) 
jsou zapotřebí např. pro nové vyráběné střešní tašky, palety, protihlukové stěny kolem silnic a 
také třeba zahradní nábytek. 
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Třídění a recyklace skla 

 

Bílé a barevné sklo 
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Recyklace 

Základem je rozdělit bílé a barevné sklo, každé se totiž recykluje zvlášť. Vytříděné sklo se 
rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Díky tomu se ušetří nejen mnoho 
energie, ale také surovin. Největší výhodou je, že sklo se dá roztavovat opakovaně a tím 
pádem máme zajištěnu v podstatě neomezenou možnost recyklace. 

Využití 

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat 
žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se 
nejprve přetříďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na 
speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného skla. Barevné 
nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí 
směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné 
skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto 
používat vlastně do nekonečna. 

 

Co patří do kontejneru 

ANO 

Skleněné nádoby 

Tabulové sklo 

Skleněné láhve od 

nápojů 

  

  

  

NE 

Keramika a porcelán 

Zrcadlo 

Autosklo 

Drátěné sklo 

Skleněné láhve od 

chemikálií 
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Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton 

 

 
 

Recyklace 

Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení 
sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak 
sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením 
do kontejneru řádně sešlápnout. 

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. 
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Seznam odpadů a jak s nimi správně naložit 

Autovraky, - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do kovošrotů  
 
C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný odpad 
(kromě nápojových krabic) 
 
CD nosiče - směsný odpad 
 
CD - plastový obal - kontejner na plasty 
 
Elektrotechnika ("elektrošrot") - počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - 
prodejce, sběrný dvůr 
 
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr  
 
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) - směsný odpad 
 
Chemikálie, motorové oleje a barvy - sběrný dvůr nebo speciální automobil pro mobilní sběr 
nebezpečných odpadů, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 
Plasty, plastové sáčky a tašky ("igelity") - kontejner na plasty 
 
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad 
 
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - ve větším množství sběrné dvory, 
kovošroty nebo směsný odpad 
 
Léky - lékárna, nebo sběrný dvůr či speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů 
 
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr 
 
Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem 
tohoto odpadu 
 
Oblečení - kontejnery charitativních společností nebo charita  
 
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad 
 
Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr 
 
Polystyren pěnový - kontejner na plasty 
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Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na 
sběr bioodpadu 
Průklepová páska - směsný odpad 
 
PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky (značka 3), některé hračky - objemnější 
odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu 
 
Stavební sutě - sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v 
konkrétním dvoře) 
 
Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo sběrný dvůr 
 
Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr 

 

Zdroje 

www.jaktridit.cz 

www.cistykraj.cz 

www.ekokom.cz 

www.tonda-obal.cz 

www.enviweb.cz 

www.zsdobrichovice.cz 
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