
Třídíme odpad – 1. stupeň

2.

1. Životní cyklus PET lahve - Z čeho se vyrábí plasty? 

Pravda, nebo lež? Rozhodněte o pravdivosti těchto tvrzení.

ANO NE

3.
Kontejnery na plasty 

jsou zelené.
Z PET lahví se 

vyrábí také 
oblečení.

 PET lahev se 
v přírodě rozloží 
za 50 - 100 let.

PET lahve se před 
vyhozením do kontejneru 

mají sešlápnout.
Do kontejnerů se 
smí házet jen PET 
lahve bez víček.

Třídíme odpad
přízemí - recyklační chodba

A.  Z ROPY B.  ZE ZEMNÍHO PLYNU

C.  Z HNĚDÉHO UHLÍ D.  Z ČERNÉHO UHLÍ

Druhá šance. Z recyklovaných materiálů se vyrábí spousta užitečných 
věcí. Rozhlédněte se po expozici a napište alespoň jeden výrobek 
ke každému materiálu.

RECYKLOVANÝ PLAST:

RECYKLOVANÝ PAPÍR:

RECYKLOVANÝ NÁPOJOVÝ 
KARTON:

RECYKLOVANÉ SKLO:

1. stupeň ZŠ

tužky, voděodolný blok, kalkulačka, 
taška, taška na boty, peněženka, 
kolíčky na prádlo, popelnice, náušnice, 
dekorační předměty, pořadač na 
časopisy, dávkovač na mýdlo

plato na vejce, pastelky, taška z novin, 
USB paměť, ptačí budka, mísa, 
vánoční řetěz

láhev, skleničky, pemza na mytí

psací podložka, uložný box (krabice)

Základem veškerých polymerů (plastů) jsou atomy uhlíku, protože ze všech atomů se právě uhlík dokáže nejlépe 
řetězit (na paty mu šlape pouze křemík). Mohou proto vznikat dlouhé řetězce a molekuly s rozvětvenou nebo 
cyklickou strukturou.
Ropa, zvaná též černé zlato, vzniká buď anorganickou, nebo organickou cestou. Více rozšířená organická teorie 
předpokládá, že ropa vznikla rozkladem dávných živočišných a rostlinných těl. Ropa je tvořena především uhlovodíky 
alkany složenými z 5 až 30 atomů uhlíku. Zpracovává se frakční destilací a krakováním, při kterém se delší řetězce 
štěpí na kratší. Ropa i ropné výrobky jsou základním palivem pro dopravu a surovinou pro výrobu plastů. Vyrábějí 
se z ní i některé léky, hnojiva a pesticidy.

 

Kontejnery na plasty by na sobě měli mít 
umístěnou žlutou samolepku, většinou 
i bývají celé žluté. V rámci ČR existují 
místa, kde se do žlutých kontejnerů 
sbírají pouze PET lahve. Ostatní plasty se 
pak dávají do samostatných pytlů a sváží 
se odděleně a/nebo se odnáší na sběrné 
dvory.
PET lahve se mají sešlápnout, aby se jich 
do kontejneru vešlo víc. 
Víčko není potřeba z PET lahví sundávat, 
oddělí se při zpracování. Během praní 
rozdrcených PET lahví klesá hustší 
materiál lahve (PET) ke dnu, zatímco 
polyethylenová víčka (HDPE) a etikety 
o nižší hustotě plovou na hladině. 
(hustota PET je 1,38 g/m³, hustota HDPE 
je v rozmezí 0,93 až 0,97 g/cm3.) 
Rozemleté vločky/flakes se dále 
zpracovávají na polyesterová vlákna. 
V ČR se technická vlákna využívají 
zejména v automobilovém průmyslu 
(autočalounění) a přidávají se i jako 
rozvodná vrstva do dětských plen. V Asii 
se z vláken vyrábí plošné textilie - tkaniny, 
pleteniny a netkané textilie použité na 
výrobu oblečení. Řada výrobců dokonce 
uvádí, z kolika PET lahví bylo jejich 
oblečení vyrobeno - např. dresy  české 
hokejové reprezentace na olympijských 
hrách v Soči byly vyrobeny ze 17 PET 
lahví. 
Doba rozkladu PET lahví je otázkou. 
Vzhledem k tomu, že se PET lahve 
využívají teprve od 2. pol 20. století, 
tak lze předpokládat, že se zatím 
v přírodě žádná nerozložila. PET lahve 
jsou velmi žádané a s jejich uplatněním 
u zpracovatelů není žádný problém. 
Rozhodně tedy má smysl je třídit 
a vyrábět z nich nové věci nebo zase PET 
lahve.
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Zelená není jen tráva. Přeškrtněte, co NEPATŘÍ do 
zeleného kontejneru. Nápovědu najdete mimo jiné 
na dotykovém kiosku vpravo od popelnic.

Podívejte se shora na oranžovou popelnici a označte, 
co lze vyrobit z vytříděných nápojových kartonů.

Spojte, ve které popelnici vidíte správně vyhozené...

krabičky od čaje

krabice od mléka

kelímek od smetany

sklenice od marmelády

lahev od minerálky

krabice od džusu

tabulové sklo

porcelánové talíře

pivní lahev

žárovka
keramika

zrcadlo

4.

5.

ve žluté

v oranžové

v modré

v zelené

4. podlaží - Věda v domě

lahev od okurek

6.

NOVÝ NÁPOJOVÝ 
KARTON

STAVEBNÍ DESKY

PAPÍR
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x

x
x

x

x

V rámci exponátu mají nápojové kartony vlastní popelnici. Ve skutečnosti se však na mnoha 
místech ČR sbírají společně s jiným druhem odpadu (nejčastěji plasty nebo papírem). V takovém 
případě by na příslušném kontejneru měla být umístěna oranžová samolepka. Na dotřiďovacích 
linkách je pak zajištěno jejich odtřídění od  daného druhu odpadu.

 

Zrcadlo 
Zrcadloje sklo potažené 
kovovou vrstvou, proto 
do skla nepatří. Některé 
sběrné dvory mají na zrcadla 
speciální kontejner, není to 
však zdaleka pravidlem.
Žárovka
Skleněnou část obyčejné 
žárovky lze s opatrností 
„odklepnout“ do kontejneru 
na sklo. Zbylá část patří do 
směsného odpadu. Úsporné 
žárovky a zářivky se sbírají 
do speciálních boxů zejména 
v obchodech a sběrných 
dvorech.
Pivní lahev
Většina pivních lahví je 
vratná, pokud tedy není 
lahev rozbitá, lepším místem 
pro její odevzdání je obchod, 
který pivo v daných lahvích 
prodává.
Tabulové sklo
Menší kusy patří do 
zeleného kontejneru nebo 
zelené části kontejneru 
půleného. Tabulové sklo je 
zbarvené lehce do zelena. 
Větší kusy tabulového skla 
patří do sběrného dvoru. 
Nikdy nestavíme tabule 
vedle kontejnerů - je vysoká 
pravděpodobnost, že jej 
někdo rozbije a/nebo, že se 
o něj někdo řízne.


