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Úvodní slovo 
 

 Držíte v rukou sborník seminárních prací a pohádek žáků a studentů Střední 
školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 týkající se třídění odpadu a jeho 
recyklaci v souladu s místní koncepcí EVVO a odpadovým hospodářstvím města 
Přerova. Tyto práce vznikly v rámci předmětu Biologie. Přestože je biologie 
pro naše žáky a studenty spíše doplňkovým předmětem, kvalita a nápaditost prací 
mě přivedla na myšlenku na jejich vydání. 
 Díky dvouletému snažení ve sborníku naleznete práce i těch žáků, kteří 
budou v letošním roce vykonávat závěrečné zkoušky. Pro zachování autentičnosti 
jsem se rozhodla ponechat ve všech pracích označení ročníku, ve kterém byla 
práce vytvořena. Pro jednodušší představu, jaký obor žáci nebo studenti studují, 
tedy co vlastně znamenají zkratky za jmény žáků a studentů, je na konci publikace 
krátké vysvětlení. Všechny práce prošly mojí korekcí, ale snažila jsem se do nich 
zasahovat co nejméně. Upravovala jsem především pravopis a vzhled prací.  
 Třídění odpadu je v dnešní době velké téma, které zní ze všech médií, přesto 
někteří lidé stále nechápou proč třídit. Stále příliš často slyším ve svém okolí, že 
stejně nikdo pořádně netřídí, tak proč by měli ti dotyční. Proto jsem chtěla našim 
žákům a studentům nabídnout možnost vysvětlit tuto potřebnou věc ve svých 
pracích.  
 Sborník se zaměřuje na 5 odpadových surovin, které lze recyklovat nebo se 
s nimi musí zacházet jinak než s běžným směsným odpadem. Jsou to plasty, sklo, 
papír, bioodpad a nebezpečný odpad. V Přerově se třídí nápojové kartony 
společně s plasty, proto jsem je zařadila do jedné kapitoly. Jako doplňkové téma 
jsem zvolila černé skládky, které ohrožují životní prostředí a jsou také důležitým 
tématem ochrany přírody. 
 V seminárních pracích se žáci a studenti zaměřili především na zodpovězení 
otázek: co je daná surovina, jak vzniká, jak se správně třídí, jak se recykluje a co se 
z ní dá vyrobit. U černých skládek hledali odpověď na otázky: co je černá skládka, 
jak se dá postihnout její založení, jak ohrožuje životní prostředí a jak se dá 
zlikvidovat. V některých pracích se povedlo zodpovědět všechny otázky, 
v některých jen částečně, proto jsem vybrané práce spojila, aby odpovídaly zadání. 
Pohádky žáci a studenti psali pro své mladší sourozence a jiné příbuzné či 
kamarády, kteří ještě neumí číst, ale měli by už například vědět, že papírek 
od nanuku není papír a patří do plastů.  

Sborník je určen žákům a studentům základních a středních škol, ale také 
široké veřejnosti, protože tato témata jsou nejen aktuální, ale také potřebná 
k přežití lidského druhu do dalších staletí.  

 
Mgr. Bc. Hana Budská 
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Plasty – co všechno bychom měli vědět 
Viktoria Hennetmairová, Eva Běhalová, V1. 
 

 

Historie a vlastnosti plastů 
Prvním plastem vůbec byl parkesin čili umělá slonovina, chemicky nitrát 

celulózy, který vynalezl Angličan Alexander Parkes v roce 1855. Prvním plně 
syntetickým plastem byl bakelit – reaktoplast vznikající polykondenzací fenolu a 
formaldehydu.  

Po první světové válce se začaly vyrábět první vinylové plasty (PVC, 
polystyren). V téže době také začíná prudký rozmach výzkumu i výroby většiny 
dalších plastů používaných vesměs dodnes. Do každodenního života vstoupily 
plasty (a výrobky z nich) masivně až po 2. světové válce, co by levná náhrada 
klasických materiálů jako dřevo, sklo, ocel a jiné kovy. 

V posledních několika desetiletích ekologové zjišťují, že překvapivě velké 
množství plastů se v kombinaci s nedostatečnou „recyklační morálkou“ dostává 
do řek a je vyplavováno do moří a oceánů, kde jsou unášeny mořskými proudy 
daleko od pobřeží. 

Některé obchodní řetězce začínají nahrazovat své většinou polyetylenové 
tašky na přenos nakoupeného zboží variantami z recyklovatelných plastů, 
popřípadě podporují trvanlivé tašky. 

Recyklace plastu má smysl! Šetří nejen životní prostředí, ale zároveň i 
znamená úsporu nákladů na jeho likvidaci. Protože jsou plasty velmi různorodé, 
je potřeba je řádně roztřídit, aby se z nich mohly za pomoci moderních 
technologií a postupů vyrobit nové plnohodnotné PET lahve, výrobky 
pro stavbu a zahradu atd. 

Plasty se vyznačují velkou variabilitou vlastností. Jsou tepelně odolné, 
tvrdé, pružné. Mezi jejich přednosti zejména patří dobrá zpracovatelnost 
energeticky nenáročnými technologiemi. Právě díky tomu nalezly použití téměř 
ve všech průmyslových odvětvích a v domácnostech. S velkovýrobou pak 
souvisí jejich nadměrná produkce, kdy jsou plasty všude kolem nás. Navíc 
odolnost vůči rozkladu nutně vybízí k odpovědi na otázku: Co s tím? Recyklace 
plastu se stává řešením. Recyklace plastu významným způsobem šetří přírodu, 
snižuje náklady na výrobu a tím i ekologickou zátěž. 

Plasty jsou téměř výhradně vyráběny z fosilního uhlíku, který byl získán 
z ropy nebo zemního plynu a je smíchán s různými chemikáliemi. Plasty lze dělit 
podle různých hledisek. Jednou z možností dělení je dělení na termoplasty a 
termosety.  
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Většina plastů, které používáme v běžném životě, jsou termoplasty. Ty 

mohou být tepelně tvářeny, ale při vysokých teplotách se taví. Termosety se 
ohřevem rozkládají. Třetím typem plastů jsou elastomery. Významnou 
vlastností těchto plastů je, že je lze natáhnout na dvojnásobek jejich délky a 
po uvolnění znovu získají svůj původní tvar. Díky těmto vlastnostem a levné 
automatizované výrobě nalezly plasty použití snad ve všech průmyslových 
odvětvích a domácnostech.  
 

Recyklace plastů ve zkratce 
Plastové výrobky se od sebe liší chemickým složením, tvarem i barvou. 

Výsledkem třídění na dotřiďovací lince ve sběrnách surovin jsou balíky 
slisovaných plastů, které mají stejné chemické složení (v případě PET lahví 
stejnou barvu) a ty se pak dopravují ke zpracovatelům, kteří se specializují 
na konkrétní druhy plastů.  

Z jednodruhového plastu se vyrábí tzv. regranulát – surovina 
pro opětovnou výrobu (malé čočky nebo pecičky z rozemletých plastů). Plasty 
se totiž většinou vyrábějí z malých peciček materiálu (granulátu), který se 
zahřívá a pak vytlačuje do forem. Regranulát je vlastně stejná vstupní surovina, 
která ale nebyla vytvořena z ropy, nýbrž z vytříděného odpadu. Regranuláty 
z odpadních plastů najdeme ve většině nových plastových výrobků. Třeba v PET 
lahvích je použito 10 – 30 % regranulátu ze starých PET lahví.  

Z PET lahví se vyrábí opět PET lahve nebo vlákna, která se používají 
v textilním průmyslu. Směs ostatních plastů se namele a lisuje do forem. 
Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic, případně lehčeného 
betonu a dalších tepelných izolací. 
 
Symboly pro nejčastěji se vyskytující umělé látky (chemické materiály), které lze 
recyklovat: 
- 01 PET … polyethylen-tereftalát 
- 02 PE-HD... polyethylen vysoké hustoty 
- 03 PVC … polyvinylchlorid - víceméně se nedá recyklovat, viz kapitola PVC 
- 04 PE-LD… polyethylen nízké hustoty 
- 05 PP … polypropylen 
- 06 PS … polystyren 
- 07 PBT … polybutylen-tereftalát a všechny ostatní druhy umělé hmoty (vč. 
bioplastů) 
- 08 PC … polykarbonát 
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Do žlutých kontejnerů lze obvykle dávat:  
01 PET – klasické PET lahve 
02 a 04 – sáčky, igelit, kelímky 
05 – polypropylen – duté obaly, kelímky, obaly od šamponů apod. 
06 – polystyren – některé kelímky, pěnový polystyren lze vhazovat jen v malém 
množství (je velmi neskladný a rychle zaplní kontejner), jinak ho odevzdávejte 
na sběrném dvoře. 
 

Ostatní druhy plastů se obvykle nesbírají přes kontejnery – ty jsou 
primárně určeny na odpady z obalů a ze zbylých druhů se vyrábí jen minimum 
obalů (PVC folie a kelímky, občas se polyamid (PAD) používá na „střívka“ 
na paštiky apod.). V malém množství je vyhoďte do směsného odpadu, ve 
větším odevzdejte na sběrný dvůr.  
 

Kompostovatelné plasty jsou většinou značeny jako 07 – ostatní druhy 
plastů. Pokud na nich najdete nápis „compostable“ (kompostovatelné), tak je 
možné je dát do kompostu (raději ne do popelnic na bioodpad, zatím jsou velmi 
málo známé a pravděpodobně by je vytřídili jako cizorodou příměs – nejde je 
okem rozlišit od běžných plastů).  
 
Do kontejnerů v žádném případě nepatří:  
 

• PVC – polyvinylchlorid - novodurové trubky, podlahové krytiny z PVC, 
plastové okenní rámy a parapety atd. 

• Plasty z aut, elektrotechniky apod. – obsahují velké množství přidaných 
látek (plnidla, zpomalovače hoření,...) a nelze je snadno recyklovat. Tyto 
odevzdávejte spolu s celými výrobky (tedy elektrospotřebiči nebo 
autovraky). 

• Pneumatiky a duše – vyrábí se z pryže, sazí, kovových obručí a dalších částí. 
Odevzdávejte je na sběrném dvoře nebo při výměně v servisu. 

 
 
Z plastů se dají vyrobit: Tašky, stany, batohy, vycpávky do zimních bund, 
fleecové bundy a mikiny, rifle, funkční oblečení, koberce, koberečky do aut, 
plastové obaly, plastové hračky, pravítka, plastové nádobí, podlahové krytiny, 
plastová okna, bytové textilie, ... 
 
 



 

 

12 
 
 
 
 
 

Vliv na životní prostředí 
Plasty ovlivňují životní prostředí v každé fázi své existence, od těžby ropy 

a zemního plynu přes vlastní výrobu plastů až po následnou manipulaci 
s odpadem. Je tomu tak z velké části, protože chlór může v plastu reagovat 
s organickými sloučeninami, což má velmi často velmi negativní vliv na životní 
prostředí. 

Velkým rizikem jsou plasty, které končí v Tichém oceánu. Odhaduje se, že 
v moři je asi 140 miliónů tun odpadků, tvořeného převážně plasty, a každý rok 
přibývá dalších 6,5 tuny. Některé organizace tuto černou skládku nazývají 
osmým kontinentem. Jeho rozloha je asi 700 000 km2 (některé údaje hovoří až 
o 15 000 000 km2) a klesá do hloubky až 30 m. Odpad se do ní dostává z malé 
části z lodí, ale hrubá většina pochází z pevniny, působením větru (např. 
odfouknuté odpadky ze skládek) a vody (např. vyplavené odpadky 
při povodních). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Plastic objects; Cjp24; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic_objects.jpg?uselang=cs; Public domain 

 
Zdroje 
http://www.ecmost.cz/chemie.php?page=clanky 
http://www.esab.cz/cz/cz/about/environmental-glossary.cfm                                  
http://www.lis-na-pet-lahve.cz/recyklace-plastu.php 
http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Plasty.html 
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=odpady:jak_se_tridi_a_recykluji_plasty 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/310819-osmy-kontinent-z-odpadku-v-pacifiku-dal-
bobtna.html 
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Nápojové kartony – co všechno bychom měli vědět 
Martina Machalíková, Martina Radová, H1.T 
   
 

Co je to nápojový karton? 
Obal TetraPak je původně dílem stejnojmenné švédské firmy a nápad 

jejího zakladatele Rubena Rausinga. Dělí se na aseptické = trvanlivé výrobky a 
neaseptické = pasterizované výrobky. Aseptické mají 6 vrstev (1 papír, 4 
polyethylen, 1 hliník) a neaseptické 4 vrstvy (pouze 1 papír a 3 polyethylen).  

Papír dodává obalu pevnost. Polyetylen nepropouští vodu ani 
mikroorganismy. Hliník pak chrání obsah obalu před světlem. Jeho hlavní 
výhodou je téměř dokonalá ochrana toho, co je uvnitř. 
 
 
 

Jak třídit? 
Obaly, na kterých najdete některou z výše uvedených zkratek, patří 

do oranžového kontejneru, protože se jedná o obal, v němž převládá papírová 
složka s dlouhým vláknem. Papírny mají o tento materiál velký zájem.                     

V některých lokalitách, kde nejsou oranžové kontejnery k dispozici, se 
nápojové kartony vhazují do modrého a jinde do žlutého kontejneru, což závisí 
na možnosti dalšího zpracování v dané lokalitě. V Přerově se vhazují do žlutého 
kontejneru společně s plasty. 
 

Jak se recyklují nápojové kartony? 
Recyklace krabic od mléka, džusů nebo vína je možná dvojím způsobem. 

První je recyklace v papírnách, druhou je zpracování nápojových kartonů 
do stavebních desek. V papírnách se používá papírová složka, která činí asi 75 % 
hmotnosti celého kartonu.  

Papír z nápojových kartonů je velmi kvalitní, vyrábí se ze skandinávských, 
speciálně pěstovaných stromů a hodí se k dalšímu použití. Při této metodě 
vzniká odpad v podobě polyethylenové a hliníkové folie, které se dále používají 
na výrobu tepla, speciálních palet nebo se zpracovávají chemicky. Za 100 % 
recyklaci lze považovat výrobu stavebních desek. Kartony se rozdrtí a při 
teplotě kolem 200° C se lisují do desek, které mají podobné použití jako 
sádrokarton. 
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Zdroj: Desky vyráběné z nápojových kartonů; EKO-KOM; http://alik.idnes.cz/foto.aspx?r=alik-foto&c=A110525_114107_alik-alikoviny_mrk 

 
 

Recyklace v papírnách 
Nápojové kartony se recyklují pomocí tzv. „vířivého rozvláknění", 

označovaného také jako mokrá metoda. Nejprve se oddělí jednotlivé vrstvy 
fólie, na sítech se zachytí kvalitní papírová vlákna, která se pak použijí k výrobě 
papíru nebo lepenky. Tím se získá z nápojových kartonů 70 – 90 % celulózových 
vláken určených k opětovné výrobě papíru. Rozvlákňování trvá 15 – 30 minut a 
není nutné používat pomocné chemikálie ani teplou vodu.                                                                                    
Základem úspěšného rozvláknění je materiálová čistota, u vytříděných 
nápojových kartonů by nemělo být znečištění větší než 10 %.  
 

Co se zbytkem? 
Zůstane nám hliníková fólie a polyetylen. Tyto materiály jsou někdy 

spalovány v papírnách při výrobě páry. Ta je zpravidla využita při sušení 
buničiny, někdy však i při výrobě elektrické energie pro potřeby 
rozvlákňovacího procesu. Někdy jsou fólie a polyetylen dále materiálově 
využívány, např. na výrobu palet, různých nádob apod.  

Hliníková fólie má vysokou hodnotu, a to zejména díky náročnosti 
výroby hliníku z bauxitu, který je jeho přírodním zdrojem. Proto je mechanická 
recyklace zbytků hliníkové fólie komerčně zajímavá. Naopak výroba primárního 
polyetylenu je velmi laciná, a proto je mechanická recyklace polyetylenu 
obsaženého v nápojových kartonech z ekonomického hlediska spíš nevýhodná.  

Při využití nevláknitých materiálů se upřednostňuje tzv. pyrolýza. Spočívá 
v řízeném ohřevu směsi hliníku a polyetylenu na teplotu dostačující 
pro zplynování polyetylenu, přičemž hliník zůstává neporušený a čistý. 
Zplynovaný polyetylen má vysokou výhřevnost, je výborným palivem 
využitelným jak při sušení buničiny, tak i pro vlastní pyrolýzu. 
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Jednotlivé kroky recyklace nápojových kartonů: 
1. Sběr v domácnostech – Pozornost je třeba věnovat dobrému vypláchnutí, 

zejména u obalů od mléka či smetany. 
2. Sběr nápojových kartonů – Kontejnery na nápojové kartony se poznají 

podle oranžové nálepky. V Přerově je na žlutých kontejnerech. 
3. Svoz nápojových kartonů – Nápojových kartonů je podstatně méně než 

jiných tříděných odpadů. Ročně se sveze asi 2700 tun. 
4. Dotřídění nápojových kartonů – Dotřiďovací linky jsou obvykle ty stejné, 

na kterých se třídí papír nebo plasty. Jejich úkolem je odstranit nežádoucí 
příměsi a vytvořit tak požadovanou surovinu pro zpracovatele. 

5. Recyklace nápojových kartonů – Jde o další zpracování kvalitního papíru 
v papírnách nebo o výrobu stavebních a izolačních desek. 

6. Nové výrobky – Jedná se buď o papír vysoké kvality nebo o stavební desky 
sloužící jako podlahové krytiny nebo materiál na stavbu celých domů. Menší 
domek vyžaduje asi 5 tun těchto desek, což odpovídá asi 30 000 nápojových 
kartonů. 

 
 

Zdroje  
http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/napojove-kartony 
http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Napojove_kartony.html 
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O čistém království 
Jarmila Svozílková, Sandra Janásová, Petr Stoklásek, H1.T 
 

Bylo nebylo jedno malé království. V tomto království, kam oko dohlédlo, 
se všude povalovaly plasty. Král této země se jmenoval Bedřich, byl již starý a 
nedokázal vše zařídit tak, aby lidé třídili plasty. Proto by rád pro svou krásnou 
dceru Vendulku našel prince, který by ji s kralováním pomáhal. Rozhodl se dát 
království a ruku princezny tomu, kdo dokáže naučit jeho lid třídit plastový 
odpad.  

Do království se sjeli princové, ale ani jednomu z nich se nepodařilo 
obtížný úkol splnit. Když už král Bedřich přestával věřit, že někdo tento těžký 
úkol dokáže zvládnout, na hranicích království se objevil princ Petr. Pocházel 
z daleké země a o vyhlášeném úkolu neměl zdání. Po příjezdu do země ho jen 
udivilo, že může někdo tak ohrožovat přírodu. Jen co dojel do hlavního města, 
se v hostinci dozvěděl o těžkém úkolu. Zprvu ho moc nezajímal, říkal si, že když 
si tak zaneřádili přírodu sami, tak ať si také sami pomohou.  

Jednou však při projížďce narazil osobně na princeznu Vendulku. Ta se 
mu tak zalíbila, že neodolal a přihlásil se na splnění úkolu. Jelikož už věděl 
z domova, jak třídit odpad, tak to pro něho nebylo až tak těžké úkol splnit. 
Nejtěžší bylo to, že musel naučit obyvatele království třídit odpad. To mu sice 
dalo nejvíce zabrat, ale nakonec se mu to povedlo.  A tak den po dnu, týden 
po týdnu sbírali a uklízeli celé království.  

Jednoho dne si král Bedřich zavolal prince a řekl mu: „Děkuji ti za velkou 
pomoc. Za odměnu ti velmi rád dám ruku princezny a celé království k tomu“. 
Svatba byla veliká a krásná. Nikde se nepovalovaly plasty a král Bedřich s novým 
králem a princeznou Vendulkou se mohli konečně pořádně nadechnout čistého 
vzduchu. Král Bedřich byl konečně šťastný, že si jeho dcera Vendulka našla 
prince, s kterým udržují jejich království v plné kráse a už nikde se nepovalují 
plasty. Nový král a královna žili spolu šťastně až do smrti a měli spolu 2 děti. 
První se narodil syn, tak ho pojmenovali po dědovi Bedřichovi, další byla dcera a 
ta se jmenovala Vendulka po svojí mamince. Všichni spolu žili šťastně v čistém 
království.  
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Krátký život mikrotenového sáčku  
Petra Vincková, Lenka Mišová, V1 

 
Byl den jako každý jiný. Probudil jsem se jako každé ráno schován v šuplíku 

ještě spolu s dalšími kamarády, kteří byli stejní jako já. Jsem z plastu, přesněji 
z mikrotenu a narodil jsem se v továrně, kde mě vyrobili. Abych pravdu řekl, můj 
život tady v šuplíku nebyl moc dobrodružný. Den co den šuplík někdo otevře, 
přesune nás nebo i v horších případech po nás sáhnou a vytáhnou ven. Nikdo 
doposud nezjistil, co se s námi děje dál. Každý z nás by si přál, aby si nás vybrali. 
Vždycky jsme byli zvědaví, co následuje potom. Určitě něco lepšího než tma tady 
v šuplíku.  

Jednoho dne jsem se dočkal. Jako každé ráno se šuplík otevřel. Velká ruka 
mě vytáhla a já uviděl světlo. Bál jsem se toho, co mě čeká, ale moc jsem se těšil. 
Když jsem se rozkoukal kolem sebe, uviděl jsem kuchyň. Než jsem se stihl pořádně 
rozkoukat, ta velká ruka, co mě vytáhla ze šuplíku, do mě šoupla jídlo, asi svačinu. 
Připadal jsem si takový těžký a plný. Ale těšil jsem se, co bude dál. Uložila mě 
do takové velké tašky mezi nějaké ostatní věci. Byl jsem na ně úplně namačkaný. 
Moc pohodlně se mi teda neleželo. 

Když jsem tu ležel už tak dobré tři hodiny, někdo tašku otevřel a vytáhl mě. 
Už jsem si říkal, že jsem osvobozen. Ale jediné, co se stalo, tak že ze mě vytáhl 
jídlo. Ulevilo se mi, protože už jsem nebyl tak těžký. To jsem ale nevěděl, co 
následuje potom. Ležel jsem tam na stole a díval se kolem sebe. Bylo tu moc lidí a 
neviděl jsem nic jiného než je. Najednou však po mě sáhli a spadl jsem 
do takového kbelíku. Nebylo to tu zase moc pohodlné, ale to se dalo přežít. Jediné, 
co mi vadilo, byl ten zápach. Poté se kbelík zvedl i spolu se mnou a vysypal se 
do takové velké žluté kovové popelnice.  
 Rozhlížel jsem se kolem sebe. Viděl jsem různé odpadky, některé zmačkané, 
roztrhané i rozbité. Byl tady ještě větší zápach než ve kbelíku. Myslel jsem, že už 
pomalu umírám. Když vtom nás zase někam odvezli. Byla to velká továrna, kde mě 
vyrobili. Ale co mě čekalo teď?  

Vysypali mě spolu s dalšími odpadky na smrt. Moc jsem se bál, nevěděl 
jsem, co bude. Vtom nás rozhodili na pult. A v tu ránu jsem cítil, že přijde něco 
zlého. A nemýlil jsem se. Najednou rána a já jsem přestal vnímat.  Myslím, že jsem 
umřel. A bylo to tak.                

,,Už se nikdy neprobudím,“ říkal jsem si. Za pár dní jsem se probudil. Stál 
jsem v regálu mezi PET lahvemi. Rozhlížel jsem se pořád dokola a dokola. Uviděl 
jsem zrcadlo a nevěřil jsem svým očím. Byla ze mě PET láhev. Chvíli jsem stál 
vyděšeně. „Co se mnou teď bude? Co když skončím zase ve kbelíku?“ Takové 
otázky mě doprovázely celý můj život. Ale pořád jsem doufal, že život jako PET 
láhev bude mnohem lepší než jako mikroténový sáček.  
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Plastová láska 
Dohnálková Klára, C1.P 
 
  V jedné továrně na plasty se zrodila plastová láhev, ale nebyla to 
ledajaká láhev. Byla to láhev Hanácké kyselky. Naplnili ji vodou s bublinkami 
s příchutí malin a naložili do nákladního auta. Tam se seznámila se stovkami 
dalších plastových lahví. Byly to různé druhy ochucených vod, ale i přírodní 
vody s bublinkami i bez bublinek. Všechny byly milé a byla s nimi legrace.  
 Najednou Malina zahlédla plastovou láhev, která byla jiná než ostatní. 
Byla temně zelená, měla úžasné linie a na zádech obrovského orla. Jmenovala 
se Mattoni, jemně perlivá s příchutí citronu. Malina se zamilovala a ani Citron 
na tom nebyl jinak. Celou cestu se na sebe dívaly a ostatní láhve nevnímaly.  
 Auto zastavilo před velkým supermarketem a shodou okolností Malinu i 
Citron řidič vyložil. Prodavač je odnesl dovnitř a začal je skládat do regálů. 
Bohužel nestály vedle sebe, ale naproti sobě, takže se spolu nemohly bavit. 
Takže se na sebe jenom dívaly. Už ani nedoufaly, že budou spolu.  
 Jednoho dne přišla paní s chlapečkem a koupili si Malinu i Citron. Dali 
oba do ledničky, ať se vychladí. Stály tam vedle sebe a zamilovaně se na sebe 
dívaly a povídaly si až do rána. Druhý den přišla paní a vytáhla oba z ledničky. 
Měla návštěvu, tak oba brzy vyprázdnila do skleniček, zmačkala je a vyhodila 
do žlutého kontejneru.  

Zanedlouho přijel popelářský vůz a Malina s Citronem se ocitly 
v hromadě dalších plastových lahví. Něco je začalo mačkat, až Malina nemohla 
dýchat. A tak jeli a jeli a láhve do vozu stále přibývaly, až ten příšerný vůz 
zastavil a zase je vysypal na ještě větší hromadu plastových lahví v nějaké velké 
budově. Tam je lidé rozebrali podle barev, rozdrtili na malé kousíčky a pak 
převezli do jiné továrny. Tentokrát je nasypali do velkého stroje, který je 
roztavil a vytvořil z nich lopatku a kyblíček. A tak spolu šťastně žily, dokud se 
nerozbily. 
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Plastový hřbitov 
Pavlína Zubíková, C1.P 
 

Jednoho dne jsem se ocitla na plastovém hřbitově. Nebyla jsem tam 
sama. Byly tam tisíce dalších lahví a dalších plastových věcí. Zanedlouho přímo 
ke mně přijel člověk ve zvláštním stroji, který mě uchopil do svých spárů a nesl 
mě někam pryč. Byla tam spousta lidí, kteří mu pomáhali probírat všechny 
plasty. Odšroubovali mi hlavu a bez ní jsem pokračovala do továrny. Tam ze mě 
udělali krásný svítící růžový nočník.  

Odvezli mě do obchodu, kde si mě vybrala dobře vypadající paní. Od té 
doby jsem užitečná pro jednu malou holčičku a doufám, že nikdy nezačne 
chodit na záchod. Po čase se ale ukázalo, že už mě nepotřebují, a tak mě 
vyhodili. Tak jsem se dostala zpět na plastový hřbitov. A tak tady ležím a 
nadšeně čekám na to, až mě divný stroj zase popadne do svých spárů. A hele, 
už jede! 





 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SKLO 
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Sklo – co všechno bychom měli vědět 
Miluše Prusáková, Tomáš Chalupa, Denisa Poláchová, Gabriela Sobková, K1.A 
Jana Vláčilová, V1 
 

Historie 
Sklo bylo objeveno ve starověku současně na mnoha místech světa a 

zdaleka nemělo dnešní podobu, byla barevné nebo černé. První počátky 
českého skla spadají přibližně do 11. století. Velký rozmach českého sklářství 
nastal až v 17. století, za dob vlády císaře Rudolfa II., kdy vzniká v Českých 
zemích středisko sklářských umělců, které zastíní i vyhlášené Benátky.  

V 18. století se v Česku rozvíjí výroba broušeného neboli křišťálového 
skla, které se stává sklem známým a uznávaným po celém světě a to svou 
naprostou bezbarvostí a leskem.  
Vzkvétá také výroba tabulového skla a výroba nepravých drahokamů a perel. 
 

Výroba skla 
Základem pro výrobu skla je směs surovin, ze kterých se sklo vyrábí. Tato 

směs se nazývá sklářský kmen. Základní surovinou pro výrobu skla jsou sklářské 
písky s obsahem 60 – 80% oxidu křemičitého. Dalšími základními složkami 
běžných skel jsou oxid vápenatý, sodný a draselný. 

Sklo vzniká ve sklářských pecích tavením, kde se taví při teplotě 1450° až 
1550° C. Tavení sklářského kmene má tři období, roztavení (obsahuje bublinky), 
čeření (odstraňuje bublinky a sklo je průhledné a řídké) a sejití (ochlazení 
hmoty). Teprve potom se sklo zpracovává. 

Tvarování skla se provádí od ručních až po plně automatizované procesy, 
a to foukáním, tažením, válcováním, litím nebo lisováním. Sklo vytvarované 
při vysokých teplotách nelze prudce ochladit. Prudké ochlazení by znamenalo 
mechanické znehodnocení výrobku. Proto se výrobky ze skla ochlazují 
postupně v chladicích pecích. 
 
Rozdělení skla 
- Technické sklo (tabulové, chemické, obalové …) 

- Ploché sklo (výplně oken, dveří a výloh…) 

- Dekorativní (vázy, hodiny, světla, sklenice a sochy…) 
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Třídění skla 
- Do bílých kontejnerů patří: pouze bílé sklo, sklenice a nádoby z domácnosti. 
- Do zelených kontejnerů patří: tabulové sklo, nevratné láhve z barevného 

skla, skleněné nádoby od léků, obaly s recyklačním obalem a kódem GL, 70, 
71, nebo 72. 

- Do bílých a zelených kontejnerů nepatří: zrcadla, autosklo, žárovky, různé 
displeje, keramika, porcelán, plexisklo a varné sklo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Raytraced image of several glass objects; Gilles Tran; 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raytraced_image_of_several_glass_objects.png?uselang=cs; Public domain 

 

 
Recyklace skla 
 Recyklace je slovo cizího původu a můžeme je vyjádřit českým slovem 
koloběh. V případě recyklace skla jde o proces, při kterém sklo vstupuje znovu 
po použití do výroby jako druhotná surovina a přitom neztrácí žádnou 
vlastnost, která by snížila jeho užitnou hodnotu. 

Nejdůležitější surovinou pro výrobu skla jsou skleněné střepy. 
Před zpracováním se sklo dotřídí na speciální lince, kde se odstraní všechny 
nečistoty, například keramika, kameny, kovy. Tato recyklační linka mění odpad 
na surovinu.   
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Postup recyklace skla 
1. Manipulace se střepy je prováděna moderním nakladačem. 
2. Skleněné střepy vstupují do recyklační linky vložením do předdrtiče 

s magnetickou separací kovových částí. 
3. Proces odstranění hrubých nečistot je prováděn ruční separací. 
4. Konečné vyčištění je provedeno optoelektronickým zařízením ve dvou 

po sobě jdoucích fázích. 
5. Pomocí dělicích sít je recyklát rozdělen do frakcí podle požadované 

granuláže. 
6. Vyrobený recyklát je expedován odběratelům. 

 
Recyklované sklo se poté ve sklárnách přidává do sklářského kmene a vyrábí 

se z něj nové výrobky. Část střepů se používá na výrobu skleněných vláken 
nebo jako přísada do betonu. 
 

Využití skla 
- izolace (tepelná, protihluková) 
- design (dekorace venkovní i vnitřní) 
- bezpečnost (neprůstřelná skla, bezpečnostní skla,…) 
 
 

 
Zdroje 
 
http://www.askpcr.cz/o-skle/jak-se-sklo-vyrabi/ 
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/sklo.html 
http://www.alfaglass.cz/index.php/vyuziti-skla 
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Ze sklenice krása 
Šárka Cinková, Iveta Feriančeková, Sára Mazurková, Jana Vláčilová, V1  

 
Žil jednou jeden muž, který každý den vypil basu piva. Byl pátek ráno a 

Marek šel do obchodu pro pivo. Koupil si nádherné hnědé sklenice. Pivo vypil a 
sklenici dal do kontejneru na barevné sklo. 

 
 

Druhý den přijelo auto, naložilo kontejner a odjelo do budovy na sklo. 
Tam lidé kontejner vysypali, ze sklenic odstranili nálepky a vymyli je. Pak přišla 
na řadu hrozná drtička skla. Sklo se nasypalo do pece a roztavilo se. A opatrně 
se vytvořila malá sklíčka do koleček, čtverečků, trojúhelníčků a jiných tvarů. 

 

 
 

Drobná sklíčka se vydala na menší cestu do Olomouce, kde se budou 
prodávat v Globusu. Sklíčka byla zařazena do regálu a připravena na prodej. 
Přišla k nim slečna, která se jich hodně koupila. A co z nich vytvořila? No, bylo 
to nádherné, zajímavé a originální. Však posuďte děti samy, jaká je to nádhera! 
Ze sklenice od piva se stala nádherná vitráž. 
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Život jedné Coly 
Kateřina Tůmová, K1.A 
 

Kdysi dávno mě nějaký podivný tvor v továrně vyfoukl ze žhavé hmoty, až 
se ze mě stala krásná skleněná láhev. V té továrně měli i jednu velikou věc, 
které se říká lednice nebo mrazák, která byla plná jiných lahví. Strčili mě tam a 
byla jsem tam jeden celý den. Jak jsem pomalu vystydla, tak mi byla obrovská 
zima, až jsem začala cinkat o sousedku.  

„Neboj, až tě vyndají ven, tak to bude lepší a bude ti teplo. Má to ale 
jeden háček. Asi se ti nebude líbit to, až tě naplní,“ povídá mi právě sousedka, 
do které jsem zimou cinkla. Začala jsem mít strach a rozklepala jsem se ještě 
víc. Tak jsem to nevydržela a zeptala se: „A jak to víte, že do mě něco dají?“  

Tentokrát mi začala vyprávět jedna stará zaprášená láhev. „Začne to tím, 
že tě vyndají ven z lednice, strčí tě do krabice a v ní tě pošlou do jiné továrny. 
Tam na tebe nalepí takový štítek s názvem, jak se budeš jmenovat, a poté 
do tebe vylijí nějakou tekutinu. Dají ti i vršek, aby z tebe ta tekutina nevytekla.“ 
Stará sklenice se na chvíli odmlčela a začala potichu pochrupovat. 

To ale bylo zajímavé. A co se mnou bude dál? Nevydržela jsem to dlouho 
a zeptala se. Stará sklenice na mě mrkla a pokračovala: „Pak tě strčí 
do přepravky a odvezou v nákladním autě do obchodu, kde si tě může někdo 
koupit. Může to trvat pár minut, ale i několik dní.“ 

Uběhlo pár dní a opravdu jsem jela do jiné továrny, kde jsem dostala 
název Cola, naplnili mě nějakou černou tekutinou a cítila jsem se strašně plná. 
Pak jsem se dostala do obchodu, kde byla spousta takových divných lehkých 
lahví a jen pár skleněných jako já. Pořád jsem se cítila strašně plná a dozvěděla 
jsem se, že nejsem ani moc zdravá kvůli vysokému obsahu cukru. Byla to věc, 
která mě nepotěšila, že se kvůli mně kazí lidem zuby a kvůli tomu mě nikdo 
nekoupil dlouhé týdny.  

Už jsem ztrácela naději, že mě někdy někdo koupí, když vtom si mě kdosi 
vzal a koupil. Měla jsem strašnou radost, že se zase podívám do světa, ale poté 
mě doma odložili a tam jsem zůstala zase několik dní někde v komoře a po tmě. 
O pár dní později mě vytáhli a to pití ze mě vylili ven. To byla úleva, jak jsem 
byla najednou lehká, ale pak mi to přišlo líto a já se cítila úplně bez života.  

Až jsem vyschla, tak mě hodili do popelnice a tam jsem se rozbila o jiné 
skleněné láhve. Čekala jsem dlouho, co se bude dít a pokaždé, když na mě 
dopadla další vyhozená sklenice, jsem se rozbíjela na menší a menší kousky. 
Nakonec pro nás přijelo nějaké auto a odvezlo nás zase do továrny, kde jsem se 
narodila. Teď jsem umírala, ale byla jsem si jistá, že se narodím znova. A kdo ví, 
třeba ze mě bude tentokrát něco užitečného a zdravého.  
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Okno Žofr a balón Monty 
Klára Dohnálková, Pavlína Zubíková, C2.P 
 
 Jednoho dne v jedné továrně vyrobili okno, které si začalo říkat Žofr. Bylo 
to velmi kamarádské a upovídané okno. Brzy ho naložili do nákladního auta 
jménem Květoš, který byl nadšený, že pojede zase jednou na výlet. Oni s ním 
totiž moc často nejezdili. Květoš celou cestu povídal, a tak jim ta dlouhá cesta 
až do Přerova utekla velmi rychle.  

Dojeli až k nákupnímu centru Prior, které má prosklené skoro všechny 
stěny. „To tam budu ale mít kamarádů a budu všem na očích,“ potichu si 
zabroukal Žofr. Ale to se moc spletl. Oken tam sice byla spousta, ale žádné 
z nich se s ním nechtělo bavit, protože Žofra zasadili místo jejich kamaráda 
Pepy.  

Jednoho dne se k Žofrovi přikutálel balón z obchodu s hračkami. „Ahoj, já 
jsem Monty a jak se jmenuješ ty?“ začal si s ním povídat balón. „Mé jméno je 
Žofr, moc mě těší.“ A vtom najednou na něj Monty skočil, protože balóny se 
mezi sebou zdraví nejen slovy, ale také šťouchancem. Jenomže Žofr to nečekal, 
a tak se polekal, že praskl a vysypal se na zem. Naneštěstí se do Montyho 
zabodl jeden střep, a tak se pomalu vyfoukl. 

Přiběhli lidé, kteří Žofra zametli, a vysypali do zeleného kontejneru. Tam 
Žofr ležel mezi jinými rozbitými skleněnými věcmi, a tak společně plakali a báli 
se, co bude dál. Po nějaké době přijelo auto, tentokrát se jmenovalo Bořek a 
ten je všechny uklidňoval: „Ničeho se nebojte, střepy, za chvíli z vás zase bude 
něco krásného a nového.“ Bořek je dovezl do veliké továrny, kterou už Žofr moc 
dobře znal. „Tady mě vyrobili!“ křikl na ostatní. Poznával lidi i stroje, a tak už se 
nebál. Nakonec z něj vyrobili krásné bezpečnostní sklo a Žofr byl velice 
spokojený, že už svými střepy nikoho nevyfoukne. 

A co se stalo s Montym? Zalepili ho a dali do výprodeje jako poškozené 
zboží. Jednou si ho ale určitě někdo koupí a bude si s ním moc rád hrát. 
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Papír – co všechno bychom měli vědět  
Jana Skřebská, Gabriela Sollárová, Jiří Ševčík, Erol Karakan, K1.A 
 
 

„Geniální vynález, díky kterému vznikla byrokracie.“ 
 Papír. Naprostá samozřejmost každého dne. Píšeme na něj, čteme z něj, 
balíme si do něj salámy a dárky. Papír vznikl v Číně asi ve 2. století př. n. l. 
Do Evropy ho propašovali Arabové. Proto první papírny vznikly tam, kde měli 
Arabové tehdy vliv, tudíž hlavně ve Španělsku. Ačkoliv byl tehdejší papír méně 
kvalitní než pergamen, uchytil se díky tomu, že byla jeho výroba levnější. My si 
nedokážeme dnes život bez papíru představit. Nevycházely by noviny, knihy, 
neexistovala by byrokracie. 
 

Co to vlastně papír je? 
 Papír se vyrábí relativně jednoduše z vláken celulózy. Jako vstupní 
suroviny pro výrobu papíru slouží recyklovaný papír (46 %), chemická buničina 
a „dřevo stromů“ (cca 9 %), popřípadě někdy i bavlněné hadry či konopí. 
Jednotlivé suroviny se namočí do vody a pomalým mletím se z nich získávají 
vlákna celulózy. Po dalším čištění se tato vlákna naloží na síto. Voda se nechá 
odtéct a zbylá směs se vysuší a slisuje. V současnosti v ČR zpracovává sběrový 
papír asi 20 papíren. 
 Ve skutečnosti se princip výroby papíru od středověku nezměnil. Šikovný 
kutil si může vyrobit papír doma sám. Zhruba polovina veškerého vyrobeného 
papíru se využívá v obalovém průmyslu. 
 

Jak je to s papírem? 
 Odhadované množství papíru v komunálním odpadu je mezi 10 – 25 %. 
Jiný odhad ukazuje, že každý obyvatel zlikviduje za rok kolem 250 kg papíru. 
V celosvětovém měřítku se pak odhaduje nárůst spotřeby papíru o 25 000 000 
tun ročně. Vezmeme-li v potaz, že papírové vlákno je možné recyklovat 6 – 7x, 
pak recyklace papíru skutečně dává smysl. Docela. 
 

Recykluji papír – šetřím naše lesy? 
 Ne tak docela. Toto agitační heslo skutečnost tak trochu zamlžuje, lépe 
řečeno zjednodušuje. Ano, pravda je, že k výrobě papíru se dřevo používá. 
Ovšem to neznamená, že se vykácí kdejaký starý les, aby bylo na co tisknout 
noviny. Pro účely papírenského průmyslu se pěstují tzv. účelové (monokulturní) 
lesy. Ideální strom, jehož dřevo je vhodné pro výrobu papíru je 40 – 70 let starý 
s objemem kmene kolem 20 cm. Pokud strom tyto požadavky nesplňuje, je jeho 
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dřevo využito spíše k nábytkářským účelům nebo se z něj vyrábí prkna, trámy 
apod.  

To znamená, že na výrobu papíru se vysazují stromy účelově a stejně tak 
se i účelově kácí. Na tunu papíru připadne cca 13 stromů výše uvedených 
parametrů. Výsledkem recyklace papíru je tedy především omezení nutnosti 
výsadby lesních monokultur. 

Při recyklaci papíru se ušetří především samotné stromy (použitím 1 tuny 
sběrového papíru ušetříme asi 17 stromů v lese) a uspoří 50 % energie a 40 % 
vody. Sníží se také znečištění vzduchu (o 75 %) a vody (o 35 %). V ČR je 
v současnosti znovu využíváno asi 30 – 40 % sběrového papíru. 
 

Výroba papíru není ekologická 
 Papírny jsou ve své podstatě energeticky velmi náročné chemické 
továrny. Výroba papíru je náročná na energii a vodu. Výrobou energie vznikají 
emise ze spalování a vodní kaly vznikají při čištění vody. Velká část produkce 
papíren také obsahuje chemicky ošetřený papír (bělení papíru), při jehož 
výrobě vznikají chemické odpady. Odpady ze dřeva se kompletně využijí jako 
palivo v papírně nebo se prodávají ve formě briket nebo jako biomasa určená 
k topení. 
 

Jaká je spotřeba papíru? 
Množství papíru sebraného v Praze: 

2006 cca 22245 tun 
2007 cca 23771 tun 
2008 cca 26732 tun 
2009 cca 28128 tun 
2010 cca 26162 tun 

 
Spotřeba papíru stále roste. Na jednoho obyvatele ČR připadá ročně 

spotřeba cca 250 kg papíru, což je dvojnásobek spotřeby před 10 lety. 
Meziroční nárůst recyklace papíru je přibližně 10 %. Recyklace papíru má vedle 
ekologického významu i význam ekonomický. Pomáhá papírnám redukovat 
náklady na výrobu papíru úsporou primárního zdroje celulózy (v ČR se 
k recyklaci odevzdává asi 43 % papíru, ze kterého se u nás recykluje až 70 % a 
zbytek se vyváží.) Noviny, plata na vejce či vlnité lepenky nebo toaletní papír 
jsou většinou vyráběny z recyklovaného papíru. Třídění papíru má svou 
dlouholetou tradici a je velmi dobrý nápad ji udržovat i nadále. 
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Co třídit? 
 

 
 

 
 

- Noviny, časopisy (přečtené i nepřečtené) 
- Sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky, žákovské knížky, indexy 
- Reklamní letáky, reklamní tiskoviny 
- Knihy (bez tvrdých obalů), paperbacky, brožury 
- Katalogy, telefonní seznamy 
- Kancelářský papír (i ze skartovaček) 
- Prezentační booklety (bez plastových částí) 
- Krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír 
- Dopisní obálky, pozvánky, vizitky, jízdenky 
- Účtenky, složenky, upomínky, daňová přiznání 
- Papírové etikety, booklety z CD a DVD 
- Obaly od potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáčků) 
- Vnější obaly od čokolád, krabička od zubních past, apod. 
 
Co nepatří do modrého kontejneru? 
- Kopíráky – obsahují karbonový prach 
- Pauzovací papír, spodní strany samolepek 
- Papír s povrchovou úpravou (křídový, lakovaný) 
- Tapety od lepidla 
- Zašpiněný papír (od barev, lepidel, mastnoty, krve,…) 
- Zalaminovaný papír (občanky, řidičáky,…) 
- Použitý toaletní papír, papírové kapesníčky – obojí jde kompostovat 
- Použité mokré nebo vlhké papírové utěrky 
- Hygienické vložky 
- Plata od vajec, které nemají recyklační značku (lze je kompostovat) 
- Nápojové kartony (a to i přesto, že papír obsahují) POZOR jsou výjimky! 
- Použité bankovky (ty se drtí a vyrábí se z nich izolační panely) 
 

Nepalte papír v kamnech, máte-li možnost ho vytřídit do modrých 
kontejnerů. Máte-li však rádi chemické pokusy, pak vězte, že například pálením 
barevných magazínů, letáků a obalů uvolníte do ovzduší nebezpečné 
(karcinogenní) chemikálie z barev a chemických přísad používaných při výrobě 
tohoto papíru. Jejich následným vdechováním se pak nejspíš sami přesvědčíte 
o jejich nebezpečnosti.  
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Čas na změnu: 
1) používat papír na psaní z obou stran 
2) nekupovat výrobky na jedno použití (kapesníčky, tácky,…) 
3) kupovat výrobky z recyklovaného papíru (toaletní papír, sešity, obálky,…) 
4) třídit papír podle jednotlivých typů podle požadavků odběratele 

(novinový papír, časopisy, smíšený papír a lepenka) 
5) umístit na poštovní schránku nálepku zamezující vhazování letáků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroje  
 
Koukolová Jiřina, Šašinka Radim.  Panoptikum našich odpadků. Hnutí DUHA Olomouc, 2001 
Kindersley, Dorling. 1001 otázka a odpověď. Bratislava: Timy spol. s.r.o., 1996. ISBN 80-
88799-24-4 
http://www.zelenezpravy.cz/recyklace-papiru-opravdu-vime-jak-%E2%80%93-2-dil/ 
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Pohádka o recyklaci papíru 
Jana Skřebská, Gabriela Sollárová, Jiří Ševčík, Erol Karakan, K1.A 
 

Malý chlapeček jednoho krásného, podzimní dne udělal papírového 
dráčka. Chvíli si s ním hrál, ale brzy venku přestalo foukat, tak ho dráček velice 
rychle omrzel. Chlapeček nevěděl, co s ním, a tak ho hodil do koše. Chtěl si 
něco pouštět i doma a postavil si z dalšího papíru vlaštovku. Ale i ta ho rychle 
omrzela, proto i ji hodil do koše. Chlapečkova maminka netřídila odpad a tak 
dráček s vlaštovkou věděli, že skončí na smetišti, kde si už s žádnými dětmi 
nebudou moct hrát. 

Chlapeček šel večer spát a papírový dráček s vlaštovkou se rozhodli, že 
neskončí na skládce a od chlapečka uletí otevřeným oknem. Cestou potkali 
spoustu dalších takových dráčků a vlaštovek, které malicherné děti vyhodily. 
Dráčci a vlaštovky nechtěli bezcílně poletovat, ale chtěli si hrát s dětmi, a tak 
letěli ke kouzelníkovi pro pomoc.  

Kouzelník dlouho přemýšlel. Nakonec přišel na to, jak by jim všem mohl 
pomoci. Rozhodl se, že z nich udělá pomocí kouzla recyklace nový čistý papír, se 
kterým si děti budou moct znovu hrát. Dráčci a vlaštovky byli tímto nápadem 
nadšení. Kouzelník zamával svou kouzelnou hůlkou a stal se z nich nový čistý 
papír. Tento papír poslal do školek a škol, kde si s ním děti znovu hráli a všichni 
byli šťastní. 
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Pohádka o papíru 
Kateřina Motáňová, Anna Oravcová, Šarlota Michálková, Kristýna Mravcová, 
H1.T 
 

Na jedné krásné rozkvetlé louce stál velký a mohutný strom. Za letních 
dnů a večerů pod něj lidé chodili sedávat a v zimě si kolem hrály a dováděly 
děti. Jednoho dne však přišla velká bouřka a strom se pod náporem zuřivého 
větru zlomil. Lidem to bylo moc líto a o pár dní později si pro něj přišli 
dřevorubci a spolu s dalšími stromy ho odvezli neznámo kam. 

 Dojeli k podivné budově, kde všechny ty stromy krásně zpracovali, 
očistili a připravili na další cestu. Tentokrát ta cesta trvala mnohem déle. 
Po několika dnech auto zastavilo před starou ruční papírnou. To bylo samého 
namáčení, sušení, lisování, mačkání, míchání a pořád dokola, až z toho vznikl 
krásný jemný a hladký papír. Ten se potom zabalil a poslal do místního 
obchodu.  

Jednoho dne šel kolem obchodu chlapec a ten si krásný papír koupil, aby 
na něj mohl nakreslit nějaký obrázek. Hned, jak přišel domů, vytáhl pastelky a 
začal kreslit. Jako první nakreslil malé červené auto, potom velký barevný míč a 
nakonec malého pejska s vypláznutým jazykem. Jakmile obrázek dokončil, 
vystavil si ho na svou nástěnku.  

Po několika letech chlapeček vyrostl a rozhodl se obrázek vyhodit. Takže 
ho vzal a vyhodil do modrého kontejneru. O několik dní později přijeli popeláři 
a obrázek spolu s dalším papírem odvezli. Po dlouhém třídění a upravovaní byl 
z obrázku zase krásný a čistý papír. 
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O papírové panence 
Klára Brodová, Eva Novosadová, Lucie Urbanová, Pavel Provazník, H1.B 
 
 Byla jednou jedna papírová panenka Adélka a ta byla celá 
z recyklovaného papíru. Byla chudá, ale byla nejšťastnější panenka na světě. 
Měla totiž svou maminku, která byla taky celá z papíru, a měla ji moc ráda. 
Jednoho dne se stalo to nejhorší, co se mohlo Adélce stát. Její maminka 
zemřela a byla recyklovaná. A tak se Adélka ocitla ve velkém světě sama. 
 Po nějakém čase se vydala do světa a dlouho bloudila lesem, než našla 
malinkou chaloupku. Zaklepala na dveře a otevřela hodná babička a pozvala 
Adélku dál, aby u ní přespala.  

Ráno se Adélka vydala na cestu. Došla do ohnivého království, ale 
nevěděla, že tam vládne zlá královna. Ta, když se dozvěděla, že se k ní 
do království dostala papírová panenka, zuřila tak, že se otřásalo celé království. 
Hned si nechala papírovou panenku zavolat do zámku. Adélka se velice bála, že 
se jí něco stane. Naštěstí nestalo, i když ji chtěla královna zavřít do žaláře. 
Zabránil jí v tom totiž její syn princ Ohníček. Hned, jak uviděl panenku, tak se 
do ní bláznivě zamiloval a Adélka do něj. Královna tak Adélku vykázala ze svého 
království.  

Ohníček z toho byl nešťastný a utíkal za ní. Našel ji v hlubokém lese a 
samou radostí z toho setkání ji objal. Ale zapomněl, že je celičká z papíru, tak jí 
celou spálil. V okamžiku, kdy se z ní stal popel, se ozval zlý smích královny. 
Ohníčkovi to bylo strašně líto a začal plakat nad ztrátou milované panenky. 
Najednou se u něj objevila hodná babička, u které Adélka přespala. Byla to totiž 
kouzelná babička. Hned poradila Ohníčkovi, ať vezme její popel a jde 
za čarodějnicí hluboko v lese. 

Ohníček se vydal na cestu. Došel k domku, zaklepal a vešel. Byla tam 
taková stará babice a hned se ho zeptala, co chce. Řekl jí, co se mu stalo, a že 
by chtěl vrátit život své milované Adélce. Babice mu řeka, že to nebude vůbec 
jednoduché. Potřebuje k tomu totiž něčí duši. Ohníček okamžitě řekl, že jeho 
matky, zlé královny. Babice souhlasila a proměnila Adélku v ohnivou panenku. 
Královna zemřela a všichni ohniví lidé se měli zase dobře. Od té doby Adélka a 
Ohníček spolu žili šťastně až na věky. 
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Pohádka o kartonu 
Dreksová Markéta, Porčová Kateřina, Hůlová Veronika, Hledíková Monika, H1.B 
 
 Na planetě Papirus ve městě Karton žily čtyři papírové krabice. Krabice 
žily všechny v jednom papírovém domě. Jednoho dne se rozhodl člověk 
jménem Sam, že navštíví planetu Papirus. Nasedl na nebeskou loď a letěl 
vesmírem, až doletěl na letiště v Kartonu. Ubytoval se v hotelu Papírák hned 
vedle domu čtyř krabic.  
 Sam přišel na pokoj a začal si ho prohlížet. V nočním stolku našel 
podivnou lahvičku s krásně vonícím nápojem.  Přemýšlel, jestli se má nebo 
nemá napít, ale nakonec ji vypil. Nápoj nejenže nádherně voněl, ale byl sladký 
jako med. Chvíli se nic nedělo, ale pak mu tělem začaly prostupovat plameny. 
Ze Sama se stal ohnivý muž a začal zapalovat vše kolem sebe. Když vyšel 
z hotelu, začal zapalovat jeden papírový dům po druhém. Obešel celé město, až 
se dostal zpátky k hořícímu hotelu a domu čtyř krabic. Krabice si Sama včas 
všimly, a tak stihly utéct pryč z domu, který Sam také zapálil. Utíkaly, co jim 
jejich kartonové rožky dovolily. Doběhly až k nebeské lodi a nasedly na ni. V lodi 
byl nastaven autopilot směr planeta Země.  
 Čtyři krabice doletěly na Zem. Vysedly z lodě a rozhlížely se kolem. Byly 
moc překvapené, že nevidí žádné stromy ani žádný papír. Za chvíli k nim došli 
lidé a zvědavě si je prohlíželi. Netrvalo dlouho a začali se krabic vyptávat, co 
jsou zač. Krabice se zase vyptávaly, kam zmizely stromy. Krabice se dověděly, že 
všechny stromy lidé pokáceli, všechen papír vyplýtvali, a tak jsou krabice 
jediným papírem na planetě.  
 Krabice pak vyprávěly, jak jeden člověk zničil celou planetu Papirus a jak 
jediné utekly a zachránily se. Lidé se jim omluvili a nabídli jim domov na Zemi. 
Postupem času si lidé krabic začali velmi vážit pro jejich moudrost a krabice jim 
za to poskytly elixír, který navrátil na Zemi stromy a keře a všechnu zeleň. Lidé 
sice papír ze stromů začali vyrábět, ale tentokrát už ho neplýtvali a všechny 
vykácené stromy nahradili novými, takže je Země opět krásně zelená a živá. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. BIOODPAD 
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Bioodpad - co všechno bychom měli vědět 
Jakub Peřina, C1.P 

 
 Bioodpadem je odpad, který je biologicky rozložitelný pomocí 
mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých 
organismů. Rozpadem vzniká stabilní organická hmota. 

Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální 
sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování (tvorba 
skládkového plynu a výluhu). Při separovaném sběru je však bioodpad 
surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost) využitelný 
v široké škále lidské činnosti.  
 

Co je to kompostování 
 Jedná se o přirozený biochemický proces probíhající v přírodě, při němž 
z původních organických látek pod vlivem živých organismů (mikrobů) vzniká 
stabilní hnojivo – kompost, bohatý na humusové látky a rostlinné živiny. 
 Průmyslové kompostování probíhá ve speciálních zařízeních – 
kompostárnách, kde se na vodohospodářsky zajištěných plochách proces 
rozkladu kontroluje a optimalizuje. Probíhá zde drcení, promíchávání, 
provzdušňování apod., což vede k získání kompostu standardizovaných 
vlastností.  
 
 

Proč separovat bioodpad? 
 

• Environmentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou 
na odborně provozované kompostárně přeměněny na humusové látky 
vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat 
pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd. 

 

• Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem 
předpokládá i nově připravovaný zákon o odpadech. 

 

• Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. 
V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi 
náklady na skládkování a kompostování. 
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Jak třídit bioodpad 
 

Do bioodpadu patří:  
1) z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, 

zbytky pečiv a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, 
čajové sáčky,  

2) ze zahrady: tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma 
 

Do bioodpadu nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného 
původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Země sklizeň; Kim Newberg;  
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=8030&picture=zeme-sklizen; Public domain 

 
Snížení zápachu 
 Bioodpad je potřeba oddělovat od ostatního směsného odpadu. Má 
vysokou vlhkost a v uzavřeném koši se u dna může utvořit zvodnělý výluh, 
ve kterém odpad začne hnít. Proto je nutné ukládat do speciálních 
odvětrávaných košů, kde se výluh netvoří, a tím se minimalizuje zápach. Ke 
snadnější manipulaci s bioodpadem se mohou použít kompostovatelné 
paropropustné sáčky.  
 
Způsoby kompostování 

Kompostování provádíme v různých variantách, v nejjednodušší je 
materiál na zabezpečené ploše formován do zakládek, které jsou dle potřeby 
překopávány. Jinou variantou je kompostování v uzavřeném ventilovaném 
reaktoru. Po následném dozrání může být kompost upraven (zrnitost, vlhkost, 
obsah živin) a znovu použit. 
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K využívání odpadu metodou kompostování je určen biologický odpad 
s obsahem přirozených organických látek, zejména odpad zeleně, dřevní 
štěpky, kůra, zbytky potravin (ovoce, zelenina), odvodněné kaly z ČOV a 
některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce. 
 

Kompostování pomocí žížal – vermikompostování 
Kompostovat pomocí žížal se dá i bez zahrádky. Stačí si pořídit nebo 

vyrobit dřevěnou bedýnku s dírami ve dně pro lepší provzdušnění a odvod 
případné přebytečné vlhkosti. Do bedýnky se pak přidají žížaly hnojní, které se 
živí kuchyňským odpadem. Spolehlivě převedou vyprodukovaný bioodpad 
na kvalitní humus. 

Množství žížal záleží na produkci bioodpadu, počítá se zhruba 0,5 kg žížal 
na 0,25 kg bioodpadu denně. Žížaly krmíme kousky bioodpadů menšími 
než 5 cm. 

 
Čím žížaly krmit? 

Zbytky ovoce, zeleniny, nejedovatých květin, zbytky pečiva, zbytky čaje a 
kávy (včetně čajový sáčků a kávových filtrů), namočenými proužky papírové 
lepenky či letáky, rozdrcenými vaječnými skořápkami (v malém množství), 
zbytky jídla (ne mastná a v malém množství). 
 
Co žížalám nedávat? 

Mléčné výrobky, maso, kosti, ryby, mastná jídla a tuky. 
 
Kdy a jak se dají použít žížalí produkty? 

Humus je hotový zhruba po 3 – 4 měsících (záleží na podmínkách). 
Můžeme to poznat podle tmavě hnědé až černé barvy a zemité vůně. 

Humus lze použít k přesazování květin, pěstování sazeniček (oboje 
v poměru zemina:humus asi 1:1 až 2:1) či přihnojování zahrádky.  

Dalším produktem, který můžeme jednoduše použít, je tzv. žížalí čaj, tj. 
zachycená voda z kompostéru – po smíchání s vodou 1:1 jej můžeme použít 
jako hnojivo. 
 

Možnosti nakládání s bioodpadem  
1) Domácí kompostování 
2) Komunitní kompostování probíhá v rámci bytového domu, ulice, čtvrti 
3) Sběr na sběrných dvorech pomocí velkoobjemových kontejnerů (vhodný 

pro příležitostné odložení velkých částí rostlin, např. větve nebo velkého 
množství, např. padané ovoce) 
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4) Systém svozu bioodpadů prostřednictvím BIO nádob 
Sběrné nádoby se z vnější strany podobají standardním „popelnicím“, 

jejich vnitřní konstrukce je zcela odlišná. Rošty, otvory, žebra či komínek 
zajišťují provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. Díky tomu 
nedochází k zahnívání odpadu a i při 14denním svozu obsah nádob významně 
nezapáchá. Díky vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své hmotnosti, 
čímž uvolňuje prostor pro další materiál. 

Pro svoz a dopravu odpadů jsou používána standardní svozová vozidla 
určená pro svoz ostatních komunálních odpadů. Vozidla jsou upravena tak, aby 
bylo zamezeno vytékání tekutin uvolněných z bioodpadu. Svoz je prováděn 
jednou za 14 dní odděleně od jiných odpadů prostřednictvím svozových tras 
ukončených na kompostárně.  
 
 
 

Zdroje 
http://www.asa-group.com/cs/Ceska-republika/Sluzby/Svoz-bioodpadu/Co-je-to-
bioodpad.asa 
http://bioodpady.ecomanag.cz 
http://www.olomouc.eu/bio/jak-tridit-bioodpad 
http://www.veronica.cz/?id=360 
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Smutný příběh mandarinky Klárky 
Jakub Peřina, C1.P 

 
Bylo to dávno, když ještě malinká mandarinka Klárka dozrávala 

na stromě. Byla téměř celá zelená a měla kolem sebe strašně moc kamarádek. 
Jednoho krásného dne se rozhodla, že už nebude viset na stromě a uteče. 
Bohužel už bylo pozdě. Najednou se celý strom začal třást a všechny její 
kamarádky začaly padat na zem. Jediná Klárka se držela, co jí síly stačily, ale 
přesto jí to nepomohlo a spadla na zem. Potom v dálce zaslechla kroky, byly 
čím dál hlasitější, a tak Klárka neváhala a rychle se kutálela za strom. Myslela si, 
že bude za stromem v bezpečí, ale nebyla. Začala se po ní sápat nějaká ruka. 
Chytla ji a hodila do košíku. Klárka se tak polekala tak, až omdlela.  

Probudila se až na nějakém dopravním páse a začala volat o pomoc, ale 
marně. Blížila se ke konci pásu a padala do nějaké přepravky s ostatními 
mandarinkami.  
„Kde to jsem?“ ptala se ostatních.  
Jedna mandarinka, Evža se jmenovala, jí řekla, že jsou na cestě někam do 
skladiště a pak že je rozvezou po celém světě.  

Druhý den ráno se probudila ve skladišti. Zrovna přijížděl nějaký vozík, 
aby je naložil do nákladního auta. Cesta trvala asi 3 dny. Za tu dobu zatím 
Klárka krásně dozrála, ale ještě nebyla úplně oranžová. Zastavilo se auto. Už byli 
na místě. Napřed začali vykládat ostatní zeleninu a ovoce a pak přišli na řadu 
mandarinky. Nějaký muž je odvezl do chladícího boxu, kde byli ještě další den.  

Ráno, když ještě Klárka spala, ji začala probouzet Evža. Někdo si pro ně 
jde do boxu. Přišla taková starší paní a vzala si bednu s banány. Za malou chvíli 
se vrátila a už si brala mandarinky. Vzala je a šla s nimi na prodejnu, ale o něco 
zakopla a pár mandarinek rozsypala. Mezi nimi byla i Klárka, spadla přímo 
na zadek a natrhla si ho, začala plakat. Paní ji zvedla a povídá, že ji budou muset 
dát do slevy, něčím ji polepila a dala ji mezi nahnilé banány a plesnivý naťuklý 
pomeranč.  
„Co se ti stalo?“ říká pomeranč.  
Klárka potáhla a říká: „Já jsem Klárka a přijela jsem z daleka. Když už jsem byla 
skoro tady, tak mě vysypala ta prodavačka na zem, spadla jsem na zadek a 
natrhla si ho, a proto mě sem dala.“  
„Aha, já jsem tu taky proto.“  

Klárka byla z té cesty tak unavená, že usnula, a probudila se až na stole 
v misce. Tam strávila další den, ale nikdo si jí ani nevšiml. Druhý den ráno šla 
okolo paní prodavačka a zastavila se u stolu, že vyhází shnilé ovoce. Klárka byla 
tak vyčerpaná, že se nemohla ani bránit. Tušila, že se blíží její konec. Paní ji 
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vzala a hodila ji na nějaký kompost, kde byly různé zbytky jídel a rostliny. Klárka 
už neměla sílu a ještě snila o tom, jak by ještě teď seděla v regále úplně vpředu. 
Ze snění ji probudila strašná bolest, ale věděla, že když jí nesnědli lidé, tak 
aspoň hmyz. Zavřela oči a otevřela je až v nebi, kde se všichni radovali a 
netrpěli.  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. NEBEZPEČNÝ 
ODPAD 
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Nebezpečný odpad - co všechno bychom měli vědět 
Zuzana Klečková, Klára Hendrychová, Lucie Strnadová, K1.B 
 

Co je nebezpečný odpad? 
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje 

negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo 
při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním nakládat jako 
například se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné 
recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných 
spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, 
nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. 

Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří např. toxicita, karcinogenita, 
mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd. Jako příklad nebezpečných odpadů lze 
uvést odpady polychlorovaných bifenylů (PCB), perzistentních organických 
polutantů (POPs), infekční zdravotnické odpady nebo odpady obsahující rtuť či 
odpady z výrob převážně používajících nebezpečné chemikálie ve výrobním 
procesu. 

Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře (průmyslová výroba, 
zemědělství, doprava...) a komunální sféře (obchod, zdravotnictví, bydlení...), 
ale nachází se také v tzv. starých ekologických zátěžích (staré skládky, 
kontaminovaná půda…). 

V roce 2002 bylo v České republice vyprodukováno 1 289 912 tun 
nebezpečných odpadů, z toho nejvíce v Moravskoslezském, Ústeckém a 
Jihomoravském kraji.  

 
Co považujeme za nebezpečný odpad? 
1. zbytky umělých hnojiv, repelentů, čisticích prostředků, laků, barev, ředidel 
2. syntetické barvy, laky, mořidla 
3. baterie, autobaterie, baterie z elektrických spotřebičů, monočlánky 
4. staré nebo nesloužící zářivky, žárovky, rtuťové teploměry,  
5. monitory, televizory, staré ledničky a mrazáky  
6. oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty 
7. kyseliny, louhy 
8. lepidla, pryskyřice 
9. zdravotnický materiál (znečištěné jehly, obvazy,…) 
10. tiskařské barvy, tonery, inkousty 
11. pesticidy 
12. PVC 
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Čím je škodlivý nebezpečný odpad?   
Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, 

a proto jim je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. K negativnímu působení 
nebezpečných odpadů může docházet na místě jejich vzniku, při transportu a 
v blízkosti místa jejich odstranění. 

Nebezpečný odpad je především škodlivý svými vlastnostmi což jsou 
např. výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnosti, dráždivost, škodlivost 
zdraví (po vdechnutí nebo jeho požití může vážně nebo lehce poškodit orgány), 
žíravost, infekčnost atd.  
  

Kam s nebezpečným odpadem? 
Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora nebo využít 

mobilního sběru, pokud je obcí organizován. Když si nevíte rady s nějakým 
prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu 
informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv 
lékárny. 

Většina nebezpečného odpadu skončí ve spalovnách nebezpečného 
odpadu. Zatímco běžné spalovny komunálního odpadu během spalování 
vyrábějí energii, spalovny nebezpečného odpadu jen spalují, a to 
pod neustálým dohledem a podle přesně daných předpisů. Bohužel po spálení 
nám stále zůstává asi 30 % původního objemu jako popílek. A ten se ukládá 
do urniček na skládku nebezpečných odpadů. V ČR je asi 35 skládek 
nebezpečného odpadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Old computers; Leif K-Brooks; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_computers.jpg?uselang=cs; CC BY-SA 2.0 

 

Zdroje: 
http://www.mzp.cz/cz/nebezpecne_odpady 
http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---dalsi-odpad/nebezpecny-odpad 
http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Nebezpecne_odpady.html 
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Nebezpečný odpad a Elis 
Iveta Záblocká, Jesika Orságová, Linda Zlámalová, H1.B 

Byl jednou jeden hrad a v tom hradě bydlela strašidla. Mezi nimi byla i 
malá nezkušená dívenka Elis. Jelikož to byla jediná čarodějka na hradě, nikdo se 
s ní nebavil a vysmívali se její neschopnosti strašit. 
  Nevěděla jak má dokázat, že není taková, jak si všichni myslí, tak se 
začala učit vařit různé lektvary. Ale každý její pokus končil rekonstrukcí a 
úklidem laboratoře. Každý večer si šla do lesa natrhat bylinky. Když došla asi 
doprostřed lesa, uvědomila si, že nezná cestu zpět.  Temné obrovské větve 
zakrývaly měsíční záři a strašily ji hrůzné zvuky. 

Vtom k ní přiběhl utrmácený lesní skřítek a povídal, že v lese je něco, co 
ještě neviděli, co nikomu v lese nevoní, bolí je z toho hlava a skoro se rozplakal. 
Co by to tak mohlo být? Elis následovala skřítka ke druhému konci lesa.  

Byla tam vysoká a pevná zeď, ale kousek opodál byla díra. Elis se šla 
podívat a nevěřila svým očím. Za zdí byla skládka nebezpečného odpadu. 
Taková hromada smetí, ještě to někomu ublíží. Kolem ležela mrtvá tělíčka 
drobných švábů a dokonce i ptáci. Rozhodla se zkusit kouzlo. Bylo téměř 
jednoduché, ale bála se, protože věděla, jak by to mohlo dopadnout. 

Kouzlo se jí podařilo. Přičarovala spoustu kontejnerů na nebezpečný 
odpad. Kouzlem donutila odpad, aby se vznášel, a tak ho postupně roztřídila 
do kontejnerů a přemístila je do daleké vesnice. Tam už si s tím poradí. Potom 
rychle namíchala živý lektvar, který těm mrtvým dal život. Tento čin jí dodal 
sebedůvěru, a tak ji až doteď nazývali statečná Elis. 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. ČERNÉ SKLÁDKY 
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Černé skládky - co všechno bychom měli vědět 
Aleš Suchánek, Aneta Balůsková, Kristýna Dvorská, Tereza Krmelová, H1.T 
Hana Hanusová, H1.A 
 
 

Co je to černá skládka? 
Černá skládka je nelegální uložení odpadů a patří mezi dlouhodobé 

problémy v oblasti komunální ochrany životního prostředí každého města nebo 
obce. Ať už jsou černé skládky na veřejném prostranství nebo na soukromém 
pozemku, představují riziko pro životní prostředí a v některých případech i 
pro lidské zdraví. Přestože za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 50 000 
Kč, hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá k tomu často i 
nevšímavost lidí. Ke vzniku černé skládky můžeme přispět i pouhým odhozením 
obalu od sušenky nebo PET lahve. 

 
 

Co se dá dělat s černou skládkou? 
Postup při řešení černých skládek ohrožujících nebo poškozujících životní 

prostředí určitým způsobem stanoví jednotlivé zákony na ochranu složek 
životního prostředí, které jsou těmito skládkami ohroženy, především vodní 
zákon, lesní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a obecně i 
zákon o ochraně přírody a krajiny. Tyto zákony řeší situaci většinou pouze 
v případech zjištěného poškození nebo ohrožení životního prostředí a nápravná 
opatření na jejich základě lze uložit jen původci stavu, tedy opět nikoliv majiteli 
pozemku jako tomu bylo dříve. 

Hodně měst investovalo během uplynulých let do vybudování sběrných 
dvorů určených k odkládání nadměrného a nebezpečného odpadu miliony 
korun. Jeden z cílů jejich zřizování – vymýcení černých skládek, se ovšem 
nepodařilo zcela naplnit. Nelegální skládky vznikají stále. Sběrné dvory jsou 
přitom otevřené většinou po celý týden včetně víkendů. A odpadů se v nich 
mohou lidé zbavovat bez poplatku. 

Navíc ve všech obcích je povinnost obecního úřadu ze zákona zajistit 
minimálně dvakrát ročně mobilní svoz odpadů včetně odpadů nebezpečných 
oprávněnou firmou. Některé obce ze svých rozpočtů také někdy samy financují 
odstraňování některých dlouhodobých černých skládek. Ale dopadnout viníka 
je bohužel běh na dlouhou trať. 
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Nebezpečí černých skládek 
Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky 

do ovzduší, půdy i vody – může tak vážně poškozovat lokální ekosystém a 
ohrožovat např. zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo. Na těchto skládkách 
se obvykle vyskytují hlodavci, kteří pak mohou přenášet různá infekční 
onemocnění. Podle druhu „uskladněného“ materiálu může hrozit i nebezpečí 
vznícení a požáru okolních hořlavých objektů (budov, lesa apod.). 

 
Proč vznikají černé skládky? 

Důvodem je zřejmě lenost takových původců skládek, či jejich 
bezohlednost a neúcta k přírodě, špatná ekologická výchova, osvěta. Přitom 
všude jinde za hranicemi by lidé něco takového vůči svému životnímu prostředí 
neudělali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Praha, Břevnov, Radimova, sběrný dvůr 01; Daniel Baránek; 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_B%C5%99evnov,_Radimova,_sb%C4%9Brn%C3%BD_dv%C5%AFr_01.jpg?usela
ng=cs; CC BY-SA 3.0 

 
 

Moderní technologie proti černým skládkám 
Někteří lidé už nechtějí být lhostejní k této problematice, a proto vznikla 

celosvětová iniciativa pro boj s nelegálními skládkami odpadu. Byla vytvořena 
mobilní aplikace, pomocí které může kdokoliv označit a nahlásit nelegální 
skládku. Cílem projektu je přispět k řešení problému nelegálních skládek 
vytvořením moderní, efektivní a široce rozšířené platformy. 
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Mobilní aplikace TrashOut je zdarma dostupná pro nejpopulárnější 
mobilní platformy Android, iPhone a Windows Phone. Další platformy přibudou 
postupně. Uživatel dokáže bezprostředně po jejím nainstalování ihned nahlásit 
nelegální skládku. Hlášení se následně odešle na server, který ho umístí 
na mapu skládek, aktualizuje statistiku a prověří, zda nejde o spam. Hlášení 
jsou nejpozději do 24 hodin zaslána příslušnému úřadu, který může na základě 
obdržených informací zjednat nápravu. 
 
 
 

Zdroje: 
http://www.tretiruka.cz/news/cerne-skladky-odpadu-shrnuti-problematiky-a-mozna-reseni/ 
http://www.zmapujto.cz/informace/ 
http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/90703/cerne-skladky-vizitka-cechu 
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Jak zvířátka objevila černou skládku 
Hanusová Hana, H1.A 

 
 
 

 
 
 

Žila, byla jednou jedna sova. Žila v lese a znala snad 
všechna zvířátka z okolí. Jednou přiletěl čáp, který byl zděšený z pohledu 
na jejich oblíbenou louku.  

 
 

 
„Sovo, sovo. Letěl jsem nad naší loukou. 
Je na ní plno neznámých věcí.“  
 
“Hm, to abych se na to letěla podívat.“ 
 

 

 Sova tedy letěla spolu s čápem na louku. Při doletu se nestačila divit. 
„Černá skládka!“ smutně vzdychla. „Musíme varovat ostatní zvířátka,“ 
rozkázala.  

Svolala tedy zvířecí poradu. Přišel zajíc, kočka, myš, šnek i želvák Ninja. 
„Teď mě pozorně poslouchejte. Na naší louce se objevila černá skládka. Je 
velmi nebezpečná, proto vám zakazuji na louku chodit!“ rozkázala sova všem 
zvířátkům.  
 

Kočka ale její příkazy nikdy neplnila, a i přes zákaz se na louku vydala. 
Chvilka nepozornosti a zamotala se do provázku. 

 
 
“Mňau, mňau, pomoc, pomoc!“ křičela.  
 
 

 
 

 
Odvážný želvák Ninja ji zaslechl a utíkal jí na pomoc. 

Vysvobodil ji z provázkové pasti.  Kočka od této chvíle 
poslouchala, co jí sova přikázala a o čem ji dopředu varovala.  
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„Musíme se této skládky zbavit,“ usoudila sova.  
„Ale jak?“ ptala se ustaraně myška. 
„Napíšu dopis lesním orgánům. Snad to vyřeší co nejrychleji.“ 

 
 
 

 
 

Sova opravdu ten dopis poslala na zastupitelství policie Českého lesa. Ta 
okamžitě povolala svého nejlepšího psího kriminalistu. 
 

 

 

 
 
 
 

Netrvalo dlouho a skládka zmizela. Zvířátka měla opět louku jen pro sebe. 
A pokud by ji chtěl zase někdo znečistit, tak by si s ním zvířátka poradila 
po svém. 
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Panenka Klárka   
Aneta Balůsková, Andrea Barboříková, Ester Bednárková, Monika Borovičková, 
Petra Hrušková,  H1.T 
 

Byla jedna holčička, která měla krásnou mrkací panenku, které říkala 
Klárka. Holčička se jmenovala Amálka a se svou panenkou Klárkou si hrála 
každičký den. Jednoho dne vzala Amálka svou panenku do kočárku a vyrazila si 
na výlet. Klárce se výlet velice líbil, avšak to, co se jí nelíbilo, bylo veliké drncání 
kočárku po kamenech a všelijakém odpadu, co lidi vyhodili.  

,,To je černá skládka!“ povídala Amálka Klárce, ale nevšimla si, že její 
panenka z kočárku vypadla a že v kočárku ani okolo už není. Amálka hledala 
panenku hrozně dlouho, ale nenašla ji, protože už bylo pozdě a musela jít 
domů.  

Klárka ležela bezmocně na špinavé zemi mezi odpadky mnoho dní, které 
mimochodem Amálka proplakala kvůli své ztracené panence. Když najednou 
přišel mladý muž ke skládce a řekl, že to tak nemůže zůstat, a na své náklady 
nechal vše uklidit a dokonce přiložil i ruku k dílu a po nějaké chvíli uviděl 
na zemi krásnou panenku. Vzal ji a odnesl ji své malé dcerce, která náhodou 
byla ta Amálka, co panenku ztratila.  

Amálka se svou Klárkou byly zase spolu. Odporná skládka už nebyla a 
veškeré věci a hračky z té skládky, které se daly ještě použít, se nechaly spravit 
a rozdaly se dětem ve zdejším dětském domově.        
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Pohádka o nebojácném Honzovi 
Markéta Skálová, Lenka Pospíšilová, Andrea Macková, H1.A 
 

Bylo nebylo za sedmero horami žil malý klučina, který se jmenoval Honza.  
Byl velmi pořádný a zajímal se o životní prostředí, ve kterém žil. Jednoho dne si 
Honza řekl, že se vydá alespoň trošku uklidit své okolí. Šel tedy k místnímu 
rybníku, kam moc rád chodil, když dorazil na určené místo jeho výpravy, 
zastavil se. Měl slzy na krajíčku. „Co se to děje? Co to má znamenat? To není 
náš rybníček!“ zanaříkal. U rybníka byly poházeny kanystry od benzínu, kousek 
od rybníčku byla černá skládka, všude bylo něco pohozené.  

Honza utíkal domů a potom za starostou městečka všechno říct. Starosta 
mu řekl, že se pokusí udělat, co je v jeho silách, aby rybníček byl zase klidným a 
čistým místem. Uplynulo několik dnů a u rybníčku byl pořád stejný nepořádek. 
Honza byl z toho velmi nešťastný a smutný. „Co jsou to za lidi, že ničí taková 
krásná místa?“ povídal si sám pro sebe.  

Honza pospíchal za panem starostou, aby něco udělal. Starosta mu řekl 
jen to co minule, a tak se Honza rozzlobil a povídá: „Pane starosto, proti vám 
nic nemám, ale vyčištění rybníčku by nebylo dobrým skutkem pro mě, ale i 
pro celé naše město. V rybníčku plavou toxické látky, které tráví ryby, u břehu 
se povalují kanystry s benzínem, kousek od rybníčku je skládka, toto všechno 
jen a jen zhoršuje naše prostředí, nemůžete to tak přece nechat“.  

Starosta se na něj upřeně díval a začal přemýšlet. Najednou se zvedl a 
začal připravovat nějaké papíry. Po dlouhé, pro Honzu nekonečné, chvíli 
starosta vyšel. „Na! Tady máš, lidi na úklid ti seženu.“ Honzovi se opět rozzářily 
oči a opatrně řekl: „Udělal jste správnou věc, pane starosto, mnoho lidí vám 
zůstane vděčných.“ Starosta se na Honzu usmál a poslal ho domů. Doma se 
Honza pochlubil, co dokázal, a celá rodina na něj byla velmi pyšná.  

Na druhý den se začalo s úklidem toho nebezpečného a toxického 
odpadu, který zamořoval okolí rybníčku. Všichni byli rádi, že se konečně dělá 
něco dobrého pro čištění jejich životního prostředí. Honza a celé jeho okolí byli 
velmi, velmi spokojeni a užívali si procházky kolem krásného a čistého rybníčku. 
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STUDIJNÍ A UČEBNÍ OBORY NA STŘEDNÍ ŠKOLE GASTRONOMIE A 
SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7 

 
 

Hotelnictví (zkratka H1.T) 
Studijní obor, který připravuje studenty jako odborné pracovníky 

pro širokou oblast služeb v hotelnictví a turismu. Absolventi mohou vykonávat 
odborné činnosti provozní, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších 
pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání. 

Biologii mají v 1. ročníku s týdenní dotací 2 hodiny. Kromě ekologie a 
obecné biologie se zaměřují také na anatomii lidského těla, tedy na orgánové 
soustavy a na jejich základní funkce. 
 

Kosmetické služby (zkratka V1.) 
Studijní obor, který připravuje studenty na poskytování kvalifikovaných a 

kvalitních kosmetických služeb a péče o ruce a nohy. Studenti jsou připravováni 
k precizní péči o zákazníka s ohledem na aktuální stav pleti a věku zákazníka. 
Jsou schopni poskytnout poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti 
a zkrášlování. 

Biologii mají v 1. ročníku s týdenní dotací 1 hodiny. Zaměřují se 
především na obecnou biologii a ekologii.  
 

Kadeřník (zkratka H1.A nebo H1.B) 
Učební obor, který učí žáky rozmanitým dovednostem v péči o vlasy a 

vlasovou pokožku. Absolventi jsou schopni samostatně pracovat, orientovat se 
ve vlasovém materiálu používaného k vlásenkářským pracím a poskytnout 
zákazníkovi poradenské služby ve střihu a barvě vlasů a péči o vlasovou 
pokožku.   

Biologii mají v 1. ročníku s týdenní dotací 1 hodiny. Zaměřují se 
především na obecnou biologii a ekologii. 
 

Kuchař – číšník (zkratka K1.A nebo K1.B) 
 Učební obor, který učí žáky přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně 
dietních jídel, teplých moučníků a cukrářských výrobků. Úpravu jídel pro běžné 
a slavnostní příležitosti. Učí se samostatné obsluze ve všech zařízeních 
společného stravování, inkasování peněz a vyúčtování tržeb, ošetřování všech 
druhů nápojů a úpravě tabule pro slavnostní příležitosti. Absolventi zvládají 
administrativní práce v provozovnách veřejného a společného stravování. 

Biologii mají v 1. ročníku s týdenní dotací 1 hodiny. Zaměřují se 
především na obecnou biologii a ekologii. 
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Cukrář (zkratka C2.P) 
Učební obor, který učí žáky zpracování základních surovin a přísad 

na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy. Žáci se učí zhotovit 
cukrářské polotovary, korpusy, hotové výrobky, moučníky a zmrzliny včetně 
jejich umělecky výtvarného zpracování. 

Biologii mají ve 2. ročníku s týdenní dotací 1 hodiny. Zaměřují se 
především na obecnou biologii a ekologii. 
 
Prodavač (zkratka C1.P) 

Učební obor, který učí žáky samostatnému prodeji zboží, jeho přejímce, 
skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Žáci se učí také 
základním administrativním pracím v prodejně a samostatným pracím 
spojeným s funkcí pokladní. Žáci umí poskytnout zákazníkovi poradenský servis, 
používat pomůcky a zařízení prodejny, udržovat je, pracovat s výpočetní 
technikou, inventarizovat, v závislosti na zaměření pak provádí specializované 
úkony a práce spojené s předváděním výrobků, jejich seřizováním a se znalostí 
správné údržby. 

Biologii mají v 1. ročníku s týdenní dotací 1 hodiny. Zaměřují se 
především na obecnou biologii a ekologii. 
 
Obory, které jsou nabízeny až od školního roku 2013/2014: 
 

Kuchař se zaměřením na zážitkovou gastronomii 
Učební obor, který učí žáky přípravě jídel teplé a studené kuchyně včetně 

dietních jídel, teplých moučníků a cukrářských výrobků. Úpravě jídel pro běžné 
a slavnostní příležitosti. Administrativním pracím v provozovnách veřejného a 
společného stravování. Důraz je kladen na moderní a netradiční úpravu jídel 
např. flambování, prezentaci jídel před hosty. 

Biologii mají v 1. ročníku s týdenní dotací 1 hodiny. Zaměřují se 
především na obecnou biologii a ekologii. 
 
Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii 

Učební obor, který učí žáky samostatné obsluze ve všech zařízeních 
společného stravování, inkasování peněz a vyúčtování tržeb, ošetřování všech 
druhů nápojů, úpravu tabule pro slavnostní příležitosti. Administrativní práce 
v provozovnách veřejného a společného stravování. Žáci během studia prochází 
specializovanými kurzy sommelierství, barmanství a baristy. 

Biologii mají v 1. ročníku s týdenní dotací 1 hodiny. Zaměřují se 
především na obecnou biologii a ekologii. 
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Nový obor, který bude nabízen ve školním roce 2014/2015: 
 
Vizážista 
 Studijní obor, který bude připravovat studenty vytvářet image moderního 
člověka. Zaměří se na poskytování poradenství v péči o pleť (diagnostika pleti, 
ošetření pleti), poskytování kosmetických služeb včetně kosmetických masáží a 
poskytování odborné péče o ruce a nohy. Důraz bude kladen na slavnostní 
líčení, líčení na speciální příležitosti (karneval, dětské dny,…), líčení 
pro modeling a fotomodeling, finální suchou úpravu vlasů (kulmování, 
žehlení,…) a tvorbu společenských účesů. 
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