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Recyklace baterií 

na naší škole 

 

Třídění odpadu se už 

stalo součástí našich životů. 

Podle posledních údajů 

třídilo v roce 2018 odpad 

73% Čechů, v roce 2001 to 

bylo jen 48% obyvatel České 

republiky.1 Jedná se jen o 

plast, papír a sklo. Baterie, 

které se řadí mezi 

nebezpečný odpad, jsou stále opomíjeny. I proto jsme se zapojili do 

programu Recyklohraní a zaměřili své síly na recyklaci baterií, abychom 

pomalými krůčky dosáhli minimálně stejných výsledků jako při recyklaci 

primárního odpadu.  

 

 

 

                               
1https://www.samosebou.cz/2019/05/26/vysledky-trideni-a-recyklace-odpadu-za-

rok-2018/ 

 
„U nás baterie 

nevyhazujeme, 

pojídám je já!!“ 

https://www.samosebou.cz/2019/05/26/vysledky-trideni-a-recyklace-odpadu-za-rok-2018/
https://www.samosebou.cz/2019/05/26/vysledky-trideni-a-recyklace-odpadu-za-rok-2018/
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Rozhovor s paní 

učitelkou Tomáškovou 

 

Eva Tomášková, je naše milá 

paní učitelka družinářka a má na 

naší škole na starosti právě 

Recyklohraní, proto se Linda 

s Terezkou rozhodly ji vyzpovídat, 

aby zjistily, jak to celé začalo, kde se 

u nás ve škole vzal baterkožrout  

a mnoho dalšího.  

 

Vy máte nyní jedinečnou 

možnost, na další straně si přečíst, co se děvčata dozvěděla a podívat se na 

autentický zápis jejich rozhovoru přímo z pera autorek. 
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EKO křížovka pro chytré hlavičky  
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Cesta recyklace a sběrná místa v ČR 

 Celý proces začíná tím, že použité baterie odneseme na sběrná místa. 

Všechny baterie sváží na třídící linku do středočeského Kladna společnost 

ECOBAT. Zde jsou všechny baterie pečlivě roztřízeny podle typu chemického 

složení. Z třídící linky poté baterie putují do firem, které se specializují na 

recyklaci a zpracování různých kovů. V Česku jsou  to například Kovohutě 

a Příbram. Větší část se ale odváží do cizích zemí jako například Německo 

či Polsko. 

Pyrometalurgické zpracování 

  V tomto zpracování dochází k roztavení baterií v obloukové peci při 

vysokých teplotách. Bez předchozí mechanické úpravy. Při tomto 

zpracování získáváme: 

Slitinu železa, niklu a manganu:  tato slitina má využití při výrobě 

antikorozní oceli třeba na výrobu chirurgického nářadí 

Oxid zinečnatý:   tento kov se zase využívá na výrobu zinku a dále například 

pro pozinkované popelnice 

Manganový silikát:  Využívá se jako nízkoprocentní ruda v manganovém 

průmyslu. Mangan se obecně používá pro zlepšení mechanických vlastností, 

například ke zušlechťování konstrukční oceli. 
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Mechanické a chemické zpracování 

Při tomto zpracování dochází nejprve k drcení a separaci kovů, plastu  

a papíru a poté k loužení získané jemnozrnné černé hmoty. Jemnozrnná 

černá hmota je směs burelu, grafitu a 

elektrolytu, a dále železných kovů. Následně 

se černá hmota zpracovává metalurgicky na 

zinek či oxid zinečnatý a manganovou 

strusku. Nebo také loužením na uhličitan 

zinečnatý, který se používá třeba v 

kosmetickém průmyslu nebo na výrobu 

některých krémů. Železné kovy a kovový 

zinek se také dále zpracovávají 

metalurgicky. 
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Sběrná místa v ČR 

V České republice je přes 20 000 

sběrných míst, která jsou ve školách na 

úřadech atd.. Asi nejznámější jsou 

červené kontejnery na malé el. spotřebiče 

a baterie. Kdykoli půjdete do 

supermarketu, měla by tam být také 

nádoba na sběr baterii. Také je najdeme 

na obecních úřadech a ve firmách. Naše 

škola také sbírá baterie do našeho Baterkožrouta. V některých obcích také 

fungují sběrné dvory2. 

 

 

 

 

 

 

                               
2http://www.ecobat.cz/  

 http://www.ecobat.cz/index.php/jak-probiha-recyklace/;  

http://www.ecobat.cz/wp-content/uploads/Ecobat_OBCE_cesta-recyklace_1.jpg 

http://www.ecobat.cz/wp-content/uploads/infografika-sberna-mista-vertik%C3%A1ln%C4%9B.jpg 

Autor: Adélka 

http://www.ecobat.cz/
http://www.ecobat.cz/index.php/jak-probiha-recyklace/
http://www.ecobat.cz/wp-content/uploads/Ecobat_OBCE_cesta-recyklace_1.jpg
http://www.ecobat.cz/wp-content/uploads/infografika-sberna-mista-vertik%C3%A1ln%C4%9B.jpg


 
11 

Další sběrná místa v Jistebníku 

V naší obci je možné vytřídit baterie i jinde než jen u nás ve škole. 

Dalším sběrným místem jsou 

potraviny Meruňka. Tento obchod 

spolu se sběrným kyblíkem, můžete 

najít zhruba ve středu obce. Jak sběr 

probíhá, se rozhodla zjistit Barča a 

vyzpovídala zástupce vedoucího 

obchodu paní Gelnarovou. 

 

 

 

Barča: Kolik let s ECOBAT spolupracujete? 

p. Gelnarová: Už je to přes 5 let. 

Barča: Kde se nasbírané baterie vozí? 

p. Gelnarová: Do firmy, která má zpracování baterií na starost. 

Barča: Kolik baterií ročně nasbíráte? 

p. Gelnarová: Přesný počet neznám, ale funguje to tak, že když je sběrný 

kyblík plný, firma si to odveze. 

Barča: Kdo u vás v obchodě má recyklaci baterií na starosti?  

p. Gelnarová: hlavní vedoucí. 

Foto: Natka 
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Co jste možná o bateriích (ne)věděli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Je lepší baterii zcela vybít a pak nabít 

znovu do plné kapacity, aby se 

předešlo paměťovému efektu. 

Ideální je proto telefon v průběhu dne 

několikrát dobíjet a držet kapacitu 

baterie kolem 20 až 90 procent. 

 

 

Co udělat pro to, aby nám lithiové baterie v telefonu déle vydržely? 

 

 

Autor: Paťa 
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Jak uchovávat baterii 

Pro dosažení maximální skladovatelnosti musí být průměrná roční teplota 

skladování 15°C. Krátkodobá teplota nesmí přesáhnout 25°C. Další faktory, 

které ovlivňují životnost baterie, jsou např. mráz, vlhkost nebo  přímé 

slunce. 

 

 Co, ale když baterie doslouží? 

Když baterie doslouží, je správné je odevzdat k recyklaci. Většině z nás se 

však nechce běhat na sběrné místo s každou použitou baterií. Praktičtější je 

jich nashromáždit více a pak je odnést najednou.  

Vybitá baterie – kam s ní? 

Určete si jedno místo v domácnosti, kam budete použité baterie odkládat. 

Dejte si však pozor, aby se vám nepomíchaly s novými nabitými bateriemi. 

Předejdete tak zmatku, kdy nebudete vědět, kterou baterii můžete ještě 

použít. V horším případě odevzdáte na recyklaci baterii, která mohla ještě 

sloužit. 

Na skladování baterií je možné také využít designovou krabičku 

ECOCHEESE. Tu si můžete vyzvednout na městském úřadě nebo zdarma 

objednat na www.ecocheese.cz.  

V nabídce jsou čtyři atraktivní 

designy – zelený, modrý, růžový 

a s rybičkou.3 

 

 

 

                               
3 http://www.ecobat.cz/index.php/zapojte-obcany/ 

Autor: Marťa 

http://www.ecocheese.cz/
http://www.ecobat.cz/index.php/zapojte-obcany/
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Zajímavosti ze světa recyklace baterií 

 

Podle statistik neziskové organizace ECOBAT 

bylo v roce 2018 v České republice vytříděno a 

k recyklaci předáno 1 645 tun baterií. Toto číslo 

představuje 45 % ze všech baterií, které byly v ČR 

dány do oběhu.  

Každý Čech v průměru odevzdá k recyklaci 

ročně 155 gramů baterií, což zhruba odpovídá šesti tužkovým bateriím 

typu AA.  

V roce 2018 se na celkovém množství odevzdaných baterií podílel nejvíce 

sběr v obchodech (33 %), dále ve firmách (30 %), v obcích (25 %) a ve 

školách (9 %). 

Ve srovnání se situací před deseti lety se v České republice výrazně 

zvýšilo absolutní množství baterií odevzdaných každoročně k recyklaci, 

stejně tak rostla i účinnost sběru baterií.  V posledních třech letech tyto 

příznivé výsledky držíme. Stále je však prostor pro zlepšení, protože na 

recyklaci i tak míří jen necelá polovina baterií, které se dostanou do oběhu.4 

                               
4 http://www.ecobat.cz/index.php/zapojte-obcany/ 
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I baterky mají svůj svátek 

 

Evropský den recyklace baterií 

vyhlásila evropská asociace EUCOBAT 

původně na 9. září.  

V roce 2018 došlo ke změně a z jednoho dne se stal celý týden. 

Letošní oslavy týdne recyklace v Evropě proběhly  od 9. do 15. září. 

5Den 9. září nebyl zvolen náhodou.  Právě v tento den před 282 lety se 

narodil Luigi Galvani, italský lékař a fyzik, jehož pokusy přivedly Allesandra 

Voltu k vynálezu galvanického článku – základního konstrukčního prvku 

všech baterií a akumulátorů. Dnes patří baterie mezi nedílné součásti našich 

životů. Nějaký typ baterie je ostatně přítomen téměř ve všech zařízeních, s 

nimiž každý den přicházíme do styku.  

 

 

 

 

 

                               
5 http://www.ecobat.cz/index.php/zapojte-obcany/ 

http://www.ecobat.cz/index.php/zapojte-obcany/
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EVVO u nás ve škole 

 

Od letošního školního roku jsme se rozhodli 

více zaměřit svou pozornost na EVVO - 

environmentální výchova, 

vzdělání a osvěta. 

Koordinátorka EVVO paní zástupkyně Mgr. Eva 

Juřicová představuje různé „eko“ projekty naší školy. 

Zapojujeme se do různých projektů, které jsou na 

EVVO zaměřené. 

Žáci 1. stupně naší školy 

se dne 23. 10. 2019 v rámci projektu 

RECYKLOHRANÍ zúčastnili školního 

recyklačního programu pod záštitou MŠMT 

České republiky. Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění  

a recyklace odpadů  

a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným 

odběrem baterií  

a použitých drobných 

elektrozařízení. 
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Projektový den - DEN STROMŮ   

Myšlenka slavit Den stromů pochází ze Spojených států amerických, 

konkrétně z Nebrasky. Tento den má připomenout jak důležité pro naši 

planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro 

život člověka. 
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Ve střední Evropě se Den stromů slaví 20. října. V České republice se začal 

slavit od roku 1906. V tento den se konají akce jako například různé 

prohlídky parků, arboret apod. Na podzim jsou stromy krásně barevné  

a přinášejí lidem také své plody. Jsou tedy jako stvořené pro oslavu. 

I naše škola si uvědomuje nezastupitelnou roli stromů pro naše zdraví  

a životní prostředí. 

A proto se celá škola dne 17. 10. 2019 zapojila do projektu „Den stromů“.  

 

 

 

 

Kluci z 9. třídy sadí na školní zahradě strom 
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Jednou z novinek 

letošního roku bude výstava 

Vše o včelách, děkujeme 

včelařství Chlebovice za 

zapůjčení exponátů. 

 

 

Na začátku října proběhla první terénní exkurze v eko programu Hájenka 

na téma Putování lesem. 

Zúčastnili se žáci druhého stupně naší školy. Další akce budou probíhat 

v průběhu celého roku. 
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Závěrem trochu inzerce 

My, co se věnujeme psaní článků, víme, že bez reklamy by to nešlo a proto 

pro vás také máme na závěr trochu inzerce. Doufáme, že jste si příjemně 

početli, dozvěděli se něco nového a hlavně, že pokud už netřídíte, tak že od 

teď našeho Baterkožrouta přijdete nakrmit. 

Moc děkujeme všem, kteří se na vzniku tohoto zpravodaje podíleli a vám, 

že jste si ho přečetli. 

Vaše redakční rada  


