
     
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

Spojte design 

s recyklací 

   Čím rychleji žijeme, tím více odpadu projde našimi domácnostmi. Bez zaběhnutého systému je ovšem třídění odpadu v 
domácnosti nepříjemnou záležitostí. Přitom stačí málo, aby se to změnilo: nepoužívat jen odpadkový koš a začít si více 
všímat recyklačních značek na obalech výrobků. Ty nám prozradí, zda obal patří do netříděného komunálního odpadu, 
nebo jestli ho lze po vytřídění recyklovat. Dnes už každé malé dítě ví, že papír, plasty, sklo a obaly do koše nepatří a že 
vypálenou úspornou žárovku, starou pračku, ledničku či televizi je nejjednodušší odevzdat v místech zpětného odběru 
nebo při koupi nového výrobku. Přestože se v domácnostech třídí, stále se v mnoha z nich nacházejí vysloužilé 
elektropřístroje a především vybité baterie – v Čechách se jich po nejrůznějších krabičkách a šuplících povaluje téměř 
čtyřicet milionů…  I v naší republice jsou k dostání barevné tašky na plasty, sklo a papír, které usnadňují třídění a učí i 
děti zacházet s odpadem. Ale co se zmíněnými vybitými bateriemi? Do koše rozhodně nepatří, protože výrazně zatěžují  
domovní odpad: jsou odpovědné za 88% obsah celkového množství rtuti, 10 % zinku, 67 % niklu a 85 % kadmia. Pokud 
baterie skončí na skládce, uvolní se z ní látky nebezpečné pro životní prostředí a když se dostane do přírody, bude se tam 
rozkládat 260 let! V každé domácnosti se nachází přibližně deset vybitých baterií. Přitom stačí najít vhodné místo a 
vyhradit jednu nádobu nebo designově zajímavý box na baterie, který bude ladit s barvami vaší kuchyně a když se 
naplní, můžete obsah odnést do bohaté sítě sběrných míst. Najdete je prakticky v každém obchodě s elektronikou či 
v hypermarketech. Pokud máte malé děti, rozhodně je sběrný box na tužkové a knoflíkové baterie uchrání od nevhodné 
manipulace nebo dokonce od polknutí. Lékaři vám jen potvrdí, že tyto případy nejsou ojedinělé a často končí poleptáním 
sliznic jícnu a žaludku.  

VÍTE, ŽE…. 

… společnost ECOBAT provozuje v České republice 14 tisíc sběrných schránek, do kterých můžete použité 
přenosné baterie vrátit? Jsou umístěny v supermarketech, obchodech s potravinami nebo elektrospotřebiči, drogeriích, 
školách, sběrných dvorech a na veřejných místech (městské a obecní úřady). 

….v současné době připadá na každého občana průměrně 2 a 1/4 vrácená tužková baterie? To však nestačí, 
směrnice EU požaduje, aby Česká republika v roce 2012 dosáhla minimálně 3 a 3/4 sebraných monočlánků na občana. 
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