
Co je recyklace?
Recyklovat znamená, že z odpadků vytvoříme 
novou věc. Proto odpad třídíme.

Jak recyklujeme?

SKLO
•  Sklo se recykluje většinou v továrnách, kterým 

se říká sklárny. Skleněné střepy tam roztaví při 
vysoké teplotě. Tak se dá sklo tvarovat.

•  Z recyklovaného skla se vyrábí například nové 
lahve, vázy nebo různé materiály pro stavbu 
domů.

•  Sklo můžeme recyklovat pořád dokola.  
Neztrácí tím svou kvalitu. 

•  Nevýhodou je velká spotřeba například plynu 
a elektřiny. 

•  Nejlepší je používat sklo stále znovu. To můžu 
dělat například vrácením zálohovaných lahví.

RECYKLACE
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PLAST
•  Plast se při recyklaci často pomele na malé 

kousky. Plastové kousky se pak rozehřejí 
a zatlačí do formy. Tak se vyrábí nové výrobky.

•  Jsou i jiné způsoby, jak plast recyklovat.
•  Z recyklovaného plastu se vyrábí například 

nové lahve, flísové mikiny, koberce, květináče, 
zahradní nábytek nebo židle.

•  Plast, který nejde recyklovat, se spálí nebo 
vyhodí na skládku.

•  V České republice je málo firem, které recyklují 
plasty. Proto se hodně vytříděných plastů spálí 
a nic se z nich nevyrobí. 

•  Přesto je důležité plast třídit, aspoň část se ho 
používá. Časem bude třeba víc firem recyklovat 
a budou nové způsoby recyklace. 

PAPÍR
•  Při recyklaci se z papíru odstraňují kovové 

sponky a barvy. Papír se máčí ve vodě,  
suší a lisuje. 

•  Z recyklovaného papíru se vyrábí například 
noviny, časopisy nebo krabice.

•  Papír má po recyklaci menší kvalitu.  
Z méně kvalitního papíru se vyrábí například 
plata na vejce.
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NÁPOJOVÉ KARTONY
•  Nápojové kartony se skládají z vrstvy papíru  

a plastu. V některých je i vrstva hliníku.
•  Při recyklaci se nápojové kartony namáčí,  

aby se vrstvy oddělily. Tím získáme  
zvlášť papír, plast a hliník.

•  Papír a hliník se dál recyklují. Plast se většinou 
spálí.

KOVY
•  Kovy jsou například železo, hliník, měď nebo 

stříbro. 
•  Kovy se často taví v peci. To znamená,  

že se hodně zahřejí. Zahříváním kovy měknou. 
Změknou až tak, že jsou tekuté. Podobně jako 
se rozteče vosk, když zapálíte svíčku. Tekutý 
kov se nalije do formy, kde vychladne.  
Tak vznikne nová věc.

•  Recyklace kovů škodí přírodě méně než výroba 
nových kovů.

•  Recyklované kovy zůstávají kvalitní. Používají 
se například na výrobu aut, strojů nebo 
plechovek. 
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BIOODPAD
•  Bioodpad se často vozí do kompostáren,  

kde se nadrtí a kompostuje.
•  Bioodpad se při kompostování rozpadá  

a mění na výživnou hlínu. Této hlíně plné živin 
se říká kompost nebo humus.

•  Humus se používá jako hnojivo pro rostliny.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
•  Elektrozařízení jsou z několika materiálů. 

Například mobilní telefon je z plastu, kovu, 
gumy a skla.

•  Při recyklaci se elektrozařízení rozeberou na 
části. Rozebrané části jsou například z plastu, 
kovu nebo skla. Podle toho se roztřídí.  
Plast, kov a sklo se recyklují zvlášť.  
Co nejde recyklovat, se spálí.
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