
ODPADY Vytvořil: Lukáš Duben



CO JE TO ODPAD?

Odpadem je vše, co při výrobě nebo jiné lidské činnosti nebylo z původního zdroje 
využito a co ani po další úpravě opětovně (recyklace) využito není

Vznikají při všech činnostech (např.: průmysl, výroba, zemědělství)

Různé druhy - od takových, které se v přírodních podmínkách samy rozloží

- až po takové, které mohou významně poškodit zdraví lidí a zvířat 
nebo nenávratně zničit životní prostředí



ROZDĚLENÍ ODPADŮ 

Odpady se dají dělit podle dvou základních hledisek – podle vlastností a podle 
původu

Při členění dle původu nás nezajímá, jakého charakteru odpad je, ale odkud pochází 
(domácnost, průmysl, apod.)

Podle vlastností pak rozlišujeme odpady nebezpečné a ostatní odpady

O tom, do jaké skupiny odpad řadíme, rozhoduje míra rizika, která jejich převoz, 
zpracování nebo dlouhodobé vystavení přírodnímu prostředí či zdraví člověka, 
provází



NEBEZPEČNÉ ODPADY

Jako nebezpečné jsou evidovány odpady, které v sobě nesou potenciální rizika, jak 
pro zdraví lidí a zvířat, tak pro životní prostředí.

Nebezpečným odpadem se stávají například: zářivky, baterie, léčiva s prošlou dobou 
trvanlivosti, některé chemické látky jako jsou barvy, rozpouštědla,
oleje, zbytky domácí chemie



OSTATNÍ ODPADY

Za ostatní odpady považujeme ty, které nemají žádnou z nebezpečných vlastností

Jsou to: směsný komunální odpad, vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, 
sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, textil, biologicky rozložitelný odpad a 
další),velkoobjemové odpady, pneumatiky nebo stavební a demoliční odpady.



VĚDĚLI JSTE, ŽE…

… jen v EU vyhodíme každý rok 2,5 miliardy tun odpadu?

… průměrný Čech vytvoří zhruba 500kg odpadu za rok a z toho víc než 200kg 
končí v běžných popelnicích?

… jedna recyklovaná plastová láhev ušetří tolik energie, kolik potřebuje 60wattová 
žárovka na tříhodinové svícení?

… jedna recyklovaná konzerva znamená takovou energetickou úsporu, na kterou by 
mohla hrát televize celé tři hodiny?

… kolem 1 milionu mořských ptáků zahyne každý rok kvůli znečištění oceánů?



JAK PRODUKOVAT MÉNĚ ODPADŮ?

Řekněte „ne“ jednorázovým plastům!

Pokud máte možnost kupujte nebalené zboží

Kupujte větší balení věcí 

RECYKLUJTE!!



ZDROJE
•http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=obecne-
prirodovedny_pohled&site=odpady

•http://thefanzine.com/late-teens-on-trash-night/

•http://ireferaty.cz/312/2834/Odpady

•https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104037/ktore-mesta-a-obce-triedia-
odpad-najlepsie-pozrite-si-rebricek-ozv-envi-pak.aspx

•http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=druhy_odpadu_podle_vlastnosti&si
te=odpady

•http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=nebezpecny_odpad&site=odpady

•http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=ostatni_odpad&site=odpady
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