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vybité baterie sbírej a recykluj s námi

Jak se můžete zapojit?
Začněte třídit baterie v rámci své domácnosti. Využít
k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE, která svým designem připomíná ementál a hodí se do
každého interiéru. Objednat si ji můžete zdarma na
www.ecocheese.cz. Nashromážděné baterie pak odevzdejte na sběrném místě, kterých je nyní více než
16 000.

výběr barev do vašeho interiéru

Mysli ECO,
řekni CHEESE :-)

Proč třídit baterie?

Kde baterie odevzdat?
Obecně platí, že všechny prodejny, které v rámci svého
sortimentu prodávají přenosné baterie, jsou dle zákona
o odpadech povinny od vás baterie bezplatně přijmout,
a to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství.

Použité baterie a akumulátory nesprávně vyhazované
s běžným odpadem mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, které
mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody.
Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně
škodlivý vliv i na lidské zdraví.
Prostřednictvím recyklace se zdraví nebezpečné materiály podaří zachytit a omezit jejich negativní dopady. Správným tříděním baterií navíc napomáháme
k jejich opětovnému využití. Z vybitých baterií se získávají kovy, případně i plasty a další suroviny. Čím
více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit
k výrobě nových.

Sběrná místa jsou obvykle zřizována v prodejnách
s potravinami, elektroprodejnách, hobby centrech,
prodejnách s nábytkem, s drogistickým zbožím,
ale také ve školách, na veřejných místech (městské
a obecní úřady, infocentra), ve sběrných dvorech, apod.
Aktuální seznam všech veřejných sběrných míst najdete
na www.ecobat.cz.

BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!
Zkusme doma prohledat šuplíky, kolik v nich najdeme vybitých, nepoužívaných baterií? V tuto chvíli
se někde takto povaluje 38 milionů kusů, což si můžeme představit jako 10 baterií v každé
domácnosti. I když bychom do odpadkového koše nejspíš nehodili monitor či rtuťový teploměr,
jedna či dvě baterie se tam přece snadno ztratí.
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit
životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit
půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv
i na lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Z vybitých baterií
se získávají zejména kovy, případně i plasty a další suroviny. Čím více vybitých baterií se do
recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví
nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit a
omezit jejich negativní dopady.
Zpětný odběr baterií zajišťuje nezisková společnost Ecobat s.r.o. prostřednictvím více než 16 800
sběrných míst, kde můžete své přenosné baterie zdarma odevzdat. Z těchto míst baterie putují do
centrálního skladu v Kladně, kde se pečlivě třídí podle velikosti a chemického složení. V poslední fázi
se v recyklačních závodech metalurgickými a chemickými procesy oddělí kovové sloučeniny, ze
kterých se vyrobí nové výrobky, a to i baterie.
V roce 2012 se společnosti Ecobat podařilo odebrat 921 tun baterií, což je v porovnání s množstvím
prodaných baterií 29%.
Jak se můžete i vy aktivně zapojit do sběru a recyklace baterií? Začněte třídit baterie v rámci své
domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE, která svým designem připomíná
ementál a hodí se do každého interiéru. Na výběr je hned několik barevných variant. Objednejte si ji
zdarma na www.ecocheese.cz. Nashromážděné baterie pak můžete bezplatně odevzdat na
kterémkoli sběrném místě. Aktuální seznam najdete na www.ecobat.cz.
Chcete se dozvědět více? Navštivte www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz.

VYBITÉ BATERIE – KAM S NIMI?
Již z minulého čísla víme, že baterie se kvůli svému nebezpečnému obsahu nesmí vyhazovat do
kontejneru na směsný odpad, ale patří pouze do sběrných nádob k tomu speciálně určených.
Kde tedy odevzdat vybité baterie? S tím nám poradí nezisková organizace Ecobat, která zajišťuje
zpětný odběr baterií v celé České republice.
Podle zákona o odpadech má každý prodejce baterií povinnost použité baterie přijmout bezplatně,
bez ohledu na značku a množství. Zákazník přitom nemusí kupovat nové baterie. Použité baterie a
akumulátory lze vrátit téměř ve všech hypermarketech, supermarketech, hobby centrech,
elektroprodejnách a dalších specializovaných obchodech. Sběrné nádoby pro vybité baterie najdete
také na veřejných místech, jako jsou úřady, sběrné dvory, školy či firmy. Kompletní seznam více než
16 800 míst zpětného odběru najdete na www.ecobat.cz.
Do sběrných boxů je možné odevzdávat všechny knoflíkové a tužkové baterie, velké a malé
monočlánky, akumulátory z mobilních telefonů, notebooků i ručního nářadí. Měly by však být
neporušené, vybité a suché. Speciální bateriové články s drátěnými kontakty je třeba předem
zaizolovat.
Abyste nemuseli s každou vybitou baterií hned běžet do sběrného místa, vytvořte si doma vlastní
sběrnou nádobu, třeba ze staré krabice či sklenice, a umístěte ji na frekventované místo ve vaší
domácnosti. Plnou nádobu pak jednou za čas odneste na nejbližší sběrné místo. Využít k tomu
můžete i sběrnou krabičku ECOCHEESE s moderním designem, kterou si lze zdarma objednat na
www.ecocheese.cz.
Jak správně používat baterie a jak prodloužit jejich životnost?






Dbejte na správnou polaritu (+ / -).
Nabíjejte pouze akumulátory (baterie určené k nabíjení).
Nepoužívejte současně různé chemické systémy baterií.
Nemíchejte nové a použité baterie.
Nenechávejte baterie v přístrojích, pokud je delší dobu nepoužíváte.

Správně zacházet s vybitými bateriemi se učí i žáci mateřských, základních a středních škol.
V některých školách jsou umístěny sběrné boxy na baterie. Další školy jsou navíc aktivně zapojeny do
vzdělávacího programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, kde se děti učí třídit odpad, sbírají baterie
a drobná elektrozařízení, plní úkoly a získávají body, které si mohou vyměnit za atraktivní odměny.
Do Recyklohraní je zaregistrováno již 3 000 škol.
Do sběru vybitých baterií se může zapojit i vaše firma, úřad či organizace. Pokud jsou ve vašich
provozovnách nebo kancelářích používány přenosné baterie a akumulátory, pak máte nárok na
zajištění jejich bezplatného zpětného odběru. Se svým požadavkem na zapojení do systému zpětného
odběru baterií se obraťte na společnost Ecobat s.r.o., která vaši firmu vybaví sběrnou nádobou a po
zaplnění zajistí zdarma její odvoz.
Chcete se dozvědět více? Navštivte www.ecocheese.cz, www.ecobat.cz a www. recyklohrani.cz.

