
 

 

2. Poklady jen je sebrat  
 
O co jde? 

 

Vaše další cesta, kde můžete mít oči Na šťopkách vás zavede do tajemných zákoutí vašich 

domovů, na netušená místa vaší obce nebo města i do volného a často zapovězeného okolí za 

posledními domy. 

Budete pátrat po tom, kde se berou odpady a co se s nimi dál děje. Ale nebojte se, nebudeme 

chtít vědět do jakého kontejneru se co hází ani proč je dobré recyklovat, protože víme, že už 

jste mnohem dál. 

Opět platí, že není potřeba vypracovat všechny úkoly a konečnou podobou vašeho výzkumu 

bude prezentace v některém programu Microsoft office (Word, Powerpoint atd.) nebo 

Openoffice, použít můžete Corel Draw, Gimp, Photoshop. Výslednou práci můžete převést do 

formátu PDF. Pokud by vaše dílo bylo pro e-mail příliš velké, pošlete nám ho třeba přes 

www.uschovna.cz.  Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba. 

Uzávěrka druhého kola je 10.01. 2010 24:00. 

 
A. Doma v teple 

 

Podzimní plískanice jsou ideálním časem, kdy není škoda sedět u internetu a knížek nebo 

provádět výzkumy přímo u vás doma. Pokuste se tedy zodpovědět následující otázky a 

provést příslušné výzkumy.  

 

 Jeden týden si zaznamenávejte (všichni nebo vybraný člen týmu), co jste si sami 

koupili a jaké obaly, pytlíky, krabičky, tácky atd. vám od těchto věcí zbyly jako 

odpad. Pokuste se s pomocí knížek, internetu a vlastních nápadů navrhnout, jak pro 

další týden toto množství odpadu snížit a rovnou vyzkoušejte, jestli vaše nápady 

fungují. Výsledky vašeho zjištění uveďte do prezentace.  

 Vezměte si na 14 dní na starosti vynášení koše u vás doma (jeden z týmu, nebo lépe 

všichni a potom udělejte průměr za jednoho člena týmu). Pokuste se zvážit kolik 

odpadu vyprodukuje vaše rodina a přepočtěte to na 1 rok a jednoho člena vaší 

domácnosti. Jak to nejlépe udělat najdete v sekci ,,jak na to“. Výsledek porovnejte 

s průměrem pro obyvatele ČR. Dobré srovnání by bylo například formou sloupcového 

grafu.  

 Kde skončí odpad, který hodíte do vaší popelnice? Zkuste uvést co nejpřesnější místo. 

 Pokuste se schraňovat drobný hliník (víčka od jogurtů, plechovky od nápojů atd.). 

Dokážete najít místo, kde by se daly předat k recyklaci? 

 Komu a jak máme oznámit, že jsme objevili nepovolenou skládku odpadu? 

 
B. V terénu 

Vyrazte do okolí svých domů a najděte nebližší stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (buď 

každý za sebe, nebo vyberte jednoho člena týmu). Podle údajů společnosti Ekokom, která se 

zabývá provozem těchto kontejnerů, by měla být vzdálenost k nejbližšímu stanovišti asi 115 

m (průměr ČR). 

Pokuste se změřit, jak daleko ke stanovišti máte. Potom se pokuste ve své obci, městě nebo 

třeba čtvrti najít místo odkud mají lidé k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad nejdál. 

http://www.uschovna.cz/


 

 

Změřte jak dlouho vám trvá ke kontejnerům dojít i jaká je vzdálenost v metrech. Pro to, jak 

změřit vzdálenost dvou míst ve městě pomocí internetu, se podívejte do sekce ,,jak na to“. 

 

 tip: Výsledkem této části by mohla být třeba přehledná tabulka a graf (třeba 

sloupcový), včetně porovnání naměřených vzdáleností s průměrem ČR   

 
C.   Fotografická dokumentace 

 

Fotoaparát, ať už samostatný nebo třeba v mobilu, je velkou pomůckou k dokumentaci 

vašeho výzkumu. Vyzkoušejte si „investigativní“ postupy a vypravte se s ním do terénu a 

pokuste se zaznamenat:  

 běžnou povolenou skládku domovního odpadu 

 rekultivovanou skládku (čili místo, kde skládka byla, ale již je uzavřená a zavezená 

zeminou – pro radu, kde by taková mohla být zkuste požádat rodiče nebo učitele ve 

škole. 

 černé skládky, čili místa, kam lidé protizákonně vyhazují odpad (na území obce či 

města i v okolní přírodě), pokuste se zdokumentovat její stav, aby po čase bylo možné 

zjistit, jestli dál roste, zaměřte se zejména na skládky v chráněných územích 

 zvláště na vesnicích, ale i ve městě třeba v zahrádkářských koloniích se najde spousta 

příkladů, jak nějaká věc, místo aby skončila v odpadu, slouží třeba i k úplně jinému 

účelu dál…dokážete nějaký takový případ najít? 

 u všech snímků uveďte datum pořízení, kde místo leží a popište ho. Zvláště u černých 

skládek se hodí i zaměření pomocí GPS.  

 zjištěné údaje si dobře uschovejte, pokusíme se je využít v dalších kolech a především 

v praxi!!! 

 do závěrečné prezentace uveďte nejdobrodružnější, nejdrsnější nebo nejzajímavější 

příhodu, která se vám při tomto výzkumu stala 

 

 
D.  Širší souvislosti 

 

Jak asi víte, žádný výrobek se nevezme jen tak z ničeho. Pro výrobu každého z nich je potřeba 

nejdřív vytěžit příslušné suroviny, získat z nich potřebné materiály, z těch udělat výrobek, 

někam ho odvést a prodat a tím to ještě zdaleka nekončí, protože po upotřebení je ještě 

spousta možností, co se s ním může dál dít. Tomu se říká životní cyklus výrobku. 

Vyberte si jeden výrobek (může to být úplně jakýkoli předmět doma nebo ve škole) a pokuste 

se co nejpřesněji sledovat jeho ,,život“ od vytěžení suroviny (nebo i více surovin) až po jeho 

místo konečného zpracování či uložení. Pokuste se všímat i takových okolností, jako kde se 

daná surovina těží, jestli je obnovitelná, jestli je zpracování výrobku náročné na energii a 

jakékoli další zajímavosti, na které narazíte.  

 

 tip: Výsledkem této části by mohla být kresba, kde jednotlivé ,,životní fáze“ budou 

pospojovány šipkami.  

 
E.  Zábava a potěšení 

 



 

 

Víte-li jak na to, mohou se pro vás zdánlivě nepotřebné věci stát surovinou pro vytvoření 

něčeho zcela nového a užitečného. Na internetu najdete spoustu nápadů. Jeden z nich vám 

navrhneme i my. 

Vezměte krabici od trvanlivého mléka a rozřízněte tak, aby se dala rozložit jako list papíru. 

Důkladně ji umyjte a osušte. Potom vezměte běžné prázdné cédéčko a změřte si ho. 

Z připraveného materiálu vystřihněte obdélník, který když přehnete na půl a zalepíte izolepou 

okraje, vytvoří obal na připravené CD. Ten můžete ještě polepit obrázky z časopisů nebo 

zajímavě nabarvit, aby byl hezčí. 

Výsledek nafoťte a přidejte do své závěrečné zprávy. V žádném případě není potřeba se 

držet jen našeho návrhu. Máte-li jakýkoli vlastní nebo okoukaný jinde, klidně ho 

použijte a fotku výrobku i s komentářem dejte do své zprávy. 

 
Jak to provést a co k tomu budete potřebovat? 

 

Na záznam o odpadech v domácnosti nepotřebujete nic než obyčejnou váhu. Zvažte se 

nejdříve jen s prázdným košem a pak pokaždé, když půjdete odpadky vysypávat. Při 

zpracování získaných výsledků může být velmi užitečný program Microsoft Excel, ve kterém 

můžete poměrně jednoduše tvořit tabulky a grafy. 

Při fotografické dokumentaci se neobejdete bez fotoaparátu, kdyby byl ale pro vás 

z jakéhokoli důvodu nedostupný, dejte nám to vědět a nahraďte fotky třeba kresbami. 

Pro dokumentaci černých skládek se hodí přístroj k zaznamenávání souřadnic GPS, můžete 

ho někdy najít jako součást mobilního telefonu. 

Pro výrobu obalu na CD potřebujete jen jednu krabici od mléka a jedno prázdné CD. 

K měření vzdáleností použijte mapy na www.mapy.cz 

Zadejte svou obec nebo město do vyhledávače. Na stupnici +/- zvolte vhodné měřítko, abyste 

viděli místa, mezi nimiž chcete vzdálenost měřit. Klikněte na tlačítko měření a pak už jen 

klikejte na trasu, jako byste po ní šli a sledujte výsledek v okénku vlevo nahoře. Výsledek 

může vypadat třeba takhle: 

http://www.mapy.cz/#mm=ZP@dm=138215680+133404608+3456+5568+2432+2112-

1472+5184@sa=s@st=s@ssq=blansko@sss=1@ssp=138557952_133475904_138625536_1

33542016@x=138212352@y=133400576@z=14 

 

Hodně štěstí! 

 

Kromě městských a školních knihoven existují i knihovny specializované na přírodu a životní 

prostředí. 

Na stránkách http://www.csop.cz/prehledzo/prehled2.php najdete seznam základních 

organizací Českého svazu ochránců přírody, některé z nich půjčují nebo prodávají vhodné 

knížky, kromě toho jsou tu i další knihovny: 

Knihovna ekologického institutu Veronica - http://www.veronica.cz/?id=19 

Knihovna sdružení Nesehnutí - http://nhk.kexik.net/opac/index.php 

Knihovna Ekocentra Brno - http://www.ecb.cz/pomindex.php?co=ekoteka&undefined 

 
Šťastná, J. (2007): Kam s nimi, vše o třídění a recyklaci odpadu 

Zapletal, M. (1986): Výpravy za dobrodružstvím 

 

www.ekokom.cz 

www.jaktridit.cz 
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http://hnutiduha.cz/nase-prace/odpady/ 

http://www.veronica.cz/?id=10 

 

Mnoho informací určitě zjistíte i na stránkách vašeho krajského, městského nebo obecního úřadu.   

 

http://hnutiduha.cz/nase-prace/odpady/
http://www.veronica.cz/?id=10

