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V Náchodě se odevzdalo 1375 kilogramů baterií, plhovská škola jich dala téměř půl tuny  
 
Náchod – Děti ze Základní školy Náchod – Plhov za minulý rok vybraly téměř půl tuny použitých 
baterií. Tím se velkou měrou podílely na celkovém sběru použitých přenosných baterií a akumulátorů 
v Náchodě. Ve městě se totiž loni odevzdalo 1375 kilogramů tohoto odpadu. Toto číslo není v 
porovnání se zbytkem České republiky veliké a Náchod se tak řadí ve sběru baterií spíše mezi 
průměrná až podprůměrná města.  
Nezisková společnost ECOBAT se v rámci celé České republiky snaží o co nejintenzivnější sběr 
použitých baterií a akumulátorů. Loni jich po celé zemi vybrala přes tisíc tun. Toto množství 
představuje 32 procent baterií, které byly dodány na český trh. Podle nových směrnic Evropské unie 
však není toto množství dostatečné a do roku 2016 se bude muset sběr navýšit na 45 procent. S 
ECOBATem spolupracuje v oblasti zpětného odběru dlouhodobě i město Náchod.  
 
Motivují děti ke sběru při výuce  
 
Zářným příkladem ve sběru baterií je Základní škola Náchod – Plhov. Její žáci loni vybraly 482 
kilogramů odpadu. "Děti motivujeme ke sběru při výuce. Většinou v hodinách jako je přírodopis, 
vlastivěda nebo i ve volitelném předmětu ochrana přírody. Jsme zapojeni do projektu firmy 
Ecobat Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, v rámci kterého sbíráme do speciálních boxů. Firma je 
poté odváží a mysi zapíšeme, kolik jsme vybrali. Na konci roku dostanou drobné ceny nejaktivnější 
žáci," sdělil ředitel Základní školy Náchod – Plhov Vladimír Honzů.  
Projekt s názvem Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět odstartoval v září roku 2008 a je do něho 
zapojeno přes 3200 škol v celé České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí, žáků a 
studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem. 
Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu 
vyměnit za různé odměny. V Náchodě je do tohoto projektu zapojeno pět škol. Ty dohromady 
dokázaly v loňském roce vybrat 501 kilogramů použitých baterií. "Největší motivací ke sběru však pro 
všechny je ta, že se jedná o dobrou a prospěšnou věc pro životní prostředí," dodal Vladimír Honzů.  
VNáchodě je celkem 54 provozoven pro sběr baterií a akumulátorů. Většina z nich se nalézá na 
veřejných místech. Obyvatelé tak můžou baterie vyhazovat do venkovních červených kontejnerů nebo 
do krabiček k tomu určených, které najdou v různých obchodech.  
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