
 

 

Víte to? 

Jedná se o sběr použitého rostlinného oleje, kód odpadu 20 01 25 (např. z fritéz). Tato služba již probíhá po celé České 

republice v rámci sběru obcí a měst, což nařizuje zákon od 1.1.2020 jako povinnost. Většina českých domácností lije 

tento olej do odpadů, kdy časem odpad úplně zanese a v neposlední řadě velmi znečišťuje kanalizace a čističky vod.  

Rádi Vám tedy nabízíme zapojit se do našeho projektu. Žáci přinesou olej v uzavřeném obalu (plastová lahev, kanystr, 

zavařovací uzavíratelná sklenice nebo jiný vhodný obal) do školy, kde bude naší firmou umístěna bezplatně nádoba na 

tento sběr (jedná se o 240L popelnici). Žáci, nebo jiná zodpovědná osoba, budou do této nádoby olej vhazovat. Při 

jejím naplnění přijede náš řidič, nádobu vyprázdní a Vám předá potvrzení o odvozu oleje a odhadovaný počet litrů.  

V naší firmě olej vyčistíme a změříme. Za každý litr tohoto oleje Vám bude zaplacena částka 3,- Kč. 

 

Navíc Vás zapojíme do soutěže o volný vstup pro celou školu do dětského parku Louisiana Ranch v Církvici u Kutné Hory 

(viz. info www.louisianaranch.cz, FB Louisiana Ranch – Dětský park). 

 

Více o zpracování: 

Použitý olej má ještě více využití. Hlavně jako biopalivo, v zemědělském průmyslu nebo se přidává na výrobu mýdla. Olej 

převzatý od Vás přečistíme, zbavíme veškerých nečistot a vody a předáváme ke konečnému zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.louisianaranch.cz/


Informační leták pro žáky 

 

Sběr použitého rostlinného oleje 

  

Zeptejte se rodičů a prarodičů, co dělají s použitým olejem po přípravě pokrmů u 

Vás doma. 

 

Lijí ho do odpadu nebo ho dávají do popelnice?  

 

Vědí, že olej zanáší odpad? 

 

Poproste je, ať použitý olej nalijí do jakéhokoli uzavíratelného obalu a vy ho 

vezměte do školy. 

 

Tam olej předejte odpovědné osobě nebo vložte přímo do nádoby k tomu 

určené. 

 

Pomůžete nejen přírodě, ale i Vaší škole.  

 

Škola za každý litr dostane peníze, které může využít na pořízení nového 

vybavení nebo Vás vzít někam na výlet.  

 

Navíc můžete vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou 

školu. 


