
Víčkáček 

 

 

Ahoj kamarádi, jmenuji se Víčkáček a živí mě sbírání víček od 

PET lahví, kosmetiky a drogerie. 

Nevíte na co šetřit? Mám pro vás pár tipů: 

 Zorganizujte sbírku na určitou věc, která Vám ve škole 

chybí nebo si našetřete na lístky do divadla či do kina. 

 

 Najděte v okolí človíčka, kterému byste chtěli pomoci, 

sbírejte víčka a za získané peníze mu kupte, co potřebuje.  

 

 



Pravidla sběru: 

1. Sbírejte jen ty víčka od pet lahví, jejichž nákupu jste se 

prostě nevyhli! 

2. Víčka rozdílných materiálů musí být v pytlích zvlášť - 

nesmí být pomíchány dohromady. 

 PET víčka z HDPE plastu poznáte  podle této značky. 

 

 Víčka od kosmetiky a potravin – jsou těžší a rychleji 

se sbírají - pozor jedná se však o jiný druh plastu a to     

o PP- polypropylen a proto musejí být v pytlích zvlášť.   

 

3. Sbírejte do větších pevnějších pytlů, nejlépe od psích 

granulí, nebo brambor, které bychom mohli po vysypání 

poslat dál pro další sběr víček. 

4. V pytlích musí být pouze víčka, nikoliv víčka v menších 

sáčcích - vybírání víček ze sáčku zdržuje jejich 

manipulaci, prodražuje náklady a Vám snižuje výkupní 

cenu. 

5. Víčka od pivních sudů - kesů nesbíráme, je to jiný plast 

(PS) - zatím pro něj není uplatnění a mohl by zkazit celou 

várku. 

 



Co se stane s víčky potom? 

Než se z víčka stane nový výrobek, projde poměrně složitým 

procesem zpracování. V areálu svozové firmy putují víčka na 

separační linku, kde znovu dochází ke kontrole sourodosti 

materiálu a zbavování nečistot. Drtící stroj namele víčka na drť, 

která je připravena k další fázi zpracování. Tím je regranulace. 

Regranulát je použitelný pro různé typy výrobků. Obecně             

a jednoduše se regranulát nataví na patřičnou teplotu a tlačením 

nebo vstřikováním do forem vzniká nový plastový výrobek.   

 

Střešní taška   

 

 

 

 

 

 



 

 

Zatravňovací dlaždice 

 

 

 

 

Zahradní nášlapné dílce 

 

 

 

 

 

Kompostér 

 

 

 

 

 

  Kočičí záchod 


