
SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

Odpady
Jedno francouzské přísloví říká, že smrt, daně a odpady jsou jediné jistoty naše-
ho života. Ať už děláme cokoliv, je téměř nemožné nevytvářet odpad. Můžeme ale 
ovlivnit, kolik ho vytvoříme a jak s ním potom budeme nakládat. Na světě je už víc 
než 7 miliard lidí, a pokud nechceme mít ze Země jednu velkou skládku, je nejvyšší 
čas začít nad odpady trochu víc přemýšlet a něco s nimi dělat.

Víme, co víte
Většina z vás kromě plastů třídí i jiné druhy odpadů, např. sklo nebo papír. Někteří 
třídí ještě kovy. Možná také víte, že nefunkční baterky se nevyhazují do koše, ale 
do speciálních nádob, které najdete třeba i v supermarketech. Co ale třeba slupky 
od brambor nebo zvadlé květiny, víte kam s nimi?  A víte co se s odpady děje po 
vytřídění a jak se dále zpracovávají a používají? 

Věděli jste, že… ? … jen v EU vyhodíme každý rok 
2,5 miliardy tun odpadu?
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Česká republika si stanovila, že do roku 
 2024 přestane odvážet netříděný ko-

munální odpad na skládky. U nás tam končí 
téměř polovina odpadů z domácností, zatímco 
v EU je to průměrně jen čtvrtina. Moc dobře 
nevycházejí ani čísla týkající se recyklace 
a kompostování. Zatímco průměr EU se po-
hybuje kolem 50 %, u nás se tímto způsobem 
využije jen asi třetina komunálních odpadů.  

Cíle jsou jedna věc, ale důležitější je, zda 
jsme schopni je splnit a jaký budou mít do-
pad. V ČR nám však chybí dostatečné množ-
ství zařízení pro sběr, třídění a recyklování 
nebo zpracování odpadů. Dokud nebude 

vybudována potřebná infrastruktura, může se 
stát, že místo toho, aby byly odpady recyklo-
vány, skončí zbytečně ve spalovnách.

Aby se skutečně něco změnilo, musí se do 
změny zapojit celá společnost. Část práce 
zvládneme odvést my sami, spotřebitelé. Mů-
žeme lépe třídit, snažit se nakupovat potraviny 
bez zbytečných odpadů a vymýšlet způsoby, 
jak vdechnout starým věcem nový život. To ale 
nestačí, zapojit se musí i výrobci, kteří by měli 
vytvářet zboží, které bude jednoduché znovu 
použít nebo zrecyklovat. Sebelepší výrobky 
a třídění jsou ale zbytečné, pokud není vytvořen 
efektivní způsob sběru a využívání.

Oběhové hospodářství by mělo na 
životní cyklus výrobků nahlížet jinak 
a snažit se suroviny z nich v maximální 
míře využít. Díky tomu, že budou suroviny 
využívány rozumněji, je možné snížit 
negativní dopady na životní prostředí 
a dopady při jejich získávání, tj. snížit 
emise skleníkových plynů a zamezit vzniku 
zbytečných odpadů.

Lineární hospodářství spočívá v tom, že 
každý produkt začne svou životní cestu ve 
výrobě, potom se dostane ke spotřebiteli 
a poté, co doslouží, se z něj stane odpad. 
V současnosti jde o převládající model.

Výhody oběhového hospodářství jsou 
i ekonomické, protože umožňují ze stej-

ných surovin vyrobit větší množství výrobků 
a opětovně je prodat. Do Evropy musíme 
dovážet spoustu surovin z jiných kontinentů. 
Místo toho, abychom výrobky po životnosti 
pouze vyhodili, můžeme je znovu využít, a tím 
ušetřit peníze, životní prostředí a snížit závis-
lost na jiných státech. 
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Zero waste nebo také „Život bez odpadů“ je 
označení pro životní styl, který podporuje 

opětovné využívání všech zdrojů bez tvor-
by odpadů, jejich skládkování nebo spalování. 
Hlavní myšlenkou je upravit své chování tak, 
aby ke vzniku odpadů vůbec nedocházelo. 
Když už nějaké odpady vzniknou, měli by-
chom je zkusit znovu využít. Jinými slovy, jde 
o snahu zamezit tomu, aby se odpady dostá-
valy na skládku. 
Zatímco před několika lety bylo zero waste  
téměř neznámým pojmem, dnes se touto 
filozofií řídí stále větší množství lidí. Někteří 
jsou schopni zmenšit množství svého odpadu 
na absolutní minimum. Za celý týden třeba 
nasbírají všechny své odpadky do zavařovací 
sklenice; všechno ostatní buď zrecyklují, nebo 
znovu využijí. Dosáhnout však skutečného zero 
waste stavu není úplně možné. A přiblížit se mu 
vyžaduje otočit svůj život o 180 stupňů. 
Zero waste totiž vyžaduje obrovské množství 
volného času, ještě větší dávku odhodlání 
a dostatek peněz. Zkrátka není úplně pro kaž-
dého. Zatímco některé jednorázové výrobky, 

jako jsou třeba igelitové tašky, můžeme na-
hradit poměrně jednoduše, s ostatním to tak 
snadné není. V podstatě veškeré potraviny si 
musíme kupovat v nějakém obalu. Málokdo 
má možnost nakupovat ve specializovaných 
obchodech, kde vám natočí šampon do vlastní 
skleněné nádoby a odsypou potřebné množ-
ství těstovin nebo mouky (takové obchody sice 
existují, ale nejsou ani zdaleka na každém rohu 
a nákupy v nich vyjdou dráž než v supermarke-
tu). Dosáhnout tedy života úplně bez odpadů 
je v podstatě nemožné. To ale neznamená, že 
bychom se o to neměli pokoušet!
Hlavním důvodem pro zero waste není úplně 
se odstřihnout od všech odpadů ze dne na 
den. Ani recyklovat všechno, co nám projde 
rukama. Stačí „jen” používat zdravý rozum 
a postupně snižovat objem zbytečných od-
padů. Kolikrát stačí málo. Třeba se zamyslet 
nad tím, do kterého z barevných kontejnerů 
budeme své odpady házet, jestli opravdu 
potřebujeme všechny druhy ovoce a zeleniny 
z obchodů nosit v igelitových sáčcích a tak 
dále a tak podobně. 

Jak správně nakládat s odpadem

P ro někoho odpad, pro druhého poklad. 
Obaly od potravin, zbytky jídla ani rozbité 

věci nemusí svou cestu skončit v kontejneru 

na směsný odpad a následně na skládce nebo 
ve spalovně. Existuje řada způsobů, jak s růz-
nými druhy odpadků nakládat.

Ke každému stupni se posouváme až ve 
chvíli, kdy jsme zvážili ten předchozí. V ideál-
ním případě tak nedojde k žádnému plýtvání 
a vyhazování surovin, které by mohly ještě 

posloužit. Na druhou stranu: nejedná se o ne-
měnné dogma. Nemusíme se tedy například 
snažit za každou cenu recyklovat něco, co je 
možné lépe využít k výrobě energie.

Zero Waste

Návod, jak minimalizovat množství odpadu

• Předcházet vzniku odpadů
• Připravit k opětovnému použití = třídit
• Materiálově využít = recyklovat a kompostovat
• Jinak využít = využít energeticky
• Odstranit odpad
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 Krok č. 1:  Předcházení vzniku odpadů

 Krok č. 2:  Opětovné použití

Za předcházení vzniku odpadů nese odpo-
vědnost výrobce. Prevence vzniku odpadů 
by však měla provázet nejen samotný proces 
výroby, ale také fázi návrhu výrobku, kdy lze 

využít zásad tzv. ekodesignu. Zkrátka měli 
bychom mít vždy na paměti, že je lepší žádný 
odpad nevytvářet, než potom vymýšlet, jak se 
ho elegantně zbavit. 

Ekodesign znamená, že už při návrhu výrobku se myslí na to, aby 
měl co nejmenší dopad na životní prostředí. V praxi se ekodesign 
projevuje snižováním množství a druhů použitých materiálů, 
správným označováním výrobků (zejména tím, zda jsou určeny 
k recyklaci) nebo možností opětovné montáže a demontáže výrobků 
za použití běžného domácího nářadí.

Věděli jste, že… ? … průměrný Čech vytvoří 
zhruba 500 kg odpadu za rok 
a z toho víc než 200 kg končí 
v běžných popelnicích?

Pro spoustu z nás je nejjednodušší věci, které 
nepoužíváme, vyhodit než složitě vymýšlet, 
jestli bychom je ještě nemohli použít. Nejčas-
těji takhle končí v popelnicích starší elektro-
nická zařízení, hračky, oblečení, knížky nebo 
nábytek. O výhodách opětovného používání 
(re-use) starších věcí asi není potřeba sáhod-
louze mluvit. Šetří to peníze, přírodu, protože 
nevytváříte zbytečné odpady, a ještě snižujete 
nároky na výrobu nových produktů. Pozitivní 
dopady jsou i sociální, protože to, co pro vás 
už nemá hodnotu, může podstatně zlepšit 
život někomu jinému.

S opětovným používáním výrobků jsou ale 
určité problémy, které brání tomu, aby bylo 
rozšířenější. V první řadě není možné mít 
v každé obci re-use centra. Ne každý výrobek, 

který ještě může posloužit, najde svého kupce 
nebo odběratele. A když už ho najde, může 
být tak daleko, že ekologické a ekonomické 
náklady na přepravu budou vyšší, než by byla 
výroba nového výrobku. O použité věci navíc 
není takový zájem.

Opětovné využití ovšem můžete podpořit i vy 
sami. Poohlédněte se například, zda nemáte 
ve vašem okolí second-hand nebo charita-
tivní kontejner, kam byste mohli odnést třeba 
oblečení, boty nebo hračky, ze kterých už jste 
vyrostli. Starý nábytek zkuste buď prodat, 
nebo zdarma nabídnout na internetu takzvaně 
za odvoz. Zkuste opětovné využití i z druhé 
strany a občas nakoukněte do obchodu s po-
užitým zbožím, třeba najdete fakt zajímavý 
kousek!

Věděli jste, že… ? … ve vyspělých státech světa 
vzniká až 10 % odpadků 
zbytečně?
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Materiálově je možné využít jen určité druhy 
komunálních odpadů, týká se to zejména bio-
logického odpadu, který je možné zkomposto-
vat, a běžného tříděného odpadu, tedy plastů, 
papíru, skla a kovů. Možná už to zní ohraně, 
ale abychom vůbec mohli recyklovat, musíme 
odpady třídit. A navíc je musíme třídit správně. 
Nesmíme si ale plést pojmy: třídění neznamená 
recyklaci. Jen část toho, co vyhodíme do barev-
ných kontejnerů, se skutečně zrecykluje. Odha-
duje se, že jen 30 % plastového odpadu, který 
roztřídíme, se skutečně recykluje, v případě skla 
je to zhruba 90 %. Přesto má třídění smysl.
Plasty
Nejkomplikovanější je recyklace 
plastů. To se ale dozvíte na sa-
mostatném vzdělávacím listu. 
Sklo
Mnohem lépe vychází recyklace skla, které 
je možné recyklovat opakovaně, aniž by se 
zhoršila jeho kvalita. Jednodušší je také z hle-
diska dodatečného třídění, protože je nutné 

oddělovat pouze barevné sklo od čirého. 
Přesto je recyklace skla až druhou nejvhod-
nější variantou – protože sklo má dlouhou 
životnost, je vždycky lepší ho opětovně použít 
(například jako dózy na uchování potravin) 
a vyhazovat ho až ve chvíli, kdy je poškozené 
nebo pro něj nemáte žádné využití. 
Papír
Papír je možné recyklovat zhruba sedmkrát. 
To ale neplatí pro všechny druhy papíru. 
Recyklovat není možné ušpiněný papír (třeba 
kapesníky nebo papírové utěrky, případně 
papírové obaly se zbytky jídla), voskový papír 
a papír spojený s plastovou fólií (balí se do něj 
třeba uzeniny v obchodech).
Kov
Nejméně se asi setkáme s tříděním kovových 
odpadů. Speciální kontejnery na plechovky 
a konzervy bývají spíše výjimkou. Ve větším 
množství zajišťují třídění sběrné dvory, které 
jsou schopny také posoudit kvalitu materiálu.

 Krok č. 3:  Materiálové využití

Limity recyklace

• Musí se finančně vyplatit. O recyklovaný materiál nebude zájem, pokud jeho cena pře-
výší cenu nového materiálu. Aby byl recyklační proces ekonomicky výhodný, neměla 
by být cena recyklátu vyšší než 50 % primární suroviny.

• Technologie a materiály. Spoustu materiálů dnes ani neumíme recyklovat, případně na 
jejich smysluplnou recyklaci nemáme dostatečné zázemí.

• Po recyklátu musí být poptávka. Pokud neexistuje nikdo, kdo by recyklovaný materiál 
kupoval, nenajde se ani nikdo, kdo by ho vyráběl.

• Recyklace je průmysl náročný na technologie, energii i spotřebu vody. Životní prostředí 
recyklací nechráníme, spíše ho poškozujeme méně než při výrobě nových surovin.

Zálohy na flašky nejsou z doby minulé!

Velký potenciál pro opětovné použití má systém záloh, který třeba v případě lahví 
od piva funguje už dlouho. Jenže pivní lahve nejsou jediné, které je možné vykupovat. 
Už dnes se dávají v obchodech zálohy na některé další druhy skleněných lahví, 
třeba od šťáv. Do budoucna by ale bylo možné seznam zálohovaných obalů rozšířit 
i o lahve od vína, skleničky od dětských výživ nebo sklenice od zavařenin.
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 Krok č. 4:  Energetické využití aneb Nebojme se spaloven

V současnosti se v České republice energetic-
ky využívá asi 1,1 milionu tun odpadu, z toho 
700 tisíc tun je kapacita čtyř českých spaloven 
(v Praze, Brně, Liberci a nově také v Plzni). 
O spalovnách koluje spousta mýtů, jeden 
z těch nejoblíbenějších je, že jsou v každém 
případě špatné a škodlivé pro životní prostře-
dí. Nemusí tomu tak být. Spalovny totiž umí 
z odpadů vytvořit teplo nebo elektřinu. Odpa-
dy tak mohou ještě k něčemu posloužit. Navíc 
energetickým využíváním odpadů alespoň 
částečně snižujeme naši závislost na fosilních 
palivech při výrobě elektřiny (zejména uhlí).

Správně by měl ve spalovnách končit pouze 
odpad, který nelze recyklovat, kompostovat 
ani opětovně využít. Bohužel jsou recyklační 
zařízení v Česku často přeplněná a do spalo-
ven se dostávají materiály, které by sice bylo 
možné nějakým způsobem recyklovat, ale 
chybí k tomu kapacity. I v tomto případě je ale 
spálení materiálu lepší variantou než skládka.

Lidé mají často spalovny spojeny s oblaky 
černého kouře, který znečišťuje ovzduší a ško-
dí lidskému zdraví. Spalováním sice vznikají 
nezdravé zplodiny, nicméně ty se do ovzduší 
dostávají i ze spalovacích motorů aut nebo 
domácích kamen. Pravda je taková, že množ-
ství škodlivých látek v dýmu, který opouští 
spalovny, je pečlivě hlídáno a není o nic větší 
než při spalování zemního plynu, který bývá 

obecně považován za ekologicky poměrně 
šetrné palivo.

Výhodou spaloven je možnost výroby tepla 
nebo elektřiny z odpadů a také to, že spále-
ním jsme schopni zredukovat odpad až na 
25 % jeho původní hmotnosti a na 10 % jeho 
původního objemu. Celý proces je navíc třeba 
v porovnání s kompostováním velmi rychlý. 
Nevýhodou je zejména vypouštění emisí do 
ovzduší a samotné složení odpadu, který je 
často tvořen kombinací různorodých látek 
o různé hořlavosti. Často tak musí být směsný 
odpad míchám s dobře hořlavými látkami, aby 
bylo možné zajistit dlouhodobé a stabilní ho-
ření. Musíme mít také na paměti, že odpadky 
se spálením nerozplynou, ale zůstane po nich 
popel, který je také potřeba nějak zlikvidovat. 
A jak možná tušíte, je tento popel ukládán na 
skládky. 

Kompostuj!

Kompostování biologických odpadů je tzv.  
 materiálovým využitím odpadů. Kompost 

může sloužit jako velmi kvalitní hnojivo. V ro-
dinných domech je kompostování bioodpadů 
poměrně běžnou záležitostí, je jednoduché, 

levné a praktické. Naopak ve městech se bi-
oodpady třídí a dále využívají jen málokdy. Je 
to dáno jednak tím, že obyvatelé bytů nepro-
dukují tolik bioodpadu, ale také tím, že chybí 
infrastruktura pro třídění a sběr.
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Bioodpady

B ioodpady jsou biologicky rozložitelné 
komunální odpady (BRKO) a mohou 

podle některých odhadů tvořit až polovinu 
celkového komunálního odpadu. V Česku 
zatím třídění bioodpadů není úplně běžné, má 
přitom velký potenciál. Lze z něj vyrobit kom-
post, který se používá jako kvalitní přírodní 
hnojivo, nebo teplo a elektrickou energii v bio-
plynových stanicích.

Kdo má zahradu, nejspíš je na separování bio-
logického odpadu zvyklý. Rodinné domky mají 
často vlastní kontejner nebo jinou nádobu na 
bioodpad. Oproti tomu ve městech jsou kon-
tejnery na bioodpad spíše výjimečné. A když 
už se město rozhodne nové hnědé popelnice 
pořídit, často naráží na neznalost lidí, kteří ne-
vědí, co do kontejnerů patří a co ne. Zejména 
na sídlištích bývají nakonec hnědé kontejnery 
plné směsného odpadu. 

Roztříděný bioodpad může být odvezen do 
bioplynové stanice, kde se zpracovává, a vý-
sledkem je bioplyn, který má podobné vlast-
nosti jako zemní plyn. Dále se využívá k výro-
bě tepla a elektřiny. A tzv. digestát může být 
použit jako kvalitní hnojivo. 

Bohužel většina organických zbytků z domác-
ností stále končí ve směsném odpadu. Zatím-
co poměr recyklovaných plastů, skla a papíru 
se neustále zvyšuje, ve třídění bioodpadů se 
nijak nezlepšujeme. 

Věděli jste, že… ? … průměrný člověk vyprodukuje 
50 kg bioodpadu ročně? V celé 
EU se ročně vyrobí asi 120 mil.
tun bioodpadu, ale jen zhruba 
třetinu se daří třídit a využít.

Co všechno patří mezi bioodpad?

•  Zbytky jídla z domácností  
(brambory, těstoviny apod.)

• Zkažené ovoce a zelenina

• Staré pečivo

• Skořápky od vajíček

• Kávové a čajové zbytky

• Použité papírové ubrousky a kapesníky

• Podestýlka domácích zvířat

•  Zvadlé květiny, posekaná tráva, větve a listí, 
plevel, hobliny a veškerý rostlinný odpad
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Jak produkovat méně odpadů?
Často si ani neuvědomujeme, že většina našich rozhodnutí týkajících se spotřeby má velký 
dopad na to, kolik odpadů vytvoříme a co to udělá se životním prostředím. Boj proti odpa-
dům rozhodně nevyhrajeme bez zapojení státu, obcí a výrobců. Můžeme však podniknout 
jednoduché kroky, kterými trochu zmenšíme množství toho, co vyhodíme my sami.

  Řekněte „ne“ jednorázovým plastům.

  Nakupujte raději nebalené zboží, pokud máte tu možnost.

  Používejte látkové kapesníky místo papírových.

  Nakupujte zmetky! Tedy ovoce a zeleninu, které jsou absolutně v pořádku, ale mají 
třeba podivný tvar. Obchody je jinak na konci dne vyhodí – a to je zbytečné plýtvání.

  Věnujte nebo prodejte staré oblečení.

  Kupujte větší balení věcí, které dlouho vydrží (třeba těstoviny, většina kosmetiky 
nebo úklidové prostředky).

  Plánujte si jídlo dopředu a podle toho nakupujte. Ušetříte peníze, protože nebudete 
utrácet za zbytečnosti a nebudete muset tak často vyhazovat prošlé potraviny.

  Pořiďte si dobíjecí baterie místo jednorázových.


