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Plasty
Bez plastů si už život neumíme představit, jsou všude kolem nás. A nebyly by tak 
velkým problémem, kdyby si jich většina našla cestu do žlutých kontejnerů a byla 
recyklována. Většina plastového odpadu však bohužel končí na skládkách nebo 
v oceánech. A na rozdíl od jiných odpadů jsou velmi odolné a zůstávají v přírodě 
i několik desetiletí, protože se nerozloží. 

Víme, co víte
Všichni dobře víte, že byste měli třídit odpad. Také víte, že do žlutého kontejneru 
patří plasty, které se recyklují. Jenže ne všechny se k recyklaci hodí. Proto neuškodí 
zopakovat si základní pravidla správného třídění.

Základní pravidla správného třídění

• Přečtu si, co je uvedeno na kontejneru, kam vyhazuji plasty. 

• Nevhazuji do kontejneru nic jiného, než co je na něm uvedeno.

• Nevyhazuji špinavé nebo mastné obaly nebo obaly se zbytky jídla. Ale pozor! Vymývat 
například kelímky od jogurtů není nutné, před samotnou recyklací projdou ještě čiště-
ním horkou vodou. 
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Věděli jste, že… ? ... k samotné 
recyklaci se 
dostane průměrně 
jen asi 30 % 
odpadu? 

Vytřídím a co dál?

Odpad jsme správně vytřídili, ale co se 
 s ním děje dál? Na třídicí lince se vyberou 

ty nejkvalitnější kusy, v ČR jde hlavně o PET 
lahve, tvrdý plast (třeba kelímky od jogurtů 
nebo obaly od kosmetiky), polystyren a plas-
tové fólie. Zbytek se semele a může být využit 

na výrobu plastu nižší kvality, který je mož-
né využít třeba ve stavebnictví. Plasty, které 
prošly výběrem a jsou vhodné k recyklaci, se 
rozdrtí, vyčistí a roztaví a natlačí do forem do 
požadovaného nového tvaru.

Co a jak třídit

Plasty vhodné k recyklaci Co lze také třídit Co vůbec netřídit

• PET lahve

• Kelímky od jogurtů,  
pomazánek ap.

• Obaly od šamponů,  
mýdel ap.

• Obaly od čisticích  
prostředků

• Igelitové tašky, sáčky, 
fólie

• Polystyren

• Obaly od sladkostí  
(sušenek, bonbonů ap.)

• Obaly od těstovin,  
instantních potravin ap.

• Plastové květináče

• Obaly od CD

Tyto materiály se s velkou 
pravděpodobností nezpra-
cují a budou využity ve 
spalovnách.

• Bioplasty

• Molitan, guma, plexisklo

• PVC

• Hnědé PET lahve  
(od piva)

• Zubní kartáčky

• Koberce, předložky

• Celofán

• Značně znečištěné obaly

Co s recyklovaným plastem?

P roblém je, že o recyklovaný plast není moc 
velký zájem. Samotný proces recyklace je 

totiž poměrně drahý, a pokud je cena ropy níz-
ká, je tím pádem nízká i cena nových plastů, 
takže používat ty recyklované se ekonomicky 

nevyplatí. Problémem recyklátů je také kva-
lita. Řada recyklovaných produktů dosahuje 
stejné kvality jako nové plastové výrobky, ale 
v některých případech dochází k degeneraci 
plastu, a kvalita tedy klesá. 

Věděli jste, že… ? ... ročně vyrobíme na celém světě více než 
300 mil. tun plastů? Za celou dobu, co 
lidstvo plasty využívá, jich prý vyrobilo devět 
mld. tun. Odhaduje se, že toto množství se 
během následujících dvaceti let zdvojnásobí! 
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Využití recyklovaného plastu v praxi

Nejvíce využití nacházejí recyklované plasty 
ve stavebnictví, kde se z něj vyrábí růz-

né kryty, izolace, mřížky a dlažba nebo třeba 
protihlukové stěny u dálnic. Dále se poměrně 
hodně využívá k výrobě igelitových tašek nebo 
odpadkových pytlů, zahradního nábytku a sa-
mozřejmě recyklovaných PET lahví.

V Holandsku vznikl nápad na používání 
recyklovaného plastu při stavbě silnic. Plas-
tové silnice by byly vyrobeny z velmi pevných 
dutých bloků, které mají dlouhou životnost 
a jsou velmi odolné proti nízkým i vysokým 
teplotám a tlaku. V dutých útrobách silnic by 
navíc mohly vést kabely nebo potrubí. Výmě-
na takových bloků by ani zdaleka netrvala tak 

dlouho jako oprava asfaltových silnic. Firma, 
která s tímto nápadem přišla, zatím pracuje na 
výrobě plastové cyklostezky. Pokud se osvěd-
čí, mohlo by to vést k většímu rozšíření plasto-
vých silnic a chodníků.

Další iniciativa chce zase vdechnout nový 
život plastu vylovenému z oceánu. K progra-
mu Parley for the Ocean se připojila například 
firma American Express, která chce svým 
zákazníkům nabídnout první kreditní karty 
z oceánského plastu. Mezi další velké firmy 
zapojené do projektu patří třeba Adidas, který 
vyrobil sérii fotbalových dresů, běžecké boty 
i sportovní oblečení z plastů, které byly vylo-
veny z moře nebo posbírány na pláži. 

Plasty v oceánech

P lastový odpad v oceánech je velmi ne-
bezpečný nejen pro mořské živočichy, 

ale i pro nás. Třeba želvy si velmi jednoduše 
spletou igelitové sáčky s medúzami, které jsou 
součástí jejich potravy. Plasty se navíc štěpí 
na nebezpečné mikroplasty, které se dostávají 
do mořských organismů a prostřednictvím po-
travy, vody a vzduchu do našich těl. Jaké jsou 

jejich účinky na lidské zdraví, zatím není jasné, 
rozhodně ale nijak pozitivní. V moři blokují 
sluneční paprsky, které jsou životně důležité 
pro plankton nebo řasy, základní prvky v po-
travinovém řetězci. Méně řas znamená méně 
potravy pro ryby, méně ryb znamená méně 
lovné kořisti pro predátory, jako jsou žraloci 
nebo kosatky, a tak dále.

• Plastový odpad ročně zabíjí zhruba 1 mil. 
mořských ptáků, 100 tis. mořských sav-
ců a želv a obrovské množství menších 
ryb.

• Plasty tvoří zhruba 80 % veškerého od-
padu v oceánech a stále jich přibývá. 

• Roční nárůst plastů v oceánech činí více 
než 8 mil. tun, tj. jedno plné popelářské 
auto každou minutu!

Podle některých odhadů bude 
do roku 2050 v oceánech více 
plastů než ryb.
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Plastový kontinent je obrovský shluk odpadků, které vznikají v důsledku oceánských 
proudů a plují po otevřeném moři. Tomu největšímu se říká Great Pacific Garbage Patch 
(Velká tichomořská odpadková skvrna) a nachází se v severní části Tichého oceánu mezi 
západním pobřežím USA a Japonskem. Je pravděpodobně větší než Německo, Francie 
a Španělsko dohromady. Váží zhruba jako 500 velkých dopravních letadel a obsahuje 
průměrně 243 kusů plastů za každého člověka na planetě. 

Vyčistit moře od plastů je téměř nemožné. 
Sítě, které by odpad sbíraly, by v sobě za-
chytily i velké množství drobných živočichů. 

Žádná země navíc není ochotna do úklidu 
investovat. Můžeme se ale snažit zajistit, že se 
množství oceánských plastů nebude zvyšovat.

Evropa bojuje proti plastům

Ačkoliv většina plastového odpadu, který  
 končí v oceánech, nepochází z Evropy, je 

to problém, který se dotýká nás všech. Vyspě-
lé země se snaží hledat způsoby, jak vzniku 
plastového odpadu předcházet a jak s ním lépe 
nakládat. EU již omezila používání igelitových 
tašek a nyní se zaměřila na brčka a jednorá-
zové plastové nádobí. Do roku 2030 by chtěla 
dosáhnout toho, že všechny plastové obaly 
vyrobené na jejím území budou recyklovatelné. 

Do roku 2025 bychom také měli být schopni 
recyklovat až 90 % plastových lahví.

EU navrhla opatření týkající se deseti druhů 
jednorázových plastů, které nejčastěji znečiš-
ťují evropské pláže a tvoří dohromady téměř 
tři čtvrtiny všech odpadků v moři. Plastové 
výrobky, které lze jednoduše nahradit jiným 
materiálem, budou během následujících něko-
lika let zakázány.

S čím je čas se rozloučit?

• Brčka 

• Jednorázové plastové kelímky

• Vatové tyčinky

• Jednorázové talíře, příbory, míchátka

• Tyčky k balónkům

Může se zdát, že Evropa toho sama moc ne-
zmůže. Částečně je to pravda. Dokud nebudou 
o využívání plastů a o likvidaci odpadů stejně 
uvažovat světoví giganti jako Čína nebo Indie, 
pravděpodobně se situace nijak rapidně ne-
zlepší. Někde se ale začít musí. A i na první po-
hled nepatrné změny mohou mít velký dopad.
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Má to smysl

I taková maličkost jako zpoplatnění igelito-
vých tašek v obchodech má smysl. Zatímco 

papírová nákupní taška se v přírodě rozloží 
zhruba za dva měsíce, plastovému sáčku to 
může trvat i 25 let a pevné igelitové tašce 

ještě déle. Pokaždé, když se rozhodnete od-
nést menší nákup v ruce nebo si do obchodu 
přinesete vlastní tašku, šetříte životní prostředí 
kolem sebe. 

Věděli jste, že… ? … v roce 2010 použil průměrný 
Evropan 198 plastových tašek?

I bez plastů se dá žít

Běžný člověk se s širým oceánem nesetká. 
 V Česku navíc nevidíme ani vyplave-

né odpadky na pláži, a je proto obtížné si 
uvědomit, jak velkým problémem plastový 
odpad skutečně je. To ale ještě neznamená, 
že se nás to netýká. Představte jakoukoli 
větší akci – filmový festival, koncert, sportov-
ní zápas nebo třeba městské slavnosti. Na 
takovýchto akcích se vyprodukuje obrovské 
množství odpadů, hlavně plastového odpadu 
z kelímků, příborů, brček a talířků. Tyto plasty 

bohužel často končí v běžných kontejnerech 
a posléze na skládkách nebo ve spalovnách 
místo toho, aby byly recyklovány. 

Každý z nás by se měl zamyslet pokaždé,  
když vyhodí plastovou láhev do běžného 
odpadu nebo zbytečně vyplýtvá hromadu 
plastových kelímků a příborů. Přírodě nejvíce 
pomůžeme tím, že plasty nebudeme používat 
a budeme hledat alternativní materiály. Možná 
vás překvapí, kolik možností je. 

Alternativy k plastu

Papír Dřevo / BambusSklo Kov
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Věděli jste, že… 

Věděli jste, že… 

?

?

… ve všech zemích Evropské 
unie je voda z kohoutku pitná 
a zdravotně nezávadná?

... jen v Severní Americe se 
použije a vyhodí asi 500 milionů 
brček denně?

Brčka a nádobí

Většina českých festivalů už dávno přešla 
na systém vratných zálohovaných kelím-

ků, které jsou sice také plastové, ale je možné 
je používat znovu a znovu. To je dobrý začátek!

Brčka způsobují v přírodě velké škody a záro-
veň se obtížně recyklují, protože jsou z velmi 
lehkého plastu. Nejjednodušším řešením by 
bylo přestat brčka používat úplně, ale buďme 

upřímní – v některých případech by to bylo 
dost nepohodlné. Například nápoje se spous-
tou ledu se prostě pijí lépe, když nemusíte 
riskovat, že vám při zaklonění hlavy spadne 
deset kostek ledu za límec. Můžete si ale po-
řídit brčko na více použití, třeba ze skla, kovu 
nebo dokonce z takových materiálů, jako je 
bambus nebo těstoviny (vypadají jako tlusté 
makaróny). 

Láhve

K lasické PET lahve patří mezi nejsnáze 
recyklovatelné plastové obaly. Jsou velmi 

praktické – jsou lehké, na rozdíl od skleně-
ných lahví nerozbitné a po vypití obsahu je 
jednoduše sešlápnete a hodíte do žlutého 
kontejneru. Často ale balené pití kupujeme 
zcela zbytečně, protože máme vodu z vo-
dovodu. Navíc je voda z kohoutku s velkou 
pravděpodobností zdravější než ta, kterou si 
koupíte v obchodě. Balená voda bývá čas-
to dlouhé měsíce skladována v nevhodných 

podmínkách a z PET lahve se tak mohou do 
vody uvolňovat nezdravé látky. Je jich sice 
velmi málo, ale jejich množství stoupá při 
opakovaném používání lahví. Kupovat domů 
obyčejnou balenou vodu je tedy úplně zby-
tečné, neekologické, velmi drahé a nezdravé. 
Vhodnou alternativou je pořídit si skleněnou 
nebo kovovou lahev na víc použití, do které si 
můžete opakovaně natočit vodu z vodovodu. 
Není to velká investice, ale může mít velký 
dopad na množství plastů, které produkujete.
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Věděli jste, že… 

?  ... v Evropě se spotřebuje 
725 milionů jednorázových 
kelímků na kávu denně? To je 
zhruba jeden kelímek na osobu.

Co jsou to bioplasty?

Jsou to přírodní polymery, které je možné 
získat především z rostlinných proteinů 

jako celulóza nebo škrob.
Výroba vyžaduje využívání rostlin, které běžně 
slouží jako potrava. Obdobně jako při výrobě 

biopaliv proto dochází k vytlačování zeměděl-
ských plodin, což může mít negativní dopady 
na světové zásoby potravin. Navíc je není 
možné recyklovat tak jako běžné plasty.

P ři nahrazování plastových příborů máme 
taky spoustu možností. Nejrozšířenějším 

materiálem je dřevo nebo bambus. Talíře 
a misky je možné vyrobit také z opadaných 
palmových listů. Po očištění a vylisování 
je z nich možné vytvarovat téměř jakékoliv 
nádobí, které si poradí i s horkou polévkou 
nebo čajem. Podobným způsobem se dá 
zpracovat i dýha nebo cukrová třtina.
Velmi zbytečným odpadem jsou i kelímky na 
kávu, které se vyrábí z materiálu kombinujícího 

plastovou fólii a papír. Tento materiál u nás 
není možné recyklovat a jeho konečnou desti-
nací je nejčastěji skládka. Přitom je to zcela 
zbytečný odpad, kterému lze snadno předejít. 
Stačí si pořídit stylovou termosku nebo ter-
mohrnek a vychutnat si svou ranní to-go kávu 
bez negativního dopadu na životní prostředí. 
Některé kavárny vám dokonce za používá-
ní vlastních hrnků na více použití místo těch 
plastových nabídnou menší slevu.

Jsou tedy bioplasty skutečně bio?

Odpověď je nejasná. Běžné zemědělství, 
které produkuje rostliny jako zdroj pro 

výrobu bioplastů, je samo o sobě dost neeko-
logické, ať už je to používáním syntetických 
hnojiv, nutností přepravovat sklizené rostliny 
na velké vzdálenosti nebo spotřebou ropy bě-
hem celého procesu pěstování a zpracování 
rostlin. Oproti běžným plastům mají také kratší 
životnost. Už jsme si řekli, že je nelze snadno 
recyklovat, ale zároveň ani nelze počítat s tím, 

že se samovolně rozloží. Většina známých 
bioplastů není biologicky rozložitelná, natož 
kompostovatelná, a při volném pohození do 
přírody nadělá úplně stejnou škodu jako který-
koliv jiný plast.
Na první pohled to vypadá, že bioplasty ne-
přinášejí žádné výhody. Jejich hlavní výhodou 
je odpoutání výrobního procesu od ropy a to, 
že jejich výroba produkuje méně skleníkových 
plynů. 
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Co mohu udělat já?

  Při nákupu potravin se vyhýbejte zbytečným plastovým obalům. Snažte se vybírat 
nebalené ovoce a pečivo.

  Nepoužívejte PET lahve. Pořiďte si vlastní stylovou láhev na víc použití a natočte si 
do ní vodu z kohoutku.

  Vyhýbejte se jednorázovým brčkům, kelímkům nebo příborům. Na barech si řek-
něte o pití bez brčka, při nákupu jídla s sebou se zamyslete, zda vážně potřebujete 
celou sadu příborů a tři sáčky k tomu.

  Noste si na nákup vlastní tašku. Když si ji zapomenete doma, klidně si igelitovou 
kupte, ale v takovém případě se ji pokuste používat opakovaně. Až se jí utrhnou 
uši, nevyhazujte ji. Místo toho z ní udělejte pytel na odpadky.

  Třiďte odpad! 

Do budoucna je nutné zvýšit informovanost 
o tom, co jsou to bioplasty a jak s nimi za-
cházet. Důležité je, aby podnikatelé byli fé-
roví a na svých bioplastových výrobcích na 
rovinu uváděli, z čeho jsou vyrobeny a jakým 

způsobem je vhodné je likvidovat. Zároveň je 
nutné zaměřit se na to, aby byla k dispozici 
vhodná zařízení na nakládání s bioplastovým 
odpadem. Dokud nebudou tyto podmínky spl-
něny, bioplasty nás bohužel nevytrhnou.


