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1 Úvod

1.1 Vymezení pojmu ekodesign
Slovo ekodesign vzniklo z anglického výrazu „ecodesign“ a v souladu s ním

oznaèuje zaèlenìní požadavkù ochrany životního prostøedí do návrhu a vývoje
výrobkù. 

Podle amerického výkladového slovníku znamená slovo design vytváøet
nebo vymýšlet nìco za zvláštním úèelem. U nás se výraz design (dysajn) èasto
používá jen k oznaèení pìkného vzhledu výrobku. V pøípadì ekodesignu však
nejde jen vzhled, ale o tu skuteènost, že výrobek má nižší negativní dopad na
životní prostøedí.

Obecnì lze ekodesign definovat jako systematický proces navrhování
a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkènost, ekono-
miènost, bezpeènost, ergonomiènost, technická proveditelnost, estetiènost
a pod., klade velký dùraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrob-
ku na životní prostøedí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

Pod pojmem životní cyklus výrobku se pøitom rozumí všechna stádia života
výrobku od získávání surovin potøebných k jeho výrobì, pøes výrobu materiálù,
výrobu vlastního výrobku a používání výrobku vèetnì likvidace použitého, již
nepotøebného výrobku.

Snižování negativního dopadu výrobku v rámci jeho celého životního cyklu
znamená, že návrh výrobku se nesoustøedí jen snižování negativního dopadu
výrobku v rámci jeho výroby nebo spotøeby, ale že se také zvažují i zpùsoby
jeho likvidace a návrh výrobku se modifikuje tak, aby i zpùsob likvidace výrob-
ku co nejménì škodil životnímu prostøedí.

1.2 Postavení ekodesignu v environmentální politice
Ekodesign je jedním z velmi dùležitých preventivnì zamìøených dobro-

volných regulaèních nástrojù environmentální politiky, tj. politiky na ochranu
životního prostøedí.
a) Preventivní zamìøení ekodesignu je dáno tím, že požadavek na snížení nega-

tivního dopadu výrobku na životní prostøedí je zaøazen již do samotného
zaèátku úvah o výrobku èili že se jedná o nejpreventivnìjší a jak praxe uka-
zuje i nejekonomiètìjší pøístup ke snižování negativních vlivù výrobkù na
životní prostøedí.
Preventivní zamìøení ekodesignu jej také zaøazuje mezi nástroje preventiv-
ní strategie a nástroje na dosažení trvale udržitelného rozvoje.
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b) Pojem dobrovolný nástroj oznaèuje, že používání ekodesignu není legisla-
tivnì pøikázáno a že tedy závisí pouze na podniku samotném, zda se pro
aplikaci ekodesignu pøi navrhování svých nových výrobkù rozhodne nebo
ne. Nicménì jestliže uvážíme, že znalosti veøejnosti o problematice životní-
ho prostøedí se stále rozšiøují a že potøeba žít ve zdravém životním prostøe-
dí je stále více považována za základní právo obèana, nelze v podstatì dnes
už navrhovat výrobky bez snahy o snižování jejich negativních dopadù na
životní prostøedí. Používání ekodesignu se proto stále rozšiøuje a používání
systematického postupu pøi jeho vše znaènì usnadòuje.
Znalost ekodesignu je také velmi dùležitá pro podniky se zavedenými envi-
ronmentálními manažerskými systémy (EMS dle ISO 14001 nebo EMAS),
které se zavázaly k neustálému snižování negativního dopadu svých èinnos-
tí na životní prostøedí.

c) Pojem regulaèní nástroj environmentální politiky znamená, že aplikace eko-
designu vždy vede k urèitému snížení negativního dopadu nového výrobku
na životní prostøedí, (pøi nejmenším ve srovnání s dopadem pùvodního (sta-
rého) výrobku). Propagace ekodesignu a jeho používání je proto velmi dùle-
žitým úkolem nejen z hlediska ochrany životního prostøedí, ale i z hlediska
jeho ozdravìní èili dosažení lepšího životního prostøedí.

2 Vznik ekodesignu
Vznik ekodesignu byl motivován zvyšujícím se zájmem o možnosti ochra-

ny životního prostøedí, jehož stav se i pøes vynakládané úsilí stále zhoršoval.
Z analýzy rùzných zpùsobù ochrany životního prostøedí v 80-tých letech
XX.století, vyplynulo, že nejúèinnìjší a nejekonomiètìjší zpùsoby ochrany
životního prostøedí, jsou zpùsoby založené na prevenci èili na hledání a likvi-
daci pøíèin, jež znehodnocování životního prostøedí zpùsobují.

Aplikace této strategie prevence na výrobní procesy vedla ke vzniku tzv.
èistší produkce. Èistší produkce se soustøeïovala na hledání a likvidaci pøíèin
znehodnocování životního prostøedí, jež zpùsobují výrobní procesy. Protože
výrobní procesy jsou do jisté míry urèovány charakterem výrobku, pøesunulo se
brzy tìžištì pùsobení environmentální politiky z výrobních procesù na „další
pøíèinu znehodnocování životního prostøedí“, tj. na výrobek a zaèala se formo-
vat tzv. výrobkovì orientovaná environmentální politika.

Rozvoj výrobkovì orientované environmentální politiky pak zpùsobil, že
k dùležitým vlastnostem výrobku jako jsou: funkènost, estetický vzhled, cena,
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bezpeènost používání, a další, byl zaøazen i požadavek minimálního negativní-
ho dopadu na životní prostøedí. 

Protože konstrukce výrobku byla èasto zamìøena na zlepšení hlavnì jedné
z jeho dùležitých vlastností, bylo zvykem hovoøit napø. o designu pro bezpeè-
nost (design for Safety, zkrácenì DFS popø. DfS) nebo designu pro podporu
jakosti (design for quality, DFQ, DfQ). Obecnì se používaná zkratka dala
vyjádøit jako DFX nebo DfX. V souladu s tímto oznaèením se pro design zamì-
øený na ochranu životního prostøedí zaèala používat zkratka DFE nebo DfE
(Design for Environment èili design pro životní prostøedí). Pozdìji se toto ozna-
èení zmìnilo na ekodesign (ecodesign), což se vysvìtluje i tak, že pøedpona
eko- oznaèuje jak ekologiènost výrobku, tak i jeho ekonomiènost.

Vedle pojmu ekodesign se mùžeme setkat, hlavnì v historii architektury
s pojmem zelený design (green design). Tento pojem má dlouhou historii a jeho
náplò mùže být rùzná (lit.1). Pùvodnì sloužil jako obecné oznaèení pro výrobky
z místních rukodìlných výrob, pozdìji oznaèoval soulad výrobkù s pøírodou.
V roce 1991 byl použit v názvu knihy Dorothy McKenzie „Green Design“, v níž
jsou už popsány první snahy designerù o snižování negativního dopadu na
životní prostøedí.

Oficiálnì lze za vznik ekodesignu považovat rok 1992. V tomto roce se na
veletrhu v Hannoveru objevila otoèná kanceláøská židle vyrobená nìmeckou fir-
mou Wilkhahn Ltd v rámci programu Picto 20, která byla zkonstruována dle
zásad ekodesignu a mìla veliký úspìch nejen u ekologù, ale i u spotøebitelù.

Ekologové oceòovali jak snížení obsahu škodlivých látek (lepidla byla
nahrazena mechanickými spoji, polyuretánová pìna byla vyrobena bez použití
freonù, pigmenty neobsahovaly tìžké kovy), tak i velký podíl recyklace schop-
ných èástí (95%) a vybudování recyklaèního systému, jenž zajiš•oval pøebírání
použitých židlí, jejich demontáž a opìtné použití recyklace schopných èástí ve
výrobì. Recyklace i pøípadné zneškodnìní vzniklého odpadu byly dále usnad-
nìny tím, že použité materiály, pøedevším plastické hmoty, byly opatøeny iden-
tifikaèní materiálovou znaèkou.

Spotøebitelé byli spokojeni nejen se vzhledem židle, ale i s její jednodu-
chou údržbou a snadností, jakož i rychlostí pøípadných oprav, jež životnost
židle znaènì prodlužovaly. Díky recyklaèním procesùm se také snížily výrob-
ní náklady a cena židle. Výsledkem pak byl vzrùst prodeje židle o 15% a znaè-
né zvýšení zájmu ostatních podnikatelù o výrobu a nákup ekodesignových
výrobkù.
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3 Zásady ekodesignu
I když se ekodesign stále vyvíjí, lze øíci, že jeho hlavní zásady, které byly po

prvé uveøejnìny v americkém èasopise Innovation v roce 1992, zùstávají stej-
né. Jde o sedm následujících zásad:
1. Prosazování bezpeèných produktù a služeb

Ekodesigneøi musí prosazovat takové produkty a služby,  které budou bez-
peèné z hlediska zdraví èlovìka a budou  mít co nejmenší negativní dopad
na životní prostøedí

2. Ochrana biosféry
Ekodesigneøi musí hledat taková øešení, aby se  minimalizoval únik jakéko-
liv látky, která by mohla  poškodit ovzduší, vodu nebo pùdu.

3. Udržitelné užívání pøírodních zdrojù
Ekodesigneøi musí usilovat jak o udržitelné užívání  obnovitelných pøírod-
ních zdrojù, tak i o ochranu  vegetace, habitatù divoké zvìøe, nezastavìných
prostor  a pùvodní pøírody

4. Snižování odpadù a zvyšování recyklace
Ekodesigneøi se musí snažit o minimalizaci odpadù. Za tím  úèelem budou
pøi návrzích dbát na trvanlivost,  pøizpùsobivost, opravitelnost a možnost
recyklace  výrobkù. Tato kriteria také zaèlení do svých zakázek a technic-
kých podmínek

5. Moudré užívání energie
Ekodesigneøi musí vybírat environmentálnì bezpeèné  energetické zdroje
a zavádìt prostøedky pro úspory  energie všude, kde to je možné

6. Snižování rizika
Ekodesigneøi musí hledat cesty jak minimalizovat  environmentální a zdra-
votní riziko jak svých zamìstnancù,  tak i zákazníkù

7. Pøedávání informací
Ekodesigneøi si musí navzájem pøedávat informace, které  by jim mohly
pomoci ve výbìru nejvhodnìjších materiálù  a procesù.

4 Rámcový postup při provádění ekodesignu
Základní postup pøi vývoji výrobku šetrného vùèi životnímu prostøedí (eko-

designu) se s tradièním postupem vývoje výrobku shoduje v tom, že stejnì jako
tradièní postup, vychází z urèitého zadání, které je øadou dalších krokù provì-
øováno a vylepšováno tak, aby byly optimálnì splnìny všechny nejdùležitìjší
požadavky. Do závìreèného stádia pak v obou pøípadech spadá vypracování
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kompletní dokumentace nutné k zahájení výroby nového nebo inovovaného
výrobku, odzkoušení prototypu a pøípravné práce spojené s uvedením výrobku
na trh.

Odlišnými rysy ekodesignu od tradièního zpùsobu vývoje výrobku je pøede-
vším stanovení environmentálního profilu výrobku a zvolení vhodné strategie
ekodesignu èili zpùsobu, jímž bude negativní dopad výrobku na životní pro-
støedí snížen.

Jednotlivé fáze provádìní ekodesignu lze rozdìlit na fázi:
• pøípravnou
• plánovací
• analytickou
• návrhovou
• výbìrovou
• výrobní
• hodnotící.

Do pøípravné fáze spadá mnoho èinností informaèního a analyticko syntéz-
ního charakteru, jejichž výsledkem nakonec je rozhodnutí podniku o provedení
ekodesignu urèitého produktu. V navazující plánovací fázi se pak stanoví rám-
cový cíl, urèí pracovní skupina pro jeho dosažení a vypracuje plán projektu.
V analytické fázi se stanoví environmentální profil výrobku a formulují se poža-
davky na vlastnosti výsledného produktu. Po zformulování požadavkù nastává
návrhová fáze, kdy se navrhují jednotlivé varianty øešení výrobku. Nejlepší
varianty jsou ve fázi výbìrové zhodnoceny po stránce technické, environmen-
tální a ekonomické. Po vybrání nejlepší varianty (vìtšinou se provádí vícekrite-
riální hodnocení) se pøipraví dokumentace potøebná pro výrobu a provede se
marketing. Prototypy vyrobené ve výrobní fázi se v poslední fázi vyhodnotí
opìt ze všech hledisek a získané zkušenosti se shrnou v závìreèné zprávì.

5 Environmentální profil výrobku
Pod pojmem environmentální profil výrobku rozumíme urèení všech

významných faktorù, jimiž výrobek pùsobí na životní prostøedí v prùbìhu svého
celého životního cyklu, tj. od získávání surovin pøes výrobu, užití a závìreènou
likvidaci.

V podstatì jde o urèení látek a energií, jež výrobek v prùbìhu svého život-
ního cyklu ze životního prostøedí odebírá (pøírodní zdroje, zábor pùdy a pod.)
a tìch, jež do životního prostøedí vnáší (emise, odpady, teplo, hluk záøení
a pod.).
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Charakter a množství odebíraných i vypouštìných látek a jejich negativní
dopad na životní prostøedí se nejèastìji stanovují metodou posuzování životní-
ho cyklu výrobku, zkrácenì metodou LCA (z anglického názvu Life-Cycle
Assessment).

Tato metoda patøí mezi nejvýznamìjší informaèní nástroje environmentální
politiky a je velmi vhodná pro použití v ekodesignu, nebo• stanovuje vliv celé-
ho životního cyklu výrobku. A protože jeden a tentýž výrobek mùže mít
rùzný negativní dopad na životní prostøedí podle toho jaké vstupy a výstu-
py spojují jeho životní cyklus se životním prostøedím, lze modifikacemi jed-
notlivých procesù vybrat nejvhodnìjší životní cyklus výrobku, jenž bude splòo-
vat požadovanou funkci.

Je zøejmé, že z potøeby urèení environmentálního profilu výrobku vyplývá
i potøeba nových typù a zdrojù informací. Jde pøedevším o znalost souèas-
ných a oèekávaných problémù životního prostøedí a pøíèin, jež je zpùsobují.
Dále je nutné znát vlastnosti materiálù z hlediska jeho vlivu na složky životní-
ho prostøedí, energetickou nároènost používaných operací a postupù.

Veškeré získané informace se v ekodesignu pak zpracovávají pomocí rùz-
ných metod vícekriteriální analýzy, systematických pøehledù, matic, polárních
diagramù a pod.

6 Různé typy strategií ekodesignu
Strategie ekodesignu závisí v první øadì na tom, zda jde jen o zmìnu kon-

strukce výrobku anebo o vývoj zcela nové koncepce výrobku.

6.1 Vývoj zcela nové koncepce výrobku
V pøípadì, že pùjde o vývoj zcela nové koncepce výrobku je tøeba se sou-

støedit ne na hmotnou stránku výrobku, ale na funkci, kterou má budoucí výro-
bek zastávat a zpùsob jak jí bude plnit. Z hlediska snížení negativního dopadu
na životní prostøedí je pak zapotøebí zvážit následující možnosti:
• dematerializaci
• možnost spoleèného užívání
• integraci funkcí
• funkèní optimum.

Pod pojmem dematerializace se zde nerozumí miniaturizace výrobku, ale
možnost náhrady hmotného výrobku službou. Napø. používání telefonu nebo
elektronické pošty snižuje spotøebu papíru.

9

EKODESIGN



Podobnì spoleèné používání urèitého výrobku, napø. spoleèné vlastnictví
drahého stroje, který by majitel plnì nevyužíval po celou pracovní dobu (napø.
spoleèné používání kopírky nìkolika administrativními oddìleními) vede
k materiálovým úsporám a k vìtšímu využití stroje.

Pod pojmem integrace funkcí se rozumí náhrada více výrobkù jedním
výrobkem, který zastane všechny jejich funkce. Napø. telefon, fax a záznamník
jsou s výhodou spojovány do jednoho celku.

Stanovení funkèního optima mùže také výraznì pøispìt ke snižování nega-
tivního dopadu na životní prostøedí. Typickým pøíkladem je náhrada vícenásob-
ného balení nìkterých spotøebních výrobkù, pøedevším parfémù nebo bonbónù.
Použití mnohonásobného obalu znaènì pøesahuje potøebu požadovanou pro
ochranu výrobku. Bohatost obalu zde má pùsobit hlavnì psychicky a podporo-
vat dojem, že jde o luxusní zboží. Toto plýtvání s obalovým materiálem je nutné
omezovat a požadovaný pocit pøepychu vzbudit napø. zajímavým tvarem obalu
nebo zvláštním potiskem papíru èi jinak.

6.2 Změna konstrukce výrobku
V pøípadì, že nejde o zásadní zmìnu koncepce, ale o zmìnu konstrukce

výrobku, rozeznává se sedm druhù strategií ekodesignu, které lze podle oblasti
jejich pùsobení, rozdìlit do tøí skupin na:
• strategie zamìøené na složení výrobku
• strategie zamìøené na stavbu (strukturu) výrobku
• strategie zamìøené na obslužné systémy

6.2.1 Strategie zaměřené na složení výrobku

Do strategií založených na složení výrobku se øadí:
• výbìr materiálù s nízkým negativním vlivem na životní  prostøedí
• snižování spotøeby materiálù
Strategie zamìøená na výbìr materiálù s nízkým negativním  dopadem na
životní prostøedí.

Pod pojmem výbìr materiálù s nízkým negativním dopadem na životní pro-
støedí se nerozumí jen výbìr „èistších materiálù“, tj. materiálù s nižším obsahem
škodlivin, ale spadá sem i zaøazování materiálù recyklovaných a recyklovatel-
ných. Pokud jde o suroviny je tøeba dávat pøednost surovinám obnovitelným
a surovinám i materiálùm, které vyžadují pro své zpracování menší spotøebu
energie.

Nìkterá ze základních pravidel této strategie:
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• neužívat látky, jejichž používání je v nìkterých zemích  zákonem zakázáno
(napø. polychlorované bifenyly zkrácenì  PCB, olovo, kadmium),

• vyhýbat se materiálùm, které poškozují ozonovou vrstvu  nebo pøispívají
k tvorbì smogu Los Angelského typu

• omezovat použití zinku, mìdi, chromu a niklu, nebo• pøi  jejich výrobì vzni-
kají velmi škodlivé emise.

Strategie snižování spotøeby materiálu
Pod pojmem snižování spotøeby materiálu se rozumí jak snížení hmotnosti

výrobku, tak i snížení poètu rùzných druhù materiálu v jednom výrobku. Patøí
sem i snižování objemu a rozmìrù výrobku, což vede ke zvýšení úèinnosti
dopravy výrobkù.

6.2.2 Strategie zaměřené na stavbu (strukturu) výrobku

Do strategií zamìøených na stavbu (strukturu) výrobku se øadí:
• optimalizace výrobních procesù
• optimalizace distribuèních systémù výrobku
• snížení negativního dopadu na životní prostøedí bìhem

používání výrobku
Strategie optimalizace výrobních procesù

Optimalizace výrobních procesù znamená co nejvìtší možné snižování
negativního dopadu na životní prostøedí bìhem vlastní výroby výrobku. Je
zapotøebí provìøit technologický postup a také pomocné a vedlejší materiály
z hlediska úèinnosti jejich využití, spotøeby energie, možnosti snížení toxicity
a nebezpeènosti, vlivu na odpadní vody, vlivu na ovzduší a na množství a cha-
rakter tuhých odpadù. Pøi aplikaci této strategie lze dobøe využít metod èistší
produkce.
Strategie optimalizace distribuèních systémù výrobku

Tato strategie se soustøedí na to, aby doprava výrobku ze závodu do malo-
obchodu a odtud dále ke spotøebiteli probíhala zpùsobem, který je co nejšetr-
nìjší vùèi životnímu prostøedí a zároveò i co nejefektivnìjší. Je tøeba provìøit
zpùsob balení výrobku (z hlediska objemu výrobku, množství a charakteru
obalu), dále volbu dopravního prostøedku a logistiku dopravní cesty. Mezi
základní pravidla této strategie patøí napø.:
• používat pøimìøené množství obalového materiálu
• zvolit vhodnou velikost pøepravovaného objemu
• využívat vratné obaly a zálohové systémy
• využívat standardizované pøepravky
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• vyhnout se používání obalù z PVC (tj. polyvinyl chloridu,  který patøí mezi
karcinogenní, rakovinotvorné látky)  a hliníku jehož výroba je energeticky
velmi nároèná

• dávat pøednost lodní dopravì pøed automobilovou
• vyhýbat se dopravì na dlouhé vzdálenosti.

Strategie zamìøená na snížení negativního dopadu na životní prostøedí
bìhem používání výrobku

Tato strategie se zamìøuje na parametry, které pøispívají k bezpeènému
a energeticky i materiálovì úspornému používání hotového výrobku. Soustøedí
se na snižování energetické spotøeby pøi používání výrobku èili na zvyšování
úèinnosti energetických pøemìn a na snižování množství a toxicity odpadù, jež
bìhem používání výrobku vznikají. Patøí sem hledání náhrad za toxické anebo
ekologicky nevhodné složky, jež se pøi užívání výrobku mohou dostávat do
ovzduší, do odpadních vod anebo do pùdy. (Napø. náhrada freonù ve sprejích
jinými nosnými plyny, snižování obsahu fosforeènanù v pracích prášcích
a pod.)

6.2.3 Strategie zaměřené na obslužné systémy

Do strategií zamìøených na obslužné systémy se øadí:
• optimalizace životnosti výrobku.
• optimalizace zpùsobù likvidace výrobkù

Strategie optimalizace životnosti výrobku.
Cílem této strategie je:

• prodloužit životnost výrobku jak z hlediska technického,  tak i z hlediska
estetického, (nicménì se považuje za  vhodné, aby technická životnost
nepøesahovala životnost  estetickou, morální),

• zajistit snadnou údržbu výrobku spotøebitelem, (napø.  snímatelné ochranné
potahy sedadel),

• zajistit snadnou opravitelnost výrobku, popø. prodlužování  jeho životnosti
(napø. snadná výmìna nejvíce se  opotøebovávajících èástí).

Strategie optimalizace zpùsobù likvidace výrobkù
Cílem strategie je zajistit co nejvìtší recyklovatelnost výrobku anebo není-li

to možné, pak jeho bezpeènou likvidaci. Se snadnou recyklovatelností výrobku
souvisí i požadavek co nejmenšího poètu rùzných materiálù obsažených ve
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výrobku a dále i požadavek na snadnou demontáž pøedevším pøi oddìlování
rùzných materiálù. Z hlediska bezpeèné likvidace výrobku je zapotøebí dávat
pøednost biodegradovatelným materiálùm a materiálùm, pøi jejichž spalování
nevznikají toxické emise. Je tøeba si uvìdomit, že pùvodnì netoxické látky se
mohou pøi spalování, kdy probíhají rùzné chemické reakce, pøemìnit v látky
vysoce toxické.

7 Kolo strategií ekodesignu
V praxi se jednotlivé strategie ekodesignu znázoròují na tzv. kole strategií

ekodesignu . Kolo má 8 loukotí a každá z nich odpovídá jednomu typu strate-
gie. Zcela nahoøe se umis•uje strategie používaná pøi tvorbì nové koncepce
výrobku. Od ní pak ve smìru pohybu hodinových ruèièek se umis•uje zbývají-
cích sedm typù strategií ekodesignu v poøadí, jež odpovídá jejich zaøazení do
životního cyklu výrobku, což souhlasí s poøadím, v nìmž jsou uvedeny v pøed-
cházejícím odstavci. Pro usnadnìní urèité kvantifikace pøi porovnávání strategií
jsou na jednotlivých loukotích pomocí soustøedných kružnic vytvoøeny stupni-
ce. Vìtšinou bývají pìtistupòové. Spojením bodù stupnice jež odpovídají pøí-
slušnému hodnocení vzniká urèitá plocha odpovídající dosaženému výsledku. 

Kolo strategií ekodesignu mùže být použito pro rùzný úèel a v rùzné fázi
vývoje výrobku. Napø. na nìm lze pøehlednì znázornit, jakou mírou mohou stra-
tegie rùzného druhu pøispìt ke zlepšení environmentálního profilu výrobku.
Jestliže se v kole strategií zobrazí zároveò i environmentální profil souèasného
výrobku je možné urèit, které strategie nejvíce pøispìjí ke zlepšení pùvodního
environmentálního profilu a tuto skuteènost lze pak s výhodou využít v reklam-
ní kampani. Ze srovnání obou ploch pak dále vyplývá, do jaké míry lze ještì
zlepšit celkový environmentální profil výrobku. Èím vìtší je rozdíl mezi bílou
a èernou plochou, tím vìtší možnost zlepšení ještì existuje a tím vhodnìjší je
realizace ekodesignu. Naopak jsou-li rozdíly ploch malé, bude vhodnìjší pøejít
na zcela novou koncepci výrobku. Uvedené úvahy jsou však pouze kvalitativní,
pro kvantitativní výpoèet je nutné použít metodu hodnocení životního cyklu
produktu.

8 Zelený marketing
Pøíprava trhu pro uvedení nového výrobku je velmi dùležitý proces, který je

tøeba provést u každého nového výrobku. V pøípadì ekodesignu je však možné
využít s výhodou i té skuteènosti, že do vývoje a konstrukce výrobku byly
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zapracovány požadavky ochrany životního prostøedí. U spotøebitele, který je
obeznámen s problematikou životního prostøedí, se mohou tyto informace stát
rozhodujícím prvkem pøi výbìru zboží. 

K dosažení úspìchu v reklamní kampani velmi pøispìje, když vedle struèné-
ho uvedení vlastností, kterými výrobek pøispívá ke snížení negativního dopadu
na životní prostøedí, je zároveò i vysvìtleno, jak se tato skuteènost odrazí
v životním prostøedí a v životì jedince èi spoleènosti. Nestaèí tedy uvést, že
výrobek „neobsahuje freony“, ale je zároveò nutné zdùraznit, že se tím pøispívá
ke snížení rozkladu ozonové vrstvy, kterou èlovìk potøebuje pro snížení množ-
ství ultrafialového záøení, jež zpùsobuje rakovinu kùže a vede k oslepnutí. Kon-
krétní vysvìtlení pøíspìvku výrobku k ochranì životního prostøedí nejen zvyšu-
je dopad reklamy, ale pøispívá i ke zvýšení všeobecné informovanosti spotøebi-
tele o problémech životního prostøedí, jež je stále ještì nedostateèná.

9 Význam ekodesignu
Cílem ekodesignu je vytvoøení kvalitního, z hlediska nákladù pøijatelného

výrobku s co nejnižším negativním dopadem na životní prostøedí. Jak vyplývá
z praxe, nejde o protikladné úkoly, nebo• úspora materiálù, surovin, vody
a energie, jakož i omezování odpadù na minimum jsou požadavky, které pøispí-
vají jak ke snížení negativního dopadu na životní prostøedí, tak i ke zvýšení eko-
nomické efektivnosti.

Hlavní význam ekodesignu spoèívá v tom, že jde o nástroj preventivní stra-
tegie, který posuzuje dopad výrobku na životní prostøedí v celém jeho životním
cyklu, (tj. od fáze získávání surovin z pøírody, pøes fázi jejich zpracování na
požadované materiály, fázi vlastní výroby výrobku, fázi distribuce, fázi použí-
vání a fázi likvidace výrobku) a výsledky zahrnuje už do návrhu a konstrukce
výrobku. Jde v podstatì o nejdøíve možnou aplikaci environmentální preventiv-
ní strategie ve výrobním procesu.

Holistický pøístup, který spoèívá v tom, že návrh výrobku je posuzován
z hlediska jeho celého životního cyklu, zajiš•uje aby nedocházelo k situacím,
kdy negativní dopad výrobku na životní prostøedí v jeho jedné životní fázi, bude
zmírnìn za cenu nìkolikanásobného zvýšení negativního dopadu v jeho jiné
životní fázi. Zároveò se tak vytváøí i tlak na snižování negativního dopadu na
životní prostøedí v pøíslušných dodavatelsko odbìratelských øetìzcích. Oblast
pùsobení ekodesignu se tím zvyšuje v souladu s jeho úèinností.

Vzhledem k tomu, že úkolem ekodesignu není jen posuzování urèitého již
pøedem daného výrobku, ale naopak hledání nových øešení jak uspokojit exis-
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tující potøeby spoleènosti, stává se ekodesign také dùležitým nástrojem trvale
udržitelného rozvoje. S pomocí ekodesignu lze totiž ovlivòovat i spotøebitele
a pùsobit tak na zmìnu vzorcù spotøeby a výroby.

Nezanedbatelnou výhodou ekodesignu je dále i ta skuteènost, že jeho použi-
tí je plnì v kompetenci podnikové sféry a že jej lze výhodnì, podobnì jako èist-
ší produkci, používat pøi realizaci environmentálních manažerských systémù.
Tyto okolnosti spolu s ekonomickou úèinností ekodesignu znaènì pøispívají
k jeho rychlému šíøení. Z výrobního hlediska patøí ekodesign k nejdùležitìjším
a nejperspektivnìjším nástrojùm výrobkovì orientované environmentální poli-
tiky.

Z hlediska státní správy je dùležité, že kromì pøímého regulaèního pùsobe-
ní (snížení vlastního dopadu výrobku na životní prostøedí), mùže ekodesign
pùsobit regulaènì i pøes tržní mechanismy, podobnì jako ekolabeling. Pøitom na
rozdíl od ekolabelingu má ekodesign tu výhodu, že jeho tržní úspìch nezávisí
jen na snížení negativního dopadu výrobku na životní prostøedí, ale mùže být
podpoøen i vhodnì zvoleným moderním vzhledem výrobku, zvýšenou úèinnos-
tí a pod., takže má vìtší rozsah možností jak zvýšit zájem spotøebitele. Není jen
nástrojem pro realizaci udržitelné výroby, ale i nástrojem vedoucím k udržitel-
né spotøebì.

Z tohoto hlediska je ekodesign i významným prostøedkem pro zvýšení kon-
kurence schopnosti podniku a je mu také vìnována tzv. technická zpráva
ISO/TR 14062, obsažená v mezinárodní øadì norem ISO 14000.

Vzhledem k širokému pùsobení ekodesignu, by správní orgány mìly jeho
aplikaci co nejvíce podporovat vhodnými nástroji nejrùznìjšího typu.

Veøejnost je tøeba informovat nejrùznìjšími letáky a brožurkami. Vhodnì lze
zamìøit i reklamy podnikù. Dùležitá je také výuka ekodesignu, která by mìla
být zaøazována do uèebních plánù škol všech typù, nejen designerských. 

Velmi dùležité je vhodné používání kooperaèních nástrojù, pøedevším výsta-
vy, veletrhy a jiné akce zamìøené na pøedvádìní ekologických výrobkù, což
bude zvyšovat zájem spotøebitelù i výrobcù a tím podporovat rozvoj trhu s eko-
logicky šetrnými výrobky.

Použití ekonomických nástrojù (napø. snížení danì z pøidané hodnoty) bude
podporovat rozvoj ekodesignu mezi výrobci a vhodnì zvolené legislativní
nástroje (napø. zákazy používání toxických materiálù) mohou pùsobit velmi
rychle a úèinnì.
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