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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA
Vážení čtenáři,
určitě jste v posledních týdnech
a měsících zaslechli slovní spojení
„cirkulární ekonomika“. Na první
poslech vypadá velmi odborně
a možná i nesrozumitelně. Jenže
zdání klame. Cirkulární ekonomika, respektive lépe česky oběhové
hospodářství, není nic jiného než
návrat k maximálně soběstačnému, uzavřenému hospodaření.
O tom by mohli vyprávět naše
prababičky a pradědečkové. Ti byli
odkázáni především na sílu svých
svalů, případně pár hospodářských
zvířat, a co se dalo využít, to se
také využilo. A kdo by něco vyhodil, byl by považován za špatného
hospodáře.
Oběhové hospodářství tedy není
nic jiného než návrat k selskému

rozumu. Spotřeba a ekonomický
růst založený na další a další těžbě
vzácných surovin, které projdou
řetězcem „výroba – prodej – spotřeba“ a skončí jako nevyužitelný
odpad prostě v 21. století neobstojí. Naopak vyspělost ekonomiky se
bude více a více posuzovat podle
toho, jak pracuje se zdroji. Česko
je součástí Evropy. A v ní spotřebováváme více surovin, než kolik jich
dokážeme vyprodukovat.
Proto musíme nastavit taková pravidla, díky kterým se nám podaří
snižovat spotřebu primárních surovin, prodlužovat životnost výrobků
a omezit plýtvání. První v řadě jsou
tedy odpady, respektive schopnost
recyklovat věci, které dosloužily.
A ne v jednoduché podobě: „až dosloužím, chci do sběru“. Chceme,
aby firmy na trh dodávaly výrobky,

které budou sloužit dlouho a na
konci je bude možné jednoduše
rozebrat na části a suroviny využít.
Tím nahradíme část přírodních
zdrojů. Ale i my sami na úrovni
spotřebitele si musíme uvědomit,
že mnoho věcí, kterých se zbavujeme, má svou hodnotu. Řada z nich
potřebuje jen opravit nebo najít
nového majitele.
V březnovém vydání Zpravodaje
MŽP můžete najít řadu konkrétních příkladů, jak omezit plýtvání,
jak život věcí prodloužit nebo jak
využívat materiály, které běžně
považujeme za odpad.
Richard Brabec,
ministr životního prostředí

Máte zájem o odebírání Zpravodaje?
Napište na adresu: zpravodaj@mzp.cz.
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Cirkulární ekonomika
ukazuje cestu, jak
předcházet vzniku
odpadů i jak je dál
využívat

Do povědomí se nám dostává
nový pojem „cirkulární
ekonomika“, která nespojuje
hospodářský růst s potřebou
těžit nové zdroje.
str. 4

Potravinové banky
pomáhají potřebným

Plýtvání potravinami je ve
vyspělých zemích jistým trendem.
Potvrzuje ho i fakt, že mnohem více
zdravotních problémů v současnosti
vyplývá z přebytku jídla než z jeho
nedostatku.
str. 14

Nekupujte zbytečně
nové výrobky, šetřete
přírodu a podporujte
místní ekonomiku

„Nenechte se okrádat,“ radí
spotřebitelům, mimo jiné,
projekt Opravme Česko.
Ale doporučuje i zbytečně
nevyhazovat výrobky, které
jdou ještě opravit.
str. 10

Odpadem se stanou věci
levné a nekvalitní

„Z pokoje do pokoje“, tak se
jmenuje re-use centrum zaměřené
na nábytek na pražské Florenci.
Specializuje se zejména na menší
kusy nábytku. Více mu jeho
prostory nedovolují.
str. 16

Módní trend budoucnosti?
Pomalost
Změny a novinky, které přináší
zaměření na bezodpadovost,
originalitu a šetrnost vůči životnímu
prostředí se již dvanáct let objevují
i v oblasti módy a oblečení.
str. 20

Poplatek za
skládkování platí firmy
a obce a nerovná
se tzv. poplatku za
černou popelnici

Vykazování údajů
o odpadech bude pro
obce jednodušší
str. 22

Co ne/dávat
do jednotlivých
kontejnerů na
komunální odpad

Na barevných kontejnerech
jsou umístěny nálepky, které
přesně popisují, co do nich
patří a co ne. O místních
podmínkách systému sběru
tříděného odpadu vždy
rozhoduje obec.
str. 25
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PES má chodit na
nákup

Nová odpadová data
MŽP za 2017: stagnace
produkce odpadů
v ČR a dominance
skládkování
komunálních odpadů

Brno má funkční
re-use centrum, Praha
má cirkulární dílnu

Pokud existuje u veřejnosti
povědomí o tom, že v ČR
fungují tzv. re-use centra,
pak bývá nejčastěji spojeno
s Brnem. Městská společnost
SAKO otevřela re-use
centrum v rámci projektu
Druhý život.
str. 8
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Cirkulární ekonomika ukazuje
cestu, jak předcházet vzniku
odpadů i jak je dál využívat
Do povědomí se nám dostává nový pojem „cirkulární ekonomika“,
která nespojuje hospodářský růst s potřebou těžit nové zdroje, ale
zaměřuje se na materiálové úspory, opětovné používání, opravy
nebo nabízení nových služeb namísto prodeje nového zboží (třeba
vlastnictví nahrazuje pronájmem).

Cirkulární ekonomika by měla být
uzavřeným kruhem, ve kterém
budou materiály kolovat a nebude docházet ke ztrátám. Materiály
jsou cennými zdroji, které je nutné využívat po co nejdelší dobu,
a pokud jejich znovuvyužití není
možné, pak se musí vrátit do přírody v co nejpřirozenější formě,
aby ji nezatěžovaly.
Podle Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) díky sdílení,
pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování
nebo recyklaci zhodnocujeme již
existující výrobky, šetříme suroviny a materiály.
„Cílem je i prodlužovat životní
cyklus produktů a minimalizovat

odpad. Když už samotný výrobek
nemůže být používán, využijí se
suroviny a komponenty tak, aby
z nich vznikla další hodnota pro
ekonomiku,“ vysvětluje ředitelka
INCIEN Soňa Jonášová.
Příklady firem v zahraničí, které
aplikují cirkulární principy ve
svých procesech, ukázaly, že takové kroky mohou přinést i značné
zisky.
Například francouzskému výrobci
automobilů Renault se podařilo
snížit spotřebu energie a vody
o 85 % tím, že začal používat
a opravovat staré automobilové
díly namísto toho, aby vyráběl
nové. V důsledku úspor materiálu
a energie se společnosti Renault

podařilo svým zákazníkům nabídnout o 30–50 % levnější produkt
stejné kvality.
Cirkulární ekonomika přináší slibné výsledky i na makroekonomické úrovni. McKinsey & Company
v roce 2015 odhadla, že díky aplikaci principů cirkulární ekonomiky by se Evropská unie, historicky
závislá na dovozu surovin z celého světa, mohla nejen vypořádat
se svými environmentálními
a společenskými problémy, ale do
roku 2030 ušetřit 1,8 bilionu eur.
A Evropská komise odhaduje, že
oběhové hospodářství v budoucnu přinese dva miliony nových
pracovních míst.

INCIEN

Jak na to
v běžném
životě?
Příklad s telefonem
Druhotné suroviny mají na výrobních materiálech používaných
v EU stále malý podíl. V unijních
zemích se v průměru zrecykluje
jen 40 % odpadu vyprodukovaného domácnostmi. Záleží ale na
jednotlivých zemích. V některých
dosahuje míra recyklace až 80 %,
v jiných méně než 5 %. Podle statistik Evropa ale i tak každoročně
přichází zhruba o 600 milionů tun

materiálů, které jsou obsaženy
v odpadu a daly by se recyklovat
či znovu využít.
Například se odhaduje, že každá domácnost má jeden až dva
mobilní telefony, které nepoužívá.
A přitom mobilní telefon obsahuje
až 50 různých kovů včetně takzvaných kritických surovin. Přesto
tato domácnost s největší pravděpodobností hodí oba telefony
do popelnice. Odhady přitom
udávají, že pokud by se do sběru
dostalo 95 % mobilních telefonů,
mohla by se při výrobě ušetřit na
materiálových nákladech více než
1 miliarda eur. A jiní odborníci
k tomu dodávají: V případě recyklace nebo opětovného využití
starých telefonů, včetně oprav,
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pracuje na
projektech, které
umožňují přechod
z lineárního
hospodaření na
cirkulární. Školí,
vzdělává a informuje.
Obcím nabízí
analýzu odpadu,
školám a školkám
pomoc s tříděním
a minimalizací
odpadu. Organizuje
projekty jako
cirkulární textil
a cirkulární kavárny.
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NAše téMA

Jednou
z novinek je,
že výrobky
dodávané na
evropský trh
by měly být
nejpozději od
roku 2021 snadno
rozebíratelné
a znovu složitelné
a že výrobci by
měli po určitou
dobu na své
výrobky dodávat
náhradní díly.

NAše téMA

rozhodnutím otevřít bazar s nábytkem na pražském Zličíně. Tato
služba přitom již delší dobu fungovala například ve Španělsku
či v Belgii. Princip je takový, že lidé, kteří už nepotřebují starší
nábytek, jej pomocí webového formuláře popíšou, nafotí a určí
si cenu, za kterou by ho chtěli prodat. IKEA jejich návrh posoudí
a buď jej přijme, nebo se pokusí navrhnout jinou realistickou
cenu podle stavu nábytku. Člověk, od něhož se použitý nábytek
vykoupí, obdrží k útratě v prodejně IKEA časově omezenou slevovou kartu s částkou, která odpovídá prodejní ceně dané věci.
„Jen ve výjimečných případech, kdy je věc buď příliš rozbitá nebo
špinavá, ji nepřijmeme,“ vysvětluje Vladimír Víšek, manažer pro
udržitelný rozvoj IKEA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Podle něj se denně do nabídky prodejen IKEA po celé ČR
dostává několik kusů použitého nábytku. Firma otevírá bazary
i v dalších zemích a zabývá se také myšlenkou internetové burzy
s použitým nábytkem.

Příklady (nejen) ze stavebnictví
Cirkulární ekonomika nachází široké uplatnění zejména ve vyspělých zemích. Lídry v oboru jsou státy jako Švédsko, Finsko, Belgie,
Švýcarsko či Nizozemsko. Například nizozemská vláda si dala za
cíl nejpozději do roku 2050 využívat ve své zemi výhradně obnovitelné a recyklovatelné zdroje. Již dnes se proto budovy navrhují
tak, aby se na konci životního cyklu staly bankou materiálů, které
se dají znovu použít.

by bylo možné snížit náklady na jejich
recyklaci minimálně o polovinu, a to
jen tím, že by se telefony konstruova
ly s myšlenkou na jejich následnou
recyklaci a opravu, jednoduše řečeno
by se daly snadněji rozebírat.

bazary s nábytkem
O tom, že principy cirkulární ekonomiky nemusejí být vždy v rozporu se
zájmy velkých obchodníků, svědčí
i příběh řetězcového prodejce nábytku
IKEA. Ten před několika lety překvapil

Není bez zajímavosti, že ze stavební a demoliční činnosti pochází v Evropě jedno z největších
množství odpadu.
Z odpadu se přitom ne vždy podaří vytřídit
a získat cenné materiály. Současný systém
celosvětové ekonomiky funguje na bázi
vytěžit, vyrobit a vyhodit. Což je dobře vidět
třeba u plastů, kde recyklace zaostává za jejich
využitím. Ale to se do budoucna bude muset
změnit.

změna k lePšímu
Změnu k lepšímu v oblasti oběhového hospodářství si mnozí slibují od tzv. oběhového
balíčku neboli balíčku cirkulární ekonomiky
v nové unijní legislativě, který na konci loňského roku přijaly unijní orgány. Komise se v něm
například zavázala prosazovat opravitelnost,
delší životnost a recyklovatelnost výrobků, ale
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i požadavky na usnadnění jejich demontáže, opětovného
použití a recyklace (Ecodesign Directive, Energy Labelling
Regulation).
Nové normy se týkají například bílé elektroniky a televizorů.
Jednou z novinek je, že výrobky dodávané na evropský trh
by měly být nejpozději od roku 2021 snadno rozebíratelné
a znovu složitelné a že výrobci by měli po určitou dobu (obvykle kolem 7 let) dodávat na své výrobky náhradní díly.
Ale jsou tu i další závazky. Například závazný cíl, aby se od
roku 2035 v unijních zemích skládkovalo nejvýše 10 % veškerého odpadu. Dalším cílem je v roce 2030 recyklovat 60 %
komunálního odpadu a 70 % obalových odpadů.
Česko by mohlo mít vlastní strategii cirkulární ekonomiky
do dvou let. Dokument s názvem Cirkulární Česko 2040
zpracovává Ministerstvo životního prostředí.
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Brno má funkční re-use
centrum, Praha má cirkulární
dílnu
Pokud existuje u veřejnosti povědomí
o tom, že v ČR fungují tzv. re-use centra,
pak bývá nejčastěji spojeno s Brnem.
Městská společnost SAKO otevřela re-use
centrum v rámci projektu Druhý život.

Re-use pointy

Ve čtyřech brněnských sběrných
střediscích Veveří, Hapalova,
Jana Svobody a Okružní vznikly
nové zastřešené prostory – tzv.
re-use pointy. Lidé do nich
mohou přinášet drobnější věci
od knih přes sportovní vybavení
až po různá zařízení domácností
s výjimkou elektrospotřebičů.
Věci si následně může kdokoliv
odkoupit za symbolickou cenu
a výtěžek z prodeje putuje na veřejnou sbírku s názvem „Květiny
pro Brno“. Tedy na úhradu části
nákladů na výsadbu a údržbu
květinových záhonů ve městě.
Tím ale dobré zprávy z Brna
nekončí.

centrum získá, se dál rozdává.
Přijaté věci jsou prostřednictvím
internetu dány k dispozici kulturním institucím, muzeím, galeriím
nebo divadlům. Ale i veřejnost
si může – s omezením tří kusů
za měsíc – odnést, co se komu
zrovna hodí.

V Brně přišli i s nadstavbou klasického re-use centra, takzvaným
retro re-use centrem. I to nachází
své uplatnění. Princip je jednoduchý. Všechno, co toto re-use

A naposledy: Brno se stalo inspirací i pro další města. Například
v Chrudimi letos otevřeli ve sběrném dvoře nové re-use centrum,
kam budou moci lidé odložit

A Brno ještě jednou: Není to tak
dlouho, co zde byl spuštěn další
re-use koncept zaměřený čistě
na použitý nábytek (RE-NAB).
Ten lidem umožňuje přinášet na
vybraná sběrná střediska starý,
ale stále funkční nábytek, který
je následně poskytnut k užívání
dalším spoluobčanům.

Veveří
Hapalova
Jana Svobody
Okružní
Brno
použité věci a jiní si je za malý
poplatek zase vezmou pro vlastní
využití. Vybrané peníze chrudimská radnice předá na podporu
útulku pro psy a kočky.

„Reduce, re-use,
re-cycle“ v Praze
V Praze se klasické re-use centrum
plánovalo za minulého vedení
města v holešovické tržnici. V plánu bylo ze sběrných dvorů provozovaných hlavním městem svážet
předměty, které nejsou odpadem
a které je možné ještě znovu použít. Týká se to například zařízení
a vybavení domácností, nábytku,
knih, kočárků, dětských kol, ná-

dobí, hraček. Ty by měla obsluha
centra roztřídit, v řádech jednotek
až nižších stovek korun nacenit
a posléze je nabízet k opětovnému
využití. Součástí projektu Re-use
centra hl. m. Prahy bylo i navázání
spolupráce s charitativními organizacemi, dětskými domovy, azylovými domy, muzei a podobně,
ve kterých by sesbíraný materiál
získal další smysluplné využití.

Přijaté věci jsou
prostřednictvím
internetu dány
k dispozici
kulturním
institucím,
muzeím,
galeriím nebo
divadlům.

„Co se týče re-use center v Praze,
tak v tuto chvíli není žádné, které
by zde pod hlavičkou města fungovalo. Re-use centrum v Holešovicích odhlasovala minulá rada a ta
současná se s tím právě seznamuje,“
říká mluvčí pražského magistrátu
Tadeáš Provazník a jako určitou
„náhradu“ uvádí, že za podpory
Pražských služeb spustili pilotní
projekt re-use centra v prostorách
Kampusu Hybernská. Jedná se
o cirkulární dílnu, která chce upozornit na možnosti recyklace a sdílení prostředků. Projekt Recyklační
dílna vrací život staršímu nábytku,
který by jinak skončil na skládce. V rámci této dílny se pořádají

pravidelné workshopy, během
nichž si zájemci budou moci
bezplatně a pod vedením profesionálních instruktorů opravit
či vyrobit různé druhy nábytku.
„Zbavujete se kusu nábytku,
který je třeba poškozený, rozbitý,
ale kvalitní a podle vás by mohl
ještě někomu sloužit? Zvažte při
své návštěvě sběrného dvora,
zda ho umístíte do speciálního
boxu, odkud poputuje do Kampusu Hybernská,“ vybízela Pražany
radní Jana Plamínková.
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Rozhovor

Nekupujte zbytečně nové
výrobky, šetřete přírodu
a podporujte místní
ekonomiku
„Nenechte se okrádat,“ radí spotřebitelům, mimo
jiné, projekt Opravme Česko. Ale doporučuje
i zbytečně nevyhazovat výrobky, které jdou
ještě opravit. Nabádá lidi, aby bojovali proti tzv.
„kazítkům“ ve výrobcích a neopravitelné výrobky
dávali k recyklaci a tím šetřili suroviny a životní
prostředí. Jeho zakladatel Jan Charvát, který také
založil web Opravarna.cz, nám poskytl rozhovor.

Jak vlastně vznikl web
Opravarna.cz a projekt
Opravme Česko?

Vadilo nám právě to, že se výrobky krátce po uplynutí záruční
doby rozbijí a často nejdou opravit. Opravářů a servisů stále ubývá
a současně nastavená ekonomika
nás nutí koupit si nový výrobek.
Ten starý skončí zcela zbytečně na
skládce a my abychom letěli do
obchodu pro další, třeba na super
výhodné splátky. A ten je opět
nekvalitní. Proto jsme se rozhodli to změnit. Za pomoci silných
firemních partnerů, statní správy,
neziskových organizací, jednotlivců i nadnárodních organizací jsme
založili spolek Opravme Česko.

Co je cílem spolku?

Chceme sdružovat všechny relevantní
partnery se stejnými cíli, kterými jsou
především prevence vzniku odpadu a přechod na cirkulární ekonomiku. Chceme,
aby výrobky vydržely co nejdéle funkční
a i po dosloužení byly součástí ekonomiky.
Tedy aby se opravovaly
a pokud už nefungují, aby
Jan Charvát
byly odevzdány k odborspoluautor projektu
né recyklaci. Chceme, aby
Opravme Česko
se prodávaly a vyráběly
především kvalitní a opraa zakladatel komunitního
vitelné výrobky, a bojovat
webu Opravarna.cz.
tak proti masové produkci šmejdů na jedno
použití a tzv. „kazítkům“. Tím vším chráníme cenné nerostné suroviny a přírodě
ulevujeme od skládek.

Jste v tom úspěšní?

Díky mediální podpoře se nám podařilo oslovit už statisíce
lidí, kteří nám fandí. Naše video o příčinách změn klimatu
a zvyšování opravitelnosti vidělo přes 200 000 lidí, tedy
každý padesátý Čech. To je slušný úspěch. Do projektu
se zapojují i velké firmy, například Groupe SEB vyrábějící
značky jako Rowenta, Tefal či Krups. Spolupracujeme s Alzou, která označuje
výrobky na svém
webu podle kvality.
O spolupráci má
zájem i Mall Group
a další subjekty.
Jsme na prahu velké
změny. Do karet
nám hraje i evropská
legislativa, která se
snaží odstranit tzv.
„kazítka“ ve výrobcích a prodloužit
trvanlivost spotřebičů. Pevně věřím, že
o tom budou rozhodovat následující
roky. Nemáme na
výběr.

„Planetu máme
jen jednu, zdroje
jsou omezené
a asi se nikdo
nechceme za
20 let topit
v odpadcích,“
říká Jan Charvát.
Jak to?

Planetu máme jen jednu, zdroje jsou omezené a asi se nikdo nechceme za
20 let topit v odpadcích.

www.opravarna.cz
Kolik klientů využije služby vaší opravárny za jeden týden či
měsíc?

Nyní máme návštěvnost webu kolem 500 uživatelů denně a z toho se zadá
kolem 50 zakázek. Je to ale dáno mediálními výstupy z poslední doby, běžně
to bývá méně. Naším cílem je mít do konce roku 2019 stabilně kolem 1 000
zakázek měsíčně. Opravitelnost je zhruba 60%. To znamená, že dalších 40 %
výrobků kvůli nekvalitní výrobě opravit bohužel nejde.

10

Opravárna
v roli učitele

Jaké opravy vaši klienti hlavně požadují? Co chtějí opravit
a u kterých výrobků
jejich žádost neuspokojíte?

Dobře opravitelné jsou
mobilní telefony a počítače, hůře pak levné kuchyňské elektro z Asie. Na
zakázky, jako jsou mobily
či počítače, ve větších
městech zareaguje kolem
5 opravářů či servisů,
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Dobře opravitelné
jsou mobilní
telefony a počítače,
hůře pak levné
kuchyňské elektro
z Asie.
takže zákazník má na základě jejich hodnocení a nabídnuté odhadní ceny z čeho vybírat. V tomto segmentu se většinou ozývají
profesionální servisy. Na zmiňované levnější elektro se zpravidla
ozývají hobby opraváři, které opravování baví.

Inspirace
v zahraničí
Inspirovali jste se při realizaci www.opravarna.cz
v zahraničí? A fungují v zahraničí obdobné
aplikace/weby?

Zatím moc nefungují. Pokusy ale jsou. Ve Švýcarsku je to například web Repfinder, který funguje obdobně, ale podle našich
informací nemají moc dobře nastavený byznys model. A tak o zakázky není velký zájem. V zahraničí existuje také např. RepairCafé,
což je neziskový projekt z Holandska. Je placen dotacemi měst.
Projekt je velmi oblíbený v desítkách zemí a stovkách měst celého světa. Lidé se zpravidla o víkendu sejdou a společně opravují
výrobky. Najít si opraváře někde v okolí jejich web ale neumožňuje. Dále je tu celosvětový projekt iFixit, kde si lidé mohou najít
video návody na opravy. Finance získává web z prodeje náhradních dílů.

Jak získáváte finance vy? Jaký
je váš byznys model?

většinou nepozná. Provizí tedy zpoplatňujeme jen velké partnerské servisy v kategoriích,
které mají ekonomický smysl. Servisy máme
napojené na náš systém a snadno uhlídáme,
kolik toho opravily, a jednou měsíčně nám
pak zašlou provizi. Za špatnou cestu ale považujeme provizí zatěžovat drobné opraváře,
my jim říkáme hobby opraváři, kteří opravují
s láskou výrobek za pár stovek. A protože naším cílem je najít opraváře na vše opravitelné,
tak jsme za tyto lidi rádi. Na nich nevyděláme
a bereme pouze 49 Kč od zákazníka za zadání
zakázky.

Kdo je „hobby opravář“?

Člověk, který má jinou práci, ale ve volném
čase si přivydělává opravami. Jsou to třeba
senioři, kteří se kdysi opravami živili. Také
studenti technických oborů, nebo prostě kutilové, které opravování baví. Dost často mají

i vzdělání v oboru elektromechanik, ale kvůli v současnosti
nastavené spotřební ekonomice s řemeslem praštili, protože
je to neuživilo. A dělají třeba skladníky, což je velká škoda.
Naším cílem je opět tento obor pozvednout a dát takovým
lidem dostatek práce na uživení.

Co pro vás znamená dotace na provoz od Státního fondu životního prostředí ČR?

Díky penězům poskytnutým ze SFŽP ČR na podporu projektů v oblasti prevence vzniku odpadu, o kterou jsme zažádali společně se Sdružením českých spotřebitelů, jsem se
především mohl více věnovat Opravárně i projektu Opravme
Česko. Mohli jsme oslovit další odborníky a nyní děláme
na zcela unikátním průzkumu opravitelnosti výrobků. Díky
publicitě spojené s projektem se zvýšil zájem lidí o toto téma
a vzrostl i počet našich zakázek. Uspořádali jsme velkou akci
„Opravme Česko“ v Kampusu Hybernská a letos plánujeme
další akce v regionech. Opravárnu jako takovou jsme postavili na pevné základy, doladili web a byznys model a nyní je
připravena k růstu.•

Nám se to podařilo nastavit tak, že
většinu zakázek si u nás někdo přebere a máme z nich vždycky nějaký zisk,
protože za zadání zakázky platí zákazník.
Když se nám nepodaří mu někoho najít,
poplatek vracíme. Kromě toho nově vybíráme provizi od velkých servisů. Zatím
ale pouze ve výdělečných segmentech,
jako jsou mobilní telefony, notebooky,
tablety, LCD apod.

Zkoušeli jste, aby vám provizi
platili opraváři?

Zkoušeli a nefungovalo to. Je těžké
při větším počtu prací provize uhlídat,
mnoho opravářů opravy nepřiznávalo
a nám utíkaly peníze. Kartou předem
se v našem oboru platit nedá, protože
opravář či servis nikdy neví, kolik to
nakonec bude stát. Oprava mobilu může
být za 500, ale i 2 000 korun, podle toho,
jestli je prasklé jen sklo, nebo je potřeba
vyměnit celý displej. A to zákazník sám
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Potravinové banky pomáhají
potřebným
Plýtvání potravinami je jistým trendem ve vyspělých zemích. Potvrzuje
ho i fakt, že mnohem více zdravotních problémů v současnosti vyplývá
z přebytku jídla než z jeho nedostatku. Odhaduje se, že ročně se jenom v EU
vyplýtvá asi 100 milionů tun potravin.

Potraviny se ztrácejí nebo se jimi plýtvá během celého potravinového řetězce: v zemědělství, při zpracování a výrobě, v obchodech, restauracích a pochopitelně i v domácnostech. Velká část z nich pak skončí
v odpadu. Jednou z možností, jak tomu předcházet,
jsou potravinové banky. V ČR je podporuje i legislativa, která obchodníkům nařizuje s potravinovými
bankami spolupracovat.

Jak fungují potravinové banky v ČR
V České republice v současnosti působí 15 potravinových bank. Ty odebírají z několika stovek obchodů
jídlo, které by jinak skončilo v odpadu. Loni poskytly
potraviny a drogistické výrobky celkem 100 000 lidem v nouzi.
„Takový rozsah práce se nedá zajistit bez dotační
podpory státu,“ říká ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Podle ní potravinové
banky při současném modelu fungování nedokážou
být finančně soběstačné.
„V minulosti to možné bylo, ale tehdy existovaly dvě,
později čtyři potravinové banky, které fungovaly
pouze v regionech a jejich provoz byl zajištěn dary od
sponzorů a obchodníků,“ upřesňuje Veronika Láchová.

Dodává ještě, že v té době ale tyto banky fungovaly
pouze jako osvětové: rozdávaly potravinové dary
a příliš nepřispívaly k záchraně jídla před jeho vyhozením do odpadu.

Pomáhají potřebným
Potravinové banky jako neziskové organizace v České republice existují od roku 1992. Dnes jich u nás
funguje 15 a logistické centrum mají v Modleticích
u Prahy. Potraviny získávají od potravinových řetězců,
z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, ale i přímo od pěstitelů či
producentů.
„Hlavní činností potravinových bank je potravinová podpora obyvatel České republiky, kteří se ocitli
v nouzi. Největší problémy mají převážně samoživitelky
s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Je tady ještě
stále velké množství lidí, kteří potravinovou pomoc
nevyužívají,“ říká Veronika Láchová.
Hlavním podporovatelem potravinových bank je Ministerstvo zemědělství. To dává dotace nejen na jejich
provoz, ale i potřebné investice, jako jsou například
automobily pro svoz a distribuci nebo vybavení skladů. Výše podpory činila v roce 2018 celkem 41 milionů
korun.

4 200 tun potravin ročně
Loni potravinové banky shromáždily téměř
4 200 tun potravin. Hodnota potravin, které tak banky pomohly zachránit, je přibližně 282 milionů korun. Ale je tu i další efekt.
Ušetřilo se přibližně 30 milionů korun za
případnou likvidaci neprodejných potravin, které by jinak mířily na skládku nebo
do spalovny.
„Potravinové banky loni spolupracovaly
s 617 odběratelskými neziskovými organizacemi po celé ČR a potravinovou pomoc
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Loni potravinové banky
shromáždily téměř
4 200 tun potravin
v hodnotě 282 milionů
korun.

obdrželo přes 100 000 osob. Objem potravin darovaných od
řetězců se tak v loňském roce ztrojnásobil. Celkem 400 tun
potravin darovali lidé ve veřejných potravinových sbírkách,“
upřesňuje Veronika Láchová.
Podle jejích slov 60 % nashromážděných potravin pochází od
řetězců, které by jinak dané potraviny musely zlikvidovat. Jedná se o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou
minimální trvanlivosti, poškozeným obalem nebo například
špatným označením.
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Odpadem se stanou
věci levné a nekvalitní
„Z pokoje do pokoje“, tak se jmenuje re-use
centrum zaměřené na nábytek na pražské
Florenci. Specializuje se zejména na menší
kusy nábytku. Více mu jeho prostory
nedovolují.

„Pro nás je cir
kulární ekono
mika
kruh, kde se v
ěci rozbité, po
lité
nebo špinavé
mohou prom
ěnit
opět v něco k
rásného. Něc
o,
co si lidé rádi
odnesou dom
ů
a předejde se
tak vzniku
odpadu,“ říká
Zuzana Kube
rová
Z pokoje do p
okoje.

Co všechno vaše „Z pokoje
do pokoje“ nabízí?

Z pokoje do pokoje je takovou
záchrannou stanicí pro starý nábytek. Chceme, aby poctivý nábytek,
který je ještě opravitelný, nekončil
ve sběrných dvorech, ale vracel se
zpět do domácností. Proto svážíme
v Praze a jejím okolí nábytek, který
následně opravujeme a posíláme
prostřednictvím naší prodejny na
Florenci dál. Navíc nabízíme dílnu
i jednotlivcům, kteří si chtějí nábytek opravit sami, máme také sérii
kurzů, kde zájemce učíme dovednostem v oblasti renovace.

Proč máte tak zvláštní název? Co znamená?

Název „Z pokoje do pokoje“ odkazuje právě k tomu procesu, kdy
věci putují z místa na místo a z dílny
opět do domácností.

Jak jste přišli na nápad, zabývat se starým nábytkem
a zřídit pro něj re-use centrum s dílnou?
Projekt jsme začali před třemi lety,

kdy se ještě nedalo mluvit o trendu, ale ukázalo se, že jsme se
trefili do vlny zájmu o staré věci
a o opravování vs. vyhazování.
Inspiraci jsme našli ve Švédsku.
Tam je přístup k nábytku jiný než
u nás. Lidi své věci nevyhazují,
ale nabízí je dál organizacím,
které jim zajistí delší život a fun-

gující re-use centra jsou doslova
v každém městě. V Praze tehdy
takové místo chybělo. A to byl
impuls jedno vytvořit.

Jaký je zájem o vaše služby?
Zájem stále roste, což je pozitivní. Jistě tomu pomáhá, že
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jsme se za tři roky už etablovali a máme stálou
adresu. Mnoho lidí nás kontaktuje s nábytkem
za odvoz a my se ve velké většině případů
snažíme vyhovět a „nafukujeme“ své skladovací prostory. Ty ovšem nejsou příliš velké,
takže musíme odmítat nábytkové stěny nebo
těžko opravitelné pohovky a postele. Už z toho
je zřejmé, že v Praze je prostor pro více re-use
center různého charakteru. My se snažíme kupříkladu dopad našeho centra rozšířit nabídkou kurzů a provozováním dílny pro veřejnost,
kam si lidé přicházejí opravit své vlastní věci.

naše téma

bytek v žalostném stavu, ale pokud je z kvalitních materiálů
a pokud se mu věnuje čas, může být opět jako nový a sloužit
mnoho dalších let. Což ale bohužel není pravda v případě
moderního nábytku a výrobků z dřevotřísky. Takový nábytek už opravitelný není a je to slepá ulička, takže věci levné
a nekvalitní se opravdu stanou odpadem.

Co si lidé rádi odnášejí domů?

Záleží na tom, z jakého materiálu jsou věci
vyrobené a zda jde o věc s potenciálem
k opravitelnosti. K nám se často dostane ná-

Co hlavně svážíte, opravujete a předáváte dál?

Nejčastěji se jedná o židle, stoly
a nádobí – i to máme v nabídce. Jsou
to tedy věci menší, lehké. Lidé u nás
hledají spíš jednotlivé kusy, které je
osloví a které pak v interiéru kombinují se zbytkem. My nejsme propagátoři bytů, kde na člověka historie
doslova padá, ale vybízíme lidi, ať si
u nás vyberou věci, kterými svůj byt
dotvoří. Co se týká sváženého nábytku, opět vedou stoly a židle, ale
také komody, noční stolky, toaletky
a křesla.

Jak si stojíte ekonomicky? Obešli byste se bez finanční podpory ze strany MŽP?

V minulém půlroce jsme se bez podpory obešli, nicméně je to na
úkor frekvence svozů a kapacity organizace. I v zahraničí je dobrou
praxí, že re-use centra neziskového charakteru jsou coby veřejně
prospěšné organizace podporované ve své činnosti. Je třeba si
uvědomit, že provoz je velmi nákladný. Peníze z veřejných zdrojů
využíváme hlavně na zajištění pravidelných svozů, ale také opravy
nábytku a personál.

Jaké další akce chystáte do budoucna?

Chystáme další sérii swapů, které jsou velmi populární, pravidelně
budeme organizovat kurzy renovace, novinkou je kurz patinování
nábytku. A chystáme i dílnu pro děti. S vytvářením vztahu ke dřevu
a opravám se musí začít brzy!
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Co využívá pomalá móda:

Módní trend budoucnosti?

Pomalost

■ organickou
bavlnu nebo
jiné, k přírodě
■ recyklované
šetrné materiály
nebo
(např. banánové
biologicky
vlákno, konopí
odbouratelné
anebo přírodně
materiály,
barvenou kůži),

změny a novinky, které přináší zaměření
na bezodpadovost, originalitu a šetrnost
vůči životnímu prostředí se již dvanáct let
objevují i v oblasti módy a oblečení.

Podle odhadů
každý člověk na
planetě vytvoří
ročně zhruba
15 kilo textilního
odpadu.

mínkách, občas ze zbytků po
velkovýrobě, bez chemického
ošetření surovin, materiálů i výrobků, propaguje lokální tvůrce.
Nemusí jít pouze o oblečení.
Udržitelným způsobem se vyrábí
také módní a bytové doplňky.

Pomalá móda (slow fashion) se vymezuje
vůči masově šitému zboží, které se vyrábí s co nejnižšími náklady bez ohledu na
životní prostředí a sociální dopady. Je protikladem k požadavkům na sezónní nošení
a rychlou výměnu za něco jiného, módnějšího a neokoukaného. Co na tom, že se zároveň bez užitku vyhodí suroviny, materiál,
energie, dlouhé kilometry dopravy, hodiny
lidské práce a také naše peníze? Popularita
pomalé módy je momentálně nejsilnější
v západní Evropě, Japonsku a ve Spojených
státech, a i u nás si začíná budovat svou
klientelu.

Ale S tím je
Konec!?
Osmdesátá léta přinesla hnutí za tzv. slow
food proti vzrůstajícímu trendu fast
foodů. Pomalé módě to trvalo o trochu
déle. V londýnském Centru pro udržitelnou
módu s tímto termínem přišla v roce 2007
Kate Fletcherová.
„Pomalá móda je založena na odlišném
přístupu, ve kterém jsou si návrháři, podnika-

telé, maloobchodníci a spotřebitelé více vědomi toho,
jaké dopady mají výrobky na
lidskou, v některých případech
dokonce dětskou, sílu, společnost a ekosystémy,“ říká
Fletcherová.
Slow móda je pro změnu. Šije
originální kousky, žádnou
konfekci, a to z kvalitních
materiálů, ve férových pod-

A když nás věci omrzí a jsou
„okoukané“, anebo se do nich už
nevejdeme? Pak je ten správný
čas poslat je dál, někam, kde
udělají zase radost. To je právě doba pro návštěvu bazarů,
bleších trhů a second handů,
věci je ale možné darovat charitativní organizaci nebo uspořádat výměnu mezi známými, ve
škole, v práci, případně je dát na
recyklaci.
Úplně stejným způsobem obdarujete také sebe. Můžete nejen
přijít, ale i odcházet s taškou
plnou zajímavých kousků oblečení, ale třeba i bytových doplňků. Jenom v Praze najdete skoro
50 prodejen a eshopů s pomalou
módou. Další existují například
ve Zlíně nebo Brně. Stačí si zadat
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■ podporu
projektů
na ochranu
životního
■ férové pracovní
prostředí.
podmínky
– vyrobeno
v EU anebo
v kontrolované
továrně,

do vyhledávače slova „pomalá móda“
nebo „slow fashion“ a můžete se pomalu vydat za dobrodružstvím.

Kate
Fletcherová

je výzkumnice, konzultantka,
aktivistka a spisovatelka
v oblasti módy a designu.
Je průkopnicí myšlenky
pomalého a udržitelného
rozvoje v duchu přírodních
principů. Napsala přes
50 vědeckých a populárních
publikací, založila a vede
několik časopisů o udržitelné
módě. Působí na londýnské
univerzitě v Centru pro
udržitelnou módu jako
profesorka.
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POPlatEk za
SkládkOVáNí Platí
fiRMy a OBCE
Poplatek za skládkování, který má v dnešní
době ČR extrémně nízký – jedná se dokonce
o jeden z nejnižších mezi členskými státy
EU – platí obce nebo firmy za tunu odpadu,
který ukládají na skládku. Tzv. poplatky za
odpady neboli za černé popelnice platí občané ročně obcím a jejich výši si určují obce,
proto je jeho výše obec od obce mnohdy
výrazně odlišná. Byť je v ČR nezbytné, aby
se poplatek za skládkování odpadu postupně zvýšil, protože na jeho výši závisí míra
recyklace, zvýšení poplatku za skládkování
odpadu nemusí mít vůbec vliv na poplatek
za „černou popelnici“, pokud obec dobře
třídí odpad.
Situace v ČR ve skládkování komunálních
odpadů je alarmující: vloni skončilo 45,4 %
komunálního odpadu na skládkách a přitom
materiálově (recyklace a kompostování)
jsme dokázali využít jen 37,5 %, za což může
právě současný nízký skládkovací poplatek.
MŽP chce jít cestou postupného zvyšování
skládkovacího poplatku a zároveň obce
motivovat třídícími slevami. To znamená,
že obce, které budou třídit a podporovat
recyklaci, náklady na zvyšující se skládkovací poplatek nepocítí. Když se zvýší recyklace,
poplatky za odpady se sníží. V připravované
odpadové legislativě také podpoříme systém
PAYT (Pay As You Throw), který umožňuje,
aby lidé zaplatili pouze za odpad, který
skutečně vyhodí do černé popelnice. Obce,
které se pro něj rozhodnou, nastaví pro své
občany motivační a spravedlivý systém. Díky
zavedení systému PAYT mohou ročně za
odpady ze své domácnosti platit méně než
dnes.

aktuality

OdPadOVá data V ČR za 2017
V roce 2017 vyprodukovala Česká republika 34,5 milionů tun
všech druhů odpadů, z toho 1,5 milionu tun odpadů nebezpečných. Na jednoho obyvatele ČR ročně připadá produkce
3 259 kg všech druhů odpadů.
Odpady obecně dokáže ČR dobře využívat. Z 34,5 milionů tun
všech odpadů bylo využito 84 %, z toho 80,5 % materiálově
a 3,6 % energeticky. Na skládkách skončilo 9,8 % ze všech
odpadů.

komunální odPady
V roce 2017 tvořil podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů 16,5 %. Obyvatelé ČR jich v roce 2017 vyprodukovali 5,69 milionů tun, což je o 80 tisíc tun více než v roce
2016. Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje
537 kg komunálního odpadu.
V roce 2017 bylo v ČR z komunálních
odpadů využito 37,5 % materiálově
(recyklace a kompostování) a 12 %
energeticky (přeměna na teplo nebo
elektrickou energii v ZEVO).

Produkce
odpadů
v krajích ČR za
rok 2017 ZDE.

Na skládkách vloni bohužel opět skončilo 45,4 % komunálních
odpadů, což je o 0,5 % více než v roce 2016. V černých popelnicích, a tudíž i na skládkách, ale oproti roku 2016 ubylo o téměř
10 % bioodpadu, a to díky zavedení povinného sběru bioodpadu v obcích v roce 2015. „Nová legislativní povinnost určitě
pomohla, další odklon bioodpadu ze skládek očekáváme poté,
co bude vyhláškou zavedena povinnost třídit bioodpad v obcích
celoročně. To začne s příchodem jara příštího roku,“ upozorňuje
Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP.
V meziročním srovnání i z dlouhodobého trendu produkce
a nakládání s odpady v jednotlivých letech vyplývá, že pokud
ČR nepřijme novou prorecyklační legislativu v oblasti nakládání s odpady, není možné, aby skládkování samo o sobě klesalo.
Vysokou mírou ukládání odpadů na skládky a zvýhodňováním
skládkování odpadů přichází ČR o cenné druhotné suroviny,
o rozvoj recyklačního průmyslu, o inovativní technologie

Indikátory odpadového
hospodářství 2017 ZDE.
a v neposlední řadě i o nová pracovní místa.

překročí stanovenou úroveň třídění
odpadů vedoucí k jejich následné
recyklaci, nebudou zvyšováním
poplatků za ukládání odpadů na
skládky vůbec dotčeny.

ČR je dnes však na hranici jakéhokoliv dalšího snižování skládkování se současnou, od roku 2009
nezměněnou výší skládkovacího
poplatku. Výše skládkovacího poplatku v ČR patří v celé EU k těm
nejnižším, přestože ve státech
okolo nás je prokázáno, že zvýšení
skládkovacího poplatku má přímý
vliv na zvýšení recyklace odpadů
v jednotlivých zemích. Od roku
2012 u nás zvýšení poplatku za
skládkování požaduje Evropská
komise, na problém s nízkým
skládkovacím poplatkem upozornila letos vládu i OECD.
„Nová legislativa všechny předpoklady pro zvýšení recyklace a odklon od skládkování mít bude,“ říká
Jaromír Manhart, ředitel odboru
odpadů. V nové legislativě, kterou
MŽP připravuje, budou zavedeny
recyklační motivační nástroje,
které obcím umožní platit nadále stejné poplatky za ukládání
odpadů na skládky jako dnes,
ale bez změny přístupu k nakládání s odpadem to jistě nepůjde.
Zodpovědné a chytré obce, které

Produkce všech
odpadů a komunálních
odpadů za rok 2017
ZDE.

PES Má
ChOdit Na
NákuP

Studie LCA – Porovnání
environmentálních dopadů
odnosných tašek je k nahlédnutí ZDE.

Jaká taška je nejvhodnější z hlediska dopadu na životní prostředí
během celého svého životního
cyklu zjišťovala studie „Porovnání
environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů
metodou posuzování životního
cyklu – LCA,“ kterou pro MŽP vypracovala Fakulta technologie ochrany
prostředí VŠCHT. Studie se zaměřila na šest druhů tašek: z lehkého
plastu (HDPE), z pevného plastu
(LDPE), papírovou tašku s páskovým uchem, textilní polyesterovou
tašku (PES/PET) a dvě varianty tex-
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tilní tašky, tedy z obyčejné a také
z organické bavlny.
Vítězem se stala polyesterová
taška, která se podle stanovených pravidel testu používala
jeden rok. Je logické, že jednorázové tašky dopadly hůře než
ty, které se používají opakovaně.
Nicméně ani opakované používání jednorázových tašek situaci
nijak zásadně nemění. Aby se
jejich dopady na životní prostředí
vyrovnaly těm, které zanechává
vítězná PES taška, musely by se
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papírová taška a taška z pevného plastu použít nejméně
pětkrát, a taška z lehkého
plastu pak dokonce dvacetkrát a více.
Zkoumání životního cyklu překvapivě ukázalo, že
bavlněná taška má vyšší
environmentální dopady
než taška polyesterová, a to
i v případě, že je vyrobena
z organické bavlny. Hlavním
důvodem jsou škody, které
vznikají ve fázi pěstování
bavlny a podepisují se na
emisích vypouštěných do
ovzduší, vyšší spotřebě vody,
přeměně krajiny nebo vlivu
na ozonovu vrstvu. Stejně
tak by se papírová taška vyrovnala dopadům PES tašky
až ve chvíli, kdy by papírová
vlákna z této tašky prošla
sedmi cykly recyklace, což
je zřejmě technologicky
nemožné. U jednorázových
tašek z lehkého i pevného
plastu, ale také z papíru,
studie ukázala, že mají horší
dopad na životní prostředí
než bavlněné tašky. A to
bez ohledu na to, zda jejich
životní cyklus skončil na
skládce nebo v rámci energetického využití.
Rozhodně každé vícenásobné použití tašky snižuje
její dopady a omezuje vznik
odpadů. Pokud si tedy už
koupíte jednorázovou tašku,
zkuste ji využívat do roztrhání. A šikovné tašky z polyes-

rady a inspirace

teru nebo látky doma nezapomínejte
a co nejméně ztrácejte.

Vykazování
údajů
o odpadech
bude pro obce
jednodušší
Ministerstvo životního prostředí
a Český statistický úřad v roce 2019
významně omezí administrativní
zátěž obcí při vykazování údajů
o odpadech. Obce v současnosti
zasílají údaje ministerstvu podle
zákona o odpadech, ale i ČSÚ podle
vyhlášky o programu statistických
zjišťování.
V návaznosti na analýzu dat o produkci a nakládání s odpady v obcích
sbíraných Ministerstvem životního
prostředí (MŽP) a Českým statistickým úřadem (ČSÚ) bylo rozhodnuto,
že ČSÚ bude přímo přebírat informace ohlášené obcemi na MŽP. „Shoda

dat byla velmi vysoká, což umožňuje,
aby ČSÚ v případě obcí započal s přebíráním dat ze systémů ministerstva
a omezil tak primární sběr na úrovni
obcí,“ říká náměstkyně pro řízení
sekce technické ochrany životního
prostředí Berenika Peštová.
Analýza prokázala, že data poskytovaná ministerstvem jsou využitelná
jako opora pro statistiku komunálního odpadu. ČSÚ proto již v roce 2019
provede omezení svého statistického
zjišťování u obcí tak, že sníží počet
jednotek ve výběrovém souboru
o více než 60 %. Předpokládaný počet
obcí, které budou nadále zasílat data
o odpadech ČSÚ, by měl klesnout ze
zhruba 1 400 pod 500. Tímto se uleví
řadě subjektů veřejné správy. Možnosti dalšího snížení administrativní
zátěže budou oba úřady dále analyzovat. „Snahou Českého statistického
úřadu je co možná nejvyšší využití již
existujících administrativních dat,
odstraňování duplicit a snižování
zátěže našich respondentů. Musí se tak
samozřejmě dít při současném zachování kvality a důvěryhodnosti našich
výstupů,“ upozorňuje Jaroslav Sixta,
místopředseda Českého statistického
úřadu.

Co ne/dávat

do jednotlivých kontejnerů
na komunální odpad
Na barevných kontejnerech jsou umístěny nálepky, které
přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních
podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje
obec, proto se může všude třídit trochu jiným způsobem
podle toho, jak se odpad dále využívá a kdo ho zpracovává.

žlutý kontejner
Protože patří k nejobjemnějšímu tříděnému komunálnímu odpadu, důležité je sešlápnutí či zmačkání odpadu před vyhozením.

1 ano
pl ast

MŽP a ČSÚ v současné době intenzivně jednají také o dalších krocích, které by vedly k omezení administrativní
zátěže u firem při zachování plnění
všech povinností obou institucí vyplývajících z národní legislativy i mezinárodních závazků České republiky.
Spolupracují např. na potřebných
úpravách informačního systému ministerstva. Dílčí výsledky by měly být
známé do konce roku 2019.

fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čisticích
a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balicí
fólie od spotřebního zboží, obaly od
CD disků a další výrobky z plastů, také
pěnový polystyren, ale raději v menších kusech. Obaly je nutné vyhazovat
pouze prázdné. Není nutné je vymývat, pokud nejsou mastné jako např.
PET láhve od olejů.

24

ne
mastné obaly se
zbytky potravin
nebo čisticích
přípravků, obaly
od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.
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RaDy a insPiRace

sKlo

RaDy a insPiRace

zelený NebO bílý KontejneR

oranžový KontejneR

Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev – veškeré
barevné do zeleného, pouze čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo
jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není
vhodné rozbíjet, to znamená, že láhve by neměly být do kontejnerů házeny
silou. Sklo se bude dále třídit a díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Protože patří k objemnějšímu tříděnému komunálnímu odpadu,
důležité je jeho sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

ano

do zeleného – barevné sklo jako například láhve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, také tabulové sklo
z oken a dveří (přestože je to sklo čiré,
jeho chemické složení je bližší barevnému sklu). Do bílého – pouze sklo čiré,
tedy sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky. Sklo je
nutné vyhazovat pouze prázdné, zbytky potravin na stěnách sklenic nicméně
nevadí (např. kečup, majonéza).

2

ne

keramika a porcelán (hrnečky,
talíře), autosklo,
zlacená a pokovená skla
(některé skleničky), zrcadla
nebo drátované sklo, sklo
varné nebo laboratorní,
sklokeramika. Vratné zálohované sklo je dobré vracet
zpět do obchodu.

é
n á p o j ov
Kartony

ano

4

krabice
od džusů,
vína, mléka
a mléčných
výrobků. Krabice je nutné
vyhazovat pouze prázdné a je
vhodné je vypláchnout vodou,
zejména pokud jsou od mléčných výrobků.

hnědý KontejneR

ne

„měkké“ sáčky,
například od kávy
a potravin v prášku, nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin, jiné kompozitní obaly
(složené z více materiálů).

bioodpady

Bioodpad může tvořit až 40 % komunálního odpadu.

y

modrý KontejneR

ano

časopisy,
noviny,
sešity,
krabice,
papírové obaly, knihy,
cokoliv z lepenky, obálky
s fóliovými okénky, papír
s kancelářskými sponkami,
bublinkové obálky (vždy bez
plastového vnitřku).

celé svazky knih
(vhazovat pouze bez vazby, ve
větším počtu patří
na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír, termopapír
(účtenky), použité dětské pleny, papírové kapesníky nebo
kuchyňské utěrky.

ne

viN
o
N

3

papír

ano

odpady z domácností,
jako jsou zbytky a slupky ovoce i zeleniny,
zeleninová nať, jádřince, pecky
z ovoce, odpady ze zahrady jako posekaná
tráva, listí, větvičky, drny, piliny, hobliny,
kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny.
Dále případně podle systému obce: pečivo, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina
z květináčů, popel ze dřeva, exkrementy
zvířat, stará zemina i hlína.

26

ne

maso a živočišný odpad
(kosti, masové odřezky, šlachy,
uzeniny atd.), rostliny
napadnuté chorobami,
cigarety a nedopalky,
odpad, který patří do
jiných třídicích nádob.

5
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RaDy a insPiRace

šedý KontejneR

Kovy

Kovy jsou cennou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr
probíhá kromě kontejnerů také prostřednictvím sběrných dvorů,
výkupen druhotných surovin (kde za ně dostaneme peníze) nebo
formou vyhlášených svozů známých jako „železná neděle“.

6

ano

kovové
uzávěry
nebo víčka,
hliníkové fólie (třeba
od jogurtů), vyprázdněné tuby
od potravin nebo kosmetiky,
prázdné nápojové plechovky,
prázdné konzervy, jiné drobné
kovové odpady bez příměsí
jiných materiálů.

ne

tlakové nádoby
od kosmetiky
(deodoranty, pěny
na holení), protože mohou obsahovat zbytky
látek, které mohou být nebezpečnými odpady.

baterie:

8
9

Další Druhy oDpaDu a kam s nimi?
elektrozařízení:
patří na zvlášť určená místa zpětného odběru, tedy do žádného z výše uvedených
kontejnerů. Pro zpětný odběr drobných
a malých elektrozařízení z domácností
jsou určeny speciální sběrné nádoby
v červené barvě. Odevzdat elektrozařízení je možné do sběrných nádob
u jeho posledního prodejce, v nákupních
centrech či supermarketech. Elektrozařízení, zejména větších rozměrů, je také
možné většinou odevzdávat ve sběrných
dvorech.

jsou dnes v domácnostech častým odpadem,
ale jde o výrobky s nebezpečnými vlastnostmi
pro zdraví lidí i životní prostředí a také plné
vzácných, dále využitelných surovin. Do žádného z výše uvedených kontejnerů proto nepatří.
Dáváme je do nádob k tomu určených v nákupních centrech, obchodech s elektronikou, úřadech, poštách, drogeriích, všude tam, kde jsou
veřejnosti dostupné příslušně označené sběrné
nádoby. Je také možné je vhodit do pouličních
„červených“ kontejnerů, které mají pro baterie
samostatný a označený vhoz.

oleje a tuky:
použitý olej a tuk ze smažení do žádného z uvedených kontejnerů také nepatří, určitě ho ani
nevylévejte do kanalizace, která by se mohla
ucpat nebo byste způsobili problémy na čistírnách odpadních vod. Nejlepší způsob likvidace
je přelití do uzavíratelné nádoby, která se odevzdá ve sběrném dvoře. Obce také nově budou
muset zajistit sběr použitých tuků a olejů na
svém území formou svozu nebo umístěním
speciálních sběrných nádob.
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