
 Nápady, ne odpady aneb jak se doma vyvarovat zbytečných odpadů 
Na území České republiky je za jeden rok vyprodukováno přibližně 29 milionu tun odpadu 
nejrůznějšího původu. Z toho asi 10 % pochází z domácností. Přepočtem získáme číslo 280 kg 
na jednoho obyvatele, průměrný občan tedy za rok „vytvoří“ odpady ve výši více jak trojnásobku 
své hmotnosti. Navíc při výrobě všech výrobků vzniká další odpad, který však nevidíme. Základem 
minimalizace odpadů nejen v domácnosti je tedy uvědomělé nakupování, neboť jen tak 
předcházíme vzniku odpadů. I když se snažíme o důsledné třídění a následnou recyklaci, musíme 
si uvědomit, že ani ta většinou není levnou záležitostí, často je investičně a energeticky náročná. 
Navíc I  při recyklaci vznikají odpady. Proto předkládáme několik rad a tipů, jak může vzniku 
zbytečných odpadů předcházet úplně každý.  

1. Přemýšlejme, zda výrobek opravdu potřebujeme. Uvědomme si, zda náhodou 
nepodléháme jen vábivé reklamě na nějakou nepotřebnou módní věc. Nakupujme jen to, 
co opravdu chceme a stihneme spotřebovat.  

2. Rozbitý předmět (např. budík, domácí robot či rádiový přijímač) můžeme sami opravit či ho 
odnést do opravny, tak může ještě dlouho sloužit a navíc ušetříme.  

3. Zvláště u potravin platí: pro životní prostředí je šetrnější nakupovat zboží vyráběné 
či pěstované v blízkém okolí.  

4. Více než 30 procent komunálního odpadu tvoří obaly. Slouží přitom často jen velmi krátkou 
dobu. Zboží není vždy ochráněno nejlépe tím, že je zabaleno v mnoha obalech, navíc 
plastových. Typickým příkladem může být bonboniéra: pokud nakoupíte 100 gramů 
čokoládových bonbonků na váhu, obdarujete přítelkyni či přítele stejným množstvím 
čokoládové radosti, aniž byste zatížili jeho odpadkový koš papírovou krabičkou, plastovou 
podložkou pod bonbony a plastovými přebaly papírové krabice - patrně i za nižší cenu.  

5. Používejme na nákupy vlastní tašku, nejlépe látkovou, na ovoce a zeleninu košík. 
Při nákupu jsou často k užitku i sáčky z předchozích nákupů.  

Suroviny v popelnici  
„Představte si, že každé ráno kamion doveze do vašeho domu všechny materiály, které ten den 
spotřebujete... Před dveřmi bude naskládané dřevo, z něhož jsou vyrobeny vaše noviny, 
chemikálie z vašeho šamponu, plasty z tašky, kterou dostanete v obchodě. Leží zde i kovy z 
našich spotřebičů a vašeho auta - samozřejmě jen část, jež v celkové životnosti výrobků připadá 
na tento den - stejně jako váš denní podíl na surovinách, které sdílíte s ostatními, třeba kamení a 
štěrku ve zdech vaší kanceláře či v ulici, po níž chodíte. Na spodku hromady budou ležet 
materiály, jež nikdy neuvidíte, včetně dusíku a fosforu používaného k hnojení při pěstování 
vašeho jídla či horniny, kterou bylo potřeba odtěžit, aby se důl dostal ke kovům a dalším 
nerostům." ... Pokud jste průměrný obyvatel České republiky, každodenní hromada bude vážit 
132 kilogramů. ... Do konce měsíce vám před domem leží 4 tuny materiálu a za rok 48 tun.  
Zdroj: Vojtěch Kotecký, Ivo Kropáček: Suroviny v popelnici. Spotřeba materiálů v české 
ekonomice a její důsledky pro odpadové hospodářství, únor 2006  
 

6. Dávejme přednost velkým balením, která jsou téměř vždy levnější. Na druhé straně: velké 
balení někdy svádí k větší konzumaci! Doplňujme z velkého balení do dlouhodobě 
používané nádoby.  

7. Preferujme výrobky v obalech, které lze roztřídit a uložit do kontejnerů na separovaný sběr. 
Dávejme přednost výrobkům z recyklovaných materiálů a obalů, jako jsou například sešity, 
obálky a kancelářské papíry. Někdy se dá těžko rozhodnout, který obal je šetrnější 
k životnímu prostředí, ale určitě se vyhněme obalům, které jsou složeny z více druhů 
materiálů (kombinované obaly), jako například tetrapaku. Pro tento obal se velmi obtížně 
hledá druhotné využití.  

8. Vyhýbejme se výrobkům v hliníkových obalech. Výroba hliníku je energeticky mimořádně 
náročná. Obaly z hliníku nenajdete jen v obchodech s potravinami (tavené sýry, sardinky, 
paštiky, pivo, nealko), ale třeba i mezi kosmetickými výrobky.  



9. Kvalita místní vody z vodovodu je většinou minimálně stejně dobrá jako vody balené. 
Minerální vody se naštěstí ještě dají koupit ve vratných lahvích a nejen v populárních, 
avšak nevratných PET lahvích. PET lahve jsou sice v obchodech nepřehlédnutelné, 
ale stejně nepřehlédnutelné je i jejich hromadění nejenom kolem kontejnerů, ale i ve volné 
přírodě. 

10. Stop věcem na jedno použití, například miskám a příborům ve stáncích a jídelnách 
rychlého občerstvení nebo jednorázovým holicím stroječkům či dětským plenkám!  

11. Spoustu výrobků si můžeme připravit a uvařit doma (např. jogurt, müsli, sladkosti). Ušetříte 
nejen přírodu, patrně i vlastní finance, a navíc prospějete i svému zdraví, neboť 
v domácnostech vaříme většinou bez škodlivých konzervačních látek a dalších podezřelých 
přísad.  

12. Preferujme napájení elektrických spotřebičů ze sítě. Musíme-li použít baterie, používáme 
vždy dobíjecí akumulátory. I tak energie, kterou z nich získáme, je jen zlomkem energie, 
kterou je potřeba vložit do jejich výroby. Vždy se vyvarujme baterií, které obsahují velmi 
škodlivou rtuť a kadmium (užíváme jen ty, které jsou označeny: 0% mercury, 0% cadmium 
či mercury free, cadmium free). Použité baterie nepatří do komunálního odpadu - 
odevzdáváme je do sběrných nádob například v obchodech, kde je prodávají.  

13. Nemusíme vlastnit všechny přístroje. Nepodléhejme reklamě na věci, které vůbec 
nepotřebujeme. Ty, které používáme málokrát v roce, je možné si vypůjčit od přátel 
či u specializovaných firem.  

14. Z plastových výrobků a obalů je škodlivé především PVC (hračky, obaly, novodur, 
podlahová krytina). Při výrobě se používá škodlivý chlor, recyklovat se prakticky nedá 
a při jeho spalování vznikají velmi nebezpečné látky. Ze stejných důvodů se vyhýbáme 
i obalům z polystyrenu (např. tácky, obaly na jogurty). Mezi méně škodlivé patří polyetylen 
(např. mikrotenové sáčky) či polypropylen.  Analýzy prokazují kontaminaci potravin z PVC 
obalů.  

15. Některý odpad můžeme v domácnosti znovu upotřebit  - kelímky od mléčných výrobků 
na šroubky či pro předpěstování sazenic na zahrádku. Nepotřebné oblečení můžeme místo 
do popelnice odnést charitativním organizacím - někomu jistě udělá radost.  

16. Veškerý odpad pokud možno co nejdůsledněji třiďme:  

17. především papír, sklo, kovy, plasty, textil. Pokud u nás nemáme kontejnery na plast, třídíme 
alespoň PET lahve. Pozor na nebezpečný odpad - např. baterie, zářivky, barvy - ty 
odevzdáváme do sběrných nádob v obchodech, kde je prodávají, nebo do kontejnerů 
k tomu určených ve sběrných střediscích.  

18. Máme-li zahrádku, kompostujme veškerý rostlinný kuchyňský odpad. Zeminu pak využijte 
do okenních truhlíků - nahradíme tak v obchodech nabízenou zeminu, která je často 
smíchávána s rašelinou. Evropský trh s rašelinou pokrývají produkty dovezené především 
z Pobaltí, kde tak ve velkém dochází k zániku rašelinišť. Vrstvu rašeliny, která se tvoří 2 
000 let, zničí těžební bagr během pěti minut. Vlastním kompostem přispíváme k ochraně 
křehkých rašelinných ekosystémů.  

Analýzy prokazují kontaminaci potravin z PVC obalů  
Testy, které dalo zpracovat sdružení Arnika, potvrdily přítomnost zakázaných škodlivých látek v 
obalech na potraviny vyrobených z PVC. Chemické rozbory, které provedl Institut pro testování a 
certifikaci, a.s., ve Zlíně (ITC), odhalily u několika náhodně vybraných PVC obalů přítomnost 
značného množství 4-nonylfenolu - látky, jež je známá svým negativním vlivem na hormonální 
systém člověka a není povoleno ji používat při výrobě obalů na potraviny.  
 
Zdroj: Tisková zpráva občanského sdružení Arnika  
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