
Moderní látkové plínky nebo „jednorázovky“ 
 
Jsou látkové pleny symbolem starých časů, zbytečné námahy a velkých výdajů za energie a prací 
prášky? Nebo je náš pohled na ně pokřiven pod tíhou reklam šťastných dětí s plastovou 
jednorázovkou? 
 
V západní Evropě prožívají látkové pleny již delší dobu svou renesanci a vzrůstající oblibě se těší 
i mezi českými maminkami. Nutno dodat, že moderní látkové pleny (mluví se dokonce 
o plenkových systémech), prošly za poslední roky výraznou proměnou a jsou dnes propagovány 
nejen jako zdravější alternativa k jednorázovým plenám, ale také jako úspora pro rodinný rozpočet. 
Může se to zdát překvapivé, ale svou roli hrají i v nákladech na odpady ve městech a obcích 
a ve snaze snižovat negativní dopady na životní prostředí.  
   
Dobře si vybrat 
Nabídka moderních látkových plínek se vyvíjí, a tak je dnes jejich používání díky různým 
vylepšením a doplňkům jednodušší a příjemnější než dříve. K dostání jsou kromě klasických 
rovných plen, které jsme my všichni jako děti používali, i plenky vícevrstvé, anatomicky tvarované 
či přímo plenky kalhotkové, které vzhledem i manipulací připomínají plínku jednorázovou. 
Ke většině těchto typů se pořizují ještě kvalitní svrchní kalhotky, které zabraňují prostupování vlhka 
na oblečení. Existuje však i plena „vše v jednom,“ jejíž název vypovídá sám za sebe. Při čištění 
plínek si lze pomoci například i separačními ubrousky, které se vkládají mezi plenu a zadeček 
dítěte a po použití se i s obsahem vyhazují do WC.  
Počet plen doporučený pro celé přebalovací období se liší u každého typu. U klasických 
čtvercových se doporučuje 40-60 ks, jelikož se používají průměrně dvě na jedno přebalení. 
U vícevrstvých je doporučen počet 18-24 ve dvou velikostech (dle věku resp. velikosti dítěte). 
U kalhotkových plen, u kterých lze nastavit velikost podle velikosti dítěte, postačí 18-24 na celý 
přebalovací věk. I když si látkové plenky vyžádají více pozornosti,jejich časová náročnost bývá 
často přeceňována. Přibližně každé  dva až tři dny je potřeba plenky vyprat, což za nás zvládá 
automatická pračka. Zbývá jen sušení, které pokud se dělá kvalitně nahradí i žehlení. Žehlení se 
doporučuje především v šestinedělí.   
 
Šetrné k dítěti 
Zastánci látkových plenek často zmiňují zdravotní rizika „jednorázovek“. Látkové pleny bývají 
vyrobeny z vlny, bavlny  či dokonce z bambusu. Avšak ty jednorázové jsou složeny z  propustné 
fólie (většinou polypropylén), nasákavé vložky (například buničina, která je pro zvýšení 
nasákavosti doplněna gelovým absorbérem na bázi polyakrylátů), nepropustnou folií k ochraně 
prádla (polyethylen), lepících pásků či suchého zipu a gumiček. Plenka bývá navíc občas také 
aromatizována. Z hlediska složení těchto materiálů tedy není vyloučeno riziko přestupu 
chemických látek z pleny do kůže dítěte. Diskutováno je také zdravotně nepříznivé zahřívání 
pohlavních orgánů dítěte v málo prodyšných plenkách, které může mít zejména u chlapců 
negativní vliv na plodnost. Jednorázovky jsou také považovány za méně vhodné z hlediska 
správného vývoje kyčlí. Riziko podráždění pokožky však připadá v úvahu i u látkových plen – 
závisí zde na zvoleném pracím prostředku.  
 
Šetrné ke kapse 
Uváděná finanční úspora látkových plen (včetně započtení nákladů na praní) může oproti 
kupování jednorázovek dosáhnout až 10 000 Kč za přebalovací věk dítěte. Nákup výbavičky 
představuje sice vyšší  investici na začátku, posléze už jsou však náklady minimální. 
Jednoznačnou úsporu pak látkové plenky představují v případě, že je rodina využije i pro další 
potomky. V takovém případě se však vyplatí pořizovat si kvalitnější typy, než ty úplně nejlevnější. 
Plínky je dnes možné sehnat i z „druhé ruky“, nabídky lze najít například na internetu nebo přes 
mateřská centra.  Svou finanční a časovou roli také hraje, že při používání jednorázových plen 
může být přebalovací období v průměru o 5-6 měsíců delší. 
 
Šetrné k životnímu prostředí 
Výhodou látkových plenek je, že vytváří minimum pevného komunálního odpadu. Oproti tomu 
klasické jednorázové plenky končí po pár hodinách v koši. Podle přehledu ekologického institutu 



Veronica můžeme říci, že se nejedná o právě malé množství: při předpokladu, že dítě spotřebuje 
denně 5-6 jednorázových plenek, můžeme počítat za celý přebalovací věk cca 4 000 kusů. 
V nasáklém stavu tvoří až 1 tunu odpadu, který se již nedá recyklovat a tak končí buď na skládce 
nebo ve spalovně komunálního odpadu. Množství a hmotnost tohoto odpadu, (kterému se dá 
přitom předejít), pak  zvyšuje náklady obcím a městům na odpadové hospodářství. Vzhledem 
k vysokému podílu vlhkosti je to odpad špatně spalitelný a vzhledem k podílu umělých hmot, 
případně zbytků chloru z bělení hrozí při spalování vznik jedovatých plynů. Rozklad pleny 
na skládce trvá prý od 200 do 400 let, ale jde pouze o laboratorní údaje, neboť jednorázové pleny 
se používají teprve několik let.  
Problémová je však i výroba jednorázových plenek, na kterou je třeba velké množství surovin 
(dřevo a voda na buničinu, ropa na umělé hmoty, paliva na transport). Spotřeba těchto surovin je 
u jednorázových plenek 10-50× vyšší než u plenek látkových. U látkových plenek závisí celková 
zátěž životního prostředí vedle výroby na způsobu praní (zvoleném prášku nebo délky či typu 
pracího programu). Na výběr jsou dnes i látkové plenky s certifikátem „bio“, který zaručuje původ 
materiálu ze šetrného ekologického zemědělství. 
 
Kde je najít? 
Zájemce o další informace či výpočty úspor, je dnes nejlepší odkázat na internet. Dají se zde najít 
i zkušenosti rodičů, které pomohou zorientovat se v nabídce, nebo získat dobré tipy. Tématu se 
věnuje množství webových stránek s širokou nabídkou plen a různých doplňků. Nalézt zde 
můžeme i odkazy na české výrobce nebo plenky s certifikací „bio“. Nabídka na internetu je zatím 
větší než v kamenných obchodech, i tam se však postupně zlepšuje. Informace mohou poskytnout 
i ekologické poradny, nebo lze navštívit kurzy s ukázkou látkových plen a přebalování pořádané 
v mateřských centrech. Tento článek čerpal převážně z brožury „Pleny pod lupou,“ která je 
k dostání v ekologické poradně Rosa, nebo na internetu.  
 
Nikola Marková, Hnutí DUHA 
 
Tipy na odkazy na internetu: 
 
www.ekodite.rosacb.cz 
www.pliny.cz 
www.latkovepleny.cz 
 
 
 


