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ÚVodnÍ sloVo MinistRa

Tři oTázky pro...  

minisTra živoTního 
prosTředí  

RichaRda BRaBce, 
ve kterých přibližuje novou 

iniciativu MŽP ke snížení množství 
jednorázového nádobí, Dost bylo 

plastu.

BezoBalu 
včera, dnes a zíTra

Pohled zakladatele Bezobalu 
Petra Hanzela na to, jak 

nadchnout lidi pro změnu v čistě 
konzumním přístupu k životu.

anketa 

Jak předcházíte 
Vzniku odpadu Ve 
VašÍ doMácnosti?

Anketa přináší informace pro 
inspiraci i zamyšlení.

zálohovat či 
nezálohoVat?

Ačkoliv se na první pohled může 
zdát, že zálohování by pomohlo 
dostat PET lahve z ulic i přírody, 

nejsou přínosy návrhu vůbec 
jednoznačné.

…prosTě přijel 
číňan, zaplatil  

na pRkno
a druhý den si odvezl 

100 tun plastu v odpadu!

Rozhovor na téma plasty a co 
s nimi bude dál s ředitelem 

plastikářského klastru Davidem 
Hauserem.
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rozhovor  

VeRonika 
Nováčková 

Rozhovor s ředitelkou neziskové 
organizace Bezobalu Veronikou 
Nováčkovou o tom, co všechno 

jejich společnost nabízí a jaké mají 
další plány.

pRodukce 
a omezeNí spotřeby 

plastů

byly také jedním z hlavních témat 
posledního environmentálního 

shromáždění OSN, které komentuje 
jeho přímý účastník, náměstek na
šeho ministerstva Vladislav Smrž.

BiodegRadaBilnÍ 
plasty dáVajÍ 
NaděJi, i když 
prozatím moc 

NefuNgují.

Naším cílem není, aby se plasty 
pouze rozpadly, musí také zmizet. 
Názory odborníků z oblasti vývoje 

nových plastových materiálů.

zvýší se občaNům 
poplatky za 

odpad? 
Ne, pokud bude obec alespoň 
trochu rozumně nakládat 

s odpady.

Možnosti obcí v přístupu k odpado
vému hospodářství komentuje Pa
vel Mohrmann, šéfredaktor serveru 

Průmyslová ekologie.

28
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Vážení čtenáři, 

první číslo Zpravoda
je MŽP v roce 2018 
je zaměřené na od
pady, především ty 
plastové. Pojďme je 
společně řešit, pojď
me je společně ome

zovat. Na stránkách našeho Zpravodaje 
najdete nejen užitečné rady a tipy jak 
na to, ale i novinky ze světa inovací, 
které si kladou za cíl plasty nahradit 
jinými materiály, informace o připravo
vané legislativě nebo připravovaných 
projektech. Ale protože cesta k razant
nímu snížení spotřeby plastů i vytváření 
odpadů je ještě dlouhá, zapojte se, 
prosím, do akce Ukliďme Česko. Já tam 
budu taky. Nejenže uděláme dobrý 

skutek pro naši přírodu, ale ještě víc 
si uvědomíme, že současná situace je 
opravdu neúnosná. A není to jen o tom, 
že budeme uklízet po těch, kteří odpad
ky vyhodí tam, kam nemají, neboť jim 
chybí základy slušného chování, ale 
i o tom, že čím dál více odpadu vzniká 
a hromadí se okolo nás. A je to právě 
na nás, abychom změnili svoje chování 
a posílali odpad zpět do oběhu, tedy do 
recyklace, nebo odpadu předcházeli – 
třeba bezobalovým nakupováním. 

Ukliďme spolu Česko! 

Richard Brabec,  
ministr životního prostředí 

84
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1| Pane ministře, 
o jaký projekt jde 
a k čemu má 
sloužit? 

Jde o projekt, který aktuálně vzniká 
jako reakce MŽP na neudržitelnou 
spotřebu jednorázových plastů, 
konkrétně plastového a jednorá
zového nádobí ve fastfoodech, na 
čerpacích stanicích, ve vlacích a ob
čerstvovacích zařízeních. V první 
fázi už jsme oslovili několik řetězců, 
kterým nabízíme, aby se připojily 
k naší iniciativě nazvané #dostby
loplastu. Princip iniciativy spočívá 
v uzavření dobrovolných dohod 
mezi MŽP a těmi společnostmi, 
které budou ochotné se zavázat ke 
snížení spotřeby plastů a jednorá
zového nádobí ve svých provozech. 
Zatím jednáme s ryze českými 
firmami, u kterých očekáváme 
vyšší zápal a zájem o to, co se děje 
v oblasti plastů přímo tady u nás, 
a taky je, nebudu to zastírat, daleko 
jednodušší a operativnější jednat 
v centru Prahy než s nadnárodními 
koncerny, které mají centrály různě 
po světě. 

Tři oTázky pro... |

2| Jak mají dobrovolné 
dohody přesně zafun-
govat?

Já jsem nechtěl čekat, až se dojedná nová 
evropská legislativa v oblasti snižování jedno
rázových plastů, to může trvat ještě několik 
let. Současný stav je neudržitelný, postupně 
jsme zavalováni odpadky, které, s hořkostí 
řečeno, v lepším případě končí na skládkách, 
pokud se neválí po ulicích, nevisí na stromech 
nebo se nevrší v přírodě. Někoho to překvapí, 
ale ani kelímky z kukuřičného škrobu nebo 
bioplasty nejsou řešením, protože se buď 
do kompostu nedostanou, nebo neplní svoji 
funkci. Takže jedinou cestou je vzniku odpadu 
předcházet a plastové nádobí, brčka nebo 
kelímky na kávu vůbec nepoužívat, nebo ales
poň jejich používání maximálně omezit. Proto 
jsme začali jednat s firmami o tom, aby lidem 
ve svých provozech vytvořily alternativy. Když 
mi dá někdo do džusu automaticky brčko, tak 
s ním i odejdu. Ale když se mě někdo zeptá, 
jestli to brčko nutně potřebuju, tak si myslím, 
že většina lidí brčko odmítne. A takových 
příkladů, jak se to dá změnit, je mnoho. 

3| Jste opravdu přesvědčen, že to může fungovat? Není to jen příliš malá 
změna s minimálními dopady? 

Jsem. Lidé jsou dnes daleko odpovědnější vůči životnímu prostředí, ale musí mít možnost volby. 
A právě tady je obrovský prostor pro firmy ukázat svoji společenskou odpovědnost a nabídnout 
lidem alternativy. Pokud to nezačneme měnit hned a třeba i po malých krůčcích, potom se nestane 

vůbec nic. A pak zas bude muset nastoupit stát, nebo spíš Evropská unie, a změny docílí regulací, takže silou. Ale já 
jsem přesvědčený, že neexistuje člověk, který kvůli brčku v kelímku odejde k jinému provozovateli. Naopak si rád 
přijde i opětovně pro kávu do vlastního hrnku nebo kelímku, která bude třeba o 5 nebo 10 korun levnější než  
u konkurence. Jenom musíme někde začít, a to rychle a musíme o tom lidem dát vědět. Třeba právě skrze  
www.dostbyloplastu.cz. 

miNistra životNího 
prostředí  
RichaRda BRaBce 
Celosvětová spotřeba plastů a plastových obalů je pro 
společnost neúnosná a neudržitelná. Tak by se dala 
charakterizovat celá řada hlasů, které se v posledních 
měsících ozývají nejenom v debatách a prohlášeních 
různých světových organizací a orgánů i států, včetně OSN 
nebo Evropské komise, ale také, a to především, napříč 
naší společností. Jednotlivé státy začínají přistupovat 
k radikální regulaci plastových obalů, řada zemí, stejně 
jako Česká republika, už omezila používání plastových 
tašek. Pozornost se ale v poslední době otáčí především 
k potravinářskému průmyslu a na jednorázové plasty 
a nádobí. Britská premiérka Theresa Mayová nedávno 
pohrozila britským fastfoodovým řetězcům, že pokud 
samy co nejdříve neomezí produkci plastů, je připravená 
je firmám znatelně zdanit. Bohužel by takový krok dopadl 
především na koncové zákazníky, tedy na spotřebitele, 

kteří se každý den potřebují 
někde rychle najíst či 
napít. A právě o Britech 
je známo, že oproti našim 
zvykům preferují rychlé 
obědy „přes ulici“ a holdují 
bohatším domácím 
večeřím. Dopadům zdanění 
a regulace na koncové 
zákazníky chce ministr 
životního prostředí Richard 

Brabec předejít, přestože nepochybuje o tom, že situace 
okolo plastů dospěla do absurdních rozměrů. Proto pod 
jeho vedením vzniká na MŽP iniciativa, která má za cíl 
ve spolupráci přímo s firmami snížit objem plastového 
a jednorázového nádobí v provozovnách rychlého 
občerstvení. Na to, jak se iniciativa rodí, jsme se zeptali 
přímo ministra životního prostředí Richarda Brabce.
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rozhovor |

BezoBalu 
včera, dnes a zíTra

Vždy mě bavilo odhalovat veřej
nosti témata skrytá za obzorem. Při 
studiích žurnalistiky a komunikač
ních věd jsem díky dokumentům 
na festivalu Jeden svět zjistil, jak 
enormním globálním problémem 
je plýtvání, jak málo pozornosti se 
mu u nás věnuje a jak negativním, 
strašícím a moralizujícím způso
bem se na něj upozorňuje. Založil 
jsem proto s přáteli iniciativy, 
které tento problém pozitivním 
komunikačním stylem zviditelňují 
a nabízejí řešení – Zachraň jídlo 
a Bezobalu. Od roku 2014 jsem se 
začal naplno věnovat Bezobalu, 
kde jsem do roku 2017 působil 
jako ředitel a v současnosti zde 
jako zakladatel, kreativec a mluvčí 
dohlížím na vizi a komunikační 
styl, hledám inspiraci pro nové 
projekty, školím, mluvím s médii 
a na veřejnosti.

Prvotní inspirací pro projekt 
Bezobalu byl bezobalový obchod 
Unpackaged, který vznikl jako 
první svého druhu v Evropě už 
v roce 2006. O tři roky později jej 
následovaly dvě italské společnosti 
– Effecorta a Ecologos, které jako 
neziskové organizace provedly 
komplexní výzkum italského trhu 
a postavily na něm koncept vzoro
vých prodejen. Podobnou cestou 
jsme se vydali i my – získali jsme 
grant od Nadace RSJ, díky kterému 

zájeM nás poTěšil 
i zaskočil zároveň

jsme mohli provést dvouletý vý
zkum v testovací prodejně, kterou 
jsme otevřeli na podzim roku 2014. 
Zkoumali jsme legislativu, hygienu, 
dodavatele, systém prodeje, ale 
i komunikaci se zákazníky. Tyto 
poznatky a zkušenosti jsme zúročili 
při přípravě manuálu a metodiky 
školení pro zájemce, kteří takový 
obchod v Česku chtějí otevřít. Od 
začátku projektu se nám jich ozvalo 
přes 400. Takový zájem nás zároveň 
potěšil i zaskočil, ale je to vlastně 
přirozený důsledek naší další stěžej
ní oblasti aktivit, kterou je osvěta.

Již od otevření prvního obchodu 
v roce 2014 se nám dařilo upoutat 
výraznou pozornost médií. Další 
podstatný impuls jsme pak vyslali 
v roce 2016, kdy jsme uspořádali sé
rii akcí Bezobalu o Zero Waste, kte
rou zaštítilo Ministerstvo životního 
prostředí. Na první české konferenci 
o Zero Waste a následných work
shopech jsme médiím představili 
bezodpadový životní styl, včet
ně jeho světové ikony paní Bey 
Johnson, čímž jsme iniciovali české 
vydání jejího bestselleru Domác
nost bez odpadu. Podařilo se nám 
tak dostat toto téma do povědomí 
širší veřejnosti, což jsme využili 
v roce 2017 při kampani „Co se mi 
stalo?“ s takzvanými lidmi oba
lovými, kteří nepřehlédnutelnou 
a humornou formou vizualizovali 
skutečné množství komunálního 
odpadu, který vyprodukujeme za tři 
dny a radili, jak toto množství snížit. 
Díky kampani jsme také vybrali 
část peněz na nový, větší obchod, 

v němž zároveň pořádáme naše 
školení.

Jsme rádi, že nás v našich akti
vitách podporuje i Ministerstvo 
životního prostředí, ať už záštita
mi či granty, díky kterým může
me zase my podporovat rozvoj 
bezobalového obchodování 
v Česku a letos také uspořádat 
druhou konferenci o Zero Waste, 
tentokrát zaměřenou na obchod
ní sektor. Vysílá to důležitý signál, 
že i z pohledu české státní správy 
je prioritou v řešení odpadového 
hospodářství prevence vzniku 
odpadů, což nám ostatně ukládá 
i evropská legislativa. Spolupra
cí s MŽP tak jasně ukazujeme, 
jakým způsobem je možné tuto 
teorii přenášet do praxe. 

petr hanzel,  
zakladatel Bezobalu
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rozhovor |

„Dříve jsem také nosila kabelky, 
ale to je pryč, teď nosím 
hlavně batoh. Víc se mi do něj 
vejde, a když jdu nakupovat, 
můžu si vzít sklenice, dózy, 
látkové pytlíky, prostě skoro 
kompletní sadu obalů,“ říká 
Veronika Nováčková, ředitelka 
neziskové organizace 
Bezobalu, která v Česku 
šíří koncept bezobalového 
hospodářství a zároveň 
provozuje bezobalové obchody 
s kvalitními potravinami.  

potřeba jinak balit. Ostatní jídlo, které 
jíme přímo a nijak ho neloupeme, 
je samozřejmě nutné do něčeho při 
nákupu zabalit nebo uzavřít. K tomu 
by tedy měly sloužit naše vlastní do
nesené obaly. Takové, které nebudou 
jednorázové, to znamená, že je nevy
hodíme hned po jednom použití.

ními taškami a obaly, jako jsou sklenice, papírové, bavlněné nebo 
lněné pytlíky. Ty si u nás samozřejmě můžete i zakoupit a následně 
je používat k nákupům. Více než o nějaké nové bezobalové výbavě, 
byť ji nelze podceňovat, je to celé především o snaze nakupovat co 
nejméně věcí v obalech na jedno použití. Což má i své další výhody. 

Které? 
Když tento svůj návyk dokážete skloubit s reálným životem, ušetříte, 
kupujete jen to, co skutečně potřebujete. Zkrátka nekupujete hlou
posti.

Jak to myslíte? 
Mnozí lidé jdou supermarketem a působí na ně marketingové 
strategie, barevné a křiklavé obaly. Říkají si: to by se mi mohlo hodit, 
na to mám chuť, takže nakoupí více, než potřebují. Naopak ten, kdo 
přemýšlí o tom, jak zamezit obalovému plýtvání při nakupování, ten 
přesně ví, co má, nebo nemá doma, protože si před každým nákupem 
musí připravit patřičné obaly. Není to zase taková věda a dá se to 
docela jednoduše aplikovat i na čtyřčlennou rodinu. Chodím 
nakupovat i do běžných obchodů a děti už samy berou 
plátěné tašky a pytlíky, abychom minimálně pečivo, 
ovoce a zeleninu nemuseli dávat do mikrotenových 
sáčků. A i z dalšího sortimentu se snažíme vybírat 
to, co je v papírových nebo skleněných obalech. 
U chlazeného zboží upřednostňujeme větší balení, 
a především ta, kde se dózy dají ještě dál použít. 
Nikdy se nám nestalo, že by používání látkových 
pytlíků prodavačkám na pokladně vadilo. Spíš nás za 
to ještě pochválí…

ZKoNZuMovat a vyhodit

Co je podle vás „bezobalové“? 
Cokoli, co nemá jednorázový obal, který po otevření 
a zkonzumování vyhodím a už nepoužiji. Bezobalový ale 
může být i prodej a dodávka zboží. Samotné produkty jsou 
bezobalové tehdy, pokud mají svůj vlastní „obal“, ideálně třeba ovoce 
nebo zelenina, které mají slupku a můžeme je oloupat. Ty už není 

veronika Nováčková 
převzala po petru hanzelovi vedení 
neziskové organizace Bezobalu 
v listopadu 2017. vystudovala 
teorii a filosofii komunikace na 
zčU v plzni. pracovala jako event 
manažerka, projektová manažerka 
v reklamním a grafickém studiu, po 
mateřské dovolené jako novinářka 
a následně jako manažerka v pr 
agentuře. dlouhodobě také pracuje 
jako průvodce v lesní mateřské 
školce devětsil. s manželem 
davidem nováčkem má dvě děti, 
psa a kočku. Celá její rodina se 
snaží aplikovat zero Waste přístup 
v praxi.

Veronika Nováčková byla v roce 2012 mezi těmi, kteří stáli u zrodu 
konceptu Bezobalu. Po mateřské dovolené pracovala jako redak
torka a manažerka v PR agentuře. 

„Problémem bylo, že jsem se ne vždy ztotožňovala s cíli klientů, a tak 
jsem hledala práci, která by mi dávala smysl. Když přišla nabídka 
z Bezobalu, který se od svého vzniku, inspirovaného londýnským 
obchodem Unpackaged, vyvíjí velice překotně a živelně, neměla jsem 
nad čím váhat,“ říká Veronika Nováčková. 

V současnosti interní tým organizace Bezobalu tvoří sedm lidí. Ti 
šíří myšlenku bezodpadového hospodářství a zároveň provozují 
dva bezobalové obchody s potravinami a drogistickým zbožím. Ke 
stažení zdarma nabízejí manuál, jak si otevřít bezobalový obchod 
a podpořit tak myšlenku předcházení vzniku odpadu. Pro vážné 
zájemce také pořádají dvoudenní školení. Svou myšlenku ale 
prosazují i vzdělávacími kurzy mezi veřejností. Bezobalu rozhodně 
není proti obalům, právě naopak, váží si všech, které vydrží a dají 
se znovu používat. 

Jak vypadá vaše kompletní sada obalů, když jdete 
nakupovat?
Batoh, plátěná taška a pár plátěných pytlíků spolu s několika pa
pírovými, případně nějaké dózy. Záleží na tom, kolik toho budete 
nakupovat… Například já osobně upřednostňuji sklo a plátěné 
pytlíky. Často využívám sklenice z bazaru, který funguje v našich 
obchodech, kam lidé nosí čisté a vymyté sklenice, které už nepo
třebují a jiní je mohou opětovně použít. Pro naše zákazníky dobře 
funguje heslo „Do Bezobalu s obalem!“. Lidé k nám chodí s vlast

„Bezobalu ale rozhodně není proti 
obalům, právě naopak, váží si 

všech, které vydrží a dají se znovu 
používat,“ říká Veronika Nováčková. 

VeRonika 
Nováčková:
nejvíCe oBalů 
spotřebuJete při 
nakupoVánÍ

y
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Jsou vaše obchody ekonomicky soběstačné?
Není to byznys, na kterém bychom zbohatli, ale uživíme se, 
a to je podstatné. Máme dva obchody a fungují dobře. Čím 
déle je provozujeme, tím více máme zkušeností. Loni jsme ote
vřeli u metra Hradčanská zatím největší bezobalovou prodej
nu v Česku. Je to plnohodnotná samoobsluha s potravinami, 
chlazeným zbožím, mléčnými produkty, zeleninou, pečivem, 
ale i stáčenou a pevnou drogerií nebo kosmetikou. Oproti 
obchodu v Bělehradské ulici, kde zboží zákazníkům musí kvůli 
omezenému místu připravit prodavačka, si v prodejně na 
Hradčanské nandáváte zboží sám. Je to mnohem rychlejší.

Co konkrétně prodáváte?
Všechny potraviny s výjimkou masa. Zároveň nabízíme 
i drogistický sortiment a velmi dbáme na kvalitu. Dodava

tele pečlivě prověřujeme, nakupujeme bio 
produkty. Bohužel ale tím, že bio produkty 
prodáváme v nebalené formě, je nemůžeme 
jako bio nabízet. K tomu bychom si museli za
platit certifikaci, kterou je potřeba každoročně 
obnovovat, což není levná záležitost. V koneč
ném důsledku by nám to mohlo navýšit i cenu 
zboží a to bychom neradi. Proto jsme se pro 
certifikaci zatím nerozhodli. 

Chcete otevírat další obchody? 
Nevylučujeme to, ale není to naším primárním 
cílem. Bezobalových obchodů jsou v tuto 
chvíli po celém Česku asi tři desítky a další 
vznikají. Některé jsou bezobalové třeba jen 
zčásti, ale jsme rádi i za to. S většinou ze za
kladatelů jsme v kontaktu, některé jsme také 
školili… 

Na co se nyní soustředíte? 
Naším prvořadým úkolem v této chvíli je 
komunikace s dodavateli, chceme je vychová
vat, podněcovat k tomu, aby přešli na bezo
balové dodávky zboží. Velkou motivací je pro 
ně množství odebraného zboží, proto se jeví 
jako přirozený vývoj vybudování velkoskladu, 
který by mohl zásobovat všechny bezobalové 
obchody a nabídnout tak zboží, které je dnes 
třeba pro bezobalový prodej hůře dostupné či 
zcela nedostupné. Ze dvou prodejen by to pro 
nás byl velký skok kupředu správným směrem, 
protože šíření myšlenky předcházení vzniku 
odpadu také mezi dodavateli je zásadní pro 
další vývoj.

Jak vám to jde? 
Komunikace s dodavateli bývá často obtížná, 
vysvětlujeme jim, že už z principu od nich ne
můžeme brát zboží v jednorázových obalech, 
učíme je, co to znamená znovu používat obaly 
a jak na to. Společně hledáme cesty. Někdo 
dodává ve velkých papírových pytlech, jiný 
v barelech, pro které si jezdí, někdo dováží ve 
vratných lahvích. Mnozí dodavatelé ale nejsou 
zvyklí takto uvažovat. Například nyní máme 
problém sehnat těstoviny, protože jejich 
výrobci se nevyplatí odbočovat výrobní linku, 
aby nám odsypal 50 kilogramů těstovin. Jde 
to pomalu, ale pokud se spojí více bezobalo
vých obchodů, které odeberou větší množství 

zboží, doufáme, že bychom již výrobce a dodavatele 
mohli přesvědčit. Pro informovanost a výchovu 
dodavatelů děláme maximum. Podali jsme si i žádost 
o grant na uspořádání konference s tématem bezo
balového hospodářství, která by byla určená výhrad
ně pro výrobce a dodavatele. Naším dalším cílem 
je založit Asociaci bezobalových obchodů, která by 
řešila tuto problematiku i na legislativní úrovni. 

Pro představu – jak vám mají dodavatelé ide-
álně vozit produkty? 
Žádáme je, aby nám dodávali zboží ve velkých bale
ních. V papírových pytlích, ideálně s nosností 25 kg, aby 
se s nimi dalo manipulovat. Pokud pytle nejdou znovu 
použít, nabízíme je k recyklaci, při které z nich vznikají 
krásné tašky a batohy. Tekuté produkty nám vozí v ba
relech, chlazené zboží ve vratných dózách, drogerii ve 
znovu použitelných barelech. Naším cílem je minima
lizovat množství obalů, které výrobci nebo dodavatelé 
používají.

„Dodavatele pečlivě prověřujeme, 
nakupujeme bio produkty. Bohužel 
ale tím, že bio produkty prodáváme 
v nebalené formě, je nemůžeme 
jako bio nabízet. K tomu bychom si 
museli zaplatit certifikaci, kterou je 
potřeba každoročně obnovovat, což 
není levná záležitost. V konečném 
důsledku by to mohlo navýšit i cenu 
zboží a to bychom neradi.“

rozhovor |

y
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v lednu jste uspořádali 
první školení pro ty, které 
váš manuál zaujal. Kolik 
jich přišlo? 
Víkendového semináře se 
účastnilo šest lidí, což je ideální 
počet, pro který chceme školení 
pořádat. Více lidí by neumožnilo 
individuální přístup a možnost 
probrat téma do dostatečné 
hloubky. To není špatný výsledek 
na to, že si manuál prozatím 
stáhlo něco přes sto lidí. Je vidět, 
že myšlenka předcházení vzniku 
odpadu si nachází nové zastán
ce. V dubnu pořádáme školení 
pro další zájemce.

Jací lidé si otevírají bezo-
balové obchody? 
Otevírají si je lidé, kteří mají čas
to mnoho profesních zkušeností, 
ale hledají něco, co by je více 
uspokojovalo. Hledají v tom, co 
dělají, smysl. Ty pohnutky jsou 
velice různé, vždy jde ale o lidi, 
kteří přemýšlí nad trvale udrži
telným rozvojem, nad ekologií 
a nad smysluplností vlastních 
činů. Plýtvání obaly i jídlem si 
člověk uvědomuje pravděpo
dobně nejčastěji. Odtud asi 
pochází jejich zájem podpořit síť 
bezobalových prodejen, které 
umožní lidem nakupovat do 
vlastních obalů a nepodílet se na 
všeobjímajícím plýtvání a zatě
žování planety odpadem.

Manuál pro zájemce o otevření bezobalového obchodu:  
http://manual.bezobalu.org/wpcontent/uploads/2018/01/BO_manual_blok%E2%80%932017.pdf.

 

 
 

úvodní slovo 
 
Vážení příznivci,  
 
pročítáte úvodní stránky historicky první Výroční zprávy ústavu Bezobalu, který letos oslavil            
první výročí své formální existence. Byl to především intenzivní rok - stanovili jsme si za cíl                
zvýšit u veřejnosti povědomí o šetrné alternativě ke konvenčním metodám nákupu potravin a             
umožnit Vám přístup k surovinám v množství a kvalitě dle vašeho výběru.  
 
Otevření a zavedení prvního obchodu v roce 2015 považuji za největší milník uplynulého             
roku. Stále rostoucí zájem Vás, zákazníků, nás přesvědčil o tom, že cesta, kterou jsme se               
vydali, je správná. Byť máme za sebou teprve prvních pár kroků, víme, kam směřujeme. V               
dlouhodobém horizontu usilujeme o systematické zavedení bezobalového typu prodeje v          
podmínkách České republiky a podporu zájemců a komunit s podobnými zájmy. Chceme            
nadále být vedoucí průkopnickou organizací, která testuje a do praxe zavádí šetrné            
distribuční mechanismy nabízející spotřebitelům možnost volby.  
 
Naše činnost by v prvním roce nebyla možná bez obětavé podpory a nadšení dobrovolníků,              
zaměstnanců a mnoha partnerů, kteří nám sympatie vyjadřuji finančními i nefinančními           
prostředky. Jsme primárně vděčni Nadaci RSJ za poskytnutí grantu na výzkumnou činnost,            
otevření a pilotní rozjezd prvního bezobalového obchodu v ČR.  
 
Bezobalu by za rok neurazil tak velký kus cesty bez enormního nasazení celého týmu okolo               
dvou hlavních pilířů - ředitele a mluvčího organizace Petra Hanzela a vedoucího testovací             
prodejny Ondřeje Tesaře.  
 
Věřím, že naše Výroční zpráva pro vás bude zajímavým zdrojem inspirace a informací pro              
udržitelné a odpovědné spotřebitelské chování.  
 
Těším(e) se na vaši návštěvu,  
 
Mgr. Martin Synkule, MA 
Předseda správní rady Bezobalu, z.ú. 
 
 
 
  

BeZoBalové 
hosPodářství

Získali jste grant od Minister-
stva životního prostředí na 
vypracování manuálu, jak si 
otevřít bezobalový obchod, 
jak ho provozovat, jak pečovat 
o komunitu zákazníků. Co bylo 
důvodem? 
K vytvoření manuálu nás donutila 
vysoká poptávka po informacích. 
Neustále někdo volal, nebo psal 
a chtěl informace nejen o bezobalo
vém způsobu života, ale i návod, jak si 
otevřít vlastní bezobalový obchod. To 
byl důvod, proč jsme sepsali osmde
sátistránkový manuál, který pomůže 
lidem rozpoznat, do jaké míry je jejich 
zájem vážný a realizovatelný. 

Manuál je praktickým návo-
dem na to, jak provozovat 
obchod, který je jiný v tom, že 
je bezobalový. Přemýšleli jste 
i o možnosti franchisingového 
konceptu? 
Ano, přemýšleli jsme o tom, ale naší 
vizí je hlavně šířit myšlenku bezo
balového hospodářství, ne budovat 
síť prodejních míst, proto jsme se 
rozhodli pro opravdu vážné zájemce 
pořádat školení a předávat dál naše 
knowhow. 

trh s obaly v ČR 
Český trh výrobců obalů je ve
lice rozmanitý. Nejvíce produ
centů působí v segmentu oba
lů z plastu (cca 200 společností 
s celkovým obratem zhruba 
35 mld. Kč), následují výrobci 
obalů z papíru (140 společ
ností, celkový obrat necelých 
30 mld. Kč). Dalšími skupinami 
jsou výrobci dřevěných, kovo
vých (především hliníkových) 
a skleněných obalů. Výroba 
obalů poměrně věrně kopíruje 
cyklický vývoj ekonomiky, což 
se projevilo například propa
dem tržeb v krizových letech 
2008 a 2009. Ekonomové se 
shodují: urbanizace a časově 
náročný pracovní styl vytvořily 
novou třídu zákazníků, kteří 
již tolik nekupují nebalené po
traviny pro každodenní vaření, 
ale upřednostňují zabalené, 
předem připravené zboží. Klesá 
tak spotřeba velkých balení 
potravin, a naopak roste zájem 
o menší a rozmanitější obaly. 

rozhovor | AkTuAliTy |

„Šetřete přírodu, nakupujte 
do látkové. Už nikdy 
žádné igelitky. Dost bylo 
plastu.“ I takto poukazovalo 
na sociálních sítích 
Ministerstvo životního 
prostředí na přelomu roku 
na zpoplatnění a omezení 
spotřeby plastových tašek. 
Novinka začala platit 
ve všech tuzemských 
obchodech od 1. ledna, a to 
díky ministerské novele 
zákona o obalech.

MŽP připravilo v této souvislosti 
kampaň #nacoigelitku, která měla 
veřejnost na povinné zpoplatnění 
plastových tašek a na jejich škodlivost 
pro životní prostředí upozornit. 

„Kromě jiného jsme navázali spolupráci 
s respektovanou Vyšší odbornou školou 
Scholastika a od šikovných studentek 

módního a grafického designu si 
nechali v rámci spolupráce a vyhlášení 
studentské soutěže navrhnout krásné 
látkové ekotašky. Nejenom, že jsou 
opakovaně použitelné a originální, ale 
bez problémů je složíte tak, že se vám 
vejdou i do kapsy. Tak #nacoigelitku?“ 
popisuje koordinátorka celé kam
paně Kristýna Seidlová, jak to celé 
funguje. 

Více než 100 svých látkových tašek 
rozdalo MŽP v různých soutěžích 
fanouškům a soutěžícím na Faceboo
ku. Při jedné z nich například zájemci 
fotili různé plátěné tašky u sebe 
doma nebo třeba v MHD a za ode
slané fotky dostávali ty designové 
z MŽP. Získat tašku k nákupu mohli 
i zákazníci pražské prodejny potravin 
Bezobalu nebo ostravského secon
dhandu Moment. „Reakce veřejnosti 
na celou kampaň i tašky byly velmi 
pozitivní. Máme dokonce zájemce 
z řady měst, obcí i firem, kteří by chtěli 
design tašek převzít a využít. Rádi 
design za určitých základních podmí-
nek nabídneme k šíření další osvěty. 

Pozitivní reakce jsme měli i na fakt, 
že tašky měly certifikací fair trade 
a bio,“ doplňuje tisková mluvčí 
ministerstva Petra Roubíčková.

Na Facebooku MŽP se také v prů
běhu kampaně objevovala řada 
souvisejících a osvětových infor
mací: například jaký dopad mělo 
zpoplatnění plastových tašek ve 
světě, jak to chodí na částečně 
bezobalovém farmářském trhu, 
v čem spočívají výhody ekologic
kého pytlíku na ovoce a zeleninu 
zvaného „frusack“ a ke kampani 
vypustilo MŽP do světa i dvě 
animovaná videa. Jedno z nich 
například upozorňovalo na to, jak 
plastové tašky znečišťují oceány 
a přírodu.

Aktuálně chystá MŽP další speci
ální kampaň na podporu iniciati
vy ministra Richarda Brabce proti 
nadužívání jednorázového nádo
bí v provozovnách a restauracích 
nákupních center, v kavárnách 
nebo ve fastfoodech.

po látkoVých 
taškách mŽp  
se jen zaprášilo 
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Biopolymery, tedy plasty vyrobené z obnovitelných 
zdrojů, jsou nejčastěji vyráběny z rostlin, jako je 
kukuřice, cukrová třtina nebo škrob, ale mohou být 
produkovány i za pomoci mikroorganizmů. Je tedy 
třeba rozlišovat degradabilní plasty / kompostovatel
né plasty a bioplasty, což jsou plasty vyrobené z obno
vitelných zdrojů – tzv. „biobased“ plasty. Proto nelze 
dát rovnítko mezi biobased plasty a biodegradabilní
mi plasty. Ty by se měly za příznivých tepelných, svě
telných, vlhkostních a oxidačních podmínek rozložit 
na vodu a oxid uhličitý. To se jim v praxi prozatím moc 
nedaří, ale do budoucna by mohly být jedním z řešení 
celosvětového problému „kam s plastovým odpadem“. 
V současnosti totiž až 70 procent celosvětově vypro
dukovaného plastového odpadu skončí na skládkách. 

„Problém ovšem je, že pokud se plasty, u nichž výrobci 
uvádějí, že jsou biodegradabilní, vůbec nerozloží a ne-
rozpadnou, pak nikam nezmizí, ale zůstávají v přírodě 
dál. Jiné typy plastů se zase třeba rozpadnou na menší 
kousky, které ale i tak nadále zůstávají přítomny v život-
ním prostředí v podobě mikročástic, jež mohou být navíc 
zdrojem mnoha, pro životní prostředí, škodlivých látek. 

BiodegRadaBilnÍ 
plasty dávaJí NaděJi, 
i když prozatím moc 
NefuNgují.

NAše TémA |

s odpady je s nimi nutné pra
covat jako s kontaminantem, 
který je třeba odstraňovat 
z toku odpadu směřujícího 
k recyklaci. V tomto ohledu 
způsobuje první potíž už jen 
otázka, jak biodegradabilní 
plast od konvenčního plastu 
rozeznat? Evropská komise 
v tomto případě nabízí napří
klad jako jedno z možných 
řešení jednotný design.

„Velká část vyrobených bio-
based plastů má vlastnosti 
konvenčních plastů. Tyto biopo-
lymery se stejnými vlastnostmi, 
jako mají konvenční plasty, 
se tak bez problému recyklují 
společně s plasty vyrobenými 
z ropy. Avšak biodegradabilní 
plasty, pokud se dostanou do 
systému materiálové recyklace 

Zjednodušeně řečeno – normální 
plastovou tašku z řeky vylovíte, ale 
když se vám rozpadne na prach, tak 
pak už není cesta zpět,“ vysvětluje 
vedoucí oddělení zpětného odbě
ru z odboru odpadů Ministerstva 
životního prostředí Ladislav Trylč. 

Podle European Bioplastics 
a novaInstitute bylo z celkového 
množství loni vyrobených plastů 
méně než 1 % bioplastů, z toho 
bylo celkem 57 % biobased, ale 
bez schopnosti degradace a 43 % 
plastů bylo biodegradabilních.

hRoZBa ReCyKlaCi?

Biodegradabilní plasty jsou 
problematické i z ekonomického 
hlediska. Jsou nákladné na výrobu 
a při většině procesů nakládání 

ve větším množství, mohou negativ-
ně ovlivnit kvalitu vyrobené druhotné 
suroviny,“ vysvětluje důvod, proč je třeba 
biodegradabilní plasty oddělovat od 
ostatních plastů, mluvčí společnosti 
EKOKOM Lucie Müllerová. 

KoRPoRaCe NaFiGate

Akciová společnost NAFIGATE Corporati
on se specializuje na projekty zaměřené 
na vývoj a výrobu nanovlákenných 
membrán pro technologie čištění vody 
a vzduchu v textilním či kosmetickém 
průmyslu. Dalším jejím projektem je 
průmyslová výroba biodegradabilního 
plastu Hydal na bázi biopolymeru PHA. 
Jako vstupní surovinu využívá použi
té oleje a do budoucna dokonce vidí 
i možnost vyrábět biodegradabilní plast 
z kalů z čistíren odpadních vod. Ty se 
v současnosti spalují, aplikují na země
dělskou půdu, kompostují a v horších 
případech končí na skládce, což přímo 
odporuje platné legislativě. 

„Náš biopolymer je jedinečný tím, že 
degraduje v půdě, vodě i mořích a je navíc 
takzvaně biokompatibilní, což znamená 
kompatibilní s lidským tělem. Používá se 
například v tkáňovém inženýrství. Na trhu 
v podobě finálních aplikací prozatím není 
dostupný, ale je to otázka dvou až tří let,“ 
říká členka představenstva NAFIGATE 
Corporation Lenka Mynářová, která 
dodává, že nově vyvinutá generace 
biopolymeru „opravdu degraduje, a to 
i v domácím kompostu“. 

Biopolymer PHA přitom může být vy
ráběn i z cukru nebo kukuřice. To je ale 
velmi drahé. Díky tomu, že technologie 
Hydal využívá stoprocentní odpad, který 
má vysoký konverzní poměr, je i cenově 
konkurenceschopná s výrobou ostat
ních biopolymerů. Společnost uzavřela 
spolupráci se slovenskou firmou Panara 
a očekává, že první výrobky dodá na trh 
již v příštím roce. Zaměřovat se bude na 
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Bioplast je pojem obecně používaný k označení 
plastů, které jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů, či 
plastů, které by měly být ve srovnání s konvenčními 
plasty z ropy ohleduplnější k životnímu prostředí. 
Současný vývoj se přitom čím dál více soustředí na 
takzvané biodegradabilní plasty, tedy ty, co by se měly 
rozpadnout a zmizet.

Celosvětová 
produkce plastů 
se od 60. let 
minulého století 
zdvacetinásobila. 

Jenom v roce 2015 dosáhla 
322 milionů tun. Očekává se, že 
za dalších 20 let se ještě zdvoj
násobí. Každoročně se v Evropě 
vyprodukuje přibližně 25,8 mi
lionu tun plastového odpadu. 
K recyklaci se ho ale nasbírá 
méně než 30 %. Přetrvává tak 
vysoká míra skládkování (31 %) 
a spalování (39 %) plastové
ho odpadu, a i když se počet 
skládek za poslední desetiletí 
snížil, míra spalování se zvyšuje. 
Odhaduje se, že výrobou plastů 
a spalováním plastového odpa
du vzniká každoročně na celém 
světě přibližně 400 milionů tun 
CO2. Podle odhadů odpovídají 
možné roční energetické úspo
ry, dosažitelné recyklací veške
rého celosvětového plastového 
odpadu, množství 3,5 miliardy 
barelů ropy za jeden rok.  

y
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BeZ KaPKy RoPy

Biobased a biodegradabilní 
plasty se uplatňují zejména jako 
plasty se zkrácenou životností, 
a tak by mohly být řešením pro
blému s plastovým odpadem. 
Do sektorů biopolymerů proto 
investují technologicky vyspělé 
firmy, jako je třeba německý 
BASF, ale na chuť mu přišly i fir
my, které formují spotřebitelský 
sektor. CocaCola, která se svými 
více než 110 miliardami vypro
dukovanými jednorázovými 
plastovými lahvemi, patří vůbec 
k největším „plastovým znečiš
ťovatelům“, si staví renomé na 
tom, že její plastové lahve jsou ze 
30 % vyrobeny z obnovitelných 
zdrojů (obsahuje 30% ethylen 
glykolu získaný kvasnou

zemědělské fólie, kelímky a další 
plastové produkty, které přicházejí 
do styku s vodou, ale i mikroplasty 
ve výrobcích. 

„Celý projekt chápeme hlavně jako 
odpadový koncept. To, že jsme 
přitom schopni vyrábět i plastové 
produkty, je bonus navíc. Nejdůleži-
tější je smysluplné materiálové využití 
odpadů. A bioplasty – ty, které oprav-
du degradují – rozhodně nejsou jen 
otázkou igelitových tašek. Potenciál-
ních aplikací jsou stovky,“ zdůrazňuje 
Mynářová. 

Společnost aktuálně analyzuje, 
jakým způsobem jsou v různých 
zemích plasty recyklovány. Přichází 
na to, že v mnoha zemích recyklace 
plastů vůbec neexistuje. A i když se 
počet skládek za poslední desetiletí 
snížil, spalování plastového odpadu 
se zvyšuje. Navíc podle odhadů 
jenom v Evropě například až 95 % 
hodnoty plastových obalových ma
teriálů, tj. mezi 70 až 105 miliardami 
eur ročně, se ztratí pro další recykla
ci již po prvním cyklu použití. 
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cestou). Firma přitom chce do roku 
2030 vyrábět pouze lahve s 50% podí
lem biorecyklátu. Skutečností ovšem 
ale zůstává fakt, že lahve s recyklátem 
tvoří jen 30 % celkové produkce. 

Jsou tu ale i další firmy. Švýcarská sku
pina Nestlé a francouzská Danone do
konce samy vyvíjejí ekologičtější plast 
pro obaly svých výrobků. Cílem jejich 
společného podniku Origin Materials 
se sídlem v Kalifornii je 100% čistý 
plastový obal, tedy bez kapky ropy. 
Podle Evropského svazu bioplastu se 
použití bioplastů vyrobených z cukro
vé třtiny, dřeva či kukuřice v příštích 
pěti letech zvýší až dvojnásobně. 

ReCyKlaCe BioPlastů

Průmyslová produkce biodegrada
bilních plastů je prozatím v samých 
začátcích. A i když jsou zkušenosti se 
schopností jejich rozpadu spíše rozpa
čité, přesto je nemá smysl zavrhovat, 
protože by mohly být jedním z řešení 
jiného problému (v celosvětovém mě
řítku se totiž ročně zrecykluje pouze 
14 % všech vyprodukovaných plastů). 

„Obor bioplastů se progresivně vyvíjí. Je 
možné, že budou nalezeny technologie 
a materiály, které v konkrétních použi-
tích budou přinášet smysluplná řešení 
a budou přínosem pro životní prostředí. 
Například Francie zakázala mnoho 
jednorázových plastů s pětiletým odkla-
dem s tím, že předpokládá, že do té doby 
vzniknou rozložitelné plastové alternati-
vy. Evropská komise zase iniciuje normu 
pro domácí kompostování bioplastů, ale 
prozatím na nějakou novou převratnou 
technologii a materiál čekáme,“ říká 
ministr Richard Brabec.

Výroba plastů se za posledních 
padesát let minimálně zdvacetináso
bila. Většina plastu přitom končí na 
skládkách, ve spalovnách a v přírodě. 

Kritická situace je v oceánech, mořích 
i řekách, kam je splavováno velké 
množství plastového odpadu, který 
je přijímán spolu s potravou a putuje 
dále v potravním řetězci. Pro ČR spolu 
s Evropskou unií se přitom stává 
aktuální i zavedení limitů pro znečiš
tění odpadů jinými odpady ze strany 
Číny, což v překladu znamená, že Říše 
středu už nebude odebírat všechen 
plastový odpad, ale jen odpad v od
povídající kvalitě. 

Prozatím jsou degradabilní bioplasty 
ve všech svých podobách z hlediska 
svého výskytu v oblasti oběhového 

Obrovské 
množství plas-
tového odpadu 
znečišťuje život-
ní prostředí 

ze zdrojů na pevnině i na 
moři, a výrazně tak poškozuje 
ekonomiku i životní prostře
dí. To umocňuje i rostoucí 
spotřeba plastů „na jedno po
užití“. V řekách, mořích i oce
ánech se hromadí rovněž 
mikroplasty, drobné úlomky 
plastu menší než 5 mm, 
jejichž malá velikost umož
ňuje, aby je snadno pohltili 
mořští živočichové. Plasty tak 
mohou rovněž vstupovat do 
potravního řetězce. Nedávné 
studie zjistily také mikro
plasty v ovzduší, pitné vodě 
a potravinách (např. soli nebo 
medu) – a dopad na lidské 
zdraví je dosud neznámý. 
Celkově se odhaduje, že kaž
doročně se v EU do životního 
prostředí dostane 75 000 až 
300 000 tun mikroplastů.  

hospodářství téměř bezvýznamné. 
Pokud i tak dojde k jejich dalšímu 
rozšíření, dříve či později to narazí 
na současný legislativní i prováděcí 
recyklační systém. Rostoucí tržní 
podíl biologicky rozložitelných plastů 
tak s sebou přináší kromě nových 
příležitostí i rizika. Totiž, že pokud 
nebudou tyto plasty pro spotřebitele 
jednoznačně označovány a nebudou 
sbírány a zpracovávány odpovídajícím 
způsobem, mohl by se únik plastů do 
životního prostředí ještě zvýšit, nehle
dě na ztížení mechanické recyklace. 
Na druhou stranu i výše uvedené pro
blémy se dají řešit, pokud se biodegra
dabilní plasty osvědčí.

světová PRoduKCe BioPlastů v RoCe 2017 
Podle odvětví

Obaly

Spotřební zboží

Automobilový průmysl a doprava

Stavebnictví

Textilní průmysl

Zemědělství

Elektronický a elektrotechnický průmysl

Ostatní

Zdroj: European Bioplastics, nova-Institute (2017).

Více na: www.bio-based.eu/markets a www.auropean-bioplastics.org/market.

Celkem:
2,05 milionů 

tun
v %

světová PRoduKCe BioPlastů v RoCe 2017 
Podle světadílů

*Produkce bioplastů v Austrálii a Oceánii je s ohledem na celkovou světovou produkci zanedbatelná.

Zdroj: European Bioplastics, nova-Institute (2017).

Více na: www.bio-based.eu/markets a www.auropean-bioplastics.org/market.

Celkem:
2,05 milionů tun

Asie
Jižní Amerika
Severní Amerika
Evropa
Austrálie / Oceánie

http://bio-based.eu/markets/
http://bio-based.eu/markets/
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Rozlišují zpracovatelé plas-
tů při práci s plastem nějak 
konvenční plast od různých 
druhů bioplastů?
Zde jde o správné chápání pojmů. 
Bioplast neznamená, že je výro
bek nějak automaticky biorozlo
žitelný, kompostovatelný apod. 
Vůbec ne! Bioplast znamená, že 
polymer, tedy plast, je vyroben 
zcela nebo částečně ze surovin, 
které pocházejí z obnovitelných 
zdrojů, jako jsou biolíh, celulóza, 
dřevní hmota, tedy vedlejší pro
dukty zemědělství atd. Chemická 
podstata bioplastu je ale většinou 
zcela stejná jako u plastu z ropy 
nebo plynu. Samozřejmě, že jsou 
výjimky, kdy může být i bioroz
ložitelný nebo kompostovatelný. 
Těchto případů je ale skutečně 
velice málo.

Máte za to, že by měla spo-
lečnost klást důraz na vyu-
žívání bioplastů, případně 
jakých technologií a proč?
Bioplasty? Rozhodně ano! Ale 
také opatrně a velmi dobře si 

spočítat a zmapovat celkové do
pady na životní prostředí. Uvedu 
příklad. Nejmenovaný výrobce 
dnes vyrábí již cca 1,5 milionů tun 
greenpolymeru, jehož zákla
dem je biolíh, tedy do výroby 
nevstupuje ropa ani zemní plyn. 
Ovšem biolíh je vyroben složi
tým způsobem z cukrové třtiny, 
která byla vysázena na obrovské 
ploše milionů hektarů. Otázka by 
přitom měla znít, co bylo na této 
ploše, než se na ní začala pěsto
vat cukrová třtina pro bioplast? 

oBChod s Plasty

Co to znamená pro český 
a evropský plastikářský 
trh, když Čína oznámí, že 
přestane odebírat nevytří-
děný plastový odpad? 
Logicky by to mělo znamenat,  
že se zvýší zájem o to najít řešení, 
co budeme s plastovým odpa
dem dělat my. Dosud to v mnoha 
případech fungovalo tak, že 
prostě přijel Číňan, zaplatil  
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na prkno a druhý den si odvezl 
100 tun plastového odpadu! Nikdo 
se přitom nemusel starat o to, proč, 
kam a co se s materiálem stane. 
Pokud už ale nepřijede, logicky 
by to mělo vést k tomu, že všichni 
producenti komunálního vytřídě
ného i technologického odpadu 
budou nuceni mnohem efektivněji 
přistupovat ke všem fázím naklá
dání s plastovými výrobky. Měl by 
tedy přijít tlak na snížení kvantity 
vzniku plastového odpadu, tlak na 
zvýšení kvality třídění a tlak na co 
nejvýhodnější znovuvyužití. 

Kolik stojí kupříkladu kilo-
gram použitých Pet lahví?
Použitý komunální směsný plast, 
tedy nejen PET, ale i spousta jiných 
polymerů, má cenu 0 korun a jeho 
producenti, což jsou obce, technic
ké služby, firmy, mohou být rádi, 
když jim ho někdo odveze. U mini
málně tříděného, plastového odpa
du alespoň podle polymerů cena 
zásadně roste. Stačí vytřídit a sliso
vat PET láhve a cena je najednou 
6 až 8 korun za kilogram. Jakmile 

se tyto PET láhve podrtí, oddělí se 
PET od PE/PP (vršky) a vypere se 
a očistí od základních nečistot, tak 
se cena může dostávat již k hranici 
ceny základních polymerů. Při cel
kové recyklaci, kdy se již upravují 
nebo i mění vlastnosti polymerů, 
se tržní cena mnohdy dostává 
i nad úroveň primárních polymerů. 
Pokud tedy už někdo recykluje do 
této kvalitativní úrovně, je jasné, 
že o jím produkovaný recyklát, je 
zájem.

tříděNý a NetříděNý 
Plast

Jak funguje český trh s vy-
tříděnými a nevytříděnými 
plasty, kdo jsou u nás jejich 
největší / důležití odběrate-
lé a co s nimi dělají? 
Pro vytříděné, čímž myslím kva
litně vytříděné, plastové odpady 
v ČR již dlouhou dobu funguje celá 
síť recyklátorů, kteří jsou dokonce 
i jednotlivě zaměřeni na konkrétní 
typy plastového odpadu. Speciali
zují se na jeho regranulaci a prodej. 
Za nás jako zpracovatele tedy vše 
funguje, jak má. Současná situace 
je přitom taková, že mnohdy tyto 
firmy nemají dostatek vstupů 
a musejí k nám proto svážet odpa
dy z celé Evropy i ze zámoří. a netříděný plastový od-

pad?
Netříděné odpady? To je jiná 
kapitola. Teprve v poslední době 
začaly vznikat třídicí a čisticí tech
nologické celky většinou napojené 
přímo na další regranulaci a prodej 
regranulátů. Problém ovšem je, že 
některé směsné plastové odpady 
a materiály v nich obsažené se od 
sebe jen obtížně separují, což má 
za následek, že jejich výsledná kva
lita po roztřídění není příliš vysoká. 
A některé druhy plastů od sebe 
nejsou vůbec oddělitelné, a tudíž 

„Bioplasty? Rozhodně ano! Ale také opatrně a velmi 
dobře si spočítat a zmapovat celkové dopady 
na životní prostředí,“ říká David Hausner, ředitel 
Plastikářského klastru, který sdružuje tuzemské 
zpracovatele plastů s početným zastoupením firem 
ze Zlínského kraje, kde má plastikářský a gumárenský 
průmysl tradičně silnou pozici. 

david hausner 
působí v plastikářském 
průmyslu od roku 
1993, specializuje se 
na zavádění nových 
technologií a výrobků, 
prodej a marketing, 
včetně technického po-
radenství firmám. jeho 
koníčkem jsou plasty.

odvezl  

100 tun
plastu v odpadu

ani vytřiditelné. Pro technologické 
firmy jsou zde velké výzvy.

Co se s tím dá dělat? 
Zásadní roli hraje finální výrobek, 
do kterého je možno méně kvalitní 
recyklát umístit. To si ale jednak 
žádá poměrně vysoké technické 
knowhow, přičemž změnit by se 
měla i legislativa, tím, že uvolní 
limity pro zařazení méně kvalitních 
recyklátů do výrobků.

iNovativNí 
teChNoloGie

vraťme se k Číně, když by 
skutečně přestala odebírat 
plastový odpad, znamená 
to pro nás potřebu nových 
zpracovatelských a techno-
logicky inovativních zaříze-
ní na jeho recyklaci a další 
využití? 
Je mnoho nových projektů na me
zinárodní i národní úrovni. Zařízení 
a technologie jsou k dispozici, 
neustále se vyvíjejí a do budoucna 
budou jedním z nejvíce se rozvíjejí
cích směrů. Ovšem stále je nutné si 
klást zásadní nerudovskou otázku 
– kam s ním? Což v praxi mimo 
jiné znamená najít pro recykláty 
vhodné výrobkové skupiny, změnit 
legislativu, aby nebránila jejich 
používání ve výrobcích a také pod
porovat efektivní oběhové hospo
dářství s odpady. Plastikářský klastr 
pracuje na několika projektech 
spojených s inovativními přístupy 
v recyklacích a nakládání s plasto
vými, hlavně směsnými odpady. 

…prosTě přijel číňan, 
zaplatil na pRkno  
a druhý den si odvezl 100 tun plastu 
v odpadu!
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aktuálNě o odpadech 
z pohledU evropské 
komise

Změny evropské odpadové a obalové legislativy (tzv. balíček k oběhové-
mu hospodářství) budou schváleny do poloviny roku 2018.

Změny se dotýkají zejména nakládání s komunálními odpady a jejich skládko
váním. Balíček navrhuje upravit směrnici o skládkování komunálního odpadu 
tak, aby do roku 2035 v zemích Evropské unie činilo skládkování komunálních 
odpadů pouze 10 % z celkové produkce komunálního odpadu. Cíl pro recykla
ci komunálních odpadů bude pak stanoven na 55 % v roce 2025, 60 % v roce 

2030, 65 % v roce 2035. Balíček počítá s povinným tříděním bioodpadu od 
konce roku 2023, včetně povinného třídění textilu od roku 2025. Pro Českou 
republiku znamená nová evropská legislativa zásadní změnu národní odpa

dové legislativy. Ta je v dnešní době zastaralá. Zvýhodňuje skládkování oproti 
opětovnému využití odpadů jako zdrojů a surovin. Změnit se bude muset 

především poplatek za skládkování odpadů, který patří v celé EU mezi nejnižší 
a zvýhodňuje zahrabávání odpadů na skládky oproti recyklaci či energické

mu využití odpadů. Současně bude ale zachována ekonomická motivace pro 
obce i občany v podobě recyklačních slev, které zajistí, že zvýšení skládko
vacího poplatku nebude mít žádný dopad na ty obce (a tak i občany), které 

dokážou naplnit předem stanovené a reálné recyklační cíle.   

1

2

3

v půlce letošního ledna evropská komise zve-
řejnila takzvané „sdělení o evropské strategii 

pro plasty v oběhovém hospodářství CoM 
(2018)“ – european strategy for Plastics in 

Circular economy.

Ze strategie vyplývá, že v EU zůstává potenciál re
cyklace plastového odpadu z velké části nevyužit. 

Opětovné použití a recyklace odpadních plastů 
jsou na velmi nízké úrovni, zejména ve srovnání 

s jinými materiály, jako je papír, sklo nebo kov. Kaž
doročně se přitom v Evropě vyprodukuje přibližně 
25,8 milionu tun plastového odpadu. K recyklaci se 

nasbírá méně než 30 % tohoto odpadu. Z tohoto 
množství nechává EU významný podíl zpracová
vat ve třetích zemích, kde mohou platit odlišné 

environmentální normy. Zároveň přetrvává vysoká 
míra skládkování (31 %) a spalování (39 %) plasto
vého odpadu. Evropská komise bude navrhovat 
taková opatření, aby se v roce 2030 produkovaly 

pouze recyklovatelné plasty. 

další novinkou v případě odpadů je sou-
hrnná zpráva evropské komise o dopadu 

používání rozložitelných oxoplastů, 
včetně rozložitelných oxoplastových 

nákupních tašek, na životní prostředí. 

Podle zprávy představují rozložitelné oxo
plasty významná rizika pro životní prostře

dí (zejména pro půdu a vodní prostředí), 
proto Komise plánuje přípravu jednotného 

legislativního rámce k oxoplastům, aby 
byly regulovány na úrovni EU. Za velice 

důležité se považuje poskytovat spotřebi
telům relevantní informace. 

30% v EU se vytřídí méně než                                                         plastového odpadu

31% v EU se skládkuje                                                         plastového odpadu

39%
v EU se spálí                                                          plastového odpadu

Oxoplasty se vlivem utrafialového zá-
ření a tepla po čase začnou rozkládat, 
ale příslib 100% rozkladu se nenapl-

nil. Jejich fragmenty, tzv. mikroplasty, 
začínají být další hrozbou pro životní 

prostředí.

v EU se ročně vyprodukuje                                                         milionu tun plastu25,8
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zvýší se občaNům 
poplatky za odpad?
Ne, pokud bude obec alespoň trochu 
rozumně nakládat s odpady.

skládek jinam selhává. Pravda je ale 
taková, že pokud se starosta bude 
starat o obecní odpady, nemusí 
občan navýšení poplatků vůbec 
zaznamenat.

Podnikatelé, kteří se živí svážením 
a skládkováním odpadů, můžou 
stokrát či tisíckrát říkat, že zvýšení 
poplatků na bráně skládky zaplatí 
občané, vždy to ale budou říkat jen 
a jen z důvodu zachování svého 
zisku. O občana nejde. Občas jsou 
z médií slyšet i hrozivá čísla. Některé 
prameny uvádějí až desetinásobné 
zdražení poplatků za svoz odpadů 
pro občany.

JaK to tedy Je?

V současné době končí na 
skládce jen obsah černé 
popelnice. Nakládání s ním by 
obec nemělo nic stát, protože 
její náklady na vyseparovaný 
odpad se tak jako tak pokryjí 
z příspěvků od výrobců. To se 
však z důvodu nevyvinutého 
recyklačního průmyslu může 
brzy změnit. První náznaky již 
jsou, kdy svozové firmy poža
duji v dodatcích smluv plnění 
za vytříděný plastový odpad.

Stát se snaží předat našim 
dětem a dalším generacím 
zemi v dobrém stavu. Sklád
ky jsou časované ekologické 
bomby, a proto stát nechce dál 
zahrabávat odpad do země. 
Ostatní technologie nakládání 
s odpady jsou ale dražší než 
prosté skládkování. Zvýšením 
poplatků za skládkování tak 
chce stát dát těmto technolo
giím a celému odvětví recyk
lačního průmyslu šanci.

Majitelé skládek totiž logicky 
navýšení poplatků promít

popelniCi vymyslel před  

135 lety
pařížský preFekT,  
právník a diplomaT  

eugène 
pouBelle

viz web Průmyslová ekologie, s.r.o.:  
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/103359/zvysiseobcanumpoplatkyzaodpadnepokud
budeobecalespontrochurozumnenakladatsodpady.aspx.

nou do ceny za odstranění odpadu na 
bráně. Komu? Původcům, což jsou obce 
a firmy. Pokud bude odstranění tuny od
padu na skládce dražší než jiné techno
logie, logicky půjde odpad tam, kde se 
o odpad postarají levněji. Nejsme přece 
tak bohatá země, která by si mohla 
dovolit skládkovat využitelné suroviny, 
kterými jsou právě obecní, komunální 
odpady.

Samozřejmě, že lze pokračovat v tom, že 
vše hodíme do černé popelnice a svo
zová firma, která má s obcí smlouvu, 
se o odpad postará. Bude to jen prostě 
dražší. Pokud ale v černé popelnici 
nic nebude, nebo jen nezbytné nevy
tříditelné odpady, půjde na skládku 
opravdu jen zlomek toho, co tam končí 
dnes. Poměr vytříděných plastů, skla, 
kovů a papíru se zvýší, a tím se zvýší 
i příspěvek od autorizované společnosti, 
kterým pak starosta pokryje nakládání 
s ním.

staČí lideM vytvořit 
PodMíNKy

Zkrátka nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne. Čím více odpadu skončí 
v zelené, žluté, oranžové, červené, mod
ré či bílé popelnici, tím méně ho bude 
i v těch popelnicích černých.

A je pouze na starostovi, aby občanům 
takové chování umožnil. Příkladů dobré 
praxe nakládání s odpady v obcích je 
mnoho. Stačí se dívat, učit a starat se. 

Zvýšení poplatků za skládkování 
pak může jít zcela mimo peněžen
ky občanů a jako bonus dostanou 
naše děti nezničenou zem.

Již léta se připravuje nová legis
lativa pro nakládání s odpady, 
která obsahuje i tolik diskutované 
navýšení poplatků za skládkování. 
Debaty neberou konce a hlavní 
odpůrce, tedy skládkové a svozové 
firmy, využívají velmi silný a citlivý 
argument: Navýšení zaplatí občané! 
Ale může to být i jinak, zvýšení po
platků za skládkování může naopak 
vést i ke snížení nákladů na odpady.

Na tuto větu slyší každý starosta, 
každý občan i novinář, který není 
erudován v oboru. Věta je tak silná, 
že jakákoliv snaha státu o odklon 
odpadu ze silně neekologických 
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Komentář šéfredaktora Průmyslové ekologie s.r.o. 
Pavla Mohrmanna pro Českou asociaci oběhového 
hospodářství zveřejněný 26. ledna 2018 na 
serveru Průmyslové ekologie. Text je věnovaný 
uvažovanému zvýšení poplatku za skládkování 
odpadu, jehož současná výše dnes v České 
republice blokuje větší rozvoj recyklace a využívání 
odpadů jako náhrady primárních zdrojů a surovin. 

http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/103359/zvysi-se-obcanum-poplatky-za-odpad-ne-pokud-bude-obec-alespon-trochu-rozumne-nakladat-s-odpady.aspx
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Co dělají řetězce s rychlým 
občerstvením pro to, aby 
uspokojily své zákazníky 
a zároveň minimalizovaly 
množství odpadu, které po nich 
zbyde? Záleží na každé firmě. 
V některé sotva vytřídí odpad, 
jinde zdraží službu v tom případě, 
kdy si zákazník nepřinese třeba 
vlastní šálek, ale využije kelímek 
na jedno použití. 

s 2,27 kg kávové sedliny k obo
hacení půdy na zahradě. Ve svém 
osvětovém úsilí ale zdaleka nezů
stává sama. Konkurence Costa Coffe 
aktuálně zavádí samoobslužné au
tomaty Costa Express na vybraných 
stanicích Shell, u nichž je možné 
využít vlastní šálek. Posledním hitem 
Costa Coffe je pak stažení všech 
plastových brček z kaváren. Důvod? 
Podle studie Eunomia Research & 
Consulting se jen v zemích Evropské 
unie každoročně spotřebuje 36,4 
miliardy brček. 

oPětovNé využíváNí 
ZdRoJů 

K těm, kdo se zasazují o svět bez 
odpadu, patří i McDonald's, který 
v minulosti používal plastové kra
bičky, avšak dnes používá výhradně 
papírové. Pokrok zaznamenala 
i umělohmotná míchátka na kávu, 
z nichž se stala dřevěná. Jak to vše 
vypadá v praxi? 

V „mekáčích“ se třídí papír, karton, 
lepenka, plastové fólie, tvrdé plasty 
a kombinované materiály na bázi 
papíru. Dále se odděleně sbírají ko
vové obaly (plechovky od nápojů), 
organický odpad, smažící tuk a tuk 
vypečený z masa na grilech. 

Stejně tak i v KFC, kde i po dodava
telích vyžadují, aby upřednostňovali 
vratné obaly a obaly z recyklova
ných materiálů. V provozovnách se 
pak třídí papírové a plastové obaly, 
kuchyňský, biologicky rozložitelný 
odpad, i použitý olej. Z osmnácti 
pražských restaurací KFC jde část 
odpadu přímo do bioplynové stani
ce v Kněžicích, která tak kompletně 
zajišťuje vytápění této obce. Za rok 
bylo v KFC vytříděno a k dalšímu 
využití předáno asi 378 tun papíro
vých a lepenkových obalů, 47 tun 

PReveNCe ZNeČištěNí

Britská premiérka Theresa Mayová 
vysvětlila vyšší zdanění plastových 
tašek v obchodech spolu s novou 
daní na plastové přepravní kontej
nery slovy, že plastový odpad je 
jednou z největších ekologických 
pohrom dnešní doby. Podle jejího 

plánu by Británie měla do 25 let 
skoncovat s veškerým zbytečným 
plastovým odpadem, přičemž 
uvedla i docela konkrétní příklad. 
Součástí „války s plastem“ by 
mohly být širší uličky v supermar
ketech s bezobalovým zbožím. 
Výbor pro životní prostředí britské 
dolní komory zvažuje poplatek ve 

ekologický marketing je takový 
marketing, který zároveň podporu-
je trvale udržitelný rozvoj a činnost 
firmy. Firmám se pak nabízejí dvě 
možnosti, jak celou věc uchopit: 
zákazníkům nabídnout prevenci 
znečištění odpady, nebo opětovné 
využívání zdrojů, anebo obojí. 

plastových obalů, 507 tun biologicky 
rozložitelného odpadu z kuchyní, 2 
tuny kovových obalů, 256 tun jedlého 
oleje a tuku a 264 tun směsi tuků 
a olejů z odlučovače tuků obsahují
cích pouze jedlé oleje a tuky. Odpady 
se recyklují i v restauracích Burger 
King, přičemž všechny barvy, které 
Burger King používá pro tisk na obaly, 
jsou netoxické. Na druhou stranu je 
třeba také zmínit, že údajně ne vždy 
se personál výše uvedených restaura
cí stíhá zabývat důsledným tříděním 
odpadu.  

situaCe v PRodeJNíCh 
řetěZCíCh 

Místo igelitových pytlíků nabídla 
německá síť hypermarketů Rewe síťky 
na vícenásobné použití. Cílem bylo 
naučit zákazníky, aby ovoce a zele
ninu nedávali do igelitových sáčků. 
Ve stovce svých obchodů firma vedle 
plastových pytlíků umístila i síťky na 
opakované použití. Ty si mohou lidé 
pořídit za 1,49 eura, přičemž balení 
obsahuje dva kusy sítěk. V dalších 
19 prodejnách pak prodavači upozor
ňovali na to, že většina druhů ovoce 
a zeleniny se do plastového sáčku 
vůbec nemusí dávat, protože plody 
mají od přírody svou vlastní ochranu 
– slupku. 

přístupy velkých 
fastfoodů k eNormNímu 
mNoŽství odpadů  
se hodNě liší,  
sNahy o změNu  
už ale existují 

výši 25 pencí (asi sedm korun) 
za každý použitý jednorázový 
kelímek v řetězcích rychlého 
občerstvení. Příplatek má za 
cíl snížit spotřebu jednorázo
vých kelímků stejně, jako se to 
povedlo u igelitových tašek, je
jichž spotřeba ve Velké Británii 
klesla o 83 procenta. V Británii 
se každoročně spotřebují asi 
2,5 miliardy kelímků, přitom jen 
jeden ze 400 kusů je recyklo
ván. 

Společnost Starbucks patří 
k průkopníkům šetrného na
kládání s obaly. Nejenže nabízí 
speciální šálky na kávu pro 
víceré využití, ale i 10procentní 
slevu pokaždé, když zákazník 
takový šálek použije. Proslavila 
se i svým programem Grounds 
for Your Garden, kdy zákazní
kům bezplatně nabízela balíčky 

v EU spotřebujeme  

36,4 miliardy
brček za 1 rok
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pRodukce a oMezenÍ 
spotřeby plastů  
Na půdě osN

V keňské Nairobi se na sklonku loňského roku setkali ministři životního prostředí 
a zástupci ze 193 zemí celého světa, aby diskutovali o aktuálních hrozbách životního 
prostředí. Od roku 2014 se totiž pod názvem United Nations Environment Assembly 
(UNEA) schází představitelé všech států OSN, aby identifikovali nejpalčivější témata 
životního prostředí a nastavili a schválili politiku, kterou se mají jednotlivé státy 
v následujících letech ubírat. 

UNEA je řídící radou Programu OSN pro životní pro
středí (UNEP) – výkonného orgánu, který má v OSN na 
starosti environmentální politiku. K hlavním úkolům 
UNEP patří zjišťování možných rizik ohrožujících život
ní prostředí, prevence jeho poškozování a financování 
projektů na jeho ochranu. Mezi jednotlivými členský
mi státy OSN iniciuje a koordinuje akce na ochranu 

životního prostředí. Rolí UNEA je pak identifikovat 
aktuální a nejakutnější problémy v oblasti ochrany 
životního prostředí a přijímat opatření k jejich odstra
ňování v podobě konkrétních usnesení. Následně je pak 
na každém jednotlivém státu, aby uvedená opatření 
realizoval. V případě evropských států se závěry UNEA 
postupně promítají do návrhů evropské legislativy.

V souvislosti s globálními otázkami životního prostředí 
nejsme v posledních desetiletích zvyklí na dobré zprávy 
a ani poslední vývoj v tomto směru není výjimkou. 
Ročně lidstvo vyprodukuje přes 40 milionů tun elektro
nického odpadu a do oceánů se dostává až 12,7 milionů 
tun odpadu plastového. Znečištění, ať už se jedná o špi
navý vzduch ve městech, půdu zamořenou chemikáli
emi nebo právě plastové odpady v mořích a oceánech, 
viditelné v poslední době i na těch nejluxusnějších 
plážích světa, poškozuje nejen životní prostředí, ale 
hlavně lidské zdraví. 

Podle aktuálních dat je navíc 23 % všech úmrtí důsled
kem drastických dopadů znečištění životního prostředí 
na lidské zdraví, a proto je třeba vyvinout společný 
jednotný a efektivní boj proti jeho dalšímu znečišťování. 

Nejpalčivějším probíraným tématem mezi účastníky 
loňského shromáždění byla současná, již neúnosná 
míra používání plastů a její negativní důsledky pro 
životní prostředí. Obrovským problémem jsou totiž 
zejména jednorázové, velmi obtížně rozložitelné plasto
vé obaly a jejich nadměrné používání. V mořských 
ekosystémech se akumuluje již takové množství plastů, 
že je vážně ohrožena jejich samotná existence a tím 
také zdraví a životy milionů lidí, kteří produkty moře 
a oceánů využívají. Výkonný ředitel UNEP Erik Solheim 
proto opakovaně konstatoval, že používání jednorázo
vých plastů není dále akceptovatelné a jejich výrobci 
budou muset najít jiné řešení. Do tohoto úsilí plánuje 
UNEP v nebývalé míře zapojit soukromý sektor a zamě
řit se tak na možnost vyhnout se použití obalů tam, kde 
to jen bude možné, a v ostatních případech usilovat 
o jejich opětovné použití nebo recyklaci. Mnoho vlád 
již dnes usiluje o snížení množství plastů používaných 
v běžném životě. Například Keňa plošně zakázala po
užívání plastových tašek a Evropská komise 
v lednu 2018 zveřejnila novou celoevropskou 
strategii týkající se plastů. Tato strategie je 
součástí plánovaného přechodu k oběhové
mu hospodářství a má za cíl změnit způsob, 
jakým se v EU navrhují, vyrábějí, používají 
a recyklují plastové výrobky. Do roku 2030 tak 
mají být všechny plastové obaly v EU recyklo
vatelné a úmyslné používání mikroplastů má 
být zakázané. Ani Česká republika nezůstává 
pozadu. Vždyť od 1. 1. 2018 nedostanete 
u nás v obchodě zdarma plastovou tašku, 
aktuálně teď intenzivně jednáme s vybranými 
firmami a snažíme se společně najít možnosti, 
jak snižovat spotřebu jednorázového nádobí.

Závěry ze zasedání UNEA jsou vždy nejen pro ČR, ale 
i pro EU příležitostí, jak řešit problémy životního pro
středí na globální úrovni, avšak hlavně jsou impulsem 
a příležitostí ke změně pro rozvojové státy. 

Česká republika v této oblasti hraje velmi aktivní roli. 

Náměstek Vladislav Smrž, byl již podruhé zvolen 
viceprezidentem dalšího shromáždění – byra 
UNEA4, tj. výboru, který odpovídá za přípravu 
a zajištění dalšího světového setkání ministrů 
životního prostředí v roce 2019.

ze svěTA |

Podle aktuálních dat je 
navíc 23 % všech úmrtí 
důsledkem drastických 
dopadů znečištění životního 
prostředí na lidské zdraví...
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Jak se na zavedení zálohového systé-
mu Pet lahví dívá MžP? 
MŽP jednoznačně nepodporuje zavedení zálo
hového systému tak, jak byl nedávno v hru
bých rysech představen na tiskové konferenci 
společnosti Karlovarských minerálních vod, 
která pověřila experty z Institutu cirkulární eko
nomiky (INCIEN) a Fakulty technologie ochrany 
prostředí Vysoké školy chemickotechnolo
gické v Praze zjistit, za jakých okolností by se 
vyplatily zálohované PET lahve. Dle takto nasta
veného záměru mají být PET lahve vyjmuty ze 
současného systému třídění plastů a zařazeny 
do samostatného odpadového toku. PET lahve 
by se vykupovaly v obchodech a následně by 

AkTuAliTy |

byly recyklovány k materiálovému využití. MŽP by takový zálo
hový systém na PET lahve vítalo pouze v případě, že by došlo 
k přechodu z jednocestných lahví na opakovaně použitelné, tzn. 
že by vykupované PET lahve nebyly odpadem, ale znovu plni
telným obalem. Takovýto systém by byl sice také spojen s celou 
řadou problémů, ale současně by byl mnohem přínosnější pro 
životní prostředí. Zvažovaný záměr na zálohování PET lahví však 
počítá s PET lahvemi jednocestnými, nemá tedy jít o přechod na 
opakovaně použitelné obaly.

Co všechno by bylo potřeba při zavedení systému 
vzít v úvahu? 
Tak zásadní změna by se týkala mnoha subjektů. Namátkou: Pro
dejny potravin (nápojů) by nově musely vykupovat obaly. Jde 
o významné investice zejména do výkupní techniky, provedení 

poteNciálNí příNosy 
a Rizika zaVedenÍ 
zálohového sysTémU 
na peT lahve

Společnost Karlovarské minerální vody na začátku 
letošního ledna znovu otevřela téma vratných PET 
lahví. Informovala o založení pracovní skupiny, která 
má zjistit, zda se v Česku v současné době, tj. při již 
zavedeném a zaběhnutém systému třídění plastů do 
žlutých kontejnerů, vyplatí PET lahve zálohovat. Ačkoliv 
se na první pohled může zdát, že zálohování by mohlo 
dostat PET lahve z ulic i z přírody, nejsou přínosy této 
případné změny vůbec jednoznačné. V minulých letech se 
tento koncept již několikrát zkoumal, ale výsledky nejsou 
rozhodně černobílé. Aktuální stanovisko Ministerstva 
životního prostředí k této problematice shrnuje vedoucí 
oddělení zpětného odběru z odboru odpadů ministerstva 
Ladislav Trylč v rozhovoru, jehož části jsou převzaté z jeho 
vyjádření pro časopis Moderní obec.

stavebních úprav, zvýšily by se 
i provozní náklady a požadavky 
na personál. 

Distributoři by museli změnit 
logistiku při dopravě prázdných 
obalů, patrně by muselo dojít 
i k úpravě z důvodu hygienických 
předpisů, aby mohly být společně 
přepravovány potraviny a odpa
dy pocházející od spotřebitelů 
(použité PET lahve). Výrobcům by 
vznikly náklady spojené s tiskem 
nových etiket, které by musely 
obsahovat bezpečnostní znaky 
tak, aby u zálohového systému 
nemohlo dojít k jeho zneužití 
(vrácení záloh za PET lahve, kde 
záloha nebyla uhrazena, zameze
ní opakovaného vyplacení zálohy 
za jednu PET lahev, ochrana před 
falzifikací štítků atp.). Spotřebi
telům by se významně zkompli
kovala situace – vzniklo by nové 
donáškové místo pro zbavování 
se obalů od nápojů, museli by 
změnit zažité návyky – PET lahve 
by nebylo možné sešlapávat. 

Co by zavedení systému 
znamenalo dál? 
Mezi nejčastěji uváděné přínosy 
zálohového systému PET lahví 
patří zvýšení míry recyklace 
plastu. Problémem ale je, že 
zvýšení míry recyklace tohoto 
plastu by mohlo být vykoupeno 
snížením míry recyklace jiných 
plastů z tříděného sběru. Češi 
jsou na současný způsob zvyklí, 
ostatně učili se to téměř 20 let; 
víme, že čím blíže v docházkové 
vzdálenosti je žlutý kontejner, 
tím vyšší je míra recyklace. Jenže 
v případě zavedení vratných 
PET lahví by lidem odpadl jeden 
z hlavních důvodů chodit k ba
revným kontejnerům tak často 
jako dosud. Lidé si vždy zvyk
nou na určitý komfort, a to platí 

i u komfortu při třídění odpadů, 
tím, že příslušné kontejnery 
mají blízko. Takový komfort pak 
neradi opouští, a pokud budou 
muset PET lahve doma samo
statně skladovat, navíc nepoško
zené a nesešlápnuté (aby zůstal 
čitelný kód na etiketě), a pak 
odpad dopravovat do obchodu, 
může být jejich reakce značně 
nepředvídatelná až negativní. 
Existuje tedy významné neod
hadnutelné riziko, co by se stalo 
se současným systémem a jaký 
vliv by to mělo celkově na třídění 
plastů. PET lahve by sice občané 
do obchodů nosili, ale o to méně 
by pak odnášeli jiné odpady do 
barevných kontejnerů. 

existují už nějaké studie, 
které se v ČR na toto téma 
zpracovávaly? K jakým 
došly závěrům?
Možnosti zavedení zálohového 
systému na PET lahve a plechov
ky v minulosti MŽP již posuzova
lo a nechalo si vypracovat něko
lik analýz k takovým záměrům, 
ale jednoznačně z nich nevy
plynuly významné přínosy pro 
životní prostředí, a to s ohledem 
na dobře fungující tuzemský 
systém tříděného sběru odpadů. 
Kromě toho existuje celá řada 
dalších rizik či externích vlivů 
spojených se zavedením záloh, 
jejichž potenciální dopad se 
většinou obtížně zjišťuje.

Přesto, jaké by mělo za-
vedení vratného systému 
dopady? 
Dopad na spotřebitele – jak bylo 
uvedeno, pro spotřebitele by 
zálohování PET lahví znamenalo 
významné zkomplikování a změ
nu současného způsobu třídění 
odpadů. Současný funkční sys
tém by se rozmělnil a pro občany 

záloha

y
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ladislav trylč působí na ministerstvu ži-
votního prostředí v odboru odpadů, kde se nej-
dříve věnoval problematice zákona o obalech, 
a od roku 2013 je vedoucím oddělení zpětného 
odběru, které řeší především problematiku roz-
šířené odpovědnosti výrobců pro oblast obalů, 
elektrozařízení, baterií, akumulátorů, pneuma-
tik a autovraků. vystudoval přírodovědeckou 
fakultu Univerzity karlovy a českou zeměděl-
skou univerzitu se studijním zaměřením na 
využití odpadů. v minulosti působil v několika 
nevládních neziskových organizacích, kde se vě-
noval přípravě a výuce různých environmentál-
ních programů. je ženatý a má dvě děti, jedním 
z jeho koníčků je hra na klasickou kytaru. 

Máte informace o tom, jak, kde a s jakými výsledky 
jsou tyto zálohové systémy rozšířeny v evropě? Jak 
se osvědčují?
Zálohování PET lahví není v Evropě vzácností. Většinou však 
vznikalo v době, kdy neexistovaly jiné systémy sběru PET lahví. 
Jediným příkladem, kdy byl systém zaveden již v době funkční
ho systému kontejnerového sběru odpadů z obalů, je Německo. 
Zkušenosti se zálohovými systémy, které fungují v zahraničí, 
však nemůžeme jednoznačně naroubovat do českého prostředí, 
neboť každá země má svá specifika. Například ve Švédsku je 
roční produkce nápojových PET obalů zhruba poloviční oproti 
České republice, navíc zde obchody nemají povinnost vyku
povat zálohované nápojové obaly, které samy prodávají, ale 
nabízejí tuto možnost spotřebitelům pouze formou dobrovolné 
služby. Ministerstvo proto počká na výsledky analýzy k zavedení 
zálohového systému a jsme připraveni o tématu dále diskutovat.

znepřehlednil. Cena za zavedení zálohového 
systému by se pak bezpochyby také promítla 
do zvýšení ceny za samotné nápoje. 

Zálohovat PET lahve má i své ekonomické 
nevýhody a rizika. Současný systém třídění 
odpadů prostřednictvím barevných kontejne
rů je založen na ručním dotřiďování odpadů. 
PET lahve tvoří lukrativní komoditu na trhu, 
ze které mají dotřiďovací linky významný zisk 
z prodeje. Vyvedením PET lahví do jiného 
odpadového toku se změní ekonomika 
těchto zařízení a bude nezbytné jejich činnost 
kompenzovat, aby byla zachována současná 
úroveň dotřiďování odpadů. To by zřejmě 
nebylo možné bez zvýšení ceny za odpadové 
služby i samotné výrobky, což by mělo dopad 
na obce i na samotné občany. 

Co by to znamenalo pro obce?
Vytříděné obaly jsou nyní zdrojem finanč
ních prostředků pro obce, které za jednotlivé 
komodity dostávají peníze od státem autori
zované obalové společnosti. Zálohový systém 
PET lahví by tak postihl především obce, pro 
které by znamenal výpadek významné části 
finančních prostředků využívaných právě pro 

systém třídění na jejich území. Obce 
by se pak musely rozhodnout, zda 

zachovají sběrné kontejnery na 
plasty, anebo jejich počty 

zredukují. Jakékoliv 
snížení množství 
sběrných nádob 
v ulicích by vedlo 

ke snížení vytříděných 
odpadů od občanů.

Pokud jde přímo o eko
nomické aspekty zavedení 

zálohového systému, tak ty hod
notila studie „Ekonomická analýza 

zamýšleného systému zálohování 
nápojových obalů v České republice“, 

realizovaná IEEP v r. 2008. Podle jejích 
závěrů by v tehdejších cenách stálo zave

dení záměru cca 2 až 3 miliardy korun. Záleží 
na řadě aspektů – výši zálohy, povinnosti 
pokrytí obchodů automaty, systému distribu
ce prázdných obalů atd.

ANkeTA |

Z igelitek se mi dělá špatně 
Marie Klicmanová, účetní

V posledních letech nad tím 
přemýšlím čím dál více. Vzpomínám 
na éru igelitových tašek a igelitových 
sáčků. Všichni jsme je hrdě nosili. 
Dnes se za ně stydím, a když vidím 
v obchodě igelitové sáčky, dělá se mi 
špatně. Po letech se totiž ukázalo, 
co ta plastová doba přinesla za 

katastrofu pro naši planetu. To nemá 
na svědomí jenom naše obrovská 

produkce odpadu, ale i další akce proti 
přírodě, jako je například dnes již tak 
hojně využívaná letecká doprava, která 
je, pokud mám správné informace, 
i vyňata z „boje proti oteplování 

klimatu“. Tedy, co dělám pro snížení 
množství odpadu ve své domácnosti? 
V kabelce nosím českou síťovku na 
nákupy a tři plátěné sáčky na ovoce, 
zeleninu a pečivo. Nedělám nákupy 
ve velkém, ale obchod navštívím po 
cestě z práce, kdy vím, co skutečně 
chci koupit. Nespotřebované jídlo 

předávám dceři na venkov pro slepice 
a občas za to dostanu i vajíčka. 

Za síťovku bych se styděl!
Jan Muška, pomocný technik

Už dva roky používáme v naší 
domácnosti s manželkou stroj 

na výrobu sodovky. Díky němu už 
nemusíme nosit z obchodů balíky 
vody v plastových lahvích. To je 

pro nás i pro životní prostředí velká 
úspora. Navíc jsou náplně do toho 
výrobníku zálohované a dají se 
doplňovat. Láhev se sodovkou, 
která může mít i různou příchuť 
si pak vozím všude – v batohu, 
v autě – v zimě i v létě. Už si ani 

nepamatuji, kdy jsem si koupil vodu 
v PET lahvi. Dále kupuji a používám 
nabíjecí baterie, a to je asi všechno, 
co dělám pro snížení vzniku obalů 
a odpadů. Nejsem ekolog, tak nad 

tím nepřemýšlím. Na to jsou tady jiní 
lidé, kteří by měli zajišťovat snížení 
odpadů, já se soustředím na jiné 
věci. Ale nemusím mít každý den 

čerstvé jídlo, s manželkou dojídáme 
vše, třeba i tři dny. Nejsme na to 
nároční. Igelitovou tašku nosím 
v batohu vždycky, papírová nic 

nevydrží. Za síťovku bych se styděl!

Když do papírové tašky dáte 
těžší věci, utrhnou se vám ucha

Jan Novotný, důchodce

Se ženou používáme již delší dobu 
hadrové tašky na nákupy. Když se 
stane, že je někdy zapomeneme, 

koupíme igelitovou, ona moc nestojí. 
Všimli jsme si také, že se dají koupit 
v supermarketu papírové. Ty ale větší 
nákup neunesou. Když do té papírové 

tašky dáte těžší věci, utrhnou se 
vám ucha. Dříve jsme doma hodně 
zavařovali – i 300 sklenic. Měli 

jsme čtyři děti, tak se to vyplatilo, 
ale ty už dospěly a každý žije sám. 
Jablka jsme skladovali v bedýnkách 
ve sklepě, tak se taky nemusela 
kupovat. Se ženou jsme pracovali 
15 let před revolucí v zemědělství, 
dostávali jsme naturálie, ze kterých 
jsme si lehce vykrmili i prasátko, ale 
teď už se nám to taky nevyplatí. No 

a co se týče toho odpadu? Tak to víte, 
jděte se podívat do škol, když dávají 
dětem dotované mléko, ne, aby jim 
ho rozlili do hrnků, to radši každému 
jednomu dají po plastovém kelímku. 

A že těch dětí je… 

Do školy používám ekolahve na vodu
Vanda Kývalová, žákyně ZŠ Votice

Doma využíváme prázdné krabice od mléka. Mamka odstřihne vršek a dáváme do 
toho zbytky od jídla, skořápky od vajíček nebo pečivo. Pak to nosíme jedné paní, která 
má nedaleko nás zahradu a zvířata. V supermarketu si při nákupu vždycky vezmeme 
prázdnou, vyřazenou papírovou krabici, naskládáme do ní nákup a odneseme domů. 
Když už ji nepotřebujeme, dáme ji rozloženou do popelnice na papír, kterou máme 
před barákem. Do školy používáme se sestrou ekolahve na vodu, které si vymyjeme 

a opět použijeme. Tu, co mám v batohu, používám již třetí měsíc.

Kupuji rozvažované granule pro mazlíka
Pavel Neufus, obchodník 

Snižováním odpadu v domácnosti se příliš nezabývám. 
Jen mě napadá, že kupuji rozvažované granule pro 
našeho mazlíka. Nenosím tak domu ta malá balení. 

Občas si zajdu do bufetu k nádraží pro polévku do svého 
kastrůlku, abych nemusel používat a platit ten plastový od 
prodejců. Také psí výkaly sbíráme do papírových sáčků, 

dříve byly k dispozici igelitové.

V popelnici mi většinou 
zůstává jen popel
Miluše Stiborová, 

důchodkyně

Snažím se používat igelitové 
tašky jen v minimální 

míře. Nekupuji je vůbec. 
V domácnosti žiji už sama, 
proto si umím svou spotřebu 

jídla dobře naplánovat 
a zbývá mi ho tak opravdu 
málo. A když něco z jídla 
zbyde, dám to slepicím 

a chleba suším pro králíky. 
Dále v domácnosti postupně 
obnovuji žárovky za ty nové, 

úsporné, které by měly 
vydržet déle a snad i snížit 
spotřebu energie. Pokud 
vyjedu na větší nákup 
se synem, pak nakupuji 

potraviny ve větším balení, 
je to většinou finančně 

úspornější a také tím vlastně 
snižuji vznik odpadu z obalů. 
V popelnici mi tak zůstává 
většinou jen popel a jedna 
třetina směsného odpadu. 

Jak předcházíte vzNiku 
odpadu Ve VašÍ doMácnosti?

anketa se uskutečnila 21. 2. 2018 ve voticích a táboře

AkTuAliTy |
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udržitelné 
spotřeby 

desateRo

hledejte tRvalé hodnoty, zdráhejte 
se podlehnout všemu na jedno použití. 
Redukujte svou spotřebu jednorázového či 
plastového nádobí, přidejte se k naší kampani 
„dostbyloplastu“. Zkuste jít nakupovat do 
bezobalových prodejen, je to zážitek.

buďte třída a třiďte, co se dá a co to 
dá. Víte, kde máte nejbližší sběrný dvůr? 
Brzy tam budete moci dávat i použitý 
olej po smažených jídlech.

buďte večer oFF, po desáté 
večer – žádná elektronika, 
žádné světelné znečištění. 
Šetřete své fyzické i psychické 
zdraví a elektrickou energii. 
Jasně, nemusíte trávit večery 
u svíčky, i když občas je to 
romantika.

volte vlastNí, 
mějte svou láhev na 
pití, svou tašku na 
nákupy, svůj hrníček 
na kávu. Tyhle věci jsou 
vaše, máte je rádi, patří 
k vám – šetří vaši kapsu 
i vaše životní prostředí.

pijte vodu z KohoutKu, 
pokud můžete, ne kupovanou 
z plastu. Šetříte životní 
prostředí, svou peněženku, 
svou energii – neběháte 
stále dokola pro další PETky 
a zbytečně je netaháte. Kvalita 
kohoutkové vody v ČR je na 
vysoké úrovni. 

buďte à la BaZaR. 
Odpovědná móda je 
taková móda, která vyrábí 
oblečení s respektem 
k přírodě a s úctou 
k lidem, z recyklovaných 
materiálů. A ani vy 
nemusíte mít všechno 
nové, parádní kousky 
se najdou v šik second 
handech, v šatnících 
babiček nebo kamarádek.

DYI – dělejte to sami doMa – 
pěstujte si své bylinky, míchejte svou 
kosmetiku a čisticí prostředky do 
domácnosti. Co je doma, to se počítá. 
Takže ani nenakupujte další jídlo, 
nejdřív se podívejte do zásob v lednici!

nebojte se sdílet nákladné věci s ostatními – šérujte je 
– nebo, chceteli postaru PůJČuJte si Je – třeba 
kolo, počítač, dokonce i kancelář nebo auto... Vlastnit 
dopravní prostředek znamená velkou zodpovědnost 
a velkou časovou investici do údržby a oprav.

dělejte Ze staRého Nové, upcyklujte! Potenciální 
odpad proměňujte rovnou na nový užitný předmět. Ze staré 
skleněné lahve parádní váza na květiny? Ze starého otomanu 
po babičce luxusní retro pohovka jako nová? Nic není nemožné. 
Poohlédněte se po veřejných dílnách, kde vám s tím pomohou, 
nebo vás to rovnou naučí. Je to trend naší doby.

když máte NavíC, chytře s tím 
nakládejte. Pravidelně revidujte 
„ležáky“ v domácnosti a pošlete je 
dál (pomocí internetových aplikací, 
do bazaru, na charitu).
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