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Předcházení vzniku odpadu 

• Rámcová směrnice o odpadech 2008/98/EC                  
ve starších směrnicích nebyla prevence (předcházení vzniku 

odpadu) definována, byl kladen důraz na čisté technologie, čistou 

produkci… 

• Definice předcházení vzniku odpadu. Opatření, která jsou 

přijatá před tím, než se látka, materiál, výrobek stanou odpadem a 

která omezují: 

 jeho množství (redukce, prodloužení životnosti, opětovné použití) 

 jeho dopad na ŽP a zdraví lidí 

 obsah škodlivin v materiálech a výrobcích 

 



Prvky předcházení vzniku odpadů 

• správná motivace obyvatel 

• snižování produkce biologických odpadů 

• stop plýtvání potravinami 

• odmítnutí reklamy 

• podpora pití vody z kohoutku 

• užití opakovaně použitelných výrobků (látkové tašky, 

látkové pleny, vratné láhve, půjčovny výrobků) 

• výměnné burzy, výměnné weby, charitativní sbírky a 

obchody… 

 

 

 



Správná motivace obyvatel 

• méně odpadů, menší náklady na likvidaci odpadů 

• začít kompostovat – být více na zahradě, není to složité, 

mohu pěstovat květiny kolem domu atd. 

• méně odpadů z kuchyně – může být důsledkem zájmu o 

zdravější stravování, vaření ze základních potravin, 

vegetariánství atd. 

• méně věcí může znamenat, jednodušší životní styl, nižší 

náklady na bydlení, méně času na úklid  

• používat starší věci může znamenat, že o věci dobře 

pečujeme, že si něco raději vytvoříme než koupíme …  

 



Správná motivace obyvatel 

Firma STKO motivuje lidi ke snižování produkce odpadů jedním z bonusů – 

https://www.youtube.com/watch?v=T1i7CmY38TI&feature=youtu.be 



Snižování produkce biologických odpadů 

• domácí a komunitní 

kompostování 

• mulčování, drcení větví,  

• přírodní zahrady 

(http://www.veronica.cz/?id=418) 

• komunitní zahrady 

(http://www.KomPot.cz) 

 

 



Stop plýtvání potravinami 

• kupuji, co sním 

• správné porce 

• příprava zeleniny 

• jednoduché recepty 

 

 



Odmítnutí reklamy 

Domácnosti spotřebují 30 až 50 % papíru z celkové 

spotřeby. V komunálním odpadu se ho vyskytuje asi 42 

kg/ob./rok. Obaly tvoří asi 1/3, letáky asi 1/6 množství. 

Rok 2001 – 1,7 miliardy letáků 

Rok 2006 – 3,3 miliardy letáků 

Rok 2010 – 3,9 miliardy letáků 



Životní cyklus papíru 
Úspory energie pro různé typy papíru [MJ/kg]
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Zdroj: USEPA, http://www.epa.gov/climatechange/waste/index.html 



Podpora pití vody z kohoutku 

• PET láhve, cena vody, produkce odpadů, náklady 

• Alternativou je pití vody z vodovodu, pramenů a 

studánek, instalací studní na vodu na sídlištích, pítek ve 

městech a na školách 

• Informace - www.kohoutkova.cz, www.vodovoda.cz 

• NNO (např. Ekologický institut Veronica Brno) provozují 

studánkovou poradnu - http://www.veronica.cz/?id=456 

• Mladí ochránci přírody provozují registr studánek: 

www.estudanky.eu 

• Opakovaně lze používat i PET láhve, vodu upravit – filtr 

na vodu, holografická úprava vody 

  



Užití opakovaně použitelných výrobků 

• látkové tašky (150 až 300 tašek 

na 1 osobu a rok) 

• látkové pleny (na jedno dítě 

připadá 700-1000 kg odpadu) - 

www.tydenopravdovychplen.cz/ 

• bezobalový prodej, vratné láhve 

• půjčovny – nářadí, sportovní 

potřeby, knihy, svatební šaty … 



Životní cyklus tašky 

Papírová taška 

- papír 

- recyklovatelná 

Látková taška 

- len, juta, bavlna 

- dlouho vydrží 

Plastová taška 

- ropa 

- recyklovatelná 

odpady.arnika.org
http://www.ekodomov.cz/


Bezobalový prodej 



Výměnné burzy, weby, charitativní sbírky 

a obchody 

Nevyhazovat to, co může být užitečné druhým 

Na úrovni ČR existují výměnné weby - např.: 

http://www.nevyhazujto.cz, http://www.siknese.cz/, 

http://www.odkomunity.cz, http://www.dobre-veci.cz. 

 

Nabídnout to co již nepotřebujeme lze kolegům, přátelům, 

knihovnám, muzeím, charitativním organizacím.  

 

Výměnnou burzu může zorganizovat každý – mateřské 

centrum, školy, NNO  

 



Sběr textilu, charitativní akce 



Děkuji za pozornost 

 
kontakt: milan.havel@arnika.org, www.arnika.org  

 

A to je konec  

(na obrázku můj odpad za 1 měsíc) 


