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Co je to odpad?

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, 
které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 
přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k tomuto 
zákonu. 
Vzniku odpadů nemůžeme zcela zabránit. Můžeme jich ale produkovat 
méně, nemusí obsahovat  škodlivé látky. Můžeme jich také větší část 
vytřídit a takto získané suroviny znovu využít. 

ohryzek jablka

týden až 20 dní

list papíru igelitová taška

20 až 30 let

pěn. polystyrén

nikdy2 až 5 měsíců



Odpady - otázky

• odpady produkujeme (skoro) denně → životní
styl → čas (spěch, hodnoty) → způsob 
stravování, oblékání, bydlení ...

• odpady = problém → učíme se třídit (není to 
samozřejmost) → kam dát doma koše

• co kam patří, jak daleko jsou kontejnery, kdo to 
doma odnáší, přehnaná hygiena

• obec → náklady na odpady → i obec má
problémy (nesešlápnuté PET, krabice) → 36 kg



Odpadová pyramida



Skládka



Spalovna



Recyklace a kompostování



Znovupoužití



Prevence



Ztráta surovin
Každý rok končí na našich skládkách a ve spalovně tisíce tun 
odpadů. Díky této politice přicházíme o cenné suroviny      
(podle RVUR pochází jen 16% surovin z obnovitelných zdrojů). 

Např. v roce 2007 dosloužilo zhruba 
1,3 miliónu telefonů. Odhaduje se, že 
na konci roku 2007 u nás může být 
celkem 5-8 miliónů mobilů ležících 
bez užitku (v šuplících, na skládkách).

Těchto minimálně 5 miliónů mobilů
obsahuje až 120 kg zlata, 45 kg 
palladia, 1250 kg stříbra a 45 000 kg 
mědi. Ve stejném množství baterií se 
nachází zhruba 19 000 kg kobaltu.

Zdroj: T-Mobile



Ztráta energie
Tím, že přicházíme o suroviny,  ztrácíme i energie, která je 
do nich vložená při jejich zpracování. Výroba materiálů z 
primárních zdrojů je obecně náročnější než recyklace.  

Příklad:

Výroba hliníku je energeticky velice náročný 
proces. Těžba bauxitu a jeho zpracování má
velmi nepříznivý vliv na životní prostředí. To 
je důvod proč ekologické organizace varují
před jeho spotřebou (hliníkové plechovky ...). 

Hliník lze prakticky 100% recyklovat a přitom 
ušetří se 90-95% vložené energie. Přesto se 
u nás nesbírají hliníkové fólie (výjimečně).   

V ČR máme technologii, která je zpracovat 
umí (Příbram, Rýmařov).



Životní cyklus výrobku



Příklad LCA: taška

Papírová taška

- papír

- recyklovatelná

Látková taška

- len, juta, bavlna

- dlouho vydrží

Plastová taška

- ropa

- recyklovatelná



Šetrné papírování



Energetická bilance - papír
Úspory energie pro různé typy papíru [MJ/kg]
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Odpady a globální oteplování

EU vyčíslila úspory emisí oxidů uhličitého pro recyklaci:

1 kg hliníku – 9 kg CO2

1 kg plastů – 1,5 kg CO2

1 kg papíru – 0,9 kg CO2

1 kg skla – 0,3 kg CO2

Pro srovnání 1 strom za rok absorbuje 6 kg CO2.

Auto vypustí při spotřebě 1 litr paliva 2,5 kg CO2.

Výroba 1 kWh elektrické stojí emise 0,65 kg CO2.

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_cs.htm



Asi 80% komunálních odpadů se dá recyklovat. 

Přibližné složení domovního odpadu v ČR
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Šetrné papírování
Spotřeba papíru v ČR [kg/obyv./rok]
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Obaly – ochota lidí třídit
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A to je konec

Děkuji za pozornost
kontakt: milan.havel@arnika.org, http://odpady.arnika.org


