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Odpadová  pyramida



Předcházení vzniku odpadu
• 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 (např. těžké kovy v 

bateriích)



Výhody prevence
Životní cyklus papíru

Úspory energie pro různé typy papíru [MJ/kg]

0 10 20 30 40 50

Noviny

Kancelář.
papír

Lepenka

Redukce Recyklace Spalovna

Zdroj: USEPA, http://www.epa.gov/climatechange/waste/index.html



Výhody prevence
Životní cyklus tašky

Papírová taška

- papír

- recyklovatelná

- výrobu spotřebuje 
víc energie než u 
plastové tašky

Látková taška

- len, juta, bavlna

- dlouho vydrží

Plastová taška

- ropa

- recyklovatelná

-spotřeba v ČR je 
150 až 300 ks na 
obyvatele a rok



Odpady lze využít

http://arnika.org/tvorime-s-odpady



Předcházení vzniku odpadu
pro hlavní materiálové toky 

v komunálním odpadu

bioodpady, papír, obaly, objemný 
odpad, ostatní



Bioodpady
Předcházení vzniku odpadu:
• domácí a komunitní 

kompostování
• mulčování (přikrývat záhony 

posekanou trávou), drcení větví, 
• přírodní zahrady (kompostování, 

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



Bioodpady - potraviny
Předcházení vzniku odpadu:
• kupuji, co sním
• na talíři správné porce
• zbytky dát zvířatům (suchý 

chleba, rohlíky, ovoce)
• vaření ze základních 

potravin (méně obalů)
• kartáčovat zeleninu (není 

třeba ji loupat)



Šetrné papírování
graf spotřeby papíru v ČR v kg/ob./rok
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Šetrné papírování
Předcházení vzniku odpadu:
• sešity popsat, prázdné stránky využít na 

poznámky
• půjčovat si knížky, časopisy, darovat ty, 

které nepotřebuji, 
• lze uspořádat školní bazar knih, učebnic 

a časopisů
• využití šmíráků, oboustranný tisk

Recyklace:
• Třídit papír a kupovat recyklované 

výrobky



Obaly a životní prostředí

Obaly jsou významnou složkou komunálních odpadů - až 50 % 
objemu a 30 % hmotnosti. 
Svačinu do školy mohu nosit v jedné krabičce mnohokrát. Pití si 
mohu udělat do použité PETky. 
Ne hliníku – velmi energeticky náročný (na výrobu 1 plechovky 
je třeba asi 1 kWh el. energie), velký dopad na životní prostředí



Bezobalový prodej



Sběr textilu, charitativní akce

Kde koupit / komu nabídnout: www.nevyhazujto.cz, www.dobre-veci.cz



A to je konec

Děkuji za pozornost

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


