
Produkovat ménì odpadù, ušetøit peníze 

a udìlat nìco pro jiné lidi i životní prostøedí mùže 

každý. Jak na to? 

Zkuste následující:

Chcete vìdìt víc?
Další informace k tématu najdete na internetu:

www.mzp.cz; www.cenia.cz; www.vsezaodvoz.cz; 

www.sberne-dvory.cz; atd.

Kdo má židli, 
ten bydlí 

Spolufinancováno 

z prostøedkù TAÈR.

Nábytek je pøedevším ze døeva, ale stále 

populárnìjší jsou i další materiály jako kov, 

plast nebo papír. Tìžba a zpracování kovù, 

výroba plastù a pìstování døeva a výroba z 

nìho, na vše bylo potøeba velké množství 

energie i lidského úsilí.

Rádi budeme sloužit co nejdéle!

* Zdroj: MŽP

nákupy si plánujte a pøemýšlejte, zda nové 

vybavení domácnosti opravdu potøebujete, 

volte takové výrobky, které nezatìžují životní 

prostøedí a neohrožují vaše zdraví napøíklad 

lepidla na koberce nebo nátìrové hmoty, 

udržujte nábytek, koberce i další vybavení 

domácnosti dle doporuèení výrobce, bude vám 

déle a lépe sloužit, 

nepotøebné vybavení nabídnìte k prodeji 

v kamenných nebo internetových bazarech, nebo 

pøedejte místním organizacím (napø. školám, 

domùm dìtí a mládeže, atp.) èi charitativním 

organizacím,

neopravitelný nábytek a vybavení odvezte do 

sbìrného dvora. 

Koberce, nábytek a další vybavení domácnosti tvoøí 

až 10 % komunálního odpadu – to je 350 tisíc tun 

roènì. Jedná se èasto o vìci, které by ještì mohly 

nìkomu posloužit. *

Nádobí, pøíbory, hrnce a další vybavení 

domácnosti používají lidé èasto dlouhá léta. 

Nìkteré obzvláštì zajímavé kousky se dìdí 

z generace na generaci. Nakupovat s rozvahou 

a nadèasové výrobky se rozhodnì vyplatí.
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3) Zaøizujete si studentský byt? 

Nákupem z bazaru mùžete ušetøit. 

A co navštívit bleší trh? 

1) Zajímejte se kdo, kde a za jakých 

podmínek pro vás nábytek, koberce 

a další kousky vyrobil. Dávejte pøednost 

výrobcùm z vašeho regionu. 

4) Øemeslo žije. Opravu a renovaci 

zadejte øemeslníkùm nebo výtvarníkùm 

ve svém okolí. Sami se mùžete pøihlásit 

do nìkteré tvoøivé dílny.

5) Internetové portály – za odvoz. 

Nabídnìte nepotøebný nábytek 

a další vybavení domácnosti 

k prodeji nebo za odvoz na internetu. 

Staèí fotografie a zájemce se brzy 

najde. 

6) Charitativní programy a sbírky. Použitý 

nábytek, ale i nádobí a další vybavení 

pomùže lidem v nouzi, dalším dá práci pøi 

tøídìní a drobných opravách. O co nebude 

zájem, stane se materiálem pro nové 

výrobky. 

7) Za nepotøebné výrobky mìstská 

zeleò. V rámci projektu „Druhý život“ 

mohou Bròané darovat nepotøebné 

vybavení domácnosti do veøejné sbírky 

na vybraných sbìrných støediscích 

odpadù. Výtìžek ze sbírky za první 4 

mìsíce ve výši cca 55 000 Kè ozdobil 

mìsto kvìtinovou výsadbou.

8) Recyklaèní kruh. Víte, že se 

nìkteré materiály ze starého 

nábytku recyklují? Napøíklad ze 

døeva se po vytøídìní a drcení stávají 

døevotøískové desky.

2) Buïte tvoøiví. Na internetu 

najdete spoustu návodù a nápadù 

na drobné opravy. Zajímavé kusy 

nábytku èi vybavení domácnosti 

z babièèiny pùdy mùžete pøetvoøit 

pro interiér, který budete mít jen vy.



Není potøeba plýtvat, aby lidé žili v pohodlí.  

Jak na to? 

Zkuste následující:

Chcete vìdìt víc?
Další informace k tématu najdete na internetu:

www.mzp.cz; www.cenia.cz; 

www.uspornespotrebice.cz; www.vsezaodvoz.cz; 

www.dtest.cz; www.jsemzpet.cz; atd.

Prùmìrná doba používání mobilního telefonu 

je 12 – 18 mìsícù, aèkoliv životnost je nìkolik let. * 

Každý rok mìní telefon 1/4 obèanù ÈR, to 

znamená 2,5 milionu prodaných mobilù. *

Svùj telefon mìní 2/3 lidí z dùvodu poøízení 

výkonnìjšího pøístroje, nikoliv kvùli poruše. * 

Roènì se v ÈR prodá 180 000 tun 

elektrospotøebièù. Za stejné období je vyøazeno 

k recyklaci jen 60 tisíc tun spotøebièù. **  

Domácí 
mazlícci

Spolufinancováno 

z prostøedkù TAÈR.

* Zdroj: www.venujmobil.cz 

Ano, patøím do rodiny, ale obèas 

slyším i to, co nechci. Proè mám 

jít tak brzy z domu?

Koupit energeticky úsporný spotøebiè nestaèí.  Když se 

èlovìk neøídí doporuèením výrobce  a domácího 

pomocníka neudržuje, stoupají  náklady na provoz 

a zkracuje se doba životnosti.  Napøíklad námraza na 

výparníku chladnièky tepelnì izoluje a tím snižuje 

chladící výkon.  Pokud je vrstva ledu silnìjší než 3 mm, 

zvyšuje spotøebu energie až o 75 %. ****

Lidé obmìòují praèky, lednièky a sušièky prùmìrnì 

po 13 letech, nejèastìji (ze 70 %) kvùli poruchám 

a nespolehlivosti, z 20 % pro nedostatek funkcí 

a zastaralý design, 9 % pro vysokou 

spotøebu energie. ***

* Zdroj: www.venujmobil.cz

** Zdroj: MŽP – data za rok 2014, zveøejnìno v lednu 2016

*** Zdroj: Prùzkum spoleènosti Markent z roku 2012

**** Zdroj: http://www.uspornespotrebice.cz/informace/jak-setrit-energii/ 

Nekupujte spotøebièe impulzivnì. Pøemýšlejte, 

k èemu a jak èasto je budete používat?   

Je nákup nového spotøebièe jediným øešením? 

Zvažte nákup z bazaru, výpùjèku z pùjèovny nebo 

od souseda. 

Pøed nákupem porovnávejte nejen poøizovací 

cenu, ale i náklady na celou dobu používání – 

energetická nároènost, spotøeba vody, výmìnné 

prvky (napø. pytlíky do vysavaèe / vysávání do 

vody; náplnì do inkoustových / laserových 

tiskáren).

Vybrali jste si? Jakou záruku dává výrobce? 

Existuje v okolí servis pro pøípad poruchy?

O své pomocníky se starejte, využívejte je 

v optimálních podmínkách, udržujte je v èistotì.

Pokud je již nepotøebujete, nabídnìte je k využití 

nìkomu jinému, prodejte je, vymìòte nebo 

darujte.

Nefunkèní a neopravitelné elektrospotøebièe 

odevzdejte k recyklaci (v obchodì pøi nákupu 

nového, do sbìrného dvora nebo do kontejneru 

na elektro). 
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1) Nebudu se u vás nudit? 

Opravdu potøebujete nový 

spotøebiè?  Jak èasto ho budete 

využívat? Je možné si ho jen 

vypùjèit, nebo naopak sdílet se širší 

rodinou, nebo se sousedy? 

2) Jsem pro vás ta pravá? Pro 

dvouèlennou rodinu je vhodná myèka 

nádobí o šíøce 45 cm na 8 – 9 sad 

prostírání. Pro vìtší rodinu je již vhodná 

myèka široká 60 cm a to pro svou 

poøizovací hodnotu i vìtší kapacitu.

3) Voòavé kafíèko – pozor na odpad! 

Kávovary na zrnkovou kávu mají 

levnìjší provoz a ménì odpadu. 

V rodinì se spotøebou 6 káv dennì 

jsou roèní náklady na kávu v kapslích 

až 20 000 Kè. Kvalitní zrnkovou kávu 

nakoupíte za 5 000 Kè na rok.

4) Vybrali jste mi správné místo? 

Místo pro lednièku by nemìlo být na 

pøímém slunci, v blízkosti trouby, 

myèky ani sporáku. Okolní teplota 

nad 20 °C zvyšuje spotøebu energie.

5) Peèujte o nás! V návodech 

výrobcù se dozvíte, co máme rádi 

a co nám škodí. Obèas potøebujeme 

vyèistit, seøídit, nìkteøí odvápnit, 

vysát od prachu. My budeme déle 

sloužit a vy ušetøíte! 6) Chci být in. Obal na mobil mùže 

být nejen v barvách, které právì letí, 

ale pomùže i ochránit display.

7) Pošli nás dál. Když už nás 

nepotøebujete, mùžete nás prodat, 

vymìnit nebo darovat, rádi budeme 

sloužit jinde.

8) Dejte nám nový život. Když už 

nás nelze opravit, pak patøíme 

k recyklaci. Ta zajistí opìtovné 

a materiálové využití pro 90 % naší 

hmotnosti.







Produkovat ménì odpadù z obalù, ušetøit peníze 

a udìlat nìco pro životní prostøedí mùže každý. 

Jak na to?

Zkuste následující:

Chcete vìdìt víc?
Další informace k tématu najdete na internetu:

www.mzp.cz; www.cenia.cz;  www.bezobalu.org; 

www.jaktridit.cz; atd.

Obaly mají svoji funkci, ale zbyteèné obaly 

zvyšují produkci odpadù, jsou drahé a mají 

negativní vliv na životní prostøedí.

V roce 2015 bylo v ÈR použito 506 800 tun 

jednorázových spotøebitelských obalù. *

72% Èechù aktivnì tøídí odpad a každoroènì do 

kontejnerù odnese každý více než 42 kg papíru, 

plastù, skla èi nápojových kartonù. * Èeši patøí 

k nejlepším v Evropì! Ale je tolik obalù potøeba?

Plastové blistry pøedbalených uzenin a sýrù 

umožòují udržet potravinu déle èerstvou 

a bezpeènì ji dopravit ke spotøebiteli, prùmìrnì 

ale váží 6x – 15x víc, než obalový materiál pøi 

nákupu u pultu.

Cena za pohodlí bývá vysoká. Napøíklad na jednu 

kávovou kapsli s 8 g kávy pøipadá 5 g odpadu zejména 

hliníku a jeho slouèenin. K recyklaci se dostane jen 

zlomek tìchto obalù. Pøitom na 1 tunu hliníku je tøeba 

vytìžit 4 tuny bauxitu a navíc vzniká pùl tuny 

nebezpeèného toxického odpadu, který mùže zpùsobit 

velké ekologické škody.

Doba
obalová

Spolufinancováno 

z prostøedkù TAÈR.

*Výpoèet:  4 èlenná rodina, 3 nákupy za týden, 7 odnosových tašek á 3Kè = 21 Kè za 

týden x 52 týdnù v roce = 1092 Kè za rok. Náklady na poøízení 3 látkových nebo 

jutových tašek cca do 190 Kè.

Nakupujte do vlastní tašky a roènì 

ušetøíte minimálnì 900 Kè*. 

* Zdroj: EKO-KOM, autorizovaná obalová spoleènost

nákupy si plánujte a zvažujte i velikost balení, 

používejte vlastní košíky, sí�ovky nebo látkové 

tašky,

dávejte pøednost pultovému prodeji - výrobkùm 

nebo potravinám bez obalù,

pijte kohoutkovou vodu,

volte náhradní náplnì a koncentráty,

vybírejte obaly z jednoho druhu materiálu, 

usnadníte tím tøídìní a recyklaci,

používejte obaly opakovanì,

nepotøebné obaly vyhazujte do pøíslušných 

kontejnerù na tøídìný odpad.
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2) Nakupujte BEZ OBALU. Nejsou to jen 

farmáøské trhy, ale také kamenné 

obchody, kde mùžete nakoupit do 

vlastních nádob.

1) Není obal, jako obal. Jsou 

situace, kdy se bez obalù 

neobejdete. Používejte obaly 

opakovanì. 

4) Voda kohoutková. Pijte 

kohoutkovou vodu, obejdete se bez 

obalu. Nebojte se požádat 

o kohoutkovou vodu i v restauracích. 

5) Nákupy u pultu. Kupujte èerstvé 

potraviny u pultu místo vakuovì 

balených.

6) Kamenný obchod. Nejen, že si 

mùžete zboží osobnì prohlédnout, 

ale na cestu z obchodu domù už 

další obal nepotøebujete.

7) Barevné kontejnery. Nádoby na 

tøídìní odpadu nebývají dál než 100 

metrù. *

8) Recyklaèní kruh. Smyslem 

recyklace je využívat materiály 

opakovanì. Nakupujte produkty 

z recyklovaných materiálù, teprve 

pak se kruh uzavøe.  

3) Právo volby. Nabídka 

obchodníkù je velmi široká a tak si 

mùže každý zvolit, zda koupí 

smetanu do kávy, cukr èi sušenky 

v jednom obalu, nebo v mnoha 

mini porcích. Pokud nehrozí, že se 

vám obsah velkého balení zkazí, 

dejte mu pøednost.

CUKR

CUKR

OBCHOD

* Zdroj: EKO-KOM, autorizovaná obalová spoleènost



Tvoøit ménì odpadù, ušetøit peníze a udìlat nìco 

pro jiné lidi i životní prostøedí mùže každý. 

 Jak na to? 

Zkuste následující:

www.mzp.cz; www.cenia.cz; www.nazemi.cz; 

www.vsezaodvoz.cz;  www.greenglasses.cz;  

www.ekoznacka.cz;  atd.

Chcete vìdìt víc? 
Další informace k tématu najdete na internetu:

Spolufinancováno 

z prostøedkù TAÈR.

Každý obèan ÈR vyprodukuje roènì na 280 kg 

smìsného komunálního odpadu. Z toho 5 % tvoøí 

textil, obleèení a obuv. Jedná se o cenný materiál, 

který by nemìl konèit na skládce, nebo ve spalovnì. **

Textilie provázejí èlovìka od narození do smrti. 

K vypìstování a výrobì je tøeba velké množství 

vody, energie i lidského úsilí.

Roènì se v ÈR vytøídí k opìtovnému 

použití a recyklaci 1 – 2 kg textilu na osobu. *

Víte, že než si koupíte jeansy, procestují až 20 000 km? 

(pìstování bavlny – Uzbekistán, tkalcovny – Indie, 

barvírny - Èína, továrny na šití – Bangladéš, pískovny 

a finalizace – Turecko, prodej - ÈR). ***

Nechci být jen jedno z mnoha 

a èekat zavøené ve skøíni, 

až se stanu odpadem.

* Zdroj: GREEN Solution – dotazníkové šetøení, 2014

** Zdroj: MŽP, ÈSÚ; VaV SP/2f1/132/08

*** Zdroj: The Dark Side of Fashion, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Balada
z hadru

nákupy si plánujte a pøemýšlejte, zda nový textil, 

obleèení nebo obuv opravdu potøebujete, 

pøi praní a èistìní textilu i obuvi dodržujte 

doporuèení výrobcù, obleèení perte naruby 

a sušte na vzduchu, ale ne na slunci a ne 

v sušièce, textil bude pomaleji stárnout,

opravujte èi využívejte opraven obuvi i obleèení, 

své nepotøebné obleèení nabídnìte k prodeji 

v kamenných nebo internetových bazarech,

obnošený textil a obuv pøedávejte charitativním 

organizacím, nebo odkládejte do pøíslušných 

kontejnerù.

Vytvoøeno v rámci projektu è. TB050MZP009. 
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1) Zapomenuté poklady. Opravdu 

potøebujete nové trièko, kalhoty, 

boty, záclony èi povleèení? 

Prohlédnìte nejprve doma obsah 

skøíní. Možná budete pøekvapeni, 

co všechno tam máte.

2) Chytré pohodlí. Snímatelné potahy 

židlí a sedaèek umožní snadné praní 

a èistìní. Èasto jsou oboustranné, 

s rùznými vzory a tak vás neomrzí.

3) Pomalá móda. Nový termín 

v módì. Klade dùraz na kvalitu, 

øemeslnou dovednost, podporuje 

lokální návrháøe i výrobce. Je 

alternativou k rychle se mìnícím 

módním trendùm. 

4) Bazar párty. Už vás šatník nudí?  

Sezvìte známé a u dobrého jídla 

a pití vymìòte své obleèení za jiné.

5) Buïte kreativní. Na internetu 

najdete spoustu nápadù na drobné 

opravy nebo tøeba návod jak ze 

starého trièka bìhem chvilky vytvoøit 

látkovou tašku. 6) Internetové portály – za odvoz. 

Nabídnìte obleèení, textil  

i obuv na internetu k prodeji, za 

odvoz, nebo tøeba za èokoládu. Staèí 

fotografie a zájemce se brzy najde.  

7) Charitativní sbírky a kontejnery. 

Textil ošatí lidi v nouzi, dalším dá 

práci pøi tøídìní i zpracování, bude 

materiálem pro nové výrobky. 

8) Recyklaèní smyèka. Na výrobu 

jedné fleecové bundy staèí pøibližnì 

50 PET lahví. Z textilu mohou být 

deky, podložky, úklidové materiály. 

Vyhledávejte pøi nákupu výrobky 

z recyklovaných materiálù! *

* Zdroj: www.ecoservis.eu/co-se-deje-se-starymi-plasty
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