
Život s respektem k planetě 
založený na opětovném využívání zdrojů 

bez odpadu



Kdo jsem?

• Radoslav Černý

• ekonomická VŠ v Brně

• 11 let ve finančním oboru

• online marketing (weby, internetová reklama)

• blog o ekologii



Můj příběh

• Blog o financích

• Možnost se tím živit

• Cestování

• Dobrokáva v roce 2019 – třídění odpadu

• Kniha Bea Johnson -> Zero waste

• Econea -> Blog



Motto

Nemusíte hned měnit celý svět.
Stačí začít u sebe. 

Malými kroky.
Martin a Pavel z Econea.cz



Historie

• V minulosti vznikalo minimum odpadků

• Pěstování plodin doma

• Před cca 30 lety přišly supermarkety 

• Obrovská produkce odpadů

• Začal se třídit odpad

• A co dál?
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Vznik odpadů

• V roce 2020 se v Česku vyprodukovalo celkem 38,5 milionu tun 
odpadů
• Komunálního odpadu připadlo na 1 člověka průměrně 536 kg 

ročně (ekolist.cz)

• EU vyprodukovala 246 milionů tun odpadu 
• 90% se zrecyklovalo

• 10% šlo na skládku



Plasty

• Každý rok se na světě vyhodí 22 miliard plastových lahví

• V České republice je ročně prodáno zhruba:
• 300 milionů plastových příborů na jedno použití 

• 40 milionů nádob na hotová jídla 

• 40 milionů kelímků



Velká tichomořská odpadková skvrna



Velká tichomořská odpadková skvrna

• Její celková plocha je kolem 1,6 milionu čtverečních 
km 

• To je více než čtyřnásobek rozlohy Německa



Velká tichomořská odpadková skvrna

• Do oceánů proudí podle odhadů nejméně 8 milionů 
tun plastu ročně 

=> to představuje zhruba 1 nákladní vůz s odpadem za minutu

• Pokud nedojde ke změnám v našem chování a v produkci 
plastů, pak bude v roce 2050 v oceánech na váhu více 
plastů než ryb



Velký pacifický odpadkový pás



Velká tichomořská odpadková skvrna
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Mikroplasty

• Drobné kousky plastových hmot

• Tyto drobné částečky zamořují vodu, půdu a dostávají 
se do potravního řetězce

• Můžou být toxické

• Mikroplasty při vniknutí do plic vyvolávají zánětlivé reakce

• Mikroplasty byly nalezeny také v lidské krvi



Čištění oceánů



Třídění odpadu



Aplikace Kam s ním?



Nevytváření odpadu

• Přemýšlet nad tím, jestli musí obal vůbec vzniknout

• Filozofie zero waste



Hnutí zero waste

• Bea Johnson, autorka knihy Domácnost bez odpadu

• V principu se jedná o to, jak ve svém životě neprodukovat 
odpad nebo jak jej minimalizovat

• Během čtení jsem začal zavádět změny ve své domácnosti



Co můžeme změnit?

Hlavně sami sebe

Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě. 

Gándhí



Bea Johnson



I. Zamítnout

• Co nespotřebujeme, to nevyprodukuje odpad

• Vše, co takto přijmeme (koupíme) je signál pro 
výrobce, že to mělo úspěch a že to mají vyrobit 
znovu



I. Zamítnout

• Jednorázové plastové výrobky - igelitky, plastové láhve,
kelímky, brčka, příbory na jedno použití

• Reklamní předměty a letáky – většina lidí je hned vyhodí,
ale dá se tomu předcházet

• Účtenky mailem



II. Zredukovat

• Co potřebujeme, ale nemůžeme zamítnout

• Zjednodušení života

• Kvalita místo kvantity

• Budete vlastnit jen věci, které skutečně potřebujete



II. Zredukovat

• Co vše doma máte a nepotřebujete nebo skoro vůbec 
nepoužíváte?
• Zkuste si naskládat věci do krabic a vytahovat je jen, když je

potřebujete. 
• To, co z krabice nevytáhnete půl roku, tak dejte pryč
• Můžete kupovat větší balení, nebo věci bez obalu – prací gel, 

některé potraviny



Knihy

• Audioknihy (2004)

• Elektronické knihy (2011) 

• Kartička do knihovny v Brně (2019)

• Začal jsem také knihy vracet – Reknihy, TrhKnih, atd.

• Tištěné knihy bez plastu – Plastic Free (Beth Terry)

• Předplatné - elektronicky



Redukce oblečení

• Ze skříně jsem bral tak polovinu oblečení, které jsem tam měl
• Vytřídil jsem to, co jsem vždy přeskakoval
• Postupně jsem koupil pár druhů oblečení, které jsem koupil 

ve větším množství
• Odpadla mi pak nutnost se stále rozhodovat, co si vzít na 

sebe



Kam s věcmi, které už nechcete?

• Darovat přátelům

• Aukro

• Bazoš

• Útulky

• Charity



III. Zužitkovat

• Můžete věci sdílet – kolo, auto, nářadí, lyže, atd.

• Můžete také pronajímat část domu, chatu např. na 
AirBnB

• Nakupovat v second-handech, pokud potřebujete něco 
koupit, např. nábytek nebo oblečení



Upcyklace a Downcyklace

• Příklad downcyklace papíru - v první fázi kvalitní křídový papír do knihy 
nejvyšší, v dalším novinový papír a v posledním toaletní papír



Nákupy nově

• Kupte si (nebo si vyrobte) tašku, síťovku nebo sáček na 
opakované použití

• Vaše předsevzetí sníží produkci jednorázových nákupních tašek

• Na světě se jich totiž vyrobí 1 miliarda ročně

• Snížíte také spotřebu mikrotenových sáčků, kterých se v EU 
vyprodukuje 100 miliard ročně



III. Zužitkovat

• Mohu s někým sdílet auto?

• Musím si kupovat knihy? 

• Nestačí mi si je půjčovat?

• Opravovat věci – opravarna.cz

• Vracet věci – krabice, obaly (aplikace Kam s ním)



Jak neplýtvat jídlem

• Aplikace Nesnězeno

• Vidíte podniky, kterým zbylo jídlo z oběda nebo z celého 
dne

• Jídlo si zamluvíte s výraznou slevou

• Jídlo se nevyhodí a vy ušetříte



Voda

• Eko láhve na vodu

• Eko kelímky

• Binchotanová tyčinka

• Šungit do vody



Úspora vody



Silnice z plastu v Indii



Sběrači plastu



Speciální stroje na přeměnu plastu na 
hmotu vhodnou na stavbu silnic



Pracovníci, kteří silnice staví



IV. Zrecyklovat

• Jak recyklovat správně

•Ukliďme Česko – historie a jak je to ve světě

•Aplikace Kam s ním



Ukliďme Česko

• Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky 

• Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a 
nepořádek

• Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů



V. Zkompostovat

• Pokud žijete v domě, založte si kompost na zahradě

• Benefit – super kvalitní zemina

• V bytě - kupte si kompostér a dejte ho na balkon

• Benefit – bokashi čaj na čištění odpadů nebo jako super hnojivo 
pro kytky



Přínosy životního stylu bez odpadu

• Finanční – snižujete spotřebu, méně údržby, oprav, méně nakupujete,
nakupujete ve velkém, zdravější životní styl a méně nákladů na zdravotní péči

• Zdravotní – méně chemikálií, např. u plastů Bisfenol A, méně toxických 
výpadů z plastů, jednodušší život a menší riziko vzniku alergií

• Časové – zredukování činností, které vám berou čas – úklid hromady věcí, 
třídění nevyžádané pošty, atd.



Jak začít se zero waste

• Začněte říkat NE

• Skoncujte s jednorázovými plasty

• Nakupujte bezobalově

• Kompostujte

• Jezte méně masa

• Najděte úspory v domácnosti



Reduca – Bezodpadová mapa



Když něco chci koupit

•Dám si to na seznam (používám program 
OmniFocus)

• Počkám min. 48 hodin, ale klasicky do neděle

• Ještě pořád věc chci?



Co s věcmi, které už máte

• Velkou chybou je rovnou věc vyhodit

• Máte auto, které dobře slouží, ale není super eko?

• Máte kosmetiku, šampony, sprcháče, které nejsou eko?

• Jak vám dojdou, tak až pak kupte jejich ekologickou variantu

• Prostě krůček po krůčku



Co si sbalit do školy (do práce)

•Láhev na vodu

•Kelímek na pití

•Krabičku na svačinu



Moje zero waste chyby

1. Kafe pokaždé v novém kelímku

2. Kupování ovoce a pečiva v igelitovém pytlíku

3. Nákupní tašky na každý nákup

4. Jogurty

5. Kupovaná voda v PET láhvích

6. Kartáček na zuby

7. Předplatné časopisů

8. Sdílená ekonomika

9. Opravování věcí



Kafe pokaždé v novém kelímku



Kupování ovoce a pečiva v igelitovém 
pytlíku



Nákupní tašky na každý nákup



Jogurty



Kupovaná voda v PET láhvích



Kartáček na zuby



Předplatné časopisů



Sdílená ekonomika



Opravování věcí



Zero waste tipy

• Věci, které dělám já

• Na blogu mám dalších více jak 150 tipů

• A další a další tipy v knihách Domácnost bez odpadu a 
Život skoro bez odpadu



Prací gely a jar na nádobí



“Zero waste balíček” do auta

• Krabička na jídlo

• Eko láhev

• Síťovka

• Kelímek na kávu

• Sáčky na ovoce a zeleninu



Berte si samostatné banány



Nakupujte lokálně

• Farmářské trhy

• Místní farmáři

• Čím menší vzdálenost muselo jídlo urazit, tím lépe
• Menší uhlíková stopa



Co je to uhlíková stopa

• Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní 
prostředí
• Měří množství skleníkových plynů, které vzniknout díky určité 

činnosti
• Naše uhlíková stopa je vizitka, kterou tady zanecháme 

na památku. 
• A tyto otisky, které tu nechá každý z nás, se značně liší.



Omezte spotřebu masa



Při nákupech zkuste kupovat větší balení



Nechávejte si stvrzenky posílat mailem



Pozorujte, co vyhazujete do koše



Vyhledávejte zážitky spíše než věci



Přečtěte si knihu o zero waste



Říkejte jasné NE promo předmětům



Omezte počet plastových platebních karet a 
využívejte platby v mobilu



Využívejte možnosti placení pomocí SMS 
za parkování



Balte dárky do látkových obalů



Kupte si kompostér a začněte kompostovat



Neberte si a nepoužívejte plastová brčka



Vyměňte pytlíkové čaje za sypané



Zkuste si vyrobit domácí jogurt



Vyměňte svůj plastový kartáček



Vypněte vodu při čištění zubů

Jestliže necháte běžet vodu po celou dobu čištění zubů, 
můžete spotřebovat 5 litrů vody!



Kosmetiku kupujte ve skle



Vyzkoušejte prací vajíčko



V přírodě sbírejte odpad, který tam zahodili 
ostatní



Mějte kartičku do knihovny



Půjčujte si věci



Sklenice nevyhazujte a zkuste je věnovat do 
bezobalových obchodů



Změřte si průtok vody



Kupte si úsporný perlátor



Najděte si ve svém okolí opraváře bot



Přestaňte používat jednorázové baterie a 
kupte si dobíjecí



Co tedy můžete dělat vy?

• Přečíst si knihy o zero waste

• Aplikovat 5Z u sebe doma

• Používat bezobalovou mapu
• Stáhnout si aplikaci Kam s ním

• Vytvořit si první „zero waste“ balíček

• Dívat se, jak fungují obchody, kde nakupujete (Econea a celý její provoz, 
papírové lepicí pásky s přírodním kaučukem)



Materiály

https://ecoblog.cz/melnik

• Prezentace

• Odkazy na zmiňované aplikace

• Slevové kódy na ekologické e-shopy

https://ecoblog.cz/melnik

