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1. Úvod 

Téma odpadů je jedním z nejdéle a nejčastěji zpracovávaných témat v environmentální výchově. Z obsahového 

hlediska je pro školy nejvíce atraktivní téma předcházení plýtvání potravinami (61 %). Školy se dále zajímají o 

problematiku odpovědného chování k přírodním zdrojům (55 %) a formy uvědomělého nakupování a používání 

obalů (55 %). Tato tři témata jsou považována nejen za atraktivní, ale také za nejvíce potřebná z hlediska 

doplnění stávající výuky1. 

My se zde na tematickou oblast odpadů díváme především ze tří pohledů: jak předcházet vzniku odpadů, jak je 

třídit a jak neplýtvat.  

Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti. Vznikají v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a 

při běžném životě člověka ve společnosti. Zejména komunální odpady jsou produktem všech obyvatel. Proto je 

potřeba znát možnosti omezení tvorby odpadů a případně systém jejich recyklace.  

Ideální odpad by byl takový, který by vůbec nevznikal, ale díky lidské společnosti odpady vznikaly, vznikají a 

budou vznikat. Proto bychom měli brát odpad jako surovinu. Jak zacházet s touto surovinou podle platných 

legislativ a zákonů nám udává hierarchie nakládání s odpady. 

Nejlepším řešením, jak nakládat s odpady, je předcházet jejich vzniku. To ale vždy není možné, a proto bychom 

odpad, kterému nelze předejít měli primárně materiálově využít. Ať už ve formě recyklace, kompostování nebo 

znovu užití. Pokud již neexistuje možnost ani způsob materiálového využití, měli bychom odpad zužitkovat jako 

surovinu pro energetické využití. 

Posledním způsobem nakládání s odpady by se mělo stát jeho odstranění, které nepřináší žádný užitek. Ať už se 

jedná o spálení odpadu ve spalovně nebo o uložení na skládku odpadů. 

Díky tomuto materiálu získáte informace o důležitosti třídění, vážnosti plýtvání a najdete zde rady a tipy, jak 

předcházet vzniku odpadů. Metodická část pak napomůže k šíření informací žákům MŠ, popř. v první třídě ZŠ, 

během výuky (praktickou a zábavnou formou). 

1.1. Co je odpad a z čeho se skládá 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Komunální 

odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob – občanů s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Subjekty (živnosti, úřady) produkující 

odpad podobný komunálnímu odpadu mohou na základě smlouvy využít systému zavedeného městem pro 

nakládání s komunálním odpadem. 

Je obecným názorem, že komunální odpad je to, co dáváme do popelnic, ale není tomu tak! 

Komunální odpad (domovní odpad, biologický odpad, uliční smetky, odpad z košů ulic, odpad firem a 

živnostníků) jako skupina odpadů se dělí dle Katalogu odpadů na tři podskupiny a dále jednotlivé druhy 

odpadů. V komunálním odpadu najdeme odpady kategorie ostatní a nebezpečné. Do kategorie ostatních 

odpadů patří například papír a lepenka, sklo, textil, biologicky rozložitelný odpad, plasty, kov. Do kategorie 

nebezpečných odpadů jsou zařazeny například fotochemikálie, zářivky, baterie, akumulátory, léčiva, kyseliny, 

 
1 Data získána z výzkumu spol. Green Solution v rámci TAČR. Bližší informace ZDE.  

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-metodika_vzdelavani-20170201.pdf
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pesticidy. Z komunálního odpadu po vytřídění zůstane zbytkový odpad, který nazýváme směsným nebo také 

domovním odpadem.2 

Pro zajímavost: Z výsledků výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že více než tři čtvrtiny internetové 

populace (78 %) přemýšlejí, jak ovlivňují životní prostředí a zároveň věří, že způsob, jakým nakládají s odpadem, 

má nějaký smysl. Mladí lidé do 30 let přemýšlejí častěji o tom, jak svým působením ovlivňují životní prostředí. 

Naopak starší generace (45-60 let) častěji věří, že způsob, jakým nakládají s odpadem, má nějaký význam. To 

znamená, že zatímco mladí o třídění více přemýšlejí, ti starší to častěji rovnou vykonají. (Zdroj: 

www.stemmark.cz) 

1.2. Produkce odpadů a legislativa 

Se zvýšeným zájmem po různých produktech narůstá i množství vznikajících odpadů, a to jak při jejich výrobě, 

tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje prvotních surovin. 

Jejich těžba má dopad na životní prostředí a někdy i na zdraví člověka. Z tohoto důvodu jsou ve strategických 

dokumentech odpadového hospodářství Evropské unie, ale i České republiky stanoveny základní cíle 

udržitelného rozvoje3: 

• zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické zpracování a přispět tak 

k omezení spotřeby přírodních zdrojů surovin, 

• zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity, 

• zajistit oddělení od komunálního odpadu jeho složky s nebezpečnými vlastnostmi a ty bezpečně zpracovat, 

• maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky. 

 

Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů 

specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. 

Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství 

České republiky (POH ČR). Jeho plnění je vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotících zpráv. S Plánem 

odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů. 

Strategické cíle POH ČR pro období 2015–2024: 

• Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

• Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.  

• Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 

• Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství4. 

Za účelem pravidelného vyhodnocení odpadového hospodářství, a pro získání podkladů pro správní a kontrolní 

činnost, je v odpadovém hospodářství vedena evidence odpadů, umožňující v souladu s evropskými předpisy 

 
2 Zdroj: MAGISTRÁT MĚSTA PLZEŇ, Odpady, dostupné ZDE. 
3 Co to je udržitelný rozvoj? Je to předcházení vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, využívat odpady jako zdroje surovin a 

energie a nevyužitelné zbytky bezpečně odstraňovat. 
4 Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024. MŽP. Praha. 2014. Dostupné ZDE. 

http://www.stemmark.cz/
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
https://odpady.plzen.eu/mesto-a-odpady/co-je-to-odpad/co-je-to-odpad.aspx
http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr%3e
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získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady. Získané informace jsou důležitým podkladem pro 

další strategické plánování v oblasti odpadového hospodářství, oběhového hospodářství a legislativní činnost 

Ministerstva životního prostředí. 

Oblast nakládání s odpady zahrnuje také přeshraniční přepravu odpadů z ČR a do ČR či přes její hranice. 

Přeshraniční přeprava je upravena právními předpisy EU a je povolována v rámci správního řízení tak, aby byly 

minimalizovány její rizika a dopady na životní prostředí.5 

V roce 2021 bylo v České republice vyprodukováno 39,9 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,6 mil. tun 

nebezpečné odpady a 38,3 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR připadá 3 799 kg/obyv. všech 

odpadů (156 kg nebezpečných/obyv. a 3 643 kg ostatních/obyv.). Odpady byly převážně využívány. Z 39,9 mil. 

tun všech odpadů jich bylo 87 % využito, z toho 84 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo až 

10 % všech odpadů 

Tabulka 1: Celková produkce všech odpadů v ČR 2010-2021 [tis. t] 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produkce 
odpadů 
[tis. t] 

31 811 30 672 30 023 30 621 32 028 37 338 34 242 34 513 37 785 37 362 38 504 38 897 

Zdroj: ISOH, MŽP, 20226 

Významnou skupinou jsou komunální odpady, obyvatelé ČR jich v roce 2021 vyprodukovali 5,9 mil. tun. Na 

jednoho občana ČR tedy vychází 562 kg/obyv./rok 2021. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci 

odpadů tvořil 14,8 %. V roce 2021 bylo využito 50 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % 

materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách bylo uloženo 48 % komunálních odpadů. V roce 2020 to bylo také 

48 % a nedošlo ani hmotnostně k žádné změně v meziročnímu množství odpadů ukládaných na skládku. 

V posledních dvaceti letech došlo k výrazné změně složení komunálního odpadu. Zmenšilo se množství plastů, 

nápojových kartonů, papíru, skla a kovů. Naopak se zvýšilo množství bioodpadu a spalitelného odpadu. Tato 

změna vedla i ke změně výhřevnosti odpadu. Rozdíl mezi venkovem a městskou zástavbou je v množství 

odpadu na obyvatele. Ve venkovské zástavbě je téměř dvojnásobek komunálního odpadu než v sídlištní 

(městské) zástavbě. V sídlištní zástavbě je ale výrazně větší množství papíru, plastu, skla a o trochu větší 

množství spalitelného odpadu. 

Ve venkovské zástavbě vzniká během zimních měsíců velké množství popela z vytápění pomocí kotlů na tuhé 

palivo. V současné době se tento popel po vychladnutí sype do sběrných nádob na směsný komunální odpad. 

Tento odpad je poté převezen do zařízení na energetické využití odpadu, kde nemůže být kvůli špatné 

výhřevnosti využit. Řešením by mohlo být vytvoření speciálních nádob na ukládání popela v oblastech s vyšším 

počtem domácností, které topí v kotli na tuhá paliva. Tyto nádoby by se vyvážely v určitých frekvencích přímo 

na vhodnou skládku. 

 

 
5 Zdroj: MŽP, Odpady, dostupné na www: https://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika 
6 Dostupné ZDE. 

☺ 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_podrubrika/$FILE/OODP-Produkce_a_nakladani_2021-20221031.pdf
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Obrázek 1: Hierarchie nakládání s odpady 

 

Zdroj: LIHUNOVÁ N., Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu7 

 

2. Předcházení vzniku odpadů 

 

Stále častěji se také díváme na odpady jako na materiál, který je možné využít pro další výrobu, znovu ho 

„postavit na začátek“, jedním slovem „recyklovat“. Žít tak, abychom tvořili méně odpadu a ten vzniklý mohli a 

dokázali recyklovat, to je potřebné pro nás i planetu Zemi. Je to jedna z nemnoha cest, jak chránit zdroje, které 

jsou pro výrobu potřeba a současně jsou omezené, tedy vyčerpatelné. 

Předcházení vzniku odpadů definuje zákon o odpadech jako soubor opatření přijatých předtím než se látka, 

materiál nebo výrobek stanou odpadem. Cílem těchto opatření je omezit množství odpadu, a to 

prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením jejich životnosti, omezit nepříznivé dopady 

vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví a omezit obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. 

Zákon o odpadech k předcházení vzniku odpadů říká, že:  

• každý má při své činnosti nebo v situacích, které může ovlivnit, předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 

množství a nebezpečné vlastnosti;  

• odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, mají být využity, případně odstraněny takovým způsobem, který 

neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. 

Hlavní cílem Programu předcházení vzniku odpadů ČR je „Koordinovaným a jednotným přístupem  vytvořit 

podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů“. 

 
7 Dostupné ZDE. 

☺ 

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/31730/1/Mala%20zarizeni%20na%20energeticke%20vyuziti%20smesneho%20komunalniho%20odpadu.pdf
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Tipy k šíření mezi žáky: 

• Dělám podle svých možností vše pro to, aby odpady nevznikaly, nebo v co nejmenší míře. 

• Často stačí drobná oprava a porouchaný spotřebič je zase domácím pomocníkem. Šikovné ruce truhláře 

promění starý kus nábytku v originální ozdobu našeho domova nebo chalupy. 

• Co je pro mě odpadem, někomu jinému ještě může posloužit. Proto má smysl nepotřebné věci nabídnout k 

prodeji nebo darovat. 

• Když už nemohu já, ani nikdo jiný výrobek použít, je třeba ho odevzdat k recyklaci. A zdaleka se nejedná jen 

o papír, plasty nebo sklo. Recykluje se i textil, elektrospotřebiče, dřevo z nábytku nebo stavební materiál z 

demolice či rekonstrukce domů. A nesmíme zapomínat ani na kompostování. Nejstarší a nejpřirozenější 

způsob recyklace odpadů z potravin. 

• Teprve když nemohu s nepotřebnou věcí udělat nic smysluplnějšího, tak ji vyhodím do popelnice, nebo 

odvezu na sběrný dvůr – třeba v případě rozbitého nábytku a jiného objemného odpadu. 

Obrázek 2: Předcházení vzniku odpadů ovlivňuje celý životní cyklus výrobku 

Zdroj: MŽP, Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni8 

 

Komunální sféra patří mezi významné aktéry v oblasti předcházení vzniku odpadů. Jako původce komunálních 

odpadů může obec díky vhodným opatřením docílit omezení množství či jejich nebezpečných vlastností. 

Předcházení vzniku odpadů je na vrcholu pyramidy v hierarchii nakládání s odpady. Současně se ale zdaleka 

 
8 Dostupné ZDE.  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obce-20170201.pdf
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netýká jen odpadového hospodářství obce, ale i problematiky životního cyklu výrobků, vytváří synergie v 

sociální oblasti, je tématem vzdělávání (EVVO a EP), regionálního rozvoje (MA21) aj. Předcházení vzniku odpadu 

je součástí udržitelného rozvoje obce. 

Komunální sféra má ze své podstaty blízko k občanům a podnikatelům. Měla by proto iniciovat přístupy, které 

podpoří jejich jednání vedoucí k předcházení vzniku odpadů. Sama obec by měla jít příkladem. Je potřeba 

zdůraznit, že opatření vedoucí k předcházení vzniku odpadů na komunální úrovni mohou přinášet výhody v 

podobě integrace sociálních aspektů, zvýšení lokální zaměstnanosti, růst prestiže obce či ekonomické benefity 

(úspory při nakládání s odpady, hospodárnost úřadu, poskytnutí hmotné podpory klientům úřadů práce aj.). 

 

Víte, že…? 

Na jednu kávovou kapsli s 8 g kávy připadá 5 g odpadu zejména hliníku a jeho sloučenin. K recyklaci se 

dostane jen zlomek těchto obalů. 

 

2.1. Recyklace a kompostování 

Recyklace komunálního odpadu je snaha o snížení množství recyklovatelných složek v komunálním odpadu. 

Recyklace odpadů je znovupoužití složek, které jsou využitelné. Jedním z hlavních účelů recyklace je snížení 

negativního dopadu obalového průmyslu. Třídění odpadu je činnost, která slouží k rozdělení odpadů podle 

druhu. Recyklace je zpracování již vytříděných druhů odpadů. Recyklace je tedy proměna jedno-druhového 

odpadu na nový materiál. Třídění tedy předchází recyklaci odpadu.  

Recyklace slouží k snížení těžby a výroby nových surovin. Při výrobě nových surovin se musejí využívat i energie, 

což jsou další náklady navíc. Mezi recyklovatelné materiály patří: sklo, plast, nápojové krabice, papír, 

elektroodpad, textil, baterie, autovraky… 

Obrázek 3: Označení odpadu, který je tříditelný 

 

 

 

 

 

Zdroj: LIHUNOVÁ N., Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu9 

Recyklace je důležitý způsob nakládání s odpady. Při recyklaci se využijí veškeré vytříditelné složky směsného 

komunálního odpadu, jako jsou papíry, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, plechovky, biologický odpad.  

 
9 Dostupné ZDE, 2018 

☺ 

 

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/31730/1/Mala%20zarizeni%20na%20energeticke%20vyuziti%20smesneho%20komunalniho%20odpadu.pdf,
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Recyklační značka plastů se obvykle skládá ze dvou částí – písmenného a číselného kódu, obvykle jej ještě 

doplňuje grafický symbol. Písmenná část značky definuje zkratku oficiálního názvu plastu. Číselný kód pak 

označuje, z jakého materiálu je daný obal vyroben. Jako grafický symbol najdete u plastů často černý 

trojúhelník s plnými šipkami, který nám říká, že se jedná o obal určený k recyklaci. 

Plastový odpad lze dobře recyklovat. V podstatě každá forma plastu může po recyklaci sloužit k dalšímu účelu. 

Aby se tak dalo učinit, musí se správně vytřídit. Záleží tedy na přístupu každého z nás. 

Víte, že…? 

Kompostovat může každý. Kompost je součástí většiny zahrádek, ale existuje možnost přirozeně recyklovat 

rostlinné zbytky i v bytě. Vezměte si na pomoc žížaly a vyzkoušejte vermikompostování. Více informací 

najdete na www.kompostuj.cz. 

 

To, co již nelze vytřídit, by se mělo energeticky využít (k výrobě energie) - zařízení na energetické využití 

komunálního odpadu – ZEVO. Při termickém využití komunálního odpadu dochází k minimalizaci jeho objemu a 

látkovému využití. V zařízení na energetické využívání odpadu dochází k termooxidačnímu procesu, kdy 

biogenní prvky oxidují za uvolnění tepla, což označujeme jako exotermickou reakci. Využíváním spalování 

odpadů snižujeme množství potřeby fosilních paliv, která jsou neobnovitelná, a zvyšujeme úroveň péče o 

životní prostředí, protože není potřeba vytvářet skládky. 

 

Víte, že…? 

Zařízení na energetické využití odpadu je výhodnější než spalovna odpadů, protože v obou probíhá téměř 

stejný proces, ale z prvního zmíněného získáváme energie. Oproti tomu spalovna neprodukuje žádnou 

energii. 

 

Papír patří mezi stoprocentně recyklovatelné materiály. Na jednu tunu recyklovaného papíru se spotřebuje 

pouze 16 m3 vody, ušetří se až 75 % spotřeby energie a až 100 % primárních surovin, tedy dřeva, oproti běžné 

výrobě papíru. Při výrobě recyklovaného papíru je totiž hlavní surovinou starý papír, který lze recyklovat v 

průměru 5krát až 7krát. Recyklace papíru vede k nižším emisím znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Každá 

tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 kubických metrů dřeva (asi 14 stromů). Díky recyklaci skončí méně 

odpadu na skládkách a ve spalovnách. Papírový odpad je svázán a převezen do papíren, aby byl přetvořen do 

nové podoby. Nejčastější začíná metoda recyklace papíru namáčením. V tomto procesu jsou separována 

jednotlivá vlákna, poté následuje rozvlákňování materiálu pomocí míchání papíru s vodou. Všechna voda je 

odstraněna z rozvlákněného materiálu předtím, než je čištěn. Nečistoty jsou odstraněny pomocí rotování v 

bubnu. Lehké části se ustálí navrchu bubnu, zatímco těžší se dostanou dolů. Další fází je odstranění inkoustu. Po 

těchto procesech jsou vlákna buničiny připravena k přípravě nového papíru. Vlákna jsou lisována, válena a 

sušena do konečné podoby.10 

 

 
10 EKOŠKOLA, Cesta výroby papíru, dostupné ZDE 

 

 

http://www.kompostuj.cz/
https://ekoskola.cz/_files/userfiles/Materialy/2-Odpady.pdf
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Obrázek 4: Recyklované výrobky 

 
Zdroj: Tonda-obal.cz, ZDE 

 

 

Pozn. Symbol přeškrtnuté popelnice: tato recyklační značka říká, že daný obal netřídíme 

do sběrných nádob na tříděný odpad ani do nádob na směsný komunální odpad 

(odpadkové koše, popelnice), ale je určen k ekologické likvidaci. Takový odpad bychom 

měli odevzdat prodejci (místa zpětného odběru), případně do sběrných dvorů. 

 

 

https://www.ucitele.tonda-obal.cz/downloads/letak_trideni_we_dXUgJ.pdf
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3. Třídění odpadů 

 

O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily, rozhodujeme přímo v našich domácnostech a na pracovištích, 

kde vznikající odpad vhazujeme buď do košů na směsný odpad, anebo ho vytřídíme a umožníme tím jeho další 

využití a recyklaci. Vytříděním plastů, skla nebo papírových odpadů do barevných kontejnerů však tento proces 

teprve začíná. 

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují 

na druhotnou surovinu pro další zpracování. Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále tříděny na různé 

druhy podle jejich materiálového složení nebo podle potřeb a technologií konečných zpracovatelů. Například 

papír dovezený z modrých kontejnerů se dále roztřídí na noviny, časopisy, kartony, lepenku a další druhy. Plasty 

ze žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré PET láhve, fólie podle barev, duté obaly od kosmetiky a 

podobně. Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků a jsou odváženy ke 

konečným zpracovatelům k recyklaci. Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu vyrábí buď úplně nové výrobky, 

nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů. Z tohoto důvodu je celá řada nových věcí 

kolem nás vyrobena s podílem vytříděných a recyklovaných odpadů, aniž bychom to poznali nebo si to vůbec 

uvědomili.11 

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných 

nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních 

podmínkách systému sběru tříděného odpadu však vždy rozhoduje obec. Všeobecně platí, že dobře vytříděný 

odpad je takový, který neobsahuje zbytky potravin a chemikálií. Jen ten je možné doma vytříděný bez problémů 

uchovávat a následně recyklovat. 

Víte, že…? 

• Papír lze recyklovat 7x, ale takové sklo lze recyklovat bez omezení! 

• Z 1 vzrostlého stromu se vyrobí cca 80 tisíc papírových archů A4. 

• 1 vzrostlý strom uvolní za den až 7000 l kyslíku, který pokryje denní spotřebu 50 lidí.  

• 1 tuna vytříděného papíru zachrání 17 vzrostlých stromů. 

• Z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se přidávají například do zátěžových koberců nebo do výplní spacích 

vaků a zimních bund. 

• Polystyrenu se v recyklačním procesu využívá k výrobě speciálních cihel. 

• Z ostatního plastu lze vyrobit např. odpadkové koš, zahradní nábytek, protihlukové stěny, herní sestavy 

pro školní hřiště apod. 

 

 

Nefunkční a neopravitelné elektrospotřebiče odevzdejte k recyklaci (v obchodě při nákupu nového, do 

sběrného dvora nebo do kontejneru na elektro). 

 

 
11 EKOKOM, Třídění a recyklace, dostupné ZDE. 

 

https://www.ucitele.tonda-obal.cz/downloads/jak_tridit_odpad_gOElj.pdf
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Obrázek 5: Třídění odpadů  

 

 

Zdroj: EKOKOM 

☺ 
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3.1. Hliník a ostatní odpady 

Výroba hliníku je velmi energeticky náročná. Hliník se vyrábí zpracováním prvotní suroviny, rudy bauxit, těžené 

v povrchových dolech. Na 1 tunu hliníku se spotřebuje čtyřikrát větší množství bauxitu a velké množství ropy a 

energie. Proto před hliníkovými plechovkami vždy dáváme přednost vratným lahvím. Některé potraviny však 

nelze zakoupit jinak než v hliníkových obalech. Pokud tedy nějaký hliník máme, je důležité jej vytřídit. Hliník lze 

velmi dobře recyklovat. Poznáme jej podle toho, že na rozdíl od železa je nemagnetický. Jednoduchá pomůcka 

pro správné třídění je zkusit zkoumaný materiál zmačkat; zatímco materiál s příměsí jiných látek se opět 

narovná, hliník zůstane zmačkaný. 

Co patří do tříděného hliníku: nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, 

paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, 

žaluzie, stanové konstrukce, lehátka apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku: fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové 

krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); 

nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky apod. 

S většími kusy hliníku budete vítáni v každé sběrně druhotných surovin. Tenkostěnný hliník (obaly od čokolád, 

tavených sýrů či víčka od jogurtů) nevykupuje každá sběrna. Jeho nevýhodou je především to, že samotný 

v peci shoří, tedy z něj téměř nic nezískáme. Jinak je tomu v případě, kdy se tenkostěnný hliník přidá do 

natavené hliníkové hmoty, ztráty jsou při tomto postupu menší. Zájem o tenkostěnný hliník v současné době 

roste a firem, které jej odebírají a umějí zpracovat, přibývá. Třídit tenkostěnný hliník má tedy jistě smysl. Máte-

li možnost, staňte se jako škola sběrným místem, sbírejte hliník hromadně. Nejlepší je slisovat hliník do koulí 

nebo jej ukládat do nalezené hliníkové plechovky12. 

Ostatní odpady, jako například objemné odpady, pneumatiky, vysloužilé elektrospotřebiče, nebezpečné odpady 

(tj. odpady označené oranžovými výstražnými značkami), stavební sutě, kovy nebo bioodpady (v případě, že 

nemáte na bioodpad sběrné nádoby), můžete odvážet do tzv. sběrných dvorů nebo odevzdat při mobilních 

svozech objemných a nebezpečných odpadů. Pravidla o tom, jaké odpady se mohou do sběrných dvorů 

odkládat, stanovuje sama obec nebo město ve svých obecně závazných vyhláškách. Důležité upozornění – 

sběrné dvory najdete zejména ve městech a větších obcích.13 

Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do 

běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek, koberce, sanitární 

keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod. 

 

Pro předškoláky: Třídíme odpad: Kam s odpadem, který se nehodí do žádné z barevných popelnic? VIDEO 

ZDE 

Třídění odpadu (výukové video) – Kateřina Korálková: VIDEO ZDE 

 

 
12 VERONICA EKOLOGICKÝ INSTITUT, Spotřebitel a odpady, dostupné ZDE. 
13 EKOKOM, Třídění a recyklace, dostupné ZDE. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8935-tridime-odpad-kam-s-odpadem-ktery-se-nehodi-do-zadne-z-barevnych-popelnic
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8935-tridime-odpad-kam-s-odpadem-ktery-se-nehodi-do-zadne-z-barevnych-popelnic
https://www.youtube.com/watch?v=kbnhhbRxT_8
https://www.veronica.cz/spotrebitel-a-odpady
https://www.ucitele.tonda-obal.cz/downloads/jak_tridit_odpad_gOElj.pdf
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3.2. Poly – xxx 

• Polyethylen: Smrštitelné folie, roury, ozubená kola, ložiska, textilní 

vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten) a elektrotechnická 

izolace.  

• Polypropylen: V mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v 

laboratorních vybaveních, lana a provazy (kvůli své nízké hustotě a hmotnosti 

jsou lana lehká, takže můžou plavat na hladině), jako alternativa k PVC pro 

izolaci elektrických kabelů v málo větraných prostředích, především v tunelech. 

• Polyvinylchlorid: Přibližně polovina z celosvětově vyráběného množství se 

používá ve stavebnictví – nahrazuje tradiční stavební materiály jako dřevo, 

beton či hlínu a textilní materiály. Výrobu PVC doprovází vznik toxických 

dioxinů, dále může do prostředí uniknout toxický chlór nebo karcinogenní 

vinylchlorid. Dochází-li k likvidaci PVC spalováním, unikají ze spaloven nebezpečné látky jako chlorovodík, 

hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly, furany a dioxiny. 

• Polystyrén: Obaly nebo jednorázové nádobí (talíře, kelímky, misky, příbory aj.). 

Ve stavitelství se používá jako tepelná izolace domů (fasád) a betonových 

podlah – přísada pro snížení hmotnosti, zlepšení tepelněizolačních vlastností. 

Ze standardního se vyrábějí čiré výrobky, které vzhledem připomínají plexisklo 

(obaly, zkumavky, Petriho misky). 

• Polymethylmethakrylát – plexisklo: Relativně drahý plast, používaný při zasklívání oken 

dopravních prostředků, při výrobě krytů přístrojů, kancelářských potřeb, hodinkových 

sklíček, zubní protézy, měkké kontaktní čočky, v mnoha případech jako náhražka skla. 

• Polyamid: Punčochy a sportovní oděvy, technické textilie (dopravní pásy, lana, sítě, filtry, 

chirurgické nitě) a podlahoviny. 

• Polyestery (PES) – polyethylentereftalát (PET): Spodní prádlo, bytové textilie, směsové příze na 

oděvy, distanční pleteniny, filtrační tkaniny, bezpečnostní a dopravní pásy, klínové řemeny, 

oděvní textilie a bytové textilie, sportovní oděvy, medicínské oděvy, podlahové krytiny, 

ochranné oděvy, netkané textilie pro hygienu, filtraci apod.  

• Polyestery (PES) – polytrimetylentereftalát (PTT): Lehké sportovní oděvy, plavky, příze na 

koberce, stříž na netkané textilie k technickým účelům. 
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4. Omezení plýtvání 

K plýtvání potravinami dochází v celém procesu od pěstování, přes zpracování, výrobu, v obchodě, v 

gastronomii a v neposlední řadě i v domácnostech. Velkou část těchto potravin však tvoří poživatelné jídlo, 

které je stále vhodné k lidské spotřebě14.  

Z pohledu občana je také zajímavý fakt, že za vyhozenou potravinu vlastně platí 2x. Jednou při nákupu a 

podruhé za svoz odpadu. 

K plýtvání nedochází pouze samotným vyhozením potraviny či pokrmu. Současně s tím jsou promarněny další 

zdroje, jako je např. půda, voda, energie, ale i lidská práce, která byla vynaložena při produkci potravin a 

přípravě pokrmů. Plýtvání potravinami má také vliv na biodiverzitu v celosvětovém měřítku. Je zřejmé, že vede 

k pěstování monokultur a k zemědělské expanzi do pralesních oblastí, a tím pádem dochází k úbytku biologické 

rozmanitosti, včetně savců, ptáků, ryb a obojživelníků. 

Víte, že…? 

Víte, že než si koupíte jeansy, procestují až 20 000 km? (pěstování bavlny – Uzbekistán, tkalcovny – Indie, 

barvírny – Čína, továrny na šití – Bangladéš, pískovny a finalizace – Turecko, prodej – ČR). 

 

Nejen ve světě (ve Francii, Anglii, Kanadě, USA), ale i v ČR existují tzv. bezobalové obchody, kde můžete 

nakoupit částečně, nebo zcela do vlastních nádob či obalů. Tento způsob prodeje testuje v Praze nezisková 

organizace Bezobalu.org. Potraviny zde koupíte a odnesete ve vlastní nádobě. Případně můžete použít 

látkových pytlíků, které jsou na prodejně k dispozici. Kromě toho, že zamezíte vzniku určitého množství odpadu 

z obalů, lze zde některé potraviny koupit levněji.  

Obchodník nakoupí velké balení a postupně doplňuje vysýpací zásobníky, ze kterých se obsluhuje zákazník. 

Výdejna v Bělehradské ulici je testovací prodejna, na základě jejího provozu by měly být prozkoumány způsoby 

distribuce nebaleného zboží. BezObalu.org na webových stránkách upozorňuje na to, že současná interpretace 

hygienických norem neumožňuje samoobslužný násyp nebaleného zboží. Proto tento krok provádí v testovací 

prodejně vyškolený personál. Cílem je tedy najít způsob optimální jak pro zákazníka, tak i kontrolní orgány. 

Organizace připravuje koncept manuálu, školení a konzultací pro další obchodníky, kteří také mají zájem otevřít 

takovou prodejnu. 

4.1. Zero waste 

„Život bez odpadů“ (ZERO WASTE) je životní styl, který podporuje opětovné využívání zdrojů bez tvorby 

odpadů, jejich skládkování nebo spalování. Vychází z uvědomělé spotřeby, dobrovolné skromnosti, klade důraz 

na předcházení vzniku odpadů a hledá alternativy k běžnému způsobu nakládání s odpady. Když žijeme „BEZ 

 
14 Některé druhy ovoce a zeleniny, jako např. banány, rajčata, jablka nebo paprika a většina peckovin, uvolňují 

přírodní plyn etylen. Jedná se o rostlinný hormon, který urychluje proces zrání. Tuto vlastnost můžeme využít, 

abychom dosáhli poživatelnosti nezralých plodů. Když zabalíme tyto druhy ovoce a zeleniny do igelitových 

sáčků, zvýší se tím koncentrace etylenu v okolí plodu a ten rychleji dozraje. Častěji ale potřebujeme, aby se nám 

ovoce a zelenina příliš brzy nekazila, proto je vhodné producenty etylenu skladovat na větraném místě a „držet 

je od ostatních dál“. 
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ODPADŮ“, šetříme nejen životní prostředí, ale i naše zdraví a naše peněženky. Nikdo z nás se asi nedokáže 

zbavit všech odpadů ze dne na den, ale je důležité o nich přemýšlet a někde začít. Jak nejlépe v praxi 

postupovat, když chceme snížit množství našeho odpadu, názorně ukazuje odpadová pyramida. 

Obrázek 6: Odpadová pyramida 

 

Zdroj: STŘEVLÍK, Odpad může být i poklad15 

Víte že…? 

• Průměrná doba používání mobilního telefonu je 12–18 měsíců, ačkoliv životnost je několik let. 

• Každý rok mění telefon 1⁄4 občanů ČR, to znamená 2,5 milionu prodaných mobilů.  

• Svůj telefon mění 2/3 lidí z důvodu pořízení výkonnějšího přístroje, nikoliv kvůli poruše.  

• Ročně se v ČR prodá 180 000 tun elektrospotřebičů. Za stejné období je vyřazeno k recyklaci jen 60 tisíc 

tun spotřebičů. 

 

4.2. ReUse centrum a jeho fungování 

ReUse centrum je místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které 

byste jinak vyhodili. Takto je můžete snadno darovat, aby posloužili ještě někomu jinému. Je to jeden z 

nejjednodušších způsobů, jak darovat nepotřebné funkční věci dál. 

V ReUse („znovu využij“) centru si můžete také pořídit použité věci, které darovali ostatní. Nemusíte měnit, 

tedy odnést si něco za vaše věci. Můžete jen darovat nebo jen pořizovat. Díky takovému místu mají lidé šanci si 

odložené funkční věci důstojně prohlédnout. 

 
15 Dostupné ZDE. 

 

☺ 

https://strevlik.cz/getFile/case:show/id:432807??
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O čem vypovídá certifikát FSC?  

Certifikace FSC 20 představuje systém 1. lesní certifikace a 2. certifikace spotřebitelského řetězce 

s celosvětovou působností. 1. Lesní certifikací systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa, zda je 

obhospodařován v souladu se standardem FSC. Je – li tomu tak, má vlastník lesa právo používat pro dřevo ze 

svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu. Rozloha lesů certifikovaných 

systémem FSC velmi rychle roste. V červnu 2009 bylo celkem certifikováno přes 114 milionů hektarů lesa v 82 

zemích světa. Z toho zhruba polovina rozlohy připadá na Evropu.  

2. Prostřednictvím certifikace zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce (C-o-C, chain of custody) je možno 

zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů s certifikátem FSC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve 

zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje 

výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů. Na trhu najdeme FSC certifikované hračky, nábytek, okna, dveře, 

schody, železniční pražce, zahradní nábytek, nábytek do domácností, kanceláří, potřeby pro kutily, kuchyňské 

náčiní a stavějí se domy a mosty ze dřeva FSC. Velký rozmach zaznamenává výroba certifikovaného papíru a 

vydávání knih, časopisů a jiných publikací na FSC papíru.16 

4.3. Prostředí školy 

Ať chceme, nebo nechceme, prostředí, které nás obklopuje, má vliv na naši náladu, chování, pracovní 

výkonnost, motivaci. Společné prostory ve škole a prostředí kolem školy ukazují, zda a jak na nich dětem a 

zaměstnancům školy záleží. Když si školu zkrášlíme podle našich představ, budeme do ní chodit ještě raději. 

Vhodné hračky: Hra je základním prvkem výchovy. Děti mají vrozenou schopnost učit se. Vhodné prostředí a 

vhodné hračky dětem umožňují plně rozvinout svůj potenciál. Hra s vhodnou hračkou podporuje fantazii a 

tvořivé myšlení. Hračky vytvořené například ze dřeva nebo z jiných přírodních materiálů, místo z plastu jsou 

dětmi většinou přijímány stejně nadšeně, jako jakékoliv jiné z neekologického materiálu.  

Pozitivní vztah k místu (místně zakotvené učení): Prostory školy a případného pozemku by měli poskytovat 

dětem, zaměstnancům i návštěvám příjemné prostředí, které se jim líbí a kam rádi chodí. Pokud umožníte 

dětem zapojit se do výzdoby školy a pomoci s péčí o nástěnky, tak si k ní vytváří a zlepšují vztah. Učí se také 

ovlivňovat podobu místa, kam téměř denně dochází. Pokud se o nástěnky starají děti částečně sami, podporují 

tak a rozvíjí svoje tvořivé schopnosti a učí se pravidelné zodpovědné činnosti.  

Živočichové a rostliny: Rostliny příjemně působí na duševní pohodu, zvlhčují vzduch a částečně pohlcují prach. 

Zároveň se děti mohou naučit o rostliny starat, zalévat je, přesazovat a hledat vhodné podmínky pro jejich růst. 

Školní zahrady mohou být ideálním místem pro přispívání k biologické rozmanitosti. Snažte se vytvořit 

podmínky pro život co nejvíce druhů rostlin. Při výběru nových rostlin zvažte výhody těch, které jsou původní v 

Čechách ve srovnání s rostlinami cizokrajnými, které mohou být problematické při úniku do okolí. Zahrada 

může být úkrytem mnoha druhů živočichů. Jejich zabydlení můžete podpořit umístěním různých živočišných 

prvků, jako jsou trouchnivějící klády (domov mnoha druhů hmyzu), budky pro hmyzožravé ptáky, bidýlka pro 

dravce, hmyzí domečky, úkryty pro ježky, jezírko pro obojživelníky.  

 
16 MŽP, Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti, 2017, dostupné ZDE. 

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obcan-20170201.pdf
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Choďte s dětmi ven: Děti nepotřebují ke svému hraní složité a drahé konstrukce, když už jsou venku, tak 

příroda sama dává mnoho materiálů, které mohou využít ke svému hraní a rozvoji (kmeny, vrbové chýše, hmyzí 

domečky, pocitové chodníky…). Přírodní hřiště nebo hřiště s využitím přírodních prvků dává dětem příležitost 

ke spontánní hře. Nedostatek spontánní hry totiž může podle odborníků mít na děti poměrně významný dopad. 

To se může projevit i například neschopností spolupracovat a komunikovat v kolektivu, řečových vadách a 

podobně. Pobyt venku a aktivní poznávání svého životního prostředí je základní součástí zdravého životního 

stylu i dobrého vývoje.17 

Třídění odpadů: Okřídlené rčení „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ platí nezmenšenou měrou i 

pro třídění odpadů. Nejčastějším způsobem je nošení tříděného sběru z domova do školy – je to organizačně 

jednoduché, školy jsou často kontaktovány firmami, které za vytříděné odpady rády platí, případně pro školu 

není problémem oslovit celou řadu firem, které se sběrem odpadů zabývají. Bohužel v dětech nevytváří žádoucí 

návyky k třídění odpadů, neboť po opuštění bran školy dítě přichází o tradiční místo, kam nosilo tříděné 

odpady. 

V případě, že škola nemá dostatek prostředků na vybavení nádobami na tříděný sběr odpadů, může úzce 

spolupracovat s obcí nebo se svozovou firmou, která v obci působí. V některých případech je možné získat 

vybavení z některých rozvojových projektů nebo grantů poskytovaných např. krajskými úřady. V tomto případě 

jsou školy vybaveny koši na tříděný odpad, které jsou umístěné v jednotlivých třídách nebo na chodbách a 

slouží k odkládání tříděného odpadu, který vzniká činností školy. Škola je navíc vybavena i kontejnery na tříděný 

odpad umístěnými v blízkosti školy, a tak je možné celý proces od vzniku odpadu, přes jeho vytřídění až k 

odložení do příslušné nádoby úspěšně zakončit. Celý proces třídění odpadů nemůže fungovat bez toho 

hlavního, zapálených pedagogů. Přestože sběr tříděného odpadu ve školách stále převažuje nad tříděním 

odpadů vzniklých právě ve školách, ukazuje se že, třídění ve školách se stává stále populárnějším a v celé řadě 

měst již existují propracované systémy třídění počínajících v mateřských školách a pokračujících provázaně až 

do škol středních. Tímto způsobem si města a obce velmi efektivně vychovávají občany k správnému nakládání 

s odpady.18 

Tipy pro žáky 

ECO-FRIENDLY SVAČINKY DO KAŽDÉ AKTOVKY: Plastovým sáčkům na svačiny odzvonilo, tedy ne úplně, ale 

mnohem více ekologické jsou znovupoužitelné obaly. Těmi mohou být různé papírové krabičky nebo třeba 

látkové pytlíčky. Místo vod nebo limonád v PET láhvích je fajn pořídit hezkou opakovatelně použitelnou láhev, 

do které si děti budou točit kohoutkovou vodu nebo si v ní budou nosit domácí limonádu či šťávu. 

UPCYKLACE NA JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU: Upcyklace, tedy přeměna starých nepotřebných věcí v něco nového 

a užitečného, může být opravdu zábavná a často k přetváření odpadu v užitečného pomocníka či originální 

ozdobu můžeme přizvat právě děti. Co si doma/ve škole vyrobit třeba originální stojánek na tužky? Nebo 

parádní tašku na tělocvik nebo knížky do knihovny z děrované mikiny?19 

 
17 EKOŠKOLA, Pracovní listy, dostupné ZDE.  
18 LAKTEA o.p.s., dostupné ZDE. 
19 Zdroj: Samosebou.cz, více ZDE. 

https://ekoskola.cz/cz/pracovni-listy
https://www.laktea.cz/index.php?page=clanky&article=trideni-odpadu-ve-skolach-je-spravny-zacatekx
https://www.samosebou.cz/2020/09/03/jak-zvladnout-zacatek-skoly-eco-friendly/
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5. Cirkulární Česko 2040 

Oběhové hospodářství (cirkulární ekonomika) si klade za cíl udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů tak 

dlouho v ekonomickém cyklu, jak je to jen možné, a vrátit je do výrobního cyklu na konci jejich životnosti, 

přičemž se minimalizuje tvorba odpadu. Oběhové hospodářství se stalo jedním z klíčových konceptů v oblasti 

řady politik Evropské unie. 

Oběhové hospodářství na úrovni ČR vyžaduje strategický komplexní přístup. V prosinci 2021 proto vláda 

schválila Strategický rámec Cirkulární Česko 2040 („Cirkulární Česko 2040“). Jedná se o první komplexní 

strategii pro cirkulární ekonomiku v České republice. Vypracování Cirkulárního Česka 2040 reflektuje 

nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice a zdůrazňuje oběhové hospodářství 

jako prioritu České republiky. 

Účelem Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 je formulovat předpoklady, cíle a 

opatření pro to, aby byla ČR prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím 

environmentálním hrozbám včetně změny klimatu a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Česká 

republika musí být schopna reagovat na budoucí zásadní výzvy i v souvislosti se přírodními pohromami či 

pandemiemi apod. 

Strategický rámec se zaměřuje na 10 prioritních oblastí: Produkty a design, Spotřeba a spotřebitelé, Odpadové 

hospodářství, Průmysl, suroviny, stavebnictví, energetika, Bioekonomika a potraviny, Cirkulární města a 

infrastruktura, Voda, Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání a znalosti a Ekonomické nástroje. 

Vize Cirkulárního Česka je dosáhnout stavu, kdy cirkulární ekonomika přináší ČR podstatné environmentální, 

ekonomické a společenské přínosy. 

Cirkulární Česko 2040 by mělo posílit konkurenceschopnost a technologickou vyspělost hospodářství, zvýšit 

bezpečnost dodávek surovin a odolnost vůči různým vnějším šokům, rozvíjet celkově udržitelný společenský 

systém, ale také vytvořit nová pracovní místa. 

Cirkulární Česko 2040 si klade za cíl udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů tak dlouho v ekonomickém 

cyklu, jak je to jen možné, a vrátit je do výroby na konci jejich používání, přičemž se minimalizuje tvorba 

odpadu. Celým dokumentem Cirkulární Česko 2040 se prolíná potřeba posílení předcházení vzniku odpadů, 

jelikož se jedná o nejvyšší stupeň hierarchie nakládání s odpady a je tak nedílnou součástí oběhového 

hospodářství. Snahou strategie je zkvalitňovat odpadové hospodářství s důrazem na opětovné použití a 

recyklaci, zlepšením zejména v oblasti bioodpadu, textilního, stavebního a potravinového odpadu, obalů a 

dosloužilé elektroniky. 

Pro průmysl, stavebnictví a energetiku je prioritou využívat druhotné suroviny. Stát ve veřejných zakázkách 

podpoří ty podniky, které používají výrobky s obsahem druhotných surovin a recyklátů. V oblasti produktu a 

designu by firmy měly zavádět v maximální možné míře nové výrobní metody využívající nejmodernější 

technologie k cirkulárnímu cyklu produktů. U bioekonomiky a potravin půjde o snížení množství potravinových 

odpadů a zefektivnění práce s bioodpadem, např. kompostováním biologicky rozložitelných odpadů. V oblasti 

spotřeby by měly být výrobky opětovně využívány a dostávat tak „druhý“ život. Omezit by se mělo využívání 

jednorázových výrobků. Největší změna čeká v oblasti chování výrobců a zákazníků, aby se více využívaly v 
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minulosti použité materiály či výrobky a zákazník informovaně volil, jak s nimi naloží, až doslouží. Cirkulárním 

městům a jejich infrastruktuře pomohou moderní technologie a maximální využívání druhotných surovin. 

U ochrany vody klade Cirkulární Česko důraz na maximální možnou úsporu vody zejména udržitelným 

hospodařením a zadržováním vody v krajině. Stát bude mj. podporovat projekty znovuvyužití a recyklace 

odpadní vody v průmyslu či výzkum nových technologií pro nakládání s odpadními vodami. Vzdělávání, věda a 

výzkum jsou důležité součásti rozvoje cirkulární ekonomiky. 

Zaváděním stanovených opatření Cirkulární Česko dlouhodobě mj. sleduje: 

• Zlepšení odpadového hospodářství, včetně pozitivních vlivů na dosažení národních cílů v oblasti klimatu a 

jiných cílů v oblasti životního prostředí. 

• Zlepšení bezpečnosti dodávek materiálu a snížení závislosti na materiálových zdrojích dovážených ze zemí 

mimo EU. 

• Zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 

• Snížení spotřeby fosilních paliv. 

 

Pro podporu rozvoje oběhového hospodářství budou i nadále využívány finanční prostředky ze strukturálních 

fondů.20 

 
20 Zdroj: MŽP, Cirkulární Česko, dostupné ZDE - naleznete i celé znění: Strategický rámec Cirkulární Česko 2040 

https://www.mzp.cz/cz/cirkularni_cesko
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6. Metodické listy pro výuku MŠ se zaměřením na odpady 

6.1. Kompostovací hra 

Vytiskněte si následující obrázky, případně je zalaminujte, nebo rozstříhejte. Dejte dětem, ať zvolí, co paří do 

kompostu. 

Obrázek 7: Kartičky pro Kompostovací hru 
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Zdroj: Green Solution (TAČR), Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé 

stupně škol a mimoškolní výchovu, dostupné ZDE 

Řešení: 

Co patří do kompostu: čajový sáček, slupky od brambor, ohryzek od jablka, posekaná tráva, mrkvová nať, slupky 

od kedlubny, slupka od banánu, listí, skořápky – nadrcené, kávový lógr s papírovým filtrem, nahnilé jablko, 

zvadlé květiny, stopky od jahod, rulička od toaletního papíru (v malém množství možné).  

Co do kompostu nepatří: igelitový sáček, rozbité sklo, skleněná vratná láhev, baterie, kosti, plastová hračka, 

nápojový karton od mléka, časopis, prázdná plastová lahev (PET lahev), rozbitý mobilní telefon, roztrhané 

tričko, hřebíky, prošlé léky, hliníková dóza od limonády. 

6.2. Proč třídit odpad 

Další aktivitou může být diskuze s dětmi na téma, proč je správné třídit odpad. Výsledkem může být kreslený 

kalendář s jednotlivými důvody, nebo vytvořené desatero s obrázky na nástěnku. 

Jako příklady důvodů lze uvést: dojde ke zkrášlení našeho okolí; chráníme tím naši přírodu, která je domovem 

pro zvířátka; šetříme tím přírodu a její obnovitelní zdroje (stromy, vodu, energii); napomůžeme tím ke 

zmenšování hromadění odpadů na skládkách; můžeme si z recyklovatelného odpadu vyrobit věneček apod. 

6.3. Vyrobte si odpadkové koše 

Pracovní činnosti v MŠ – vyrobte si odpadkové koše na tříděný odpad. Po vzoru popelnic na tříděný odpad si 

děti mohou vytvořit vlastní odpadové boxy. Děti můžete rozdělit do čtyř skupin a každá pomaluje danou barvou 

„svou popelnici“ na tříděný odpad:  

• modrý tým „Papíráčci“ vyrábí box pro sběr použitého papíru,  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-metodika_vzdelavani_priloha-20170201.pdf
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• žlutý tým „Plasťáčci“ vyrábí box pro sběr prázdných plastových lahví a jiného odpadového materiálu z 

plastu, 

• zelený tým „Skelňáčci“ vyrábí box pro sběr odpadového materiálu ze skla, 

• červený tým „Energiťáčci“ vyrábí box pro sběr nebezpečného odpadu (který pak umístěte u vstupu do 

školky, tak aby byl z bezpečnostních důvodů stranou i těm nejmenším z vašeho školkového kolektivu). 

Obrázek 8: Boxy na třídění odpad v ZŠ a MŠ Žalany 

 
Zdroj: VLČKOVÁ K., třídím, třídíš, třídíme, my to všichni vidíme, recyklohrani.cz21 

Pozn. v rámci projektu Recyklohraní 

 

6.4. Hra: Kam patřím? 

Učitelka rozdělí prostor ve třídě na 4 stejné části. Do každé části dá barevný papír formátu A4 těchto barev: 
modrá, žlutá, zelená a červená. Následně učitel určuje pohyb dětí v prostoru třídy pomocí zadání (např. Jste 
kelímek od jogurtu, kam patříte?). Hra rozvíjí: prostorovou orientaci, postřeh, ověřuje úroveň dosažených 
znalostí v dané problematice. Inspiraci na předměty můžete využít z obrázku 5. 

 

6.5. Pexeso „upcycling“ 

Cíl: seznámit se s tím, jak můžeme různé věci ještě dále použít, aby nemusely skončit na skládce. 

Pomůcky: reálné předměty (či obrázky předmětů) považované obvykle za odpad a z nich vyrobené věci (např. 

děravá holínka – květináč z holínky, PET lahev – trychtýř nebo krmítko pro ptáčky, prázdná sklenice – vázička 

nebo sklenice s kompotem...) V tomto pexesu je dvojice tvořena odpadkem a výrobkem z něj. Hru můžeme hrát 

jako klasické pexeso, malé děti mohou hledat dvojice s „odkrytými kartami“, nebo si každé dítě vylosuje jeden 

předmět a pak se vzájemně hledají do dvojic. 

 
21 Dostupné ZDE. 

file:///C:/Users/Daniela%20SpiesovÃ¡/Downloads/Vlckova%20Kamila%20-%20Ekologicky_projekt_tridim%20(2).pdf
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6.6. Veselý rozvrh pro žáky 

Vytvořte, popř. vytiskněte níže veselý rozvrh a vyplňte si do něj hodiny (1. třída), nebo i to, co za den jste 

vytřídili, pospojujte s popelnicemi, povídejte si o tom. 

 

Zdroj rozvrhu: samosebou.cz 

6.7. Pytlíkový tanec 

Pomůcky: Igelitové pytlíky. Cílem této pohybové aktivity je, aby děti udržely ve vzduchu co nejvíc igelitových 

pytlíků. Nejprve pomocí pinkání rukama, později jim můžeme úkol ztížit: ruce používat nesmějí, pytlíky udržují 

nahoře foukáním. Můžeme zmínit, že i z reálných skládek vítr často rozfoukává igelitové pytlíky do okolní 

přírody potom hyzdí krajinu, působí problémy s plasty ve vodě, v žaludcích živočichů ... 

☺ 
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7. Praktické rady a tipy pro omezení plýtvání (v domácnosti) 

 

• Nakupujte podle seznamu a nechoďte do obchodu hladoví. 

• Spotřebujete opravdu 2x tolik, jak láká slevová AKCE? 

• I nevzhledná, malá nebo přerostlá zelenina a ovoce chutná stejně jako esteticky ideální příbuzní. 

• Uspořádejte si potraviny přehledně a ty dříve nakoupené si ponechte vepředu „na očích“. 

• Čerstvý chléb a pečivo vydrží křupavé ve vzdušném prostředí. Pokud ale potřebujeme delší trvanlivost, 

uložíme ho tak, abychom ho ochránili před vyschnutím. Přebytečný chléb můžeme zavčasu také zamrazit 

do zásoby na příhodnou chvíli. Starý chléb a pečivo můžeme použít na strouhanku, do knedlíků, na krutóny 

nebo k zahuštění polévky. 

• Jsou situace, kdy se bez obalů neobejdete. Používejte obaly opakovaně. 

• Voda kohoutková: pijte kohoutkovou vodu, obejdete se bez obalu. Nebojte se požádat o kohoutkovou vodu 

i v restauracích. 

• Nabídka obchodníků je velmi široká, a tak si může každý zvolit, zda koupí smetanu do kávy, cukr či sušenky 

v jednom obalu, nebo v mnoha mini porcích. Pokud nehrozí, že se vám obsah velkého balení zkazí, dejte mu 

přednost. 

• Smyslem recyklace je využívat materiály opakovaně. Nakupujte produkty z recyklovaných materiálů, teprve 

pak se kruh uzavře. 

• Používejte vlastní košíky, síťovky nebo látkové tašky. 

• Opravdu potřebujete nové tričko, kalhoty, boty, záclony či povlečení? Prohlédněte nejprve doma obsah 

skříní. Možná budete překvapeni, co všechno tam máte. 

• Snímatelné potahy židlí a sedaček umožní snadné praní a čistění. Často jsou oboustranné, s různými vzory, 

a tak vás neomrzí. 

• Charitativní sbírky a kontejnery: textil ošatí lidi v nouzi, dalším dá práci při třídění i zpracování, bude 

materiálem pro nové výrobky. 

• Na výrobu jedné fleecové bundy stačí přibližně 50 PET lahví. Z textilu mohou být deky, podložky, úklidové 

materiály. Vyhledávejte při nákupu výrobky z recyklovaných materiálů! 

• Zajímejte se kdo, kde a za jakých podmínek pro vás nábytek, koberce a další kousky vyrobil. Dávejte 

přednost výrobcům z vašeho regionu. 

• Opravu a renovaci zadejte řemeslníkům nebo výtvarníkům ve svém okolí. Sami se můžete přihlásit do 

některé tvořivé dílny. 

• Díky projektům jako jsou Knihobudky, Knihy do vlaku nebo Pouliční knihovny, můžete nabídnout své knihy 

dalším čtenářům. V těchto veřejně přístupných knižních samoobsluhách si knihu snadno půjčíte či vyměníte 

za jinou. 
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