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Hnutí DUHA je pøesvìdèeno, že èeská veøejnost má právo na èisté a zdravé 
prostøedí. Navrhuje proto øešení ekologických problémù, jež pøinesou kon-
krétní prospìch každému. Prosazuje praktická opatøení, která omezí zne-
èištìní a produkci odpadù, umožní chránit pøírodní bohatství, pøedejít 
globálním zmìnám klimatu a snížit kontaminaci potravin i vody toxickými 
látkami. Dùraz klade také na ekonomické a sociální pøínosy. Naše práce 
zahrnuje jednání s úøady a politiky, pøípravu zákonù, kontrolu prùmyslových 
firem, rady zákazníkùm a domácnostem, výzkum, vzdìlávání, právní kroky èi 
spolupráci s obcemi. Pùsobíme na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. 
Jsme èeským zástupcem nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organi-
zací - Friends of the Earth International. 

místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA

1. Úvod

Mìsta, obce i kraje rozhodují o øešení svého odpadového hospodaøení na øadu let 
dopøedu. V prvé øadì musí stanovit koncepèní vizi, dlouhodobý pøístup, do 
kterého potom budou doplòovat konkrétní opatøení. 

Ve svìtì roste zájem o koncepci postupného snižování množství odpadu s ideou 
úplného vylouèení odpadu - tzv. strategii nulového odpadu. Na první pohled 
vypadá taková myšlenka nerealisticky. Ovšem øada mìst a obcí v USA, Austrálii, 
na Novém Zélandu i v Evropì se pro ni rozhodla a úspìšnì ji uvádí v život. 

Proè vlastnì? Proè by odpadky nemìly prostì konèit na skládkách èi ve spa-
lovnách? Pøedevším proto, aby èeská mìsta, obce i kraje snížily svùj pøíspìvek    
k nešetrnému nakládání s pøírodními surovinami. 

Na skládkách a ve spalovnách konèí statisíce tun kvalitních druhotných surovin 
vèetnì papíru, døeva, plastù, kovù a kompostovatelných biologických odpadù. 
Vyhazování materiálù znamená, že musí být znovu vyrobeny za cenu zvýšené 
spotøeby energie a dalšího zneèištìní globálního klimatu a toxických exhalací. 

Aby hlavním kritériem každé odpadové strategie bylo materiálové využití, tedy 
recyklace a kompostování, požaduje i zákon o odpadech. Mnohem dùležitìjší 
pro dosažení cílù koncepce nulového odpadu jsou opatøení, která zajistí 
prevenci, tj. snižování množství vznikajícího odpadu. Nezbytná je kombinace 
legislativy i spolupráce s prùmyslem. Nakládání s pøírodními zdroji je zatím 
zoufale neefektivní. Napøíklad pøi výrobì 2,3 kg tìžkého notebooku z prvotních 
surovin vznikne cca 9 tun odpadu [1]. V prùmìru vzniká pøi výrobì jednoho 
kilogramu koneèného výrobku 32 kg odpadù [2]. 

Navíc zboží má nízkou životnost a èasto zanedlouho konèí v komunálním 
odpadu. V New Yorku se hmotnostní podíl výrobkù na komunálním odpadu 
zvýšil ze 7 % v roce 1907 [3] na 76 % v roce 1998 [4]. 

Tento problém mùže pomoci øešit zavedení principu odpovìdnosti výrobce za 
své výrobky po skonèení životnosti (producer responsibility) do zákonù. Mezi 
progresivní opatøení patøí legislativa Evropské unie a nìkterých jednotlivých 
evropských státù. Právì díky EU platí také u nás od poèátku roku 2003 na 
spotøební zboží dvouletá záruka. Evropská smìrnice o obalech požaduje, aby se 
o své obaly postaral výrobce. Podobnì budou producenti v Evropì odpovìdní za 
recyklaci elektronického zboží èi automobilù. Další podobná øešení lze oèekávat 
v pøíštích letech. 

Neménì dùležitý je ovšem osud komunálního odpadu. Na skládkách a ve spa-
lovnách konèí ve všech èeských krajích pøevážná vìtšina odpadkù. Pøitom 
recyklovat nebo kompostovat lze pøes 80% obsahu každé popelnice. 
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Kraje a magistráty, radnice èi obecní úøady nesou odpovìdnost pøedevším - 
aèkoli nejen - za øešení tohoto problému. Svùj pøíspìvek k uskuteènìní koncepce 
nulového odpadu musí hledat pøedevším zde. Prvním požadavkem každé 
regionální èi komunální odpadové strategie by mìlo být postupné zajištìní 
recyklace a kompostování veškerých odpadních druhotných surovin. 

Napøíklad pouze 39% èeského papíru se recykluje - zatímco v sousedním Slo-
vensku je to 76% a Rakousku dosahuje recyklace dokonce 97% [5]. Lepší 
recyklaèní služby pro naše domy a byty, vyšší poplatky za skládkování a za 
sypání netøídìného odpadu do popelnic i spolupráce s veøejností mohou zajistit 
razantní zvýšení recyklace papíru i dalších odpadních materiálù. 

Tato brožura se zamìøuje na koncepci nulového odpadu ve mìstech, obcích        
a krajích. Vysvìtluje její pøínosy a popisuje, jak ji v praxi mohou realizovat. Klade 
proto dùraz na kroky zajiš�ující recyklaci a kompostování komunálního odpadu. 
Národním èi evropským opatøením, jako je legislativa, nebo požadavkùm na 
výrobce a další prùmysl se proto vìnuje pouze okrajovì. 

2. Proè: 
pøínosy a úèinnost recyklace

Skládky ani spalovny problém odpadù nevyøešily. Mìsta a regiony se nadále 
potýkají s omezenou kapacitou skládek, kontaminací a toxickými exhalacemi      
- a pøedevším: obì øešení znamenají plýtvání kvalitními druhotnými surovina-
mi. Pøitom není problém recyklovat použitelné materiály, jako je papír, plasty, 
sklo, textil, døevo èi kovy, a kompostovat biologický odpad.  

2.1. Ekologické pøínosy recyklace

Recyklace je ekologicky výhodnìjší než skládkování a spalování cenných 
surovin. Studie americké federální Agentury pro životní prostøedí (EPA) 
ukazuje, že recyklací tuny smìsného odpadu lze ušetøit v prùmìru 0,8 miliónu 
tun uhlíkového ekvivalentu skleníkových plynù zpùsobujících globální zmìny 
klimatu [6]. Emise oxidu uhlièitého jsou ètyø- až pìtinásobnì nižší, pokud se       
k výrobì používají recyklované suroviny - ocel, mìï, sklo a papír. Recyklovaný 
hliník snižuje exhalace ve srovnání s materiálem vyrobeným z pøírodní suroviny 
až ètyøicetkrát [7].

Pøíèinou jsou nižší nároky na spotøebu energie pøi použití recyklovaného mate-
riálu namísto výroby z pøírodní suroviny. Tøeba výroba tuny hliníku z pøírod-
ního zdroje (bauxitu) vyžaduje cca 230 GJ energie, pøedevším elektøiny užívané  
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v hliníkárnách. Ve srovnání stím produkce z recyklovaného hliníku vyžaduje 
pouze 9 GJ/t a šetøí tak asi 96 % energie [10]. To se pøirozenì projevuje nižšími 
emisemi. Pøesto se u nás recykluje pouze minimum hliníkových plechovek. 
Vìtšina jich konèí v popelnicích, na skládkách nebo ve spalovnách. 

3

Stejnì tak tìžba a zpracování ropy na plastové lahve (PET a HDPE) vyžaduje 
ètyø- až osminásobnì více energie než výroba lahví z recyklovaných plastù. Že je 
výhodnìjší plasty recyklovat než spalovat, si myslí i jejich výrobci [9].
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výhodnìjší plasty recyklovat než spalovat, si myslí i jejich výrobci [9].

Stejnì tak tìžba a zpracování ropy na plastové lahve (PET a HDPE) vyžaduje 
ètyø- až osminásobnì více energie než výroba lahví z recyklovaných plastù. Že je 
výhodnìjší plasty recyklovat než spalovat, si myslí i jejich výrobci [9].
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Úspora energie recyklací oproti výrobì z pøírodních surovin

Zdroj: Friends of the Earth [10]

Zdroj: Jeffrey Morris (1996) [46]
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Detailní studie životních cyklù výrobkù zjistila, že [11]:
 Spalovny komunálních odpadù, které využívají vyrobené teplo, ušetøí ve 

srovnání s recyklací pouze 28% energie. Recyklace je tedy asi ètyønásobnì 
energeticky výhodnìjší než pálení odpadù.

 Pøi nakládání s odpady sice recyklace vyžaduje o nìco více energie než 
ostatní øešení, v celkovém souètu ale pøedstavuje zdaleka nejménì ener-
geticky nároèný postup.

 Pøi recyklaci dochází k výraznì nižší spotøebì energie než pøi zpracování 
nových pøírodních surovin a pøi spalování.

 Množství energie nutné na pøepravení zpracovaného recyklovatelného 
materiálu na trh je pomìrnì malé a rovná se maximálnì nìkolika procen-
tùm energie nezbytné ke zpracování pøírodních surovin. 

Zároveò recyklace snižuje nároky na spotøebu pøírodních surovin a tedy na tìž-
bu nerostù - rud, skláøských pískù, ropy aj. - a kácení lesù, i množství toxických 
emisí ze zpracování materiálù. 

2.2. Recyklace vytváøí pracovní místa a pomáhá ekonomice

Recyklace má však i významné sociální a ekonomické výhody pro mìsta, obce     
a kraje. Na rozdíl od stavby spalovny, kterou obvykle provozují velké nadná-
rodní korporace, peníze z recyklace zajiš�ované menšími místními firmami 
zùstanou v regionu. Pøibude ještì pracovních pøíležitostí pro nejcitlivìjší sociální 
skupinu málo kvalifikovaných lidí. Tato místa jsou navíc rovnomìrnì roz-
prostøena po mìstech a obcích, nikoli soustøedìna v jednom místì. 

Významný je hlavnì pøíspìvek ke snižování nezamìstnanosti. V Nìmecku 
odpadový a recyklaèní prùmysl èítá více než tisíc firem zamìstnávajících            
v prùmìru 150 lidí a s celkovým obratem mezi 40 a 50 miliardami euro roènì. 
Pracuje zde tedy více lidí než ve výrobì oceli nebo telekomunikacích. 

Ovšem z tìchto 150 000 pracovních míst bylo 17 tisíc vytvoøeno jen díky recyklaci 
obalù [12]. Podle studií z USA každých 15 tisíc tun skládkovaných odpadù 
vytvoøí jedno pracovní místo. Kompostování stejného množství odpadu vytvoøí 
sedm pracovních míst a recyklace devìt jen pøi sbìru a úpravì - tedy bez za-
poètení dalšího zpracování materiálu. [13] 

Skotský projekt recyklace 100 000 tun odpadù vedl k vytvoøení 150 pracovních 
míst a zajistil investice do místního prùmyslu ve výši 16,5 milionu euro [14]. Ve 
Velké Británii se oèekává, že se dosažením tøicetiprocentní míry recyklace do 
roku 2010 sníží poèet nezamìstnaných až o 45 000 [15]. Britská asociace výrobcù 
tiskovin odhaduje, že recyklace novin vytvoøí tøikrát více pracovních pøíležitostí 
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než jejich spalování - pøitom velká èást míst ve spalovnách by byla spojena          
s jejich stavbou a jde tedy pouze o doèasnou zamìstnanost [16].

Ve tøech amerických mìstech (Baltimore, Washington DC a Richmond) spoèetli, 
že každých 100 tisíc tun sesbíraného a vytøídìného odpadu vytvoøí 79 pracov-
ních míst a po zapoètení výroby nových produktù z tìchto druhotných surovin 
lze poèítat s dalšími 162 pracovními místy. Celkem tedy recyklace vytvoøí 241 
pøímých nebo nepøímých pracovních pøíležitostí. To je tøikrát více, než pokud by 
stejný odpad konèil na skládce. [17]

Podobnì studie amerického státu Iowa posuzující vliv recyklace na jeho ekono-
miku zjistila, že každé vytvoøené pracovní místo v recyklaèním prùmyslu vedlo 
k vytvoøení další pracovní pøíležitosti [18]. Obdobný prùzkum v sousedním 
státì Ohio potvrdil, že recyklaèní prùmysl zde zajiš�uje práci pro asi 100 tisíc lidí 
a jeho roèní zisk èiní asi 3,6 miliardy amerických dolarù [19]. V USA zamìstnává 
recyklace více lidí než všechny automobilky dohromady.

2.3. Recyklace není øešení

Mìsta, obce a regiony, které se rozhodnou pro koncepci nulového odpadu, 
nemohou spoléhat pouze na recyklaci.

Tøídìní a recyklace øeší pochopitelnì pouze èást problému. Zajistí využití 
odpadù, které v domácnostech, kanceláøích, veøejných budovách èi obchodech 
vznikají. Neménì dùležité je ovšem vzniku odpadù bránit. 

Musí se proto stát souèástí integrované politiky, která bude zahrnovat rovnìž 
výchovu a informace, legislativu zvyšující odpovìdnost výrobcù za odpady 
vznikající ze zboží, podporu vratných obalù a trvanlivé konstrukce výrobkù, 
snižování množství zbyteèných obalù aj. Právì takovou integrovanou politikou 
je koncepce nulového odpadu (z anglického Zero Waste) - koncepce, jež se snaží 
snížit množství smìsného komunálního odpadu na minimum, v ideálním 
pøípadì na nulu. 
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„Politici vám budou tvrdit, že recyklaci doslova zbožòují a pøistoupí na jakékoli,       
i to nejradikálnìjší procento zhodnocení odpadu. V kombinaci se spalováním 
budou spatøovat ideální „integrovaný“ management. Obèané se pøi „svatbì“ 
skrovné spalovny s ekology, kteøí jako blázni chtìjí víc a víc recyklovat, uklidní: 
Všichni budeme š�astni! Ale to je, jako byste uvìøili, že když v jedné kleci ulehne 
tygr s lamou, narodí se tyglamátko. Svìt je pøece jiný, tygr nemiluje lamy, miluje 
masité jídlo.“ Paul Connett [20]

moderní, ambiciózní koncepce šetrného odpadového hospodáøství



3. Koncepce nulového odpadu

Koncepce odpadového hospodaøení, která hledá pouze takzvaná øešení na konci 
potrubí, konèí na zaèátku cesty: u toho, jak s odpady nakládat. Ale skuteènì 
úèinný plán musí pøedevším urèit ambiciózní, aèkoli dlouhodobý strategický cíl: 
snížení množství odpadu, který konèí na skládkách èi ve spalovnách, na nulu. 
Tedy skuteèné vyøešení problémù s odpadem namísto pøehazování horkého 
bramboru ze zaøízení do zaøízení.

Tato strategie, nazývaná koncepce nulového odpadu (zero waste), se stala 
základem odpadových plánù øady svìtových mìst, obcí a regionù. Dùležitou 
roli pøi jejím prosazování hrál rovnìž prùmysl. Firmy totiž vyšší efektivností pøi 
využívání odpadních surovin zvyšují svoji konkurenceschopnost, a posilují tak 
postavení na trhu i zisk. Evropská legislativa po výrobcích požaduje, aby se 
postarali o své zboží po ukonèení životnosti. Motivuje tak k šetrnìjším a trvan-
livìjším øešením nebo k výrobkùm s možností opìtovného využití (napøíklad 
vratné lahve), a tedy opìt snižuje množství vznikajícího odpadu. 

Koncepce nulového odpadu není technologií nakládání s odpady, ale strategic-
kou vizí. Strategií, která pøedpokládá, že suroviny nebudou ekonomikou 
pøevážnì protékat z dolù a dalších zdrojù na skládky a do spaloven - ale pomocí 
recyklace se v ní v nejvyšší možné míøe otáèet. 

Odpadoví experti velice èasto postupují jako chlapík, kterému doma pøetéká 
voda z umyvadla. Vezme hrníèek a vodu vylévá z okna. Když zjistí, že to nestaèí, 
chopí se vìtšího hrnce, pak pumpy, nakonec si sežene elektrické èerpadlo. Stále 
je to málo. V tu chvíli pøijde domù manželka a zavøe kohoutek. Místo pøe-
mýšlení, jak naložit s nerecyklovatelným odpadem, je tøeba zabývat se tím, jak 
vzniku tohoto odpadu zamezit. [21]

Na první pohled koncepce nulového odpadu, myšlenka, že ve mìstech a krajích 
nebude vznikat žádný odpad, 
ale pouze suroviny pro další 
prùmyslové zpracování, možná 
jeví jako ponìkud divoká 
fantazie, utopie èi iluze. Ve 
skuteènosti je však nejen reálná, 
ale už se uchytila v nadnárodních 
spoleènostech i ve státech, obcích 
a regionech po celém svìtì.
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Nulový odpad v prùmyslu

Nulový odpad má svùj pùvod v úspìšné japonské prùmyslové koncepci „abso-
lutnì kvalitního managementu”. Stanovení cílù „nulové chyby” umožnilo 
dosáhnout pøekvapivých výsledkù ve zlepšení výrobních technologií. Napøí-
klad Toshiba využila „absolutnì kvalitní management” ke snížení èetnosti chyb 
na jednu milióntinu.

Nikoli náhodou tedy v uplatòování koncepce nulového odpadu vedou japon-
ské spoleènosti. Toyota usiluje o dosažení nulového odpadu v roce 2003.          
Jiné významné korporace, jako je Honda, Du Pont, Hewlett Packard, Sony, 
Mitsubishi a NEC, se rovnìž rozhodly pro tuto strategii a zaèaly ji uplat-     
òovat. 

Koncepce nulového odpadu zamìøuje pozornost na celoživotní cyklus výrobkù. 
Nepodporuje tedy pouze recyklaci, ale také nahrazení neobnovitelných mate-
riálù obnovitelnými alternativami. Pøíklady mùžeme nalézt právì v prùmyslu: 
napøíklad automobilka Volkswagen dìlá dveøe svých vozù z plastù vyrábìných 
z rostlinných surovin.

Nulový odpad také motivuje k tomu, aby si prùmysloví výrobci uvìdomili 
hodnotu odpadu a hledali pro nìj nové zpùsoby využití. Napøíklad v Asii se 
nehoølavé slupky z rýže používají místo polystyrenu pøi balení elektronického 
zboží a navíc jako nehoølavý stavební materiál. V USA se z rozdrcené gumy 
starých pneumatik staví basketbalová høištì, která se velmi osvìdèila: díky 
vysoké pružnosti použitého materiálu poklesl poèet zranìní hráèù.

Komunální nulový odpad 

S koncepcí nulového odpadu se tedy bìžnì setkáváme v prùmyslu. Ale bìhem 
posledních zhruba pìti let zaèala pronikat také do oblasti komunální. 

V roce 1996 si australské hlavní mìsto Canberra jako vùbec první stanovilo za cíl 
dosáhnout nulového množství smìsného komunálního odpadu do roku 2010. 
Tímto pøíkladem se posléze inspirovalo také 
komunální hnutí nulového odpadu na Novém 
Zélandu. Také nìkteré úøady v Kalifornii poté, co 
dosáhly svého pùvodního cíle - 50% redukce ob-
jemu odpadkù - nyní pøebírají politiku nulového 
odpadu a smìøují k vyšším cílùm. Nyní se tato 
koncepce zaèíná šíøit také do zbytku USA, 
Kanady a samozøejmì do Evropy. Èeské radni-
ce, obecní úøady a kraje nesmí zùstat pozadu. 

.
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4. Nulový odpad: 
øešení pro mìsta, obce a regiony

Pro koncepci nulového odpadu se mohou rozhodnout radnice, obecní úøady, 
krajská zastupitelstva nebo tøeba mikroregiony. 

Podmínkou uskuteènìní této strategie je skuteèná snaha o snížení množství 
smìsných komunálních odpadù. Vyžaduje tedy kombinaci podpory domácího 
kompostování, práce se spotøebiteli, opatøení motivujících k opakovanému po-
užití, silného tøídìní odpadu atd. 

Konkrétní možnosti snížení množství odpadu v každé obci by mìl odhalit 
odpadový audit. Ten ukáže, kde odpad vzniká, a tedy jaké jsou možnosti jeho 
omezení. V této kapitole shrnujeme nìkterá nejdùležitìjší opatøení, která 
umožní koncepci nulového odpadu zmìnit ve skuteènost. 

Výsledkem bude moderní efektivní odpadové hospodaøení bez zneèištìní, 
exhalací skleníkových plynù a nadmìrného plýtvání druhotnými surovinami, 
ale i nová pracovní místa a prospìch pro místní ekonomiku. A co je neménì 
dùležité: v celkové bilanci jsou tato øešení levnìjší pro komunální rozpoèty. 

Koncepce: stanovit cílový rok

Aby koncepce skuteènì smìøovala ke svému cíli, nesmí být pouze vágnì a nezá-
vaznì formulován, ale je nezbytné stanovit si konkrétní rok, do kterého bude 
dosažen. Taková vyhlídka totiž motivuje k neustávajícímu úsilí a opatøením, 
která mìsto èi region skuteènì posouvají dopøedu ke strategickému zámìru.

Smìøovat k nìmu tak budou rovnìž dílèí kroky a odpadové hospodaøení obce se 
zaène postupnì zlepšovat. Rovnìž zajistí, že nebude vstupovat na cesty vedoucí 
jiným smìrem, které znamenají neefektivní investice a pouze oddalují øešení.

Obce èi mìsta by proto mìla vytvoøit odpadovou koncepci, která zahrnuje nejen 
dlouhodobý zámìr dosáhnout nulového množství odpadu, ale také hrubý har-
monogram. V èeských podmínkách je - jak ukazují zkušenosti nìkterých našich 
radnic - realistický cíl recyklovat a kompostovat 60% komunálního odpadu do 
deseti a 75% do patnácti let. Koneèným cílem by mìlo být odstranìní všech 
znovu použitelných, recyklovatelných a kompostovatelných složek komunál-
ního odpadu do 20 let. 

Zapojit veøejnost do plánování

Pokud mají být odpadové strategie realistické a úspìšné, neobejdou se bez kon-
zultace s bìžnou veøejností, místním prùmyslem, živnostníky i domácnostmi. 

.

.
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Pro koncepci, která poèítá s vysokou mìrou recyklace, a tedy také tøídìním, to 
samozøejmì platí dvojnásob. 

Veøejnost se daleko spíše zapojí do uskuteèòování programu, o kterém se s ní 
úøady bavily, se kterým je seznámena a rozumí jeho zámìrùm i cílùm. Proto je 
nutné, aby radnice svùj plán od zaèátku diskutovaly s obèany, místními 
zastupiteli i podnikateli. Tato konzultace se pøitom nesmí omezit na formální 
pøipomínkování. 

Prevence vzniku odpadù

Prosazovat a podporovat projekty umožòující minimalizovat množství odpadù: 
napøíklad prádelny plen, místní zálohové systémy (m. j. vratné lahve), projekty 
opakovaného používání nábytku, obchody prodávající výrobky s minimem 
obalù atd. Dùležitou roli zde hrají podnikatelé. Ale komunální úøady mohou 
také øadu takových provozù samy zakládat - a mimochodem na nich posléze 
vydìlávat - nebo pøispìt k jejich rozvoji. 

Kompostování odpadu

Biologické odpady u nás tvoøí 41% komunálních odpadu. Proto by do šesti let od 
zahájení programu mìl úøad, který se pro strategii Nulového odpadu rozhodl, 
všem domácnostem zajistit odvozný systém sbìru biologických odpadù (systém 
zajiš�ující obèanùm minimální docházkovou vzdálenost) - zahradního odpadu, 
zbytkù z kuchynì aj. Zároveò pochopitelnì musí vybudovat komunální 
kompostovací zaøízení, která umožní tyto suroviny využít. Pøípadnì mohou 
sbìr a kompostování biologických odpadù s oboustranou výhodou provozovat 
místní zemìdìlci. Vyplatí se také, když domácnosti zároveò dostanou možnost 
výhodnì získat kompostéry pro domácí kompostování. Pokud se tyto zpùsoby 
doplní ekonomickou motivací, dosahují pøekvapivých výsledkù.

Dobré recyklaèní služby

Zajistit každé domácnosti odvozný systém sbìru suchých recyklovatelných 
odpadù by komunální úøady mìly nejpozdìji do deseti let. Suché recyklovatel-
né odpady tvoøí papír, sklo, kovy, plasty a baterie. Tato služba zajistí, že tøídit 
odpad bude stejnì snadné jako sypat jej do klasické popelnice. 

Vhodné je stanovit zároveò dílèí cíle, napøíklad pokrytí 80% domácností odvoz-
ným sbìrem do šesti let, apod. 

Dùležité je také, aby místní úøady podporovaly podnikání zamìøené na sbìr, 
opìtovné využití, opravy nebo recyklaci tøídìných surovin. Zajistí tak využití 
recyklovatelných odpadù a zároveò pøispìjí ke vzniku pracovních pøíležitostí.

.

.
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Ostatní odpady

Zdarma zajistit sbìr, opìtovné použití a recyklaci velkých elektrických výrobkù, 
nábytku a dalších objemných odpadù. Místní opravny mohou pomoci dosáh-
nout vysoké míry znovupoužití. Místní úøady se také mohou pokusit od-
straòovat recyklovatelné složky z odpadkových košù rozmístìných u zastávek 
mìstské hromadné dopravy, èi jinde v ulicích. 

Motivace domácností

Domácnosti lze k separování odpadu moti-
vovat výší poplatkù - sníženou, pokud tøídí, 
nebo naopak vyšší sazbou v pøípadì, že odpad 
vyhazují do popelnice. Poplatky mohou být 
zároveò stanoveny v rùzné výši podle sociál-
ních skupin, aby nebyly neúnosné pro chudé 
domácnosti a neúèinné v domácnostech 
bohatých. 

Reforma poplatkù by však mìla následovat až 
dva roky po zavedení odvozného sbìru tøídì-
ného odpadu. Musí jí rovnìž pøedcházet 
intenzivní vysvìtlující a komunikaèní programy. Ty je tøeba postavit na praktick-
ém vysvìtlování, nikoli na vágních, nicneøíkajících a rádobymotivujících 
sloganech. 

V USA byly v roce 1999 poplatky založené na množství odvážených odpadù 
zavedeny na 4 000 míst, kde zajistily snížení množství produkovaných odpadù  
o 14 až 27% [22].

Zvýšit poplatky za skládkování

Zvýšení poplatkù za skládkování znevýhodní tento zpùsob nakládání s odpady 
a zároveò zajistí finanèní prostøedky pro rozvoj šetrnìjších øešení, pøispívajících 
k uskuteèòování koncepce nulového odpadu. 

Podpora programù zpìtného  odbìru

Úøady by mìly aktivnì pøesvìdèovat místní maloobchodníky a výrobce, aby 
pøispìli k uskuteènìní komunální koncepce nulového odpadu tím, že budou 
zpìtnì odebírat své výrobky a obaly po použití. Zálohovat se mohou všechny 
obaly na nápoje a potraviny, baterie, pneumatiky apod.

.

.

.

.

.

.

Odmítnout spalovny

Pokud myslí regiony a mìsta koncepci nulového odpadu vážnì, musí odmít-
nout projekty spaloven odpadu. Nové spalovny vyžadují mimoøádné investice - 
kolem 2 miliard korun - a úèinnì tak brání recyklaci. Pohltí dostupné finanèní 
prostøedky, a aby zajistily návratnost, potøebují dlouhodobé kontrakty o dodáv-
kách maximálního možného množství smìsného odpadu, takže znemožòují 
využití druhotných surovin a snahu o jejich separaci. 

Pøitom spalování vytváøí nìkolikanásobnì ménì pracovních míst než recyklace 
a kompostování komunálního odpadu. 

Nakládání se zbytkovým odpadem

Nelze ze dne na den zajistit tøídìní a recyklaci veškerého vznikajícího odpadu. 
Menší èást odpadkù nelze využít. Vìtšinou se skládá z pøedmìtù, které jsou        
v souèasnosti považovány za nevhodné k dalšímu použití, nerecyklovatelné       
a nekompostovatelné. Tvoøí ji také materiál, který se nepodaøilo vytøídit. 

Tento zbytkový odpad - jehož množství se postupnì snižuje - je výhodné dotøídit 
a upravit. Optimálním øešením  jsou takzvané technologie mechanicko-biologic-
ké úpravy odpadù (MBT - z anglického mechanical-biological treatment). MBT 
zajistí, aby odpady byly co nejménì biologicky závadné a nevyvolávaly che-
mické reakce, emise skleníkového plynu metanu a vyluhování toxických látek 
do pùdy èi podzemních vod, což je nejvìtší problém souèasných skládek smìs-
ného odpadu. Zároveò zajistí snížení množství zbytkového odpadu na naprosté 
minimum. 

MBT využívá kombinace sít, magnetù, vzdušných a elektrických proudù k od-
stranìní kovových, plastových a jiných materiálù. Následuje kompostování 
nebo úprava zbytkového odpadu v bioplynových stanicích, což zajistí rozložení 
organické složky - papíru, textilu apod. Hmota podrobená této úpravì má velmi 
malou hmotnost i objem. Pokud není dostateènì èistá, aby ji bylo možné použít 
jako kompost, lze ji skládkovat. Tento 
zpùsob nakládání s odpadem je z ekolo-
gického hlediska nejvýhodnìjší [23]. 
Úpravu zvládnou i malá místní zaøízení 
na úpravu odpadù.

Hnutí DUHA vydalo publikaci, která 
podrobnì popisuje øešení technologie 
MBT vèetnì praktických doporuèení 
pro místní úøady [24].

.
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Díky MBT spolu s širokou kampaní propagující recyklaci a kompostování se 
podaøilo kanadskému Edmontonu snížit objem odpadù o 70%. V souèasnosti se 
systém MBT zaèíná uplatòovat v Evropì - v Nìmecku, Rakousku, Itálii a belgic-
kém Vlámsku.

Skládkování upraveného odpadu pochopitelnì není požadovaným výsledkem 
koncepce nulového odpadu. Aèkoli je materiál biologicky stabilní a lze jej tedy 
bezpeènì skládkovat, toto øešení stále pøedstavuje do urèité míry plýtvání 
pøírodními surovinami. Je proto tøeba hledat technologické postupy, které by 
umožnily jeho další využití. Pokrok v posledních letech, který dramaticky 
zvìtšil recyklovatelný podíl odpadu, ukazuje, že s takovými inovacemi mùžeme 
reálnì poèítat. 

.

12

Zaøízení na mechanicko-biologické zpracování odpadu v Drážïanech

Drážïany a Halifax

Drážïanská radnice se v roce 1996 chystala postavit spalovnu. Nakonec ale pro-
jekt zamítla a rozhodla se pro kombinaci silné recyklace s MBT. Základní kámen 
zaøízení na mechanicko-biologické zpracování položili v bøeznu 2000. Už v prvním 
ètvrtletí roku 2001 jej uvedli do provozu a Drážïany jako první nìmecké mìsto 
splnily podmínky odpadového hospodáøství, kterých podle spolkových zákonù 
musí dosáhnout do roku 2010. 

Investice do kombinace tøídìní odpadu, recyklace a MBT vyšla Drážïany levnìji 
než stavba spalovny. Má také nižší provozní náklady než spalování i skládka. 

Úspìšné zaøízení na zbytkový odpad funguje také v kanadském mìstì Halifax.     
V provozu jsou bìžící pásy, které obsluhují dobøe chránìní zamìstnanci. Ti oddì-
lují recyklovatelný materiál (který nebyl vytøídìn u  zdroje, tj. v domácnostech), 
rozmìrné pøedmìty a jedovaté látky, jako jsou baterie a plechovky od barev (jež 
lidé sami neodnesli do sbìrných støedisek). Na pásech tak zùstává zneèištìný 
biologický odpad a rùzné nerecyklovatelné plastové pøedmìty. Tento materiál se 
drtí a prochází kompostovacím procesem. Úèelem operace je stabilizovat zneèiš-
tìný biologický odpad. Pøi efektivnìjším tøídìní u zdroje lze tento materiál použít 
(po odstranìní plastù) k pøekrytí skládky.

.

.

.

.
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5. Úspìšná øešení svìtových mìst a regionù

Koncepce nulového odpadu už dávno není abstraktní vizí. Úspìšnì ji realizuje 
øada svìtových mìst, obcí a regionálních samospráv. Uvádíme zde pro ilustraci 
nìkolik pøíkladù. 

Koncepce nulového odpadu se zatím rozšíøila zejména na Novém Zélandu,        
v Austrálii a v severní Americe. Proto uvádíme hlavnì pøíklady z tìchto zemí. 
Ovšem podobných výsledkù dosahují také naši sousedé v Rakousku a Nìmec-
ku, kde míra recyklace komunálního odpadu èiní asi 50% [25]. 

Provincie Nové Skotsko, Kanada: Koncem osmdesátých let plánovalo hlavní 
mìsto kanadské provincie Nové Skotsko, Halifax (350 tisíc obyvatel), novou 
spalovnu s kapacitou 500 tun/den. Po diskusích s veøejností však radnice návrh 
stáhla s poukazem na vysoké investièní náklady a hrozbu, kterou by znamenala 
pro rozvoj intenzívní recyklace. Zvolila proto jiné øešení. 

Provincie podporuje domácí kompostování a zavedla sbìr tøídìného biologic-
kého odpadu i recyklovatelných materiálù, uvedla do provozu 95 ekologických 
center, kde sbírají povinnì zálohované nápojové obaly, zprovoznila zaøízení na 
recyklaci pneumatik, místa pro odložení nebezpeèného odpadu i pro recyklaci 
stavebních odpadù, dvì kompostárny apod. Na skládku se mùže ukládat pouze 
nerecyklovatelný, netoxický a nerozložitelný materiál. Bìhem pouhých pìti let 
program dosáhl 50% snížení skládkovaného odpadu a vytvoøil pøes 3 000 
pracovních míst. Nepoèítáme-li stavební a demolièní odpad, Halifax v letech 
1989-2000 snížil množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele témìø    
o 60%. [26]

Dilbeek, Belgie (38 tisíc obyvatel): Mìsto dobøe ilustruje, že snižování množství 
odpadù má úspìch také v evropských zemích, kde se koncepce nulového od-
padu doposud nerozšíøila. 

Pùvodní odhady mìsta poèítaly s náklady na odpadové hospodáøství ve výši     
2-2,5 mil. euro v roce 1997. Zásadní zmìna odpadového hospodáøství vèetnì 
zavedení pytlového sbìru surovin, podpory domácího kompostování, zøízení    
3 000 komunitních kompostáren a zmìny poplatkù z paušálních na platby 
vymìøené podle množství produkovaných odpadù umožnila, že v roce 1996 
odpadové hospodáøství radnici pøišlo na pouhého 1,25 miliónu euro. Mìsto 
pøitom bìhem pouhých šesti mìsícù roku 1996 dokázalo omezit produkci 
domovních odpadù na 60% pùvodního množství. [27] Zkušenosti Dilbeeku 
podrobnìji popisuje publikace o šetrných øešeních odpadového hospodaøení, 
vydaná Hnutím DUHA. [28]

.
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Canberra, Austrálie (270 tisíc obyvatel): australské hlavní mìsto si v roce 1996 
vytyèilo cíl snížit množství odpadu na nulu do roku 2010 a pøemìnit dvì skládky 
na recyklaèní a kompostovací centra. Zatím se podaøilo omezit množství sklád-
kovaných odpadù o 51%. Recyklace se oproti roku 1995 zvýšila o 80%. Místní 
skládka pøipomíná spíše prùmyslový park než klasickou skládku. [29]

Melbourne, Austrálie: Efektivní pøístup k prevenci a minimalizaci odpadù 
používá australská metropole Melbourne. Poèítá se 65% snížením množství 
smìsných domovních odpadù bìhem deseti let, vèetnì cíle na 10% snížení 
celkového množství vznikajících odpadù. [30]

Okres Del Norte, Kalifornie, USA (30 tisíc obyvatel): Del Norte byl první okres 
v USA, který hospodaøí s pevným odpadem podle koncepce nulového odpadu, 
pøijaté v roce 2000. Úøedníci oèekávají, že program usnadní radikální trans-
formaci odpadového hospodáøství na ekonomiku, která bude úèinnì využívat 
pøírodních zdrojù. [31]

Novozélandské mìstské rady: v roce 2001 pøijalo 40% ze 74 novozélandských 
místních zastupitelstev zámìr dosáhnout nulového množství odpadu do roku 
2015. Pøedpokládá se, že rozvojem recyklace a kompostování bude bìhem deseti 
let vytvoøeno 40 000 nových pracovních míst. [32]

Seattle, USA (540 tisíc obyvatel): pøijal nulový odpad v roce 1998 jako strategic-
ký princip odpadového hospodáøství. Plán zdùrazòuje hospodaøení se zdroji 
namísto s odpady a šetøení pøírodních zdrojù prevencí a recyklací odpadù. [33]

Stejnì jako v kanadském Halifaxu, rovnìž v Seattlu mìla radnice zámìr øešit 
problémy odpadového hospodáøství stavbou spalovny, a také zde od nìj, mimo 
jiné kvùli nesouhlasu veøejnosti, odstoupila. Mìsto tedy zahájilo agresivní 
recyklaèní program, jehož nejdùležitìjší èástí je pytlový sbìr tøídìných odpadù, 
platba obèanù podle množství vyprodukovaných odpadù, výchovné programy 
a finanèní podpora recyklace v podnikatelském sektoru. V roce 1988 si mìsto 
stanovilo zámìr recyklovat 60% komunálních odpadù do roku 1998 vèetnì 
dílèích cílù: 40% pro rok 1991 a 50% v roce 1993. V roce 1996 se podaøilo dosáh-
nout 44% míry recyklace a kompostování komunálních odpadù, pøièemž 
náklady na odpadové hospodáøství zùstaly stejnì vysoké jako v roce 1987 - tedy 
155 dolarù za tunu, pøièemž množství smìsných komunálních odpadù kleslo      
o 13%. [34] 

San José, Kalifornie, USA (870 tisíc obyvatel): Základem recyklaèního progra-
mu je v tomto jedenáctém nejvìtším mìstì USA pytlový sbìr tøídìných odpadù, 
platby obèanù podle množství vyprodukovaných odpadù a finanèní motivace 
prùmyslu k recyklaci a snižování množství odpadù. Výsledkem byla 43% míra 

.

.

.

.

.

.

14

NULOVÝ ODPAD

recyklace a kompostování v roce 1996 a snížení množství smìsných komu-
nálních odpadù v letech 1993-96 o 2%. Náklady na domácnost pøitom zùstaly   
po zapoètení inflace stejné: v roce 1993 èinily 207 dolarù, o ètyøi roky pozdìji    
210 dolarù. [35] 

Bellevue, stát Washington, USA (105 tisíc obyvatel): Mìsto zahájilo svùj 
recyklaèní program v roce 1989 a bìhem sedmi let dosáhlo 60% míry recyklace    
a kompostování komunálního odpadu a 26% snížení množství smìsných 
komunálních odpadù. Základem recyklaèního programu je platba obèanù podle 
množství vyprodukovaných odpadù a kompostování. [36]

Guelph, provincie Ontario, Kanada (100 tisíc obyvatel): na skládce nekonèí 58% 
materiálu, ovšem pøímo z popelnice na skládku nejde vùbec žádný odpad. Obec 
využívá mokro-suchý systém sbìru, kterého se úèastní 98% obyvatel. [37]

Belleville, provincie Ontario, Kanada (40 tisíc obyvatel): snížení množství 
skládkovaných odpadù o 63%.

Sidney, provincie Ontario, Kanada (17 tisíc obyvatel): snížení množství 
skládkovaných odpadù o 69%.

Trenton, provincie Ontario, Kanada (15 tisíc obyvatel): snížení množství 
skládkovaných odpadù o 75%.

Belleville, Sidney a Trenton jsou souèástí programu Blue Box 2000. Na ulici se 
sbírá 20 rùzných materiálù. Užívají systém platby za množství a motivují tak 
obèany kompostovat na svých zahradách (úèastní se 65% obèanù). [38]

Bellusco, Itálie (6 tisíc obyvatel): malé mìsteèko nedaleko Milána snížilo množ-
ství skládkovaných komunálních odpadù o 73%. [39]

Gazzo, Itálie (3 tisíce obyvatel): obec nedaleko Padovy snížila množství odpadù 
o 81%. [40]

Recyklaèní cíle

Stanovení dílèích, postupných recyklaèních cílù je dobrým prostøedkem pro 
realizaci koncepce nulového odpadu. 

Mnohé evropské státy si stanovily vysoké recyklaèní cíle. Napøíklad Nizozem-
sko hodlá do roku 2012 zvýšit využívání odpadù na 87% [41]. Nyní èiní míra 
recyklace pouze domovních odpadù v této zemi 45% [42]. Dánský odpadový 
plán pro období 1998 - 2004 urèuje za prioritu prevenci odpadu rozšíøením 
ekologických daní, podporou opakovaného použití a èistých technologií. 
Souèástí plánu je ovšem také dosažení 64% míry recyklace odpadù. Dánsko ji 
však dosáhlo již v roce 1999, tedy s pìtiletým pøedstihem. [43]
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Podobnì velmi kvalitní recyklaèní cíle stanovily jednotlivé státy USA. Oregon     
a Colorado si daly cíl recyklovat a kompostovat 50% odpadù do roku 2000, 
Kalifornie pak požadovala, aby téhož cíle dosáhl každý kalifornský okres. 
Zatímco Massachusetts stanovil o 4% nižší cíl, stát Washington požadoval dosa-
žení padesátiprocentní míry recyklace/kompostování dokonce již do roku 1995. 
Všechny však pøedbìhl stát New Jersey, který cíl až 65% míry recyklace/kom-
postování stanovil už pro rok 2000. [44]

6. Odpovìdnost výrobcù za odpad

Komunální øešení musí v koncepci nulového odpadu doplnit legislativní opatøe-
ní, která pomohou prevenci vzniku odpadu: zákony, jež zajistí odpovìdnost 
výrobcù za výrobky a obaly po skonèení jejich životnosti. Mìsta, obce a kraje, 
které se rozhodnou pro nulový odpad, by mìly využít svého vlivu a taková 
opatøení u vlády a poslancù prosazovat. 

Výrobky, které jsou levnìjší než konkurenèní zboží, protože po použití mohou 
být vyhozeny, vlastnì dostávají dotaci z veøejných prostøedkù. Reálná cena totiž 
není nižší. Pouze ji namísto výrobce platí obec nebo mìsto a potažmo daòoví 
poplatníci. 

.
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S vratnými zálohovanými obaly se obce pøi nakládání s odpady v podstatì 
nesetkají, protože je zákazníci prostøednictvím prodejce vrací výrobci k opì-
tovnému použití. Ale výrobce nápojù v nevratných lahvích své zboží pošle na trh     
a ponechá na obci, aby je po použití odvezla na skládku èi k recyklaci. Má tedy 
mnohem ménì starostí i nákladù. Prosadit legislativu, která to zmìní, mohou 
pomoci také radnice a obecní úøady. 

Vùbec nejvìtším pøíkladem spoleèného tlaku obcí, veøejnosti a ekologických orga-
nizací byla kampaò za prosazení vìtší odpovìdnosti výrobcù za nápojové obaly      
v roce 2000. Návrh Hnutí DUHA podpoøilo 670  mìst a obcí, pøes 25 000 obèanù     
a více než 100  rùzných obèanských sdružení, spolkù èi nadací.

.

Individuální odpovìdnost výrobcù za zboží umožní zahrnout tyto náklady 
pøímo do ceny výrobku. Pokud výrobek a jeho obal nelze opìtovnì použít, recy-
klovat nebo kompostovat, musí být výrobce odpovìdný za jejich shromaž-
ïování a likvidaci po skonèení životnosti. Takový postup výrobce pøimìje, aby 
dávali pøednost designu snižujícímu množství odpadù na minimum - a obcím, 
mìstùm èi krajùm pomáhá øešit koncepci nulového odpadu. 
.
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Pøitom taková legislativa stimuluje vyšší materi-
álovou efektivnost prùmyslu, a pøispívá tak rov-
nìž ke snížení nákladù a jeho vyšší konkurence-
schopnosti. 

Klasickým pøíkladem legislativy zakotvující odpo-
vìdnost výrobcù jsou nìkteré zákony požadující 
využívání vratných lahví. Ale v Evropské unii          
i jednotlivých èlenských zemích i dalších státech se 
taková øešení objevují i pro další druhy zboží: 
bater tomobily. 

7. Pøíležitosti pro prùmysl a podnikání

Koncepce nulového odpadu také otevírá pøíležitost pro úplnì nový druh pod-
nikání: obchodníci neprodávají pouze výrobky, ale zároveò i soubory služeb      
k nim patøící. V podstatì se tedy zmìní zpùsob, jakým kupujeme a používáme 
zboží. Zákazník si namísto koupì televizi nebo praèku pronajme a výrobce se 
postará o modernizaci, údržbu a recyklaci výrobku po skonèení nájmu.

.
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Spoleènost Interface Carpets, jeden z nejvìtších svìtových dodavatelù kobercù, 
zmìnila zamìøení svého podnikání. Neprodává již výrobky, ale služby. Své koberce 
zákazníkùm pronajímá a staré odebírá zpìt k opravì nebo recyklaci. Interface je 
také prùkopníkem v dlaždicovém zpùsobu pokládání kobercù, který umožòuje 
vymìnit pouze tu èást koberce, která je prochozená. [45]

.Další výrobci znovu míchají nevyužité barvy, a poté je darují na mìstské 
projekty nebo z nich recyklací vyrábí barvy nové. Pokud se pro podobné 
projekty nenajde podnikatel, je vhodné k tomuto úèelu využít mìstských 
sbìrných dvorù èi center zabývajících se opìtovným používáním a opravami. 

8. Principy koncepce nulového odpadu

Plánování strategie nulového odpadu pomùže struèný a srozumitelný pøehled 
jeho hlavních principù a rozdílù oproti dnes bìžnému øešení odpadového hos-
podáøství. 

moderní, ambiciózní koncepce šetrného odpadového hospodáøství
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Dnešní praxe Koncepce nulového odpadu

Hlavní 
principy

Státní 
politika

Dodávky 
pøírodních 
materiálù

Design 
výrobkù 
a obalù

Výroba

Prodej 
a distri-
buce

Konec 
životního 
cyklu

Spotøeba

   tok surovin z pøírodních zdrojù na 
skládky
   nízká zodpovìdnost výrobcù za 
ekologické a sociální dopady 
výrobkù a obalù
   dùraz na centralizovaný a kapitá-
lovì nákladný prùmysl, èasto kon-
trolovaný nadnárodními korporace-
mi (tìžba i nakládání s odpady)

   odstraòování odpadù financují 
daòoví poplatníci
   regulace vybraných exhalací a dal-
ších emisí v daných zaøízeních
   pøímé i nepøímé dotace tìžebního 
a odpadového prùmyslu

   orientace na pøírodní zdroje a tìž-
bu 
   toxické materiály

   dùraz na marketing a prodej
   pozornost recyklaci, èisté produk-
ci nebo ekologickému designu vý-
robci vìnují pouze tam, kde je 
k tomu nutí pozornost veøejnosti
   krátká životnost výrobkù, umož-
òující zvýšit prodej

   firmy se snaží minimalizovat krát-
kodobé výrobní náklady instalací 
èistících zaøízení tzv. na konci potru-
bí (filtrù, odstraòování vzniklých 
odpadù atd.)

   prodejci a distributoøi nepøijímají 
zodpovìdnost za ekologické 
dopady
   dùraz se klade na širokou nabídku 
a mezinárodní obchod

   øada ekologických nákladù není 
reflektována v cenì výrobku
   daòoví poplatníci nesou vìtšinu 
nákladù na skládkování a recyklaci

   zákazníci vybírají zboží podle ceny 
a krátkodobé kvality

   uzavøený tok surovin s minimálními vstupy 
a výstupy
   odpovìdnost výrobcù za celý životní cyklus 
výrobkù a obalù, která ovlivòuje design zboží
   dùraz na kvalitu života spoleènosti a efektiv-
ní využívání zdrojù
   dùraz na místní podnikatele, rozvoj regionál-
ních ekonomik, zamìstnanost

   odpady odstraòují výrobci ze zákona odpo-
vìdní za své výrobky po ukonèení životnosti
   vytvoøení podmínek nebo pøímých dotací, 
které podporují rozvoj prùmyslu šetøícího 
pøírodní zdroje

   dùraz na recyklaci materiálù a šetrnou tìžbu 
pøírodních surovin
   dùraz na užívání netoxických materiálù

   ekologický design, snaha snížit spotøebu pøí-
rodních zdrojù i zneèištìní na minimum, 
omezit náklady na recyklaci nebo opakované 
použití
   dùraz na minimalizaci odpadù, trvanlivost, 
opravitelnost a recyklovatelnost zboží
   maximální životnost výrobkù

   výrobci zavádìjí nové technologie zamìøené 
na maximální snížení odpadù, zneèištìní 
a plýtvání, rozvoj recyklace a opakovaného 
používání 
   výrobci nesou odpovìdnost za své výrobky 
a obaly po skonèení jejich životního cyklu
   výrobci prosazují principy nulového odpadu 
pøi výrobì svého zboží smlouvami s dodava-
teli, aby i oni nesli odpovìdnost za své 
výrobky

   rozvoj pronájmù výrobkù, které zùstávají ve 
vlastnictví výrobce nebo prodejce
   prodejci a distributoøi jsou aktivními partnery 
pøi zpìtném odbìru výrobkù a propagaci 
ekologicky šetrného zboží
   dùraz na místní výrobce, místní distribuci 
a prodej

   cena zahrnuje plnou náklady na ekologické 
dopady výrobkù a odpadù
   výrobci nesou vìtšinu nákladù za odstranìní 
zboží po skonèení jejich životního cyklu

   zákazníci vybírají výrobky podle ekologických 
dopadù, ceny a kvality
   zákazníci se podílejí na recyklaci a opakova-
ném použití výrobkù
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Návratka pro obecní, mìstské a krajské úøady

Hnutí DUHA prosazuje zavádìní koncepce nulového odpadu v èeských mì-
stech, obcích, krajích a regionech. Spoleènì s kraji a obcemi hodlá vytvoøit koalici 
pro nulový odpad, která by:

radami a informacemi pomáhala radnicím a obecním úøadùm i 
krajùm zavádìt koncepci nulového odpadu do praxe
dodávala místním úøadùm informace o efektivních øešeních 
nakládání s odpady
pomáhala místním úøadùm prosazovat opatøení, která pomohou 
uskuteèòování koncepce nulového odpadu, na celostátní èi krajské 
úrovni
pomáhala potøebným zmìnám odpadové legislativy
zajiš�ovala výmìnu zkušeností a informací 
usnadòovala pøístup k finanèním prostøedkùm z EU na zavádìní 
koncepce nulového odpadu

Má-li Vaše mìsto, obec nebo sdružení obcí zájem spolupracovat a získat další 
informace o koncepci pro nulový odpad, zašlete nám prosím pøiloženou návrat-
ku. Nejde o závazný vstup obce nebo mìsta do žádného sdružení, pouze 
zajištìní kontaktu. Každá, i sebemenší obec, je pro nás cenná.

.

.

Obec/mìsto/kraj/
regionální sdružení obcí:   

Kontaktní adresa:      

Kontaktní osoba:     

Funkce kontaktní osoby:

Telefon:

Internetové stránky:

E-mail: 
- papír a lepenka:                      t/rok

- sklo:                    t/rok
- biologicky roz-
  ložitelný odpad:                       t/rok

- plasty:                     t/rok

- kovy:                       t/rok

za rok:
Poèet obyvatel:
Množství produkovaných 
komunálních odpadù:                            t/rok
Množství oddìlenì sbí-
raných odpadù celkem:                          t/rok

Doplòující informace:
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