
Produkovat ménì odpadù z obalù, ušetøit peníze 

a udìlat nìco pro životní prostøedí mùže každý. 

Jak na to?

Zkuste následující:

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

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

www.jaktridit.cz; atd.

Obaly mají svoji funkci, ale zbyteèné obaly 

zvyšují produkci odpadù, jsou drahé a mají 

negativní vliv na životní prostøedí.

V roce 2015 bylo v ÈR použito 506 800 tun 

jednorázových spotøebitelských obalù. *

72% Èechù aktivnì tøídí odpad a každoroènì do 

kontejnerù odnese každý více než 42 kg papíru, 

plastù, skla èi nápojových kartonù. * Èeši patøí 

k nejlepším v Evropì! Ale je tolik obalù potøeba?

Plastové blistry pøedbalených uzenin a sýrù 

umožòují udržet potravinu déle èerstvou 

a bezpeènì ji dopravit ke spotøebiteli, prùmìrnì 

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

nákupu u pultu.

Cena za pohodlí bývá vysoká. Napøíklad na jednu 

kávovou kapsli s 8 g kávy pøipadá 5 g odpadu zejména 

hliníku a jeho slouèenin. K recyklaci se dostane jen 

zlomek tìchto obalù. Pøitom na 1 tunu hliníku je tøeba 

vytìžit 4 tuny bauxitu a navíc vzniká pùl tuny 

nebezpeèného toxického odpadu, který mùže zpùsobit 

velké ekologické škody.

Doba
obalová

Spolufinancováno 

z prostøedkù TAÈR.

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

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

jutových tašek cca do 190 Kè.

Nakupujte do vlastní tašky a roènì 

ušetøíte minimálnì 900 Kè*. 

* Zdroj: EKO-KOM, autorizovaná obalová spoleènost

nákupy si plánujte a zvažujte i velikost balení, 

používejte vlastní košíky, sí�ovky nebo látkové 

tašky,

dávejte pøednost pultovému prodeji - výrobkùm 

nebo potravinám bez obalù,

pijte kohoutkovou vodu,

volte náhradní náplnì a koncentráty,

vybírejte obaly z jednoho druhu materiálu, 

usnadníte tím tøídìní a recyklaci,

používejte obaly opakovanì,

nepotøebné obaly vyhazujte do pøíslušných 

kontejnerù na tøídìný odpad.

Vytvoøeno v rámci projektu è. TB050MZP009. 
Øešitel GREEN Solution s.r.o.



2) Nakupujte BEZ OBALU. Nejsou to jen 

farmáøské trhy, ale také kamenné 

obchody, kde mùžete nakoupit do 

vlastních nádob.

1) Není obal, jako obal. Jsou 

situace, kdy se bez obalù 

neobejdete. Používejte obaly 

opakovanì. 

4) Voda kohoutková. Pijte 

kohoutkovou vodu, obejdete se bez 

obalu. Nebojte se požádat 

o kohoutkovou vodu i v restauracích. 

5) Nákupy u pultu. Kupujte èerstvé 

potraviny u pultu místo vakuovì 

balených.

6) Kamenný obchod. Nejen, že si 

mùžete zboží osobnì prohlédnout, 

ale na cestu z obchodu domù už 

další obal nepotøebujete.

7) Barevné kontejnery. Nádoby na 

tøídìní odpadu nebývají dál než 100 

metrù. *

8) Recyklaèní kruh. Smyslem 

recyklace je využívat materiály 

opakovanì. Nakupujte produkty 

z recyklovaných materiálù, teprve 

pak se kruh uzavøe.  

3) Právo volby. Nabídka 

obchodníkù je velmi široká a tak si 

mùže každý zvolit, zda koupí 

smetanu do kávy, cukr èi sušenky 

v jednom obalu, nebo v mnoha 

mini porcích. Pokud nehrozí, že se 

vám obsah velkého balení zkazí, 

dejte mu pøednost.

CUKR

CUKR

OBCHOD

* Zdroj: EKO-KOM, autorizovaná obalová spoleènost
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