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Zero waste je přístup k životu, který usiluje o minimalizaci vzniku odpadu. Nula v názvu je

symbolickým ideálem pro redukci naší ekologické stopy v co největší možné míře – a ta může

být pro každého jiná. Zero waste je ojedinělý návod, jak svůj život přetvořit v jednodušší,
radostnější a zodpovědnější bytí.

Tento manuál je vytvořený pro veřejné prostory, které nabízejí zákazníkům ze svých kiosků a

občerstvení nápoje a pochutiny. Manuál byl aplikován na veřejný prostor Prahy 8 Přístav

18600 ve spolupráci s hl. městem Praha.

Zamítněte, co nepotřebujete:
Zamyslete se nad tím, zda opravdu potřebujete tu novou trendy halenku nebo tu brožurku,

kterou vám dávají zadarmo. Nenoste si domů zbytečnosti a dejte vědět i ostatním, že tyhle

věci nejsou potřeba.

Zredukujte, co máte.
Válí se vám doma kupa oblečení, které už si nikdy nevezmete a v kuchyni máte věci, o

kterých ani nevíte, k čemu slouží? Dejte jim nový domov. Darujte je třeba kamarádovi, který
se zrovna stěhuje. Redukovat můžete třeba i spotřebu vody. Kratší sprcha, redukce průtoku

polootevřenou pákou nebo zavřený kohoutek při čištění zubů řeší mnohé.

Znovu použijte, co nemůžete zamítnout ani zredukovat.
Vyhýbejte se “jednorázovkám”. Místo jednorázového příboru volte nerezový na více použití.
Rozbité věci se pokuste opravit. Pamatujte, že v sekáčích se dají někdy najít opravdové
klenoty, tak koukněte po nové halence třeba tam. 

Zrecyklujte, co se nedá zamítnout, zredukovat a znovu použít.
Jestliže se vám něco nepodařilo zamítnout, zredukovat nebo znovu použít, pak přistupte k

recyklaci. Cílem zero waste není recyklovat více, ale méně. K tomu by vám měly pomoci

předchozí kroky.

Zkompostujte svůj biodpad.
Všechny slupky od brambor patří na kompost. Svůj bioodpad nemíchejte se směsným

odpadem. Pokud se bojíte zápachu, můžete bioodpad skladovat v mrazáku.
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Obecně se věří, že nejlépe recyklovatelným materiálem je sklo. Dá se zpracovávat stále

dokola a neztratí svou kvalitu ani vlastnosti. Ideální je oddělovat barevné od čirého,

protože při smíchání i malého množství už se nikdy nevytvoří čirá lahev *1

Jen malá část v současnosti produkovaných plastů se dá dobře recyklovat (může za to

různost materiálů). Pokud si nejste jistí, zda daný plast patří do žluté popelnice, je pořád

lepší plast hodit do plastu než do směsi (i pokud je nerecyklovatelný). Takhle má šanci se

dostat alespoň do spalovny. Vše ze směsi jde rovnou na skládku.

Nejjistější volbou jsou plastové lahve (v ideální případě čiré). Ty jsou totiž v tomto

odvětví nejlépe recyklovatelné a proto i nejžádanější.  *2
Vyhýbejte se černým polystyrenovým podtáckům (např. u zeleniny a ovoce). *3

Čistý papír je dobře recyklovatelný, ale ne donekonečna. *4
Pokud máte odpad z již recyklovaného papíru (účtenky, ubrousky, obaly od vajíček) s

největší pravděpodobností přijde na kompost. *5
Mastný, ani špinavý papír do kontejneru na papír nepatří. *6

Pokud přemýšlíte, jestli koupit mléko v plastu nebo ve skle, následující zásady by vám měly

být pomůckou. Nejlépe vybírejte takový sortiment, který je ve vratných nádobách

(limonády). Zvažte možnosti vašeho provozu. Nemá smysl předejít vzniku jednoho druhu

odpadu za cenu vzniku odpadu jiného (např. čerstvé mléko ve vratných sklenicích, které se

předčasně zkazí). 

Rada: Platí, že směsný odpad jede rovnou na skládku, pokud se však nějaký materiál objeví v

popelnicích na tříděný odpad, má ještě šanci se zrecyklovat  nebo skončit ve spalovně.

Sklo

Plast

Papír
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NA VÝROBU KAŽDÉ VĚCI JSOU SPOTŘEBOVÁVÁNY 

DRAHOCENNÉ ZDROJE A ENERGIE. 

PROTO PAMATUJTE: 

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TAKOVÝ, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.



Tetrapacky sice recyklovatelné jsou, ale je to velmi složitý proces, týká se pouze části

materiálu, který je v tetrapacích použitý. Nejideálnější je nahradit je vratným sklem.*7
Kompozitní materiály jako například kelímky od kávy recyklovat nejde. Patří mezi ně i další
jednorázové papírové nádobí. Aby se papír nepromočil je totiž potáhnutý tenkou vrstvou

plastu.*8 Plastové jednorázové nádobí ze zákona Evropského parlamentu a rady od

července 2021 nebude uváděno na trh.*9

Doporučujeme se tomuto materiálu zcela vyhnout. 

Jedná se o nový a ještě neprobádaný materiál. Jeho označení je samo o sobě
problematické. Stačí jen pětinový podíl bioplastu v celém obsahu materiálu a už může

získat označení bioplast. 

Je rozdíl mezi materiálovou rozložitelností a chemickou. Bioplasty se rozpadají jen v

průmyslových kompostech za přítomnosti specifických organismů a určité teploty. Na

běžném kompostu se tedy nerozloží. Ani po tomto rozkladu však nebylo potvrzeno ani

vyvráceno, zda vzniklý kompost obsahuje bioplasty či nikoliv. 

Pokud se tyto plasty dostanou do kontejneru na plast, kontaminují a znehodnotí celou

várku plastů. Neboť na třídírně jsou téměř nerozeznatelné od normálních plastů a nedají
se ani stejně recyklovat.

Tetrapack a jiné kompozitní materiály

Bioplasty *10

zdroj: plzen.cz



Udělat si seznam veškerého odpadu, který bar produkuje. Od zbytků z ovoce a

zeleniny až po skleněné lahve. Důležité je přistupovat k odpadovému auditu s myšlenkou

předcházení vzniku odpadu. To znamená, že pokud máte na baru limonády ve skleněných

lahvích, které potom recyklujete, měli byste se zamyslet nad tím, zda neexistuje

možnost nahradit je za vratné lahve. 

Odpady, které nedokážete nahradit vratnými, můžete upcyklovat a využít je k jiným

účelům. Příklady: lahvičky využít jako vázičky, z nevratných barelů vytvořit květináče

nebo z obalů na kávu vytvořit cukřenky apod.

Sortiment baru vybírejte podle zásad v kapitole “O materiálech a recyklaci”. Myslete

nejen na to, co nabízíte zákazníkům (nápoje, pochutiny), ale také co a v jakých obalech

nakupujete pro provoz baru (mléko, bylinky…).

Můžete si vybrat, koho svými nákupy podpoříte, proto si pečlivě vybírejte, od koho

nakupujete a v jaké kvalitě jsou dané produkty. I to má velký vliv na životní prostředí.
Část sortimentu můžete nakupovat v lokálním bezobalovém obchodě nebo si vytvořit
vlastní síť lokálních dodavatelů.

Účtenky vybírejte tak, 

Vydávejte je pouze na vyžádání.

Jděte svým návštěvníkům příkladem a proto se nejdříve pokuste zamezit produkci

odpadu na vašem baru. Tomu by měl předcházet “odpadový audit” před začátkem sezóny a

následné zavedení opatření z něj vycházejících.

Odpadový audit

Sortiment baru

Účtenky

         aby byly bezplastové a BPA free.*11
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Nepoužívejte sladidla ani smetany v jednorázových obalech. 

Cukr ponechte ve slámce na baru, případně ji umístěte na jednotlivé stoly. 

Vždy se při objednávce předem zeptejte, zda chce zákazník mléko či smetanu a buď mu ji

rovnou nalijte do kávy nebo ji podávejte vedle kávy ve speciální znovupoužitelné
nádobce. 

Používejte dřevěná míchátka nebo ještě lépe, poskytněte k použití na baru klasické
lžičky. 

Ubrousky vydávat pouze na vyžádání nebo je umisťovat na jedno místo na baru pro ty, co

potřebují.

Rostlinné zbytky z baru nebo ze stánku s občerstvením vyhazujte do kompostu nebo

biodpadu. Pokud produkujete i odpad živočišný nebo tepelně upravený, pořiďte si hnědou

popelnici na bioodpad. V případě, že umožňujete návštěvníkům v prostoru grilovat,

nabídněte jim také tuto možnost, jak se zbavit tohoto druhu odpadu.

Na biodpad si můžete pořídit speciální hnědou popelnici, vermikompostér s žížalami nebo

si rovnou založit vlastní kompost v prostoru. 

Můžete také v okolí hledat veřejné kompostéry na https://kokoza.cz/mapa/, kde se taky

dozvíte, jak správně kompostovat.

Kelímky na studené nápoje: Nejlepší variantou jsou zálohované kelímky, ale můžete

použít například i zrecyklované zavařovačky. Výhodu je, že náklady na ně jsou minimální,
ale nevýhodou, že se snadno rozbijí.
Kelímky na teplé nápoje: Kelímky na kávu a jiné teplé nápoje patří mezi kompozitní
materiály, které není možné třídit, ani kompostovat. To platí i pro “bio kompostovatelné”

kelímky.

Sladidla, smetany, ubrousky a lžičky do kávy

Bioodpad

Kelímky

Je potřeba se vyhnout veškerým plastovým kelímků. Zakupte zálohované kelímky nebo

prozkoumejte, zda se ve vaší lokalitě nemůžete zapojit do některé z iniciativ vratných

kelímků např. otoč kelímek. Své zákazníky motivujte k tomu, aby si nosili vlastní kelímky na

nápoje. Dejte jim to vědět slovně, cedulkou na baru, na sociálních sítích... Motivovat je

můžete i slevou.

         Proto jako nejvhodnější řešení navrhujeme:

         1. Zapojení se do některé z iniciativ vratných kelímků
         2. Zakoupení vlastních teplotně odolných kelímků
         3. Využití starého nádobí
         4. Využití starých a vymytých zavařovaček



Používejte dřevěné příbory.

Nakupte nádobí z bambusu nebo dřeva bez příměsi PLA a jiných “bio plastů”. 

Koukněte se, zda se můžete zapojit do některé iniciativy vratného nádobí (otoč
kelímek, rekrabička apod.). 

Podporujte vlastní přinesené nádobí a umožněte nabrat si jídlo do vlastní krabičky.

Tato informace by měla být uvedena na stánku nebo v jeho blízkosti. České zákony přímo

nezakazují podávání občerstvení do nádoby zákazníka. Stačí splňovat zásady HACCP.

Zjistěte, jak se k tomu vyjadřuje vaše lokální hygienické stanice.

Používejte eko přípravky ideálně ve velkém nebo koncentrovaném balení, abyste

předešli spotřebovaným obalům.

Houbičky na nádobí požívejte pratelné nebo kompostovatelné jako je např.: lufa.

Hadříky na úklid nepoužívejte jednorázové, ale látkové.

Rukavice nepoužívejte jednorázové, ale z odolného materiálu, který vám dlouho vydrží.

Občerstvení
Stánek s občerstvení bývá oříšek. Neztrácejte, ale hlavu. Máte hned několik možností:

Drogerie

Odpad, který bar nebo prostor produkuje nemusí skončit pouze odpadkovém koši, ale mnoho

znečišťujících látek je i ve vodě, kterou vypouštíme.



Umístěte v prostoru dostatek popelníků a to nejen na stoly, ale ujistěte se také, že je

jich několik volně v prostoru. 

K popleníkům nebo na místa na zemi, kde se často nedopalky hromadí, můžete umístit

edukativní ceduli např. Děkujeme, že nedopalky házíte do popelníků.; Tenhle špaček patří
do koše. atd.

Rozmístěte v prostoru dostatek košů na směsný i tříděný odpad. Navrhujeme vždy

umisťovat koše v kombinaci plast, směs (případně jiné). 

Postarejte se o to, že budou koše viditelně označeny a to i v noci. Krom barvy je také
odlište zřetelnými nápisy “plast” a “směs” (případně anglicky).

Toalety jsou místem, kde je příležitost návštěvníky edukovat o předcházení vzniku

odpadu. Například na dveřích toalet nebo u zrcadel skrze krátké slogany. 

Toaletního papír a ubrousky, by měli být z recyklovaného papíru. Nejvhodnější
alternativa papírových ubrousků jsou samozřejmě fény na ruce (hned po ručnících).

Je důležité, aby návštěvníci věděli, že vstupují do zero waste prostoru a jak se v něm chovat.

Proto je podstatné je o tom informovat. A to ať na sociálních sítích, webových stránkách

nebo přímo na místě (např. při vstupu nebo u baru).

Nedopalky

Odpady

tip: Můžete informaci o druhu koše s jednoduchou hláškou vyzývající k třídění umístit také na

poklop koše. 

tip: Při používání vratných skleněných nádob je dobré na to zákazníky upozornit hned během

prodeje, ceduli nebo přímo u odpadkových košů, aby sklo vraceli na bar.

Toalety
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Edukací zaměstnanců docílíte té nejefektivnější komunikace zero waste provozu se

zákazníky.

Edukovat je můžete formou školení nebo přednášek.

Vytvořte si spolu se zaměstnanci zero waste checklist, který bude vaší kontrolou v

běžném provozu. Pokud budete splňovat námi předložený check list. Můžete navázat

spolupráci s Bezobalu, z.ú. a pokud splníte námi stanovené podmínky zero waste, získáte

ocenění Zero waste point.

Zásadním bodem celé přeměny prostoru na zero waste je edukace jak zaměstnanců, tak

veřejnosti. K té může docházet na několika místech: na sociálních sítích, webu, u vstupu, na

toaletách, u baru, u stánku s občerstvením atd.

Zaměstnanci

Edukace zaměstnanců je naprosto zásadní. Jsou to oni, kteří v prostorách pracují a na

kterých závisí ekologické fungování podniku. Pokud si vaši zaměstnanci osvojí ekologické
návyky v provozu, pak mohou sami nacházet způsoby jak, provoz vést ekologicky.
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CHECKLIST ZERO WASTE POINT: PŘÍSTAV 18600 
 

☑ Pravidelně školit zaměstnance Přístavu 
☑ Edukovat zákazníky o udržitelném způsobu života. 
☑ Neplýtvat potravinami.
☑ Šetřit vodou v provozu baru i na toaletách.
☑ Kompostovat. 
☑ Nabízet nápoje ve skleněných obalech, s preferencí vratného skla.  
☑ Používat vratné nebo kompostovatelné nádobí. 
☑ Při nevyhnutelnosti jednorázových obalů vybírat recyklovatelný
materiál. 
☑ Nakupovat maxi balení. 
☑ Nepoužívat malá jednorázová balení. 
☑ Používat ekologické prostředky a drogerii. 
☑ Upcyklovat.
☑ Umožňovat zákazníkům nákup do vlastních nádob.



Ukažte, že vyžadujete “šetrné” chování nejen po návštěvnících, ale že se také sami

snažíte o změnu. 

Na jedno místo (např. k baru, ke vstupu do prostoru) umístěte informaci o tom, co vše se

vám už podařilo udělat směrem k zero waste s výzvou, aby se nyní zapojili i návštěvníci,

např. checklist zero waste.

Edukovat můžete letáčkem nebo jinou hravou formou.

Běžní návštěvníci

 https://www.trideniodpadu.cz/jak-se-recykluje-sklo

 https://www.trideniodpadu.cz/jak-se-recykluje-plast

 https://www.trideniodpadu.cz/jak-se-recykluje-plast

 https://www.respono.cz/jak-tridit-odpad/jak-tridit-papir/

 https://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/co-lze-kompostovat/

 https://www.respono.cz/jak-tridit-odpad/jak-tridit-papir/

 https://www.trideniodpadu.cz/napojove-kartony

 https://www.samosebou.cz/2020/08/11/tridim-jako-diva-letni-grilovacky-a-pikniky/

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
 https://www.trideniodpadu.cz/bioplasty

 https://www.nejlevnejsi-kotoucky.cz/pokladni-kotoucky_k10/ekologicke-kotoucky-bio-blue4est-phenol-a-

bpa-free_k265/
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