Fyzická kniha co nejpřátelštější k životnímu prostředí by měla být vytištěná na recyklovaném
papíře a měla by mít měkkou vazbu šitou drátem.
Kniha, kterou právě držíte v ruce, je ale na šití drátem příliš tlustá a recyklovaný papír se
hodí spíše k výrobě kartonů a lepenky, popřípadě na čistě textové knihy. Při tisku příliš práší
a barevné reprodukce se vlivem vyšší savosti papíru rozpíjí a ztrácí na intenzitě.
Zvolili jsme proto kompromis. Kniha je vytištěna na bezdřevém nenatíraném ofsetovém
papíře o plošné hmotnosti 100 g/m2. Sice jsme mohli kvůli ještě lepší reprodukci fotograﬁí použít
křídový (natíraný) papír, ale myslíme, že výsledek je dobrý i bez zvýšeného množství minerálních
plniv, nátěrů a dalších látek na bázi polymerů.
Na blok i obálku knihy jsme použili papír s certiﬁkátem ECF (Elemental Chlorine Free).
Papíry vyráběné touto technologií jsou běleny pomocí oxidu chlorečného namísto elementárního
chlóru, jehož použití při výrobě papíru je považováno za metodu, která velmi zatěžuje životní
prostředí (vznikají vysoce toxické dioxiny).
Blok je slepen etylenvinylacetátovým tavným lepidlem, které se sice odstraňuje hůře než
disperzní lepidlo, ale v Česku už nenajdeme mnoho tiskáren, které by disperzní lepidlo používaly
jinak než na lepení potahů a předsádek.
Doufáme, že si tato knížka najde stálé místo ve vaší knihovně a budete se k ní rádi vracet.
Až se ji naučíte nazpaměť, můžete ji vyhodit do modrého kontejneru na papír, ale existuje ještě
lepší řešení. Darujte ji někomu. Pošlete ji za dalším dobrodružstvím.
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Odpad ma dopad
Ze všech stran se na nás valí, že bychom měli začít žít jinak. Bez plastových brček. Bez plastových tyčinek do uší. Bez obalu. Bez odpadu. Šetřit
přírodu. Planeta se nám rychle otepluje, protože toho spoustu vyrábíme.
Vyrábíme toho dokonce tolik, že vzniká velký přebytek – přebytek jídla,
přebytek věcí, které si kupujeme, protože máme pocit, že bychom měli.
I když je vlastně nepotřebujeme. Najednou čteme ve zprávách, že je Země
tak znečištěná, že máme jen pár let na to, abychom alespoň zbrzdili dopady
globálního oteplování. V mořích a řekách nám plavou mikroplasty, tenčí
se zásoby podzemní vody. Igelitky u pokladen nahrazují papírové tašky.
Otevírají se bezobalové obchody neboli zero waste shopy, lidé si chodí pro
kávu s vlastním hrnkem a po kapsách nosí plátěné sáčky. Je to jen módní
s
vlna? Proč o tom začít přemýšlet? V čem je háček?
Právě že téměř ve všem. Sáčky nám ledabyle poletují nad hlavami, což
je, přiznejme si, romantické leda tak ve ﬁlmu od Alice Nellis; plní truhly
s pirátskými poklady na dně oceánů (a také ryby, které potom jíme), brázdí řeky místo pstruhů a vykukují z našich odpadkových košů. Myslím, že
i ten, kdo nechce, už si zkrátka všiml, že toho odpadu kolem nás je nějak
podezřele moc.
Zkuste si to někdy spočítat. Kolik sáčků, igelitových tašek a plastových
obalů zahlédnete jen tak se někde povalovat? Ty samé artefakty, které dnes
potkáte na ulici, v lese a u rybníka vy, potkají pravděpodobně o kousek dál
za pár let i vaše děti. A děti vašich dětí. A jejich děti taky. Vlastně nemusíte chodit ani do přírody, stačí, když si zajdete do supermarketu. Ovoce
a zelenina s vlastním ochranným obalem (neboli slupkou) sedí v plastové
vaničce obalené plastovým sáčkem. Vedle pultového prodeje uzenin a sýrů
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je chladicí box se stejným sortimentem, ale zataveným v plastu. Možná si
říkáte, že od toho tu přece máme recyklaci. Jenže ne všechny obaly pocházejí z recyklovaných materiálů a ne všechny recyklované materiály lze znova použít stejným způsobem. Některé materiály recyklací degradují. Sice
recyklujeme, ale pořád také používáme vyčerpatelné fosilní zdroje, které se
opravdu jednou vyčerpají.
Odpad nás spojuje napříč generacemi. Má dopad na všechna místa,
kde žijeme. Kde chceme, ba dokonce potřebujeme žít i nadále.

Ale vzdyt tridim
Já taky! To je dobře! Jenže třídit ještě neznamená recyklovat. Recyklace je
skvělá, o tom nepochybujte. V roce 2017 bylo v České republice zrecyklováno 74 % veškerých obalů. Přesto ale skončilo 40 % PET láhví na skládce,
ve spalovnách nebo v přírodě. Jenže všechno se recyklovat nedá a to, co se
dá, se většinou nemůže recyklovat donekonečna. Nebo odpad posíláme ke
zpracování do Asie, která už ho ale také nechce. Víte, co je proto ještě lepší? Ten odpad, který tu s námi hodlá ještě dlouho zůstat, nevytvářet vůbec.
No jo, to se lehko řekne. Nevytvářet odpad. Co to vlastně znamená?
A jak na to? Zavání to spoustou práce a přemýšlení navíc. Vkrádá se i myšlenka, že to bude pěkná otrava a že já přece nejsem žádný ekologický
aktivista ani alternativec a že ten svět už přeci stejně nespasíme, tak proč
si komplikovat život. Tohle se honilo hlavou i mně při čtení všech těch alarmujících zpráv, že je ten nejvyšší čas na změnu, že se rozpouštějí ledovce,
že je voda plná mikroplastů a že pokud to tak půjde dál, budeme všichni žít
za pár let na skládce.
Ale pak jsem zjistila, že to vlastně není „podivné“ nebo „nenormální“.
Naše babičky taky chodily na nákup se síťovkou a pily Hanáckou kyselku
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ze skla. Zjistila jsem, že když se pokusím snížit svou produkci odpadu,
anebo zkusím žít úplně bez odpadu, neznamená to dlouhodobě větší ﬁnanční výdaje, omezené možnosti nákupu ani vyřazení ze společnosti někam do boudy na okraj města, protože teď jsem „ta divná a praštěná,
co chodí pro rohlíky s látkovým pytlíkem“ (a nedej bože, když si pečete
vlastní pečivo).
Ničeho z toho se bát nemusíte. Ale jak tedy začít? Jestli jste se právě
vrátili ze supermarketu s igelitkou plnou dalších igelitek, nebo máte doma
koše na tříděný odpad už tak plné, že jste se poslední tři dny na třídění
vykašlali, nebo koše na třídění nemáte vůbec a přepadlo vás zoufalství, že
změna je nemožná – nepanikařte. Ještě nedávno jsem na tom byla úplně
stejně. A nejen já – vlastně my všichni, kteří pro vás tuhle knížku připravujeme.
Každý má rád něco jiného, každý potřebuje změny dělat po svém.
Někdo to vezme z gruntu a od podlahy (a že se tam toho válí), někomu
vyhovují pomalé krůčky. Důležité je, aby vám změny dělaly radost. Těšily
vás, bavily vás a dávaly vám smysl.
Například já jsem ten typ člověka, co se rozhodl v životě dělat jenom to,
co ho těší. Jasně, že taky musím stát ve frontách nebo absolvovat s dvouletým synem takové radosti, jako třeba nakupování bot. Nicméně se mi
v životě několikrát potvrdilo, že pokud člověk dělá věci, ze kterých nemá
radost, nikdy je nevydrží dělat dlouho.
Když budete šťastní, budete si sami sebe více vážit (platí to i obráceně)
a automaticky začnete více přemýšlet o tom, co jíte, kde a jak nakupujete,
jak se chováte ke svému okolí a k místu, kde žijete. K bezodpadovému životu už je to jen krůček.
Zkoušejte nové věci. Přemýšlejte o tom. Dejte tomu čas. Hledejte alternativy. Nebuďte nešťastní z toho, že to nejde hned, všechno chce čas.
Nevzdávejte to. Jak pronesl Neil Armstrong: „I malý krok pro člověka je
velkým krokem pro lidstvo“. To platí jak pro hopsání na Měsíci, tak i pro
naše bezobalové snažení.
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Hlavní zásada této knihy tedy zní:

Zavádějte změny do života tak,
abyste z nich měli radost.
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Jak jako nulovy odpad
Zero waste znamená v překladu nulový odpad. Naprosto nic. Ani smítko.
Ale nepanikařte. Nevytvořit vůbec žádný odpad je v našem dnešním světě
samozřejmě utopická představa. Cílem není stresovat se tím, jestli se vám
veškerý odpad, který jste vyprodukovali, vleze na konci roku do jedné
zavařovačky od Znojemských okurek. Cílem je odpad zredukovat tak, jak
je to pro vás v každodenním životě možné. Jednoho dne, až budete zkušení zero wasteři, možná zjistíte, že se ten experiment se zavařovačkou
povedl!

Jak s minimalizaci odpadu zacit
Do čeho se můžete pustit hned:
1. Než si něco koupíte (a je jedno, jestli jde o stylový módní doplněk, nebo
čokoládu), dejte si na čas. Promyslete to. Zeptejte se sami sebe, jestli
to doopravdy potřebujete, nebo po tom opravdu toužíte a bude vám to
dlouho přinášet radost. Tím myslím déle než ten den, kdy nákup zrealizujete (co si budeme nalhávat, ta čokoláda už je snědená, že?). Uvidíte,
kolik odpadu, ale i peněz najednou ušetříte, když přestanete kupovat
zbytečnosti.
2. Nehromaďte doma věci, které nepoužíváte. Jestli jste je za poslední
rok nepoužili ani jednou, nebo třeba i déle, vězte, že už je nepoužijete.
Přebytek věcí není do startu (ani na cestě do cíle) dobrý. Oblečení

19

a spoustu věcí, které „už nejsou ono“ můžete upcyklovat. Upcyklingu
je věnovaná šestá kapitola. Ne všichni na to ale máme buňky a ne
všechny přešívání košil na sáčky a vyrábění květináčů z plechovek baví.
V tom případě věci pošlete dál. Mezi přátele, na charitu, do azylových
domů. Vždycky se najde někdo, komu věc, která vám už dosloužila,
udělá radost.

Upcyklace je, když…

věcem dáte novou funkci. Místo
toho, abyste je vyhodili, vymyslíte, jak vám mohou sloužit
dál (většinou jinak, než k jakému účelu byly původně vyrobeny). Up znamená posun směrem nahoru.

TIP Na Facebooku můžete využít skupinu Zero waste
kolotoč, kde nepotřebné věci nabídnete buď jen tak,
nebo výměnou za něco, co se hodí právě vám. A vyměnit
sukni ze dna skříně třeba za domácí vajíčka nebo
vlašáky je fajn. Navíc tak poznáte spoustu podobně
smýšlejících lidí. Pokud si chcete přijít k nějaké té
koruně, můžete oblečení zkusit prodat na bazarech,
které se jednou za čas konají snad ve všech větších
městech. V Brně je to například každý měsíc Dobrá
Karma. V Praze mrkněte na pravidelné bleší trhy
v Dejvicích a v Ostravě se často konají podobné akce
na Černé louce.
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3. Hledejte alternativy. Pokud si chcete koupit produkt, který je zabalený
v těžko rozložitelném obalu, zkuste zapátrat, jestli není k dostání i v jiném balení (ekologické, kompostovatelné obaly už pronikají ve velkém
i do konvenčního sortimentu) anebo zcela bez obalu (sortiment bezobalových obchodů se rychle rozšiřuje a samy tyto obchody rostou jako
houby po dešti). Další možností je si daný produkt vyrobit sám. V případě potravin můžete být soběstační od pečiva přes sušené maso až po
mléčné výrobky. Pokud není ani jedna z variant možná a i po pečlivém
provedení prvního bodu (promyslete to) jste dospěli k závěru, že danou
věc opravdu potřebujete, prostě si ji kupte.
Vyzkoušejte bazary, second handy, jarmarky. Pokud potřebujete něco
jen na chvíli (třeba vrtačku, stan nebo žebřík), zkuste si to půjčit. Pokud
si něco opravdu musíte koupit nové, kupte to v recyklovatelném obalu.
Zjistěte, jestli by se obal nedal nějak využít – pokud ano, udělejte to.
Pokud ne – zrecyklujte ho.

TIP

Pokud nemáte vlastní (nebo babiččinu) zahrádku
a ve vašem okolí není tržnice s lokálním ovocem
a zeleninou či bezobalový obchod, zkuste využít
farmářské bedýnky. Na Facebooku také fungují skupiny
Domácí produkty, kde pěstitelé z celé ČR nabízejí své
přebytky. Někdy i výměnou za ty vaše.

4. Buďte lokální. Podporujte místní pěstitele, výrobce, designéry. Pokud toužíte po něčem dražším, ať už je to kabát nebo třeba kuchyňská linka, snažte se vypátrat někoho, kdo danou věc vyrábí v našich končinách. Takové
výrobky jsou většinou opravdu originální a kvalitní. Počáteční investice se
odrazí na dlouhé době, po kterou vám bude věc sloužit. Jednoduše – nenakupujte deset triček z dovozu, kupte si jedno ušité u nás z kvalitnější látky.
Nakupujte v sekáčích a na bazarech. Vyměňujte, půjčujte si.
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Pokud začnete praktikovat výše uvedené rady, vaše produkce odpadu se
automaticky sníží. Možná budete překvapeni, kolik místa ve vašem odpadkovém koši tyto drobné změny zajistí. Chcete se posunout ještě dál? Super!
Tak pojďme na to!

Chteli bychom to zkusit ale
Ale máte pochybnosti? To je normální. Důležité je uvědomit si, že různé
druhy pochybností provází téměř každou životní změnu. Přestup na jinou
trať, než po které už dlouhé roky jezdíme, pro nás není jednoduchý. Neradi
opouštíme zajeté koleje. Jestli vás napadá, že je to celé jen zbytečná námaha a že s tím nic nezmůžete, můžete tyhle myšlenky zahodit v dál.
Zmůžete toho spoustu. Jednotlivec má obrovskou moc a sílu. Postupně každý zdánlivý osamocenec zjistí, že sám rozhodně není. Že stejných
„samotářů“ jsou kolem něj desítky, stovky, tisíce a že společně mění svět
a myšlení ostatních lidí.
Když každý začneme u sebe, ve svém vnitřním světě, ve svých domovech
a kancelářích, kde se staneme šťastnějšími a spokojenějšími, začne se společně s námi měnit i svět venku. A určitě si všichni přejeme, aby nám nějaké to
„venku“ zůstalo. Moře, stromy, tráva. Tak nějak jsme se naučili všechno brát
jako samozřejmost. Že máme všechno k dispozici. A hned. Jahody v prosinci? Dneska bez problému, a to se ani nemusíte přátelit s dvanácti měsíčky.
Jenže „všechno hned“ se nám může velice rychle změnit na „nikdy nic“.
Každý z nás má moc dát věci do pohybu. Pokud máte stále ještě pochybnosti, jestli to za to stojí, a že se na záchranu světa tak nějak necítíte,
začněte myslet hlavně na sebe.
Dělejte to pro sebe. Aby se vám líp žilo, pracovalo, odpočívalo. Uvidíte,
že vaše vnitřní změny udělají dobře i světu venku.
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