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ÚVOD
Plast: a co na tom?
Plast stále zůstává jedním z poměrně zásadních vynálezů –
injekční stříkačky, umělé kyčelní klouby, ochranné přilby,
váš notebook, můj telefon, támhleto auto. Přiznejme si to –
plasty už ze světa nezmizí. To je ale v kostce celý problém –
ze světa nezmizí ani všechny ty jednorázové plasty, které
nakupujeme každý den, aniž bychom si to uvědomovali.
Plastová nákupní taška se používá v průměru 15 minut –
ale za rok nebo 300 let bude stále tady. Ta lahev vody,
kterou jste si vzali k obědu, tu může být ještě za 450 let.
Většinu plastů lze recyklovat, ale hodně recyklačních
zařízení na zpracování velkého množství plastů, které
každoročně spotřebujeme, kapacitně nestačí. A množství
energie potřebné k recyklaci tohoto materiálu vypovídá o tom, že je to bezvýsledná námaha. To znamená, že
spousta plastů, které vyhodíme do kontejnerů na tříděný
odpad, spolu s plasty vyhozenými do odpadu směsného,
skončí na skládce. To zjevně není ideální (klíčové scény
z ﬁlmu Wall-E) – a navíc se do našich oceánů každý rok
dostane obludných 8 miliónů tun plastu.1 Z toho třetina
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pochází z předmětů vyhozených z lodí nebo ztracených
na moři, zbývajících 5 miliónů tun pochází z odpadků
pohozených na pláži, smetí vyhozeného v menších i větších
městech, které končí v řekách a stokách, průmyslového odpadu, špatně spravovaných skládek a popelnic při pobřeží
a z věcí, které lidé spláchnou do záchodu. To vše je zdrojem
mikroskopických částeček plastu, které se v současnosti nacházejí v moři – množství je vyjádřeno následujícím číslem:

51 triliónů
To už je pořádné číslo, které vám pěkně zamotá hlavu. Je to
500násobek počtu hvězd v galaxii.2 A problém to představuje z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že když plaveme
v moři nebo trávíme hezký den na pláži, nechce se nikdo
z nás brodit v žádném neřádu. Důležitější ale je, že je to
smrtelné nebezpečí pro volně žijící živočichy – ryby, delfíni, vodní ptáci a tuleni se mohou do odpadků zaplést nebo
je spolknout. Někteří odborníci odhadují, že do roku 2050
bude mít plasty v žaludku 99 procent mořských ptáků.
I nás se to dotýká přímějším způsobem. Více než
30 procent ryb ulovených pro lidskou spotřebu předtím
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spolklo plasty – pokud tedy jíte ryby, možná polykáte plasty
také. Vědci stále zkoumají, do jaké míry nám to škodí, ale
protože plasty v mořské vodě absorbují chemikálie, které
jsou dávány do souvislosti s endokrinními (hormonálními) poruchami, a dokonce s některými druhy rakoviny,
je realita poměrně neradostná.
Dokážeme moře od plastů vyčistit?
Jen jedno procento odpadních plastů plave ve vodě a naprostá většina z nich se mění v mikroskopické částečky.
Takže i kdyby se nám podařilo nějakým způsobem přimět
všechny země světa, aby se podílely na ﬁnancování čištění
moří, bylo by téměř nemožné toho skutečně dosáhnout –
a i kdybychom mohli, kam potom s nimi? Těch 8 miliónů
tun plastu, které každoročně jen tak bezděčně napumpujeme do moře, je opravdu velká spousta smetí na to,
abychom ji někam uložili na 300 let.
Co tedy dělat?
Těší mě, že se ptáte! Co potřebujeme udělat, je zastavit
současné nadužívání plastů, aby nedocházelo k dalším škodám. V posledních několika letech se o plastech hovoří
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stále hlasitěji – a na té hlasitosti nesmíme ubrat, dokud
nebudou všechny jednorázové plasty nadobro zakázané
a nenajdou se k nim alternativy. Na celém světě probíhají
skvělé iniciativy, které ukazují, že tímto směrem jsme se
vydali všichni. Tady je několik příkladů…
Mnoho zemí zavádí zákazy plastů. Francie v roce 2016
zakázala plastové kelímky, talíře a příbory, Skotsko zakázalo plastové tyčinky do uší, indický stát Karnataka
zakázal používání plastů na celém svém území a některé
země, jako například Tchaj-wan, zakázaly dokonce úplně všechny jednorázové plasty.
Na mnoha místech, včetně Maroka, Tasmánie, Francie
a některých států USA, jsou plastové sáčky buď zakázané, nebo je na ně uvalena daň. Daň na plastové sáčky ve
Velké Británii znamenala, že se zde za první rok platnosti
této daně vyrobilo o 6 miliard plastových sáčků méně –
míra snížení činí 83 procent.
Mnoho korporací slíbilo, že se jednorázových plastů
zbaví úplně – BBC to plánuje do roku 2020 a plasty na
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jedno použití jsou již teď zakázány v budovách britských
vládních úřadů. K tomuto trendu se přidávají také velké
značky. Společnost Evian se do roku 2025 zavázala používat pouze recyklované lahve a Coca-Cola si klade za
cíl vybírat a recyklovat všechny své obaly do roku 2030.
Do hry vstupují i supermarkety. Amsterdamská pobočka holandského řetězce supermarketů Ekoplaza
byla první, která zavedla v obchodě uličku se zbožím
bez plastů, a Iceland jako první britský supermarket
přislíbil, že do roku 2023 bude produkty vlastní značky
prodávat bez plastů. Hodně dalších značek vyhlásilo
podobné záměry.
Austrálie, Německo, Finsko a mnoho dalších zemí přijalo plán zálohování a vracení plastových lahví, což znamená, že při nákupu nápoje za lahev zaplatíte drobný
poplatek, který po jejím vrácení dostanete zpět.
Vědci hledají způsoby, jak vytvořit biologicky odbouratelnou alternativu k plastům, která nám poskytne materiál stejně odolný jako plast, který by však neškodil
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našim oceánům a nezůstával nerozložený celá staletí.
Jedno z řešení, které je ve vývoji, využívá kasein, bílkovinu obsaženou v mléce, k výrobě materiálu podobného
polystyrenu, který lze použít na výrobu obalů.
A je toho mnohem více, co můžete dělat i VY:
Vyrazte sbírat odpadky.* Pokud žijete v blízkosti nějaké
pláže, probuďte v sobě komunitního ducha a zapojte se
do jejího úklidu – zjistěte, kde v okolí se nějaký pořádá,
nebo si nechte od průkopnické dobročinné organizace Surfers Against Sewage poradit, jak jej zorganizovat
sami. Pokud to na pláž máte moc daleko, nenechte se
tím odradit! Pokud uvidíte nějaké odpadky u silnice,
hoďte je do koše – nedovolte, aby skončily ve stoce nebo
je to spláchlo do řeky.
Buďte slyšet. Dejte podnikům vědět, že jste našli jejich
odpadky na místě, kde nemají co dělat. Pokud najdete
*

Poznámka českého nakladatele: V ČR probíhá již několik let akce Ukliďme
Česko, kdy v daný den dobrovolníci uklízejí černé skládky a nepořádek,
většinou v místě svého bydliště.
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na pláži nebo v lese plastovou lahev, vyfotografujte ji
a pošlete příslušné společnosti přes sociální síť s označením polohy a hashtagem #ReturnToOﬀender. A pokud
chcete jít ještě dál, pošlete ji dané společnosti na jejich
náklady a připojte poznámku!
Lobbujte u svého poslance. Vlády si konečně začínají
problému s plasty všímat – ale nedovolte jim na něj
zapomenout! Sdělte jim na Twitteru nebo e-mailem,
že mají zůstat jedním z hlavních bodů jejich programu.
A to nejjednodušší ze všeho? Přečtěte si tuhle knížku!
Najdete tu 101 nápadů, které pomohou vám, vašim
přátelům, vaší rodině, sousedům, člověku, který vedle
vás sedí v autobuse, a všem ostatním lidem, které potkáte na cestě, ke změně zvyků, v nichž jsme všichni
vyrůstali – dokud na plastech nepřestaneme být závislí
tak, jak jsme na nich závislí v současnosti. Tak se do
toho pusťte a šiřte toto téma, jak jen můžete – osobně
i online s hashtagem #fkplastic.
Společně to MŮŽEME dokázat – a dokážeme to.
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