
9 tipů pro zero waste v lockdownu

Faktem je, že pandemie otočila naše životy vzhůru nohama. Dopady, které má virus covid-19 na lidi,
společnosti, firmy a zdravotnictví jsou devastující. Doba je nepochybně pro nás všechny náročná.
Zároveň však sledujeme narůst solidarity a formování komunit, lidé si vzájemně pomáhají na
celém světě.

Fyzická izolace neznamená, že se máme druhým lidem odcizit, právě naopak: rčení “společně jsme
silnější” nikdy nedávalo větší smysl. V této náročné době bychom se měli víc než kdy jindy starat
jeden o druhého a také o svět, ve kterém žijeme. Proto jsme připravili několik tipů, které vás mohou
inspirovat k přehodnocení svého životního stylu a návyků tak, aby měly menší dopad na životní
prostředí:



1. Naplánujte si jídelní lístek - S mnoha restauracemi zavřenými a požadavkem, aby lidé zůstali
raději doma, budeme následně vařit více - což je skvělé (tedy jen pro někoho). Je ale dobré si
vše pečlivě naplánovat nejméně na týden dopředu, než se vydáme jídlo nakoupit. Je to velmi
dobrá pomůcka k tomu, abychom měli doma vše co potřebujeme, ale také abychom méně
vyhazovali. Nezapomeňte, že potraviny, které se brzy zkazí, je také možné předem zamrazit!
Plánování předem vám také umožní využívat kreativity v kuchyni tak, abyste využili všechno
beze zbytku a podle data spotřeby. Naplánovaný jídelní lístek znamená méně plýtvání
a také rozvoj organizačních a kulinářských dovedností!



2. Začněte s kompostováním (pokud jste ještě nezačali) - Už jste možná zaznamenali, že
s vařením v domácnosti přibývá biologického odpadu. Často je to druh odpadu, se kterým si
(zejména ve městech) nevíme rady a tvoříme ho nejvíce. Kompostování bioodpadů má velký
přínos pro životní prostředí, nejen v navrácení živin do půdy a snižování emisí skleníkových
plynů, ale také v omezování nebezpečných skládek a spaloven odpadů (více o kompostování se
dozvíte v našem rádci). Takže dokud jste doma, zamyslete se nad založením kompostu
a nesmuťte, pokud nemáte zrovna zahradu - existují totiž alternativy kompostérů i do
bytů.

https://umenizit.hnutiduha.cz/odpady/kompostovani/


3. Podporujte svoje okolí (například místní farmy) -Místní podniky jsou zásadní pro naši
komunitu, pro udržitelnost naší planety (většina z nich je založena na krátkých dodavatelských
řetězcích se sníženou uhlíkovou stopou), jakož i pro růst pracovních míst a pro vytváření
podnikatelských příležitostí. V krizových časech jsou menší lokální podnikání zranitelnější,
protože nemají takovou finanční rezervu jako jejich velcí konkurenti. Když se rozhodnete
nakupovat, zkuste to primárně u lokálních firem.



4. Jezte kvalitně - V dnešní době je zásadní se starat o své zdraví a posilovat imunitu. Zaměřte se
na zdravou stravu a jezte to nejlepší, co nám příroda přináší: zeleninu, ovoce, ořechy a semínka.
Většina zeleniny a ovoce je dostupná bez obalů, stačí je zabalit do vlastního textilního
pytlíku (to je možné i ve velkých supermarketech). U ořechů a semen můžeme zvolit
velká balení, nebo využít bezobalový prodej (v některých supermarketech, nebo ve
speciálních prodejnách bez obalů) a tak snížit plastové znečištění. Většina těchto surovin se
dá skladovat delší dobu - ty čerstvé můžeme uchovat zmražením (ps: nezapomeňte zároveň na
tipy 1 a 2 - tedy naplánovat nákup předem a zbytky kompostovat ;-))



5. Naučte se správně třídit - Správné třídění odpadů je důležité i v době pandemie. Není vhodné,
abychom tvořili zbytečně víc odpadu nebo způsobili výpadky odpadových materiálů, které se
mohou recyklovat a tím ohrozovali dodávky materiálů pro zpracující firmy. To nejmenší, co
můžeme všichni udělat je správně třídit odpady. Podle usměrnění Evropské komise (Guidance
on waste management in the context of the coronavirus crisis):
‘V kontextu koronavirové krize je ještě důležitější, aby občané správně třídili odpady a zajistili tak
tok recyklovatelných materiálů do zařízení na zpracování odpadů.‘
Může se také stát, že vaše země, nebo obec vydá různá omezení sběru, speciálně pro odpad
vyžadující speciální zacházení jako jsou elektrospotřebiče, baterie nebo domácí chemikálie.
Sledujte proto místní informační kanály a zajímejte se o téma odpadů. Nejdůležitější je vždy
omezovat odpad když to jde a správně jej vytřídit (zkuste rádce s tříděním).

https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en
https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en
https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo


6. Vyřaď te nepotřebné věci - V průběhu lockdownu, kdy se více zdržujeme doma, je ideální doba
na přeorganizování domácnosti, ve které žijeme (a teď někdy i pracujeme). Může to přispět
k lepší náladě a příjemnějšímu prostředí kolem vás. Pokud se rozhodujete, že něco
vyhodíte, zvažte ještě, jestli byste to neuměli ještě využít, nebo odevzdat někomu kdo to
potřebuje. Možná vás překvapí, že pouhým přesunutím věcí kolem sebe ušetříte peníze,
čas a zlepšíte prostor. Vyřazené věci si doma odložte do doby, než bude možné navštívit
re-use centrum, sběrné dvory nebo organizovat swapy. Nevyhazujte, co nemusíte!



7. DIY (Udělej si sám) - Když jsou teď většinou obchody zavřené, co takhle vyzkoušet - místo
objednávání přes internet se spoustou zbytečných obalů - vyrobit si věci vlastnoručně?
Například, pokud už nemáte pleťovou masku, pleťový nebo tělový krém, deodorant, šampon či
jiný druh kosmetiky… Existuje mnoho přírodní kosmetiky, kterou si můžete připravit doma jen
z pár přísad (receptář například ZDE). A stejně tak prostředků na čištění. Na většinu z nich vám
budou stačit 3-4 ingredience (tipy ZDE). A pokud jde o jídlo, tam jsou možnosti “DIY” bezmezné
- i taková věc jako dýňová semínka, která jste zamýšleli vyhodit, se dají vysušit a sníst.
Objevte krásu tvoření doma a vyrobte si vlastní produkty - vyhnete se zbytečným
odpadům, můžete vylepšit zdraví a povzbudit kreativitu!

https://eshop.ekokoza.cz/cs/blog/-c41.html
https://www.flowee.cz/75-archiv-2017/eco/domacnost/1501-nejlepsi-diy-recepty-na-prirodni-cistici-prostredky


8. Vyzkoušejte znovupoužitelné hygienické potřeby - Bez menstruačních pomůcek a plenek si
to už těžko umíme představit. Pokud patříte k těm, kdo tyto věci využívají, můžete využít této
doby k tomu, abyste vyzkoušeli znovu použitelné menstruační kalíšky nebo kalhotky
a látkové pleny. Kromě mnohých přínosů pro životní prostředí (omezení nerecyklovatelných
odpadů, menší spotřeba přírodních zdrojů), vám také znovupoužitelné pomůcky mohou ušetřit
hodně peněz.
Podle nejnovější studie Zero Waste Europe (dostupná je v angličtině ZDE) mohou být úspory od
5 500 - 55 000 Kč v případě používání látkových plen a více než 100 000 Kč v případě
menstruačních pomůcek v průběhu našeho života. Stejná studie taky popisuje nebezpečné
chemikálie, které jsou součástí standardních jednorázových plen (a které se mohou dostat do
styku s dětskou kůží), u menstruačních pomůcek zase zmiňuje endokrinní disruptory (které
mohou způsobit problémy se srdcem, neplodnost nebo rakovinu).
To samé platí pro utěrky a hadry, které jsou udržitelnější a levnější než jednorázové vlhčené
utěrky a kapesníky. Některé zprávy naznačují, že trend využívání vícekrát použitelné věci stoupá
v průběhu pandemie. Zkusme tento pozitivní životní styl i v naší domácnosti a osvoboďme
se od plastových věcí na jedno použití.

https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/12/bffp_single_use_menstrual_products_baby_nappies_and_wet_wipes.pdf
https://www.anses.fr/en/content/anses-recommends-improving-baby-diaper-safety
https://www.anses.fr/en/content/anses-recommends-improving-baby-diaper-safety
https://wakeup-world.com/2017/01/22/85-of-tampons-pads-and-other-feminine-care-products-contaminated-with-monsantos-cancer-causing-endocrine-disrupting-glyphosate/
https://wakeup-world.com/2017/01/22/85-of-tampons-pads-and-other-feminine-care-products-contaminated-with-monsantos-cancer-causing-endocrine-disrupting-glyphosate/
https://www.wsj.com/articles/as-coronavirus-changes-shopping-nappy-lady-races-to-meet-cloth-diaper-demand-11585906201


9. Dávejte pozor na sebe i na ostatní - Udržovat se v dobré náladě a mít čistou hlavu je stejně
důležité jako mít čisto v domácnosti. Pečujte o sebe, protože naše nálady a pocity jsou klíčem ke
zdravému životu. Fyzické rozestupy a izolace od ostatních by neměly znamenat, že se od
ostatních úplně odstřihneme. Všichni jsme v této situaci společně a taky to společně
překonáme. Povzbuzujme se navzájem pozitivními myšlenkami a sdílejme společně, ať už
jen milá slova.

Jedna věc je jistá - tato pandemie jednou skončí (a doufáme, že to bude brzy), ale to, co si z ní
odneseme - o sobě, o svém životě, návycích, společnosti, komunity a o světě - bychom měli zachovat.
Solidaritu a vzájemnou pomoc bychom neměli nikdy podceňovat.

Držte se a pečujte o sebe navzájem.

Poznámka: Karanténa a omezení v rámci lockdownu nám mohou přinášet smíšené pocity a střídání
nálad, což je pochopitelné. Nikdo by se proto neměl cítit špatně, když se těmito tipy nebude řídit. V první
řadě respektujte své časové možnosti, pocity a zdraví. Realizujte pouze to, co je ve vašich silách.


