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Ročně se ve světě vyprodukuje přes 300 milionů 
tun plastů, které tvoří až 85 % celkového množství 
odpadu v oceánech a mořích. Z těchto 85 % přitom 
polovinu tvoří jednorázové plastové obaly. Vědci 
odhadují, že pokud bude znečištění pokračovat 
stejným tempem, bude v roce 2050 v oceánech více 
plastů než ryb. Anebo jinak – podle studie Eunomia 
Research & Consulting se jen v unijních zemích kaž
doročně spotřebuje 36,4 miliardy plastových brček. 

aktiVní úČast

O nesmyslném plýtvání plasty nepřemýšlejí jen 
osvícené firmy a spotřebitelé, ale dnes už i hod
ně jednotlivců, kteří se rozhodli změnit stav věcí 
k lepšímu. Ne vždy přitom musí jít o profesionály 
zapojené do osvětových kampaní, ale často jimi 
jsou běžní ekologicky smýšlející lidé nebo skupiny. 
Jako třeba nadšenci z firmy 4Ocean, kteří upozorňují 
na zhoršující se kvalitu životního prostředí v oceá
nech a mořích už jen tím, že pořádají sběry plasto

vých odpadků z pláží, aby 
je protřídili a to, co se jim 
hodí, proměnili v zajímavé 
šperky a další zboží určené 
k prodeji přes internet.

Jsou tu ale i další příklady. 
Třeba britský dobrodruh 
Dhruv Boruah, kterého 
k rozjetí projektu Za čistší 
Temži inspirovalo setkání se 
skupinou želv uvězněných 
v plastu a rybářských sítích 
uprostřed Atlantského oce
ánu. Dhruv nejdříve sestrojil 
speciální plovoucí kolo, 
které při šlapání samo sbírá 
odpadky z vodní hladiny, 
a pak s ním vyrazil na Temži, 

aby obyvatele Londýna 
upozornil, že znečištění 
oceánů začíná už v jejich 
městě. Obdobné iniciativy 
probíhají i v USA, kde nad
šenci zkoušejí využívat ke 
sběru plastového odpadu 
z vodních ploch i staré 
kolesové parníky. 

Jinou dobrou zprávou je, že 
do kampaní proti plastové
mu odpadu z výrobků na 
jedno použití se zapojují i ti, 
kteří ho nejvíce vyprodu
kují. Firma McDonald's již 
v minulosti přešla z plasto
vých krabiček na papírové 
a umělohmotná míchátka 

na kávu vyměnila za dřevěná. Stejně 
tak řetězec KFC, který po dodavate
lích požaduje, aby upřednostňovali 
vratné obaly a obaly z recyklovaných 
materiálů. K průkopníkům omezování 
produkce plastového odpadu patří 
ale i další. Věhlas si v tomto ohledu 
vydobyl řetězec Starbucks, který jako 
jeden z prvních přestal používat plas
tová brčka a kávu do vlastního kelímku 
nabízí se slevou. 

sMěRniCe ek

Aktivity proti plýtvání plasto
vými výrobky na jedno použití 
nevyvíjí jenom firmy nebo jed
notlivci, ale i Evropská komise. 
Ta na konci letošního května 
představila návrh nové evropské 
legislativy v oblasti snižování 
jednorázových plastů znečišťu
jících světová moře a oceány. 
Návrh členské státy zavazuje 
v tom smyslu, že pokud existují 
dostupné a cenově přijatelné 
alternativy, bude prodej plas

návrh ek na zákaz některých jednorázových plastových výrobků a na zásadní omezení produkce 
jednorázových plastů v evropě viz 
https://ec.europa.eu/czechrepublic/news/plasty_na_jedno_pouziti_cs

chuť přestat 
pOužívat plastové 
obaly a nádobí na jedno 
použití je celosvětová

Snaha omezit plýtvání plastovými obaly 
a nádobím na jedno použití se netýká jenom 
Česka nebo Evropské unie. Dokazují to 
příklady skupin i jednotlivců z celého světa, 
kteří sami začali upozorňovat na problémy 
spojené s plasty v oceánech, mořích 
i řekách. 
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tových výrobků na jedno použití 
zakázán. Omezení nebo zákaz se 
přitom vztahuje na plastové příbory, 
kelímky, vatové tyčinky, brčka, ale 
i rybolovná zařízení; celkem jde o 32 
typů výrobků. Dalším z opatření je, 
že výrobci plastových obalů a nádo
bí na jedno použití se budou muset 
podílet na financování dalšího 
nakládání s plastovými odpady. 
Diskutovaná unijní legislativa mimo 
jiné navrhuje i zajištění 90% sběru 
jednorázových plastových nápojo
vých lahví. Česká vláda i obě komory 
parlamentu ČR směrnici podpořily. 


