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Výzkumná témata

1. Zero-waste aktivity obyvatel ve městě a okolí (včetně vesnic)

2. Odpady a nakládaní s nimi

3. Komunitní nakupování jako aktivita obyvatel v rámci Zero-waste
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Definice Zero-waste 

„Zero Waste je etickým, ekonomickým, efektivním a vizionářským cílem, který směřuje lidi ke změně jejich
životního stylu a praktik tak, aby napodobili udržitelné přírodní cykly, kde jsou všechny materiály a
výrobky navrženy tak, aby mohly být použity znovu.

Zero Waste znamená design a užívání výrobků i procesů takovým způsobem, aby se systematicky snižoval
objem i toxicita odpadů a materiálů, šetřily se a obnovovaly všechny zdroje a nedocházelo k jejich
spalování či skládkování. Implementace Zero Waste vede k elimentaci úniků škodlivin do půdy, vody nebo
vzduch, které ohrožují zdraví planety, lidí, zvířat nebo rostlin.“

ZWIA, 2018

Koncept Zero-waste (nulový odpad)

Dva přístupy k odpadu

Odpad: důsledek neefektivity, špatně alokované zdroje moderní společnosti1

Odpad: využitelný zdroj²                NOVÝ PŘÍSTUP K ODPADU

Zero-waste kdysi: doktor Palmer, Sillicon Valley- 70. léta, motivace: vědecká a monetární

Zero-waste dnes: ekonomická i ekologická motivace 

1. Lehmann, S., Zaman, A. U., Devlin, J. & Holyoak, N. (2013). Supporting Urban Planning of Low-Carbon Precincts: Integrated Demand Forecasting. Sustainability, 5(12), 5289-5318. doi:10.3390/su5125289
2. Lehmann, S. (2010). Resource Recovery and Materials Flow in the City: Zero Waste and Sustainable Consumption as Paradigms in Urban Development. Sustainable Development Law & Policy, 11(1), 28-38.
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Koncept Zero-waste (nulový odpad)

 Zero-waste: minimalizace odpadu v průmyslu, městech, domácnostech

 U domácností důležitá i změna nastavení spotřebního chování:

5R: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot

5Z: Zamítnout; zredukovat; znovupoužít; zrecyklovat; zkompostovat.

1. Lehmann, S., Zaman, A. U., Devlin, J. & Holyoak, N. (2013). Supporting Urban Planning of Low-Carbon Precincts: Integrated Demand Forecasting. Sustainability, 5(12), 5289-5318. doi:10.3390/su5125289
2. Lehmann, S. (2010). Resource Recovery and Materials Flow in the City: Zero Waste and Sustainable Consumption as Paradigms in Urban Development. Sustainable Development Law & Policy, 11(1), 28-38.

Statistika: Vývoj produkce odpadů

Zdroj: Český statický uřad ČR
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Statistika: Komunální odpad, Evropa vs ČR

Množství vytřídeného odpadu se rok od roku 
zvyšuje, roste však i produkce odpadu (!)

Skládkování stále ½ nakládaní s odpadu, do roku 2030: zákaz 
skládek (!) - Incien, petice, zákaz skládkování do 2024)

Zdroj: Český statický uřad ČR

Statistika: Recyklace v Evropě a u nás

V produkci komunální odpadu, ale i v recyklaci jsme v rámci EU na posledních místech.

Zdroj: Český statický uřad ČR
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Výsledky průzkumu

Metodika průzkumu: výběrový vzorek populace 18+ (online populace)

Oblast: České Budějovice a okolí (= do 20 km)

Termín: 27. 3. - 2. 4.

N= 398

Aktivity a postoje obyvatelů města v oblasti odpadů

Myslíte si, že můžete svým chováním přispět k řešení problémů jako je změna klimatu (globální oteplování)?

N=398, všichni respondenti

Proč obyvatelé dělají Zero waste aktivity?

75%

21%

4%

ANO, každý může přispět
svým dílem

NE, ale stejně se snažím

NE, nemá smysl se snažit, je
to mimo možnosti
jednotlivce
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Jaké aktivity dělají?

N=398, všichni respondenti

Kde běžně nakupujete potraviny?
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Součet z  Hypermaket/Supermarket

Součet z Místní obchod s lokálními produkty

Součet z Farmářské trhy (farmářský obchod)

Součet z Bedýnky, přímý nákup od producentů (např. komunitou
podporované zemědělství)

N=398, všichni respondenti
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Pěstujete si vlastní zeleninu/ovoce/bylinky?

35%

65%

NE

ANO

ČB, N = 327

10%

90%

NE

ANO

Okolí ČB, N=71

Bydliště Co a kde si pěstují?

Město

44%

56%

NE

ANO

Okolí ČB, N=71

Vyrábíte si doma sami něco, co byste jinak museli koupit?

60%

40%
NE

ANO

49%51%
NE

ANO

Věk 31-40

Výrabí si hlavně potraviny: pečivo, zavařeniny, mošty, čaje,
těstoviny, ale také kosmetiku a drogerii: balzámy na rty, masti a
krémy, prací a čistící prostředky, a pak oblečení, případně menší
kusy nábytku.

Bydliště

ČB, N = 327

Věk
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Nakupujete oděvy, hračky, potřeby pro domácnost 
z druhé ruky? 

28%

72%

NE

ANO

ČB, N = 327

14%

86%

NE

ANO

Věk 31 - 40

50%50%
NE

ANO

Věk 51-65Okolí ČB, N=71

Město

Bydliště Věk

Třídíte ve vaší domácnosti odpady? 

ČB a okolí, N=398

Ve skupině nad 40 let 8% z respondentů netřídí, i město chce
zacílit na starší lidi (je těžké je přesvedčit o jeho smyslu)

Ti, co netřídi uvádějí důvody jako: nemám na to čas, v blízkosti
nejsou popelnice pro třídený odpad, vše končí na skládkách
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Nejvíc třídí papír, sklo a plasty.

Chybí víc popelnic na olej, bio-odpady a kovy

Užíváte popelnici na bioodpad?

ČB, N=327
Okolí ČB, N = 71

Až ¾ respondentů NEPOUŽÍVÁ v skupině nad 40 let

ČB, N = 327
Okolí ČB, N=71
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Používá vaše domácnost kompostér pro 
kompostování bioodpadů?

Okolí ČB, N=71ČB, N = 327

Víc než ½ zájem o kompostování (zahrnuje i ty kteří bydlí v bytových jednotkách)

Komunitní nakupování
Měli byste zájem být členem komunity zaměřené na komunitní nakupování? (bezobalová forma, vlastní přebytky)

Okolí ČB, N=71ČB, N = 327
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Kdo je u nás „Zero Waste“?

 Občané do 40 let se SŠ/VŠ vzděláním

 Dotýkají se jich globální problémy

 Třídí odpady, nosí si vlastní tašku na nákup, omezují plasty

 Když bydlí v rodinném domě, vlastní bio-popelnici a nebo i kompostují

 Nakupují nebo mají zájem o bezobalové nakupování – v současnosti nakupují v 
hyper/supermarketech

 Chtěli by vyzkoušet komunitní způsob nakupování + prodávat vlastní přebytky

Potenciál: vzdělávání  a motivace lidí nad 40 let

+ víc možnosti pro environmentálně cítící lidi žijící v bytech

Co jim chybí ve městě/okolí z pohledu těchto aktivit?

 Bezobalové prodejny

 Možnost nakupovat do vlastního obalu i v dostupných obchodech

 Místa, kam je možné dát věci volně k rozebrání

 Víc popelnic na třídený odpad (zejména bioodpad, kov, textil a oleje)

 Trhy a možnost nakupování domácích produktů - např. komunitní forma

 Samotná komunita a možnost sdružování a společných aktivit

 Osvěta veřejnosti
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Proč být a žít bezodpadově?

 Větší zájem o budoucnost a své okolí nahrazuje plytký konzumní styl života

 Dobrovolná skromnost a připravenost lidí na možné krizové situace – sucho, ekonomická a 
ekologická krize, nedostatek potravin 

„Back to basic“ návrat k přírodě, její ochraně a žití s ní

 Vnější tlak na obyvatele kvůli zákazu skládkování do roku 2030 (příp. 2024 ??)

Děkujeme za pozornost!


