
 
 

Pravidlo 3R při nakládání s odpady 

REDUCE – REUSE - RECYCLE 
 

Snažíme se, aby odpad vůbec nevznikl, když už vzniknout musí, přemýšlíme, 

jak ho ještě využít a teprve, když už ho neumíme dále využít, nabídneme ho 

roztříděný k dalšímu zpracování odborné firmě (umístíme ho do správného 

kontejneru nebo koše). 
 

 

1. nejdůležitější pravidlo – REDUCE = omezme množství odpadu 

„Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikl.“ 

Jak toho dosáhnout: 
a) při nákupu 

a. nekupovat zbytečnosti – vždy si říci, zda daný výrobek skutečně potřebuji 

b. při nakupování si udělat předem seznam nutných položek 

c. nenechat se ovlivnit reklamou 

d. položky, které potřebuji jen občas, si raději půjčit než je kupovat 

e. vyhýbat se výrobkům v nadbytečných obalech 

f. odmítat balení již zabalených výrobků 

g. nepodléhat módě a nenahrazovat funkční výrobky novějšími verzemi 

h. nakupovat výrobky, které jsou použitelné opakovaně a vyhýbat se jednorázovým 

výrobkům 

i. ten výrobek, který používám pravidelně, kupovat ve velkém balení 

j. vyhýbat se výrobkům, při jejichž výrobě vzniká velké množství odpadu 

k. nakupovat výrobky vzniklé v blízkém okolí (to platí hlavně pro potraviny) 

l. při nákupu používat vlastní obaly – trvanlivé látkové tašky, opakovaně používané sáčky... 

m. vyhýbat se výrobkům se směsným obalem 

n. nekupovat balenou vodu, ta z kohoutku je zdravější, výrazně levnější a nevytváří odpad 

o. nakupujme tam, kde jsou v nabízeném zboží zastoupeny výrobky s obaly pro opakované plnění, 
popř. kde je k dostání nebalené zboží (např. místní trhy, obchody se zdravou výživou) 

 

b) při zacházení se svými věcmi 

a. chovat se ke svým věcem šetrně a ohleduplně, aby vydrželi co nejdéle 

b. používat své věci k tomu účelu, k jakému jsou určeny 

c. nevyhazovat funkční výrobky při snaze nahradit je novými 

d. pokud se výrobek porouchá, snažit se ho opravit 

2. pravidlo – REUSE = odpad dále využijme 

Než obal vyhodíme, přemýšlíme, zda ho nemůžeme ještě nějak využít náhradním způsobem. Zde přinášíme 

několik nápadů: 

- PET lahve 

o na zalévání 

o jako výtvarný prvek vhodný např. pro kašírování 

o po úpravě úložiště drobných předmětů či bezpečné místo na klubko provázku 

o láhev může zabránit poškození jezírka v zimě 

o odpuzovač krtků 



- kelímky 

o na sazenice 

o na drobné předměty 

o na provázkový telefon 

o na uchovávání zbytků potravin či pomazánek 

- papír popsaný z jedné strany 

o na psaní poznámek z druhé strany 

 

3. pravidlo – RECYCLE = umožněme správným tříděním odpad 

recyklovat 

 při recyklaci jsou zpracováním odpadů novu získávány materiály, ze kterých byly výrobky vyrobeny 

 každý z nás svým chováním může ovlivnit, co se s odpady dále stane 

 pokud odpad správně roztřídíme, umožníme tak jeho zpracování a recyklaci 

 pokud odpad bez přemýšlení vyhodíme do popelnice, s největší pravděpodobností bude odpad uložen na 

skládce nebo shoří ve spalovně 

 

Proč recyklovat? 
 opětovným využíváním odpadů šetří obnovitelné i neobnovitelné zdroje 

 omezuje zatěžování životního prostředí škodlivinami 

 umožňuje zajištění zásob v případě absolutního nedostatku 

 zvyšuje ekonomickou efektivnost při využívání druhotných surovin 

 

V Sulicích jsou tříděny tyto odpady: 

obecní kontejnery: 

- plast, papír, sklo, tetrapak (dává se k plastům), textil 

sběrný dvůr: 

- plast, papír, sklo, textil, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad 

kompostárna: 

- bioodpad pro místní občany zdarma 

škola: 

- plast, papír, bioodpad, víčka od PET lahví, drobný elektroodpad, baterie, nově i hliník  

   Zajímavé weby 

- http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=odpady:jak_lze_pri_nakupu_snizit_mnozstvi_odp 

adu_pripadne_se_vyhnout_odpadum_problematickym 

- http://www.ekostrazce.cz/texty/vseobecne 

- http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/5-tipu-jak-vyhazovat-mene-odpadku.aspx 
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