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Ivo Kropáček zahájil diskuzi svojí prezentací o 
dopadech různých typů nakládání s odpadem na stav 
klimatu. Nejhorší je skládkování, při kterém dochází k úniku 
metanu, navíc hrozí časté požáry, kdy unikají kromě emisí i 
škodlivé látky do ovzduší. Druhým nejhorším je přímé 
spalování odpadu, při kterém dochází k emisím CO2. 
Nejvhodnější je z tohoto ohledu recyklace, kde dochází k 
náhradě prvotních surovin druhotnými, a kompostování. 
Zatímco Češi pilně třídí odpady, ve finální recyklaci 
pokulháváme. Česká republika si nevede dobře ani ve 
snižování skládkování biologicky rozložitelného odpadu. 
Důležitým milníkem bude právě projednávaný návrh zákona 
o odpadech, který však odsouvá zákaz skládkování z roku 

2024 až na rok 2030. Jedním z nových řešení by také mohl 
být zálohový systém na PET lahve.  

Vlaďka Matušková zdůraznila, že produkce odpadu 
celosvětově stále stoupá a že nejlepším způsobem jak 
zabránit jeho dopadu na klima je vůbec předejít jeho vzniku. 
Za nejhorší možné zacházení s odpadem označila 
skládkování, které se podílí na 5 % emisí skleníkových plynů. 
Dále přišla diskuze na bioplasty, které jsou sice biologicky 
rozložitelné, ale pouze za správných podmínek. Primárně 
bychom se tedy měli soustředit na omezování veškerých 
jednorázových plastů a až poté je nahrazovat bioplasty.  
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• Osmá debata z cyklu Prague Climate Talks se uskutečnila v pondělí 13. května 2019 v 
Evropském domě. Tento projekt organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve 
spolupráci s pražskou pobočkou Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN 
v Praze. 

• Téma osmé debaty bylo “Odpad jako příčina změny klimatu: co s ním?“. Pozvání do diskuze 
přijali Ivo Kropáček (Hnutí DUHA), Cyril Klepek (Burza druhotných surovin CYRKL), Vlaďka 
Matušková (Nafigate) a Jaromír Manhart (Ministerstvo životního prostředí). Diskuzi 
moderovala Jana Karasová z Czech Zero Waste. 
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Cyril Klepek se také vyjádřil negativně ke 
skládkování. V České republice je 180 oficiálních skládek a 
končí na nich 3,4 milionů tun odpadu. Problematické také 
vidí to, že se nám na skládkách zbytečně ztrácí materiál, 
který by se dal dále využít jakožto druhotná surovina. 
Upozornil také na to, že je potřeba změnit sytém ekonomiky 
z lineárního na cirkulární, jinak se vzniku stále více odpadů 
předcházet nepodaří.  

 

Na příspěvky poté reagoval Jaromír Manhart, podle 
kterého situace v ČR není tak špatná. Podle něj hlavním 

problémem není plast, ale lidé, kteří s ním neuvědoměle 
zacházejí. Znovu zdůraznil, že bioplasty mohou způsobit 
více škody než užitku, pokud se např. vyhodí do popelnice 
spolu s bio-odpadem. 

Následovala diskuze s publikem, která se točila 
zejména okolo míry škodlivosti skládkování versus spalování 
odpadů pro klima a životní prostředí a otázky, jak motivovat 
producenty i spotřebitele, aby vzniku odpadu co nejvíce 
předcházeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


