
EKOLOGICKY  
ŠETRNÁ  

DOMÁCNOST
aneb pár rad pro spotřebitele,  
kteří to s životním prostředím 

myslí dobře

Eko-info centrum Ostrava



2 3

Chceme-li se chovat k životnímu prostředí ohle- ☑
duplně, mějme na paměti, že méně znamená více 
a že základem takového chování je šetrnost. Mnohdy 
není nutné nakupovat speciální výrobky či používat 
speciální technologie, stačí se jen zamyslet nad svým 
spotřebitelským chováním. 

Tento materiál samozřejmě není vyčerpávajícím 
výčtem, co všechno můžeme ve svém chování změnit, 
abychom se chovali k naší Zemi ohleduplně, obsahuje 
spíš pár tipů, kterými se může řídit každý z nás ve svém 
běžném životě. Zaměříme se na následující oblasti – 
NAKUPOVÁNÍ, EKO-ZNAČKY, VÝBĚR POTRA-
VIN, ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ A KOSMETIKY, 
ODPADY, ÚSPORY VODY A ENERGIE a protože je 
tato brožurka určena také rodičům, nezapomeneme 
ani na PLENKY.
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NAKUPOVÁNÍ
Jednou z nejběžnějších čin-

ností každé domácnosti je nakupování, 
začněme tedy právě tady. Důležité je  uvě-
domit si, že nakupování není činnost, kte-
rá nás naplňuje svou podstatou, je to jen 
způsob, jak získat potřebné. Ano, to je 
to klíčové slovo – první zásada tedy zní:

Nakupujte jen to, co opravdu potře- ☑
bujete – dobře si rozmyslete, co do nákup-
ního košíku dáváte, zda je to věc, bez kte-
ré se Vaše domácnost neobejde, zda jste 
se nenechali ošálit reklamou či prodejní 
akcí – dobrým způsobem, jak se brá-
nit nástrahám supermarketů, který láká 
k tzv. impulsivním nákupům, je napsat 
si předem seznam věcí, které chci koupit 
a od něj se pokud možno neodchylovat. 
Méně potravin také nakoupíme, nepůjde-
me-li do obchodu hladoví .

Berte si do obchodu vlastní tašku ☑  – 
i když se dnes v obchodních řetězcích 
pomalu prosazuje trend nerozdávat ige-
litové tašky zdarma, nejedná se o zá-
kaz podpořen zákonem (jak tomu např. 
je v Irsku či Itálii). Chceme-li brát ohled 
na životní prostředí, nosme vlastní taš-
ku i tam, kde nám je i nadále zdarma na-
bízena. Údaje z roku 2009 uvádí, že 
do oběhu v České republice je dáno až 
3 miliardy igelitových tašek ročně, z nichž 
většina skončí na skládce, kde se z nich 
stane jen těžko rozložitelný odpad. 

Podporujte místní obchůdky a ob- ☑
chodníky svým nákupem – nadnárodní 
obchodní řetězce – supermarkety/hyper-
markety – jsou často předmětem kritiky 

nejen z pohledu životního prostředí, ale 
také kvůli záporným socioekonomic-
kým dopadům. Negativní působení su-
permarketů na životní prostředí spočívá 
především v záboru volné krajiny a ná-
růstu automobilové dopravy. Mezi soci-
oekonomické dopady patří především 
likvidace konkurence v podobě malých 
prodejen, protože supermarkety nabízí 
zákazníkům zboží za ceny, které menší 
prodejci nabídnout nemohou. Také poža-
davek na dodavatele v podobě nízké ceny 
a vysokého objemu, vyřazuje ze hry míst-
ní producenty či je značně znevýhodňuje. 
Následně je převážná část zboží v nabíd-
ce supermarketu z dovozu, což vyvolává 
další environmentální dopady. Špatná 
zpráva pro naši peněženku je, že mnoh-
dy při nákupu v hypermarketech para-
doxně utratíme více, než jsme zamýšleli. 
Budeme-li podporovat místní obchůdky, 
přinejmenším si tím zachováme možnost 
volby, kde nakupovat. Kritikou hyper-
marketů jak z pohledu životního prostře-
dí, tak i z pohledu sociálních a ekonomic-
kých dopadů, se zabývá např. brněnská 
organizace Nesehnutí, máte-li zájem se 
o této problematice dozvědět více, podí-
vejte se na jejich stránky www.hyper.cz

Zaměřte se na místní výrobky ☑  – je-
li možnost, vyberte si výrobek český, 
u potravin nejlépe z produkce zeměděl-
ce z Vašeho regionu, neboť tím ušetříte 
náklady na přepravu výrobků a zmírníte 
tak negativní vliv na životní prostředí. 
Vybírejte výrobky, které co nejméně za-
těžují životní prostředí – o eko-značkách 
si povíme v následující kapitolce.

  ☑ Při koupi výrobků berte ohled nejen 
na jejich obsah, ale věnujte pozornost také 

jejich obalům, ze kterých se po použití 
stanou odpady. Dejte přednost větším ba-
lením a výrobkům bez zbytečných obalů 
(např. zelenina v plastových miskách ještě 
zabalená potravinářskou fólií) – předchá-
zejte tak vzniku odpadů, neboť samotné 
třídění a recyklace obalů je sice činnost 
záslužná, nikoliv však postačující. K mi-
nimalizaci odpadů můžete tedy přispět 
jak výběrem správného výrobku, tak také 
uvědomělým nakupováním – věci, které 
použijete jen občas a pak se z nich stává 
nepotřebný odpad, si většinou můžete 
vypůjčit – není nutné všechno vlastnit, 
i když reklama nás přesvědčuje o opaku.

Dávejte přednost výrobkům, které  ☑
slouží déle před výrobky na jedno pou-
žití. 

Jak už bylo řečeno - nakupování by se 
nemělo stát náhražkou zábavy, svůj 
čas můžete využít určitě smysluplně-
ji a prospěšněji. 

EKO-ZNAČKY
Že nevíte, jak poznat, kte-

rý výrobek je k životnímu prostře-
dí šetrný a který ne? Určitým vodítkem 
pro Vás mohou být tzv. ekoznačky. Jedná 
se o ochrannou známku, která zaručuje, 
že u označeného výrobku byly minimali-
zovány negativní vlivy na životní prostře-
dí. Vypovídá o tom, že daný výrobek je 
ve své kategorii šetrnější k životnímu pro-
středí (i ke zdraví spotřebitele) než ostatní 
obdobné výrobky (např. vodou ředitelná 
nátěrová barva mezi ostatními nátěrový-
mi barvami apod.) Jejich kvalita přitom 
zůstává na velmi vysoké úrovni.

U výrobků nepo-
travinářského charakte-
ru je jedinou českou 
certifikovanou ekoznač-
kou označení „Ekolo-
gicky šetrný výrobek“. 

Dnes máme na výběr ze zhruba 400 vý-
robků označených tímto logem a výběr 
je opravdu široký  – od toaletního papí-
ru či nátěrové hmoty přes teplovodní kot-
le a čistící prostředky až po ekologicky 
šetrné služby, které nabízí turistický ruch 
či školství. Více o ekoznačkách naleznete 
na stránkách www.ekoznacka.cz 

Na našem trhu ví-
danou zahraniční eko-
značkou je především 
evropská kytička „The 
Flower“ - je platná 
na celém území EU, 
udělovaná opět v mnoha oblastech. Zde je 
nutno zvážit důsledky dopravy tohoto vý-
robku ze zahraničí. Na další zahraniční 
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ekoznačky se můžete podívat na strán-
kách neziskové nevládní organizace GEN 
- Global Environmental Network www.
globalecolabelling.net. V této síti ozna-
čování ekologicky šetrných výrobků 
jsou sdruženy jednotlivé národní i nad-
národní programy z celého světa.

Pro  potraviny 
vypěstované způ  -
so    bem  šetrným 
k  životnímu pro-
středí je použí-

vána ekoznačka „Produkt ekologic-
kého zemědělství“, doplněná 
zná mou „zelenou zebrou“ s nápisem BIO. 
U této ekoznačky významně vystupuje 
do popředí také aspekt lidského zdraví, 
neboť potraviny bez chemie jsou bez po-
chyb pro náš organismus přívětivější. 
Seznam bio-farem a více o ekologic-
kém zemědělství naleznete na stránkách              
www.biospotrebitel.cz, o české ekoznačce 
více na www.kez.cz.

Nové evropské 
logo biovýrobku - 
od července 2010 je 
povinné pro všech-
ny předem balené 
potraviny v Evropské unii.

Koupíte-li si dře-
věný výrobek s označe-
ním FSC můžete si být 
jisti, že dřevo, z něhož 
je výrobek zhotoven 
pochází z lesů, ve kte-

rých bylo praktikováno environmentálně 
vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky 
životaschopné lesní hospodaření včetně 
zpracovatelského řetězce. Tento standard 

směřuje k obnově zdravých listnatých 
a smíšených lesů obhospodařovaných 
šetrným způsobem. Více na http://www.
czechfsc.cz/ 

Výrobky označe-
né ochrannou znám-
kou Fair Trade sdělují, 
že pocházejí ze spra-
vedlivější formy obcho-
du s výrobci ze zemí 
Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky – v překladu to znamená férový 
či spravedlivý obchod. Suroviny jsou vy-
kupovány od výrobců za pevně stanovené 
ceny, výrobce tak nepodléhá výkyvům 
trhu. Součástí obchodu je rovněž příspě-
vek na sociální rozvoj komunity – např. 
stavba škol atp. Fair Trade je přínosný 
také pro spotřebitele a životní prostředí, 
neboť produkty v mnoha případech ne-
sou známku bioprodukce. Sortiment je 
však poměrně omezený – nejčastěji mů-
žete koupit čaje, koření, čokolády, kakao, 
kávu či umělecké a řemeslné výrobky aj. 
Problémem může být také dostupnost to-
hoto zboží. Nenabízí-li jej Vaše oblíbená 
prodejna, neváhejte se zeptat, zda o ně-
čem takovém neuvažují do budoucna, 
čímž pomůžete šířit myšlenku Fair Tra-
de a snad docílíte zavedení tohoto zboží 
i u Vás. Nebo můžete nakoupit v e-sho-
pech nabízejících toto zboží. Více infor-
mací naleznete např. na stránkách Asoci-
ace pro Fair trade www.fairtrade-asociace.
cz či Společnosti pro Fair Trade a rozvo-
jové vzdělávání www.fairtrade.cz  

Výše zmíněná označení jsou ověřená 
a garantovaná. Vyskytují se však také vý-
robky s nejrůznějšími značkami s před-
ponou EKO nebo obrázky evokující 

ekologickou tématiku. Nemusí se nutně 
jednat o klamavou reklamu, nic však ne-
zaručuje, že výrobek je opravdu k život-
nímu prostředí šetrný. 

VÝBĚR  
POTRAVIN

Na světě sice nežijeme 
proto, abychom jedli, ale jíme proto, 
abychom žili, nicméně nákupu potravin 
bychom měli věnovat nemalou pozor-
nost, neboť jídlo je jednou ze základ-
ních lidských potřeb. O zdravé výživě 
již bylo napsáno mnohé, jsou však po-
traviny námi považované za zdravé 
oprávněny honosit se tímto označením?  
Plodiny vypěstovány konvenčním země-
dělstvím jsou od započetí svého růstu, 
až do doby než se dostanou na náš stůl, 
ošetřeny nemalým množstvím chemic-
kých látek (v konvenčním zemědělství 
je používáno více než 300 těchto lá-
tek) – aby byl plod dostatečně velký 
a pro oko přitažlivý, aby jej nena-
padli nejrůznější škůdci, aby vy-
držel transport a skladování atd. 

Chcete-li se vyhnout rizi-
ku, že potraviny, které jíme, 
jsou plné cizorodých látek, 
zaměřte svou pozornost 
na biopotraviny. Ty 
u nás reprezentuje výše 
zmíněná  ekoznačka    
„Produkt ekologic-
kého  zemědělství“. 
Tyto potraviny 
byly vypěsto-
vány za mini-
málního po-
užití chemie 

(oproti konvenčnímu zemědělství je po-
voleno používat pouze 30 chemických 
látek), neobsahují konzervanty (tzv. 
éčka), obsahují naopak více vitamínů 
a minerálních látek a navíc jsou chut-
nější. 

Možný přínos ekologického země-
dělství pro zdraví člověka je však pou-
ze jedním aspektem – dalším neméně 
důležitým je šetrné zacházení se životním 
prostředím. Principy ekologického ze-
mědělství zaručují, že produkt byl vypěs-
tován v souladu s přírodou – půda není 
přehnojována a jsou používána vý-
hradně přirozená hnojiva, což má také 
vliv na kvalitu vody v okolí, plevelům 
je předcházeno preventivně střídáním 
plodin, jsou likvidovány mechanicky 
či jsou vybírány odolné plodiny, pod-
statné je, že není používána chemie. Také 
pro půdní organismy a jiné živočichy je 
tento způsob zemědělství přátelský. Jsou-
li produkty živočišné povahy, můžete se 

spolehnout, že zvířata prožila důstojný 
život, byla krmena výhradně biokrmi-

vy a při jejich chovu nebylo použi-
to hormonů. Nevýhodou biopotra-

vin je jejich omezená dostupnost 
a vyšší cena oproti konvenční 

produkci. Je však mnohdy 
pouze otázkou priorit, za-

myslet se, zda není lepší 
místo  velkého množství 

nekvalitních  potra vin, kte-
ré koupíme beztak jen 

proto, že jsou „ve sle-
vě“, investovat do své-

ho zdraví a zdraví 
naší krajiny náku-

pem biopotra-
vin.
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Biokvalita není jediným tipem jak 
při nákupu potravin brát ohled na ži-
votní prostředí. Velkou zátěž pro životní 
prostředí znamená také doprava produk-
tů – zvláště potravin, které kvůli své po-
vaze musí být přepraveny v co nejkratším 
čase, aby si zachovaly svou svěžest. Proto je 
často využíváno letecké či automobilové 
dopravy, která je významným znečišťova-
telem ovzduší. Vybírejme proto potravi-
ny, které pochází z naší blízkosti. 

Možné je kupovat si potraviny pří-
mo od zemědělců (seznam biofarem 
na www.biospotrebitel.cz) – jedná se o tzv. 
prodej ze dvora. Další možnost náku-
pu lokálních potravin vytváří dnes stá-
le populárnější farmářské trhy www.
ceskefarmarsketrhy.cz/. A alternativou, 
která si hledá místo na českém trhu, 
jsou rovněž tzv. bedýnky. K jejich odbě-
ru se spotřebitel přihlásí většinou na ce-
lou sezónu a pravidelně odebírá domlu-
vené množství zeleniny, ovoce i jiných 
zemědělských produktů (vejce, med, by-
linky…) které je v daný okamžik čerstvé 
k dispozici. Podmínky se liší u různých 
poskytovatelů této služby. Máte-li zájem 
pravidelně “bedýnkovat“, můžete si např. 
na stránkách www.bedynky.cz vyhledat 
nejbližšího dodavatele a také se o tom-
to systému dozvědět více.

U lokální produkce samozřejmě nara-
zíme na sezónnost plodin – dnes však již 
máme mnoho alternativ, jak tyto potravi-
ny uchovat a čím je v zimě nahradit. Je tře-
ba si uvědomit, že člověk je pořád závislý 
na přírodě a dostupnost čerstvého ovoce 
a zeleniny musí být něčím vyvážena. Svůj 
jídelníček můžeme také obohatit o výše 
zmíněné produkty označené logem Fair 
Trade (které jsou většinou v biokvalitě 
a jedná se o produkty, které se v našich 

podmínkách pěstovat nedají – např. čaj, 
káva, kakao atd.). 

Nezapomeňme také na možnost vy-
pěstovat si vlastní potraviny. I když nemá-
te vlastní zahradu, kde se dá pěstovat ze-
lenina a ovoce, nemusíte se o tuto radost 
připravit. Okenní parapety či balkóny se 
můžou stát Vaší zahrádkou – pěstování 
nejrůznějších bylinek a malých rostlin je 
možné téměř všude .

ČISTOTA PŮL 
ZDRAVÍ?
Všechno co doma použijeme 

– prací prášky, prostředky na čištění od-
plouvají spolu se špínou z naší domácnos-
ti. Ne všechny obce mají obecní kanaliza-
ci, ani v případě, že naše „špína“ odtéká 
do čističky odpadních vod, však tuto pro-
blematiku neházejme za hlavu – ani čis-
tičky nejsou všemocné a některé složky 
čisticích prostředků se nepodaří separo-
vat a odbourat. Prací a čisticí prostředky 
tak mohou znamenat zatížení povrcho-
vých vod. Ačkoliv fosfáty zodpovědné 
za tzv. kvetoucí vody, jsou již naší legisla-
tivou v pracích prášcích zakázány, z hle-
diska ohledů na životní prostředí je stále 
důležité dbát na výběr pracích a čisticích 
prostředků. 

Neexistuje prací prostředek bez ja-
kýchkoliv negativních dopadů na čis-
totu vod, ale jen jeho šetrnější varianty. 
Proto je podstatné věnovat pozornost 
správnému dávkování! Účinnou lát-
kou v pracích prostředcích jsou tzv. ten-
zidy. Jejich složení se může lišit, stejně 
tak jako doba a stupeň jejich rozkladu. 
Pro znečištění vod je rovněž problémem 
přídavek parfému, barviv a optických 

bělidel (zde v případě, že obsahují bor). 
Na produktech může být uvedena rozlo-
žitelnost, nejedná se však o celkovou bi-
ologickou rozložitelnost, navíc některé 
látky mohou dokonce při rozkladu tvořit 
nebezpečné a nerozložitelné meziproduk-
ty, s horšími dopady než látka samotná 
v původním stavu. Tento údaj je tak spíše 
klamavou ekoznačkou. Dobrým vodít-
kem při výběru pracího prostředku může 
být zmíněná značka Ekologicky šetrný 
výrobek či její zahraniční varianta. 

Obecně lze říci, že nejsnadněji odbou-
ratelné, resp. beze zbytku rozložitelné, je 
v přírodě mýdlo, proto výběr mýdlové-
ho pracího prostředku je dobrou vol-
bou pro životní prostředí. Chcete-li rovněž 
ušetřit finance, je možno podomácku vy-
robit z jádrového mýdla tzv. mýdlový 
sliz, kde přídavkem prací sody zvýšíme 
účinnost i ve středně tvrdé vodě. Návod 
na jeho výrobu bez problémů naleznete 
na internetu. Tento přípravek je vhodný 
především pro dětské prádlo a pleny, ruč-
níky atd., neboť je pro pokožku nedráždi-
vý. Lze jej použít i pro běžné praní.

Další možností jsou tzv. stavebnicové 
prací prášky – při jejich použití jsou zvlášť 
dávkovány složky: změkčovadlo (dle tvr-
dosti vody v místě praní, za nejméně 
problémové bývají označovány zeoli-
ty), prací složka (dávkujeme dle množ-
ství a znečištění prádla, jejich složení by 
mělo být bez zbytečných chemických lá-
tek) a bělidlo (používáme pouze při silně 
znečištěném či zašedlém bílém prádle). 
Výhodou těchto stavebnicových systémů 
oproti běžnému pracímu prostředku je, 
že pokud potřebujeme zvýšit dávku jedné 
z komponent, nemusíme zbytečně při-
dávat vyšší množství dalších dvou (např. 
kvůli tvrdosti vody). Nevýhodou je horší 
dostupnost těchto prostředků. 

V dnešní době jsou již dobře dostup-
né tzv. kompaktní prací prášky. Jejich 
používání lze rovněž považovat za šetr-
nější k životnímu prostředí, neboť ne-
obsahují tzv. plnidla. Tato složka nemá 
přímý vliv na kvalitu praní, bývá použí-
vána pro lepší sypkost prášku a rovněž 
pro vytvoření dojmu velkého objemu. 
Kompaktní prací prášky mají nižší dáv-
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kování (je třeba zohlednit, pokud vybíráte 
prášek podle ceny!), což znamená nižší ná-
roky na obaly a snížení dopadů dopravy. 

Možná jste už také slyšeli o tzv. mý-
dlových ořeších. Jedná se o slupky oře-
chů několika druhů stromů rostoucích 
v teplém až tropickém pásu, které obsa-
hují saponin – látku, která je využitelná 
pro praní prádla. Z pohledu možné-
ho znečištění vod při praní, jsou mýdlové 
ořechy rozhodně volbou šetrnou k život-
nímu prostředí. Ale i přes jejich níz-
kou ekotoxicitu je dobré se zamyslet nad 
dopady spojenými s dopravou „přes půl 
světa“ či možným negativním působe-
ním pěstování těchto stromů v podmín-
kách třetího světa (informace o pěstování 
těchto stromů nejsou dostupné, u jiných 
plodin však není výjimkou přehnojování, 
degradace půdy, odlesňování či špatné 
pracovní podmínky pro místní dělníky). 
Mýdlové ořechy rovněž v zahraničních 
testech propadly, co se týče prací účin-
nosti. 

Tabulka na konci kapitoly je přehledem 
dostupných ekologických pracích prášků 
a zároveň hodnotí biologickou rozložitel-
nost jednotlivých prostředků (zde se jed-
ná o důležitý údaj, ne klamavou reklamu) 
a také jejich prací schopnosti. 

Výběr pracího prostředku je prvním 
krokem k ekologicky šetrnému praní. Je 
třeba se také zaměřit na způsob praní. 
Opět zde platí, méně někdy znamená 
více, neboť větší dávka pracího prostřed-
ku účinnost praní nezvýší, ba právě nao-
pak. Proto:

dávkujte prášek přímo do bub- ☑
nu pračky (použít můžete speciální ná-
dobku či jej dát volně nebo do obyčejné-
ho kapesníku), praní bude účinnější

prádlo není nutné předpírat, silně  ☑
znečištěné prádlo raději předem od-
močte

pokud neperete prádlo infekčně  ☑
nemocným, na běžně zašpiněné prá-
dlo stačí teplota 40 stupňů

nepoužívejte aviváže ☑  – na kvali-
tu praní nemají vliv a jejich použití zna-
mená zatížení odpadních vod, jakož 
i produkci nadbytečných obalů. Navíc 
mohou být dráždivé pro lidskou pokož-
ku. Chcete-li mít prádlo měkké a voňa-
vé, stačí sušit jej na sluníčku či alespoň 
venku na vzduchu nebo v dobře větrané 
místnosti, do máchání můžete přidat také 
ocet a vonné oleje.

skvrny odstraňte dříve, než vložíte prá- ☑
dlo do pračky, nejlépe hned po vzniku – mů-
žete použít osvědčené recepty bez chemie 
(vejce – vyperte ve studené vodě, červe-
né víno – čerstvou skvrnu posypte solí, 
po vsáknutí vína sůl odstraňte a vyperte, 
káva a kakao – střídavě namáčejte do teplé 
a studené vody tak dlouho, až skvrna zmizí; 
pokud je tkanina ze syntetického materiálu, 
použijte 1 % alkoholový roztok, vydrhněte 
a vypláchněte ve studené vodě, krev – čer-
stvé skvrny vyperte ve studené vodě, starší 
vyperte ve studené vodě s pomocí mýdla, 
ovoce – skvrnu odstraňte mýdlem, přírodní 
materiály můžete vyprat s pomocí citrono-
vé šťávy v horké vodě, tkaniny se syntetic-
kými vlákny perte ve studené vodě s jem-
ným pracím prostředkem a octem, pero, 
fix – namočte hadřík v citronové šťávě či 90 
% alkoholu, rozpuštěnou barvu odsávejte 
papírovým ubrouskem), na většinu skvrn 
postačí tzv. žlučové mýdlo, dostupné téměř 
v každé drogerii. 

pračku zapínejte, až bude optimálně  ☑
naplněná (cca ze ¾)

neperte prádlo, které není oprav- ☑
du špinavé

volba materiálu ☑  Vašich textilií má 
rovněž vliv na frekvenci praní, neboť pří-
rodní materiály méně vstřebávají lidské 
pachy než materiál syntetický. 

Při výběru čisticích prostředků na ná-
dobí si můžeme nechat „poradit“ opět 
známou značkou Ekologicky šetrný výro-
bek, která zajistí, že přípravek má menší 
negativní – nikoliv však nulový – dopad 
na životní prostředí. Vyhýbejte se pří-
pravkům s obsahem chloru, prostředkům 

desinfekčním a s desinfekčními přísada-
mi. S ohledem na přírodu a také na vlastní 
zdraví je vhodné nepřehánět to s „vůně-
mi“ – mohou způsobovat alergie, nemají 
prakticky význam pro dosažení čistoty 
a mohou znamenat zátěž pro vodu a vod-
ní organismy. Nezanedbatelným pomoc-
níkem pro šetrný úklid je utěrka či hadr 
z kvalitního mikrovlákna, kterou lze uklí-
zet od podlahy až po okna (k dostání 
jsou utěrky různé jemnosti) bez použití 
čisticích prostředků. Co se týče vybave-
ní naší domácnosti, z čisticích prostřed-
ků postačí prostředek na mytí nádobí, 
vhodný je také mýdlový čisticí prostře-
dek a ekologickým a levným čisticím 
prostředkem je ocet (koupelna, záchod, 
kuchyň).

Při zpracování této kapitoly bylo čerpáno z otázek a odpovědí Sítě ekologických 
poraden – na jejích internetových stránkách www.ekoporadna.cz naleznete spous-
tu zajímavých zodpovězených dotazů nejen na téma čisticích a pracích prostředků. 
Vyčerpávající informace na téma šetrný úklid včetně praní naleznete také v publika-
ci „Do čista - o environmentálně šetrném uklízení“ ke stažení v elektronické podobě 
na stránkách Ekologického institutu Veronica www.veronica.cz. 
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MYTÍ NÁDOBÍ 
V MYČCE

Z pohledu ochrany životního pro-
středí je důležitá především volba my-
cího prostředku. I když prací prášky 
s fosfáty jsou na našem trhu již zakáza-
né, netýká se toto omezení prostředků 
do myček na nádobí. Na rozdíl od pro-
středků pro ruční mytí, jsou v mnohých 
prostředcích pro mytí v myčce fosfáty po-
užívány a to pro změkčování vody. Další 
škodlivou látkou může být chlor, který je 
v některých prostředcích použit jako bě-
lidlo.  Doporučujeme tedy vybírat si pro-
středky bez chloru a bez, příp. s nízkým 
obsahem fosfátů. 

Stejně jako u praní prádla, můžeme eli-
minovat negativní vliv na životní prostře-
dí také u myček – a to nejen volbou my-
cího prostředku. Myčku je třeba vhodně 
vytížit (což může být problém především 
u malých domácností), energii uspoří na-
pojení myčky na přívod teplé vody (po-
kud je to konstrukčně možné), dbáme 
na správné dávkování regeneračních solí, 
čímž zvyšujeme kvalitu mytí bez chemie 
a prodlužujeme životnost myčky, volíme 
programy podle míry znečištění nádobí, 
mycím prostředkem neplýtváme, dávkuje-
me přesně, vybíráme myčku podle spotře-
by energie i vody. Více informací tipů na-
jdete na stránkách www.ekospotrebitel.cz

KOSMETIKA
 Ze všech stran se na nás valí 

reklamní slogany nabízející „…krás-
nou pleť bez vrásek … neslíbatelnou rtěn-
ku… 2x větší objem řas…“ výběr zkrášlo-
vacích prostředků je opravdu široký. Bo-
hužel velká část běžně dostupných výrob-
ků může být stále testována na zvířatech 
a to velmi krutými způsoby. A to i přes to, 
že dnes existují alternativní metody tes-
tování kosmetických výrobků, které 
jsou navíc mnohdy levnější.

Česká legislativa sice od roku 2004 
zakazuje testování kosmetických příprav-
ků a jejich složek na zvířatech, bohužel je 
většina složek do ČR dovážena ze zemí, 
kde takto přísná legislativa neexistuje 
nebo jsou primárně určeny k jiným úče-
lům a proto zákazu nepodléhají. V rám-
ci EU platí zákaz od roku 2009, ovšem se 
třemi výjimkami – nadále jsou tedy pro-
váděny testy toxicity po opakované dáv-
ce, reprodukční toxicity a toxikokinetiky, 
pro něž bude zákaz platit až od r. 2013, 
pokud nedojde k odkladu.

Chce-li si být spotřebitel jist, že na-
kupuje výrobek netestovaný na zvířa-
tech, musí hledat na výrobku certifikát 
HCS (Human Cosmetics Standard – 
Humánní standard pro kosmetické pro-
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středky) – jediný celosvětově platný cer-
tifikát, firmy, které jej obdrží, podléhají 
pravidelným kontrolám nezávislými au-
ditory. Seznam značek s certifikátem HCS                   
a/nebo HHPS (obdoba HCS pro příprav-
ky pro domácnost) dostupných v České 
republice:

Balm Balm - www.lavanda.cz/balm-•	
balm/c-1163/
Freeman - www.freemanbeauty.com, •	
- www.calco.cz
Hedera natur (značky: Almacabio, •	
Equo, Eco, Florame) - www.detersi-
voequo.it, www.florame.cz 
Himalaya Herbals - www.himalaya-•	
herbals.com
Jason Natural Cosmetics - www.ja-•	
son-natural.com
Kiss My Face - www.kissmyface.com, •	
www.kissmyface.cz
Laboratoire Holistica International - •	
www.holistica.fr
Liz Earle Cosmetics (KPL Cosme-•	
tics Ltd) - nákup pouze přes internet 
- www.lizearle.com
L‘Occitane - www.loccitane.cz•	
Lush - www.lushcz.cz – výrobek s přís-•	
nější kontrolou než vyžaduje certifikát 
HCS
Lily LoLo Mineral Cosmetics - nákup •	
pouze přes internet - www.lilylolo.
co.uk
Manufaktura - www.manufaktura.cz•	
Marks & Spencer - www.marks-and-•	
spencer.cz
Mary Kay - www.marykay.cz•	
Melvita - www.melvita.cz•	
Montagne Jeunesse - www.montagne-•	
jeunesse.cz, www.montagnejeunesse.
com
Nothing Nasty - nákup pouze přes in-•	
ternet - www.nothingnasty.com

Organix South Inc. (Thera Neem) - •	
- www.organixsouth.com
Paul Mitchell - www.paulmitchell-•	
shop.cz
Raw Gaia - http://www.heaven4skin.•	
cz/raw-gaia-v2.html
Sanoflore - www.sanoflore.cz•	
Suma Foods (Triangle Wholefo-•	
ods Collective Ltd; výrobky Ecoleaf) 
- www.suma.coop
Super Diet - www.superdiet.fr•	
The Body Shop - www.thebodyshop.•	
com
Urtekram - www.urtekram.cz•	
Yes Syzygy Ltd - nákup pouze přes in-•	
ternet - www.yesyesyes.org
Yves Rocher – www.yves-rocher.cz•	

Seznam kamenných obchodů i e-
shopů s těmito výrobky naleznete 
na stránkách organizace Svoboda zvířat 
pod kampaní Oběti krásy http://www.
pokusynazviratech.cz/. Existují i něko-
lik dalších označení přírodní kosmetiky, 
která by neměla být na zvířatech testová-
na (mnohde ovšem není dále kontrolová-
no) – přehled těchto značek, vám pomů-
že lépe se na trhu zorientovat - naleznete 
na stránkách http://www.netestovanona-
zviratech.cz/faq. Určitým řešením je také 
spolehnout se na prostředky na přírodní 
bázi (mýdlo, byliny, mezi přírodní a ne-
testovaný však není možno vložit rovnít-
ko) a nevyhledávat novinky, jejichž výro-
ba vyvolává potřebu nového testování. 

ODPADY
Jak již bylo řečeno, recykla-

ce je sice činnost záslužná, nicméně není 
řešením naší odpadové situace. Minister-
stvo životního prostředí také uvádí ne-
gativní trend nakládání s odpady – 91 % 
veškerého komunálního odpadu končí 
na skládkách! Nejdůležitějším bodem je 
proto předcházet vzniku odpadů. Zboží, 
které obal nepotřebuje, zbytečně nebalí-
me – např. ovoce a zelenina se bez igeli-
tového sáčku obejde, nemáte-li ten po-
cit, noste si do prodejny sáčky vlastní 
– schválně, nemáte jich doma již řád-
nou kupu donesených z obchodu? To stej-
né platí pro pečivo. Vybírejte větší balení 
místo více menších. Vyhýbejte se věcem 
na jedno použití, vybírejte zboží, které 
není zbytečně baleno či je baleno v oba-
lu, který je alespoň recyklovatelný a méně 
problematický. Máte-li možnost, dejte 
přednost papíru před plastem, skleně-

ným lahvím před plastovými či alespoň 
plastům čirým před barevnými (mimo-
chodem kvalita vody v naší zemi umož-
ňuje pití rovnou z kohoutku, což je to nej-
ekologičtější řešení). Vyhněte se hliníko-
vým obalům, neboť jejich výroba je vel-
mi energeticky náročná a také obalům 
a výrobkům z PVC – ty jsou problematic-
ké jak pro přírodu, tak i pro zdraví člově-
ka. Nevhodné jsou také obaly z polystyre-
nu. Problematické jsou nápojové kartóny, 
které sice již na mnohých místech máme 
možnost třídit, energetická náročnost je-
jich recyklace je však pořád příliš vysoká 
a nachází se pro ně velmi špatné druhot-
né uplatnění, je tedy lepší je nekupovat. 

Pokud odpady vzniknou, snaž-
te se je v co největší míře roztřídit 
pro možnou recyklaci. V roce 2009 
bylo vyprodukováno 356 kg komunál-
ního odpadu na jednoho obyvatele. 
Z celkového množství připadaly téměř 
2/3 na odpad směsný, tedy netříděný 
(zdroj: MŽP ČR).
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Papír 
– do modrých kontejnerů můžete ho-
dit: noviny, časopisy, kancelářský pa-
pír, reklamní letáky, knihy, sešity, kra-
bice, lepenka, kartón, papírové obaly 
(např. sáčky), 
nevhazujte: mokrý, mastný nebo ji-
nak znečištěný papír, uhlový a vosko-
vaný papír, použité plenky a hygienic-
ké potřeby
Obaly z papíru bývají označeny:    
                     

 
Sklo 
– do zelených kontejnerů můžete ho-
dit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy - tabulové sklo, 
nevhazujte: keramiku, porcelán, auto-
sklo, drátěné sklo a zrcadla. V někte-
rých městech mohou být kontejnery 
zvlášť na bílé a zvlášť na barevné sklo.
Obaly ze skla bývají označeny:   

          
Plasty 
-  do žlutých kontejnerů můžete ho-
dit: PET láhve od nápojů (nezapo-
meňte je sešlápnout stejně jako ostatní 
duté obaly), kelímky, sáčky, fólie, vý-
robky a obaly z plastů, polystyrén, 

nevhazujte: novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek (motorové oleje, che-
mikálie, barvy apod.), výrobky z PVC.
 Obaly z plastů bývají označeny:       

Kovy 
- kovové odpady – včetně hliníku, se 
odnášejí do sběren nebo na sběrné 
dvory. Jste-li nadšenec a snažíte se se-
parovat také drobný hliníkový odpad, 
kterému se i přes veškerou snahu ne-
vyhnete (např. víčka od jogurtů), máte 
velmi omezené možnosti, kde ten-
to odpad odevzdat, aby byl skutečně 
recyklován. Zkuste oslovit instituce 
z Vašeho okolí, občas se sběrem drob-
ného hliníku zajímají knihovny, školy 
či mateřská centra. Drobný hliníkový 
odpad je rovněž 
možno zaslat pří-
mo zpracovateli. 
V některých ob-
cích je možno ko-
vový odpad uklá-
dat do kontejnerů 
společně s plasty, 
kontejner musí být 
označen šedou ná-
lepkou s přísluš-
ným nápisem.

Co do které popelnice patří? 

Je potřeba vždy se seznámit se systémem sběru a separace odpadů v místě Vaše-
ho bydliště (např. nápojové kartony se v některých obcích ukládají k papíru, jinde 
k plastovému odpadu a někde mají zvláštní kontejner nebo např. není možné vždy 
třídit všechny popsané druhy plastů, ale třeba jen PET lahve atd.).

 Nápojové kartóny 
 pokud  se ve Vaší obci  nápojové kar-
tony sbírají, odhazuj te je do kontejne-
rů ne bo pytlů oz na čených touto oran-
žovou nálepkou (v některých obcích 
bývá na kontejneru pro plasty), před 
tím je sešlápněte nebo zmáčkněte. 
Pokud se ve Vaší obci kartony ještě ne-
sbírají, nezbývá nic jiného, než je vy-
hodit do směsného odpadu. 
Obaly z nápojových kartonů bývají 
označeny:         

Do běžné popelnice dále nepatří: ne-
bezpečné odpady jako baterie, akumu-
látory, zářivky, pneumatiky, mrazničky, 
ledničky, barvy, chemikálie atd. a také 
velkoobjemové odpady (nábytek, ko-
berce, matrace..). Ty můžete dovézt 
na sběrný dvůr, či využít služeb pojízd-
né sběrny nebezpečných odpadů.

Kompostovatelný odpad
Máte-li vlastní zahradu, není problém 
založit si na ní kompost a plnit jej od-
padem z kuchyně. Nemáte-li to štěstí, 
nezoufejte, kompostovat se dá i v bytě 
či například na sídlišti. Pokud se Vám 
z jakéhokoliv důvodu nezamlouvá ver-
mikopostování (kompostování za po-
moci žížal) v prostorách Vašeho bytu, 
je pro Vás další možností tzv. komu-
nitní kompostování. Jedná se o uza-
mykatelný dvoukomorový kompostér, 
do něhož zapojené domácnosti třídí 
svůj domácí biologicky rozložitelný 
odpad a po čase si rozeberou vyzrálý 
kompost. 
Problematice kompostování se v pod-
mínkách České republiky systematic-
ky věnuje sdružení Ekodomov www.
ekodomov.cz (jeho působnost je spí-
še v Čechách). Občanské sdružení 
Eko-info centrum Ostrava www.eico.
cz pomohlo umístit první čtyři komu-
nitní kompostéry na území Ostravy, 
dalších pět boxů bude v rámci aktivit 
EICO umístěno v roce 2011 v různých 
částech Moravskoslezského kraje. Ne-
máte-li to štěstí, že by se fungující ko-
munitní kompostér vyskytoval ve Va-
šem okolí, můžete se sami stát iniciá-
tory vzniku nového místa. 

Systém sběru a recyklace odpadů je 
popsán na stránkách firmy Ekokom www.
ekokom.cz. 



18 19

KDO ŠETŘÍ  
MÁ ZA TŘI

nemyjte nádobí pod tekoucí vodou,  ☑
pokud máte myčku na nádobí, zvolte 
vhodný program, resp. vhodnou teplo-
tu vody, pokud je to technicky možné, za-
pojte myčku na přívod teplé vody, můžete 
ušetřit až 50 % elektrické energie

dávejte přednost sprchování před pl- ☑
nou vanou, čímž ušetříte až 60 % spotře-
bované vody, což při průměrné spotřebě 
vody člověka na rok znamená cca 700 Kč 
a to už je slušná úspora, stejně tak je zby-
tečné nechat vodu téci při čištění zubů

nenechte kohoutky kapat – jed- ☑
na kapka za minutu znamená 2000 litrů 
za rok a kohoutky kapou poměrně vyšší 
frekvencí než kapka za minutu

pořiďte si pákové baterie, které umož- ☑
ní nastavení teploty vody bez jejího zby-
tečného plýtvání, opatřete sprchu úspor-
nou hlavicí a umyvadla perlátory

používejte dvoufázové splachování  ☑
WC, které může 4 členné rodině ušetřit 
skoro 1000 Kč ročně

pračku pouštějte až je naplněná, op- ☑
timální teplota praní prádla pro zdravé-
ho dospělého člověka je 40 stupňů C

v rychlovarné konvici vařte jen to- ☑
lik vody, kolik zrovna potřebujete

používejte při vaření pokličku, spo- ☑
třebujete tak mnohem méně energie

pořiďte si úsporné zářivky do míst- ☑
ností, kde je to vhodné – kde pobývá-
te delší dobu, na WC či do koupelny je 
vhodná obyčejná žárovka 

není nutné chodit v zimě doma v kraťa- ☑
sech, 21 stupňů C je dostačující teplota, 
teplo se podílí na spotřebě energie v čes-
kých domácnostech 56 %, takže v této ob-
lasti můžeme dosáhnout výrazných úspor. 
Kromě snížení teploty v bytě a zateplení 
obydlí, které však nemusí být v naší moci, 
můžeme přispět také správným větrá-
ním – při větrání vypněte topení a vět-
rejte krátce a intenzivně, nenechávejte 
okno pootevřené po delší dobu

vypínejte spotřebiče, které momen- ☑
tálně nepoužíváte, i tzv. standby režim 
spotřebovává energii (až 8 % veškeré 
elektřiny), stejně jako zapomenutá nabí-
ječka mobilu v zásuvce 

pokud kupujete nové spotřebiče, vy- ☑
bírejte z energetické třídy A (i v této třídě 
je několik stupňů).

PLENKY
Používání jednorázových 

plen se stalo běžnou záležitostí, zatím-
co jejich látková podoba byla z trhu té-
měř vytlačena. Používání jednorázových 
plen je sice pro mnohé rodiče pohodlné, 
znamená však velkou zátěž pro životní 
prostředí, vyloučeny nejsou ani zdravot-
ní rizika u dítěte. 

Hlavním problémem je u jednorázo-
vých plen množství vzniklého odpadu. 
Zanedbatelná není ani energetická nároč-
nost při výrobě, používání chloru k jejich 
bělení a možný obsah dioxinů v hoto-
vé pleně. A co Vás jistě potěší, pokud se 
rozhodnete látkové plenky používat, je 
fakt, že používání látkových plen ušetří 
nějakou tu korunku z Vašeho rozpočtu. 
Posuďte sami výhodu a nevýhody užívání 
běžných jednorázových plen:

Jaké mají jednorázové plenky 
nevýhody?

Dítě vytváří velké množství tuhého do- ☑
movního odpadu –  až jedna tuna na dítě 
za plenkové období. Odpad je nerecyklo-
vatelný, skládkuje se nebo pálí, pleny se 
rozpadají za 200 – 400 let. 

Zátěž pro přírodu znamená rovněž  ☑
výroba jednorázových plen, neboť spo-
třebovává velké množství surovin (dře-
vo na buničinu, ropa na umělou hmotu, 
velké množství vody na výrobu celulózy). 
NAOPAK pleny látkové spotřebují méně 
energie i při opakovaném praní. Spotře-
ba surovin se uvádí u jednorázových ple-
nek 10 - 50x vyšší než u plenek látkových.

Kromě energetické náročnosti při vý- ☑
robě mají dále negativní ekologický do-
pad - doprava (včetně nákupů) a spalová-
ní plen po jejich použití zatěžují ovzduší.

Bělení buničiny znamená zátěž  ☑
pro odpadní vody.

Jednorázovky jsou ☑  finančně náročné 
(náklady na používání jednorázových 
plen se pohybují za přebalovací věk dítěte 
od 12 do 24 tisíc korun – podle značky. 
Moderní látkové pleny Vás přijdou na 10 
až 17 tisíc korun – opět se liší dle dru-
hu plen a pracího prášku, neboť je za-
počtena i energie, voda a použité prací 
prostředky, klasické čtvercové pleny 
pak pouze na zhruba 5 – 8 tisíc korun)

Více tipů jak ušetřit najdete na stránkách organizace Greenpeace http://www.gre-
enpeace.org/czech/zijte_ekologicky, další informace např. na stránkách www.ekowatt.cz, 
www.uspornespotrebice.cz nebo můžete také navštívit internetovou energetickou po-
radnu www.i-ekis.cz. 

Úspory vody a energie nejsou prospěšné jen pro životní 
prostředí, ale také pro Vaši kapsu. Zde je tedy několik tipů, 
jak úspory realizovat:
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Dítě si hůře a později zvyká na noč- ☑
ník – prodlužuje se tak doba přebalovací-
ho věku cca o půl roku až rok.

Není zcela vyloučené  ☑ zdravotní rizi-
ko (z reziduí stopových množství škodli-
vých látek, přehřívání pohlavních orgánů 
s možným vlivem na plodnost chlapců 
či nesprávný vývoj kyčlí) 

Na rozdíl od látkových plen s moder- ☑
ními svrchními kalhotkami, jednorázo-
vé pleny častěji „protečou“, což vyžaduje 
přebalení celého dítěte a vytváří zvýše-
nou potřebu praní. Je nutné zabývat se 
nákupem plen opakovaně během celé-
ho přebalovacího věku dítěte, což rovněž 
může být časově náročné. 

Výhodou, která by všechny zmíněné 
nevýhody měla vyvážit, je menší pracnost 
při používání – snazší přebalování, úspo-
ra času - není nutné se zabývat praním 
a sušením. 

Mnohdy je používání látkových 
či jednorázových plen pouze otáz-
kou zvyku a organizace. Mnohým rodi-
čům používajícím jednorázové pleny při-
jde nepředstavitelné začít používat pleny 
pratelné, aniž by se pokusili nad touto va-
riantou zamyslet. Cílem předchozích od-
stavců je nabídnout argumenty proč vů-
bec začít uvažovat o látkových plenách. 

Je pravdou, že používání látkových 
plen dnes již není běžnou záležitostí 
a proto vyžaduje především zájem rodiče 
o tuto problematiku. Kromě klasických 
čtvercových plen, které jsou nejlevnější va-
riantou, je možné si vybrat ze široké nabíd-
ky tzv. moderních látkových plen – liší se 
střihem i materiálem (kromě běžné bavlny 
se můžete setkat s příměsí savého bambu-

su či konopí), dostupné jsou i pleny „all in 
one“ (vše v jednom), jejich používání je 
jednorázovým plenám velmi podobné (sa-
mozřejmě s tím rozdílem, že se po použití 
plena nevyhodí, ale vypere). Může chví-
li trvat, než se rodič v nabídce zorientuje 
a vyplatí se poradit s někým, kdo látkové 
pleny již používá. Výhodou je, že plenko-
vou výbavu jednou pořídíte a můžete ji vy-
užít i pro další potomky či dokonce pro-
dat dále. Tím se celková investice do plen 
pro jedno dítě ještě snižuje. 

Nejlevnější a pro životní prostředí be-
zesporu nejšetrnější je obejít se bez plen. 
Ano i to je možné. Bezplenková komu-
nikační metoda (BKM) je aplikace tra-
dičního modelu přírodních národů v ci-
vilizaci třetího tisíciletí (některé národy 
ji praktikují po staletí dodnes). Základem 
je předpoklad, že pro dítě je přirozenější 
vykonávat svou potřebu „mimo plenu“ 
a pomocí „signálů“ informuje okolí, že 
„musí“. Spočívá proto v komunikaci ro-
diče a dítěte a vyhovění potřeb dítěte tý-
kající se vylučování. S rodiči praktikující 
tuto metodu se můžete setkat i u nás (není 
ojedinělá ani v Anglii, Německu, Rakous-
ku či jiných zemích). Pokud se o BKM 
chcete dozvědět více, zavítejte např. 
na www stánky www.mokosha.info či dis-
kusi na serveru Modrý koník http://www.
modrykonik.cz/diskuse/tema/bezplen-
kova-komunikacni-metoda-ii/. K dispo-
zici je také český překlad knihy Ingrid 
Bauerové – Bez plenky. Organizací, která 
se problematikou dětských plen z pohle-
du dopadu na životní prostředí i zdraví 
dětí zabývá, je obecně prospěšná společ-
nost Rosa, na jejichž stránkách najdete 
odpovědi na mnoho otázek týkajících se 
používání látkových plen  www.rosacb.cz  
nebo www.ekospotrebitel.cz.

Jako zdroj tohoto materiálu byly použity výše zmíněné www stránky, kde najdete více 
informací a tipů k ekologicky příznivému chování v domácnosti,  

případně vlastní zkušenost.

Máte-li nezodpovězené otázky týkající se ekospotřebitelství,  
navštivte internetové stránky Sítě ekologických poraden www.ekoporadna.cz. 

Pro Moravskoslezský kraj  
fungují webové stránky  

http://ekoporadna.kr-moravskoslezsky.cz/ .
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vlastní zkušenost autorů. Na zmíněných stránkách najdete více informací a tipů k ekologicky příznivé-
mu chování v domácnosti.

www.bedynky.cz – zde se můžete dozvědět více o doručování zeleniny v tzv. bedýnkách a najít si nej-•	
bližšího dodavatele
www.biospotrebitel.cz - nejen seznam prodejen a producentů biopotravin•	
www.ceskefarmarsketrhy.cz – přehled míst pořádání Farmářských trhů a další informace•	
www.czechfsc.cz - užitečné při nákupu dřevěných výrobků. Dozvíte se zde vše o environmentálně •	
vhodném, sociálně přínosném a ekonomicky životaschopném lesním hospodaření v České republice.
www.eico.cz – stránky občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava, zabývající se ekologickým po-•	
radenstvím a ekovýchovnou pro celou rodinu
www.ekodomov.cz - stránky sdružení Ekodomov zabývajícího se odpady, především bioodpady a kom-•	
postováním
www.ekokom.cz - stránky Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. nejen o správném třídění •	
odpadů
www.ekoporadna.cz – stránky Sítě ekologických poraden•	
http://ekoporadna.kr-moravskoslezsky.cz/  - stránky projektu Rozvoj environmentálního poradenství •	
EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji
www.ekospotrebitel.cz - internetová podoba publikace Průvodce ekospotřebitele•	
www.ekowatt.cz - informace o obnovitelných zdrojích a úsporách energie•	
www.ekoznacka.cz - více o české ekoznačce Ekologicky šetrný výrobek a dalším ekoznačení•	
www.fairtrade.cz - stránky společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání - informace nejen o tzv. •	
spravedlivém obchodu, ale také např. seznam míst, kde výrobky Fair Trade koupit
www.globalecolabelling.net – zde naleznete přehled ekoznačení v různých zemích•	
www.greenpeace.org/czech/zijte_ekologicky - několik základních rad a tipů, jak snížit svou ekologic-•	
kou stopu.
www.hyper.cz - stránky organizace NESEHNUTÍ věnované problematice hyparmarketů•	
www.i-ekis.cz - internetové Energetické konzultační a informační středisko, zde můžete směřovat své •	
dotazy ohledně energií
www.kez.cz - více o biopotravinách, informace pro spotřebitele, ekozemědělce i prodejce biopotravin•	
www.modrykonik.cz/diskuse/tema/bezplenkova-komunikacni-metoda-ii/ - informace a diskuse k bez-•	
plenkové metodě
www.mokosha.info – informace nejen o bezplenkové metodě•	
www.netestovanonazviratech.cz – stránky věnující se problematice testování kosmetiky, toaletních po-•	
třeb a čisticích prostředků na zvířatech
www.pokusynazviratech.cz – stránky organizace Svoboda zvířat věnující se testování na zvířatech•	
www.rosacb.cz- zde se dozvíte mimo jiná spotřebitelská témata mnohé o dětských plenkách, ale také •	
o šetrných dámských hygienických potřebách
www.uspornespotrebice.cz - množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích •	
elektrospotřebičů
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