
Jak nakupovat ekologicky šetrněji

Existuje několik základních principů, jak nakupovat ekologicky šetrněji. Dodržení 
všech osmi najednou je ideálem, kterého lze zřídka dosáhnout. Avšak i následování 
byť jen jednoho principu má zpravidla výrazný účinek.
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Výrobky s co nejnižším obsahem 
látek poškozujících živ.prostředí 
a lidské zdraví

Zvažte nákup výrobků obsahujících jedy, 
organická rozpouštědla a další látky, které se 
uvolňují do prostředí, akumulují se 
v tělesných tkáních a jsou těžko 
odbouratelné – tím spíše, je-li dostupná 
nějaká šetrnější (přírodní) alternativa.

3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Kupujte jen to, co potřebujete, nechte 
funkční věci dosloužit, abyste nevytvářeli 
zbytečný odpad. Kupujte výrobky na více 
použití,které dlouho vydrží. Nepotřebných a 
nefunkčních věcí se přednostně zbavte tak, 
aby je mohl využít ještě někdo jiný, a 
každopádně, aby alespoň materiál z nich 
mohl být znovu zužitkován

Biologicky rozložitelné a 
recyklovatelné materiály 
(vč.obalů)

Dávejte přednost výrobkům, které jsou 
biologicky rozložitelné nebo alespoň 
recyklovatelné s možností jejich předání k 
recyklaci ve vaší obci – to platí i o obalech.

Čím méně obalů, tím lépe (větší 
balení)

Větší balení šetří obalový materiál a 
zmenšují množství odpadu. Optimální jsou 
obaly vratné a znovu použitelné/
naplnitelné. Opakem jsou obaly na jedno 
použití. Ze stejného důvodu se vyplatí 
upřednostňovat koncentrované prací a 
čisticí prostředky.

Výrobky a potraviny z blízka

Nakupováním místních produktů 
podporujete místní živnostníky a tím i 
prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte 
životní prostředí tím, že snižujete nutnost 
dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte 
ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a 
v konečném důsledku i zdraví a lidské 
životy.

Výrobky šetřící zdroje a energii

Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž 
výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) 
suroviny i energie využívány s maximální 
efektivitou. Kupujte spotřebiče s 
energetickým štítkem pokud možno s 
označením „A“(ideálně A++), případně jinými 
systémy značení vztahujícími se k úsporám 
energie. Sem patří i využívání obnovitelných 
zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).

Výrobky vzniklé udržitelným 
způsobem

Upřednostňujte produkty, jejichž způsob 
výroby je v souladu se zásadami 
udržitelného rozvoje. Kupujte produkty 
ekologického zemědělství, které se vyhýbá 
používání umělých hnojiv a pesticidů. 
Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky 
pocházely z šetrně obhospodařovaných 
porostů a ne tropických pralesů či jiných 
míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a 
flóru. Kupujte výrobky spravedlivého 
obchodu (Fair Trade), který zaručuje 
šetrný management území a spravedlivý 
výdělek lidem v rozvojových zemích. To se 
týká hlavně těch produktů, které nejsou 
„zblízka“, ale přesto je nezbytně 
potřebujeme.

Výrobky dokládající kvalitu
týkající se vlivu na zdraví a ŽP 
certifikátem (ekoznačky)

Pro snazší orientaci spotřebitelů byly vyvinuty 
systémy ekologického značení. Taková 
„ekoznačka“ na výrobku znamená, že daný 
produkt splňuje předepsaná kritéria vlivu na 
životní prostředí. Nezávislá agentura, která 
certifikát uděluje, tak vlastně dělá „detektivní 
práci“ za spotřebitele


