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cirkulární ekonomika 

Cirkulární ekonomika je 
koncept produkce, jenž 
je v souladu s ochranou 
životního prostředí při 
zajištění kvality lidského 
života. 

Podstatou tohoto 
mechanismu je oběhové 
hospodářství, kdy 
nedochází ke vzniku 
odpadu, ale všechny 
suroviny jsou využity 
v rámci uzavřeného 
koloběhu výroby. 
A zbytkový odpad je 
v maximální míře využit.   
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kompostejner 

Kompostejner je 
(většinou) hnědá nádoba 
speciálně upravena pro 
vkládání bioodpadu. 
Je vybaven 
provzdušňovacími otvory, 
které zabraňují hnití 
bioodpadu. 

Na rozdíl od kompostéru 
slouží jen k dočasnému 
uložení organického 
materiálu před jeho 
odvozem do kompostárny. 
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komunální odpad 

Komunální odpad 
je veškerý odpad 
vznikající při činnosti 
fyzických osob na 
území obce. 

Pod pojem 
zahrnujeme tříděné 
složky odpadu, 
objemný, nebezpečný, 
biologicky rozložitelný 
a směsný (zbytkový/
nevytříděný) odpad.  
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obnovitelné zdroje 

Obnovitelné zdroje – 
takové zdroje energie, 
které se v lidském 
časovém měřítku 
přirozeně obnovují, 
patří mezi ně uhlíkově 
neutrální zdroje, jako 
jsou sluneční záření, 
vítr, déšť, příliv, vlny 
a geotermální teplo.



permakultura  

Permakultura je koncepce 
přístupu k zemědělství, 
přírodě a životnímu prostředí 
obecně usilující o regeneraci 
přírodních zdrojů. 

Permakulturní hospodaření 
lze uplatňovat i na domácích 
zahrádkách. Základním 
principem je upustit zcela 
od používání chemických 
prostředků a usilovat 
o přírodní rovnováhu, 
např. přilákáním živočišných 
opylovačů. 
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reuse & swap 

Reuse neboli znovupoužití 
je princip oběhového 
hospodářství, který vede ke 
snižování produkce odpadu 
tím, že se prodlužuje 
životnost starých věcí jejich 
opravou nebo darováním, 
aby byly ještě dále použity. 

Typickým příkladem 
jsou také vratné obaly, 
např. zálohované láhve, 
které se použijí několikrát. 

Swap je výměna užitečné 
věci mezi dvěma osobami, 
na dobročiném bazaru apod.
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třídění vs recyklace

Recyklace vs třídění, jak se tyto pojmy liší?

Pokud vložíme odpad 
do k tomu určené 
nádoby, pak jej třídíme. Když se tento odpad po zpracování 

využije při výrobě jako vstupní 
surovina, pak byl recyklován.
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upcyklace 

Upcyklace je 
proces přeměňování 
odpadového materiálu 
nebo nepotřebných 
věcí v nové funkční 
produkty. Ty dostanou 
svou druhou šanci. 
Kupříkladu ze starých 
palet se vyrobí 
zahradní nábytek či 
z elektro součástek 
šperky.
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vermikompostování 

Vermikompostování je 
způsob kompostování 
využitím žížal, 
které zajistí rozklad 
rostlinných zbytků na 
organické hnojivo. 

Je vhodné i pro 
toho, kdo nemá 
vlastní zahrádku. 
Vermikompostér lze 
umístit na balkon, 
chodbu, do garáže nebo 
jako designový prvek 
i přímo v bytě. 



zónování pozemku 

Zónování pozemku je 
způsob rozdělení a údržby 
zahrady v souladu 
s přírodními zákonitostmi, 
aby byla zároveň funkční 
a komfortní. A to jak pro 
svého uživatele, tak také 
pro další organismy dle 
principu pestré druhové 
rozmanitosti žádoucích 
rostlin a živočichů.

slovníček  10/10



slovníček
2021 © MČ Praha 10


