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Děkujeme, že jste se rozhodli zapojit do letošního Týdne 
bez odpadu. Jedná se o mezinárodní událost, která si 
klade za úkol zvýšit povědomí o hromadění odpadu a 

inspirovat k jeho omezení. 
 

Skládá se z různorodých akcí, které jsou myšlenkou zero 
waste inspirované a prodchnuté. Vážíme si, že jste tvůrci 

jedné z nich. 
 

Tento manuál by vám měl usnadnit organizaci akce jako 
takové a zároveň vám pomoci udělat akci skutečně bez 
odpadu. V rámci zero waste doporučujeme, abyste jej 

zbytečně netiskli.
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Krok za krokem, 
jak uspořádat 

(nejen bezodpadovou) 
akci (nejen) pro veřejnost 
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1. Ujasněte si myšlenku 
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Kdo je náš tým?
Proč chceme akci dělat? 
Čeho chceme 
akcí dosáhnout – jaké jsou 
její cíle? Pro koho bude?
Jaký typ akce nám nejlépe 
pomůže našich cílů a 
představ dosáhnout?
Potřebujeme k organizaci 
akce nějaké finanční 
prostředky? Jaké? Máme je 
k dispozici nebo je budeme 
muset nějak získat? Můžeme 
akci uspořádat i bez nich?
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Jakou bezodpadovou akci uspořádat? 
Například… 
přednášku o bezodpadovém životě, životním prostředí, 
klimatické změně a dalších zajímavých tématech… 
diskuzi s majiteli bezobalového obchodu, zástupcem odboru 
odpadů, ekologem a dalšími zajímavými lidmi… 
workshop upcyklace, výroby pracího prášku, 
vermikompostéru…  
promítání filmu nejen o životním prostředí… 
piknik z lokálních bezobalových potravin… 
úklid ulic, parku, lesa, řeky… 
sázení stromů či jedlých keřů a bylinek… 
swap oblečení či blešák nevyužitého vybavení… 
… a další, kreativitě se meze nekladou.
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2. Vyberte místo a datum 
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Pokud je to možné, vybírejte 
místo s dobrým zázemím a 
vybavením (například 
kuchyňka s nádobím, sál       
s dataprojektorem, dostatek 
míst k sezení atp.). 
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Pokud akci pořádáte na veřejném prostranství, alespoň        
5 dnů předem doručte na příslušný obecní či městský úřad 
oznámení o konání akce. To musí obsahovat následující 
informace: účel shromáždění, den a místo jeho konání, dobu 
zahájení a ukončení, předpokládaný počet účastníků, počet 
pořadatelů starších osmnácti let a způsob jejich označení, 
údaje o organizátorovi akce (tedy o vás). Pokud akci 
pořádáte sami za sebe jako fyzické osoby, tak celé jméno a 
adresu bydliště. U právnické osoby její název, sídlo a jméno 
a příjmení toho, kdo je zmocněn jednat v jejím zastoupení.
Chcete-li do veřejného prostranství umístit nějaký stánek, 
lavičky a jiný mobiliář, budete si muset zajistit zábor 
veřejného prostranství (poradí vám na místním úřadě). 
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3. Zajistěte program 
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Naplánujte program tak, aby 
vám pomohl naplnit cíle 
akce. 
Buďte kreativní a inspirujte se 
tím, co už ve vašem prostředí 
funguje. 
Inspirovat se můžete také 
jinými akcemi, které se v 
rámci Týdne bez odpadu 
uskuteční nebo již 
uskutečnily. Příklady najdete 
na straně 38 této příručky a 
chystané akce na webu 
www.tydenbezodpadu.cz.
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4. Komunikujte 
a 

propagujte 
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V momentě, kdy máte pevné datum, dejte o své akci 
vědět. 
Využijte již existující komunikační kanály (osobní kontakty, 
sociální sítě – místní skupiny a stránky místních organizací, 
městský web/rozhlas/časopis, newslettery místních 
organizací atp.). 
Pokud máte omezený počet míst a potřebujete, aby se 
účastníci na akci přihlásili, dodržujte zásady GDPR. Sbírejte 
jen nezbytné osobní informace a informujte účastníky, jak 
a do kdy s těmito údaji bude nakládáno. Můžete také 
využít existující rezervační systém, který má vše ošetřeno. 
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5. Připravte se na akci 
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Naplánujte přípravy. 
Rozdělte si úkoly. 
Všem pomocníkům 
vysvětlete smysl i 
bezopadovou filozofii akce. 
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6. Průběh akce 
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Rozdělte si úkoly, kdo co 
dělá při akci samotné. 
Znovu účastníkům 
vysvětlujte, co znamená, že 
je akce bezodpadová. 
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7. Ukliďte
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Už předem se na úklid 
připravte – naplánujte, jak 
bude probíhat, kdo ho udělá 
a čím se bude uklízet.
Při úklidu používejte šetrné 
čistící prostředky koupené 
nejlépe do vlastních obalů. 
Například na podlahu vystačí 
ocet s vodou.
Zajistěte odvoz a vytřídění 
případného odpadu. 

19



8. Sesbírejte zpětnou 
vazbu 
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Poproste účastníky, aby vám na akci poskytli zpětnou vazbu. 
Můžete to udělat: 
a) přímo na akci (například můžete účastníkům rozdat kousky 
šmíráků – z jedné strany popsaných papírů a poprosit je o 
zodpovězení několika otázek, případně je poprosit, ať přímo 
na akci vyplní online dotazník, na který jim dáte zkrácený 
odkaz), 
b) online skrze anonymní dotazník po akci (výhodou tohoto 
hodnocení je, že může být více detailní, ale většinou ho vyplní 
menší počet účastníků než hodnocení přímo na akci). 
 
Sesbírejte zpětnou vazbu i mezi vámi organizátory a vašimi 
pomocníky. 
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9. Vše zhodnoťte 
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Setkejte se s vaším týmem, 
projděte si zpětné vazby a 
zhodnoťte celou akci.
Řekněte si, co se povedlo a 
mělo by se zopakovat, co se 
nevydařilo a příště už 
nedělat, co chybělo a mělo 
by se příště udělat.
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Tipy, jak se na 
bezodpadové akci 

opravdu vyhnout odpadu 
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Komunikace 
a 

propagace 

25



Je důležité, aby všichni podílející se na zajištění akce byli  
 s myšlenkou zero waste seznámeni a motivováni k jejímu 
šíření mezi účastníky akce. Měli by umět vysvětlit, co, jak, 
proč děláte a odpovědět na otázky, ideálně nadchnout. 
Preferujte online komunikaci (například událost na 
Facebooku, pozvánka emailem – vždy však emaily 
pozvaným posílejte ve skryté kopii!).  
Snižte počty tištěných propagačních materiálů nebo je 
úplně vynechte. Plakáty můžete také vlastnoručně vytvořit 
z odpadového materiálu (například z krabic z obchodů). 
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Informujte jasně o tom, že akce je bezodpadová, aby se na 
ni lidé mohli připravit. Dejte jim vědět, co to konkrétně pro 
jejich účast znamená. Například, že si mají donést vlastní 
kelímky, nádobí atd. 
Využijte bezdpadovost akce jako lákadlo. „Lidi na to slyší,“ 
je to ještě stále něco neobvyklého a zajímavého, co může 
přilákat účastníky. 
Místo vstupenek nebo účastnických náramků můžete 
použít razítka na ruku. 
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Doprava 
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Vystupující hledejte mezi lidmi ve vašem okolí. Pokud 
chcete pozvat někoho, kdo pochází z větší dálky, poproste 
je, aby přijeli hromadnou dopravou nebo na kole. 
Ideální je uspořádat celou akci v dosahu hromadné 
dopravy. Dejte účastníkům vědět o této možnosti dopravy 
a motivujte je k jejímu využití. Kromě klasického 
argumentu o nižších emisích, můžete například zmínit, že 
jim odpadne starost s hledáním parkování a nutnost 
dohadování se, kdo bude řídit a kdo se může napít.  
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Vybavení a dekorace 
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Pokuste se vyhnout nakupování jakéhokoli vybavení. 
Půjčte si, co můžete. 
Jako dekoraci využijte lokální přírodní materiály a lokální 
květiny. Po akci je zkompostujte. 
Nápaditě můžete využít již nepotřebné věci a dát jim nový 
účel, například vystříhat dekoraci ze starého papíru, novin, 
časopisů či vyřezat dekoraci z použitých PET 
lahví. Nekombinujte však materiály, po akci by vám to 
zkomplikovalo vytřídění do odpadu.



Jídlo a pití 
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Použijte pitnou vodu z kohoutku. Dejte všem účastníkům 
možnost si doplnit pitnou vodou do vlastní lahve nebo si 
půjčit skleničku. Kohoutkovou vodu nabídněte místo balené 
vody v PET lahvi i vystupujícím. 
Nepoužívejte jednorázové nádobí – talíře, kelímky, příbory, 
brčka, atd. Místo nich:  
a) Použijte vlastní (nebo vypůjčené) opravdové nádobí. 
Účastníkům jej můžete vydávat oproti vratné záloze.  
b) Poproste a motivujte účastníky k přinesení vlastního 
nádobí. Například za nějakou slevu nebo jinou výhodu 
(kupříkladu účastníci s vlastním nádobím budou obslouženi 
první). Nezapomeňte svou prosbu včas a jasně k účastníkům 
komunikovat.  

33



Nakupte potraviny bezobalově do vlastních nádob a obalů 
(možnosti bezobalového nakupování najdete na 
mapa.reduca.cz). Preferujte lokální a sezónní potraviny. 
Využijte přebytky ze zahrádek, nasbírejte ovoce a bylinky  
z volné přírody. 
Nesnědené jídlo podle charakteru akce nechte rozebrat 
mezi návštěvníky, rozdejte sousedům či darujte místní 
charitě. 
Zbytky jídla vytřiďte od ostatního odpadu. Zkompostujte jej 
nebo se domluvte s nějakým farmářem a odvezte jej ke 
krmení zvířatům. 
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Odpad?! 
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Vyhněte se samostatně stojícím odpadkovým košům na 
směsný odpad. 
Vytvořte jedno třídící centrum na odpad (plasty, papír, kov, 
sklo, biodpad, směsný odpad). 
Koš na směsný odpad označte také místem, kam bude 
odpad mířit (skládka nebo spalovna – záleží na tom, kde se 
bude akce pořádat). 
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Zajistěte, aby vytříděný odpad z akce byl skutečně 
odvezený do tříděného odpadu. Informujte o tom po akci 
účastníky – například fotkou na sociálních sítích. 
Můžete se také rozhodnout sběr odpadu na akci 
nezajišťovat a účastníky akce poprosit, aby si svůj případný 
odpad odnesli a zpracovali jej sami (vhodné zvláště pro 
pikniky či akce v přírodě). 
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Inspirace na 
bezodpadové akce  
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Přednáška 
 
Zero waste s dětmi – od těhotenství po školní docházku. Rádi 
byste snížili množství odpadu ve vaší domácnosti, ale nevíte 
jak na to? Máte miminko na cestě a nechcete podléhat 
nákupní horečce, zato koupit ty opravdu potřebné věci? Jak 
odolávat reklamě s dětmi? A jak vést děti k zodpovědnému 
životu? Na jednoho obyvatele připadá 317 kg odpadu za rok. 
Pojďme to změnit už od základu, od těch nejmenších, a čísla 
snižovat. 
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Workshop 
 
Pojďte si vyrobit voskované ubrousky – trvanlivou alternativu 
k jednorázové mikrotenové fólii. K dispozici budou látky i 
vosk, ale klidně si přineste látku vlastní (bavlna). Budeme si 
povídat o jednorázových plastech, co můžeme každý udělat, 
aby jich bylo méně, a jak se nám žije bez odpadu. 
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Diskuze 
 
Ať už jste nováčci, nebo ostřílení matadoři, přijďte se setkat   
s ostatními bezodpadkáři. Popovídáme o svých tricích, 
nasajeme inspiraci a dodáme si kuráž do dalších aktivit.           
S sebou si vemte deku nebo něco jiného na sezení, nějakou 
bezodpadovou mňamku a třeba i zero waste vychytávku, 
kterou sami rádi používáte. 
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Promítání filmu 
 
Přijďte na promítání filmu A Plastic Ocean a ponořte se do 
hlubin oceánu. Každým rokem vzniká 300 milionů tun 
plastového odpadu. Nutno podotknout, že pokud se situace 
nezmění, do roku 2050 bychom v oceánech mohli vidět 
plavat více plastu než ryb. Režisér a novinář Craig Leeson 
spolu s rekordmankou ve freedivingu a ekologickou 
aktivistkou Tanjou Streeterovou a celým týmem vědců 
natočil snímek, který se touto problematikou zabývá a vybízí 
k zamyšlení. Film bude promítán v angličtině s titulkami. 
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Úklid 
 
Hromadný plogging – sbírání odpadků při běhání. Nahoďte 
sportovní outfit a ti nejakčnější nesmí zapomenout ani 
rukavice a pytel, do kterého budeme sbírat odpadky (pro ty 
zapomnětlivé budeme mít pár pytlů a rukavic navíc 
připravených). Ze startovací čáry se rozeběhneme v 15.00 do 
všech koutů naší vsi a zbavíme ji od přebytečného odpadu na 
ulicích, v parcích i loukách a učiníme ji ještě malebnější. 
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Swap oblečení 
 
Potřebujete se po prázdninách zbavit starého oblečení? Nebo 
byste naopak rádi získali nějaké nové kousky? V obou 
případech nesmíte vynechat náš swap. Po celý den budete 
mít možnost v našem salónku vyměnit své oblečení za jiné a 
díky tomu dát nenošenému oblečení nový život. K mání 
budou dámské i pánské kousky. Své oblečení můžete nosit 
kdykoliv v den swapu, případně v jakýkoliv jiný den v otevírací 
době kavárny. 
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Kulturní akce 
 
Autorské čtení – vyzývám básníky a básnířky, spisovatelky a 
spisovatele, aby přišli podpořit Týden bez odpadu svou 
tvorbou, která by měla na tento koncept navazovat. Přečtěte 
něco bez obalu, něco upřímného, přirozeného. A aby to bylo 
příjemnější, ostatní můžete přinést třeba něco k jídlu. Pravidla 
jsou stejná. Bez obalu. 



Manuál pro pořadatele bezodpadových akcí vytvořily pro 
potřeby Týdne bez odpadu a blogu Czech Zero Waste 

Anna Bárová, Jana Karasová a Kateřina Janovská. Příklady 
bezodpadových akcí vycházejí z akcí realizovaných v rámci 

Týdne bez odpadu 2018. 
 

www.tydenbezodpadu.cz 
www.czechzerowaste.cz 

 
Návrhy na úpravy a vylepšení přivítáme na emailu 

tydenbezodpadu@gmail.com.


