E2 Bezobalové nakupování
Sledovali jste někdy, kolik toho vyhazujete? Jaký podíl z
vašeho domácího odpadu tvoří plasty?
Při důsledném třídění odpadů z domácnosti člověk často
přijde na to, že nejvíc vyhazuje plastových jednorázových obalů. A i když je umístí do
správného kontejneru, nemůže si být jistý, že zrovna najdou využití k recyklaci. Velký
podíl vytříděného plastu v Brně stejně nakonec skončí ve spalovně.
A proto z hlediska ekologického zatížení stále platí:
Nejšetrnější obal je ten, který vůbec nevznikne
Nakupovat věci bez obalu je obtížnější, ale do velké míry proveditelné. Není nutné hned
radikálně zrušit všechny obaly, spíš sledovat, co vyhazuji nejčastěji, a tu konkrétní
položku se snažit eliminovat. Možností máte několikero:
• V supermarketech se dá docela běžně nakoupit pečivo a ovoce nebo zeleninu do
vlastního sáčku.
• Můžete se domluvit se známými a nakupovat velká balení sypkého/tekutého
zboží, která si pak mezi sebou podělíte. V tom směru existují i různé kluby,
jeden funguje např. pod Hnutím Brontosaurus.
• Najděte si nejbližší mlékomat a choďte si pro mléko do vlastní lahve.
• Můžete i psát podněty výrobcům, kteří používají jednorázových obalů nadměrné
množství.
• Trvanlivé potraviny a drogerii seženete také ve speciálních bezobalových
prodejnách, kterých už je po Brně celá řada (viz seznam na konci textu).
A jak to v takovém bezobalovém obchodě funguje?
První pravidlo zní: Vezměte si s sebou sáčky nebo nádoby, do kterých si nakoupíte.
Tip: Vždy s sebou do města noste několik sáčků. Myšlenka „Už dva týdny chci
dokoupit čočku, proč s sebou nemám nádobu?“ je u člověka zvyklého nakupovat
bezobalově překvapivě častá.
Druhé: Nestyďte se při příchodu zeptat, jak konkrétně v daném obchodě probíhá
nabírání a vážení zboží, a jakým způsobem si odvážit hmotnost nádoby. Každý
obchod má totiž trošku jiný systém.
Bezobalové obchody mají i své nevýhody:
Zvaž to, bezobalový obchod Brno:
Legislativa a hygiena nejsou dle našeho názoru překážkou bezobalového prodeje
v dnešní době, ale podnikání v prodeji potravin obecně. Nejen, že kladou
nepřiměřeně mnoho (a často i nesmyslných) podmínek, ale nejvíce situaci
komplikuje samotný výklad legislativy a hygienických předpisů. Například my
osobně jsme se na jedné krajské hygienické stanici setkali se 4 úřednicemi
(všechny odpovědné za stejnou oblast, pouze území se lišilo) a na stejné otázky
jsme dostali 4 jiné odpovědi. A to víme, že v jiných městech dostali kolegové na
tyto otázky ještě jiné odpovědi. Celá situace je navíc ztížena tím, že legislativa
ani hygienické předpisy nepočítají s bezobalovým prodejem potravin, tudíž je
jejich prodej v tak zvaném „pološeru“.
Zdroj: https://www.komunalniekologie.cz/info/polemika-jake-jsou-nejvetsi-prekazkybezobaloveho-prodeje-co-je-pridanou-hodnotou-nakupu-

A naopak některé výhody bezobalového nakupování nejsou jen čistě environmentální:

Zdroj: https://is.muni.cz/th/er9h2/Tereza_Vranova_472321_bakalarska_prace_Bezobalove_nakupovani.pdf

Některé brněnské obchody prodávající výhradně nebo částečně bezobalově, najdete na
zvláštním listu.
Mimobrněnští účastníci se můžou podívat, jak na tom je jejich bydliště, na adrese:
https://mapa.reduca.cz/

Brno a okolí
Farmbox.cz
rozvoz farmářských potravin domů ve vratných bedýnkách
www.farmbox.cz
Střed
Babka kořenářka
vážené koření
Bayerova 799/30
https://koreni-brno.cz/3-vazene-koreniAlfa - zdravá výživa
částečně - potraviny
Joštova 4
http://www.alfazdravavyziva.cz/
NOsáček
výhradně - potraviny a kosmetika
Milady Horákové 29
Smetanova 339/1
https://www.facebook.com/NOsacek/
Nasyp si
výhradně - potraviny, drogerie, kosmetika
Úvoz 84
https://www.nasypsi.cz/
Brána ke zdraví
částečně - potraviny
Orlí 17
https://branakezdravi.cz/
Friendly Place
lokální kosmetika
Čápkova 21/28
https://www.facebook.com/friendlyplacebrno
Alchymista - parfémy na míru
opakované plnění flakonů
Solnični 245/14
https://alchymista-parfumerie.cz/
Vom Fass
stáčený alkohol a další tekutiny
Solniční 6
https://brnovomfass.cz/
Bohunice
Jen zdravě
částečně - potraviny a drogerie
Netroufalky 770/14
https://www.jen-zdrave.cz/sortiment
Černá Pole
Nebalenka
výhradně potraviny a drogerie
Venhudova 998/25
https://www.facebook.com/nebalenkabrno/

Ježek bez obalu
výhradně potraviny a drogerie
Merhautova 4
https://www.jezekbezobalu.cz/
Černovice
Naturinka
částečně – drogerie
Štolcova 465/14
https://naturinka.cz/
Královo Pole
C&R Haná s.r.o.
výhradně - potraviny
Hrnčířská 573/6
https://www.cukr-ryze.com/
Zero Way
výhradně - potraviny, drogerie, doplňky
Srbská 13
https://www.facebook.com/zerowaybrno/
Lesná
PULZ – Domácnost bez odpadu
Fillova 1
částečně drogerie a další pomůcky
https://www.pulzsro.cz/
Zvaž to
výhradně potraviny a drogerie
Nezvalova 4
https://www.bezobalovyobchod.cz/
Líšeň
Na lontu
částečně - farmářský obchod
Jírova 6
http://www.nalontu.cz/
Štýřice
BEZz
výhradně - potraviny a drogerie
Vídeňská 18a
https://www.bezz.eu/
Židenice
U vlásku
částečně - drogerie
Táborská 77
https://www.uvlasku.cz/bezobalova-drogeriezerowaste-brno/

