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ÚVODNÍ 
SLOVO

Kdysi jsem někde četla, že pokud by si 
všech 7 miliard lidí chtělo udržet stejnou 
míru spotřeby energie a surovin, jakou dnes 
známe ze západního světa, potřebovali 
bychom ne jednu, ale 10 (!) zeměkoulí. 

I kdyby bylo toto tvrzení pravdivé jen zčásti, 
pořád je to podle mě hodně silný argument 
pro to, abychom se k zemi konečně začali 
chovat ohleduplně a s vidinou zachování 
jejích zdrojů pro naše děti a děti našich 
dětí. Pár tipů, jak k přírodě přistupovat 
zodpovědněji, ostatně naleznete právě v této 
elektronické knize.

Nemusíte mít obavy. Rozhodně nepatřím  
k fanatickým ekologickým aktivistům, 
jejichž rady byste asi ve vašem každodenním 
životě využili jen stěží. Zajímám se o ekologii, 
protože mi není lhostejné, co vidím kolem 
sebe, a snažím se toto téma jednoduše  
a srozumitelně popularizovat. A jsem velký 
fanoušek cirkulární ekonomiky, protože 
jsem přesvědčena, že to je jediná správná 
cesta, která dokáže zvrátit doposud hodně 
nepříznivou bilanci mezi omezenými zdroji 
a lidskou potřebou jejich neomezeného 
čerpání.

Jakkoli velká změna se vždy skládá z mnoha 
malých dílčích částí. Přispět k ochraně 
přírody tak může (a měl by) opravdu každý. 
Bez jakéhokoli většího diskomfortu nebo 
výrazných změn v chování. O tom se v knize 
přesvědčíte hned na jejím začátku.

Ochrana životního prostředí, a potažmo 
i ochrana klimatu, jsou zároveň i velkými 
politickými tématy. Tuto problematiku 
považuji za konzervativní téma, dokonce 
bych řekla za určitou hodnotu, kterou může 
konzervativní politika společnosti nabídnout. 
Není tedy překvapením, že právě tato témata 
tvoří jeden z nosných pilířů KDU-ČSL. A velký 
důraz na ekologii kladou i voliči této strany, 
což dokládají i průzkumy.  

Součástí e-booku jsou proto také články, 
které popisují zajímavé ekologické projekty 
na úrovni měst v nejrůznějších částech světa. 
Myslím si, že právě takové příklady dobré 
praxe mohou být pro politické reprezentace 
skvělou inspirací. 

Na závěr jsem pak přidala několik 
ekologických témat, o kterých si myslím, 
že bychom je měli vnímat jako výzvy do 
budoucna.

Všechny ekologické postřehy, zajímavosti  
a tipy, které v knize naleznete, jsem 
pravidelně zveřejňovala na svých webových 
stránkách a sociálních sítích pod názvem 
„ekochvilka“. Příspěvky do seriálu přibývaly 
a někteří čtenáři psali, že by uvítali, kdyby je 
mohli nalézt na jednom místě. A tak vznikla 
tato kniha.

Přeji příjemné čtení,

Inga Petryčka
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Třídíte odpad? Zaléváte dešťovou vodou? Do práce 
jezdíte hromadnou dopravou nebo na kole? Nakupujete 
na lokálních farmářských trzích? Pak děláte pro ochranu 
životního prostředí více, než si možná myslíte.

Můžete namítnout, že to jsou maličkosti, věci, které se 
staly vaší běžnou každodenní rutinou a že se při nich 
rozhodně necítíte, jako byste zrovna zachraňovali planetu.

V tom je ale, podle mého názoru, to kouzlo. Budoucnost 
země totiž opravdu záleží hlavně na chování každého  
z nás. Nejsou to vládní představitelé ani jiní vlivní politici 
či umělci, kteří svými nařízeními, zákony nebo činy spasí 
svět. Ano, mohou stanovit mantinely, vytvářet příznivé 
podmínky nebo vzory hodné následování, rozhodující ale 
je a vždycky bude zodpovědný přístup každého jednoho 
člověka k jeho bezprostřednímu okolí. Ten v celkovém 
souhrnu bude teprve představovat onu potřebnou 
změnu. 

Snažit se žít ekologičtějším způsobem přitom opravdu 
nemusí být ani trochu složité. Několik nápadů najdete na 
následujících stránkách. 

RYCHLÁ MÓDA – 
FENOMÉN DNEŠKA
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01 EKOTIPY NA 
KAŽDÝ DEN

Pryč jsou doby, kdy módní řetězce rozlišovaly 
maximálně čtyři roční období a podle toho 
přicházely s novými kolekcemi oděvů. 
Dnešním trendem je rychlost, a to i v módě. 
Nové kolekce se objevují téměř každý týden 
a důraz je kladen na co nejnižší cenu. Dnešní 
móda je zkrátka „rychlá“ (v angličtině „fast 
fashion“).

 Co to znamená pro zákazníka? A jaké jsou 
dopady rychlé módy na životní prostředí?
Rychlá móda nutí zákazníky, kteří chtějí 
být „in“, aby neustále kupovali nové kousky. 
Rychlou obměnou jim navíc dává najevo, že 
to, co dnes vidí v regálu, už zítra nemusí být 
k dispozici. Je zkrátka třeba nakupovat teď 
hned.

Že je tento typ módy na hony daleko od 
udržitelného rozvoje, je zcela zřejmé. Tady 
jsou některé z důkazů:

→ oděvní průmysl patří k největším zne-
čišťovatelům: produkuje 10% celosvětových 
emisí a je druhým největším znečišťovate-
lem vody
→ přibývá textilního odpadu, jen u nás ho 
ročně končí v černých popelnicích přes 140 
tisíc tun
→ celých 80 let trvá, než se oblečení uložené 
na skládku rozloží 

Do budoucna bude důležitá důsledná 
recyklace textilu.  K ekologicky příznivějšímu 
oblékání ale můžeme přispět už při nákupu 
a během používání oblečení. Mezi obecná 
doporučení můžeme zařadit třeba tato:

→ nakupovat jen takové oblečení, které 
opravdu potřebujeme, které dokonale sedí 
a které vynosíme
→ prát při nižších teplotách a při plném 
bubnu pračky
→ používat ekologický, biologicky rozložitel-
ný, prací prostředek
→ preferovat oblečení z materiálů vypěsto-
vaných v ekologickém zemědělství
→ vybírat oblečení těch značek, které kladou 
důraz na použití recyklovaných materiálů 
→ nevyhazovat oblečení do směsného od-
padu, upřednostnit jeho prodej nebo daro-
vání charitě, používat kontejnery na textil
→ kupovat nošené oblečení

S moderním fenoménem rychlé módy 
bohužel souvisí i nelidské, téměř otrocké, 
podmínky v některých továrnách na šití 
oblečení. Dokonalý opak nablýskaných 
přehlídkových mol, nemyslíte? 

Zkusme tedy příště, až si půjdeme do 
výprodeje koupit další tričko, více přemýšlet.

Jak přispět k udržitelnému oblékání



KÁVA – POHON
PRO LIDI I PRO AUTA VODA NAD ZLATO

Také si nedovedete představit ráno bez šálku 
dobré kávy? Děláte dobře. Káva má nejenže 
osvěžující účinek pro náš organismus, ale 
dají se na ní ukázat i principy fungování 
cirkulární ekonomiky. Kávová sedlina má 
totiž, možná trochu překvapivě, mnoho 
skvělých způsobů dalšího využití. Jak doma, 
tak v průmyslu.

Využití tzv. lógru v domácnosti:

→ hnojivo doma i na zahradě – půdě dodává 
potřebný dusík a další minerály, funguje  
i proti škůdcům
→ přírodní kosmetika – smíchaný s medem 
nebo kokosovým olejem poslouží jako 
peeling, skvělý je proti celulitidě i jako zábal 
na tmavé vlasy
→ přírodní abrazivo – k čištění zašlé 
kuchyňské desky nebo hrnců a pánví
→ pohlcovač pachů z lednice
→ renovace nábytku – na poškrábaný tmavý 
nábytek
→ přírodní barvivo – barvení papíru nebo 
velikonočních vajíček, hrnek rozpustné kávy 
v pračce pomůže zachovat černou barvu 
oblečení
→ past na obtížný hmyz – stačí dát zbytky  
z kávovaru do lahvičky a přidat vodu
→ vymetání krbu – vlhká kávová sedlina 
zabrání prášení

Kávová sedlina má své místo i v průmyslu.  
V Anglii se například jedna společnost 
věnuje separování suché části kávové 
sedliny od oleje, kterého je až 20 %. Ze 
suché části vyrábí pelety na topení, z oleje 
biopalivo. Ročně tak spotřebuje asi 50 000 
tun kávového odpadu. 

Holandský výrobce kávy zase kávu nejen 
prodává, ale zbytky využívá jako palivo  
v kotli na biomasu a vyrobí si tak páru, kterou 
potřebuje pro svoji produkci. Závod tak má 
menší spotřebu plynu a vypouští výrazně 
méně emisí.

V Německu zase jeden berlínský produktový 
designér vyrábí z lógru hrnečky a kelímky. 
Ty jsou překvapivě lehké a dají se dávat  
i do myčky.

Za cenné suroviny jsme vždy považovali 
hlavně ropu nebo drahé kameny. Doba 
se ale mění a vypadá to, že naše původní 
hodnotové žebříčky projdou obměnou. 
Nejcennější surovinou se pomalu a jistě 
stává na první pohled obyčejná voda.

Letošní počasí se, jak se zdá, konečně 
umoudřilo. Ještě na jaře bylo ale všechno 
jinak. Podle mnohých bylo nedávné sucho 
nejhorší za posledních 500 let. Vědci 
spočítali, že například na jihu Moravy, tedy na 
jednom z nejsušších míst Česka, činil rozdíl 
mezi úhrnem srážek a výparem až 1700 litrů 
na metr čtvereční. Postiženy suchem bývají 
už i podhůrské a horské oblasti. 

Je zřejmé, že sucho je jedním ze stěžejních 
témat, ke kterému musí směřovat nezbytná 
politická opatření. 

Přispět k boji se suchem bychom ale měli 
všichni. Roční spotřeba vody na osobu  
u nás sice klesá, i tak ale určitě není na škodu 
zopakovat si základní desatero, jak s vodou 
nakládat co nešetrněji.

Jak co nejúčinněji šetřit vodou?

→ Nenechte vodu unikat z kapajících ko-
houtků nebo protékajících záchodů. Ze sla-
bě kapajícího kohoutku vyteče za den asi 
24 litrů vody, protékající nádržkou u toalety 
může odtéct až 80 litrů vody za hodinu!
→ Používejte myčku na nádobí a snažte se 
ji před zapnutím vždy co nejvíce zaplnit. Za-
tímco myčka spotřebuje na jeden cyklus do 
20 litrů vody, při ručním mytí nádobí dvakrát 
denně budete potřebovat odhadem 70 litrů. 
Pokud byste navíc nádobí umývali pod pl-
ným proudem tekoucí vody, za deset minut 
vyplýtváte až 200 litrů vody.

→ V létě si dejte do lednice džbán s vodou. 
Nebudete tak muset pokaždé, když budete 
mít žízeň, nechat téct z kohoutku vodu do 
doby, než bude voda dostatečně studená.
→ Nenechávejte téct vodu při čištění zubů 
nebo umývání vlasů.
→ Dávejte přednost sprše před koupelí. Na-
puštění vany znamená nějakých 150 až 200 
litrů vody, pětiminutové sprchování asi 60 
litrů. 
→ Nainstalujte si šetřiče vody. Ty redukují 
průtok vody a slibují až čtvrtinovou úsporu 
vodu při mytí a sprchování.
→ Perte jen v momentě, kdy bude buben 
pračky plný. Při výběru nové pračky dávejte 
pozor nejen na spotřebu energie, ale i spo-
třebu vody. Deset let stará pračka potřebuje 
cca 80 litrů vody na prací cyklus, moderní 
jen polovinu.
→ Zahradu zalévejte ráno nebo večer, za-
bráníte zbytečnému vypařování vody. 
→ Místo vlastního bazénu uvažujte nad za-
hradním jezírkem.
→ Využívejte dešťovou vodu. Nejen na zalé-
vání zahrady. Pokud plánujete stavět nebo 
rekonstruovat, využívejte ji i v domácnosti, 
třeba na splachování. Na systém s hospoda-
řením s dešťovou vodou můžete navíc vyu-
žít i finanční příspěvek.

Jak jste na tom se spotřebou vody vy? Daří 
se vám snižovat množství vody na fakturách 
s ročním vyúčtováním? 

Využití kávové sedliny Jak doma šetřit cennou surovinou

0
1 E

K
O

TI
P

Y 
N

A
 K

A
ŽD

Ý 
D

E
N

0
1 E

K
O

TIP
Y N

A
 K

A
ŽD

Ý D
E

N

6 7



8 9

Dnešní doba je plná nejrůznějších vychytávek a chytrých 
nápadů. Usnadňují nám život, urychlují práci i zajišťují 
zábavu ve volném čase. Existuje ale i spousta takových, 
které toho dokážou ještě víc. Jsou totiž „zelené“. Jejich 
využívání dokáže posunout náš život o level výše směrem 
k ekologičtějšímu způsobu života. 

Co konkrétního si lze pod tímto obecným popisem 
představit, si můžete přečíst v následující kapitole. 
Vybrala jsem do ní třeba mobilní aplikace, které vám 
pomohou vymyslet večeři podle toho, co vám zbylo  
v lednici. Nebudete tak muset opět na nákup a vyhnete 
se i zbytečnému plýtvání, protože nebude třeba (téměř) 
žádné jídlo vyhodit. Jiná povedená aplikace vám zase 
dokáže zajistit půjčení auta na dovolenou nebo nedělní 
výlet od někoho, kdo ho zrovna nyní nepotřebuje.

Za naprosto skvělý nápad považuji tzv. repair cafés, tedy 
samoobslužné dílny, kde si můžete opravit porouchaný 
spotřebič. Ne každý má doma plný kufr nářadí a prázdnou 
garáž, kde si může bezstarostně kutit. Proto jsem tento 
projekt, který se pomalu zabydluje i v našich městech, 
zařadila také.

A jako třetí v pořadí naleznete článek o moderních 
kompostérech, které se ze zahrad stěhují do kanceláří. 
Ještě před několika lety bych nevěřila, že by něco takového 
mohlo být vůbec možné. Jak je vidno, lidská kreativita 
opravdu nezná mezí.

EKONÁPADY 
PRO ŽIVOT02

Chytré mobilní telefony nás doprovází na 
každém kroku, zdaleka už neslouží jen jako 
prostředek k práci nebo zábavě. Skvělým 
společníkem mohou být i v případě, pokud 
se rozhodnete změnit některé své návyky, 
abyste se chovali o trochu více zodpovědněji 
k přírodě. Mobilní aplikace poradí, jak a co 
dělat (nebo nedělat) v běžném každodenním 
životě. Půjčíte si díky nim kolo, pomohou  
s nákupem i s prodejem nepotřebných věcí 
a naplánují večeři ze zbytků v lednici tak, 
abyste toto jídlo nemuseli vyhodit.

V dnešní době naleznete podobných 
aplikací nepřebernou spoustu. Vybrala jsem 
malou ochutnávku těch, které mě zaujaly 
nebo které považuji za užitečné.

Na cestách
Když si chcete půjčit kolo, ať už na cestu za 
prací nebo na výlet, nemusíte složit hledat 
kancelář, vyplňovat formuláře a platit 
kauci. Dnes už stačí jen aplikace v mobilu  
a registrace. Systém sdílených kol nabízí 
třeba Rekola. Aktuálně funguje v 10 českých 
a moravských městech.

Na podobném principu funguje i tzv. 
carsharing, tedy sdílení aut. Oblíbený je 
hlavně ve velkých městech. Kromě firem, 
které se na tuto službu specializují, si lze 
auta půjčovat i přímo od majitelů, kteří své 
auto zrovna nepotřebují (např. HoppyGo). 
Systém samozřejmě funguje i naopak, takže 
své auto můžete půjčovat i vy.

Další oblíbenou možností je spolujízda 
(např. BlaBlaCar). Za poplatek zde nabízíte 
místo v autě na trase, na kterou se vydáváte. 
Stejně tak se můžete svézt jako spolujezdec 
s někým jiným.

Jídlo
Nechcete plýtvat potravinami a umíte 
anglicky? Pak se vám bude líbit aplikace 
Love food, hate waste, kde naleznete mnoho 
tipů, jak uchovávat potraviny i jak využít 
(téměř) bezezbytku všechno jídlo, co doma 
máte. A je zde i spousta receptů.

Aplikace Nesnězeno zase poradí, kam na 
jídlo, navíc se slevou. V aplikaci nabízejí 
neprodané denní menu restaurace  
a další podniky. To tak alespoň na konci dne 
neputuje do odpadkového koše.

Běžný život
JouleBug vás provede každodenními 
činnostmi a napoví, jak a v čem se chovat 
šetrněji k přírodě a ještě ušetřit. Za každou 
ekologickou činnost vás navíc odmění  
a můžete se také zúčastnit nejrůznějších 
soutěží a výzev. A ještě si procvičíte angličtinu.

Kromě aplikací s předpovědí počasí, 
které jsou už běžnou součástí snad 
každého telefonu, by se vám mohla hodit  
i aplikace informující o stavu ovzduší (např. 
Smogalarm). 

Nákup a prodej
Nesedící oblečení, přebytečné věci či 
nevhodné dárky zase můžete poslat novému 
majiteli v některé z prodejních aplikací (např. 
vinted).

APLIKACE, KTERÝM ZÁLEŽÍ 
NA SVĚTĚ KOLEM NÁS
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NEFUNGUJE VÁM ŽEHLIČKA? 
PŘIJĎTE SI JI OPRAVIT

DESIGNOVÝ DOPLNĚK DO 
KANCELÁŘE: KOMPOSTÉR

Mixér domixoval. Dětskému autíčku upadlo 
kolečko. Co s tím? Vyhodit a koupit nové. 
Oprava by se totiž nevyplatila, stála by stejně 
jako věc nová. Popelnice všude na světě se 
tak vesele plní věcmi denní spotřeby, které 
by klidně mohly sloužit dál. 

Jde to i jinak. Skvělé řešení nabízí projekt  
s anglickým názvem Repair Café. Jde o místo, 
kde si můžete sami své rozbité věci opravit. 
Naleznete tam nářadí, náhradní součástky 
a také opraváře – dobrovolníky, kteří vám  
s opravou mohou pomoci. Termíny jsou vždy 
předem dané. A když zrovna nemáte nic 
na opravu, můžete přijít, dát si kávu nebo 
čaj a případně nabídnout pomocnou ruku 
někomu jinému.

Po celém světě dnes funguje již více než 2 000 
poboček Repair Café. Lidé si tam pravidelně 
opravují malé domácí elektrospotřebiče, 
hračky, drobný nábytek, šperky, oblečení nebo 
jízdní kola. Za projektem stojí Holanďanka 
Martine Postma. První samoobslužnou 
opravnu otevřela v Amsterdamu v roce 2009. 
Ta měla obrovský úspěch a vedla k založení 
neziskové organizace, která začala pomáhat 
s rozjezdem dalších poboček v Holandsku  
a posléze i v dalších zemích.

Cílem Repair Café není konkurovat 
profesionálním opravářům. Jejich smyslem 
je především upozornit na fakt, že spousta 
věcí je opravitelná, že existuje i jiný způsob, 
než produkovat stále nový a nový odpad. 

A pokud se rozbitou věc nakonec přece jen 
nepodaří opravit, její majitel se dozví, jak s ní 
naložit, aby byla jednoduše recyklovatelná. 

Repair Cafés jsou skvělým příkladem, který 
přispívá k cirkulární ekonomice:

→ věci díky nim mohou fungovat mnohem 
déle
→ nabízejí bezplatné opravy
→ učí, jak si lze své osobní věci opravit
→ pomáhají s rozjezdem dalších poboček
→ vybízejí společnost a výrobce k produkci 
opravitelných věcí, ne věcí na jedno použití

Troufám si tvrdit, že ještě před nějakou dobu 
by u nás tato idea neměla opodstatnění. 
Přece jen jsme vždy byli národem kutilů, 
který si doma vyrobí a opraví kdeco. Doba se 
ale změnila. Dnešní mladá generace, hlavně 
ve velkých městech, se již ke kutilství dostane 
jen málokdy a zručnost se pomalu ztrácí. 
Proto jsem ráda, že i u nás se už našli lidé, 
kteří se holandskou myšlenkou inspirovali  
a službu na podobném základu nabízejí.

Za zmínku rozhodně stojí projekt Opravárna, 
který se rozhodl propojit opraváře 
nejrůznějšího druhu – od profesionálů po 
domácí nadšence – s těmi, kteří právě něco 
potřebují opravit. Na webových stránkách si 
můžete najít opraváře z vašeho okolí nebo si 
objednat svoz rozbitého výrobku z domova. 

V některých městech fungují i tzv. sdílené 
nebo veřejné dílny, kam je možné přijít, 
když si chcete něco opravit. Ne každý má 
totiž doma k dispozici šicí stroj nebo brusku  
a vrtačku. Jednu takovou dílnu lze nalézt 
třeba v Brně v prostorách Skautského 
institutu. 

Celá myšlenka, ať už původních repair cafés 
nebo veřejných dílen, je vlastně poměrně 
jednoduše realizovatelná. O jejím přínosu 
v podobě snižování množství zbytečného 
odpadu přitom není pochyb. A nejen to. 
Podle mě podobné projekty přispívají  
i k posilování komunitní pospolitosti, což je  
v dnešním virtuálním světě k nezaplacení. 

Třídění papíru nebo plastu je pro firmy zcela 
běžná věc. Některé ale posouvají třídění 
ještě o level výš. Aktuálním trendem je 
kompostování.

V kancelářích denně vzniká velké množství 
bioodpadu. Tu kousek chleba ze svačiny, 
tu ohryzek od jablka, kávová sedlina 
nebo zbytky z poslední oslavy narozenin 
některého z kolegů. Že tento odpad nepatří 
do běžné popelnice, ví asi každý.  Co tedy 
s ním? Nejlepší řešení nabízí kompostéry, 
které se vedle zahrad a domácností pomalu 
zabydlují i ve firemních kuchyňkách. 

Kolik z odpadu je kompostovatelného, 
ukázal například audit na kolejích americké 
Harvardské univerzity. Ten zjistil, že 
kompostovat je možné více než 40 procent 
obsahu tamních košů a popelnic.

Těžko si v kanceláři představit dřevěný 
kompostér, který asi všichni známe už  
z dob našich babiček. Dnešní kompostéry 
jsou designovým doplňkem. A není se třeba 
obávat zápachu ani hluku.

Firmy si vybírají ze dvou typů kompostérů:

→ vermikompostér, ve kterém práci odvá-
dějí žížaly

→ elektrický kompostér, kde pracují speci-
ální mikroorganismy

Pro představu: 0,5 kg žížal zkonzumuje 
za den okolo 0,25 kg odpadu, elektrický 
kompostér dokáže jídlo proměnit v substrát 
během pouhých 24 hodin, například z 5 kg 
zbytků ho vznikne za jeden den 0,5 kg.

Náklady na kompostování přitom nejsou 
velké, záleží na objemu odpadu. Nejmenší 
zařízení stojí v řádu několika tisíc korun. 
Skvělé, ne?
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PET LÁHEV JAKO 
UNIKÁTNÍ PLATIDLO

Razím heslo, že je zbytečné vymýšlet vymyšlené. Pokud 
se jako společnost chceme posouvat dále, měla by být 
naším cílem spolupráce, nikoli soupeření. V oblastech, 
které mají co do činění s ekologií a klimatickými změnami, 
by pak toto pravidlo mělo platit dvojnásob.

V praxi to znamená jediné. Pokud někdo, ať už vědecké 
týmy, samosprávy nebo třeba země, dokáže zavést 
účinné metody a postupy vedoucí ke snížení zátěže na 
životní prostředí, měly by se stát inspirací pro ostatní. 
Pravidelné předávání zkušeností by se tak zcela jistě 
mělo stát automatickou součástí naší cesty směrem  
k zodpovědnému hospodaření se zdroji, které nám jsou 
k dispozici.

Musím, říct, že v mnoha ohledech toto sdílení informací 
funguje. Hodně práce u nás odvádí třeba Institut cirkulární 
ekonomiky, který pravidelně zprostředkovává příklady 
dobré praxe prakticky z celého světa.

Jsem přesvědčena, že i v tomto e-booku by se nějaké 
takové názorné ukázky toho, co se podařilo v oblasti 
ochrany životního prostředí prosadit někde ve světě, 
měly objevit. Vybrala jsem proto tři, podle mého názoru, 
zajímavé příklady, které se týkají oblasti nakládání  
s odpady.

EKOPŘÍKLADY 
ZE SVĚTA03

Co si koupím za PET láhev? Ne, nedělám si 
legraci, opravdu tuto otázku myslím vážně. 
Za láhve si totiž v některých městech můžete 
koupit jízdenku na městskou hromadnou 
dopravu. 

Je možné, že jste tuto zprávu zaznamenali 
loni v létě. To se totiž k systému připojil Řím. 
Rozjel testovací režim a umístil speciální 
recyklační automaty do 3 stanic metra. Za 
jednu láhev dostane cestující 5 eurocentů, 
které se připíšou do speciální mobilní 
aplikace. Na lístek zdarma musí nasbírat asi 
30 plastových lahví.

Řím se stal prvním evropským velkým 
městem, který se k tomuto kroku rozhodl.  
V Sydney systém funguje už od roku 2014  
a v Pekingu od roku 2017. V roce 2018 se 
připojila dokonce i Indonésie, což pro mnohé 
z nás může být překvapivé.  Automaty lze 
nalézt ve 2. největším městě Surabaya. Ve 
stejném roce zavedl automaty i turecký 
Istanbul.

V Austrálii si lze kredit z automatů nechat 
vyplatit, lze ho ale použít i na vouchery na 
jídlo nebo jiné služby. A další možností je 
darovat tyto peníze na charitní projekty, 
které bojují proti znečišťování životního 
prostředí.

V Pekingu dokážou automaty podle 
hmotnosti a kvality vhozeného plastu 
odhadnout jeho hodnotu a kredity lze využít 
na dopravu nebo třeba na volání.

V indonéském Surabaya stojí dvouhodinová 
jízdenka na autobus 10 plastových kelímků 
nebo až 5 plastových lahví, záleží na její 
velikosti. Z odevzdaných lahví se odstraní 
nálepky a uzávěry a odpad se prodá v dražbě 
recyklační společnosti. Peníze pak putují 
zpět do provozu autobusů a na financování 
zelených ploch ve městě. 

V Istanbulu jsou automaty umístěny v metru 
a vedle PET lahví se dá platit i hliníkovými 
plechovkami. Kredit se připisuje na dobíjecí 
tramvajenku a lze ho směnit za lístky na 
metro, tramvaj nebo loď.

Je jasné, že tento způsob sběru plastových 
lahví nemůže sám o sobě způsobit 
odpadovou revoluci v tom smyslu, že by 
se jeho prostřednictvím podařilo vytřídit  
a zrecyklovat výrazně více plastu.

Podle mě je to ale unikátní nápad, který 
dokáže zvýšit povědomí občanů o nutnosti 
třídění a recyklace. Sami na vlastní kůži tak 
totiž mohou zjistit, že i plastová láhev, kterou 
by třeba jinak odhodili do odpadkového 
koše, má svoji hodnotu.

V Česku se podobný projekt nechystá. 
Nicméně i u nás si pamatuji akci, kdy se PET 
lahve používaly jako platidlo, a to v jednom 
pražském běžeckém centru.
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MĚSTO, KDE NEJEZDÍ 
POPELÁŘI
Za sedmero horami a sedmero řekami leží 
město, kde nemají popelnice. Také vám 
to zní neuvěřitelně? Ona je to ale pravda. 
Řeč je o malém asi dvoutisícovém městě 
Kamikatsu v Japonsku, které již roky funguje 
podle principů cirkulární ekonomiky. Takže 
ne, obyvatelé zde opravdu neházejí odpadky 
z okna rovnou na ulici. Toto město je totiž 
(téměř) bez odpadu, tedy zero-waste.

Se zero-waste městy se v poslední době 
setkáváme docela často. Většinou jde ale  
o pilotní projekty fungující jen několik 
málo let. Kamikatsu je jiné. Projekt 
bezodpadového města zde byl spuštěn už  
v roce 2003 a v současné době zde recyklují 
více než 80 % procent svého odpadu.

Jak takové město funguje?

→ Každý obyvatel je za svůj odpad sám od-
povědný. Ve městě tak nejsou popelnice, ne-
jezdí zde popelářská auta. Lidé musí odpad 
sami vytřídit, umýt a odnést do recyklačního 
centra.

→ Celkem se zde třídí neuvěřitelných 45 
různých typů odpadu. Ještě v devadesátých 
letech přitom město třídilo „pouhých“ 9 dru-
hů odpadu. Kovy se například třídí do 5 růz-
ných kategorií, plasty do 6 a papír dokonce 
do 9. 

→ Pracovníci recyklačního centra dohlížejí 
na správné vytřídění a pomáhají se správ-
ným zařazením toho kterého odpadu.

→ Součástí centra je i obchod, do kterého je 
možné odnést věci, které už místní nepotře-
bují. Zdarma se zde dá sehnat elektronika, 
oblečení nebo nábytek. Ročně obchodem 
projdou výrobky o celkové hmotnosti kolem 
15 tun.

→ Město provozuje šicí dílnu, kde ženy pře-
šívají starý textil a vyrábějí z něj například 
plyšové hračky nebo kabelky.

→ Materiál, který nelze vytřídit (např. jed-
norázové plenky nebo dámské hygienické 
potřeby), míří ke spálení. Aby se tento podíl 
odpadu nadále snižoval, přicházejí předsta-
vitelé města s novými projekty. V roce 2017 
začalo město například rozdávat rodinám  
s nově narozeným dítětem textilní plenky.

→ Organizace, která má ve městě celý pro-
gram na starosti, vzdělává i místní podni-
katele, které podle míry recyklace hodnotí  
a uděluje jim speciální zero waste certifiká-
ty. Do projektu se postupně přidávají i pod-
nikatelé mimo obec.

Vedení města Kamikatsu připouští, že 
začátky nebyly lehké a trvalo nějakou dobu, 
než si obyvatelé zvykli. Ale jak je vidět, nový 
systém se podařilo prosadit a místní ho vzali 
za svůj.

Je jasné, že podobný model je jednodušší 
zavádět v malém městě. Těžko si něco  
v takovém měřítku představit třeba u 
New Yorku. O to tady ale nejde. Důležité je 
zjištění, že zero waste města nejsou utopií. 
Že principy cirkulární ekonomiky jsou 
aplikovatelné a opravdu fungují. 

SEVERNÍ ITÁLIE PRŮKOPNÍKEM  
V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Kam se slupkou od banánu, když bydlím 
v malém bytě ve městě? Do koše  
s komunálním odpadem.  Všichni tušíme, že 
to není zrovna ideální řešení. Ale co s tím? 
Podobnou otázku řeší spousta představitelů 
měst obcí. Vždyť biologický odpad u nás 
tvoří pořád ještě až 40% obsahu černých 
popelnic.

Skvěle tento problém vyřešili v Miláně.  
V tomto druhém největším italském městě 
se podařilo nastartovat sběr potravinového 
odpadu z domácností celého města už  
v roce 2014. Tedy nejen z velkých provozoven, 
jako jsou restaurace nebo hotely, ale  
i z každého jednotlivého bytu.

Každá domácnost obdržela odvětrávaný koš 
o objemu 10 l a do něho kompostovatelné 
pytle. Ty po zaplnění míří do velkých nádob, 
které jsou sváženy dvakrát týdně. Odpad 
pak putuje do kompostárny a bioplynové 
stanice. Míru třídění bioodpadu se tak 
podařilo navýšit téměř dvojnásobně. Na 
jednoho obyvatele Milána ho ročně připadá 
asi 90 kg!

Musím přiznat, že mě severní Itálie mile 
překvapila tím, jak se zde daří prosazovat 
myšlenky cirkulární ekonomiky. Byla jsem 
vždy přesvědčena, že těmi, kdo budou 
inspirovat ostatní, budou především 
skandinávské země nebo některé země 
západní Evropy.

V Itálii lze totiž najít i jiná nápaditá řešení. 
Osvědčil se zde door-to door – systém, tedy 
systém, kdy obyvatelé nemusejí s odpadem 
ke vzdálenému kontejneru. Odpad je svážen 
v pytlech přímo od domů. 

A některá města šla ještě dál. Ve městě 
Cremona probíhá v určité dny přímo na 
ulici jakýsi směnný obchod mezi obyvateli, 
kdy lze venku odložit nevyužité věci  
a oblečení a na oplátku si odnést něco 
jiného, například knihu nebo hračku. Zavedli 
zde i samostatného radního pro cirkulární 
ekonomiku. Na jeho bedrech je komunikace 
s obyvateli a vysvětlování, jak správně třídit. 
Zároveň vyjíždí do dalších měst sbírat 
inspiraci a vyměňovat si zkušenosti.

Představitelé těchto měst se shodují, že 
klíčovou úlohu hraje úzká spolupráce  
s odpadovou firmou, a hlavně společná 
komunikace směrem k obyvatelům, a to 
všemi možnými způsoby. Využívají se letáky, 
plakáty, webové stránky, rozhlas a televize, 
aplikace pro smartphony, bezplatné 
telefonní linky, dopisy do domácností, 
informace se stávají i součástí výuky ve 
školách. Že jsou tyto nástroje účinné, 
dokazují i čísla. Podíl třídění se v některých 
oblastech severní Itálie vyšplhal až k 80 %.

V návaznosti na novou odpadovou 
legislativu budou i naše města a obce 
hledat nové způsoby, jak zlepšit stávající 
systém nakládání s odpadem. Myslím si, že 
právě inspirace odjinud a sdílení zkušeností 
mohou být tím zásadním klíčem k úspěchu. 
Příklady nejenže inspirují, ale hlavně 
usnadňují práci a urychlují celý proces.
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K životnímu prostředí musíme přistupovat zodpovědně, 
protože ho chceme zachovat v dobrém stavu pro naše 
děti. To je asi nejčastější argument, když se hovoří  
o nutnosti ochrany přírody a jejích zdrojů. Podívejme se na 
toto tvrzení z druhé stránky. Má dnešní mladá generace 
povědomí o klimatických změnách, záleží jí na tom, jakou 
ekologickou stopu má její chování?

Řekla bych, že odpověď je v tomto případě povětšinou 
kladná. Mladí mají zájem o ekologii, dokonce bych si 
troufla říct, že ekologie je „in“. Svědčí o tom třeba nárůst 
zájmu o bezobalové obchody a trhy s místními produkty 
nebo to, jaký boom zažívá přírodní drogerie a kosmetika. 
V tomto ohledu tedy cítím určitou naději, že naše snahy 
nepřijdou s nástupem nové generace vniveč. 

Do knihy jsem proto zařadila i dva trendy nebo chcete-
li zajímavosti, které se především u mladší generace těší 
čím dál větší oblibě a které jsou podle mě originální a svým 
způsobem vlastně i geniální. Jedním z nich je plogging, 
tedy běhání, u kterého zároveň sbíráte odpadky. Druhým 
pak květinové farmy, kde si můžete natrhat nebo koupit 
domácí sezónní květiny, které neprocestovaly půl světa.

EKOTRENDY
SOUČASNOSTI04

PLOGGING: 
KDYŽ SE PŘI BĚHÁNÍ UKLÍZÍ
Také se vám při běhání nebo při procházce 
v parku stává, že vidíte na zemi odhozenou 
plechovku nebo obal od bonbónů a vy 
tento nepořádek seberete a odnesete do 
nejbližšího odpadkového koše? V tom 
případě provozujete plogging, ačkoli o tom 
možná ani nevíte.

Pojem plogging pochází ze švédského slova 
„plocka“, tedy sbírat, a anglického výrazu pro 
běh, „jogging". Jde tedy, jak název napovídá, 
o kombinaci běhu a sbírání odpadků. Tento 
sport vznikl ve Švédsku v roce 2016 a od té 
doby získal miliony příznivců po celém světě.
Oproti klasickému běhání zapojujete při 
ploggingu mnohem více svalových partií. 
Kvůli sběru nepořádku se musíte pravidelně 
shýbat nebo ještě lépe udělat dřep. Navíc 
taška s odpadky vytváří další zátěž, což je 
údajně pro tělo také přínosné. Skvělé je, že 
si tempo můžete určovat podle své kondice 
a je úplně jedno, jestli uběhnete jeden nebo 
deset kilometrů. Pokud neběháte, stačí 
i svižná procházka. A sbírat odpadky lze 
ostatně i při jízdě na kole. Každý zvednutý 
odpad se počítá.

Abyste mohli s ploggingem začít, 
nepotřebujete žádné extra vybavení. 
Stačí pohodlné sportovní boty a oblečení, 
pytel na odpadky a rukavice. Ideální jsou 
ty zahrádkářské s pogumovanou dlaní, 
jsou přece jen prodyšnější a pro běh tedy 
vhodnější. Někteří nadšenci si s sebou 
dokonce berou i více barevných pytlů, aby 
mohli odpadky hned při běhu třídit.

V zahraničí je plogging vcelku běžnou 
záležitostí, organizují se tam i skupinové 
běhy. U nás již má ale také své příznivce. 
Jeho propagátory jsou i známé osobnosti. 
Zkuste kouknout na sociální sítě, jistě tam 
naleznete ploggující běžce se svého okolí, 
kteří sdílí obrázky se svými úlovky.

S ploggingem zabijete, jak se říká, dvě 
mouchy jednou ranou. Zlepšíte si fyzičku 
a k tomu uděláte něco pro své okolí. Navíc 
si možná začnete více všímat toho, co jste 
zatím opomíjeli. I když to totiž na první 
pohled vypadá, že to s těmi odhozenými 
odpadky není tak strašné, není to tak úplně 
pravda. S prázdnou domů, respektive do 
koše či popelnice, rozhodně nepřijdete.
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KVĚTINOVÉ FARMY 
JAKO NADĚJE PRO KRAJINU
Přemýšleli jste někdy nad tím, odkud 
pochází růže, kterou jste minule koupili 
v květinářství? Docela jistě to nebylo 
na nedalekém záhoně. Růže s velkou 
pravděpodobností vyrostla někde na druhé 
půlce zeměkoule a přes holandskou burzu 
přiletěla až k nám. Obdarovanému sice asi 
udělá radost, za sebou ale zanechá nemalou 
ekologickou stopu.

Jde to i jinak. I u nás roste obliba místních 
květin, které se pěstují šetrným způsobem 
a bez chemikálií na květinových farmách. 
Květiny sice nejsou k dostání celoročně  
a dost možná nejsou úplně perfektní, jejich 
vůně je ale mnohem intenzivnější a ve váze 
vydrží i celý týden. Cena přitom není o moc 
vyšší než v běžném obchodě.

Květinových farmářů nalezneme po celé 
republice desítky. Spojuje je respekt ke 
krajině a přírodě a důraz na dlouhodobou 
udržitelnost. Do povědomí se díky nim 
dostávají i polozapomenuté květiny, které 
pěstovaly na zahrádkách naše babičky.

Farmy nabízejí i naprosto nevšední zážitky. 
V některých je možný tzv. samosběr, na 
záhonech si tedy můžete nařezat květiny 
podle libosti, jinde prodávají květiny na 
váhu nebo si můžete zakoupit předplatné, 
kdy vám z farmy přijde pravidelně kytice až 
domů (což je mimochodem skvělý tip na 
dárek). V rámci firemního teambuildingu 
zase můžete pomoci s okopáváním, po 
kterém si zajdete na květinový workshop.

Zájem o lokální a ekologicky pěstované 
květiny mají lidé i v dalších zemích. Ve 
Francii například zaznamenali enormní 
poptávku o tyto květiny v době koronavirové 
pandemie. Lidé zůstávali více doma, kde si 
chtěli pobyt zpříjemnit čerstvými květinami. 
Velkoobchody byly ale méně zásobené, takže 
místní farmáři byli zavaleni objednávkami.

Až tedy půjdete příště pro květiny, zkuste 
se nejprve podívat, jestli není nějaká 
podobná farma i ve vašem okolí. Myslím 
si, že s takovou kyticí z drobného lučního 
kvítí určitě nešlápnete vedle. Naopak. Její 
příjemce bude příjemně překvapen.

Kdybych měla jmenovat jen jednu výzvu v oblasti ochrany 
životního prostředí, o které si myslím, že je pro nás do 
budoucna naprosto prioritní, nemusela bych dlouho 
přemýšlet. Ona výzva se jmenuje cirkulární ekonomika. 
Zároveň ale připouštím, že je to výzva ohromných rozměrů, 
která se nějakým způsobem dotkne všech oblastí lidské 
činnosti a která bude potřebovat čas, investice i nové 
technologie. Měli bychom být proto vděční za každý 
jednotlivý, byť sebemenší, krůček, který směrem k tomuto 
neskromnému cíli uděláme.

Největší změny se v nejbližších letech odehrají  
v oblasti nakládání s odpadem. Je to logické. Podaří-
li se nám rozpohybovat recyklační průmysl a většinu 
vyprodukovaného odpadu proměnit zpět ve zdroj, 
nastartujeme oběhové hospodářství a my i naše planeta 
budeme mít napůl vyhráno.

Důležitou výzvou v recyklačním odvětví bude dozajista 
recyklace oblečení, tedy textilu. Ta je zatím na poměrně 
nízké úrovni, proto se na ni zaměřují vědecké týmy  
z univerzit i přední oděvní značky.

Opustím-li na chvíli cirkulární ekonomiku a odpadové 
hospodářství, spatřuji další výzvu v odklonu od 
konvenčního zemědělství k biozemědělství, které je 
šetrné k půdě i k chovaným zvířatům.

Do třetice jsem pak do této kapitoly zařadila příspěvek 
o cestování. Ono to možná není na první pohled příliš 
zřejmé, ale ona taková tradiční letecká dovolená v hotelu 
u moře, kde se stoly prohýbají pod náporem jídla, není 
zrovna nejekologičtější způsob trávení volného času. 
Spíše naopak.

EKOVÝZVY
BUDOUCNOSTI05
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JAKOU STOPU ZANECHÁ 
NAŠE DOVOLENÁ?
Prázdniny rovná se dovolená a cestování.  
A prázdniny roku 2020, ty se pro většinu lidí 
nesly ve znamení dovolené v Česku. Tedy 
dovolené bez letadel a dlouhých cest autem. 
Souhlasím se všeobecným názorem, že u 
nás je mnoho krásných míst, takže taková 
dovolená si v ničem nezadá s pobytem 
někde v cizině. Dovolená v tuzemsku má 
ale ještě jednu výhodu, která možná není na 
první pohled až tak zřejmá. Taková dovolená 
totiž pravděpodobně bude přívětivější  
k životnímu prostředí.

Přemýšleli jste vlastně někdy nad tím, zda 
jsou vaše dovolené šetrné k přírodě? Je dost 
dobře možné, že v běžném každodenním 
životě třídíte odpad, neplýtváte potravinami, 
nakupujete na farmářských trzích, šetříte 
vodou a snažíte se i v jiných ohledech chovat 
zodpovědně k životnímu prostředí. Pokud 
pak ale v létě odletíte na dovolenou do 
luxusního resortu s all inclusive, přicházejí 
vaše snahy vniveč. Ekologická stopa takové 
dovolené je totiž enormní. Podle některých 
údajů je v celosvětovém měřítku cestovní 
ruch zodpovědný za vznik celé desetiny 
všech emisí!

Netvrdím, že bychom měli všichni trávit 
dovolenou někde na ekofarmách. Stačí 
málo. Občas vyměnit auto za vlak, na 
kratší vzdálenost za kolo, elektrokolo 
nebo koloběžku. Vrátit se čas od času ke 
kempování, sjet s rodinou řeku nebo vyrazit 
na hory. Není ani nutné vyhýbat se hotelům. 
Zodpovědná turistika, tedy cestování  
s co možná nejmenšími dopady na životní 
prostředí, je čím dál oblíbenější, takže i mezi 
hotely nalezneme ty s environmentálním 
označením, s nějakou formou ekoznačky.  
A to se u nás zatím moc neví.

Možná by tedy pro příště, až budeme 
plánovat dovolenou, nebylo od věci, vzít 
v úvahu i to, jaký vliv bude mít na životní 
prostředí. Budoucí turistika totiž nese 
přívlastek ekologická, nikoli masová.
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RAKOUŠTÍ VĚDCI NAŠLI NOVÝ 
ZPŮSOB RECYKLACE TEXTILU. 
BAVLNU PROMĚNÍ V CUKR.
Jedním z mnoha úkolů nastupující cirkulární 
ekonomiky bude třídění, a hlavně recyklace 
textilu. Ta je v současné době z důvodu své 
komplikovanosti ještě na poměrně nízké 
úrovni. Vznikají při ní hlavně textilie nižší 
kvality, jako jsou třeba zátěžové koberce, 
izolace, výplně do autosedaček nebo hadry 
na uklízení. Nejde tak o recyklaci jako 
takovou, ale o tzv. downcyklaci.

Představitelé recyklačních společností 
společně s vědci a zástupci módních řetězců 
nicméně tvrdí, že se dočkáme změny. Díky 
technologickému pokroku a inovacím 
budou schopni do budoucna vyrábět  
i běžné oblečení z recyklovaného materiálu. 

Důkazem může být nový způsob recyklace 
textilií, který představili rakouští vědci. 
Výzkumný tým ze 2 vídeňských univerzit  
a univerzity ze štýrského Leobenu se zaměřil 
na textilie ze směsi vláken, jejichž recyklace 
je obzvláště obtížná. Pracovali s častou 
kombinací bavlny a polyesteru, konkrétně  
s prostěradly s 60 % bavlny a 40 % polyesteru. 
Ty rozřezali na menší kusy a pomocí enzymů 
proměnili bavlnu na glukózu. Tento krok 
byl podle vědců rozhodující. Z oddělených  
a vyčištěných polyesterových vláken 
následně vyrobili granulát, který lze použít 
při výrobě nových vláken. Ty lze namíchat 
opět třeba s bavlnou, čímž vznikne materiál 
stejné kvality jako na začátku. Polyester je 
přitom vyráběn z ropy, takže jeho recyklace 
je velice důležitá.

Pokud se podaří přenést novou technologii 
z laboratoří do podniků, bude to rozhodně 
skvělý počin. Podle odhadů totiž Evropané 
ročně vyhodí kolem 5 milionů tun textilu. 
Ten často končí na skládkách nebo ve 
spalovnách. Hodně textilu přitom pochází  
z hotelů a nemocnic, kde je namáhán 
častým praním. Zničí se zhruba už po stovce 
pracích cyklů. 
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BIOPOTRAVINY: KVALITA, ZA KTEROU 
BYCHOM SI NEMĚLI PŘIPLÁCET
Ráda nakupuji na farmářských trzích  
a v pojízdných prodejnách, které patří malým 
rodinným farmám. V zimě pak využívám 
dovozu bedýnek se zeleninou a ovocem 
od místního zemědělce. Rozhodně se 
přitom nepovažuji za žádného fanatického 
příznivce zdravého stravování. Jsem pouze 
přesvědčena, že bychom měli přemýšlet 
o tom, co jíme. Nemělo by nám být jedno, 
kde a jak vyrostlo ovoce v našem nákupním 
košíku nebo jak bylo zacházeno se zvířaty, 
jejichž maso kupujeme.

Jsem ráda, že podobně smýšlejících lidí  
u nás přibývá. Podle některých průzkumů 
biopotraviny preferuje více než třetina žen  
s vysokoškolským vzděláním ve věku mezi 
30 a 39 let. 

Biozemědělství je na hony vzdálené tomu, 
na co jsme zvyklí. Nezná pesticidy ani jiné 
chemické látky, při výběru pěstovaných 
rostlin dbá na to, aby půda zůstala v dobré 
kondici, a zvířatům dopřává volný výběh. 
Biopotraviny navíc v testech vykazují lepší 
nutriční vlastnosti a také lépe chutnají. 
Přesto je jejich nabídka stále hodně 
omezená. Důvodem je, jak jinak, jejich cena. 

Cena biopotravin od místních ekologických 
farmářů se většinou bohužel nedá srovnat 
s cenou potravin klasického zemědělství, 
které drancuje půdu, používá chemické 
postřiky a zvířata se dostanou na čerstvý 
vzduch jen při převážení na jatka. Kvalita 
jeho produktů je navíc celkem často 
přinejmenším diskutabilní. A i přes to 
všechno se konvenčnímu zemědělství stále 
dostává tučné podpory ve formě dotací. 
Celkem šokující jsou jen čísla o množství 
pesticidů, kterých se v EU ročně prodá okolo 
360 milionů kg, přičemž se toto číslo nijak 
zásadně nesnižuje. 

Myslím si, že je více než nutné, aby stát 
podpořil produkci a usnadnil nákup 
biopotravin. Je třeba další masivní pomoci 
malým rodinným podnikům, kterým není 
cizí šetrné hospodaření a kteří pro nás nejsou 
anonymní a ručí za kvalitu svých produktů. 
Vhodné by bylo snížení DPH a usnadnění 
vstupu regionálních bioproduktů na pulty 
běžných obchodů. Je to v zájmu našeho 
zdraví i naší přírody. Je to v zájmu naší 
budoucnosti.
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facebook.com/ingapetrycka
twitter.com/Ipetrycka

instagram.com/ingapetrycka
youtube/Inga Petryčka

Ing. Inga Petryčka, MBA

Kontakt
Web: www.ingapetrycka.cz
E-mail: inga@petrycka.cz

https://www.youtube.com/channel/UCDHGRLvqQmc4J7aWuUqArtA



