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Klimatická změna a rychle probíhající globální oteplování se považuje za jedno z největších rizik pro celé
lidstvo. Vědci na celém světě se shodují na tom, že je
způsobuje lidská činnost, přesněji rychlé hromadění
nebezpečných skleníkových plynů v atmosféře. Tyto
plyny vznikají při činnostech souvisejících například
s přepravou, energetikou, průmyslovou výrobou nebo
zemědělstvím. S tím jde ruku v ruce problém rychlého
čerpání neobnovitelných zdrojů, které logicky nemůže probíhat do nekonečna. Pro tyto a jiné problémy
je současné fungování společnosti environmentálně
a ekonomicky neudržitelné.
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Dalším zásadním problémem je množství odpadu. Snížením produkce odpadu a celkové spotřeby můžeme
zásadně ovlivnit negativní dopady klimatické změny.
Je to v rukou nás všech, jednotlivců i velkých společností. Změna myšlení a chování je nutným krokem pro
záchranu planety.
Pokud chceme vést udržitelnější pracovní a osobní
život, měli bychom se řídit hierarchickými pravidly,
takzvanými 5R:
Odmítni (Refuse)
Omez (Reduce)
Znovu použij (Reuse)
Vytřiď (Recycle)
Zkompostuj (Rot)
Audiovizuální průmysl má v rukou velkou moc. Může určovat trendy, motivovat, pozitivně nasměrovat široké
publikum a ukázat společnosti, že i zdánlivě nemožné
je možné. A to je v době klimatické krize klíčové. Proto
bychom měli využít potenciál našeho odvětví naplno.
Hlavní cíle „zeleného“ natáčení jsou:
• s nížení emisí skleníkových plynů způsobujících klimatické změny,
• efektivnější využívání zdrojů,
• ochrana životního prostředí a lidského zdraví.
Tento manuál obsahuje soubor rad a návrhů na
zlepšení situace v souladu s uvedenými cíli. Vznikl, aby
pomohl všem, kteří jsou odhodlaní tvořit udržitelnějším
způsobem. Pokud jste jedním z nich, přejeme vám hodně úspěchů. Na této smysluplné cestě jsme s vámi.
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1. V
 ývoj audiovizuálního
projektu
SCÉ NÁŘ – PL AN ET PL ACE M E NT
Od samotného začátku tvorby scénáře myslete na to,
jak co nejlépe a v největší možné míře zakomponovat
tematiku a prvky udržitelnosti do samotného díla: ať
již přímo výběrem tématu a poselstvím, které dílo zanechává, anebo nepřímo, prostřednictvím zakomponování udržitelnosti míst, zelených prvků a uvědomělého chování a smýšlení postav. Takto můžete pozitivně
ovlivnit a nasměrovat diváky.

Důkladně si ověřujte environmentální fakta a příklady
dobrých praktik, které scénář prezentuje. Neváhejte
kontaktovat experty na specifické oblasti. Téma životního prostředí a klimatu je složité. Mnozí ho zneužívají
ve svůj prospěch pomocí takzvaného greenwashingu – zeleného vymývání mozků, klamavě přesvědčují
veřejnost, že jejich produkty jsou šetrné k životnímu
prostředí. Ne všechna řešení, která se prezentují jako
ekologická, taková opravdu jsou.

P Ř Í P R AVA A KO M U N I K AC E
V některých evropských zemích (Německo, Belgie,
Velká Británie) už je možné najmout envirokonzultanta,
který rozumí procesům v oblasti produkce. Ten pak
plánuje a koordinuje záležitosti týkající se udržitelného natáčení a měří uhlíkovou stopu. Dobré je zapojit
odborníka do projektu hned ve fázi příprav, může lépe
osobně dohlížet na realizaci návrhů a plánů přímo při
natáčení. V České republice si takové konzultanty
musíme teprve vychovat.
Téma udržitelného natáčení je komplexní. Spolupráce
s odborníkem vám proto ušetří čas, zvýší environmentální povědomí i motivaci a ulehčí rozhodování při
výběru produktů, služeb nebo dodavatelů.
V případě nepřítomnosti envirokonzultanta na projektu můžete jednotlivé úkoly rozdělit mezi členy týmu,
kteří mají k tématu udržitelnosti blízko a jsou schopni
si na to vyčlenit kapacitu.
Před začátkem natáčení vytvořte komplexní „zelený
plán“ pro celou realizaci daného díla, ať již za pomoci
envirokonzultanta, anebo bez něj. Zapojte do plánování i další členy týmu.
Myslete v rámci tohoto procesu na pravidla 5R a na
hlavní cíle zeleného natáčení.
5R:
Odmítni (Refuse)
Omez (Reduce)
Znovu použij (Reuse)
Vytřiď (Recycle)
Zkompostuj (Rot)

Seznamte se zeleným plánem všechny lidi zapojené
do procesů tvorby, rozdělte jednotlivé úkoly a vysvětlete, proč je dodržování těchto věcí důležité. Sepište
hlavní zásady zeleného chování při výrobě projektu,
tzv. GREEN MEMO, a nechte dokument všemi členy
štábu podepsat.
Společně s týmem si stanovte priority a další cíle,
například, že budete jíst méně masových jídel, třídit
odpad nebo cestovat hromadnou dopravou vždy,
když to bude možné. Inspiraci najdete v následujících
kapitolách.
Veřejně prezentujte svoje zelené závazky v rámci PR.
Tato forma prezentace vás bude motivovat, abyste je
dodrželi.
Motivujte a inspirujte svůj tým i využíváním lokálních
a zahraničních příkladů dobré praxe.
Vytvořte komunikační kanál, kde budou moci zapojení
lidé z týmu klást otázky týkající se tohoto tématu,
a společně hledejte odpovědi a řešení.
Upřednostňujte telekonference místo osobních setkání. Vyhnete se tak emisím skleníkových plynů z cestování.
Předem kontaktujte potenciální dodavatele vhodných
produktů a služeb. Jestliže nenajdete požadovaná řešení, vytvořte poptávku. Zajímejte se i o jiná udržitelná
opatření, která uskutečňují jednotlivé firmy v rámci svého fungování, a dejte přednost těm nejuvědomělejším.
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Změřte (vy nebo envirokonzultant) uhlíkovou stopu
svého filmu pomocí uhlíkové kalkulačky pro filmovou
a televizní produkci. Na základě získaných údajů budete
vědět, které oblasti mají největší dopad na klima. V ČR
sice ještě nevznikla dostupná uhlíková kalkulačka
adaptovaná na audiovizuální průmysl, ale na podzim
roku 2021 by se měl představit projekt EURECA (European Environmental Calculator) www.eurecafilm.eu.
Jde o uhlíkovou kalkulačku přizpůsobenou pro filmové
projekty, která by měla fungovat napříč evropskými
produkcemi. Česká republika se na jejím vzniku podílí
jako konzultant.
V současnosti je možné využít služeb zahraničních
kalkulaček pro oblast audiovize, například tu od britské
organizace www.wearealbert.org. Jen upozorňujeme,
že tyto globální kalkulačky obsahují některá data,
hlavně z oblasti energetiky, která se vztahují jenom na
příslušnou zemi. Na přesnější výpočet by bylo třeba vložit vstupní hodnoty vztahující se na Českou republiku.

Uhlíkovou stopu produktu, aktivit nebo firmy v ČR počítá organizace CI2. Podívejte se na její web
www.ci2.co.cz (cena dohodou). Výpočtům uhlíkové
stopy produktů se věnuje i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT www.uceeb.cz.
Na konci projektu vypracujte (vy nebo envirokonzultant) zprávu obsahující měřitelné i neměřitelné výsledky. Ty předložte svému týmu, nadřízeným a lidem ze
svého oboru a využívejte v PR projektu. V této chvíli se
stáváte trendsetterem, autoritou a inspirací pro jiné,
a zároveň propagujete svoji firmu a film. Mezi měřitelné výsledky můžete zařadit například ušetřené emise
skleníkových plynů, množství vytříděného odpadu,
peníze nebo jednotlivé přírodní zdroje. Neměřitelnými
ukazateli mohou být například zvýšené environmentální povědomí členů týmu, převzetí principů udržitelného
fungování i do soukromého života anebo pozitivní
dopad na diváky audiovizuálního díla.

2. Kancelář
SVĚTLO

TOPE N Í A VE NTI L ACE VZDUCH U

Používejte LED žárovky, energeticky
úsporné světelné zdroje.

Regulujte vytápění, snižujte teplotu při odchodu z práce.

Při nákupu nových svítidel vybírejte
design s možností měnit světelný
zdroj, ne se zabudovaným nevyměnitelným zdrojem.

Snižujte teplotu přes víkendy a vypněte topení během delších období
nepřítomnosti.
Pokud to není nutné, nepoužívejte ventilátorový ohřívač ani exteriérové
ohřívače.

Vždy zhasněte světlo před odchodem z místnosti.

Nainstalujte programovatelný termostat, který přes noc, víkendy a svátky
automaticky sníží teplotu nebo intenzitu klimatizace.

Vždy zhasněte jakékoliv nepotřebné světlo.

Používejte místo klimatizace ventilátory.

Používejte snímače pohybu a senzory denního světla tam, kde by
mohla světla omylem zůstávat
rozsvícená.

V případě veder nechte venkovní okna i dveře zavřené, aby dovnitř neproudil vzduch a neohříval místnost.
Když to teplota dovolí, vypněte ventilátory a otevřete okno.
Klimatizaci zapínejte, až když je teplota v místnosti vyšší než 26 °C.

Pracujte za denního světla, pokud
je to možné.

Mějte zavřená okna a dveře, když je puštěné topení nebo klimatizace.

M A N U Á L Z E L E N É H O N ATÁ Č E N Í | 4

ELEKTRONIKA
Pokud využíváte vybavení jen příležitostně, nekupujte ho,
ale raději si ho pronajměte.
Dejte přednost repasovaným zařízením (počítače, monitory atd.).
Dejte přednost výrobkům firem, které mají dobrý servis,
prodávají lehce opravitelná zařízení (například smartphone značky Fairphone), zaručují výrobu náhradních dílů
v následujících letech a nabízejí prodlouženou záruku.
Kupujte výrobky s ekologickým certifikátem TCO Certified. Najdete ho na monitorech, noteboocích, počítačích
i dataprojektorech. Hodnoticí kritéria zahrnují kromě
ekologických parametrů i požadavky na sociálně zodpovědnou výrobu v celém řetězci výroby, která by měla pomoci zlepšit podmínky zaměstnanců v zemích nejčastěji
jihovýchodní Asie.

https://tcocertified.com/
Dejte přednost modelu, jehož součásti obsahují co nejméně toxických látek, jako jsou těžké kovy nebo halogeny,
a který je v co největší míře zhotovený z recyklovaných
materiálů, ideálně vyrobený eticky a v Evropě.
Použijte globální registr ekologické elektroniky EPEAT. Je
to nástroj na vyhledávání výrobků šetrných k životnímu
prostředí. www.epeat.net

Připojte spotřebiče pro každodenní použití, jako jsou počítače, tiskárny, monitory a kopírovací zařízení, do prodlužovacích kabelů s vypínačem a vypněte všechny jedním
tlačítkem, když se nepoužívají.
Místo šetřičů obrazovky používejte spící mód zvolený po
10 minutách nepoužívání.
Dělte se o výkon svého osobního počítače – připojte se
například do World Community Grid a nechte nevyužitý
výkon svého počítače pracovat na výpočtech pro světové vědecké výzkumy.

TISK
Pokud je to možné, upřednostňujte digitální formu komunikace a úschovy před tištěnou (scénáře, vizitky, faktury,
listy…). Ukládejte dokumenty prostřednictvím online
cloudů. Na zasílání elektronických faktur si obstarejte
elektronický podpis (digitální podpis) a postupujte v souladu se zákonem.
Dokumenty tiskněte ve formátu, kterým se šetří papír. Co
nejvíce eliminujte „bílá“ místa, tiskněte více slov na stranu
(např. použitím co nejužšího řádkování, užších okrajů).
Vyberte raději užší písmo, například:
Calibri Light
Century Gothic
Corbel Light
Candara Light
Dokážou při tisku ušetřit i 30 % inkoustu, oproti hrubšímu písmu nebo tučné verzi fontů.
Nastavte oboustranný tisk jako předvolenou funkci.

Zvolte energeticky nejúčinnější model se značkou Energy
Star.

Netiskněte barevně, pokud to není potřeba, a nastavte si
černobílý tisk jako předvolenou možnost.

V případě tzv. bílé techniky (chladničky, myček…) zvolte
energeticky nejúspornější model (Nejúspornější modely
jsou „A“, nejhorší „G“. Třídy A+ až A+++ byly v roce 2021 zrušeny a všechny třídy byly přepočítány – např. v roce 2021
jsou nejúspornější chladničky v energetické třídě „C“.)

Na webové stránce www.ecofont.com najdete další
řešení, jak snížit spotřebu tonerů.

Důležitější než energetická třída je zvolit správnou
velikost zařízení, např. menší ledničku, či dokonce čistě
chladničku bez mrazicího boxu. Podobné je to i u dalších
spotřebičů. Monitor/televize s dvakrát delší úhlopříčkou
má, při stejné energetické třídě, čtyřikrát větší plochu,
tedy i čtyřikrát více „bodů“ a čtyřikrát větší spotřebu.
I jeho výroba a doprava byly podstatně energeticky
náročnější.
Pokud je to možné, používejte notebooky místo stolních
počítačů. Jsou energeticky efektivnější.

Použité náplně do tiskáren posílejte na recyklaci a repasování. Odběr náplní z tiskáren je často bezplatný. Některé firmy je odebírají při dodání nových náplní.
Kupujte kvalitní repasované náplně, jsou lacinější než
nové.
Na krátkodobé použití upřednostňujte pronájem tiskáren
s výhodnými doplňkovými službami dodávky a odběru
náplní.
Při pronájmu nebo nákupu nové tiskárny dávejte pozor
na to, aby vám umožňovala tisknout obě stránky najednou, a vybírejte environmentálně šetrné modely.
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PA P Í R

KUCHYNĚ

Omezte používání papíru na nevyhnutelné minimum.

Upřednostňujte nákup regionálních potravin, ideálně
v biokvalitě, a sezónní ovoce a zeleninu.

Místo samolepicích post-it papírků používejte počítačové aplikace, jako je např. Sticky Notes.
Uložte a znovu využijte papíry použité pouze z jedné
strany. Anebo je sesbírejte a darujte dětem na kreslení.
Pokud potřebujete skartovat dokumenty oficiální cestou (jako služba), volte takovou službu, která znehodnocený papír dává na recyklaci, nikoliv do spalovny.
Z papírových výrobků objednávaných ve velkých baleních kupujte takové, které jsou vyrobené co nejblíže
k místu vašeho působení.
Dávejte přednost papíru:
• r ecyklovaný (minimálně 80 % recyklátu),
• b
 ezchlórový (značený např. TCF – vyrobený zcela
bez chlóru, ECF – vyrobený bez použití elementárního chlóru),
• certifikovaný (např. certifikát šetrného lesnictví
FSC),
• n
 ebílený a nebarvený (pokud je potřeba použít barevný papír, dejte přednost pastelovým barvám).

Nakupujte fairttradové produkty (certifikáty Fair
Trade/UTZ/Rainforest Alliance), například kávu, čaj,
čokoládu, oříšky nebo banány. Více informací o jednotlivých certifikátech najdete ve 12. kapitole.
Nakupujte větší množství, abyste zredukovali odpad
u obalů, ale jenom tolik, abyste neplýtvali potravinami.
Používejte opakovaně použitelné nádobí a příbory.
V případě nutnosti používejte certifikované kompostovatelné anebo recyklovatelné nádobí a příbory.
Vyhýbejte se kompozitním materiálům, nedají se vůbec recyklovat (anebo ne efektivně). Z plastů vybírejte
materiály jako PET, HDPE nebo PP.
Používejte na nákup opakovaně použitelné síťovky
a tašky místo jednorázových.
Pijte vodu z vodovodu místo balené vody.
Při přípravě čaje dejte přednost sypaným čajům, ideálně lokálním. Na filtraci používejte opakovaně použitelná sítka a nádoby.

Nepoužívejte lesklý papír nebo papír potažený vrstvou
plastu.

Pokud ještě nemáte kávovar, upřednostněte nákup
tzv. french pressu anebo mokka kávovaru.

Kupujte kancelářský papír s nejnižší možnou gramáží.

Vyhněte se nákupu kávovaru na jednorázové kapsle.
Pokud ho již máte, pokuste se na trhu najít kompatibilní opakovaně použitelné, případně kompostovatelné
kapsle.

V Y BAV E N Í K A N C E L Á Ř E
Při obstarávání kancelářského nábytku se nejdříve
porozhlédněte po bazarech a online bazarech.
Zvažte, zda pro vás není výhodnější pronájem nábytku.

Odpojujte kávovar ze zástrčky, když se nepoužívá.
Pravidelně odmrazujte chladničku a mrazničku a kontrolujte jejich vnitřní teplotu. Chladničky by neměly mít
vnitřní teplotu vyšší než 5 °C a mrazničky nižší než -18 °C.

Používejte společné kancelářské potřeby, jako jsou
nůžky, pravítka, dírkovače, sešívačky…
Nekupujte stále nová pera nebo fixy, kupujte do nich
jen nové náplně.
Při objednávání kancelářských zásob žádejte nejmenší
potřebné balení.
Nakupujte produkty vyráběné co nejblíže k místu
vašeho působení, opakovaně použitelné a ideálně i recyklovatelné a vyrobené z recyklovaných materiálů.
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ČIŠTĚNÍ
Nejdříve se pokuste o mechanické čištění namísto
čisticího prostředku.

Nakupujte větší množství s cílem redukovat obalový
odpad.

Nahraďte konvenční čisticí produkty prostředky s vysokým obsahem přírodních, biologicky rozložitelných
surovin, ideálně certifikovanými (např. ekoznačka EU
„květinka“, česká ekoznačka EŠV – ekologicky šetrný
výrobek, německá ekoznačka Modrý anděl (Der Blaue
Engel) a jiné).

Používejte opakovaně použitelné kartáče a houbičky,
hadry a utěrky, které je možné prát, případně papírové utěrky vyrobené z recyklovaného papíru.
Upřednostňujte produkty v koncentrované podobě
a ve znovu naplnitelných obalech, aby se snížilo množství produkovaných obalů.

Dávkujte čisticí přípravek rozvážně.
Používejte produkty s ekoznačkami.

3. L
 okace
a studio
Porovnejte environmentální důsledky natáčení v reálném prostředí a ve studiu (množství vyprodukovaného
odpadu, spotřeba elektřiny a celkové množství emisí
skleníkových plynů).
Při výběru studia dávejte přednost takovým, která
mají zavedená alespoň nějaká ekologická opatření
(energetická efektivnost, tříděný sběr odpadu, obnovitelné zdroje energie, zelená střecha apod.). Pokud
taková studia nenajdete, vytvořte poptávku na zelená
řešení, případně je zkuste sami zavést v rámci vaší
výroby.
Hledejte a vybírejte lokace s co nejkratšími vzájemnými vzdálenostmi. Při výběru lokací porovnávejte i jejich
ekologickou stránku (zdroje elektřiny, parkování, zdroj
pitné vody, restaurace v okolí apod.).
Snažte se zkombinovat vícero motivů v jedné lokaci
s cílem minimalizovat počet lokací.
Spolupracujte s vlastníkem anebo se správcem lokace
na zabezpečení co nejlepší ochrany a prevence poškození místa.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Ujistěte se, že jakékoli aktivity spojené s natáčením jsou
důsledně koordinované s cílem předcházet poškození
chráněného území. Chráněné území může být tzv. velkoplošné (např. národní park, chráněná krajinná oblast)
nebo tzv. maloplošné (přírodní rezervace, přírodní památka…) Vždy spolupracujte například se státní Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR www.ochranaprirody.
cz nebo s ochranáři (např. Český svaz ochránců přírody,
www.csop.cz).
Snažte se o co nejmenší míru automobilové přepravy
a pěšího přesunu v chráněném území. Pro některá
území (většinou ta tzv. maloplošná) platí úplný zákaz
vjezdu automobilů.
Omezte páskou vstup na jakékoli území s obzvlášť
vysokou mírou ochrany.
Vždy vraťte ekosystém do stavu, v jakém byl před
natáčením.
Pro umístění značek na stromy používejte pouze elastické pásky nebo šňůrky, abyste stromy nepoškozovali.

Před odchodem lokaci důkladně prohlédněte, aby tam
po vás nic nezůstalo.
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4. D
 oprava
a ubytování
D O P R AVA
Vytvořte si efektivní plán dopravních dispozic. Dejte
přednost jízdám s nejvyšším možným počtem spolucestujících a zároveň co nejvíce snižte počet jízd.
Na delší vzdálenosti upřednostňujte vlaky před lety
nebo i autobusy nebo carpooling (sdílení vozidel).

V případě potřeby používejte elektrická nebo solární
golfová autíčka.
Na lokaci zabezpečte jízdní kola pro herce a štáb.
Využívejte cyklokurýrní služby.
Preferujte videokonference místo cestování.

Používejte (i pronajaté) elektrické automobily, nebo
případně hybridní automobily anebo automobily
poháněné alternativními palivy (zejména zemní plyn).
Informujte se v půjčovnách automobilů o energetické
efektivnosti jejich vozového parku.
Hierarchie používání různých druhů motorů z hlediska
udržitelnosti:
1. E lektrický: vynikající, pokud máte tato vozidla
k dispozici. Problematický může být jejich dojezd
a nabíjení. Bezkonkurenční ve městech či na kratší
vzdálenosti. Síť nabíjecích stanic stále roste.
2. H ybridní: skvělá alternativa ve městě, s technologií
stop and go, možnost velké úspory nákladů.
3. Z
 emní plyn (CNG): vhodný na střední a delší vzdálenosti. Nejzelenější je biometan, protože díky oběhovému principu produkce nevytváří takřka žádný
CO2.
4. P
 okud není k dispozici žádná z těchto alternativ, pro
naftové a benzínové motory by měla být povinná
emisní norma Euro 6.

Udržujte vozidla v co nejlepším jízdním stavu.
Sledujte spotřebu jednotlivých aut, veďte tým k šetrnému ježdění.
Nenechávejte automobil ve stavu volnoběhu při stání
delším než 10 vteřin.
Motivujte členy štábu, aby používali veřejnou dopravu
nebo jízdní kola. Poskytněte jim informace o dostupných možnostech v dané lokalitě.
Zvažte pronájem mikrobusu na přesun mezi místem
ubytování a lokací.

Využívejte schody místo výtahů, kdykoliv je to možné.
Počítejte si svoje emise CO2, napřed porovnávejte emise při použití různých dopravních prostředků.
Kompenzujte svoje emise CO2 z dopravy, podpořte
vámi vybrané zelené projekty přímo anebo přes zprostředkovatele. Projekty bývají uveřejněny na webových
stránkách uhlíkových kalkulaček.

U BY TOVÁ N Í
Pokud to dovolí smlouvy, volte co nejméně luxusní ubytování. Čím víc luxusních vymožeností je poskytováno, tím
má ubytování většinou větší dopad na životní prostředí.
Preferujte ubytovatele, kteří se hlásí k různým ekologickým opatřením. Jde o třídění odpadu, snížení jeho
množství, úklid a výměnu povlečení a ručníků jen na
požádání, možnost objednat si bezmasá a sezónní
jídla ideálně z lokálně vyprodukovaných surovin, využívání obnovitelných zdrojů energie, zateplení budovy,
zelenou střechu, půjčování jízdních kol a jiných sportovních pomůcek, nabíječky na elektromobily apod.
Některá ubytovací zařízení se sama (avšak bez certifikace nezávislým subjektem) nazývají „zelený hotel“.
Vybírejte ubytovatele s ekologickým certifikátem.
Bohužel v ČR je velmi málo certifikovaných ekohotelů;
může to být ekoznačka EU (k jaru 2021 jeden hotel)
nebo certifikace Green Globe (1 hotel). Pojďme vytvořit poptávku.
Snažte se rozumně přistupovat ke spotřebě energií
a jídla, i když jsou zahrnuté v ceně ubytování.
V případě ubytování na více dní upřednostňujte soukromé ubytování, které zanechává menší uhlíkovou
stopu než hotely.
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5. Technické vybavení
a energie
Při krátkodobém používání techniky zvažte její pronájem.
Preferujte lokální půjčovny techniky, abyste se vyhnuli
dálkové přepravě.
Upřednostňujte energeticky efektivní techniku. Pokud
není dostupná, vytvořte na ni poptávku.
Požádejte o tipy na energeticky efektivní používání
techniky od pracovníků půjčovny.
Odpojujte všechna nepoužívaná zařízení, která využívají pohotovostní režim, abyste předešli zbytečnému
utrácení energie.
Minimalizujte používání spotřebního materiálu (žárovky, lepicí pásky, gafy…) a používejte ho opakovaně.
Používejte nabíjecí baterie.
Po skončení životnosti nakládejte s bateriemi, kompaktními zářivkami, elektronickým a jiným nebezpečným odpadem podle předpisů. Nevyhazujte je do
směsného odpadu, odevzdejte je ve sběrném dvoře
nebo je vhoďte do specializovaných sběrných nádob.

SVĚTLA
Používejte LED, fluorescenční nebo jakákoliv jiná energeticky úsporná světla.

z elektráren vodních, větrných, fotovoltaických, bioplynových). Nákupem podporujeme mj. její další rozšíření
na úkor elektřiny tzv. „fosilní“. Cena za takovou elektřinu je srovnatelná či jen mírně vyšší než za „obyčejnou“ elektřinu.
Nejekologičtějším řešením, pokud potřebujete elektřinu tam, kde není možné se připojit do sítě, je bateriová elektrocentrála (bateriový agregát, bateriové
uložiště). Dá se i kombinovat se solárními panely,
které se k němu připojí. Omezením může být celková
kapacita. Lze předpokládat, že v blízké době kapacita
poroste a cena zařízení se bude snižovat. Lze očekávat i nárůst nabídek na pronájem těchto bateriových
elektrocentrál. Pokud je potřeba větší kapacity (a výkonu), používejte nízkouhlíkový agregát poháněný LPG
anebo zemním plynem.
Na našem trhu takové agregáty zatím nejsou k dispozici, proto je potřeba i zde vytvořit poptávku.
Nepronajímejte si zbytečně silný agregát.
Minimalizujte čas používání agregátu: zapněte ho co
nejpozději a vypněte co nejdříve.
Zredukujte emise používáním filtru na tuhé znečišťující
látky.
Pokud je to možné, vypněte agregát, který se právě
nepoužívá.

Používejte stmívače světel na snížení spotřeby energie
mezi záběry.
Vypněte všechna světla, která se právě nepoužívají.
V exteriérech používejte v nejvyšší možné míře odrazky a přirozené světlo.

ENERGIE
Připojte se k elektrické síti místo používání agregátu,
kdykoliv je to možné. Připojení řešte s poskytovatelem
v dostatečném předstihu.
Ideálně nakupujte tzv. zelenou elektřinu – elektřinu
pocházející z obnovitelných zdrojů energie (elektřina
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6. S
 tavba dekorací
a rekvizity
Vybírejte lokace vyžadující minimální stavební a scénické úpravy.

Vyhněte se překližce a dřevotřísce s obsahem formaldehydu, ze kterých se mohou při pokojové teplotě
vypařovat škodliviny. Volte verze bez formaldehydu.

Před začátkem výroby navrhněte natáčecí plán
s ohledem na efektivní využití scén.
Scény navrhněte a postavte s ohledem na opakované a budoucí použití jejich jednotlivých částí nebo
materiálů použitých na jejich výrobu. Myslete i na
jednoduchou dekonstrukci, která umožní efektivněji
třídit materiály a následně je recyklovat (například
používáním šroubů místo hřebíků a lepidel).

B A R V Y, L A K Y, L E P I D L A
Používejte barvy, laky, tmely a lepidla s nulovým anebo
nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC).

Ještě před začátkem výroby navrhněte plán nakládání
s vytvořenými odpady. Oddělte od směsného a dále
nevyužitelného odpadu materiály a produkty určené na
opětovné využití, darování, recyklaci a kompostování.
Nábytek, rekvizity a stavební materiály si půjčujte
nebo pronajímejte místo jejich nakupování (fundusy,
soukromé sklady, případně knihovny věcí – viz příklady
uvedené dále).
Pokud je nevyhnutelné nakupovat, vyzkoušejte nejdříve online inzeráty a bazary, bleší trhy, reuse centra,
starožitnictví, v nejhorším sběrné dvory.
Vyberte vhodné materiály. Ideální je kombinace následujících vlastností (čím víc jich ten který materiál
má, tím lépe):

Preferujte certifikované výrobky (například s ekoznačkou EU „květinka“ či německou ekoznačkou, které se
dají koupit i v ČR).
Minimalizujte použití chemických rozpouštědel: používejte ekologické, netoxické a vodou ředitelné barvy
s minimálním obsahem rozpouštědla.
Vyhněte se barvám ve spreji.
Používejte lepidla na vodní bázi.

•
•
•
•

vyrobený z obnovitelných zdrojů,
vyrobený z recyklátu,
recyklovatelný,
lokálního původu

Zvažte i optimální trvanlivost potřebných materiálů.
Vyhněte se těmto materiálům: kompozitům obecně,
epoxidové pryskyřici, formaldehydu, PVC, chromu, bromovaným zpomalovačům hoření, CCA (chromatovaný
arzeničnan mědi).

DŘEVO
Používejte recyklované dřevo, certifikované (např. FSC)
a/nebo lokální zdroje dřeva, vyhněte se tropickému
dřevu a dřevu z ohrožených druhů.

Používejte odstraňovače barev vyrobené na přírodní bázi.
Nikdy nevylévejte zbytek barvy ani jiné chemikálie do
kanálu nebo volné přírody. Některé chemikálie jsou
nebezpečným odpadem a musí se odevzdat např. ve
sběrném dvoře (pro podnikatele). Pokud je chemikálie
nebezpečným odpadem, je to vždy uvedeno na obalu.
Zbytky barev si uložte na další výroby (například jako
prvotní nátěr) anebo je darujte. Existuje vícero darovacích FB skupin a online portálů.
Nakládejte s pomůckami na malování (štětce, hadry
a nádoby) jako s opakovaně použitelnými předměty.
Štětce a válečky špinavé od barev, které se ředí vodou,
nevyžadují žádné speciální zacházení. Pokud jsou od
syntetických barev, považujte je za nebezpečný odpad
a odevzdávejte na místa k tomu určená (viz výše).
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7. K
 ostýmy
a masky
KOST ÝM Y
Kostýmy používejte opakovaně, půjčujte si je a pronajímejte.
Dohodněte se s velkými módními značkami, že si
od nich půjčíte oblečení a následně je uvedete jako
partnery.
V případě nutnosti nakupujte v secondhandových
obchodech, ve vintage obchodech nebo na bleších
trzích.
Oblečení se dá získat i předat dál na výměnných
swapovacích akcích. Jsou pravidelně organizované
v různých městech ČR.
Pokud je to možné, preferujte certifikované materiály, jako jsou organická bavlna, recyklované materiály
včetně syntetických textilií anebo materiály a produkty od výrobců, kteří transparentně uvádějí celý
dodavatelský řetězec.
Preferujte lokální produkty vyrobené z lokálních materiálů.
Opravte poškozené oblečení anebo ho upravte podle
potřeby místo zakoupení nového.

Upřednostňujte koncentráty, například práškové prací
prostředky místo tekutých, protože tekuté obsahují
vysoký podíl vody, která se zbytečně přepravuje na
velké vzdálenosti.
Pokud je chemické čištění nutné, vyhledejte zprostředkovatele, kteří nepoužívají perchlorethylen (tetrachloretylén, PERC, PER), karcinogenní látku, která může
zůstat na oblečení.
Pokud dáváte čistit oděvy do čistírny, kde se používá
perchloretylen (většina případů), po převzetí z čistírny
odstraňte z oděvů plastový obal a nechejte je před
uložením do šatníku vyvětrat.
Vyhledávejte služby nabízející mokré čištění, které
představuje ekologičtější alternativu k chemickému
čištění.

MASKY
Nakupujte opakovaně použitelné výrobky místo jednorázových.
Omezte spotřebu jednorázových produktů (utěrek,
vatových tamponků…).

Pokud je to možné, vyhněte se oblečení, které vyžaduje chemické čištění.

Nakupujte produkty, které se dají plnit opakovaně
a jsou v recyklovatelném anebo kompostovatelném
obalu.

Opakovaně používejte věšáky, tašky na praní, obaly
a vaky na oblečení.

Nakupujte ekologicky certifikované a přírodní produkty, ideálně od lokálních výrobců a z lokálních surovin.

Použité kostýmy vraťte, ponechejte na další natáčení,
předejte anebo darujte.

Vyhněte se kosmetice testované na zvířatech.
Nakupujte ve větších množstvích s cílem minimalizovat balení a přepravu.

PRANÍ A SUŠENÍ
Vyhněte se sušení prádla v sušičce, nechte ho volně
uschnout.

U papírových výrobků dávejte přednost takovým, které jsou vyrobené z recyklovaného papíru (kapesníky,
toaletní papír…).

Používejte energeticky úsporné pračky a sušičky.

Vyhněte se aerosolům.

Perte v ekologických pracích programech, které jsou
nastaveny na nižší teplotu anebo perou kratší dobu.
Používejte certifikované prací prostředky, které obsahují co nejvíce biologicky rozložitelných surovin a neobsahují fosfáty ani umělé vůně.
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8. Catering
J Í DLO A VODA

O B A LY , N Á D O B Í , P Ř Í B O R Y A V O D A

Obstarávejte lokální, sezónní a organicky vyprodukované jídlo a nápoje. Nakupujte fairtradové certifikované importované produkty jako káva, čokoláda, banány
(certifikát Fairtrade, Rainforest Alliance).

Vždy, když se to dá, preferujte nebalené ovoce a zeleninu, respektive takové, které nemají přebytečné
balení.

Zaveďte co nejvíce veganských a vegetariánských dní
za týden, omezte konzumaci masa a ostatních živočišných produktů. Rostlinná strava je o mnoho lepší
z pohledu životního prostředí a ochrany klimatu. Jsou
různé způsoby, jak toho dosáhnout. Může to být na základě doporučení anebo ústní nebo písemné dohody.
Určitě pomůže i osvěta v této oblasti.
Hledejte nové, zdravé, nutričně a kaloricky vyvážené
rostlinné alternativy.
Zařiďte, aby byly i součástí snack baru během natáčení.
Vybírejte dodavatele, kteří mají v nabídce maso
a mléčné produkty z ekologicky chovaných zvířat
(bioprodukty, biomaso, biouzeniny).
Pokud musíte obstarat ryby, nakupujte výhradně
s certifikáty MSC (Marine Stewardship Council, udržitelný způsob lovu pouze v povolených oblastech)
a ASC (Aquaculture Stewardship Council, ryby, které
pochází z ekologického a společensky zodpovědného
farmového chovu). Vyhněte se obstarávání ohrožených druhů ryb (např. žralok, tuňák modroploutvý).
Vybírejte lokální nápoje, studené i teplé.

Nakupujte jídlo ve velkých baleních, ale jen tolik, kolik
určitě spotřebujete.
Upřednostňujte stravování v restauracích nebo jídelnách. Vyhnete se tak dodatečnému balení a přenosu
jídla.
Pokud je to možné, požádejte společnost poskytující
stravovací služby, aby zabezpečila třídění odpadu,
který vznikne v rámci její činnosti. Důležité je třídění
bioodpadu.
Při obstarávání cateringu dbejte na redukci odpadu
tvořeného obaly. Snažte se zabezpečit co nejméně
jednorázových obalů, a to nejen na stolech, kde je
jídlo položené – komunikujte s dodavatelem, aby minimalizoval odpad z obalů i v kuchyni a při transportu
a nabízel potraviny a nápoje ve vratných obalech či co
nejvíce bez nich.
Vždy upřednostňujte umývatelné a opakovaně použitelné „obaly“ na nápoje. Pokud nelze zvolit tradiční
sklo a porcelán, zvolte (dnes už běžně dostupné)
umývatelné plastové kelímky na nápoje, které se dají
používat opakovaně, popř. i popsat jménem osoby.
Jsou k dispozici i verze speciálně vhodné pro teplé
nápoje (káva, čaj). Stejně vhodné mohou být „osobní“
uzavíratelné láhve z tvrdého plastu.

Snažte se co nejméně plýtvat jídlem.
Zbytky od oběda nabízejte štábu, pečivo od snídaně
nabízejte domů štábu, podobně jako nedojedené jídlo
z kraftu před koncem natáčení roznést štábu anebo
nabídnout k zabalení domů. Ideálně si štáb může nosit
vlastní znovupoužitelné krabičky na jídlo.
Zbytky jídla zkuste nabídnout potřebným přes Potravinové banky www.potravinovebanky.cz/ V rámci odpadového hospodářství nevyužitelné zbytky rostlinného
jídla patří do kompostu.
Nekupujte sladké ani jiné nápoje v PET lahvích, místo
toho nabízejte stáčenou vodu (perlivou, neperlivou) ve
velkoobjemových fontánách a ředitelné sirupy.

Motivujte členy štábu, ať si nosí vlastní lahve, kelímky
či termohrnky – netočí pouze s vámi a nemusí dostávat na každém place novou láhev.
Pokud je obal nevyhnutelný, volte opakovaně použitelné varianty (například vratné lahve). Pokud takové trh
nenabízí, preferujte recyklovatelné anebo certifikované kompostovatelné obaly. Vyhýbejte se kompozitním
materiálům, ty se nedají recyklovat vůbec anebo
neefektivně. Z plastů si vybírejte materiály jako PET,
HDPE nebo PP. Pokud volíte sklo, snažte se ho použít
vícekrát. Dejte přednost obalům a produktům z recyklovaných materiálů.
Nabízejte rychlé občerstvení, které se může podávat
bez použití nádobí.
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Vyhněte se individuálně baleným jídlům a pamlskům.
Vyhněte se jednorázovým take-away nádobám, jako
například polystyrénovým. Pokud je to možné, objednávejte si jídlo do vlastních opakovaně použitelných
nádob.
Namísto jednorázového nádobí a ubrousků používejte
opakovaně použitelné talíře, šálky, slámky, nádoby
a textilní utěrky.
Pokud kupujete hotovou kávu a čaj, také si je nechte
nalít do vlastních opakovaně použitelných pohárků.
Běžné jednorázové „papírové“ pohárky jsou nerecyklovatelné, protože jsou potažené plastovou fólií.
Certifikované kompostovatelné jednorázové pohárky
z papíru potažené vrstvou bioplastu jsou lepší volbou,
pokud máte možnost je vytřídit do bioodpadu.
Na rozdíl třeba od skla nebo papíru je velký problém
se orientovat mezi kompostovatelnými, biologicky
rozložitelnými materiály a bioplasty (a speciálně
obaly), není to jednoznačné ani z úrovně EU, ani v ČR.
Neexistuje jednoduchá rada, jak se orientovat na
trhu.
Některé plastové obaly se nazývají rozložitelné, jsou
však z ropy a jen obsahují příměsi, které způsobují,
že se časem rozpadnou na menší části. Kompostovat je nelze. Naopak řada výrobků je vyrobena z tzv.
bioplastu (např. materiál PLA), tedy ze škrobů rostlinné biomasy (kukuřice, třtina, celulóza). Mají podobné
vlastnosti jako plast, ale jsou doopravdy biologicky
rozložitelné a dají se většinou kompostovat. Tyto
výrobky jsou šetrnější než jednorázové plastové, musí
se však dát ke kompostování či do bioplynové stanice,
neměly by skončit ve spalovně/na skládce. Jejich
použití by mělo být až jako krajní varianta, když nelze
využít opakovaně použitelné obaly. Informaci o složení
a správném nakládání s takovýmto obalem vám vždy
musí sdělit výrobce (prodejce, dodejce): z čeho je vyroben, zda je opravdu určen na likvidaci v průmyslové
kompostárně a za jak dlouho se případně rozloží.
P Ř Í K L A DY N Ě K T E R ÝC H KO M P O S TÁ R E N
P O B L Í Ž V Ě T Š Í C H M Ě S T:
• P
 raha: městská kompostárna: ulice K Austisu,
Praha 5 – Slivenec K Austisu, www.lhmp.cz/mestska-zelen/
Další kompostárny provozuje třeba společnost
Jena (Malešice, Chuchle) www.jena.cz

• P
 lzeň: Kompostárna Mýto, Za Dráhou 680, Mýto,
www.kompostarnamyto.cz
• L
 iberec: Kompostárna SAP Mimoň, Boreček 30,
Ralsko, www.sapmimon.cz

Preferujte nádobí a příbory ze dřeva a celulózy (papír).
Pro zakrytí občerstvení či balení sendvičů je ekologičtější variantou pravý celofán, který lze buď využít
opakovaně, nebo je možné ho dát na zkompostování.
Pozor, nezaměňovat s BOPP či PP fólií, zvanou nepravý
celofán, více např. na webu Ekologického institutu
Veronica https://www.veronica.cz/otazky?i=487.
Sendviče lze též balit do umývatelných a opakovaně
použitelných svačinových boxů.
Místo elektrických vytápěcích a chladicích zařízení používejte termoboxy.
Veďte zaměstnance kanceláře, herce, štáb i komparzisty k tomu, aby pili vodu z vodovodu. Zdůrazněte
pozitiva jako šetření financí, dobrou kvalitu českých
vod a ochranu životního prostředí v podobě úspory
obalových materiálů a pohonných látek potřebných
na převoz balené vody.
Požádejte všechny, aby si nosili vlastní opakovaně
použitelné lahve.
Zvažte zápůjčku chladiče a filtru vody s přímým připojením na potrubí, který odstraňuje různé nečistoty.
Pokud existují pochybnosti o bezpečnosti místní vody
z vodovodu, obstarejte co největší bandasky s vodou,
které nebudou obsahovat BPA.
Distribuujte opakovaně použitelné lahve a pohárky na
vodu, které jsou odolné a praktické. Zvolte modely bez
obsahu BPA (značka BPA free).
Vyrábějte si vlastní sodovku nebo vlastní ochucené
„vody“.
Pokud je balená voda nevyhnutelná, zvažte obstarání vody ve vratných lahvích anebo vratné zásobníky
s objemem minimálně 10 litrů.
Při použití myček na nádobí a praček vybírejte programy s nejnižšími postačujícími teplotami a ujistěte se,
že jsou spotřebiče zcela naplněné.

• B
 rno: ulice Vinohradská, Brno-Černovice www.centralnikompostarna.cz
• O
 strava: městská kompostárna: ulice Bohumínská,
Ostrava-Hrušov, www.ozoostrava.cz
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9. O
 dpadové
hospodářství
Zaveďte třídění odpadu na všech lokacích, kde natáčíte. Zabezpečte, aby byly minimálně na jednom
viditelném místě pohromadě nádoby anebo stojany
s pytli na všechny příslušné druhy odpadu.
Zabezpečte třídění v souladu s místním systémem nakládání s odpadem. Každá obec v ČR má svůj systém
třídění a sběru odpadu, mezi jednotlivými obcemi se
systémy mohou lišit.
Zdůrazněte všem, že cigaretové nedopalky se neházejí
na zem, ale uhašené do směsného odpadu, případně
do speciálně vytvořených sběrných nádob rozmístěných na více místech lokace anebo do osobních
kapesních popelníků.
Vytvořte jasné značení košů s informacemi, co kam patří.
Pokud nemáte na daném místě stání na třídění, sjednejte si jednorázový odvoz odpadu a smluvně zajistěte, aby
byl vytříděný odpad zaslaný na recyklaci.
Odpad je také možné zanést do sběrného dvora nebo
na jiné sběrné místo. Napřed se informujte na podmínky odevzdaných daných druhů a množství odpadu na
nejbližším relevantním místě.

Nakládejte s nebezpečným odpadem (baterie,
elektroodpad, náplně do tiskáren, zbytky některých
barev…) podle předpisů.
Darujte použité materiály místním školám, komunitním
centrům anebo charitě.
Darujte dobré čerstvé potraviny členům štábu nebo
jiným osobám zapojeným do projektu.
Kompostujte, pokud je to možné. Dejte kompostovat
např. kompostovatelné obaly na jídlo a nápoje, pokud
je používáte.
Používejte odpadové pytle vyrobené z recyklovaných
materiálů. Pokud třídíte bioodpad, volte certifikované
kompostovatelné pytle. V případě zahradního kompostování volte pytle s certifikátem OK Home Compost,
který by měl zaručit jejich bezpečné rozložení v tomto
druhu kompostu. Můžete však třídit bioodpad i do
klasických plastových pytlů a následně organický
obsah vysypat do kontejneru na bioodpad anebo do
kompostéru.
Vytvořte informativní značení, kterým všechny upozorníte na opatření směřující ke snížení množství odpadu.

10. Postprodukce
Při výběru postprodukčních studií a poskytovatelů služeb se ptejte také na zavedená zelená opatření.

Na konci dne vypněte elektrická zařízení a vyhněte se
pohotovostním režimům.

Izolujte stroje, které sálají teplo v klimatizované místnosti.

Dbejte na správné nakládání s elektronickým a jiným
odpadem.
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11. Propagace
Veřejně hovořte o svých zelených cílech a zavedených opatřeních.
Pozvánky, press-kity a jiné propagační materiály posílejte elektronicky. Pokud je musíte tisknout, vyberte
vhodný tisk a papír (viz informace ve 2. kapitole).
Při distribuci materiálů do kin se snažte minimalizovat
množství papírových plakátů a billboardů.

Pokud je to možné, doručení materiálů a DCP (Digital Cinema Package) zabezpečte prostřednictvím
cyklokurýrů anebo doručovatelské služby, která má ve
svém vozovém parku elektromobily a nabízí uhlíkově
neutrální doručování zabezpečené kompenzací emisí
CO2.
Udržitelná opatření aplikujte i během svých filmových
událostí (premiéra filmu apod.). Při přípravě rautů se
inspirujte 8. kapitolou – Catering.

12. Souhrn certifikačních
schémat
S E Z N A M N E JZ N Á M Ě J Š Í C H SV Ě TOV ÝC H E KOZ N AČ E N Í
A C E R T I F I K ÁT Ů N A L E Z N E T E Z D E :
ecolabelindex.com/ecolabels

Jako zdroj informací v této oblasti může sloužit Ekologický institut Veronica
https://www.veronica.cz/ekoznaceni-vyrobku.

EU Ecolabel (ekoznačka EU) – dobrovolné certifikační schéma v EU pro produkty zodpovědné
k životnímu prostředí (seznam udělených certifikátů najdete zde:
ec.europa.eu/ecat).

Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) – toto označení se používá v národním programu environmentálního značení v České republice. Značka dává spotřebitelům možnost dobrovolně při nákupu
preferovat výrobky zohledňující požadavky na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Blauer Engel (Modrý anděl) – certifikace iniciovaná německou vládou udělovaná produktům na
trhu, které jsou ve své kategorii šetrnější k životnímu prostředí než jiné. Může se jí chlubit 12 000
výrobků v celkem 120 kategoriích. U nás se s touto ekoznačkou dají koupit např. barvy, laky,
kancelářský papír, úklidové nebo prací prostředky.
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FSC – certifikace zodpovědného
obhospodařování lesů.

PEFC – certifikace zodpovědného
obhospodařování lesů, ne tak transparentní a tak ekologická jako je FSC.

Global organic textile standards (GOTS) – certifikace zaručující dodržování standardů pro
organické textilie (např. z biobavlny).

Další certifikace pro ekologický šetrný textil.
Certifikace od Fair Wear Foundation, Soil Association

Oeko-Tex Standard 100 – světové testovací a certifikační schéma pro vlastnosti textilií. Zkoumá
se například obsah nebezpečných látek v oblečení. Není to ekologický certifikát, ale spíše certifikát kvality.

Biopotravina EU – toto označení se
uděluje potravinám prodávaných v EU,
které byly vyrobeny zemědělsky udržitelným způsobem.

Semenáč – tato značka znamená,
že daný produkt je kompostovatelný
v průmyslové kompostárně.

OK Home Compost – tato značka sa
nachází na produktech, které by měly
být za vhodných podmínek kompostovatelné v domácím zahradním kompostu.

OK Compost – tato značka se nachází
na produktech, které by měli být kompostovatelné v průmyslové kompostárně.

Energy Star – označení, které napomáhá spotřebitelům zorientovat se v produktech s nejlepší
energetickou efektivností v dané kategorii.

Fairtrade – označení pro produkty etické z pohledu lidí, kteří mají zásluhu na jejich výrobě nebo
pěstování. Získání tohoto certifikátu zabezpečuje, že farmáři a pracovníci v rozvojových zemích
mají lepší pracovní podmínky. Najdete ho například na čokoládě, kávě či čajích.

Rainforest Alliance Certified – tento certifikát zaručuje, že produkty, které pocházejí z farmy
anebo z lesa, splňují komplexní standardy ochrany životního prostředí a lidských práv pracovníků, jejich rodin a komunit. Nejčastěji se jím označují čaj, káva, banány a jiné ovoce, ale i výrobky
z papíru.

Certifikovaná ekologická kosmetika, certifikáty BDIH, NaTrue Ecogarantie
a česká ekoznačka kosmetiky CPK a CPK bio.
Spotřebitelům zaručují, že ve výrobcích nejsou nevhodné látky. Některé certifikáty
znamenají, že určitý podíl surovin pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství, samozřejmostí je netestování surovin ani výrobků na zvířatech.
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B I O O D PA D

S M ĚS N Ý O D PA D = S PA LOV N A

• s
 lupky z ovoce a zeleniny, skořápky
z vajec a ořechů, pečivo

• h
 rubě nebo chemicky znečištěné
obaly a předměty

• r uličky z toaletního papíru, použité
kapesníčky, káva, sypaný čaj

• n
 erecyklovatelné kompozitní obaly
a předměty

• u
 brousky bez syntetického znečištění,
bez potisku, ne mastné

• p
 oužité plenky a jiné hygienické
potřeby

• jiný znečištěný mokrý papír bez
potisku, ne mastný

• m
 astné plasty a papír, cigarety
• žvýkačky

• kompostovatelné nádobí

• m
 aso, kosti, mléčné výrobky,
kuchyňský olej, tekuté zbytky jídel
• v
 elké množství vařeného jídla

• n
 ebezpečné odpady, biologicky
rozložitelný odpad
• e
 lektroodpad, baterie, žárovky, náplně
do tiskáren

PA P Í R
• k
 ancelářský papír, knihy
(bez tvrdé vazby)
• lepenka, kartón, noviny, časopisy,
letáky
• r ozložené krabice

P L A S T Y, K O V Y,
T E T R A PA K Y
• s
 tlačené plastové lahve, pytle, fólie
• o
 baly od kosmetiky a čisticích
prostředků
• o
 baly od jídla bez zbytků

• p
 oužité kapesníčky a ubrousky
(ty patří do kompostu), termo účtenky
• m
 astný / mokrý / povoskovaný /
znečištěný papír / tetrapak
• papírové nádobí znečištěné od jídla
• p
 apírové kelímky či nádobí, které je
kvůli nepropustnosti povoskované

• v
 šechny kovy, stlačené tetrapaky

• h
 rubě a chemicky znečištěné / mastné
plasty
• g
 uma, molitan, kompozitní produkty
a obaly
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Pokud byste se rádi podělili o dobré příklady z praxe, o tipy či rady,
které vedou k udržitelnosti při výrobě audiovizuálních projektů,
kontaktujte nás na www.greenfilming.cz.

Jako inspirace a základní zdroj informací byl použit
„Praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie“, který vypracoval
Institut cirkulární ekonomiky, o.z. a Slovenská filmová agentura
a vydal Audiovizuálny Fond.
Českou lokalizaci manuálu provedl Ekologický institut Veronica, www.veronica.cz.
Grafická spolupráce: TV Nova
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