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Pozornost na maloobchodním i obalovém trhu a stejně tak mezi spotřebiteli 
vzbudila informace, že řetězec BILLA ze svého sortimentu zcela vyřadí pa-
pírové nákupní tašky. Jejich výroba je energeticky náročná a zákazníci 
je zpravidla používají pouze jednorázově, uvedl retailer. Nahradí je 
výhradně taškami vyrobenými z recyklovaného plastu.
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jimiž se firma snaží omezit dopady svého pod-
nikání na životní prostředí. Patří sem i využívání 
šetrných technologií v  prodejnách a  ve skla-
dech, zefektivňování logistiky nebo postupné 
zavádění elektronických cenovek v obchodech.

V SOULADU S PRINCIPY 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
Nové plastové tašky se nyní vyrábějí z  regra-
nulátu vytříděného z komunálního odpadu. Do 
budoucna společnost plánuje tašky vyrábět 
z  fólií, které sama vytřídí ve svých prodejnách 
v  Česku. BILLA rovněž informovala, že jedná 
o možnosti jejich výroby z plastů, které vypro-
dukuje v rámci svých logistických procesů. Tím 
by naplnila principy cirkulární ekonomiky, kdy se 
vyprodukovaný odpad recyklací přemění v pro-
dukt se stejnou užitnou hodnotou jako na jeho 
počátku. Primární materiál se tak udrží co nej-
déle v oběhu.

Jak podotýká Soňa Jonášová, zakla-
datelka a ředitelka Institutu cirku-
lární ekonomiky, kromě výběru 
materiálů je také nezbytně 
nutné sledovat mate-
riálové toky do po-
sledního možného 
bodu, kterým 
je obchodní 
řetězec či 
výrobce 

Inspirací pro společnost BILLA k uve-
denému kroku se stala nedávno 

zveřejněná studie „Porovnání 
environmentálních dopadů 
odnosných tašek z různých 

materiálů metodou posu-
zování životního cyklu – LCA“, 

kterou si nechalo vypracovat minis-
terstvo životního prostředí od expertů 

z  Vysoké školy chemicko-technologické 
(VŠCHT). Studie se zabývala otázkou, která 

taška je nejvhodnější z hlediska dopadu na ži-
votní prostředí během celého svého životního 
cyklu. Zevrubně zkoumáno bylo šest druhů 
tašek: z  lehkého plastu (HDPE), z  pevného 
plastu (LDPE), papírová taška s  páskovým 
uchem, textilní polyesterová taška (PES/PET) 
a  dvě varianty textilní tašky, tedy z  obyčejné 
a také z organické bavlny.

Pomyslné ekologické vavříny získala možná pro 
někoho překvapivě taška z polyesteru, která se 
podle stanovených pravidel testu používala 
jeden rok. „Taška vyrobená z  recyklovaného 
plastu je šetrnější vůči životnímu prostředí nežli 
taška vyprodukovaná z  primárních surovin. 
Každý materiál by měl sloužit co nejdéle a opě-
tovné použití odnosných tašek vede ke snížení 
negativních environmentálních dopadů. Proto 
využití odpadního plastu na výrobu tašek vítám,“ 
konstatuje Vladimír Kočí, děkan Fakulty techno-
logie ochrany prostředí na VŠCHT, který spolu 
se svým odborným týmem studii zpracoval.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ 
JEDNOZNAČNOU VÝHODOU
Zavedením plastových tašek hodlá BILLA do-
cílit zamezení jednorázového používání 
papírových tašek. Firma podle vlastního 
vyjádření z  reakcí zákazníků zjistila, 
že papírové tašky opakovaně ne-
využívají a většina z nich putuje 
v domácnostech rovnou do 
směsného odpadu. Nové 
plastové tašky vyrobené 
z  80  % z  již recyklovaných 
plastů mají předpoklady k několi-
kanásobnému použití. Když doslouží, 
stačí je vyhodit do žlutého kontejneru, 
odkud směřují na další recyklaci, uvádí ře-
tězec.

„Součástí naší filozofie je dlouhodobá snaha 
o  udržitelnost,“ vysvětluje ředitel společnosti 
BILLA Jaroslaw Szczypka. Úprava sortimentu 
nákupních tašek je podle něj dalším z řady kroků, 
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STARÉ A NOVÉ TAŠKY ŘETĚZCE BILLA
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Tolik vzrostlých stromů dosud měsíčně v průměru 
„padlo“ na výrobu papírových tašek pro řetězec 
BILLA, informovala společnost.

80 %
Nové plastové tašky, které využívá BILLA, jsou 
vyrobeny ze čtyř pětin z již recyklovaných 
plastů.
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Stěžejní informací 
jsou náklady na re-
cyklaci, a  tudíž poplatky 
EPR systému, které budou 
povinné osoby platit systému 

nakládání s  obaly. 
Tato takzvaná eko-
modulace k  nám dorazí 
s účinností nového obalového 

a odpadového zákona.

schopen dosledovat. LCA definuje zdrojovou 
a  energetickou náročnost včetně dopadů na 
životní prostředí od těžby až po zpraco-
vání, proto je jednoznačně přínosné s ní 
aktivně pracovat. „Jsem ráda, že se 
podobné přístupy v Česku rozšiřují 
a  metoda LCA už není novým 
pojmem, a tak se debata do-
stává na tu správnou úro-
veň objektivní a  fakty 
ověřené diskuse,“ 
doplňuje Soňa 
Jonášová. 


