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Apokalyptické zprávy
o zamořování planety
odpadky je čím dál
těžší vytěsnit z hlavy.
O to víc, když nohy
turistů na Bali či
Mallorce zapadají
do plastových tašek
místo do hladkého
písku. Nadějí je
nový objev vědců:
enzym rozkládající
plast za pár dní.
Do jeho reálného
využití zbývají roky.
Vydrží lidstvo?
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PLASTOVÉ KOUZLO. Pláž Kedoonganan na Bali přestalo omívat moře...

tvrtstoletí trvá, než se v přírodě
rozloží klasická PET lahev. Na
světě se jich přitom každou minutu prodá milion. Řešení globálního problému možná zajistili na univerzitě v britském Portsmouthu. Umělohmotnou krizi se pokusí řešit enzymem
PETase, jenž – zjednodušeně řečeno – dokáže plasty požírat. Před dvěma lety onen
enzym objevili japonští vědci, až nyní se
však podařilo detailně popsat jeho strukturu. „Díky japonské studii můžeme z jasné bakterie odebrat gen a pod kontrolou
laboratoře tento enzym vytvořit,“ vysvětluje profesor John McGeehan z portsmouthské univerzity.
PET lahev by onen enzym dokázal
„spořádat“ za pár dní i za cenu, že ponechá část drobků. Z nich by šlo opět
vyrobit nápojové obaly, což dosud nebylo možné – ony dodatečné odpady sloužily především k výrobě oblečení či koberců. Na vývoji enzymu pracuje pět
laboratoří z celého světa a živí naději, že
za pár let se lidstvo se záplavou plastů
vypořádá.
Aktuálně přitom – podle studie nizozemské organizace Ocean Cleanup – míří z řek do oceánů pět tisíc tun plastů.
Instituce si dala za cíl odstranit do
roku 2020 polovinu odpadků z velkého

34

pacifického odpadkového pásu. Zamoření plasty už totiž neohrožuje pouze zvířata, ale i samotný život na Zemi. „Jde
o planetární krizi,“ varuje Lisa Svensson
z programu OSN na ochranu životního
prostředí (UNEP). Den co den lidé nacházejí mrtvé živočichy, jejichž útroby
jsou plné plastu – jako v případě vyčerpané velryby, v jejímž břiše objevili třicet
igelitových tašek. Stopy umělé hmoty se
nacházejí i uvnitř malých ryb, které se
sunou na lidské talíře. Nikdo dosud nedokázal zjistit, jaký vliv mohou mít
plastové mikročástice na zdravotní stav
člověka. „Když bude trend pokračovat,
za 33 let bude v mořích více plastů než
ryb,“ varuje UNEP.

Plastová planeta

Lidstvo stihlo vyprodukovat přes osm
miliard tun plastu. Varovné signály začínají znít čím dál častěji – třeba na plážích
v tradičních letoviscích. S odpady se
přitom člověk musel umět vypořádat
odpradávna: bronz se recykloval už v době bronzové, první skládky vznikaly ve
starověkém Řecku a Římě. Nahlížení na
odpad razantně změnila teprve průmyslová revoluce v 19. století. „Až v dnešní
době se konečně začínáme na odpad dívat
jako na zdroje a pomalu opouštíme sklád-

kování. Už dnes je přitom škoda každé
tuny odpadu, kterou nevyužijeme lépe!“
konstatuje Soňa Jonášová, zakladatelka
a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Problém Česka? „Ve vyspělých státech
západní Evropy se skládkují jednotky
procent, u nás je to stále polovina. Na
druhou stranu dobře třídíme a v třídění
patříme mezi jedničky. Nutno dodat, že
materiálové toky odpadů jsou často netransparentní a ve velkém množství
končí i za hranicemi. A to je škoda,“ naznačuje Jonášová.
I přes alarmující prognózy však dokáže
najít také pozitiva – Evropská komise
tlačí členské státy k vyšší recyklaci a výrobce směruje k tomu, aby omezili výrobu jednorázových plastů. „Máme řadu
šikovných Čechů, kteří hlavně v zahraničí rozjíždějí projekty bezodpadových
festivalů. Věřím, že brzy budeme těmi,
kteří budou svět inspirovat v oblastech
nakládání s odpadem,“ chválí krajany.
Právě v Česku vznikl i patent na recyklaci odpadního oleje. Inovativní technologie z nich dokáže vytvořit stoprocentně
rozložitelný plast.
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