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Cirkulární flow
Ve své podstatě, cirkulární ekonomika znamená, že produkty už nemají životní cyklus 
vyvíjející se od počátku, ke středu až ke konci. To znamená, že produkují méně odpadu a to 
vlastně přidává hodnotu jejích ekosystému. Když se materiály přestanou používat, vracejí se 
zpět do použitelného cyklu, proto název cirkulární ekonomika. Představte si, co by se stalo, 
kdyby všechno bylo vytvořeno tak, aby se to samo povzbuzovalo a obnovovalo?

KROKY:

1. Stáhněte si pracovní listy Circular flow a seznamte 
se s různými cestami, jak fungovat cirkulárně. Na první 
pohled, které z kroků vypadají, že budou pro vás 
nejrelevantnější nebo nejdosažitelnější v tom, co 
vytváříte? Pokud pracujete s už existujícím produktem 
nebo službou, zhodnoťte její momentální pozici s 
ohledem na flow.

2. Teď se ponořte hlouběji a použijte každou 

smyčku jako lupu vašeho nového produktu 

nebo služby. U každé smyčky se sami sebe 

zeptejte: Co by bylo potřeba, aby toto fungov

alo u mého nového produktu nebo služby? A 

co mi stojí v cestě, aby toto mohlo fungovat?

3. Můžete zjistit, že jak procházíte 
od vnitřních k vnějším smyčkám, 
vzniká určitý vzor- vnitřní, těsnější 
smyčky uchovávají víc hodnot a 
zakořeněné energie.
Znovu použité se vrací přímou 
cestou zpět uživatelům
Zmodernizované se vrací zpět vám 
(jako poskytovateli služby)
Předělané prochází procesem přet-
voření

4. Zeptejte se sami sebe, jestli se 
můžete pokusit zůstat ve vnitřních 
smyčkách? Co by to mohlo právě teď 
ovlivnit? Až budete cítit, že máte místo, 
od kterého se dá začít, zkuste aktivitu 
Circulární příležitost nebo Service Flip, 
které vás mohou pobídnout k novým 
nápadům.



Je spoustu možností, jak tvořit cirkulárně. Vlevo je odstavec pro ty, 
kteří působí v oblasti biologického cyklu a pravý odstavec pro ty, kteří 
designují pro technický cyklus (myšleno materiály vytvořené 
člověkem).
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Cirkulární flow
Ve své podstatě, cirkul
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Technický cyklus

Zamyslete se nad cykly, pro které by mohl být vytvořen váš produkt nebo služba.

Jak by se tohle dalo 
aplikovat na můj pro-
dukt?

Co by bylo potřeba 
nebo jsou nějaké 
překážky?

DÁ SE POUŽÍVAT ZNOVU
Vy prodloužíte dobu používání produktu 
nebo materiálu. To může znamenat 
nabídnout produkt jako službu, jako u 
schématu sdílení aut. Např Zipcar

DÁ SE OBNOVIT
Vytvoříte produkt, který je snadno 
opravitelný nebo zmodernizovatelný, 
abyste prodloužili jeho použitelnost. Např. 
Patagonia.

DÁ SE PŘETVOŘIT (REMANUFACTURED)
Váš produkt se vrátí k výrobci, až bude 
nepoužitelný a ten vymění všechny 
potřebné součástky, než ho vrátí zpátky 
na trh. Např. Renault

DÁ SE ZRECYKLOVAT
Vytvoříte produkt, který je vyroben z 
čistých materiálů, vhodných pro recyklaci 
a tím se vrátí ke svému surovému stavu. 
Např. PET plasty



PRACOVNÍ LIST

Biologický cyklus
Zamyslete se nad biologickými cykly, pro které by mohl být vytvořen váš 
produkt nebo služba.

Jak by se tohle dalo 
aplikovat na můj pro-
dukt?

Co by bylo potřeba 
nebo jsou nějaké 
překážky?

MATERIÁLY SE PŘELÉVAJÍ SKRZ JINÁ POUŽITÍ
Váš produkt umožňuje biologickým 
materiálům, aby se přelévaly z jiných použití- 
to znamená, že více usazených (zapuštěných) 
cenných materiálů a energií může být získáno, 
než se výživné látky vrátí zpět do půdy. 
Například, když spálíte strom, abyste vytvořili 
tepelnou energii, ztrácíte cenný materiál, ze 
kterého by se dal vyrobit produkt, který by se 
dal spálit, až by byl nepoužitelný. Např. 
Patagonia

VALUABLE FEEDSTOCK GETS EXTRACTED
Váš produkt umožňuje získání cenných 
biochemických živin z bio- ra�nerií. To se 
vztahuje na biologické komponenty ve vašem 
produktu. Například, pomerančová kůra 
obsahuje limonene, který je použitelný v 
kosmetice. Např. Patagonia.

VRACÍ SE DO BIOSFÉRY
                    Váš produkt po použití vrací výživné 
látky zpět do země (kompostováním,              
                    rozkládáním atd.) Např. Ecovative




