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VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT!

PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

Kampaň
Vaše rozhodnutí mění svět! 

Chcete žít svůj život naplno a zároveň respektovat přírodu? Projekt Generation Awake je určen pro vás. Jde jen 
o to otevřít oči, abychom poznali, jaké jsou naše spotřebitelské zvyklosti a jaký vliv mají na přírodní zdroje Země. 
Jste-li součástí projektu Generation Awake, pak víte, že vaše zvyky mění nejen váš svět, ale celou planetu.

Jak? Celý život je protknutý řadou rozhodnutí a každodenní chytrá rozhodnutí dělaná s ohledem na životní 
prostředí mění váš život a život vaší rodiny a přátel. Zaprvé ušetříte peníze a zlepšíte svůj životní styl – a na-
víc pomůžete ekonomice. Chytřejšími spotřebitelskými postupy navíc můžete změnit své město, svou zemi, 
Evropu a celou planetu ve zdravější a udržitelnější místo, a to jak pro tuto chvíli, tak pro budoucí generace. 

Společně můžeme usilovat o vytvoření společnosti, která dokáže z minima vytěžit maximum, kde kultura 
vyhazování věcí patří minulosti, kde množství produkovaného odpadu klesá na nulu a kde mají všechny věci 
hodnotu a je možné je opětovně využívat či přepracovávat ve věci nové.

Kampaň Generation Awake vytvořila Evropská komise, aby zdůraznila, že každý z nás může ve svém každo-
denním životě šetřit vodou, energií a dalšími přírodními zdroji a snížit množství odpadu. Pokud se vám to, 
co zde najdete, bude líbit, podělte se o sdělení kampaně s členy své rodiny a přáteli, případně se k nám při-
dejte na Facebooku. Děkujeme – je skvělé, že jste s námi.
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Efektivní využití zdrojů
Co je to?

Přírodní zdroje jako například kovy, minerály, lesy, půdu, potraviny, vzduch a vodu potřebujeme pro naši 
prosperitu a blahobyt, ale využíváme je rychleji, než se je daří obnovovat. Když ničíme populace zvířat 
a rostlin, které udržují rovnováhu v našich ekosystémech, zakládáme si na budoucí problémy. 

Chceme-li se my sami i naše děti těšit na kvalitní život, zdravé životní prostředí a prosperující ekonomiku, 
je třeba, abychom jako jednotlivci i jako celá společnost změnili způsob, jakým využíváme zdroje. Efektivní 
využití zdrojů spočívá v tom, že s menším množstvím zdrojů vykonáme více práce, že je budeme využívat 
udržitelným způsobem a minimalizujeme dopady na životní prostředí. 

Proč je to zapotřebí?

Pokud bychom se neodklonili od současné cesty, čerpali bychom v roce 2050 pětkrát více zdrojů než dnes. 
To pravděpodobně nebude možné. Více než 60 % našich ekosystémů je již využíváno v přílišné míře. 
Celosvětové populace ryb čelí vážným hrozbám a v důsledku toho, že kácíme příliš mnoho stromů, 
ohrožujeme také kvalitu vody a vzduchu. 

V době, kdy světová populace směřuje k počtu 9 miliard lidí, je potřeba, abychom se stali společností, 
která využívá zdroje efektivněji – společností, která pracuje na zlepšování životního prostředí, místo toho, 
aby ho poškozovala. 

Právě proto EU zdůrazňuje efektivní využití zdrojů, tedy využívání zdrojů udržitelnějším způsobem. Suro-
viny jako voda, minerály a dřevo, je třeba spravovat efektivněji v rámci celého jejich životního cyklu, 
od prvního vytěžení po jejich konečnou likvidaci. 

Největší dopad naší spotřeby na životní prostředí souvisí s potravinami, budovami a dopravou. V těchto 
oblastech je proto potřeba provést nejvýraznější změny. Jako spotřebitelé můžeme pomoci tím, 
že budeme uvažovat nad životností a dopadem výrobků, které kupujeme, nebo nad způsobem, jak doma 
využíváme energii a vodu, a že budeme hovořit s přáteli a členy rodiny o svých nákupních rozhodnutích. 

Přeměna odpadu na zdroj

Na odpad se tradičně nahlíželo jako na zdroj znečištění. Odpad, se kterým se správně nakládá, může být 
ale také cenným zdrojem materiálů, především v době, kdy mnohých surovin začíná být nedostatek. 

Nejlepší možností je přestat vytvářet odpad. Pokud to není možné, je další možností opakované použití 
a recyklace.
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 Snižování 

Zamyslete se nad tím, jaký dopad na životní prostředí mají věci, které kupujete, včetně obalů. Na nákupy 
vždy choďte s recyklovatelnými taškami, snižte množství potravinového odpadu, vybírejte výrobky s mož-
ností pořízení náhradní náplně a vyhýbejte se nádobám na jedno použití. Co takhle umístit na schránku na 
dopisy samolepku, že nechcete dostávat letáky? Proč si neodhlásit odběr papírových materiálů, když 
můžete zpravodaje, nabídky a katalogy dostávat e-mailem? Faktury a bankovní výpisy si můžete nechat 
zasílat přes internet, případně můžete začít doma kompostovat odpad z ovoce a zeleniny. Když chcete 
někomu ze svých blízkých dát dárek, popřemýšlejte o tom, že mu místo fyzického předmětu nabídnete 
službu – může jít o vstupenky nebo kurz věnovaný něčemu, co obdarovaného zajímá. A pokud potřebujete 
výrobek, který použijete jen jednou, například knihu či určitý nástroj, zvažte jeho zapůjčení místo koupě. 
Pokud máte dítě, zvažte investici do opakovaně použitelných plen. Do věku dvou a půl let spotřebuje dítě, 
které používá jednorázové pleny, přibližně 6 500 takových plen, což je ekvivalent 1,5 tuny odpadu. 

 Opětovné využití 

Opětovné využívání věcí má mnoho přínosů. Snižuje poptávku po přírodních zdrojích, přispívá k úspoře 
energie, snižuje množství odpadu a šetří vám peníze. 

Možná už nepotřebujete své staré šaty, knihy, tašky, nábytek či mobilní telefon, někomu jinému by ale se 
tyhle věci hodit mohly. Uvažovali jste o prodeji či darování věcí, které nepotřebujete, prostřednictvím online 
prodejen či dobročinných organizací, případně o možnosti výměny takových předmětů s přáteli? Výrazným 
způsobem můžete pomoci i tím, že si budete kupovat oděvy a další věci z druhé ruky.

Zvažte možnost nákupu opakovaně použitelných věcí místo jednorázových, jsou-li na trhu k dispozici 
(například v případě dobíjecích baterií), a pokud je to možné, využívejte vysloužilé předměty k novým úče-
lům. Plastové krabičky od potravin jsou ideální jako skladovací nádoby do mrazáku, sklenice od marme-
lády můžete využít k uskladnění koření a stará blahopřání jako jmenovky na dárky či do koláží. 

Než rozbité či opotřebované věci vyhodíte, zjistěte, zda se nedají opravit, a uvažujte nad možností opravy 
i při koupi nových věcí.

Místní weby zabývající se dalším využitím nepotřebných věcí pomáhají spojovat lidi, kteří vlastní věci, které 
by rádi darovali, s lidmi, kteří si rádi zdarma něco vezmou, například dětské oděvy, starý televizor či sta-
vební štěrk. Mnoho návrhářů a podnikatelů nachází zalíbení ve zušlechťování starých a nepotřebných před-
mětů a jejich přeměnou ve vyhledávané věci, které lze prodávat. Rozbité šperky, nepotřebné tkaniny či 
nábytek, zejména pokud jde o starší věci – to vše představuje vynikající zdroj pro kreativní osoby. Co takhle 
se inspirovat na webech takových výrobců a zkusit to také?
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 Recyklace 

Recyklace je druhá nejlepší možnost po opětovném použití. Přeměňuje použité předměty na nové výrobky, 
čímž šetří omezené zdroje a chrání přirozené biotopy. Při recyklaci nedochází ke znečištění vody a vzdu-
chu, jako je tomu u hlubinné či povrchové těžby či dobývání surovin. Ve srovnání s výrobou nových pro-
duktů ze surovin také vyžaduje méně energie. Znamená to také, že se snižuje množství odpadu, který se 
spaluje nebo odváží na skládky. Ty představují významný zdroj emisí metanu – skleníkového plynu, která 
má více než dvacetkrát větší vliv na změnu klimatu než oxid uhličitý.

Míra recyklace komunálního odpadu v EU výrazně roste – v roce 2001 to bylo 23 %, v roce 2010 již 35 %. 
Přesto je ale stále co zlepšovat. Pouze 4 z 28 zemí EU v současnosti splňují cíl daný právními předpisy – 
do roku 2020 recyklovat 50 % domácího a podobného odpadu. Naprostou většinu odpadu z domácností 
lze recyklovat: organický odpad včetně syrového a tepelně zpracovaného jídla, papír a lepenku, textil, kovy, 
sklo i některé plasty. Mnohé obce nabízejí podomní sběr některých nebo všech druhů recyklovatelného 
odpadu. Pokud tak vaše obec nečiní, pak u vás možná funguje místní recyklační středisko, kam můžete 
příslušné věci přímo odvézt.

Voda: životně důležitý zdroj

Voda je v některých částech Evropy hojná a v jiných vzácná. Ať už ale žijete kdekoli, stojí za to využívat 
vodu obezřetně a pokud možno s ní neplýtvat. Voda není neomezený zdroj. Je nutné ji zpracovávat, aby ji 
bylo možno bezpečně pít, a odpadní vodu je třeba čistit, než se vrátí do životního prostředí: obě tyto čin-
nosti spotřebovávají energii i další zdroje. V budoucnu bude voda ještě vzácnější, bude docházet k nepřed-
vídatelnějším podnebným událostem a poptávka po sladké vodě ve světě poroste. Proto je důležité, 
abychom vodu využívali efektivněji, a to jak při přímé, tak při nepřímé spotřebě.

Odhalit přímé plýtvání s vodou i změnit příslušné návyky je celkem snadné. Místo koupání ve vaně se 
můžete sprchovat, případně si můžete pořídit sprchovou hlavici šetřící vodou, instalovat toalety s úspor-
ným splachováním a provést další podobná opatření v domácnosti. Další možností je utěsnit netěsnící 
kohoutky či toalety, zavírat kohoutek při čištění zubů a shromažďovat dešťovou vodu pro zalévání zahrady. 
A samozřejmě jsou tu i věci, které byste dělat neměli: nepoužívejte záchod jako odpadkový koš a nevylé-
vejte do odpadu barvy ani jiné látky, které ohrožují životní prostředí.

Nepřímá spotřeba vody je zpravidla neviditelná, z čehož plyne, že pravděpodobně spotřebováváte mno-
hem více vody, než si myslíte. Je to proto, že voda se využívá prakticky k výrobě čehokoli. Když si napří-
klad koupíte pytlík brambor v místní prodejně, zahrnuje přímá spotřeba vodu, kterou použijete na přípravu, 
omytí a uvaření brambor. Nepřímá spotřeba však zahrnuje všechnu vodu spotřebovanou v rámci celého 
dodavatelského řetězce, především pro vypěstování brambor: měsíce zavlažování, doprava, pohonné 
hmoty pro strojní zařízení atd. Mnoho firem začíná vypočítávat a zveřejňovat vodní stopu svých výrobků. 
A pokud si zvolíte výrobky s menší vodní stopou, pravděpodobně tak přispějete k ochraně životního pro-
středí. Další informace o nepřímé a přímé spotřebě vody najdete v průvodci problematikou vody 
(http://www.imagineallthewater.eu).

http://www.imagineallthewater.eu
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Ekologizace ekonomiky EU
Co je zelená ekonomika?

Máme-li být schopni čelit výzvám dneška, musíme změnit způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
zboží. Musíme vytvářet větší hodnotu s využitím menšího množství vstupů, snižovat náklady a minimali-
zovat dopady na životní prostředí. Musíme z minima vytěžit maximum.

Efektivnější výrobní procesy a lepší systémy environmentálního řízení mohou významně snížit znečištění 
a množství odpadu, a zároveň šetřit vodu a další zdroje. Navíc jsou vhodné i pro firmy, protože snižují pro-
vozní náklady i závislost na surovinách. 

Tento způsob uvažování je podstatou zelené ekonomiky (či ekonomiky recyklace) – systému, který opti-
malizuje tok zboží a služeb tak, aby byly v maximální míře využívány suroviny a aby se množství odpadu 
snížilo na absolutní minimum. 

V zelené ekonomice se materiály dělí podle typu. Biologické materiály – potraviny, rostlinný odpad, dřevo 
a textilní vlákna – se spotřebují a poté vrátí do životního prostředí v podobě kompostu či hnojiva, které 
v půdě obnoví živiny, případně jsou zpracovány tak, že se stanou obnovitelnými zdroji energie. V systému, 
který představuje uzavřenou smyčku, se technické materiály udržují, opakovaně používají, renovují nebo 
recyklují stále dokola. Systém je energeticky úsporný a v maximální možné míře využívá obnovitelné 
zdroje energie, čímž se snižují emise skleníkových plynů. 

Zelená ekonomika vyžaduje opuštění přístupu k výrobě, který lze charakterizovat jako „vzít–vyrobit–zlikvidovat“. 

Vnese do všech sektorů novou dynamiku. Bude zde poptávka po inovacích v oblasti konstrukce výrobků i ve 
výrobě, protože se snažíme vyvíjet novou generaci výrobků, které budou mít delší životnost a které bude 
možné opakovaně používat, opravovat, rozmontovávat a jejich součásti znovu používat či recyklovat.

Vlády a firmy budou muset pracující populaci pomoci rozvíjet nové dovednosti, které jsou potřeba ke spl-
nění požadavků zelené ekonomiky. 

Přeměna Evropy na zelenou ekonomiku

Většina Evropanů žije kvalitní život se snadným přístupem k mnoha výrobkům a spotřebitelskému zboží. 
Mnoho lidí tento stav považuje za něco samozřejmého, ve skutečnosti ale využíváme přírodní zdroje rych-
leji, než je možné je obnovovat. S celosvětovým růstem bohatství očekávají i lidé v jiných regionech 
(celkem pochopitelně), že budou moci žít podobně kvalitní život.
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Právě proto potřebuje Evropa zelenou ekonomiku. A skutečně lze dosáhnout více s využitím menšího 
množství surovin, a snižovat náš dopad na životní prostředí pomocí dalších inovací a podnikatelských 
modelů efektivněji využívajících zdroje, případně pomocí optimálního nakládání s odpady, které samy před-
stavují zdroj. Cesta k zelené ekonomice by měla vycházet z úspěchu ekologických odvětví v Evropě a nava-
zovat na něj, například v odvětvích, jako je čištění a recyklace odpadních vod, úprava a dodávky vody či 
získávání energie z obnovitelných zdrojů. Tyto obory patřily v posledních letech a během finanční krize 
k těm nejodolnějším a nejrychleji rostoucím.

Přechod na zelenou ekonomiku rovněž může pomoci s řízením globální ekonomiky, která zoufale hledá 
řešení problémů v podobě rostoucí populace, vzácných zdrojů a poškozeného přírodního prostředí.

Strategie na ochranu přírodních zdrojů

Dobrá zpráva je, že bylo dosaženo pokroku. Naše voda a vzduch jsou znatelně čistší, než byly před něko-
lika desetiletími, a příroda Evropy je chráněna více než kdy předtím. EU nyní zaměřuje svou pozornost na 
zajištění efektivnějšího využití zdrojů v EU a uplatňuje nové zásady uvedení obchodů, průmyslu a jednot-
livých spotřebitelů do pohybu. 

Mnoho myšlenek a podnětů lze nalézt v dokumentu nazvaném Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje. 
Zdůrazňuje kroky, které by tvůrci politiky měli podniknout, aby zajistili, že náš svět bude efektivněji využí-
vat zdroje, a udává milníky, podle kterých bude možno posoudit, jak to zvládáme. 

Podobným případem je akční program EU pro životní prostředí, jehož heslem je „Spokojený život v mezích 
naší planety“ a který předkládá vizi zelené ekonomiky podporující začlenění, které by mělo být dosaženo 
v půlce tohoto století. Vize tohoto udržitelného, prosperujícího, zdravého prostředí vychází z inovativní eko-
nomiky recyklace, ve které není ničím plýtváno a kde se s přírodními zdroji zachází způsobem, který zlep-
šuje odolnost naší společnosti.
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Efektivní využívání zdrojů rovněž představuje klíčovou součást strategie Europe 2020, která je pro EU klí-
čová, aby se stala inteligentní, udržitelnou a zahrnující hospodářskou soustavou. V současnosti byla spuš-
těna řada iniciativ na úrovni Evropské unie, které k tomuto strategickému plánu přispívají, včetně 
dopravních a energetických opatření. Díky tomu dochází ke zvýšení pozornosti věnované nutnosti využí-
vat vzácné zdroje efektivněji a spotřebovávat je udržitelnějším způsobem. 
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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Snahy propagovat ekologizaci jednotného trhu zahrnovaly realizaci metod EU, které by zohlednily envi-
ronmentální dopad produktů a organizací. Cílem bylo vybudovat větší důvěru mezi výrobci a spotřebiteli. 
Navržené metodiky by měly pomoci zajistit, aby většina produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí 
a účinně využívají zdroje, byla známá a dobře rozpoznatelná.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

EU bude i nadále podporovat a prosazovat způsoby výroby a zboží efektivně využívající zdroje. Jedním 
z příkladů může být evropská iniciativa European Green Car Initiative. Aktuálně se 73 % celkové spotřeby 
ropy v Evropě používá na dopravu a současné odhady předpovídají v nadcházejících 20 letech zdvojnáso-
bení počtu osobních automobilů. Green Car Initiative si klade za cíl posílit výzkum a pokrok na poli vozidel 
šetrných k životnímu prostředí.
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_
FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm

V Plánu Komise na přechod k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050 si můžete přečíst informace o oče-
kávaném přechodu sektorů zodpovědných za většinu emisí v Evropě (výroba elektřiny, průmysl, doprava, 
stavebnictví, montáže a zemědělství) na nízkouhlíkovou ekonomiku během příštích desetiletí.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Podívejte se, jak Energetický plán do roku 2050, navazující na Plán přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, 
přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů v EU s cílem dosáhnout 80–95% snížení emisí v EU do 
roku 2050.
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Přemýšleli jste někdy, jak je pro naše přežití důležitá biologická různorodost? A jak dochází k jejím ztrá-
tám? Strategie biologické různorodosti se zaměřuje na obrácení tohoto trendu. Do roku 2050 by měly být 
chráněna, oceněna a vhodně obnovena biologická různorodost EU, stejně jako služby ekosystémů, 
které zajišťuje.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Směrnice o ochraně volně žijících ptáků udržuje populace volně žijícího ptactva v Evropě a chrání mokřady 
mezinárodního významu.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Síť chráněných přírodních oblastí Natura 2000 byla zřízena proto, aby zaručovala dlouhodobé přežití nej-
cennějších a nejohroženějších druhů v Evropě a jejich přirozeného prostředí. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Směrnice o ochraně přírodních stanovišť zajišťuje obnovu chráněných stanovišť a druhů a pomáhá vytvá-
řet komplexní evropskou ekologickou síť chráněných lokalit.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Rámcová směrnice o vodě (WFD) a Evropský systém informací o vodě (WISE) přispívají k ochraně všech 
vodních systémů před poškozením životního prostředí. Systém WISE představuje bránu k informacím 
o evropských vodách.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/

Plán na ochranu vody 2012 vytyčuje cestu k lepší implementaci stávající legislativy v oblasti vodního hos-
podářství a k lepší integraci strategií.
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

V roce 2013 vstoupil v platnost nový zákon o obchodování se dřevem. Jeho účelem je zamezit ilegálnímu 
dovozu dřeva do EU.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Legislativa EU o odpadovém hospodářství je v současné době revidována s cílem zajistit, aby se s odpa-
dem, jehož vzniku se nelze vyhnout, nakládalo jako se zdrojem. Předpokládaná opatření zahrnují snižo-
vání množství vytvářeného odpadu, vyšší míru opakovaného využití a recyklace, postupný odklon od 
vyvážení odpadu na skládky a přísné omezování energetického využití pouze na nerecyklovatelný odpad, 
snižování množství plastového odpadu (včetně snižování množství plastových tašek používaných v EU), 
snižování množství odpadu v mořích a lepší implementaci legislativy o odpadech. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

Evropa do značné míry spoléhá na importované suroviny a energie. Přečtěte si doporučení ohledně zvy-
šování produktivity zdrojů a oddělení ekonomického růstu od využívání zdrojů, uvedená v Plánu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje. Jejich cílem je snižování naší závislosti na dovozu a lepší ochrana našeho pří-
rodního bohatství.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

Na začátku roku 2012 byl učiněn důležitý krok vytvořením Evropského inovačního partnerství pro suro-
viny. Inovační partnerství spojuje veřejné a soukromé subjekty z různých států a sektorů za účelem rych-
lejšího prosazování inovací, které pomáhají snižovat závislost EU na surovinách, zlepšit efektivitu využití 
surovin a snížit množství odpadu do roku 2020.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm
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Věděli jste, že hlavními spotřebiteli jsou evropské státní úřady? Každý rok utratí přibližně 2000 miliard 
EUR, což je ekvivalent přibližně 17 % hrubého domácího produktu EU. Využitím svého nákupního potenci-
álu při výběru zboží a služeb s nižším dopadem na životní prostředí mohou značně přispět k udržitelné 
spotřebě a výrobě. Podívejte se na informace o iniciativě Green Public Procurement (GPP - Ekologické 
veřejné zakázky): 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

Zelená ekonomika a zaměstnanost

Zelená ekonomika představuje příležitost pro budoucí růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Sektory jako 
recyklace, úprava vody, nakládání s přírodními zdroji, udržitelné lesnictví a zemědělství nebo výrobky a služby 
šetrné k přírodě, které se společně označují jako ekologická odvětví, představují asi 2,5 % HDP EU a proká-
zaly odolnost vůči hospodářské krizi, protože za posledních 10 let zaznamenaly růst zhruba o 8 % ročně. 

Evropa v některých z těchto sektorů značný podíl na celosvětovém trhu – jde například o asi 50% podíl na 
celosvětovém trhu v odvětví recyklace. Další oblast růstu představuje ekologické zemědělství. 

Vývoz ekologických výrobků a služeb se mezi lety 1999 a 2010 téměř ztrojnásobil a jeho objem nyní 
představuje více než 24 miliard EUR. Ekologická odvětví již nyní zaměstnávají více osob než například oce-
lářský, farmaceutický či automobilový průmysl.

Nedávná studie Harvard Business Review ukázala, že firmy, které investují do udržitelnosti, si po finanční 
stránce vedou lépe. Studie též prokázala, že firmy efektivně využívající zdroje, které na vygenerování jed-
notky příjmu spotřebovávají méně energie a vody a zároveň produkují méně odpadu, mají tendenci vyka-
zovat vyšší návratnost investic než jejich konkurence. Viz:
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/

Vývoj nových řešení pro oblast odpadu, se kterým se bude nakládat jako se zdrojem a nikoli břemenem, 
nabízí významnou příležitost jak pro tvorbu nových pracovních míst, tak pro šetření přírodními zdroji. 
Během následujících let vzniknou nové iniciativy EU, které budou zlepšovat metody nakládání s různými 
druhy odpadu. Podle studie z roku 2012 by v případě plné implementace všech právních předpisů EU 
ohledně odpadu Evropa do roku 2020 ušetřila 72 miliard EUR ročně. Obrat oborů odpadového hospodář-
ství a recyklace by vzrostl o 42 miliard EUR a vzniklo by 400 000 nových pracovních míst.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/
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PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

Tipy
Shromáždili jsme zde tipy, které můžete najít na našem webu, a také řadu dalších informací. 

Rady jsou uspořádány tematicky – vzduch, voda, půda, minerály, odpad apod., což vám pomůže lépe 
porozumět dopadu různých věcí a denních návyků na přírodní zdroje a životní prostředí. Tento sys-
tém také nabízí udržitelné alternativy, které vám umožní se v každodenním životě moudře rozhodo-
vat, pokud jde o spotřebu – a prospět tak sobě i planetě. 

Nabízíme také speciálního průvodce pro problematiku vody [odkaz na soubor PDF], který odhaluje 
některé překvapivé skutečnosti o neviditelných množstvích vody, která spotřebováváme nepřímo. 

Přejeme vám hezké čtení a pamatuje, vaše rozhodnutí mění svět! 
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Vzduch

Přístup k čistému vzduchu je jednou z nejzákladnějších potřeb lidských bytostí. Kvalitu vzduchu však nepří-
znivě ovlivňují mnohé činnosti. Patří mezi ně automobilová přeprava nebo spalování fosilních paliv, škod-
livé skleníkové plyny jako oxid uhličitý a metan se ale uvolňují i při chovu dobytka. Osvojením si 
jednoduchých návyků, jako je častější chůze pěšky, používání obnovitelných energetických zdrojů a nižší 
konzumace masa, můžeme snížit škody, ke kterým dochází na ovzduší.

Nátěry

Je váš nátěr zelený?

Po celé Evropě jsou miliony nadšených kutilů. Každý rok utrácejí majitelé domů miliardy eur za dřevo, 
nátěry, glazury a další materiály pro projekty pro kutily. Svůj vliv na životní prostředí však můžete snížit 
opakovaným používáním materiálů, kontrolou, zda je dřevo, které používáte, trvale udržitelné a zda kupu-
jete ekologičtější nátěry. Konkrétně u nátěrů existují značné výhody pro životní prostředí při dodržování 
některých jednoduchých pravidel. Při výběru nátěru, povrchové úpravy nebo konzervačního prostředku na 
dřevo hledejte takové, které mají nejmenší dopad na životní prostředí. Připravte si plán, kolik ho budete 
potřebovat, a zkuste ho nekupovat příliš mnoho - spousta nátěrových hmot, které lidé koupí, není nikdy 
využita a skončí jako problematický odpad. Pokud máte možnost volby, vybírejte produkt bez varování na 
štítku (ve většině zemí se jedná o černý symbol v oranžovém nebo žlutém čtverci s popisem nebezpečí). 
Přírodní nebo čistě přírodní nátěry, mléčné nátěry a vápenné roztoky často obsahují méně škodlivých látek 
než obyčejné nátěry. Práce s nimi je příjemnější a kromě toho přispívají k větší kvalitě vzduchu v interiéru. 
Někteří výrobci nabízejí dokonce recyklované nátěry. Nakonec hledejte evropské ekologické značení pro 
vnitřní nátěry. Označují, že je dopad na životní prostředí menší.
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 Kolo

Kolik emisí CO₂ ušetříte, když budete používat jízdní kolo?

Když dostatek lidí přejde ze čtyř kol na dvě, bude to mít obrovský dopad na emise CO₂. A zdá se, že trend míří 
tímto směrem. Pravděpodobně jste si všimli, že stále více lidí z vašeho města jezdí na kole. Minulý rok bylo ve 
Velké Británii o 1,3 milionu více cyklistů. Tím počet cyklistů v Británii vzrostl na 13 milionů (což představuje 
27 % populace). 500 000 z těchto nových cyklistů používá své kolo často nebo pravidelně.

Ať již jezdíte do práce, nebo jen pro zábavu, jízda na kole nabízí spoustu výhod. Především je to dobrý způsob 
udržení kondice. Současně přispíváte ke zdravějšímu a čistšímu životnímu prostředí s menším znečištěním 
vzduchu a k uvolnění ucpaných silnic. Je to také mnohem levnější a jednodušší způsob, jak se někam dostat, 
protože se vyhnete dopravním zácpám a nákladům na palivo. Cyklistika je bez debat velmi úsporná, pokud 
jde o zdroje. Chcete být ještě ekologičtější? Pokud ještě nemáte kolo, proč si nepořídit ojeté? I když obliba cyk-
listiky snižuje emise uhlíku a vytváří ekologicky příznivější prostředí, vedl nárůst počtu kol také ke zvýšení 
počtu kol, která nikdo nechce. Stará kola často končí na skládkách, přestože se vyrábí ze spousty recyklova-
telných materiálů, jako je hliník a guma, takže i jako odpad mají cenu. Pokud si kupujete nové kolo, hledejte 
takové, které dlouho vydrží, a jděte ještě nad rámec tohoto pohledu. Tolik kol se kupuje s dobrým záměrem, 
že budou využita k cestám do práce, a pak jen rezivějí. To není dobré využití zdrojů. Dobrý nápad je kolo si na 
pár týdnů vypůjčit a zjistit, jak to jde. A když se chytíte, můžete pokračovat a koupit si ojeté nebo nové kolo.

Počítač

Měl by vám šéf říci, abyste častěji pracovali z domova? 

Je to totiž lepší pro životní prostředí... Dojíždění je nejen příčinou znečištění životního prostředí, ale vede také 
ke spotřebě zboží – zamyslete se například nad opotřebením silnic a nad novými materiály a zdroji, které jsou 
nezbytné k jejich opravě. Někteří z nás například musí do práce dojíždět, ale kolik je takových, co nemusí? 
A ranní nebo večerní špička je něco, čemu se chceme všichni vyhnout. Věděli jste, že popojíždění v dopravní 
zácpě téměř zdvojnásobuje spotřebu paliva? A to nemluvíme o všech těch emisích navíc, kterých jste příčinou. 
Jízda na kole nebo chůze do práce představuje vynikající způsob snížení spotřeby zdrojů a současně vám 
pomůže udržet si fyzickou kondici. Co třeba využít veřejnou dopravu nebo se svézt autem s kolegou či s někým 
jiným, kdo cestuje stejným směrem? Snížíte tím náklady i emise uhlíku. Můžete se dokonce zbavit auta a stát 
se členem klubu automobilistů, jehož členové mají přístup k vozidlu na hodinové, denní nebo týdenní bázi. 
Ale proč se nezeptáte šéfa, jestli nemůžete pracovat z domova?
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 Klíče od auta

Život bez auta není hračka, ale proč to někdy nevyzkoušet?

Některé věci, které nám mohou zajistit ekologičtější život, vyžadují z naší strany určité skutečné úsilí. 
Jiné mohou být tou nejjednodušší věcí na světě. Raději choďte, než jezděte autem. Je to tak jednoduchá věc 
a je tak příznivá pro životní prostředí: méně znečištění vzduchu a méně hluku, menší spotřeba zdrojů nezbyt-
ných k výrobě, pohonu a údržbě auta, a to nemluvíme o zdravotních přínosech spojených s pravidelným pohy-
bem. Existují samozřejmě chvíle, kdy je použití auta nevyhnutelné, ale v případě krátkých cest, například do 
místních obchodů nebo na schůzky s přítelem při kávě uvažujte o tom, jestli opravdu potřebujete auto nebo 
jestli se můžete projít. Opravdu je někdo, koho baví nakupování jídla? Fronty, davy lidí, boj o parkovací místo - 
to všechno nás může zdržovat. Takže až příště budete v pokušení, položte si otázku, zda je opravdu nutné se 
na cestu vydat? Můžete si místo toho nechat potraviny přivézt? Online nakupování potravin představuje efek-
tivnější způsob zajištění jídla pro rodinu. Jeden tip k zamyšlení: když vám dovezou jídlo, podívejte se na data, 
abyste věděli, kdy co sníst, protože plýtvání jídlem znamená plýtvání zdroji. Pokud dáváte přednost osobní 
návštěvě obchodu, zamyslete se nad tím, jestli si můžete potřebné suroviny zakoupit v blízkosti domova, 
a zkuste jít pěšky nebo jet na kole. A nezapomeňte si vzít seznam.
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Vana

Proč si místo koupání ve vaně nedat sprchu?

Musíme si zvyknout na skutečnost, že voda je omezený zdroj. Téměř pětina celosvětové populace teď žije 
v oblastech s nedostatkem vody a také další půlmiliarda lidí začíná pociťovat výrazný nedostatek vody. 
Na Zemi je dostatek sladké vody pro současnou sedmimiliardovou populaci - a toto číslo se bude určitě 
ještě zvyšovat - je však nerovnoměrně rozdělená a příliš mnoho jí přijde nazmar. V Evropě je stále více 
oblastí vystaveno nedostatku vody a suchu. Je proto na nás, abychom usilovali o lepší hospodaření 
s vodou. Můžeme toho dosáhnout jednoduchými změnami v každodenním životě, například tak, že se 
budeme sprchovat místo koupání ve vaně. Naplnění vany vyžaduje mnohem více vody než rychlá sprcha. 
Pětiminutová sprcha každý den místo koupání ve vaně ušetří 400 litrů vody týdně - a spotřebuje se mno-
hem méně energie. Když už si musíte napustit vanu, snažte se ji nepřeplnit - a když je voda tak horká, 
že do ní musíte přidávat studenou, plýtváte vodou i energií!

Voda ve vaně

Můžete se o vodu ve vaně podělit?

Když už se rozhodnete dát si vanu, je to spíš proto, že si chcete odpočinout, než abyste se chtěli umýt. 
Tak proč po vykoupání nenechat vodu ještě někomu jinému? Naplňte vanu do poloviny místo po okraj 
a kontrolujte její teplotu, abyste vanu po napuštění nemuseli dopouštět studenou vodou.

Voda

Lidé, kteří žijí v Evropě, snadno zapomínají, že voda představuje omezený zdroj, k němuž nemá 
mnoho lidí na opačné straně světa pravidelný přístup. To se týká jak přímé spotřeby, kdy dáme napří-
klad přednost sprchování před koupáním ve vaně, tak zamezení plýtvání produkty, při jejichž výrobě 
se voda využívá. Vzhledem k dopadům klimatickým změn budou nemalé části Evropy v ne až tak 
vzdálené budoucnosti pravděpodobně čelit problému v podobě vzácnosti vody a omezeného přístupu 
ke kvalitní pitné vodě.
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 Šampon

Přemýšleli jste už někdy o nákupu „zeleného" šamponu?

Některé šampony a kondicionéry jsou účinné, jen když je necháte působit několik minut - a voda mezitím 
odtéká do odtoku. Zkuste si kupovat vlasové přípravky, které nemusí působit tak dlouho. Nebo proč si nekou-
pit ekologické šampony a kondicionéry? Vyrábějí se z přírodních látek, které jsou mnohem příznivější k vodním 
ekosystémům, v nichž končí.

Kohoutek

Neprotéká vám kohoutek?

Protékající kohoutek může vyplýtvat více než 100 litrů vody měsíčně. Někdy stačí jen kohoutek správně zavřít, 
ale v případě trvalého protékání zajistěte co nejvčasnější opravu.

Objem průtoku vody

Pouštíte vodu příliš silně?

Kohoutky se značně liší v objemu průtoku od 2 až 25 litrů za minutu, ale sotva kdy potřebujete více než 
10 litrů za minutu. To můžete regulovat tak, že kohoutek pustíte méně nebo ho nenecháte tak dlouho téct. 
Nebo můžete snížit rychlost průtoku tak, že přejdete na kohoutek a sprchovací vybavení s malým průtokem, 
nasadíte na kohoutky a sprchy regulátory průtoku nebo nasadíte ventil omezující tlak, který sníží průtok celého 
vodního systému. Přemýšlejte o tom při pouštění kohoutku: přeměna odpadní vody na standard pitné vody 
spotřebovává spoustu energie, takže je lepší spotřebovat jen takové množství, jaké skutečně potřebujete.

Teplota vody

Teče vám příliš horká voda?

Pokud je voda příliš horká, musíte přidat studenou, abyste dosáhli správné teploty. Ale měli byste být schopní 
teplotu snížit úpravou termostatu v topném systému. A pokud musíte čekat, než se voda ohřeje, sbírejte 
nespotřebovanou studenou vodu a použijte ji jako pitnou vodu nebo vodu na zalévání rostlin. I když je teplota 
vody dobrá, je přesto dobré používat horkou vodu jen tak zřídka, jak je nutné, aby se uspořila všechna ener-
gie potřebná k jejímu ohřevu.



NAPO
SL

ED
Y A

KT
UALIZ

OVÁ
NO V RO

CE
 2014

18

VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT!

PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

 Oblečení

Vadilo by vašemu oblečení, kdybyste si ho oblékli znovu?

Z hygienických důvodů je dobré prát věci jako ponožky a spodní prádlo po každém použití. Ale ostatní, jako 
jsou svetříky a kalhoty, si můžete vzít opakovaně, než je bude nutné vyprat. Čím víckrát si oblečení mezi pra-
ními obléknete, tím více vody ušetříte.

Prací prášek

Co si o vašem pracím prášku myslí řeky? 

Prášek, který používáte k praní prádla, si nakonec najde cestu do řek a moří. Některé prací přípravky obsahují 
anorganické látky, jako jsou fosfáty, které mohou způsobit prudké množení řas, které způsobí znečištění vody. 
Používáním menšího množství čisticích prostředků můžete snižovat množství fosfátů, které proniknou odpa-
dem do ekosystému. Uvažujte také o používání ekologických pracích prostředků - jejich přirozené složky jsou 
mnohem příznivější k ekosystémům, ve kterých končí.

Kuchyňský kohoutek

Proč nezalévat kytky ze skleničky s vodou?

Když si nalijete skleničku vody a nevypijete ji, nevylévejte ji. Použijte ji k zalití kytek. Poděkují vám za to.

Šálek kávy

Musíte opravdu doplňovat konvici?

Nevylévejte a znovu nedoplňujte varnou konvici pokaždé, když si připravujete teplý nápoj. Stačí použít vodu, 
která v ní už je. Pokud konvici a hrnce budete plnit jen takovým množstvím vody, které potřebujete, uvaříte jí 
méně a ušetříte energii.
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 Dřez

Umývejte je, ale ekologicky!

Chcete-li přestat plýtvat s vodou, pomohou vám v tom zdánlivé maličkosti. Neumývejte například nádobí pod 
tekoucí vodou. A mějte na paměti, že množství vody vytékající z kuchyňské baterie se vážně hodně liší - může 
se pohybovat od 2 do 25 litrů za minutu - takže to, jak moc a na jak dlouho kohoutek otevřete, má obrovský 
vliv na objem spotřebované vody.

Použitím dřezu (vaničky) na nádobí nebo zazátkováním odtoku můžete snížit spotřebu vody o 50 % i více. 
A samozřejmě, když pustíte horkou vodu, spotřebovává se nejen voda - budete se divit, jaké jsou náklady na 
energii nutné pro ohřev vody. Pokud je voda příliš horká, zkontrolujte termostat na bojleru. Možná bude stačit 
jenom změnit nastavení.

Myčka na nádobí

Je vaše myčka tak účinná, jak by měla být?

Pokud se rozhodnete používat místo ručního mytí myčku, kupte si takovou, která má vysoké hodnocení ener-
getické účinnosti a používejte ekonomický cyklus pokaždé, když to bude možné. Spotřebuje se mnohem méně 
vody než při běžném cyklu. Jakékoli zbytky jídla seškrabte do misky (a recyklujte ho nebo kompostujte!), ale 
nádobí před vložením do myčky neoplachujte předem pod tekoucí vodou. Většina myček je dostatečně výkon-
ných, aby odstranila nečistoty bez předmytí. A nezapomínejte: nepouštějte myčku, pokud není úplně naplněná. 
Počkejte, až se naplní, a nepřehánějte to s práškem nebo tabletami na mytí. Pomyslete na devastující účinky 
fosfátů a vodního květu na řeky a moře.

Klíče od auta

Chcete vědět, jak snížit spotřebu vody?

Můžete si myslet, že mytím auta doma ušetříte více vody než návštěvou myčky, ale opak je pravdou. Ekono-
mická automatická myčka aut spotřebovává méně vody na jeden vůz, než kdybyste umývali stejné auto 
doma. Pokud doopravdy dáváte přednost umytí auta doma, nepoužívejte hadici, protože tou voda prýští rych-
lostí až 18 litrů za minutu. Místo toho používejte dešťovou vodu, kterou jste zachytili do kyblíku. Je vhodná pro 
každé auto. A pamatujte, auta není nutné umývat každý týden, ve skutečnosti se některá auta myjí jen jed-
nou ročně!
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 Ovoce

Je ekologicky pěstované ovoce a zelenina o tolik ekologičtější?

Bio ovoce a zelenina se pěstují udržitelně a nejsou napuštěné insekticidy a jinými chemikáliemi. Rostou na 
půdě, která neobsahuje pesticidy a komposty vyrobené lidmi. Na salátu můžete mít slimáka, ale ten je jen 
důkazem, že je přirozenější. Používání bio ovoce a zeleniny také šetří vodu, protože je nemusíte tak důkladně 
umývat jako jejich chemicky ošetřené obdoby. A v pečlivě nastrouhané citronové kůře nebude žádný vosk!

Okno

Využijte co nejlépe tyto deštivé dny!

Použití vody z kohoutku na rostliny je velkým plýtváním, když máme celý rok čerstvou vodu. Místo toho nechte 
rostliny tam, kde mohou zachytit déšť, nebo postavte kyblíky na místa, kde do nich může napršet ze střech 
nebo dešťových svodů. Anebo ještě lépe – proč neumístit barel na vodu pod okap? Můžete tak shromáždit dost 
vody pro zahradu i na úklid dvorku. Rostliny většinou dávají přednost dešťové vodě, takže vám za ni 
budou vděčné!

Světlo

Jak spolu souvisí voda a energie?

Při výrobě energie se spotřebovává ohromné množství vody, zejména k chlazení elektráren. Protože se voda 
po použití často vrací do řek, rozdíly v teplotách a množstvích mohou mít negativní dopad na ekosystém. I když 
elektřina pochází z hydroelektráren, přehrady přerušují spojitost řek a brání rybám dostat se do míst, kde se 
třou. V průběhu času mohou tyto bariéry způsobit, že život v řece vymře.



NAPO
SL

ED
Y A

KT
UALIZ

OVÁ
NO V RO

CE
 2014

21

VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT!

PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

 Sprcha

Sprchujete se déle, než jak dlouho trvá vaše oblíbená písnička?

Každý den doma spotřebujeme spoustu vody, kolik z tohoto množství je ale skutečně nezbytně potřeba? Voda je 
omezený zdroj a mnoho částí světa, včetně některých oblastí v Evropě, již trpí jejími nedostatečnými dodávkami. 
S ochranou tohoto cenného zdroje můžete pomoci i vy. Ranní sprchování je v Evropě příčinou spotřeby spousty 
vody, ale ne všechna spotřeba je efektivní. Sprchy s vysokým průtokem například během pěti minut spotřebují více 
vody, než je potřeba k napuštění plné vany. Existuje několik způsobů, jak se můžete sprchovat hospodárněji. Když 
si šamponujete vlasy nebo se mydlíte sprchovým gelem, můžete zatím vypnout vodu. Nebo se můžete sprchovat 
kratší dobu. Zvažte tedy kratší sprchování a výměnu sprchy s vysokým průtokem za model s nižším průtokem.

Toaleta

Je vaše toaleta inteligentnější než si myslíte?

S dvojitými systémy splachování můžete likvidovat tekutiny a papír rychlým spláchnutím, při kterém se spo-
třebuje o 70 % méně vody než při standardním spláchnutí. Pokud tento systém nemáte, je možné si jej nechat 
snadno a levně nainstalovat. Funguje téměř s každou standardní toaletou. 

Umyvadlo

Utíká vám voda z kohoutku přímo do kanalizace?

Čištění zubů trvá zhruba dvě minuty, ale pokud při něm necháte téct vodu, je to plýtvání. Kohoutek pouštějte, 
jen když si chcete namočit zubní kartáček. To platí i pro holení. Když začnete, naplňte umyvadlo do poloviny 
vodou, ale nenechávejte kohoutek puštěný celou dobu.

Pračka

Pokud není prádlo silně zašpiněné, stačí prát na třicet

Pračky spotřebovávají spousty vody v domácnosti, ale existují způsoby, jak účinněji prát. Většina moderních pra-
ček umožňuje nastavit ekologický program, který používá méně vody než běžné praní. Ve skutečnosti teď ty nej-
účinnější pračky spotřebují méně než 50 litrů vody na jeden cyklus praní. Je také dobrý nápad prát oděvy na nižší 
teplotu, což znamená menší spotřebu elektřiny než praní na vyšší teplotu (50 ̊ C a více). Ale pokud perete při nižší 
teplotě, pamatujte, že je občas potřeba vyprat prádlo i při vyšší teplotě, aby se hadice pračky nezanášely.
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 Špinavé prádlo 

Můžete k dávce prádla ještě něco vecpat?

Je to celkem zřejmá věc – pokud při dvou praních naplníte pračku do poloviny, spotřebujete dvakrát více vody, 
než kdybyste stejné množství prádla nacpali do jednoho cyklu. Pokud si předem rozmyslíte, kdy budete potře-
bovat určité kusy oblečení, nebudete je muset prát v okamžiku, kdy nemáte žádné jiné špinavé prádlo.

Lékárnička

Kde skončí všechny tyto léky? 

Léky jsou životně důležité, v současnosti ale máme tendenci je užívat příliš často. Problém je, že jakmile léky 
jednou projdou vaším tělem, znečistí v nich obsažené chemické látky i vodu, ve které skončí. Snažte se tedy 
dodržovat nezbytné minimální dávkování. A veškeré nevyužívané léky vždy zodpovědně zlikvidujte tak, že je 
donesete zpátky do lékárny. Nikdy je nesplachujte do záchodu ani nevyhazujte do koše, jinak znovu skončí ve 
vodním cyklu.

Ručník

Jak máte čistý ručník?

Ručník slouží k utírání, když jste čistí, takže bude mokrý, ale ne špinavý. To znamená, že ručníky můžete pou-
žít několikrát, než je dáte do koše na prádlo. Spousta hotelů dnes nabízí možnost opětovného použití ručníků, 
takže je nenechávejte na podlaze v koupelně, protože tím dáváte najevo, že chcete nové.

Autíčko na hraní

Chcete vědět, jak snížit spotřebu vody?

Umýt autíčko na hraní je snadné. Víte ale něco o tom, jak nejlépe umýt skutečný vůz? Můžete si myslet, že 
mytím auta doma ušetříte více vody než návštěvou myčky, ale opak je pravdou. Ekonomická automatická 
myčka aut spotřebovává méně vody na jeden vůz, než kdybyste umývali stejné auto doma. Pokud dáváte 
přednost umytí auta doma, nepoužívejte hadici, protože tou voda prýští rychlostí až 18 litrů za minutu. 
Místo toho používejte dešťovou vodu, kterou jste zachytili do kyblíku. Je vhodná pro každé auto. A pamatujte, 
auta není nutné umývat každý týden, ve skutečnosti se některá auta myjí jen jednou ročně!
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 Mycí prostředek 

Proč by nemohly čisticí prostředky odstraňovat pouze mastnotu a špínu?

Všechny mycí prášky, čisticí prostředky, dezinfekční prostředky a detergenty si najdou cestu kanalizací do řek, 
jezer a oceánů. Některé obsahují anorganické složky, které obohacují vodní organizmy a způsobují přemno-
žení řas. Když se nakonec rozloží, berou vodě kyslík a v důsledku toho na mořském dně vymírá spousta druhů. 
Nemusíte být součástí tohoto problému – stačí používat pouze čisticí prostředky obsahující organické složky. 
Najít lze i další zajímavé tipy ohledně uklízení – starší lidé vám mohou říct něco o tom, jak se chovat šetrně 
a ekologicky. Vaše pracovní desky, látky i podlahy budou vděčné za jemnější zacházení. A pokud dojde k ucpání 
záchodu, dřezu nebo umyvadla, zkuste použít gumový zvon. Bude fungovat stejně jako žíravý čistič a existuje 
menší riziko, že vás poraní - a také že poškodí životní prostředí.
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Podlaha

Umírá půda pod vaším domovem žízní?

Každý rok se v Evropě ztrácí více a více zelených ploch s tím, jak stavíme další obytné oblasti, silnice, budovy 
a infrastrukturu. Tento rozvoj je samozřejmě často nutný, aby poskytl domovy, dopravní spojení a práci míst-
ním lidem, ale po zakrytí půdy se ztrácejí její klíčové funkce. Ale existují způsoby, kterými mohou vlastníci 
domů pomoci zachovat propojení mezi touto pohřbenou půdou a redukovali tak ztrátu základní funkce 
odvodňování a zadržování (retence) vody a nechat tak přežít aspoň minimální část půdy. Pokud například 
znovu pokládáte příjezdovou cestu nebo zahradu, uvažujte o použití prodyšného materiálu, jako je porézní 
asfalt, štěrková suť nebo trávník, díky kterým bude půda v kontaktu s atmosférou a umožní propustnost 
vody. Když voda nemůže přirozeně pronikat do země, může dojít k záplavám, takže se to snažte podchytit 
a používat správně. Můžete použít sud na vodu, která stéká ze střechy, a použít ji k zalití zahrady místo vody 
z kohoutku. A pokud jste opravdu odvážní, proč neudělat tzv. zelenou střechu? Střešní „zahrady” mohou vět-
šinou vzniknout na velmi tenké vrstvě půdy. Absorbují vodu, podporují biodiverzitu a zajišťují izolaci. 
Můžete dokonce vytvořit nový domov pro místní živočichy žijící ve volné přírodě!

Půda

Půdu bereme až moc jako samozřejmost. Je zásadně důležitá pro faunu i flóru a poskytuje živiny 
nezbytné k pěstování potravin, které potřebujeme k životu. Proto je řádné nakládání s půdou pro naši 
budoucí prosperitu tolik důležité. Dobré hospodaření s půdou má tedy zásadní význam pro naši budoucí 
prosperitu, nicméně její degradace následkem nadměrného spásání, odlesňování a nevhodných metod 
zemědělské výroby ovlivňuje milióny lidí, a to hlavně související podvýživou. Existuje několik jednodu-
chých způsobů, jak v tomto ohledu můžeme pomoci, například omezení konzumace masa, upřednost-
ňování dřeva z lesů spravovaných dle zásad udržitelného rozvoje nebo kupování bio potravin.
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 Rostliny

Jak může pěstování rostlin zamořit planetu?

Pokud rádi pracujete na zahrádce a máte rádi svou planetu, buďte opatrní při nákupu kompostu. Rašeliniště 
mohou vypadat jako nezajímavé pustiny zalité vodou, ale rašelinové půdy jsou velmi důležité pro vzácné 
druhy rostlin a živočichů ve volné přírodě a pro produkci potravin. Zároveň hrají důležitou úlohu v koloběhu 
vody. Také ukládají uhlík, který se uvolňuje zpátky do atmosféry, když se rašelinová půda kope. Ve skutečnosti 
se jen v samotném Spojeném království každý rok uvolní odhadem půl milionu tun oxidu uhličitého v důsledku 
těžby rašeliny pro zahradnické účely. Některé země zvažují zdanění rašelinových zahradních substrátů. Zatím 
je dobré zakoupit zahradní substrát, na kterém je napsáno, že neobsahuje rašelinu, protože dokonce i sub-
strát označený jako víceúčelový může obsahovat 70 až 100 % rašeliny. Anebo ještě lépe, vyrobte si vlastní 
zahradnický substrát. Neexistuje jistější způsob, jak efektivně využívat vlastní zdroje, než kompostovat potra-
vinový a zahradní odpad a využívat jej k pěstování dalších rostlin.

Párky 

Jak často jíte maso? 

Nižší konzumace masa sníží ekologický dopad vašeho stravování – víte však proč? Při pěstování dobytka potře-
bujete půdu nejen pro samotný chov, ale také pro pěstování krmiva. Jedním z těchto krmiv je sója, jejíž výroba 
se za posledních 15 let zdvojnásobila, do značné míry proto, že se stále více používá ke krmení zvířat. Často 
to jde na úkor přirozených biotopů (příkladem je obrovská brazilská savana Cerrado, kde se nachází 5 % svě-
tové biodiverzity). Dobytek také značně přispívá k emisím skleníkových plynů, zejména tím, že produkuje 
metan, a celosvětově se mu přičítá 8 % spotřeby vody. Všechny tyto tlaky se zhorší s nárůstem lidské popu-
lace a poptávkou po výrobě masa, zejména v rozvíjejících se ekonomikách. Co s tím tedy můžeme dělat? Není 
to až tak drastické, abychom se všichni museli stát vegetariány. Mohli bychom ale uvažovat o tom, že budeme 
konzumovat o něco méně masa – že si zkrátka čas od času uvaříme bezmasé jídlo. Proč například nedat místo 
balíčku mletého masa do omáčky na špagety syrová rajčata a pár hub? A nejdůležitější je maso nevyhazovat. 
Vyhazování masa znamená, že všechnu vzácnou energii a vodu, vynaloženou na jeho výrobu, vyhazujete rov-
nou do odpadu.
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Mobil

Věděli jste, že váš starý mobil má svou cenu?

Mobilní technologie se vyvíjí velice rychle. K Vánocům dostanete nový mobil a v létě už je zastaralý. A na 
trhu je tolik nových verzí, že vás to láká měnit mobil každých pár let. A spousta lidí to tak opravdu dělá: na 
tři čtvrtě miliardy uživatelů mobilních telefonů v Evropě mění svůj přístroj v průměru každých 18 měsíců. 
To je na mobilních telefonech unikátní: v žádné jiné kategorii elektronických zařízení nedochází k tak rych-
lému nahrazování starších přístrojů novými. Tak proč tak rychlé střídání a je vůbec trvale udržitelné? Někdy 
potřebujeme nový mobil, protože se náš starší přístroj poškodil nebo přestal fungovat, ale většinou si jen 
chceme dopřát nejnovější technologii. Než vyrazíte, abyste si pořídili poslední model, zamyslete se nad 
zdroji, které byly použity při jeho výrobě a položte si otázku, zda to ještě rok nevydržíte se současným 
mobilem. Nové telefony obsahují vzácné kovy jako zlato, měď, stříbro a platinu, stejně jako četné vzácné 
minerály. Pokud se rozhodnete pro nový přístroj, zbavte se starého mobilu odpovědným způsobem - dejte 
jej kamarádovi, prodejte jej nebo jej nechejte recyklovat. Nenechávejte ho jen tak ležet v zásuvce. 

Minerály

Minerály jsou všude kolem nás. Nacházejí se ve špercích, které nosíme, v posteli, na níž spíme, 
a v mobilním telefonu, který nosíme v kapse. Těžba nerostných surovin však může probíhat jak na 
úkor lidí (vykořisťováním pracovníků), tak i životního prostředí – následkem znečištění zdrojů vody. 
Naše role spočívá ve zmírnění dopadů těžby nerostných surovin tím, že budeme nakupovat se zře-
telem k etickým aspektům a nahrazovat jen ty výrobky, které skutečně potřebujeme.
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 Budík 

Znepokojuje vás množství baterií, které používáte?

Baterie se staly nedílnou součástí našeho moderního způsobu života. Jejich výroba, používání a likvidace však 
nepříznivě ovlivňuje životní prostředí, takže musíme najít způsoby, jak je využívat efektivněji. Pokud se bate-
rie dostanou na skládku, může rtuť, olovo a kadmium v nich obsažené skončit v půdě, a jejich spalování zase 
jen přispěje k emisím skleníkových plynů. Všechny baterie lze recyklovat - ať už se jedná o ty obyčejné 
v budíku nebo speciální v mobilu, fotoaparátu nebo hodinkách. Tisíce tun recyklovaných kovů se může znovu 
použít při výrobě nových baterií. Nedávno vstoupila v platnost evropská směrnice, která má ve větší míře pod-
porovat recyklaci baterií. V lokalitách, jako je třeba supermarket ve vašem městě či obci, byste tak měli najít 
speciální sběrné nádoby na staré baterie, umožňující jejich bezpečnou a zodpovědnou likvidaci. Zakoupení 
dobíjecích baterií vám také ušetří peníze z dlouhodobého hlediska.

Plechovky v ledničce 

Kde všechen ten hliník je?

Existuje dobrý důvod, proč se v tolika předmětech každodenní potřeby – od plechovek na nápoje a disků CD 
až k rámům na kola a hodinkám – setkáváme s hliníkem. Hliník patří nejen mezi nejhojnější, ale také mezi 
nejefektivnější kovy na Zemi. Je lehký, trvanlivý, odolný a snadno se recykluje. Ve skutečnosti vyžaduje výroba 
produktů z úlomků hliníku o 95 % méně energie než jejich výroba z čistých surovin. Hliník je jeden z nejčastěji 
recyklovaných materiálů v Evropě, takže nezapomeňte recyklovat všechno, co můžete - nejen běžné věci, jako 
jsou konzervy od jídla a pití, ale také věci jako počítače, pračky a mobily, které budou téměř jistě obsahovat 
nějaký hliník.
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Pohovka

Má kvalita vašeho oblíbeného křesla dopad na planetu?

Ano, má. Mnohé výrobky se zdají být levné, takže si je koupíme a neděláme si starosti, pokud je po něko-
lika letech vyhodíme, když se rozbijí nebo jich už máme dost. To není dobré využití zdrojů. Mnoho zdrojů 
si již tak dlouho udržuje tak nízkou cenu, že se nám zdá, že jich je všude spousta, nebo alespoň nehrozí 
jejich vyčerpání. Ale jejich cena nebere v potaz jejich reálnou hodnotu nebo budoucí nedostatek. Výroba 
nábytku spotřebovává mnoho zdrojů. Pokud si tedy kupujete něco nového, hleďte na to, jak dlouho to 
vydrží. Zvažte, zda je vaše křeslo dobře vyrobeno a zda se vám bude líbit i za dva roky, až vyjde z módy. 
Pokud si zakoupíte výrobek, který bude zpracován tak, aby vydržel dlouho, pravděpodobně nebudete mít 
tendenci se ho zbavovat. A když se něco rozbije, proč rozbité věci neopravit namísto kupování náhradních? 
Důvod je ten, že si udržujeme zvyky z doby, kdy jsme byli povzbuzováni k větší spotřebě a kdy zdroje 
a ekosystémy nebyly v takovém ohrožení. Oprava rozbitého nábytku může být snazší, než si myslíte. 
A vezměte v úvahu také opakovanou použitelnost a recyklovatelnost materiálů. Masivní dřevo je možné 
znovu použít, recyklovat nebo spálit. I v případě, že jej vyhodíte, je stále plně biologicky odbouratelné.

Papírové kapesníčky

Co kdyby lesy zmizely stejně rychle jako vaše kapesníčky?

Přestože je možné vyrábět papírové výrobky na jedno použití z recyklovaného papíru, hodně se jich stále 
vyrábí z původní vlákniny, tj. z poraženého stromu pro papírenskou výrobu. Je-li to možné, kupujte výrobky 
z recyklované vlákniny, protože její výroba vyžaduje méně energie a navíc šetří stromy. Nejsou-li k dispo-
zici plně recyklované výrobky, podívejte se při koupi dřevěného zboží na loga FSC (Forest Stewardship 
Council) nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), která osvědčují, že určité 
procento původní vlákniny pochází z dobře spravovaných lesů. Další spolehlivou zárukou, že kupujete 
správný výrobek, je evropské ekologické označení v podobě loga květiny. 

Dřevo/řezivo

Dřevo je základem pro spoustu výrobků, které považujeme za běžné – od postelí až po knihy nebo 
lavičky v parku. Ale odlesňování má závažný dopad na životní prostředí i na společnost a pouze 
nákupem dřeva z udržitelných zdrojů si zachováme čisté svědomí.
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 Postel 

Třetinu života strávíte v posteli, ale víte, odkud je dřevo, ze které je vyrobena? 

Samozřejmě ne všechny postele jsou ze dřeva. Mohou být vyrobeny také z kovových nebo syntetických mate-
riálů (hledejte například recyklovanou ocel). Ale dřevo má dvě zásadní výhody: představuje obnovitelný a bio-
logicky odbouratelný zdroj a jeho produkce způsobuje nižší emise skleníkových plynů v porovnání 
s alternativními materiály. To však automaticky neznamená, že je dřevěná postel je přirozeně udržitelná. 
Všechny dřevěné a papírové výrobky, které si kupujeme, započaly svůj život v lese. A přestože většina našeho 
dřeva pochází z dobře obhospodařovaných lesů, neplatí to pro veškeré dřevo. Ilegální těžba stále představuje 
velký problém a významně přispívá k uhlíkovým emisím, vytěsnění společenství a ničení přírodních biotopů. 
Jak si tedy můžete být jisti, že si vybíráte něco, co bylo vyrobeno udržitelným způsobem a bez způsobení škod 
lidem nebo zvířatům? Při koupi dřevěného zboží hledejte loga FSC (Forest Stewardship Council) nebo PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification), která představují osvědčení, že dřevo pochází 
z dobře spravovaných lesů. Anebo proč si nekoupit nábytek z druhé ruky? Tím můžete také ušetřit peníze – 
a nebudete mít žádné noční můry, že škodíte životnímu prostředí!

Kuchyňské utěrky (role)

Znamená čištění vždycky také spotřebování?

Role kuchyňských utěrek je užitečný a všestranný výrobek, zkuste ji ale využívat efektivně. Silnější kuchyňské 
utěrky jsou o něco dražší, ale budete jich potřebovat méně. Zamyslete se nad výrobou tohoto produktu. 
Některé výrobky mají ekologické označení EU Ecolabel, které znamená, že byly vyrobeny s minimálním dopa-
dem na životní prostředí. A když je vyhazujete, myslete na to, že je můžete dát do kompostu, pokud nepřišly 
do styku se škodlivými chemikáliemi.
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Bylinky

Jak můžu pěstovat bylinky bez zahrádky?

Přidání té správné bylinky může znamenat rozdíl mezi průměrným jídlem a vynikající pochoutkou. Balené 
bylinky z obchodů ale mohou být drahé, takže to nakonec často dopadne tak, že jich při vaření použijeme 
příliš málo a zbytek jídla pak vyhodíme. Pokud vám to zní povědomě, co si takhle vytvořit vlastní zahrádku 
s bylinkami? Pěstování vlastních bylinek představuje úžasný způsob šetření zdroji. Zamyslete se nad vší 
tou energií, vynakládanou při sušení, balení a přepravě bylinek - energií, kterou můžete ušetřit tím, že si 
vypěstujete své vlastní rostlinky. Abyste mohli začít pěstovat bylinky, nepotřebujete zahradu. Prosluněné 
okenní římsy se ideálně hodí k pěstování pažitky, máty, bazalky, petrželky, šalvěje a tymiánu (nemluvě 
o papričkách, drobnoplodých rajčatech a feferonkách). Stačí jen nezapomenout se o své rostlinky starat. 
Často je používejte a zastřihujte, abyste podnítili jejich hustý vzrůst, a kde je to možné, pěstujte je v kom-
postu bez rašeliny. A než se nadějete, budete moci přidat doma vypěstované bylinky do své milované 
domácí rajské omáčky!

Biodiverzita

Biodiverzita znamená mnohotvárnost forem života na naší planetě. Čím větší biodiverzitou se eko-
systém vyznačuje, tím je zdravější a tím vyšší je šance na přežití druhů, které se v něm vyskytují. 
Na biodiverzitu spoléháme v souvislosti s mnoha druhy zboží a služeb – ať už jde o potraviny, vodu, 
úrodnost půdy nebo zásoby uhlí. Její bohatství je zdrojem potěšení a také pohodlí. Když ale drancu-
jeme přírodu pro vlastní krátkodobý prospěch kácením lesů nebo nadměrným rybolovem v mořích, 
zaplatí za to společnost v dlouhodobém horizontu vysokou cenu, protože budou ohroženy ekosys-
témy potřebné k produkci zboží a služeb. V rámci snahy o zachování biodiverzity bychom měli usilo-
vat o opětovné využívání výrobků, co největší možný rozsah recyklace a snížení celkové spotřeby.



NAPO
SL

ED
Y A

KT
UALIZ

OVÁ
NO V RO

CE
 2014

31

VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT!

PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

 Bedýnky se zeleninou

Můžu dostávat zdravé a ekologicky produkované potraviny až ke dveřím?

Pokud je pro vás nakupování v obchodě otrava, jistě vás potěší informace o tom, že dostávat potraviny až 
domů je mnohem ekologičtější způsob, jak si naplnit chladničku. Rozvážkové služby neprovozují jen supermar-
kety, ale stále více a více místních obchodníků distribuuje zboží v tzv. bedýnkách, v nichž vám dovezou ovoce 
a zeleninu až domů. Tento způsob distribuce má spoustu výhod. Budete podporovat místní pěstitele a záro-
veň zkrátíte vzdálenost přepravy potravin. Nebudete muset nikam jezdit, takže snížíte množství uhlíkových 
emisí a samotné jídlo bude zaručeně čerstvé. V zájmu zajištění co nejekologičtějšího způsobu distribuce zkon-
trolujte, že se takto prodává místní produkce a sezónní ovoce se zeleninou. Najděte si nejférovější distribuční 
schémata, která poskytují informace o tom, jaké produkty můžete očekávat a kdy to bude. Pokuste se najít 
distributory dodávající bio zeleninu, protože při ekologickém způsobu zemědělské výroby se používá méně 
chemikálií a je třeba méně hnojiv. Při distribuci formou bedýnek také dostanete návrhy receptů k přípravě 
dodávaných plodin. Konzumace většího množství zeleniny a méně masa je situace, při níž získávají všechny 
strany díky efektivnímu využívání zdrojů a pozitivnímu vlivu na zdraví. Pokud budete tento způsob distribuce 
zkoušet poprvé, začněte s menšími bedýnkami, abyste nevyhodili žádné potraviny.

Rostliny

Dokážou si rostliny poradit s nepříjemnými pachy?

Pokojové rostliny představují výborný způsob, jak dostat domů kousek přírody. Věděli jste ale, že fungují i jako 
přirozené filtry vzduchu a mohou také pomáhat proti nachlazení? Podle výzkumu NASA dokážou rostliny za 
24 hodin odstranit až 87 % těkavých organických sloučenin, které se nacházejí v umělých vláknech, plasto-
vých taškách, barvách, inkoustech či v cigaretovém kouři. Rostliny odvádějí toxiny do půdy, kde je organismy 
přeměňují na potravu pro rostliny. Takže místo toho, abyste zvyšovali znečištění svého domova použitím che-
mických osvěžovačů vzduchu, které nepříjemné pachy spíše jen maskují, než aby je pohlcovaly, vyberte si 
pokojové rostliny, které budou vzduch čistit. Současně tyto rostliny během dne pohlcují oxid uhličitý a uvolňují 
kyslík, což je přesný opak našeho procesu dýchání. Znamená to, že zvyšují hladinu kyslíku v místnosti. A nejen 
to. Rostliny zvlhčují vzduch, protože uvolňují většinu absorbované vody do vzduchu, což v interiéru pomáhá 
zmírňovat kašel, nachlazení, bolest v krku a problémy se suchou pokožkou. Při výběru pokojových rostlin se 
řiďte podle osvětlení a dalších podmínek pro růst. Rostliny zalévejte pouze tehdy, když je půda na povrchu 
suchá, a pouze tolik, aby byly odvodňovací otvory vlhké.
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 Květiny

Jakou vzdálenost musely tyto květiny urazit, aby se sem dostaly?

Květiny představují skvělý a přirozený způsob, jak si projasnit a oživit domov, mohou však také mít významný 
dopad na životní prostředí. Mnohé z rostlin, které se v Evropě každý rok prodají, se importují ze zemí s nedo-
statkem vody a při jejich pěstování se využívá tento drahocenný zdroj. Pěstování květin také samozřejmě 
může přinášet příjmy, tolik potřebné k rozvoji těchto zemí, ale stále se vede diskuze o tom, zda bychom sku-
tečně měli v oblastech trpících nedostatkem vody pěstovat místo potravin právě okrasné květiny. Květiny 
a rostliny importované z Afriky se navíc letecky přepravují na velkou vzdálenost a při jejich pěstování se často 
používají škodlivá umělá hnojiva nebo pesticidy. Obecně lze doporučit, abyste pokud možno kupovali ekolo-
gicky nebo lokálně pěstované květiny. Pokud už kupujete dovezené květiny, vybírejte si ty s certifikací Fair-
trade, která udává, že příslušní dodavatelé jednají férově se svými pracovníky a investují peníze do sociálních 
nebo ekologických projektů. Kupujte sezónní květiny - tak si můžete být jisti, že nebyly vypěstovány v umě-
lých podmínkách ve sklenících za použití spousty energie a vody. A proč si vlastně nevypěstovat vlastní kvě-
tiny? Nejenže prozáří vaši zahrádku, ale přilákají i včely a motýly.

Lůžkoviny

Byly při výrobě vašich bavlněných prostěradel použity pesticidy?

Bavlna představuje velký byznys. Jejímu pěstování se věnuje 30 miliónů farmářů na celém světě a bavlna 
roste na 2,4 % celosvětové rozlohy zemědělské půdy. Věděli jste ale, že při pěstování bavlny se spotřebuje při-
bližně 50 % celkového množství pesticidů používaných v zemědělství? Všichni sice potřebujeme ložní prádlo, 
ale máme možnost zajistit, aby zakoupené lůžkoviny měly jen minimální dopad na životní prostředí. Ekolo-
gická produkce zachovává nebo dokonce zlepšuje úrodnost půdy a nedochází při ní ke kontaminaci podzem-
ních vod a řek syntetickými chemikáliemi. Při výrobě bavlny se také využívá velké množství vody. Jen při 
výrobě jednoho trička se spotřebuje 2 700 litrů vody, takže si můžete představit, kolik vody si vyžádá výroba 
ložního prádla! Snažte se, aby vám lůžkoviny vydržely co nejdéle, a když už se jich budete zbavovat, zajistěte 
jejich recyklaci. Když si potřebujete koupit nové lůžkoviny, vyberte si takové, které dlouho vydrží – levné tka-
niny se často rychle opotřebují a velmi brzy je vyhodíte. Také byste mohli vzít v úvahu sociální dopady bavlny, 
kterou kupujete. Označení Fair-trade zaručuje, že při pěstování bavlny byly uplatňovány vysoké etické i eko-
logické standardy.
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 Tělové mléko

Co by si asi myslel orangutan o vašem tělovém mléku?

Na životní prostředí nemají vliv jen chemikálie ve vašich mýdlech a sprchové kosmetice. Věděli jste třeba to, že by 
váš výběr sprchového gelu nebo tělového mléka mohl přímo ovlivňovat odlesňování proces na druhém konci 
světa? Palmový olej se používá v široké paletě produktů - od kosmetiky po potraviny - pro dosažení jejich krémo-
vější konzistence, palma olejná však roste jen v tropickém pásmu v zemích, jako je Malajsie nebo Indonésie.

Rostoucí poptávka po palmovém oleji vede k mýcení obrovských ploch deštného pralesa a odvodňování roz-
sáhlých oblastí rašelinisek, aby se získalo místo pro nové plantáže k produkci palmového oleje. A to přispívá 
nejenom ke změnám klimatu, ale také urychluje destrukci přirozených biotopů ohrožených druhů živočichů, 
jako je například orangutan nebo tygr sumaterský, a vyhání domorodé obyvatele, pro něž je les zdrojem 
potravy i domovem. Současné předpisy upravující značení produktů výrobcům umožňuje, aby palmový olej 
deklarovali jako „rostlinný", bez povinnosti uvést na obalu obsah palmového oleje. Při nakupování hledejte pal-
mový olej s certifikací ověřující dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje. Můžete tím pomoci přerušit spo-
jitost mezi palmovým olejem a odlesňováním a přimět společnosti k tomu, aby přistoupily k trvale udržitelné 
produkci palmového oleje.

Káva

Máte chuť zapít snídani 140 litry vody?

Pro většinu z nás je ranní šálek kávy či čaje součástí denní rutiny, oba tyto produkty jsou však velmi náročné 
na množství spotřebovaných zdrojů. V každé etapě jejich dodavatelského řetězce je potřeba energie a voda, 
od samotné produkce, přes přepravu, až po zpracování a konzumaci, a do této rovnice se pak ještě může při-
číst mléko s cukrem. Dodavatelé kávy a čaje si stále více uvědomují potřebu zajistit, aby mohli pokračovat 
v produkci kávy a čaje i po spoustu nastávajících let, a přistupují proto k trvale udržitelným systémům (napří-
klad Rainforest Alliance, Fairtrade a Utz Certified), aby mohli spotřebitelům poskytnout důkaz, že uplatňují 
nejlepší možné metody. Tato schémata se sice od sebe liší, vycházejí však ze stejných zásad: stanovení soci-
álních, ekologických a ekonomických trvale udržitelných standardů produkce čaje a kávy. Kdykoli je to možné, 
vybírejte si produkty označené jejich logy - můžete si tak být jisti tím, že daný produkt byl vyroben v souladu 
s těmito standardy. A ještě jedna věc: pokud si pravidelně kupujete kávu přes ulici, proč si nebrat s sebou 
i vlastní šálek?
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 Čisticí prostředky

Jak čisté jsou vaše čisticí prostředky?

Klíčovým ukazatelem produktu, který odpovídá zásadám udržitelného rozvoje, je jak často jej musíte nahra-
dit. Čisticí prostředky představují dobrý příklad toho, jak optimalizovat využívání zdrojů. Mnoho druhů čisticích 
prostředků, od detergentů až po čističe oken, je nyní k dostání v koncentrované formě, díky čemuž lze s men-
ším množstvím produktu dosáhnout stejného výsledku jako s nekoncentrovanou variantou. K výrobě menších 
lahví postačí méně plastu, což znamená nižší spotřebu paliva při dopravě produktů a méně obalových mate-
riálů k recyklaci po spotřebování obsahu. Při aplikaci koncentrovaných produktů je nejdůležitější použít to 
správné množství přípravku. Pečlivě si přečtěte informace na obalu, protože jinak by se úsilí výrobce věnované 
efektivnějšímu využívání zdrojů minulo účinkem.

Ryby

Znamená trvale udržitelný rybolov, že budete moci jíst ryby až do konce života?

Staré rčení o tom, že v moři jsou kvanta dalších ryb, je nyní předmětem debaty. Ano, ryby představují běžně 
dostupný zdroj, ale zároveň se jedná o zdroj, který se nám nedaří spravovat trvale udržitelným způsobem. 
V rozsáhlých oblastech evropských vod je více než 70 % známých populací ryb vystaveno nadměrnému rybo-
lovu. Evropská unie nedávno reformovala politiku v oblasti rybolovu, aby obnovila stavy ryb na trvale udrži-
telnou úroveň. Mezitím však můžeme jako spotřebitelé také trochu přispět k zachování rybích populací. 
Při nákupech hledejte označení jako například MSC (Marine Stewardship Council – Rada pro správu moří), která 
udávají, že tyto ryby byly uloveny v oblasti trvale udržitelného rybolovu. A proč také občas nezkusit nějaký 
nový druh? Nejoblíbenější druhy ryb, jako třeba treska obecná, treska skvrnitá, garnáti a tuňáci (zvláště pak 
tuňák obecný) jsou zároveň nejvíce ohroženy nadměrným rybolovem. Rybí populace potřebují čas na to, aby 
se mohly obnovit. Alternativní bílé ryby jako treska polak a treska tmavá mohou chutnat stejně dobře jako 
treska obecná či treska skvrnitá a jsou často levnější. Nebo zkuste ryby z certifikovaných rybích farem: v sou-
časné době jsou sice z ekologických farem k dispozici pouze lososi a pstruzi, již brzy by ale měly být dostupné 
další druhy, jako například treska obecná, platýs nebo morčák chutný.



NAPO
SL

ED
Y A

KT
UALIZ

OVÁ
NO V RO

CE
 2014

35

VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT!

PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

Med

Věděli jste, že naše životy mají ve svých rukou (nebo spíš nožičkách) včely?

Produkce všech těch potravin, které si každý týden dáváme do nákupních košíků, vyžaduje hodně pracovního 
úsilí, energie a času. Za spoustu této práce musíme poděkovat včelám. Včely nám dávají med, ale ještě důle-
žitější je jejich role opylovačů. Skutečnost je taková, že opylení celých 80 % našich plodin závisí na hmyzu. 
Populace včel se však v mnoha zemích snižují kvůli kombinaci znečištění ekosystémů, pesticidům používaným 
v zemědělství, nemocem a změnám prostředí. Populaci včel můžete pomoci obnovit tím, že ve své zahrádce 
vytvoříte prostředí příznivé pro opylovače. Pro tyto účely je vhodná většina rostlin z čeledí růžovitých, hluchav-
kovitých, bobovitých a hvězdnicovitých. A pokud chcete věci skutečně změnit k lepšímu, proč se nestat včela-
řem? Je to jednodušší, než se může zdát, a nepotřebujete k tomu nákladné vybavení – většinu potřebných věcí 
si můžete sami vyrobit.
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Nápoje

Je-li špatné plýtvat jídlem, jak je to s plýtváním nápojů?

Není to jen jídlo, které vyhazujeme - zamyslete se nad nápoji, které se každý den vylévají do odpadu. 
Vždy, když vylijete nápoj, není to jen samotná kapalina, která přijde na zmar: je to voda a energie použitá 
k pěstování plodin, výrobě nápoje, čištění továrny a zpracování nápoje v čističce odpadních vod. Stejně jako 
v případě potravin existují určité jednoduché způsoby, jak snížit množství vyplýtvaných nápojů. Připravte 
si jen tolik, kolik nejspíše vypijete, především čaje a kávy, které pro svou výrobu potřebují mnoho zdrojů; 
kupujte koncentrované nápoje, které potřebují stejný obal, ale déle vydrží než nekoncentrované výrobky; 
a zkuste využít výrobky, které jsou již prošlé - proč například nenalít zbylé červené víno do omáčky 
s vašimi zamilovanými brambory a domácími bylinkami?

Košík na ovoce

Jakou cestu urazil ten ananas, než se dostal do vašeho košíku na ovoce?

Doporučuje se, abychom jedli pět porcí ovoce a zeleniny denně, ale výběr toho, jaké ovoce koupit, pro nás 
může představovat spoustu dilemat. Spousta organizací si stále není jistá, jakou radu uvést. Nakonec vzdá-
lenost, kterou ovoce urazí, vadí méně, než si myslíme. Kilometry, které ovoce stráví na cestě, bývají často 
považovány za hlavní environmentální problém. A pokud se ovoce a zelenina přepravuje letecky, samo-
zřejmě přispívá k emisím uhlíku. V určitých ročních obdobích však má importované ovoce menší dopad než 
ovoce pěstované doma (například ve sklenících). Nakonec přece všichni potřebujeme konzumovat více 
ovoce a zeleniny – a ovoce má obecně menší dopad na životní prostředí než jiné potraviny jako mléčné 
výrobky, těstoviny a maso. Takže si nedělejte s ovocem tolik starostí, ale když můžete, vybírejte si místní 
ovoce odpovídající dané sezóně, ideálně v biokvalitě. Hledejte také štítky Fairtrade nebo Rainforest Alliance, 
které jsou zárukou, že se výrobky pěstují v souladu s vysokými etickými i environmentálními standardy.

Odpad

Při vyhození výrobku přicházíme zároveň o všechny zdroje použité v rámci jeho životního cyklu - 
od výroby až po odstranění odpadu. Přemýšlejte o kombinovaném dopadu takto ztracených zdrojů 
na životní prostředí a raději se ještě jednou zamyslete, než něco příště mrsknete do koše.
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 Shnilá rajčata

Musíte vyhazovat stará rajčata do koše?

Vyhazování potravin do koše není udržitelné. Vzpomeňte na zdroje potřebné pro růst, zabalení, transport 
a skladování potravin, které skončí ve vaší ledničce; vzpomeňte na energii a vodu, které přijdou na zmar, když 
je vyhodíte. Každý rok vyhodí Evropané miliony tun potravin, z nichž velká část se ještě výborně hodí k jídlu. 
Studie provedené ve Švédsku a Velké Británii odhadují, že domácnosti vyhodí přibližně čtvrtinu potravin, které 
nakoupí – a pravděpodobně ještě mnohem více. Spousta z těchto potravin se ještě dá jíst. Pokud by byly sně-
deny, úspora produkce uhlíku by se rovnala odebrání každého čtvrtého auta ze silnice! K zabránění plýtvání 
potravinami můžete přispět svým malým dílem velice snadno. Pokud už jsou rajčata příliš měkká na konzu-
maci za syrova, proč je nepřidat do omáčky nebo do polévky? Nemusíte si kupovat konzervu s hotovou omáč-
kou, ušetříte peníze a pomůžete životnímu prostředí. A nejen to: chutná lépe a je zdravější.

Slupky/vaječné skořápky

Kde najít útočiště pro slupky ze zeleniny?

Slupky a vaječné skořápky ideálně patří do domácího kompostu a následně mohou posloužit pro zlepšení kva-
lity půdy na zahradě. Stejně „zelený" způsob využití nevyhnutelného kuchyňského odpadu představuje box se 
žížalami. Můžete si vyrobit svůj vlastní s využitím starého koše na odpadky nebo kartónové krabice. 
Místní úřady v některých místech zajišťují sběr kuchyňského odpadu a jeho využití pro výrobu kompostu ve 
velkém, nebo jej posílají do anaerobních spaloven, kde mikroorganizmy rozkládají potraviny a přeměňují je na 
bioplyn, který slouží k vytápění a výrobě elektřiny. Dbejte, abyste takto vytřídili správný druh odpadu, jinak ris-
kujete kontaminaci odpadového koše balicím odpadem.

Týdenní jídelníček v lednici

Víte, jak můžete při nakupování ušetřit peníze?

Každý rok vyhazujeme velká množství nakupovaných potravin, z nichž velká část je ještě k jídlu. Jeden z nej-
lepších způsobů, jak snížit množství vyhazovaných potravin, je plánování jejich spotřeby. Než vyrazíte do 
obchodu, podívejte se nejprve, jaké potraviny ještě máte; takto předejdete situaci, že nakoupíte něco dvakrát. 
Za druhé si udělejte seznam jídel, která chcete během týdne připravit, a seznam ingrediencí, které budete pro 
přípravu jídel potřebovat; tímto způsobem určitě nakoupíte jen to, co budete potřebovat. Jestliže vaříte pro 
celou rodinu, proč ji nepřizvat k přípravě tohoto seznamu? Takto si budou moci sami vybrat jídla a celá rodina 
bude mít příležitost zamyslet se nad potravinovým odpadem.
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 Balená jablka 

Kolik obalů potřebují jablka?

Většina ovoce má svůj vlastní přírodní obal a jen zřídka je potřeba přidávat další. Pokud máte možnost výběru, 
zvažte, zda si koupíte balená nebo volná jablka. Zvažte další zdroje nutné na výrobu, transport a likvidaci 
obalů. V případě balených jablek se může stát, že si jich koupíte více, než kolik spotřebujete a zbytek jich 
skončí v koši, což masivně zvyšuje dopad jablka na životní prostředí. Jíst více ovoce je samozřejmě dobrý 
nápad: nejen že je zdravé, má také obecně menší dopad na životní prostředí než jiné potraviny, například 
mléčné výrobky a maso. 

Kompostovací nádoba 

Přeměňte potravinový odpad na černé zlato

Studie ukazují, že se v Evropě každoročně vyhodí 90 milionů tun potravin, nemluvě o odpadu vznikajícím 
v zemědělství a rybářství. Uvažte, jaké to má důsledky – kolik energie a zdrojů je třeba pro vypěstování, skla-
dování, dopravu a likvidaci potravin, které skončí v odpadkovém koši. Kompostováním potravinového odpadu 
můžete pomoci tyto škody zmírnit. 

Potravinový odpad se na vzduchu rozkládá a vytváří bohatý kompost, který poskytuje živiny rostlinám a sni-
žuje jejich potřebu vody, hnojiv a pesticidů. Kompost zlepšuje strukturu a obsah živin v půdě a umožňuje jí 
udržet si více vody. Úrodná půda pomáhá chránit rostliny proti škůdcům a nemocem, protože jim poskytuje 
komplexní spektrum živin. Oproti tomu z potravin vyvezených na skládku v prostředí bez vzduchu uniká metan, 
plyn se silným skleníkovým účinkem. Pokud tentýž odpad kompostujete, téměř žádný metan nevzniká.

Pokud provádíte kompostování doma, zajistíte si trvalý přísun vynikajícího hnojiva pro zahrádku či pokojové 
rostliny. V obecních sběrných kontejnery na potraviny lze navíc bezpečně shromažďovat potravinový odpad 
pro centrální recyklační programy, které zajišťují kompostování či anaerobní zpracování tohoto odpadu.
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 Skleněné láhve a sklenice 

Chcete vědět, proč je sklo prvotřídní materiál?

Používáme jej už zhruba 5 000 let, ale stále nevychází z módy – a z dobrých důvodů. Je ho možné ze 100 % 
znovu použít a lze jej donekonečna recyklovat. Pokud je to možné, nakupujte nápoje v opakovaně použitel-
ných lahvích: skleněné láhve se dají bezpečně znovu použít, protože neztrácejí své vlastnosti a snadno se čistí. 
Pokud ve vašem okolí funguje systém zálohování lahví, kdy za každou prázdnou skleněnou láhev vrácenou do 
maloobchodu obdržíte menší finanční částku, využívejte jej. Láhve se pak vrátí výrobci, který je může znovu 
použít, takže platíte jen za nápoj, ne za balení. Další možností je využít skleněné láhve a sklenice jako nádoby 
na nápoje, stojany na svíčky či na tužky. Pokud máte kreativního ducha, můžete je zušlechtit a vyrobit z nich 
stylový věšák, lampu či lustr. Případně máte možnost dát staré sklenice a láhve někomu, kdo je může využít. 
Pokud dáváte sklo recyklovat, pomyslete na to, jak pomáháte snižovat emise skleníkových plynů: energie, kte-
rou ušetříte recyklací byť jediné láhve, by mohla napájet televizor po dobu 20 minut.

Rozbitý počítač 

Skrytý poklad u vás doma

Věděli jste, že počítačové obvody a mobilní telefony obsahují vzácné kovy jako stříbro či zlato? Nebo že těžební 
společnosti musí vytěžit tunu rudy, aby získaly gram zlata, což je množství, které lze získat ze 41 starých mobil-
ních telefonů? Každoročně se na výrobu počítačů, mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení spotře-
buje 7 500 tun stříbra. Velmi dobře lze recyklovat i jiné kovy používané v elektronice. Hliník je možno roztavit 
a znovu odlít. Na tento postup navíc stačí pouhých 5  % energie potřebné pro výrobu z bauxitu – suroviny pro 
výrobu hliníku. Ocel je možné recyklovat a nově zpracovávat na díly pro stavbu mostů, na koleje, automobily 
či jízdní kola, stejně jako na kancelářské svorky či plechovky na potraviny. Vzácné kovy jsou opravdu vzácné 
a jejich těžba škodí životnímu prostředí. Přesto stará zařízení bez uvážení vyhazujeme. Elektrický a elektronický 
odpad (neboli e-odpad) představuje jeden z nejrychleji rostoucích segmentů odpadu v Evropě – jeho množství 
každoročně roste o 3 až 5 %. Pokud máte starý televizor, telefon či počítač, které stále fungují, můžete je 
někomu darovat či je prodat a prodloužit tak jejich životnost. Pomůžete tak snížit poptávku po těžených suro-
vinách a uchráníte přírodní zdroje. Pokud zařízení již nefunguje, vyhledejte si místní firmu, která stará zařízení 
repasuje. Pomůžete tak vytvářet pracovní místa v ekonomice recyklace a zajistit dostupnost levnějších zařízení. 
Navzdory úsilí EU o zvyšování míry sběru a recyklace e-odpadu je ho stále velké množství zasíláno do zahra-
ničí (ilegálně) – například do Afriky či Asie, kde místní obyvatelé, včetně dětí, ručně demontují jeho součásti 
a získávají z nich kovy. Co zbude, spálí. Přitom se uvolňují toxické výpary a dochází ke kontaminaci potravin, 
půdy a povrchových vod. Až budete příště likvidovat e-odpad, nezapomeňte tak učinit na vhodném sběrném 
místě. Můžete se také zeptat místních úřadů, jak přesně s vybraným e-odpadem nakládají. 
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 Otevřená plechovka s barvou 

To není způsob, jak natřít město na červeno 

Staré barvy, laky, baterie a většina odpadu z domácích řemeslných prací – to vše spadá mezi nebezpečný 
odpad, s kterým je třeba nakládat opatrně, aby nedošlo k znečištění. Když kupujete barvy a laky, hledejte evrop-
ský ekologický štítek a nekupujte výrobky, které mají na štítku varování (ve většině zemí se jedná o černý sym-
bol v oranžovém nebo žlutém čtverci s popisem nebezpečí). Také nekupujte zbytečně velké množství – spousta 
nátěrových hmot, které lidé koupí, není nikdy využita a skončí jako problematický odpad. Přírodní nebo čistě pří-
rodní nátěry, mléčné nátěry a vápenné roztoky často obsahují méně škodlivé látky než obyčejné nátěry 
a někteří výrobci nabízejí dokonce recyklované nátěry. Pokud vám zbude nějaká barva, odneste ji na sběrné 
místo k recyklaci. Pokud jde o baterie, ty je možné recyklovat všechny. Tisíce tun recyklovaných kovů se může 
znovu použít při výrobě nových baterií. Pokud tak neučiníte, rtuť, olovo a kadmium, které baterie obsahují, může 
skončit v půdě. Evropská směrnice podporuje recyklaci baterií ve větší míře. V lokalitách, jako je třeba super-
market ve vašem městě či obci, byste tak měli najít speciální sběrné nádoby na staré baterie umožňující jejich 
bezpečnou a zodpovědnou likvidaci. A zakoupení nabíjecích článků vám ušetří peníze v dlouhodobém měřítku. 

Rozbitá žehlička 

Nevyhazujte ji, opravte ji!

Opravit rozbitou či poškozenou věc může být snazší, než si možná myslíte. Internetová fóra a návody obsa-
hují obrovské množství informací a videí s postupy, jak opravovat různé věci. Vaši přátelé a členové rodiny vám 
třeba také pomohou. Nebo si vyhledejte opravny ve svém okolí: je jich spousta; jen je nenajdete v nejdražších 
lokalitách na hlavních bulvárech či v nákupních centrech. V okolí se možná také nacházejí sociální iniciativy 
zajišťující potřebná pracovní místa a výcvik. O co lepší je podpořit místní firmu a pomoci životnímu prostředí 
než vyhodit skoro novou věc? 

Pokud si musíte koupit nový výrobek, zeptejte se prodejce, jak vám může pomoci v případě, že se věc rozbije a je 
třeba ji opravit. Čtěte také recenze výrobků. Vyberte si takový model, u něhož je pravděpodobné, že vydrží dlouho. 

Pokud už výrobek nelze k původnímu účelu využívat, může se hodit pro jiné účely. Starý kufr se může promě-
nit v domeček pro panenku; staré bambusové tyčky ze zahrady svažte do svazku – vyrobíte tak hotel pro včely; 
staré polštáře a peřiny můžete použít k vycpání taburetu nebo otomanu, přes který přehodíte starý kobereček. 
Buďte šikovní a kreativní. Pokud zjistíte, že na to máte talent, proč si nezaložit internetovou prodejnu?
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 Staré oblečení 

Plýtvání zdroji není v módě!

Koupili jste si někdy oblečení pro přijímací pohovor a pak jste zjistili, že už vám podruhé nepadne? Nebo jste 
si pořídili oblečení pro speciální příležitost a už jste ho pak nikdy nevzali na sebe? Pro výrobu oblečení, které 
nenosíte a máte je pověšené vzadu ve skříni, bylo zapotřebí mnoho surovin a energetických zdrojů. Takže až 
půjdete příště nakupovat nové oblečení, vzpomeňte si, co všechno bylo potřeba pro jeho výrobu – voda, ener-
gie, možné znečištění atd. – a položte si otázku, zda jej opravdu potřebujete. Vezměte si, kolik peněz byste 
mohli ušetřit, pokud byste lépe využili oblečení, které už máte, namísto pravidelného nakupování nového. 

Anebo proč si něco nekoupit z druhé ruky? Určitě se vám podaří najít mnoho téměř nových věcí za výhodnou 
cenu v okolních second handech na internetových aukčních portálech. Pokud máte něco, co nepotřebujete, 
uspořádejte s přáteli či kolegy výměnný večírek, na kterém si můžete oděvy vyměnit. Případně je můžete daro-
vat prostřednictvím speciálních webových služeb nebo na dobročinné účely. Nedávná studie provedená ve 
Velké Británii zjistila, že bychom mohli utratit pouhých 10 % peněz vynaložených na nákup oblečení, pokud 
bychom si půjčovali špičkové oblečení, například obleky a šaty, a tím ušetřili 1,7 milionu tun oxidu uhličitého 
za rok. Proč nezvážit tuto možnost, až vám příště přijde pozvánka na speciální akci?

Kontejner (ostatní odpad) 

Kolik váží vaše zátěž?

V průměru pouze 40 % odpadu produkovaného domácnostmi v Evropě se znovu použije či recykluje. V někte-
rých zemích jej více než 80 % stále putuje na skládky. To je šílené: plníme své odpadkové koše materiály, které 
stále mají hodnotu, a plýtváme penězi, energií i přírodními zdroji (vodou, kovy, minerály, půdou i rostlinami), 
které byly na výrobu daného předmětu použity. Každý člověk v Evropě v současné době produkuje v průměru 
asi půl tuny domovního odpadu, což představuje opravdu ohromné množství vyplýtvaných materiálů. Přeměna 
odpadu na suroviny je podstatou zelené ekonomiky. Vše je možno znovu použít, recyklovat nebo kompostovat 
– je to pouze otázkou řádného třídění a vhodného nakládání s odpady. Můžete začít u sebe doma tím, že maxi-
málně snížíte množství tohoto typu odpadu. Tím učiníte první krok směrem ke společnosti, která nebude pro-
dukovat žádný odpad. Samozřejmě platí, že k naplnění tohoto cíle budeme potřebovat také inovace v oblasti 
navrhování a výroby produktů i v oblasti nakládání s odpady. Ale všichni můžeme začít tímhle: kupujte pouze 
to, co potřebujete; kupujte produkty, které je možné používat opakovaně; opravujte věci, když se rozbijí; spo-
třebujte zbytky, než se zkazí; vyhýbejte se zbytečným obalům a prodávejte nebo rozdávejte věci, které už nepo-
třebujete; aktivně třiďte odpad doma i v zaměstnání a šiřte osvětu mezi rodinnými příslušníky i přáteli.
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 Kontejner (papírový a kartonový odpad) 

Využíváte stromy optimálním způsobem?

Snižte množství papírového odpadu, který vytváříte. Požádejte své oblíbené maloobchodní prodejce a cestovní 
kanceláře, ať vám místo silných katalogů a brožur posílaných poštou zasílají nabídky e-mailem. Můžete také 
dát přednost elektronické fakturaci místo papírových faktur. Nekupujte si novou knihu, kterou si přečtete pouze 
jednou. Využijte služeb místní knihovny, vyměňujte si knihy s přáteli nebo využijte místní „tržiště“ (některé 
kavárny mají pro tento účel vyhrazené police na knihy). Nezapomeňte také opatřit svou schránku na dopisy 
oznámením, že nechcete dostávat letáky.

Nikdy nevyhazujte žádný papír. Papír je teoreticky možné recyklovat šestkrát nebo i sedmkrát. Přesto se nám 
v Evropě, která představuje celosvětovou špičku v recyklaci papíru, stále daří recyklovat papír jen třikrát až 
čtyřikrát. Přesto teď evropský papírenský průmysl využívá jako surovinu více recyklovaného papíru než dřev-
nou buničinu. Míchání recyklovaných a nových vláken se provádí v nejvyšším možném poměru, což pomáhá 
šetřit přírodní zdroje i energii: na recyklaci papíru je potřeba o 70 % méně energie než na jeho výrobu z čis-
tých surovin. Dokonce i papír zašpiněný od potravin je možné recyklovat, ale v jiném kontejneru. Umístěte jej 
do kompostu nebo jej použijte jako tašku, když odnášíte do sběru potravinový odpad. 

Kontejner (plasty) 

Ten stylový jogurtový kelímek vám ale sluší!

Plasty jsou levné, lehké a pevné. Není tedy divu, že celosvětová výroba plastů vzrostla z 1,5 milionu tun v roce 
1950 na 288 milionů tun v roce 2012, z čehož 57 milionů tun připadá pouze na Evropu. Problém, který z této 
skutečnosti vyplývá, je, že odpad z plastů je nyní všude a že jeho rozklad může trvat až 500 let. Plasty je možné 
recyklovat, ale v Evropě se zatím recykluje pouze necelá čtvrtina shromážděného plastového odpadu. Plasty je 
možné roztavit a vylisovat z nich nové výrobky jako láhve, pera, zahradní nábytek či barely na vodu, případně 
je možné je rozemlít a vyrobit z nich polyester používaný v oděvnictví: na fleecovou mikinu ve velikosti pro 
dospělého člověka potřebujete 25 dvoulitrových plastových láhví. Jenže v Evropě se stále téměř polovina plas-
tového odpadu vyváží na skládky, což neumožňuje recyklaci ani opětovné využití. Pamatujte, že ačkoli je třídění 
plastového odpadu velmi důležité, hlavní prioritou by pro vás vždy mělo být snižování objemu odpadu. 
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 Plastová láhev 

Kolik ropy se vejde do plastové láhve?

Věděli jste, že na výrobu plastů se spotřebuje enormní množství fosilních paliv? Podle většiny odhadů je to asi 
8 % světové produkce ropy. Představte si to takhle: na výrobu jedné litrové láhve na vodu je třeba čtvrt litru 
ropy. To je hodně přírodních zdrojů na to, že jde o předmět na jedno použití. A to ani nepočítáme energii 
potřebnou k přepravě, prodeji a likvidaci láhve. Skutečnost je taková, že ve většině míst v Evropě lze zcela bez 
problémů pít vodu z vodovodu (nemluvě o tom, že je to výrazně levnější). A pokud vám vadí její příchuť, 
můžete ji změnit pomocí filtrace. Pokud skutečně potřebujete kupovat vodu v plastových lahvích, volte raději 
velké láhve než balík menších lahví. A nezapomeňte je recyklovat: většina obcí zajišťuje sběr plastových lahví. 
Pokud tak tomu u vás dosud není, vězte, že od roku 2015 to bude povinné. 

Šnorchl a potápěčské brýle 

Chcete si zaplavat v plastové polévce?

Úklidová akce na břehu řeky či na pobřeží představuje víc než jen posbírání nevzhledných odpadků. Může zna-
menat záchranu životů. Každoročně skončí v oceánu miliony tun odpadků. Problém představují především plasty: 
stužky od balónků, plastové pojistné kroužky z větších balení nápojů či vyhozené rybářské sítě se mohou stát 
pastí pro tuleně, velryby či mořské želvy. Řada mořských ptáků také omylem plastové předměty pozře v domnění, 
že se jedná o potravu. Plastový odpad se nakonec v moři rozpadne na mikroskopický „plastový prach“, jehož 
ropný základ přitahuje další škodlivé chemické látky v oceánu. Ty se pak koncentrují na plastových fragmentech 
v množství až milionkrát vyšším než jinde v mořské vodě. Vznikají tak drobné jedovaté pilulky. Když ryby a mořští 
ptáci tyto částice pozřou, dostanou se jedy do potravinového řetězce a nakonec mohou skončit na našem talíři. 
Kromě možnosti zapojit se do evropského dne úklidu (www.letscleanupeurope.eu) můžeme také snižovat množ-
ství odpadu v mořích tím, že budeme pečlivě nakládat s odpadem, když budeme na cestách, a že se budeme 
vyhýbat používání plastových tašek na jedno použití, stejně jako dalším zbytečným plastovým obalům. 

http://www.letscleanupeurope.eu
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 Utěrky

Uvažujte, než je vyhodíte 

Věci, které spláchnete do záchodu, mohou skončit v řekách, jezerech, mořích a půdě, kde budou poškozovat 
životní prostředí. Čističky odpadních vod zvládají odpad lidského původu a papír, ale odstranit čisticí prostředky 
a dalších znečišťující látky je obtížnější. Utěrky a další pevné látky pak mohou zablokovat filtry a jejich odstra-
ňování je nákladné. Když se znečišťující látky dostanou do přírody, hromadí se a ohrožují přírodní stanoviště 
i rostliny a živočichy. Věděli jste, že stopy léků, jako jsou například antibiotik či ibuprofen, lze často nalézt 
i v pitné vodě? Můžete tomu pomoci zamezit – stačí zajistit, aby se do záchodu nedostalo nic kromě odpadu 
lidského původu a toaletního papíru. Léky, vatové tampony, utěrky a hygienické ubrousky je lepší házet do 
odpadkového koše nebo jinak řádně likvidovat (prošlé či nevyužité léky například odneste do lékárny). 

Talíř

Máte velké oči?

Snažte se nepřipravovat větší množství jídla, než zvládnete sníst, nebo podávejte menší porce – minimalizu-
jete tím množství potravinového odpadu. Pěstování, balení, přeprava a skladování potravin, které kupujete, 
vyžaduje zdroje. Myslete na energii a vodu, které přijdou nazmar, když je vyhodíte. Každý rok vyhodí Evropané 
miliony tun potravin, z nichž velká část se ještě výborně hodí k jídlu. K zabránění plýtvání potravinami můžete 
přispět svým malým dílem velice snadno. Kupujte pouze to, co potřebujete, a používejte k přípravě polévek či 
omáček čerstvé suroviny. Ušetříte tím peníze a pomůžete životnímu prostředí. A nejen to: taková jídla chutnají 
lépe a jsou zdravější. Mnohé místní úřady nyní organizují sběr potravinového odpadu, proč si však nezaložit 
vlastní kompost? Pokud máte nedostatek prostoru, můžete zkusit kompostovací box se žížalami. Ten se vejde 
na balkón, případně může být i v interiéru, a zvládne zpracovat i tepelně upravené potraviny a maso. 
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Kniha

Knihu MŮŽETE hodnotit podle obalu!

Když se zamyslíte nad vším tím papírem, který používáme, zůstává nad tím rozum stát. I když na výrobu 
knih připadají jen asi 2 % celosvětové spotřeby papíru, neznamená to, že nemá vliv na životní prostředí. 
Co všechny ty stromy, které bylo potřeba pokácet kvůli výrobě papíru pro tisk knih? Při koupi knihy se mrk-
něte i na její obálku. Mnozí přední výrobci knih v současné době používají recyklovaný papír, případně papír 
schválený v rámci systému certifikace lesů. Pokud je kniha vytištěná na recyklovaném papíru nebo je vyro-
bena dle zásad trvale udržitelného rozvoje, ponese příslušné označení. Knížku po přečtení nevyhazujte: 
dejte ji někomu, zaneste do antikvariátu nebo aspoň zajistěte její recyklaci. A pokud jste vyměnili papírové 
knihy za elektronické, nenechávejte je v nabíječce, když je baterie úplně nabitá, a když ji zrovna nepouží-
váte, nezapomeňte vypnout napájení.

Hra

Konec hry? Ne, když ji hrajete správně.

Počítačové hry nám mohou poskytnout hodiny zábavy, většina her má ale přirozeným způsobem omeze-
nou životnost. Po dosažení nejvyšší úrovně hry už není kam dále pokračovat. Takže nejdůležitější věc, kte-
rou je třeba udělat, je odpovědně se postarat o likvidaci hry. Nevyhazujte hry do koše s běžným domovním 
odpadem. Mnohé materiály obsažené ve hrách, discích CD a DVD, jsou toxické a vyžadují zvláštní zpraco-
vání. Jakmile dohrajete nějakou hru, co takhle nechat ji kamarádovi, věnovat ji charitě nebo ji vyměnit za 
jinou? Spousta prodejen nabízí výměnnou službu, v rámci níž vám odečtou část peněz při koupi další hry 
nebo od vás starší verzi hry odkoupí.

Opětovné využití

Efektivní využívání zdrojů znamená získat maximální užitek z věcí, které již máme. A když už věci 
nepotřebujete, znamená to, že je nabídnete ostatním, aby je mohli využít. Můžete například poskyt-
nout oděvy, boty či knihy na dobročinné účely a prodloužit tak jejich životnost.
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 Utěrky

Proč místo papírové nepoužívat plátěnou utěrku?

Už jste se asi zamýšleli nad tím, zda je po umytí rukou na veřejně přístupných místech hospodárnější použít 
papírovou utěrku nebo osušovač rukou. Ale co doma? Papírové utěrky se výborně hodí k utírání loužiček a dal-
šího svinčíku, nejsou ale moc šetrné vůči přírodě. Proč místo nich nepoužívat látkovou utěrku? Papírovou utěrku 
je třeba po každém použití zahodit, zatímco látkovou utěrku lze vyprat a používat opakovaně. Dokonce i zakou-
pení nové látkové utěrky je lepší než kupování hromady rolí papírových utěrek.
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Utěrky

Přišel čas na používání plátěných utěrek?

Asi jste už zaslechli debatu o tom, zda je po umytí rukou na veřejných místech účinnější používat papírové 
utěrky nebo vysoušeč rukou. Ale co používání papírových utěrek v domácnosti? Určitě se jimi perfektně 
utírají vylité tekutiny a nečistoty, ale nejsou nejekologičtějším řešením. Pokud je použijete k čištění nebo 
utírání v kuchyni, proč místo nich nepoužít starou plátěnou utěrku nebo hadr? Na rozdíl od papírové utěrky, 
kterou po použití vyhodíte, je možné starou plátěnou utěrku vyprat a pak opakovaně používat. I nová plá-
těná utěrka je lepší než spousty kuchyňských papírových roliček, ale zkuste koupit opravdu ekologickou 
utěrku nebo utěrku vyrobenou z bavlny označené Fairtrade (spravedlivý obchod).

Koš

Proč nezvýšit počet odpadkových košů ve vaší rodině?

Jak evropská společnost bohatne, vytváříme stále více odpadu. Každý rok se jen v samotné EU vyhodí 
3 miliardy tun odpadu – na každého z nás tak připadá přibližně 6 tun pevného odpadu. Z hlediska efekti-
vity zdrojů by samozřejmě bylo nejlepší tento odpad především nevytvářet, ale pokud již existuje, je 
potřeba se snažit a co nejlépe jej využít a recyklovat. Recyklace je výborný způsob, jak šetřit energii 
a chránit životní prostředí: čím více recyklujeme, tím méně nového materiálu musíme používat. Věděli jste 
například, že na recyklaci papíru je potřeba o 70 % méně energie, než na jeho výrobu z čistých surovin? 
Nezapomeňte si zkontrolovat, co všechno je možné u vás recyklovat – pravděpodobně je to 60 % až 80 % 
veškerého odpadu. Jestliže váš místní úřad neumožňuje sběr některých materiálů, proč si nekoupit něko-
lik dalších odpadových košů a neodvážet jejich obsah na nejbližší sběrné místo?

Recyklace

Odvoz výrobků na skládku není trvale udržitelný. Poškozuje životní prostředí a plýtvá cennými zdroji, 
které lze opakovaně používat. Recyklace materiálů, jako je papír a plasty, představuje jednoduchý 
způsob snižování dopadu našich každodenních činností na životní prostředí.
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 Plastová láhev

Kolik vody se vejde do plastové láhve?

Všem nám dělají starosti narůstající objemy plastového odpadu, ale je toho spousta, co můžeme udělat, aby-
chom zabránili výskytu těchto odpadků na prvním místě. Plastové láhve se snadno recyklují, ale ještě lépe je 
možné je několikrát bezpečně znovu využít, pokud dodržíte pár jednoduchých pravidel. Při každém opakova-
ném použití láhve ji nezapomeňte umýt v teplé mýdlové vodě a důkladně vysušit, aby neobsahovala bakte-
rie. Potom můžete láhev recyklovat, když se začne její stav zhoršovat. Některé místní úřady zajišťují sběr 
plastových lahví, pokud ale tomu tak není, odvezte je na nejbližší sběrné místo. Na většině míst v Evropě se 
voda z kohoutku výborně hodí k pití, pokud však musíte kupovat vodu, kupujte raději velká balení místo 
malých. Je to levnější a znamená to rozumnější spotřebu zdrojů!

Plastové krabičky na jídlo s sebou

Může mít plastová krabička druhý život?

Jídlo s sebou pro spoustu z nás představuje hříšné potěšení, ale může také nabízet možnosti, jak vylepšit efek-
tivitu využití zdrojů. Zakoupení nové plastové krabičky na uchovávání potravin s sebou nese využití nových 
zdrojů, ale krabičky, ve kterých si donesete čínské jídlo nebo curry, se ukazují jako ideální pro uchovávání 
zbytků jídla, jako jsou omáčky nebo saláty, v chladničce či mrazáku. Ohřívejte jídlo v samostatné nádobě, aby 
krabička vydržela. Krabička nejen vydrží déle, ale je také bezpečnější, protože při ohřevu mohou do jídla vnik-
nout chemické látky z plastů.

Plastové tašky

Dokážete díky jednoúčelovým taškám ujet více kilometrů?

Plastové tašky se staly synonymem pro dnešní odpadkovou společnost. Každý den jich použijeme miliony, 
často jen na pár minut, než je vyhodíme do koše. Každý rok spotřebuje průměrný občan EU přibližně 250 plas-
tových tašek a většina z nich je použita jen jednou. Některé jsou tak slabé, že nejsou nikdy recyklovány 
a skončí v moři nebo na skládce, kde jejich rozklad trvá stovky let. Nejlepší nápad je vzít si vlastní tašku 
z domova; bavlněné nebo hadrové tašky jsou lehké a snadno se nosí – nejlepší je používat ekologické tašky 
s ekoštítky. Anebo proč se nevrátit k tradičním nákupním košíkům?
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 Sklo 

Chcete vědět, proč je sklo prvotřídní materiál?

Používáme jej už zhruba 5 000 let, ale stále nevychází z módy – a z dobrého důvodu. Je 100% recyklovatelné 
a je možné ho recyklovat znovu a znovu. Než odnesete skleněné láhve a zavařovací sklenice do recyklačního 
dvora, zauvažujte, jestli je nemůžete znovu využít. Další využití výrobků je efektivnější z hlediska zdrojů než 
recyklace, protože nevyžaduje energii navíc, vodu a další zdroje potřebné k vytvoření nových výrobků z recy-
klovaných materiálů. Skleněné láhve se dají bezpečně znovu použít téměř neomezeně, protože neztrácejí své 
vlastnosti a snadno se čistí. Použijte je třeba jako nádoby na nápoje, stojany na svíčky či na tužky. Pokud máte 
kreativního ducha, můžete je zušlechtit a vyrobit z nich stylový věšák, lampu či lustr. Případně máte možnost 
dát staré sklenice a láhve někomu, kdo je může využít. Mnoho obchodů má systém zálohování láhví, při kte-
rém obdržíte malou částku za každou prázdnou láhev, kterou vrátíte. Láhve se pak vrátí výrobci, který je může 
znovu a znovu používat, takže platíte jen za nápoj, ne za balení.
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Fotky z dovolené

Do jaké míry může vaše rodinná dovolená ovlivnit klimatické změny?

Vliv vaší dovolené do značné míry závisí na tom, jak daleko a jakým způsobem cestujete. Létání má vyšší 
dopad na životní prostředí než jízda autem či vlakem. Samozřejmě to neznamená, že byste neměli na 
dovolenou jezdit! Ale popřemýšlejte o tom, jestli je nutné letět. Při letu se spotřebovává spousta paliva a 
uvolňuje značné množství CO2. Letecký průmysl je přímo zodpovědný za přibližně 3 % emisí skleníkových 
plynů EU – a pokud vezmeme v úvahu nepřímý vliv, může být celkový dopad na klimatické změny dvakrát 
až čtyřikrát vyšší. Proč tedy nezvolit vlak, máte-li možnost? I sdílení automobilu má menší dopad. Pokud se 
přesto rozhodnete letět, využijte let co nejlépe, jeďte na delší dobu a létejte pokud možno méně často. 
I když je cesta na dovolenou vždycky příjemná, stojí za to zamyslet se nad tím, jaké zdroje se při tom spo-
třebovávají. Samozřejmě existují programy kompenzace uhlíku, které pomáhají snižovat negativní dopady 
na životní prostředí spojené s létáním a dalšími aktivitami ničícími životní prostředí. Existuje spousta webů, 
jejichž prostřednictvím můžete platit za vyrovnávání emisí investicí do ekologických opatření, jako je 
sázení stromů nebo instalace solárních panelů na společné budovy. A když se vydáte na dovolenou, 
hledejte ubytování, které respektuje místní prostředí, jezte místní jídla a zkuste nepoužívat automobil.

Doprava/cestování

Spolu s bytovou výstavbou a produkcí potravin je doprava jednou z hlavních příčin tlaku vyvíjeného 
na přírodní zdroje. Přeprava věcí z bodu A do bodu B vyžaduje energii a tato energie zase spotřebo-
vává zdroje. Pečlivějším přemýšlením o tom, jak se přesouváme, můžeme podstatně snížit ekolo-
gický dopad našich každodenních životů.



NAPO
SL

ED
Y A

KT
UALIZ

OVÁ
NO V RO

CE
 2014

51

VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT!

PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

 Klíče od auta

Život bez auta není hračka, ale proč to někdy nevyzkoušet?

Některé věci, které nám mohou zajistit ekologičtější život, vyžadují z naší strany určité skutečné úsilí. 
Jiné mohou být tou nejjednodušší věcí na světě. Raději choďte, než jezděte autem. Je to tak jednoduchá věc 
a je tak příznivá pro životní prostředí: méně znečištění vzduchu a méně hluku, menší spotřeba zdrojů nezbyt-
ných k výrobě, pohonu a údržbě auta, a to nemluvíme o zdravotních přínosech spojených s pravidelným pohy-
bem. Existují samozřejmě chvíle, kdy je použití auta nevyhnutelné, ale v případě krátkých cest, například do 
místních obchodů nebo na schůzky s přítelem při kávě uvažujte o tom, jestli opravdu potřebujete auto nebo 
jestli se můžete projít. Opravdu je někdo, koho baví nakupování jídla? Fronty, davy lidí, boj o parkovací místo - 
to všechno nás může zdržovat. Takže až příště budete v pokušení, položte si otázku, zda je opravdu nutné se 
na cestu vydat? Můžete si místo toho nechat potraviny přivézt? Online nakupování potravin představuje efek-
tivnější způsob zajištění jídla pro rodinu.

Jeden tip k zamyšlení: když vám dovezou jídlo, podívejte se na data, abyste věděli, kdy co sníst, protože plýt-
vání jídlem znamená plýtvání zdroji. Pokud dáváte přednost osobní návštěvě obchodu, zamyslete se nad tím, 
jestli si můžete potřebné suroviny zakoupit v blízkosti domova, a zkuste jít pěšky nebo jet na kole. A nezapo-
meňte si vzít seznam.
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Praní

Škodí vaše pračka životnímu prostředí?

V současné době jsou pračky mnohem efektivnější, i tak však můžeme udělat něco pro maximálně hos-
podárné využívání zdrojů. Dodržováním několika jednoduchých pravidel maximálně využijeme použitou 
vodu i energii. Používejte program, který je potřeba k dokonalému vyprání oděvů, nemusí to však vždy být 
při velmi vysoké teplotě vody. Programy pro praní bavlny při 40 °C počítají s plným bubnem prádla, snažte 
se proto pračku naplnit. Pokud se vám často stává, že pračku nemůžete zaplnit, bylo by možná dobré poří-
dit si jinou s menším bubnem. Na pračkách hledejte ekonomické programy - mnohé nové modely je mají, 
takže můžete při jejich použití dosáhnout nižší spotřeby vody i elektrické energie. Věnujte také pozornost 
visačkám na oblečení: na mnoha z nich je uvedeno „Jen chemické čištění", ve skutečnosti je však můžete 
prát v ruce. A poslední věc: používejte takové prací prostředky, které jsou co nešetrnější k životnímu pro-
středí, hledejte proto ekologické označení - kytičku.

Okenní rám (obývací pokoj)

Jste si jistí, že nevyhazujete peníze z okna?

Mějte na paměti, že asi 30 % tepla uniká z vašeho domova okny – takže energeticky úsporná okna zamezí 
značným tepelným ztrátám. Počáteční investice se vám rychle vrátí zpět, protože ušetříte na vytápění. 
Konstrukce dvojitě nebo trojitě zasklených oken spočívá v tom, že prostor mezi dvěma či třemi tabulemi 
skla je vyplněn inertním plynem vytvářejícím izolační vrstvu. Nejběžnějším přínosem je zachycení tepla 
uvnitř obydlí a zajištění vynikající ochrany před povětrnostními vlivy. Okenice či těžké závěsy také pomohou 
zlepšit tepelnou a zvukovou izolaci. Pokud je problém udržet v domě chlad za teplejšího počasí, pomohou 
okenice či žaluzie ušetřit náklady na energii spotřebovávanou ventilátory či klimatizací. Pokud však plánu-
jete výměnu oken, proč nezkontrolovat izolaci celé budovy (dveří, stěn, střechy, sklepa atd.)? Můžete si také 
přizvat odborníka, který vám navrhne možná zlepšení v oblasti úspory energie, která se vyplatí.

Efektivní využívání energie

Jako společnost se až příliš spoléháme na neobnovitelné zdroje energie, například na ropu a plyn, 
takže musíme hledat způsoby, jak do svého každodenního života začlenit obnovitelné zdroje, jako je 
třeba větrná energie. Efektivita ale spočívá i v tom, vytěžit maximum z energie, kterou právě využí-
váme. Vyplýtvaná energie jde na vrub nás všech, protože tak bezdůvodně spotřebováváme cenné 
zdroje energie, jako ropu a plyn. Uplatňováním jednoduchých zásad, jako třeba zhasínání světel při 
odchodu z místnosti a používání dvojitého zasklení oken kvůli předcházení tepelným ztrátám, 
můžeme šetřit životní prostředí i své peníze.
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 Žárovka

Může výměna žárovek přinést světlejší budoucnost vašim vnoučatům?

Může – a čím více lidí k ní přistoupí, tím lépe. Úsporné žárovky spotřebovávají až pětkrát méně elektřiny oproti 
starým žárovkám při současném snížení emisí oxidů uhlíku. V současné době jsou levné a široce dostupně, a to 
i v supermarketech. Můžete si tak koupit úsporné žárovky, které svým vzhledem i charakterem připomínají kla-
sické žárovky a poskytují i stejnou kvalitu světla. Úsporná žárovka o příkonu 20 W a životnosti 12 000 hodin 
ušetří ve srovnání se starší stowattovou klasickou žárovkou za dobu své životnosti kolem 70 EUR. V součas-
nosti EU ukončuje prodej klasických žárovek pro domácnosti ve všech členských státech. Do roku 2020 by mělo 
toto úsilí ušetřit takové množství energie, jaké za rok spotřebuje 11 milionů domácností. Výrobci žárovek mezi-
tím rychle přešli na výrobu atraktivních úsporných žárovek využívajících například technologii LED, jejichž cena 
neustále klesá. Na trhu se však stále objevují některé méně hospodárné žárovky, takže je i nadále třeba kont-
rolovat jejich označení a vybírat si výrobky s nejvyšší energetickou účinností. A to, že má žárovka vysokou ener-
getickou účinnost, ještě neznamená, že byste ji měli nechávat svítit, když to není potřebné.

Myčka na nádobí

Stačí pro dosažení nižší spotřeby elektrické energie zakoupit myčku s vyšší účinností?

Pokud nám leží na srdci efektivnější využívání zdrojů, měli bychom mýt nádobí v myčce, nebo ručně? To vše 
záleží na způsobu využívání myčky, typu použité myčky a efektivitě vašeho mytí nádobí. Na myčce není nic 
špatného - kupříkladu si vystačí s až čtyřikrát menším množstvím vody, než by se spotřebovalo při ručním mytí 
nádobí - je ale důležité vybrat tu pravou. Vyberte si myčku s vysokou třídou energetické úspornosti, používejte 
ekonomický program, kdykoli je to možné, a zapínejte ji, když je plná nádobí. V ideálním případě byste ji měli 
používat v noci: nejenže to bude levnější, ale budete odebírat proud v čase, kdy nebudou v provozu nejméně 
účinné elektrárny, takže každý takto spotřebovaný watt zanechá trochu menší uhlíkovou stopu. Při ručním mytí 
se ujistěte, že používáte ekologický prostředek na nádobí, nenechávejte téct vodu a neohřívejte ji na zbytečně 
vysokou teplotu.
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 Účet za plyn/elektřinu

Není lepší mít účty v počítači než na stole?

Není úniku před skutečností, že v budoucnu budeme muset využívat ve větší míře obnovitelnou a ekologickou 
energii. Musíme se zamyslet nad vysokou úrovní emisí oxidů uhlíku, související s tradičními zdroji energie, jako 
je uhlí a ropa. Jednou z cest, jak můžeme my všichni podpořit využívání obnovitelných energetických zdrojů, 
je tyto zdroje vyžadovat. Čím více lidí bude využívat ekologické zdroje energie, tím levnější tato energie bude. 
Největších úspor můžeme samozřejmě dosáhnout tím, že budeme v prvé řadě usilovat o snížení spotřeby 
energie, ale nalezení způsobů, jak by šlo domácnost zásobovat energií z obnovitelných zdrojů, může také zna-
menat oboustranný přínos. Například taková instalace solárních panelů může představovat vysokou okamži-
tou investici, která však zajistí dodávku bezplatné elektrické energie po mnoho nastávajících let, a navíc bez 
obav z měnících se cen elektřiny. Nejrychlejší a nejsnadnější cesta ke snížení spotřeby energie však pro vět-
šinu lidí vede přes její efektivnější využívání. Prvním krokem k dokonalejšímu využívání energie je často insta-
lace inteligentních měřidel, umožňujících sledovat spotřebu energie a zjistit, kde se zbytečně ztrácí. Někteří 
dodavatelé elektrické energie je již svým zákazníkům poskytují. EU si klade za cíl, aby do roku 2020 bylo 
těmito inteligentními elektroměry vybaveno 80 % domácností.

Multimediální přehrávač 

Kolik skladeb byste si mohli koupit za peníze, které zbytečně vyhodíte nabíjením přehrávače přes noc?

Proč tolik z nás ponechává předměty jako mobilní telefony či přenosné přehrávače multimédií a hudby zapo-
jené i poté, co se plně dobijí? Mnoho lidí se mylně domnívá, že trvalé dobíjení elektronických přístrojů přispěje 
k jejich správnému fungování. Ve skutečnosti je tomu ale právě naopak: trvalé dobíjení snižuje dlouhodobou 
životnost akumulátorů, takže musíte provést dřívější výměnu akumulátoru nebo celého zařízení, což je špatné 
pro životní prostředí a nákladné pro vás. Lithium-iontové baterie, které se používají například v chytrých tele-
fonech, dosahují nejlepších výkonů, když se pokaždé nevybíjejí ani nenabíjejí úplně. Nejvhodnější dobou k jejich 
dobití je, když v nich zbývá asi 40 % energie. Dobíjení ukončete, když jsou dobité zhruba z 80 %. Řešení je jed-
noduché: zjistěte si, jak dlouho dobití zařízení trvá, a buďte tou dobou poblíž, abyste mohli nabíječku odpojit. 
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 Okenní rám (ložnice)

Estetický? Ekonomický? Ekologický? Proč nezvolit všechny tři?

Nejlepší způsob, jak dosáhnout nejvyšší možné energetické účinnosti domu, je zabránit únikům tepelné ener-
gie. Teplo unikne každou škvírou, kterou jen bude moci, takže je z ekonomického i ekologického hlediska 
žádoucí, zachytit jej uvnitř obydlí. Jednou z hlavních cest, kterými z domu uniká teplo, jsou okna. Nedostatečně 
izolovanými okny nebo okny s jednoduchým zasklením z vašich domovů ve skutečnosti unikne zhruba 30 % 
tepla. Proč tedy nezvážit výměnu za okna s dvojitým nebo trojitým zasklením? Taková výměna se samozřejmě 
neobejde bez počáteční investice, ale v dlouhodobém horizontu bude takový dům teplejší a poklesne i spo-
třeba energie potřebné k jeho vytápění, což je dobrá zpráva nejen pro životní prostředí, ale i pro vaši peně-
ženku. Při výběru okenního rámu věnujte pozornost tepelným vlastnostem použitých materiálů, stejně jako 
otázce jejich udržitelnosti: například dřevěné rámy pocházejí z obnovitelného zdroje a jsou biologicky odbou-
ratelné. Nakonec je třeba pamatovat na to, že izolace musí být spojena s adekvátním větráním: mnoho nových 
či nově izolovaných domů má problémy s kvalitou vzduchu v interiéru z důvodu hromadění vlhkosti a znečiš-
ťujících látek, jako je radon či formaldehyd, které mohou způsobovat zdravotní problémy u dospělých i dětí. 

Chladnička

Je to cool, nacpat si pořádně chladničku?

Rozšířená je mylná představa o tom, že plná chladnička funguje úsporně – optimální však je zaplnit ji ze tří 
čtvrtin, protože tehdy se ušetří nejvíce energie. A nezapomeňte, že existují i další způsoby, jak provoz chlad-
ničky optimalizovat s ohledem na životní prostředí. V zájmu zachování hospodárného provozu pravidelně 
odmrazujte mrazák. Nenechávejte dvířka chladničky příliš dlouho otevřená, protože jimi uniká chladný vzduch. 
Do chladničky nebo mrazáku také nedávejte teplé jídlo – nejprve počkejte, až vychladne. Také pravidelně kon-
trolujte uložené potraviny – nemá totiž žádný smysl, abyste je uchovávali v chladničce, pokud je nakonec 
vyhodíte. S přechodem k ekonomice recyklace by mělo přibývat příležitostí k pronájmu velkých zařízení jako 
chladniček a mrazáků. Výrobci si ponechají odpovědnost za servis či renovaci zařízení a za opětovné použití 
jeho dílů po skončení životnosti produktu. Tím se ušetří energie i zdroje. Pokud si vybavujete domácnost, hle-
dejte cenově výhodná řešení v podobě pronájmu.
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Boty

Budete je pořád chtít, až je přestanete milovat?

Při nakupování bot se zkuste vyhnout takovým botám, které se vezmete jen jednou nebo dvakrát. Vyplatí se 
trochu si připlatit a pořídit si boty, které déle vydrží. Pokud se rozhodnete zbavit se některého páru bot, nevy-
hazujte je jen tak do koše. Zamyslete se, zda by nebylo možné je recyklovat, nebo odnést do místní charity.

Talíř se zbytky

Máte velké oči?

Plýtvání potravinami je velký problém. Když vyhazujeme jídlo, nejen že vytváříme odpad – vyhazujeme 
také energii a materiály vynaložené na jeho výrobu, přepravu, zpracování, skladování a přesun do naší 
kuchyně. Jedním ze způsobů, jak omezit plýtvání potravinami, je uvařit jen tolik jídla, kolik pravděpodobně 
sníme. Pokud vám pak něco zbude v pánvi nebo na talíři, uložte si tyto zbytky na další den. Pokud jste 
v restauraci, proč nepožádat vrchního kuchaře, aby vynechal ty přísady, které nesníte, nebo proč nepožá-
dat o zabalení zbylého jídla domů? Pokud vyhazujete zbytky, které již nelze použít, dbejte, aby se dostaly 
do správného odpadového koše. Pokud vaše místní úřady neumožňují sběr potravinového odpadu, proč si 
nezaložit kompostovací box se žížalami nebo zahradní kompost? Je dokonce možné koupit si takové, které 
je možné dát do kuchyně a které nejsou cítit. Pokud nemáte možnost odděleného třídění potravinového 
odpadu, je uložení do vlastního kompostu dobrou volbou, protože tím šetříte náklady na dopravu a nemu-
síte kupovat zeminu pro svoje rostliny. Ale nejlepší způsob, jak být efektivní z hlediska využívání zdrojů, 
je především nevytvářet žádný odpad.

Nadměrná konzumace

V západních zemích se často vysoká spotřeba spojuje s vysokou kvalitou života. Zdroje nerostných 
surovin a potravin však nejsou neomezené, takže když bude naše spotřeba příliš vysoká, na někoho 
jiného někde jinde zbude prostě už příliš málo. S pokračujícím růstem světové populace postupně sílí 
i tlak na dostupné zdroje a my se jako spotřebitelé musíme začít zabývat méně tím, co bychom 
chtěli, a naopak více tím, co skutečně potřebujeme.
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 Dárky

Bude Ježíšek tento rok zelený?

Každý rád dává a dostává dárky, ale zvažovali jste někdy, že vezmete v úvahu také efektivitu využití zdrojů? 
Pokud někomu věnujete svůj čas, možná setkáte se s větším oceněním, než jaké by vyvolal nechtěný dárek, který 
může skončit ve skříni – nebo v koši. Nabídněte někomu výlet nebo prohlídku města, darujte mu poukaz na hlí-
dání dětí nebo lekce v jazyce, který znáte vy, ale obdarovaný nikoli. Nebo darujte ručně vyrobený dárek – džem, 
sušenky, pletené ponožky či ručně vyrobený šperk. A co vstupenky do divadla či na koncert? Internetové prodejny 
řemeslných výrobků jsou v poslední době velmi úspěšné a představují vynikající místo, kde pořídit ručně vyrá-
běné předměty, které často zušlechťují obyčejné věci. A proč byste někomu nemohli koupit třeba vlastní strom 
v amazonském pralese nebo poukázku do eko-obchodu, případně mu zaplatit kurz pěstování vlastní zeleniny? 
Jsou to nové neotřelé nápady a zároveň s sebou tyto ekologické dárky nesou přidaný bonus – pomáhají zvyšo-
vat povědomí o otázkách, jako je odlesňování a efektivní využití zdrojů. A nakonec... nezapomeňte na detaily, 
jako je opakované použití balicího papíru nebo výroba vlastních přání z recyklovaných materiálů.

Oblečení

Plýtvání zdroji není v módě! 

Koupili jste si někdy oblečení pro přijímací pohovor a pak jste zjistili, že už vám podruhé nepadne? Nebo jste 
si pořídili oblečení pro speciální příležitost a už jste ho pak nikdy nevzali na sebe? Pro výrobu oblečení, které 
nenosíte a máte je pověšené vzadu ve skříni, bylo zapotřebí mnoho surovin. Takže až půjdete příště nakupo-
vat nové oblečení, vzpomeňte si, co všechno bylo potřeba pro jeho výrobu – voda, energie, možné znečištění 
atd. – a položte si otázku, zda jej opravdu potřebujete. Vezměte si, kolik peněz byste mohli ušetřit, pokud byste 
lépe využili oblečení, které už máte, namísto pravidelného nakupování nového. 

Anebo proč si něco nekoupit z druhé ruky? Mnoho nových předmětů je ke koupi za výhodnou cenu na interne-
tových aukčních portálech. Pokud máte něco, co nepotřebujete, uspořádejte s přáteli výměnný večírek, na kte-
rém si můžete oděvy vyměnit. Případně je můžete věnovat organizací, které zprostředkovávají bezplatnou 
výměnu nepotřebných věcí, nebo je darovat na dobročinné účely Nedávná studie provedená ve Velké Británii 
zjistila, že bychom mohli utratit pouhých 10 % peněz vynaložených na nákup oblečení, pokud bychom si půj-
čovali špičkové oblečení, například obleky a šaty, a tím ušetřili 1,7 milionu tun oxidu uhličitého za rok. 
Proč nezvážit tuto možnost, až vám příště přijde pozvánka na speciální akci?



NAPO
SL

ED
Y A

KT
UALIZ

OVÁ
NO V RO

CE
 2014

58

VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT!

PRŮVODCE SPOTŘEBOU 

 Šperky

Víte, jaký příběh skrývá jejich třpyt?

Při nákupu šperku je snadné zapomenout, že byl možná vyroben na úkor lidstva a planety. Samo šperkařské 
odvětví v posledních letech podniklo řadu kroků, jejichž účelem je řešení problémů spojených s faktem, 
že těžba zlata, stříbra a drahých kamenů poškozuje životní prostředí nebo zneužívá místní pracovní síly 
a domorodé obyvatelstvo. Výroba šperků má však stále značný dopad na životní prostředí i sociální dopad. 
Kyanid, rtuť a kyselina sírová – to je jen několik málo chemikálií používaných při těžbě drahých kovů, po nichž 
zůstává značně kontaminováno mnoho vody a velké plochy půdy. Například při těžbě zlata se spotřebovává 
značné množství vody. S rostoucí poptávkou po drahých kovech roste tlak na zdroje a ekosystémy. Některé 
šperky se dokonce stále vyrábí z ohrožených druhů živočichů. Jak můžete pomoci? Vyhýbejte se šperkům 
obsahujícím korál, slonovinu, želvovinu nebo brazilské růžové dřevo. Pokud si kupujete kousky, které byly vyro-
beny ze zvířat (například kabelky z krokodýlí kůže), ujistěte se, že mají povolení organizace CITES, které je 
důkazem, že kvůli výrobku nebyla narušena biodiverzita. A proč si nekoupit prstýnek ve starožitnictví nebo 
recyklovaný šperk? Zušlechtěné staré šperky vynikají krásným stylem, v němž se staré snoubí s novým.
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Prasátko 

Díky šetrnému nakládání se zdroji bude vaše prasátko plné.

Když opustíte návyky, které velí nakupovat spotřební zboží na jedno použití a pak jej vyhodit, a budete 
místo toho věci opětovně využívat a recyklovat, nakupovat uvědoměle a snižovat spotřebu vody a ener-
gie, brzy zjistíte, že vám to přináší úspory. A když takto ušetříte peníze, proč je neinvestovat do kvalitních 
a trvanlivých předmětů, které vás budou těšit po celé roky?

Osobní váha

Zvažujete, jaký dopad na životní prostředí mají produkty, které kupujete? 

Pokud to ještě neděláte, začněte tím, že prozkoumáte, zda je vaše nákupní rozhodování udržitelné. 
Potřebujete nový výrobek nebo si můžete koupit použitý či repasovaný? Potřebujete výrobek vlastnit, nebo 
byste si jej mohli pronajmout, případně jej s někým sdílet a ušetřit tak na nákladech na údržbu a provoz? 
Sdílení automobilů, pronájem nástrojů a zařízení, půjčování předmětů do domácnosti či večerních šatů 
představuje udržitelnější možnosti než jejich zakoupení. A pokud máte doma dítě, uvažovali jste o plenách 
a ubrouscích, které lze prát? Dlouhodobě vám ušetří peníze, dodávají se v hezkém provedení a mají i urči-
tou hodnotu pro následný prodej. Případně se můžete podívat, zda ve vaší oblasti neexistují firmy, které 
pleny pro opakované použití sbírají, perou a rozvážejí. A podle toho, kde žijete, můžete zabránit vyvážení 
tun zbytečného odpadu na skládku a vzniku nebezpečných emisí metanu, nebudete-li používat jednorá-
zové pleny. Informujte se o ekonomice recyklace a pohovořte o této problematice s přáteli a rodinou. 

Zelená ekonomika

Zelená ekonomika neboli ekonomika recyklace se týká způsobu výroby, nákupu i spotřeby. Cílem je eli-
minovat odpad a získat maximum z cenných surovin, které těžíme. Místo používání krátkodobých před-
mětů, které zakrátko (případně poté, co se rozbijí) již nepotřebujeme a vyhodíme, upřednostňuje zelená 
ekonomika výrobky, které je možné snadno opravit, znovu použít, rozmontovat, recyklovat či kompos-
tovat. To vede k minimalizaci odpadů a k obezřetnému nakládání s omezenými přírodními zdroji. 
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 Peněženka

Utrácíte peníze, aniž by to bylo potřeba?

Pokud podniknete opatření bránící plýtvání potravinami, energií a vodou, ušetříte současně peníze, které 
budete moci vynaložit na to, co máte nejraději. Pokud se budete řídit tímto návodem, přispějete také k zacho-
vání naší krásné přírody a vyhnete se nákladům na likvidaci odpadu a nápravu poškozených ekosystémů.

Dinosaurus na hraní

Vyhyne někdy spotřeba založená na vyhazování? 

V zelené ekonomice nebo ekonomice recyklace budeme spíše uživatelé než spotřebitelé. Výrobky se budou 
vyrábět tak, aby byly trvanlivé a aby mohly být následně znovu využívány a přepracovávány. K jejich výrobě 
se budou používat biologické materiály, které lze snadno vrátit do přírody, a také obnovitelné zdroje energie. 
Nic nebude ztraceno, vše se bude transformovat a množství odpadu se sníží na nulu. Informujte se o ekono-
mice recyklace. Představuje vzrušující a dynamický model, který respektuje omezenost přírodních zdrojů na 
naší planetě. Tato ekonomika bude též vyžadovat nové dovednosti a nové nápady, a to ve všech odvětvích. 
Buďte součástí budoucnosti, nikoli minulosti. 
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