


Posviťme si na spotřebu
Naše obchody jsou plné zboží. Vše, co 
nakoupíte, se musí někde vypěstovat 
nebo vyrobit. Každá taková činnost 
vyžaduje zdroje – suroviny, vodu, energie 
nebo půdu a také lidské úsilí. 
A každá taková činnost také dopadá na 
naše životní prostředí.

A co víc, ty suroviny, vodu, energie i 
lidskou práci musí někdo zaplatit – ať už 
je to kus sýra, limonáda, káva nebo 
plastová vanička, nápojová plechovka 
nebo kelímek. Ano, celé to platíte vy – 
a je úplně jedno, jestli tu konkrétní věc 
sníte, vypijete nebo vyhodíte.

Jíst musíte, ale jaké bude vaše spotřeba 
mít důsledky, je tak trochu na vás. 
Chceme ukázat, že zamyšlením se a 
drobnými změnami ve spotřebním 
chování je možné méně zatížit životní 
prostředí, ale třeba i svojí peněženku. 

A že to vlastně není nic složitého.
V našem povídání se zaměříme na 
takzvané zboží denní spotřeby, zejména 
potraviny. Důvod je nasnadě – potraviny 
nakupujeme pravidelně, malá zátěž pro 
životní prostředí se opakováním nasčítá 
a částka vynaložená na zbytečný obal 
vlastně také.

Na co se pokusíme odpovědět?
Spolu s nakupovaným zbožím kupujete 
i spoustu obalů – papírových, skleněných 
a hlavně plastových. Někdy je obal 
dokonce mnohem větší než výrobek 
samotný. Jsou všechny tyto obaly 
opravdu nutné? A jak je to s jedno-
rázovými nákupními taškami? Ty papírové 
jsou  bohužel stejně špatné jako ty 
plastové!

Říká se, že obal prodává. A nejen obal, 
hlavně značky a různá propagační tvrzení 
na obalech. Slogany „krémově jemný“ 
nebo „nebeská chuť“ už berete s rezervou. 
Umíte ale poznat seriózní značku, která se 
nám snaží říct, že je nějaký výrobek více 
„eko“ než ten jiný? Není to jen trik? Podle 
evropského průzkumu několika stovek 
tvrzení výrobců to trik často je. Jak to 
poznat?

Jak je možné, že pouhý kilogram 
hovězího masa za sebou nese 27 kilo-
gramů oxidu uhličitého? A jak se do šálku 
kávy vejde 190 litrů vody? Tohle není trik, 
to jsou jen hodnoty uhlíkové a vodní 
stopy pro neslavné rekordmany na 
našich jídelních stolech. Co vám mohou 
tyto „stopy“ prozradit? A jak s touto 
informací pracovat?

Odkud na pulty našich obchodů putují 
různé potraviny? Je možné pěstovat 
brambory v poušti? A kolik kilometrů 
může nacestovat obyčejná bavlněná 
košile, než si jí obléknete? Je opravdu 
„cool“ nechat si přivézt oběd?

Jak poznat, které části nákupního košíku 
životnímu prostředí opravdu škodí? Stačí 
na to uhlíková a vodní stopa, nebo je to 
složitější? A co se skrývá pod trochu 
tajemnou zkratkou LCA?

A kde hledat další informace a rady?

vydejme se společně hledat odpovědi!



Obal pomáhá, chrání a taky trochu obtěžuje

Vyrobit hmotu lehkou, dobře tvarovatelnou 
a nerozbitnou se snažili lidé již od středověku. 
Tehdy se ze změklých a vyválených býčích rohů 
vyráběla sklíčka do luceren nebo oken. Na první 
plast, tak jak jej známe dnes, si lidstvo muselo 
ještě několik století počkat. Pradědeček všech 
plastů byl představen angličanem Alexanderem 
Parkesem v Londýně v roce 1862. Alexander, 
který se původně zabýval vylepšováním slitin 
kovů, ale v nových hmotách viděl budoucnost. 
A trefil se – představená hmota parkesin měla do 
té doby naprosto nevídané vlastnosti. Byla tvrdá 
jako rohovina, ale přitom ohebná, dala se snadno 
opracovávat, barvit nebo odlévat. Alexander 
neusnul na vavřínech a pokračoval ve vymýšlení. 
Světlo světa spatřil celuloid, z něhož se vyráběly 
filmové pásy nebo třeba kulečníkové koule. 
Doba plastová začala.

Naprostá většina potravin, které nabízejí supermarkety (a nejen ty), je balených. Obaly jsou 
vyrobeny z různých materiálů, ale významně převažují obaly plastové. Plasty jsou levné a mají 
řadu výhodných vlastností.

Ikona soudobých plastů – PET lahev – spatřila světlo světa v roce 1977. 
A o jedenáct let později, v roce 1988 se nápoje v PETkách objevily i v tehdejších 
československých obchodech. Tehdy do nich byla stáčena limonáda PEPSI.

Představte si dobu, kdy byla limonáda v PETce spíše raritou a zajímavostí. Po 
použití neputovala do odpadu, ale byla využívána jako lahev na pití na výlety a 
podobně. Většina nápojů se prodávala ve vratných skleněných lahvích. 

A nejen nápojů ale i mléko nebo jogurty. Salámy a sýry nám zabalili 
v obchodě do papíru, maso ve vaničkách se téměř nevyskytovalo.



Dnes se naše nákupní košíky se plní hromadou obalů. A tyto obaly se poté ocitají v kontejnerech 
na separovaný odpad. Po jednom jediném použití. Není to škoda?

Některé obaly nutně skončí v odpadu, protože jsou po vybalení produktu k ničemu. Takového 
igelitového obalu od masa nebo ryb se každý chce spíše rychle zbavit, aby nezaplavil domácnost 
nelibým odérem.

Ale ne všechny obaly je nutné hned proměňovat v odpad. Co je znovu využít? Dva tipy od 
pražských rodin:

Zdeňkova rodina sbírá od 
podzimu pevnější kelímky od 
jogurtů. V nich si na jaře 
předpěstovává sazeničky květin 
a zeleniny. Kelímky rodině ušetří 
několik stovek korun za nákup 
sadbových misek, které stejně 
více než jednu sezonu nevydrží.

Vlasta ráda houbaří a  úlovky také 
zavařuje. Každá sklenice , kterou 
nevyhodí do odpadu, jí ušetří 15 až 
20 korun. Tolik dnes stojí běžná 
zavařovačka, kterou by jinak musela 
koupit. Sklenice využívá opakovaně 
a do bílého kontejneru putují jen ty, 
kterým dosloužila víčka.

Každým znovuvyužitím dáváte něčemu, co by se stalo odpadem nějaký smysl. 
A kromě životního prostředí pomůžete i trochu své peněžence.

K opakovanému využití obalů vedou i někteří výrobci. Zejména v sortimentu 
drogerie se tak můžete setkat s takzvanými náhradními náplněmi. Fígl je v tom, 
že třeba u tekutého mýdla nekupujete (a neplatíte) poměrně těžkou lahvičku, ale 
zakoupíme jen lehký obal, z nějž se mýdlo přelije. A to šetří jak přírodu, tak i vaší 
peněženku. Zkuste se po nich v obchodě podívat.



Říká se, že obaly prodávají. Nejde však jen o design obalů, ale také o jejich velikost. Jako 
zákazníci podvědomě vnímáte, že pokud je obal velký, bude také obsahovat velké množství 
produktu. 

Na tohle vnímání někteří výrobci sází a snaží se vám prodat vlastně jen vzduch. Třeba na pohled 
veliká krabice tak může skrývat jen docela malý sáček se sušenkami a pak už jen jedno velké 
prázdno. 

Ne vše, co se prodává v obchodech je zabaleno přímo od výrobce. To je fajn, ale jak si to 
nebalené zboží odnést k pokladně a pak i domů? Meloun nebo třeba dva pomeranče dáte do 
košíku jen tak, ale co třeba kilo brambor nebo deset rohlíků? 

Obchodníci vycházejí vstříc a nabízejí tenké šustivé sáčky, do kterých si můžete vybrané zboží 
zabalit. Tyto sáčky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu a každý z nich váží 2 gramy. 
To je vlastně skoro nic. Jenže takový sáček si bereme v obchodě opakovaně. Třikrát týdně 
rohlíky a jednou týdně nějakou zeleninu do sáčku a za rok je to zbytečný půlkilogram plastu, 
který určitě skončí přinejlepším v kontejneru na tříděný odpad. 

Naštěstí i tomu se dá předcházet. Řada obchodů nabízí opakovaně použitelné sáčky. Do nich si 
zeleninu nebo pečivo zabalíte a příště si stačí sáček dát do nákupní tašky a použít jej znovu. A 
když je nechcete kupovat, není nic snazšího, než si je ušít třeba ze staré záclony. Zvládnou to 
i děti.

Takovýchto výrobků vůbec není málo – jen v databázi nadměrných obalů, kterou publikuje 
magazín dTest jich najdete téměř 600. Nadměrnými obaly se z vás někdo pokouší udělat 
hlupáky a navíc si s nimi domů přinášíte spoustu zbytečného obalového materiálu, který 
poputuje do odpadu. Zkuste se těmto obalům vyhnout – většinou to jde jednoduše přečtením 
informace o velikosti obsahu.

https://www.dtest.cz/nadmerne-obaly



Zmínili jsme nákupní tašky. Ti, co si tašku zapomněli doma, si jí mohou v obchodě za pár korun 
koupit. S opakovaným použitím se u takové tašky většinou nepočítá. Obchodníci takovou tašku 
nemohou nabízet zdarma – to jim zakazuje zákon. Ale také nechtějí, aby stála moc peněz. Takže 
kvalita odpovídá ceně. 

Domů si tak přinesete další odpad. Buď plastový, nebo papírový. A možnosti znovupoužití takové 
tašky? Jedním slovem mizivé. Pokud se nepotrhá ještě cestou z obchodu, je možné v ní odnést 
další nákup, ale jak často se to povede? Takže získáváte trochu dražší sáček do odpadkového 
koše. Není proto lepší nosit v batohu, kabelce nebo v kapse bundy skladnou síťovku? V té 
odnesete bez úhony stovky nákupů.

PE HD
1–2 použití
cca 3 Kč  8  kg

PE LD
2–3 použití
cca 8 Kč 15  kg

Papír
1–2 použití
cca 7 Kč 10  kg

Polyester
>100 použití
cca 100 Kč 20  kg

Bavlna
>50 použití
cca 85 Kč 15  kg

Studie Porovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_181228_tasky/$FILE/LCA%20-%20studie%20final.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_181228_tasky/$FILE/LCA%20-%20studie%20final.pdf


co se skrývá za značkami?

Vědci z Oxfordské univerzity si pohráli se 
značením jídel ve firemních kantýnách. Vedle 
sendvičů, teplých u studených jídel se objevil malý 
symbol zeměkoule, zbarvený zeleně, oranžově 
nebo červeně s písmenem od A do E uprostřed. 

Doprovodná cedule zahrnovala výzvu "Seznamte 
se s našimi novými ekoznačkami". Tříbarevná 
škála doplněná pěti písmeny shrnula desítky 
hodnot o dopadu použitých ingrediencí i způsobu 
přípravy pokrmu na životní prostředí. Ve snaze 
zvýšit zájem konzumentů masa o bezmasé 
pokrmy se označení jídel vyhýbalo slovům 
„veganský“ nebo „vegetariánský“, aby se 
spotřebitelé necítili být manipulováni. 

A výsledek se dostavil – zájem o bezmasé (a tedy 
životní prostředí méně zatěžující) pokrmy 
skutečně vzrostl.

Nálepka „eko“ na zboží už dávno není lákadlem pro hrstku přesvědčených.  Jednoduché 
informaci, kterou poskytují nejrůznější „eko“ nálepky, spotřebitel rozumí a je ochotný se jí řídit.

Zájem o nejrůznější „eko“ nálepky bude postupně růst. Stále více lidí se totiž 
zajímá nejen o kvalitu nakupovaných produktů, ale také o to, zda spotřebovávané 
produkty zbytečně nezatěžují planetu.

Přitom většina lidí netuší, jak takový dopad posoudit a upřímně řečeno, ani to 
detailně posuzovat nechtějí. A je také jen velmi málo takových, kdo čtou malým 
písmem vytištěné obsáhlé informace na každém produktu. 

A přesně pro takovéto spotřebitele jsou určeny jednoduché, jedním pohledem 
postřehnutelné a vyhodnotitelné značky.



Stále více výrobců si to uvědomuje a ve snaze zvýšit prodej konkrétního produktu oslovují 
zákazníky různými značkami i slogany nebo  tvrzeními. Někteří k tomu přistupují férově, jiní trochu 
švindlují.

To švindlování není vůbec ojedinělé. Evropská komise a národní spotřebitelské úřady států EU v 
roce 2020 prověřily několik stovek tvrzení publikovaných na webových stránkách různých výrobců, 
která se týkala vlivu výrobku na životní prostředí. 

Z šetření vyplynulo, že 42 % tvrzení bylo přehnaných nebo nepravdivých či klamavých a ve více než 
polovině případů také obchodník či výrobce nepředložil pro svá tvrzení dostatečné důkazy, podle 
nichž by se dala ověřit jejich pravdivost.

Podívejme se na několik příkladů značení, se kterým se můžeme setkat

Značka BIO, ať již známá česká zebra její evropská podoba jsou značkami důvěryhodnými. Právo používat 
takovou značku má jen výrobce, který splní přísné podmínky kladené na biopotraviny. Ty jsou státními 
autoritami důsledně kontrolovány a jejich dodržování je přísně vymáháno.

BIO

Česká potravina

Dalším důvěryhodným označením je symbol české vlajky s textem Česká potravina. Toto označení najdeme 
třeba na balené zelenině, sýrech nebo salámech. Označení garantuje silná profesní organizace a značka 
garantuje výrobu produktu v České republice a zaručuje významný podíl tuzemských surovin.

V-Label

Symbol žlutého kolečka se stylizovanou rostlinou označuje zboží vhodné pro vegetariány nebo vegany. 
Držitelem značky, který uděluje licence a kontroluje dodržení licenčních podmínek je švýcarská firma 
V-Label. Zde se jedná o značku komerční, ale přesto důvěryhodnou.



Recyklovatelný obal

Ale bohužel je také značení méně férové.

Třeba taková kulatá zelená značka na obalu od šunky. Tvrzení samo o sobě je jistě pravdivé – plastový 
obal je recyklovatelný. Stejně jako téměř každý plastový obal. Zde je patrná snaha výrobce vnutit 
představu, že zrovna tento obal je pro životní prostředí příznivější než obaly jiné.

U takovýchto označení je navíc třeba přemýšlet nad významem slov, které jsou nám předkládána – třeba 
nad rozdílem mezi slovy „recyklovatelný“ a „recyklovaný“.

Nejmenším zlem je vychvalování samozřejmých vlastností. Zkuste si to představit na tvrzení 
„Naše citrony jsou zcela bez tuku“. Většina soudných lidí by si poklepala na čelo a myslela si, že 
se marketér zbláznil.

vychvalování samozřejmé vlastnosti

Méně plastů

U těchto  pracích kapslí výrobce tvrdí, že obsahují „až o 97 % méně plastů“ a že vytvoří „méně emisí CO2 
při převozu“. Ve srovnání s čím má tento „ekozázrak“ méně plastů a ve srovnání s čím má méně emisí? 
Vysvětlení je pod hvězdičkou a po dlouhém a pečlivém hledání najdete miniaturním písmem napsané, že 
je to ve srovnání s  tekutým pracím prostředkem baleným v plastových lahvích, tedy naprosto jiným 
výrobkem.

zveličování vlastnosti, zavádějící srovnání

Musíme si dávat i pozor na takzvaná tvrzení výrobce. To jsou často výrazným způsobem provedená 
označení, které nám výrobce předkládá k uvěření. Tato tvrzení by měl výrobce umět prokázat, ale 
kde není žalobce, není ani soudce. Příkladem takovéhoto tvrzení mohou být líbivé výroky „Vyrobeno 
z českého mléka“ nebo třeba „Chrání planetu“. Takovýchto tvrzení může výrobce napsat kolik chce, 
ale znalý spotřebitel by jim vůbec neměl věnovat pozornost. Zvláště opatrní bychom měli být třeba 
k tvrzením „klimaticky neutrální“ a „CO2 neutrální“ a podobným, která se začínají na mnoha 
výrobcích objevovat.
Dalším příkladem je vytěsňování negativně vnímaných označení z popisu výrobků. Dejme tomu u  
povinného uvádění přítomnosti glutamátu sodného ve výrobcích. Téměř každý spotřebitel ví, že 
označení této přídatné látky je E621 a podle tohoto označení jí také spousta z nás hledá. Výrobci 
proto skrývají tuto látku pod názvy „bílkovinný hydrolyzát“ nebo „kvasničný extrakt“. Pravidla pro 
označování tak splní a označení nepůsobí tak negativně.



Recyklační značka

Někdy jsou v tom ale výrobci nevinně

Příkladem jsou třeba recyklační značky, které jsou na obalu uváděny povinně. Mají podobu recyklačního 
trojúhelníku a neznamenají nic víc než informaci, z jakého materiálu je obal vyroben.

To se stane v případě, kdy je výrobek označen značkou, kterou výrobce použije správně nebo 
dokonce povinně, ale spotřebitelé nejsou schopni správně pochopit její význam.

označení materiálu obalu

Tidyman

Známý obrázek panáčka vyhazujícího cosi do koše pouze označuje doporučený způsob likvidace obalu – 
tedy že má být vhozen do vhodné sběrné nádoby.

pokyn k likvidaci obalu

Zelený bod

I značka zeleného bodu může vyvolat pozitivní dojem o šetrnosti produktu k životnímu prostředí. Přitom 
ale pouze naznačuje, že producent zaplatil poplatek za zpětný odběr a recyklaci odpadu.

zaplacen poplatek

Faitrade

Nakonec se podívejme na respektovanou a populární značku Fairtrade. Tato značka zaručuje, že produkt 
byl vypěstován a obchodován spravedlivě, bez vykořisťovatelských praktik, používání dětské práce a že 
za něj dostal farmář spravedlivou odměnu. I když řada fairtrade produktů je pěstována šetrným 
způsobem a často i v biokvalitě, značka samotná tyto vlastnosti nezaručuje.

férový obchod



Jak tedy přistupovat ke značení?

Naše doporučení je na první pohled jednoduché

Zapamatujte si několik respektovaných značek, seznamte se 
s tím, co vyjadřují a těmi se řiďte.1
U značek, které neznáte, buďte obezřetní a nedejte se jimi 
hned napoprvé ovlivnit. Pokud vás produkt označený 
takovouto značkou zaujal, značku si ověřte.2
U tvrzení výrobců přemýšlejte, co vlastně znamenají a za-
myslete se nad jejich významem a případně si jej zkuste na 
webu výrobce ověřit.3
Mějte stále na mysli, že to, co si koupíte, je jen na vás!!



náš talíř plný co2

Koncept uhlíkové stopy souvisí se starší myšlenkou 
ekologické stopy, kterou na počátku 90. let 20. století 
vymysleli kanadský ekolog William Rees a regionální 
plánovač švýcarského původu Mathis Wackernagel na 
Univerzitě Britské Kolumbie.

Zatímco ekologická stopa je prezentována jako celková 
plocha půdy potřebná k udržení určité činnosti nebo 
populace a zahrnuje dopady na životní prostředí spojené 
se spotřebou vody, a množstvím půdy využívané k pro-
dukci potravin, je uhlíková stopa o něco jednodušší. Její 
hodnota uvádí hmotnost emisí skleníkových plynů. 
Vyjadřuje v gramech, kilogramech nebo tunách 
takzvaného ekvivalentního CO2.Skleníkových plynů je 
totiž více druhů a každý z nich má jinak velký účinek na 
oteplování.

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na změnu 
klimatu. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří 
množství skleníkových plynů, které odpovídají určité činnosti či výrobku.

Uhlíková stopa se zaměřuje na emise skleníkových plynů spojené se spotřebou. 
Zahrnují se tak emise spojené i se zbožím, které se vyrábí jinde a do místa 
spotřeby se dováží a zohledňují se emise spojené s mezinárodní dopravou a 
přepravou. V důsledku toho se uhlíková stopa v některé zemi může zvýšit, i když 
emise uhlíku uvnitř jejích hranic klesají.

Mezi lety 2010 a 2017 se celkové globální emise CO2 zvýšily z 33,1 miliard tun 
(gigatun) na 36,2 gigatun a očekává se, že se budou dále zvyšovat. Zatímco 
emise na celém světě rostou, země, které vypouštějí nejvíce emisí, nedělají dost 
pro snížení svých emisí a uhlíkové stopy. To představuje velký problém, protože 
mnoho zemí očekává, že tyto vyspělé země povedou iniciativy za snížení emisí.



Dvacet největších producentů emisí CO2 je zodpovědných za 78 % celkových světových emisí.

Podle údajů z roku 2017 na pomyslných a v tomto případě  velmi neslavných stupních stály tři 
velké země. Ty mají přibližně poloviční podíl (45 %) na celovětových emisích CO2.
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Jak s tím souvisí naše spotřeba?

Ve vyspělých zemích tvoří největší složku uhlíkové stopy jednotlivce doprava a spotřeba energie 
v domácnosti. Ze spotřeby zboží pak tvoří významnou část uhlíkové stopy potraviny. A zde je 
prostor pro každého člověka. Nikdo nechce trpět zimou nebo hladem. A také nikdo nemůže 
dnes chodit všude pěšky. Ale přesto je možné změnit některé své zvyky a svojí malou troškou 
přispět ke snížení uhlíkové stopy.

Pokud třeba nahradíte 200 gramový hovězí steak stejným množstvím kuřecího masa, sníží se 
uhlíková stopa jediného jídla o více než 4 kilogramy CO2. Ti co dávají přednost vepřovému masu, 
jistě ocení, že i tato náhrada za hovězí přinese o téměř 3 kilogramy méně emisí CO2. Hovězí 
maso je totiž spolu s jehněčím masem jedním z potravinových rekordmanů právě v hodnotě 
uhlíkové stopy.

15 kg



A co teprve, když maso z jídelníčku zcela vynecháme nebo alespoň omezíme. 
Vegetariáni mají asi poloviční uhlíkovou stopu související se stravováním ve srovnání s milovníky 
masa. Omezení masa v jídelníčku tedy znamená významné snížení uhlíkové stopy spojené 
každého jednotlivce.

Nabízí se otázka, zda to má smysl, když jsme dosud hovořili o miliardách tun emisí, ve kterých se 
pár kilogramů z jednoho oběda snadno ztratí. Kouzlo je ale v počtu obyvatel a opakování. Zkusme 
se podívat, jak se projeví, pokud změnu jídelníčku uděláte na jediný rok. 

Zcela bezmasý jídelníček znamená pro každého člověka roční snížení emisí CO2 o přibližně 1,6 
tuny oproti jídelníčku konzumenta masa. Takových lidí je však u nás málo (podle průzkumu 
Agentury IPSOS asi 5 %). 

A jak o kolik snížíte své emise, když si maso odpustíme alespoň někdy? Třeba jednou v týdnu? A 
nebo si maso, tak jako naši předkové dopřejeme jen v neděli?
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Ve snižování osobních emisí můžeme jít ještě dále. Třeba tak, že budete dávat přednost 
potravinám, které příliš daleko necestují. Například jediný kilogram zeleniny dovezené z jihu 
Evropy představuje navíc 0,1 kilogramu emisí právě z dopravy. U kilogramu česneku z Číny to je 
pak trojnásobek.

0,1 kg 

0,3 kg 

A pamatujte i na to, v čem jsou naše potraviny zabalené a jak s použitým obalem naložíme.
Třeba obal jogurtu ve sklenici má 7x vyšší uhlíkovou stopu než lehký plastový kelímek. Pokud 
skleničku od jogurtu použijeme opakovaně, můžeme skóre vyrovnat.

Se zjištěním, jak je to s uhlíkovou stopou vašeho nákupního košíku nebo jen talíře pomůže 
internetová kalkulačka uhlíkové stopy. Kalkulaček je dostupných více a my doporučujeme 
kalkulačku od společnosti CI2.

Uhlíková stopa dopravy



Vodní stopa aneb voda v suchých věcech

Koncept vodní stopy byl vytvořen v roce 2002 Arjenem Hoekstrou, 
profesorem vodního hospodářství na univerzitě v Twente v Nizo-
zemsku a spoluzakladatelem a vědeckým ředitelem sítě Water 
Footprint Network, při práci v Institutu pro vodu UNESCO. 

Vodní stopa se používá jako metrika pro měření množství vody 
spotřebované a znečištěné při výrobě zboží a služeb v celém jejich 
dodavatelském řetězci.

Hodnoty virtuální vody u masa jsou překvapivě vysoké. Z masa 
zabírá první příčky velikosti vodní stopy, podobně jako u stopy 
uhlíkové, zejména to hovězí. O něco lépe je na tom maso vepřové 
nebo drůbeží.

Téměř každý produkt, který nakupujeme, potřebuje pro své vypěstování či výrobu nějaké množství 
vody. Toto množství vody je možné vyjádřit jako takzvanou vodní stopu, někdy také nazývanou 
virtuální voda. Virtuální se jí říká proto, že voda sice není v produktu přímo obsažena, ale cestou 
do našeho nákupního košíku jí někdo musel spotřebovat. Vodní stopa tak spolu s uhlíkovou 
stopou poskytne dobrý obrázek o vlivu spotřeby na životní prostředí.

Celková roční spotřeba virtuální vody činí u průměrného Němce nebo Brita pod 
1000 m3, u průměrného Francouze přes 1400 m3 a u průměrného Čecha přes 
1600 m3. Pro představu – jeden 25 metrový plavecký bazén má objem přibližně 
500 m3. Významná část celkové spotřeby virtuální vody připadá na potraviny. 

Rozdíly ve vodní stopě proto významně závisí na typickém jídelníčku v jedno-
tlivých zemích. Francouzi si dopřávají víno a sýry, Češi zase konzumují hodně 
masa a právě tyto potraviny mají vysokou vodní stopu.



Jak jsou na tom některé produkty?

Mnohem nižší vodní stopu než maso má zelenina a brambory. Kilogram zeleniny v sobě skrývá 
přibližně 300 litrů virtuální vody, u brambor je to o něco méně – asi 250 litrů. Pokud jsou však 
brambory pěstované v egyptské poušti , tak na jejich produkci je třeba 500 litrů vody.

Naopak ještě vyšší vodní stopu než maso má třeba káva a čokoláda. S jediným šálkem silného 
espressa vypijeme kromě tekutiny samotné dalších 190 litrů virtuální vody, a pokud si ke kávě  
dáme na chuť desetigramovou kostičku čokolády, zatížíme naší bilanci virtuální vody o dalších 
170 litrů.

Kromě potravin se na množství virtuální vody spojené se spotřebou podílí například textil, 
zejména bavlna. Třeba jedny bavlněné džíny skrývají 8 tisíc litrů virtuální vody.

Jak vodní stopu snížit?

I zde je rada podobná jako u stopy uhlíkové. Spotřebovávat méně masa a více zeleniny. Téměř 
třetina vodní stopy Čechů totiž připadá na vrub konzumace masa. 

Průměrný obyvatel ČR spotřebuje podle údajů Ministerstva zemědělství ročně 8 kg hovězího, 
43 kg vepřového a 26 kg drůbežího masa. 
Jen tato spotřeba představuje téměř 500 m3 virtuální vody.  Jakékoli snížení spotřeby masa, 
zejména hovězího, proto může přinést zásadní snížení osobní vodní stopy každého z nás. Nebo 
si zkusme říct, že tu kávu a čokoládu si necháme jen na bezmasé dny 

Pamatovat si vodní stopu každého spotřebovávaného produktu jistě nejde. Ale naštěstí, 
podobně jako u uhlíkové stopy, existují na webu různé kalkulačky, kde si můžete vodní stopu 
vašeho talíře nebo nákupního košíku snadno spočítat.

170 000 l / kg

15 500 l / kg

8 000 l / ks
190 l / ks



cesty zboží sem a tam

Přeprava zboží je zatím stále poměrně 
levná a tak se k zátěži životního prostředí 
způsobené pěstováním plodin a výrobou 
potravin přidává další zátěž v podobě 
nekonečných kilometrů nákladní dopravy.

Dopad dopravy na emise skleníkových 
plynů není zanedbatelný – celosvětově se 
na jejich produkci podílí přeprava zboží 
sedmi procenty. A dá se očekávat, že její 
podíl spíše poroste.

Navíc doprava představuje i další zátěž 
než jen emise CO2 – je s ní spojen hluk, 
emise oxidů síry, prachu a také zábory 
půdy, na které vedou silnice.

Představte si celkem běžnou dovolenkovou cestu autem do Chorvatska. Jste skoro celý den 
zavření v autě, popojíždíte v kolonách a na konci cesty jste pořádně unavení. Podobně úmornou 
cestu ale stráví na cestách každý den zboží, které si kupujeme v českých obchodech.
A nejedná se třeba jen o exotické ovoce, které se u nás pěstovat prostě nedá. Na dlouhou cestu 
se vydávají i potraviny, které si umíme docela dobře doma vypěstovat doslova za humny.

Po Evropě se toto zboží převáží zejména po silnici kamiony, z mimoevropských 
zemí pak buď nákladními loděmi, nebo, i letecky.  Největší dopad na klima má 
přeprava potravin letadlem. Ta vytváří asi 10x více emisí, než silniční doprava 
jídla a asi 50x více, než doprava námořní.

Dovoz kilogramu rajčat ze Španělska představuje 0,11 kg emisí CO2, kilogram 
česneku dovezeného z Číny přináší 0,3 kilogramu emisí a přeprava kilogramu 
hovězího masa z Argentiny přidá k už tak jeho velké uhlíkové stopě dalších 
0,2 kilogramu emisí CO2.



Tři cestovatelské příběhy

Cesta egyptské brambory

Mezi největší vývozce brambor patří Egypt. Vypěstuje se zde téměř 3 miliony tun brambor 
ročně. Bramborová sadba se dováží do Egypta tisíce kilometrů ze Skotska. Sklizené brambory 
se balí do vaků, a aby nevysychaly, přidává se do balení rašelina. Ta se dováží z Irska. Zabalené 
brambory se vyvážejí do Evropy i Ruska. Sklizené brambory cestují několik stovek kilometrů v 
kamionu do přístavu, odkud putují po moři třeba do evropských přístavů. A pak zase po silnici 
až do našich obchodů.

Jak vodní stopu snížit?

I zde je rada podobná jako u stopy uhlíkové. Spotřebovávat méně masa a více zeleniny. Téměř 
třetina vodní stopy Čechů totiž připadá na vrub konzumace masa. 

Průměrný obyvatel ČR spotřebuje podle údajů Ministerstva zemědělství ročně 8 kg hovězího, 
43 kg vepřového a 26 kg drůbežího masa. 
Jen tato spotřeba představuje téměř 500 m3 virtuální vody.  Jakékoli snížení spotřeby masa, 
zejména hovězího, proto může přinést zásadní snížení osobní vodní stopy každého z nás. Nebo 
si zkusme říct, že tu kávu a čokoládu si necháme jen na bezmasé dny 

Pamatovat si vodní stopu každého spotřebovávaného produktu jistě nejde. Ale naštěstí, 
podobně jako u uhlíkové stopy, existují na webu různé kalkulačky, kde si můžete vodní stopu 
vašeho talíře nebo nákupního košíku snadno spočítat.

Cesta fazolkového lusku

Pro některé potraviny je doprava po zemi a moři příliš pomalá. Třeba pro fazolkový lusk 
vypěstovaný v Keni musí najít zákazníka velmi rychle, jinak by se zkazil. Lusků se v Keni 
vypěstuje několik desítek tisíc tun. Fazolové lusky po sklizni čeká 6 a půl tisíce dlouhá cesta. 
Nejprve chladícím vozem na letiště, kde se přeloží do letadel a putují do různých zemí Evropy.

Cesta bavlněné košile

Obyčejná bavlněná košile váží okolo 300 gramů, ale nejméně stejné množství emisí připadne na 
její dopravu. Má totiž  za sebou dobrodružnou cestu dlouhou desítky tisíc kilometrů. Bavlna 
vyrobená v USA se doveze do Bangladéše, kde je košile vyrobena a odtud putuje lodí třeba do 
německých přístavů a z nich po silnici k nám.



Koloběh zboží a jak se na něj dívat

Představme si, že chceme třeba posoudit, který obal 
na nápoje je vlastně „ekologičtější“.
Životní cesta vratné skleněné lahve může být třeba 
takováto: vyrobí se ze dvou třetin z křemičitého písku a 
dolomitu a z jedné třetiny ze starých střepů. Odveze se 
do plnírny, tady jí důkladně umyjí (a spotřebují tak vodu 
a nějaké čistící prostředky), naplní, zavíčkují, umístí do 
přepravek, ty naskládají na palety, odvezou do obchodu 
a prodají. 
Zákazník použitou lahev vrátí a v obchodě jí opět 
umístí do přepravek, naskládají na palety a odvezou 
zpět do plnírny, kde jí zkontrolují, umyjí a tak dále, a tak 
dále. Tak se pouť lahve zopakuje třeba desetkrát. 
Lahve, které již není možné použít, skončí jako 
skleněný odpad a použijí se třeba na výrobu nových 
lahví.

V minulých kapitolách jsme shrnuli celkem jednoduché ukázky, jak naše spotřeba negativně 
ovlivňuje životní prostředí. Pokud bychom chtěli mít detailní přehled o dopadu naší spotřeby na 
životní prostředí, museli bychom svůj nákupní košík analyzovat mnohem podrobněji. Uhlíková a 
vodní stopa jsou dobrými pomocníky, ale postihnou jen část dopadu výrobku nebo služby.
Celkový dopad výrobku nebo služby na životní prostředí je možné popsat metodou hodnocení 
životního cyklu výrobků a služeb, která je známá pod zkratkou LCA z anglického Life-Cycle 
Assessment. To ale vůbec není vůbec jednoduché.

Každý krok výroby nebo manipulace s produktem  vyžaduje to, čím jsme se 
zabývali již v úvodní kapitole  – suroviny, energii, vodu a lidskou práci.

Pro celkové posouzení vlivu jakéhokoli produktu na životní prostředí je třeba znát 
zejména jaká je celková spotřeba energie pro jeho výrobu, spotřebu paliv, kolik je 
skryté energie v materiálu, jaká je spotřeba vody při výrobě i kolik a jakých 
znečišťujících látek při výrobě a používání uvolní do vody a do ovzduší. 

A samozřejmě je třeba započítat všechny uvedené údaje spojené s likvidací již 
nepotřebného výrobku a případný odpad, který po likvidaci zbude.



Z  mimořádně zjednodušeného oběhu zálohované lahve popisu je patrné, že komplexní 
hodnocení vlivu produktu na životní prostředí je docela věda. Skutečně podrobné hodnocení 
vyžaduje nejen detailní znalost složení produktu, ale i všech výrobních postupů, manipulace a 
dalších úkonů, které jsou s produktem a jeho dopravou spojeny. A aby to bylo ještě o něco 
složitější, je třeba zohlednit, z čeho se vyrábí spotřebovaná energie, jak daleko a jakým 
způsobem se přepravují jednotlivé suroviny i hotový výrobek. A záležet může i na tom, jakým 
způsobem se v místě spotřeby likvidují odpady.

Nikdo nevíme všechno a komplexní zhodnocení každého produktu v naší spotřebě, je v domá-
cích podmínkách nemožné. Vždyť jen souhrn poznatků ze studie posouzení vlivu 17 druhů 
nápojových obalů zabral na papíře více než 100 stran.

Co udělat můžete?

Určitě je dobré zjistit, které produkty používáte nejčastěji a u nich si pak zjistit uhlíkovou a vodní 
stopu. Pokud jsou vysoké, zamyslete se nad tím, zda je možné nákupy takovýchto produktů 
omezit nebo nahradit.

V domácích podmínkách také můžete snadno změřit jaký je poměr hmotnosti obalu oproti 
uchovávanému obsahu a případně nakupovat jiné varianty téhož zboží, kde je obalu poměrně 
méně.

Pomůže i důsledné třídění odpadu a případné podřízení nákupních zvyklostí dostupnosti 
třídících nádob. Pokud totiž budete třeba nakupovat nápoje v plechovkách a ty pak vyhazovat 
do směsného odpadu, bude zátěž pro životní prostředí mnohem vyšší než, kdybyste plechovky 
vytřídili pro recyklaci.

A nakonec to nejdůležitější – kupujte jen to, co opravdu využijete a co pak neskončí bez užitku v 
odpadu. Na tohle dokonce nepotřebujete žádné kalkulačky ani jiné sofistikované nástroje. U 
jídla je to jasné - plýtvat jím je neuctivé a nezdvořilé. Nepoužívané oblečení je možné dát do 
speciálního kontejneru, jehož obsah bude pečlivě roztříděn a vhodné kusy použije někdo jiný. 
Podobně nakládejte i s dalšími funkčními, ale pro vás již nepotřebnými předměty – nabídněte je 
známým nebo i jen tak – přes inzerát za odvoz.

Na tomto doporučení můžeme navíc pěkně ilustrovat princip cirkulární ekonomiky neboli 
oběhového hospodářství. Jeho uplatňování může životnímu prostředí hodně pomoci. Jde o to, 
oddělit od sebe suroviny do dvou nezávislých okruhů. V prvním kruhu cirkulují organické, 
biologické látky, které kolují v přírodě přirozeně. V druhém okruhu jsou látky s nimi spojené – 
tedy u potravin například obaly – které mají být do oběhu uváděny tak, aby bylo možné jejich 
opakované využívání. V optimální případě tak, aby nevznikla vůbec žádný odpad.



co na závěr?
Děkujeme, že jste knížku dočetli až sem.

Je možné, že jste hledali nějakou konkrétnější radu – třeba, který jogurt je ekologičtější a máte ho 
proto kupovat. Pokud ano, neradi jsme vás zklamali.

Otázky okolo spotřeby jsou rozmanité a často ani univerzální rada neexistuje. Každý máme jiné 
podmínky, každý mám rád něco jiného. A základem je se při nákupech zamyslet. A k tomu jsme, 
jak pevně doufáme, alespoň trochu pomohli.

A na úplný konec si dovolíme několik odkazů na specialisty.

Skvělou kalkulačku uhlíkové stopy a další informace o uhlíkové 
stopě najdete na stránkách společnosti CI2 – www.ci2.co.cz.

Kalkulačku vodní stopy a spoustu další informací o vodě najdete 
na webovkách www.h2ospodar.cz.

Rady a nápady, jak předcházet plýtvání potravinami, hledejte na 
stránkách spolku Zachraň jídlo – www.zachranjidlo.cz.

A pokud se chcete pustit do kompostování nebo si něco 
vypěstovat v některé z komunitních zahrad, zkuste se obrátit na 
společnost KOKOZA – www.kokoza.cz.

Rady k šetrnému provozu domácnosti najdete i na stránkách 
Zelené domácnosti www.zelenadomacnost.cz nebo 
Ekologického institutu Veronica www.veronica.cz.

A nemůžeme zapomenout – spoustu informací na vás čeká i na  
portálu Poraďme se na stránkách www.poradme.se/spotreba.

http://www.ci2.co.cz/
http://www.h2ospodar.cz/
http://www.zachranjidlo.cz/
http://www.kokoza.cz/
http://www.zelenadomacnost.cz/
http://www.veronica.cz/
http://www.poradme.se/spotreba
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