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Tak jsem si jednou sám se sebou zahrál
takovou hru. Spočítal jsem si totiž svoji
ekologickou stopu, kterou jsem měl v České
republice a porovnal ji s tou nynější v USA.
Hádejte, která z nich mi vyšla vyšší? No,
přece ta americká! Překvapivé? Ani ne…

Překvapení… a hledání příčin
Moje ekostopa v České republice činila „pouhých“ 2,6 gha (globálních hektarů – blíže
viz článek Ekologická stopa aneb kam vedou naše kroky), kdežto průměr na jednoho
obyvatele v našem státě je 4,8 gha. Měl jsem tedy výrazné rezervy. Na druhou stranu
průměr obyvatele naší planety je 2,2 gha a udržitelná ekostopa závisející na biokapacitě
Země je 1,8 gha. Můj celkem „dobrý“ výsledek byl dán především tím, že jsem žil do té
doby s rodiči a bratrem ve společné domácnosti v Praze, kde jsem i studoval. Takže
veškeré dojíždění obstarávala pražská MHD. Moje největší zátěž proto představovala tzv.
ekostopa jídla, a to 1,6 gha. Jelikož nejsem vegetarián, tak na otázku: jak často konzumuji
živočišné výrobky? Jsem byl nucen popravdě odpovědět, že téměř pokaždé. Nijak zvlášť
jsem také neohromil, pokud se týče průmyslově zpracovaných a balených potravin.
V normálním krámě je to převážná část, která se tam dá koupit. Ale jinak jsem se choval
vcelku ekologicky.
Horší to bylo po mém dočasném přestěhování do Ameriky. To mi ekostopa hned
vyskočila na 10,1 gha, a to průměrný Američan ji má „pouze“ 9,6 gha. Ani mi moc
nepomohlo, že nevlastním auto, ale jen si ho příležitostně půjčuji k výletům. Jenomže je
pravda, že ty výlety počítám na stovky mil a ne na desítky kilometrů jako doma. Stejně

mi to ale přišlo divné s tou moji ekostopou, protože v porovnání s „normálními“
Američany se chovám výrazně ekologičtěji. Chodím pěšky a nejezdím denně do práce
autem, třídím odpad a používám šetřící žárovky. Opět však zapracovalo to zatracené
jídlo. Když na stejnou otázku o konzumaci živočišných produktů odpovím stejně, tj.
téměř pokaždé, jelikož denně snídám jogurt s marmeládou, abych byl zdravý, evidentně
to má jiný rozměr než v České republice. V USA je přeci jenom úroveň zpracování
potravin poměrně dále než v České republice. V supermarketu si např. můžete ve dvou
uličkách vybírat hotová zmražená jídla od snídaně až po večeři, která si během 4 min
připravíte v mikrovlnce. Takže si dokážu představit, že celková zátěž je výrazně větší.
Svoji roli určitě hrají i obrovské vzdálenosti, přes které se musí dané zboží převážet.
Takže celkem nevinná odpověď má své velké důsledky.
Proto je vždy důležité vyplňovat dotazníky upravené pro konkrétní stát.

Jak se s tím vyrovnat?
Když jsem si tohle pořádně uvědomil, začal jsem si výrazněji všímat, odkud které zboží
pochází. Proč bych si měl kupovat pistáciové oříšky z Indonésie, když si je mohu koupit
z Kalifornie. Proč bych měl podporovat dovoz pomerančů z Brazílie, když si mohu
koupit 100 % pomerančový džus z Floridy „never imported“. Také mě začala více
zajímat má uhlíková stopa. Mělo to dva důvody: jednak hodně cestuji autem a také jsem
poprvé letěl přes Atlantik, přičemž jsem letadlem urazil přes 9000 km. Takže jsem byl
zvědavý, jak moc jsem přispěl ke globálnímu oteplování? Let Praha – Londýn – Phoenix
mě přišel na 1t CO2, což je přibližně jako tolik, kolik bych projezdil za jeden rok v autě
s průměrně velkým motorem při 100 km týdně. Někomu to může přijít hodně, někomu
málo, ale otázka může také znít: jak se s tím vyrovnat? Zvláště pokud opravdu musím
často jezdit autem či létat. Naštěstí existují ve světě firmy, které zajišťují tzv. uhlíkové
offsety čili kompenzace. Jedná se o jednoduchý princip. Vy si spočítáte, kolik CO2 se
uvolnilo během vaší cesty, a pak darujete určitou částku peněz, za kterou vám firma
garantuje, že podpoří projekty, které povedou ke snížení právě vámi vyprodukovaných
emisí. Bohužel takovou firmu jsem nenašel na českém trhu, tak zde uvádím příklad
britské firmy The CarbonNeutral Company, která se tímto oborem zabývá už přes deset

let. V případě mého letu Praha – Phoenix mi nabídli 3 možnosti, jak kompenzovat
vypuštěné emise oxidu uhličitého. První z nich bylo darovat částku £14 do „Futures
Portfolio“, které podporuje výstavbu malých vodních elektráren v Indii. Druhou možností
pak částku £8,23 do „International Communities Portfolio“, které mimo jiné nabízí
podporu certifikovaného projektu OSN výstavby větrných elektráren opět v Indii. Třetí a
poslední možností bylo darování £7,5 do „One World Portfolio“, jenž se podílí na nové
výsadbě lesů v Anglii. To, že jsem nenašel žádnou českou firmu zabývající se uhlíkovým
offsetem, ještě neznamená, že by o podobné projekty neměly zájem firmy působící na
českém trhu. Např. Telefónica O2 Czech Republic zveřejnila, že její uhlíková stopa v roce
2006 byla 63 945 t CO2. Nebo pokud někdy poletíte s easyJet, tak se prosím nezapomeňte
informovat na dobrovolný produkt, který nabízí ke koupi letenky. Jedná se o příspěvek
podle délky vašeho letu na některý projekt OSN snižující emise CO2.
Někomu by tohle všechno mohlo připadat trochu přehnané a především drahé. To bude
mít asi pravdu, zvláště pokud by za každý litr CO2 měl někdo platit. Na druhou stranu
není od věci, se někdy zamyslet na možnými důsledky svého způsobu života a hlavně,
občas jen tak podpořit dobrý projekt.

Zdroje:
http://www.hraozemi.cz/ - zde si můžete vypočítat svoji ekologickou stopu.
http://www.earthday.net/footprint/ - zde jsem si vypočítal svoji americkou ekostopu.
http://www.ecobusinesslinks.com/ecological_footprint_calculator.htm
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zajímavé kalkulátory včetně toho na výpočet uhlíkové stopy.
http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/easyjet-jde-prikladem-v-ofsetovem-programu-co2/ článek na serveru Měšec.cz o easyJet a jeho offsetovém programu CO2.
http://www.o2.com/media_files/07_O2_CZECH_CR_Environment.pdf

Telefónica O2 Czech Republic.
http://www.carbonneutral.com/ - The CarbonNeutral Company.
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