
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

 

 

EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Zdeněk Zátopek 

Vedoucí bakalářské práce:      RNDr. Labodová Alena, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2011 



Prohlášení  

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 

odst. 3).  

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci, obsaţené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO.  

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne  25. května 2011          

         Zdeněk Zátopek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych poděkoval paní RNDr. Aleně Labodové, bez níţ bych v podstatě diplomovou 

práci ani nezačal psát. Dále mým kamarádům za zcela neocenitelnou podporu při její 

tvorbě. A v neposlední řadě rodičům za trvalou podporu při studiu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

„Je tragické, že člověk nevidí, co kupuje.“ 

   (Hans Henrik Knudsen, Technical University of Denmark) 



Anotace 

Ve své diplomové práci se zabývám vztahy mezi prostředím člověka, které lidé zaprvé 

mění a zadruhé vytváří, procesy výroby, které jsou druhem lidské činnosti mající určitou 

ekologickou stopu v přírodě a spotřebiteli, na nichţ je výroba přímo či nepřímo závislá a 

kteří jsou přímo či nepřímo závislí na práci, kterou jim sektor výroby poskytuje. 

Dále se zabývám moţností zlepšení působení člověka na přírodu skrze vztah: výrobce - 

spotřebitel na základě relevantní informace. Tím je vymezen cíl této diplomové práce. 

 

klíčová slova: ekologická stopa, reklama, ekoznačení, udrţitelná výroba, komplexní 

ekologické indikátory, biokapacita, evonomika 

 

 

Summary 

This thesis describes the relations between the environment of man, which he created, 

human activities - mainly the production process characterized by a footprint in nature and 

the consumers. The production depends on them and they are depending on the work that 

the production sector accords them. 

I'm also deal with the possibility of improving the human impact on nature through the 

relation: producer - consumer on the basis of relevant information. This is a course of this 

thesis. 
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comprehensive ecological indicators, biocapacity, evonomic 
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Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá moţností přirozené harmonizace lidské činnosti 

s okolním prostředím na základě obecného vztahu: výrobce – spotřebitel. Ideový základ 

konceptu, který se pokusím navrhnout, stojí na těchto třech premisách: 

„Ekologické chápání nemůže zůstat jen v okruhu vědců, ani jen ve sféře úvah, musí 

proniknout do každodenní praxe, v níž všichni tak nebo onak ovlivňujeme životní 

prostředí“ (Emil Hadač) [1]. 

„Důvodem, proč se zabývat individuální spotřebou je fakt, že spotřebitelé mohou 

pomocí trhu ovlivňovat producenty daleko účinněji než vláda a státní regulace. Zatímco 

reakce firem na nařízení centrálního či místního úřadu nemusí být příliš vstřícná 

ani rychlá, jasně vyjádřený požadavek spotřebitelů pravděpodobně vyvolá velmi rychlou 

reakci“ (Viktor Třebický) [2]. 

„Zboží s ekoznačkou v obchodech sice je, ale nenajdete ho“ (Jana Kodymová) [3]. 

Výroba a spotřeba zboţí se navzájem doplňují. S výrobou jsou spjaty tlaky na přírodní 

prostředí, které jimi můţe být a v současnosti je poškozováno. Výrobní sféra je zdrojem 

zaměstnání, čímţ vzniká existenční závislost mezi zdrojem práce a zaměstnancem. Zdroj 

práce určuje poptávka. Skutečná či skutečnější existenční závislost je však jasně dána 

subsystémem, kterým je příroda. Základní ohledy na její stav by měly předcházet 

bezhlavému vyuţívání přírodního potenciálu lidskou civilizací. Jednou nastartovaný stav 

vzájemné lidské závislosti v současnosti aţ globálního obchodu vede na jednu stranu 

ke zvyšování ţivotních moţností mnoha obyvatel, na druhou stranu panuje evidentní 

nerovnováha v tom, co člověk svou ekologickou funkcí poskytuje přírodě a co ona jemu. 

Dále jsme svědky vnitřní společenské nerovnováhy stárnutí populace na straně jedné 

a přelidnění na straně druhé, coţ je způsobeno do značné míry i nerovnoměrným 

rozdělením zdrojů společností.  

Moţností pro člověka; lidstvo – v 21. století by mělo být chytré vyuţívání zdrojů, 

které by mohlo být řízeno poptávkou na základě relevantní informace. Tato strategie 

se slučuje s ideálem demokracie, jejíţ výhodou je naplnění přijímaného poţadavku 

na rozšířenou zodpovědnost spotřebitele.    
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1 Historie ekologické stopy 

1.1 Sahara 

Pokud bychom se ocitli v oblasti dnešní Sahary před 12. tisíci lety na sklonku doby 

ledové, viděli bychom zřejmě zelenou pláň porostlou řídkou savanou, kde by se pásla stáda 

antilop a slonů. Všude by byly mělká jezera s krokodýly a hrochy. Tento stav byl způsoben 

příznivým natočením zemské osy ke Slunci, kdy během léta dopadalo na tropickou Afriku 

maximum slunečního záření, a dále silnějším monzunem, daným ještě chladnou vodou 

oceánů (z doby ledové), který zasahoval dál do nitra kontinentu a přinášel na Saharu déšť.  

Přibliţně v této době začalo vznikat první zemědělství v několika nezávislých centrech 

v Indočíně, na Předním Východě a ve Střední Americe. Souvisí s tím i domestikace 

některých savců, jako je například koza. Domestikace kozy spadá do doby 8 aţ 7 tisíc let 

před naším letopočtem. Jejím předkem je koza bezoárová. Za centrum domestikace 

se povaţuje pohoří Zagros na hranicích dnešního Iráku a Íránu. Domácí koza se záhy 

rozšířila do všech obydlených oblastí Evropy, Asie a Afriky.  Kozy se brzy staly ve všech 

starověkých civilizacích symbolem bohatství, a tak člověk brzy choval více koz, 

neţ potřeboval k ţivotu. Kdyţ kozy spolu s ovcemi spásly trávu, zůstaly v krajině ještě 

stromy a keře. Člověk stromy vykácel a to co zbylo – zdevastované keře, které ještě 

zadrţovaly erozi půdy, seţraly kozy. Bez vegetace (která váţe vláhu do malého vodního 

cyklu) půda rychle vysychala. Úrodný humus odvál vítr, to přispělo ke změně klimatu a tak 

vznikly pouště. Odlesněné přehřívané plochy způsobují vznik ničivých tropických bouří, 

které dál pustoší další a další místa.  

V důsledku lidské aktivity (kácení lesů, zemědělské činnosti) a v některých oblastech 

přelidnění se rozloha pouští kaţdý rok zvětšuje. Celkově asi o 120 000 km
2
, zhruba tedy 

o území jako České a Slovenské republiky dohromady [1, 4, 5, 6]. 

1.2 Nový Zéland 

Nový Zéland jako souostroví byl zcela vytrţen z pozvolného přirozeného vývoje 

krajiny daného klimatickými změnami včetně dob ledových. Změnila se společenstva 

rostlinná i ţivočišná. Čtyři sta let před prvními Evropany ţili na ostrovech polynéští 

Maorové. Zavedli sem polynéskou krysu a chovali psy, kteří ale nebyli vůči místním 

druhům agresivní. Při svém druhém a třetím vylodění v roce 1773 a 1777 přivezl kapitán 
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Cook ovce, kozy, prasata, drůbeţ, brambory, hlávkové zelí, vodnici a jiné pro ostrov cizí 

rostliny a ţivočichy. Další druhy dovezli jiní mořeplavci a velrybáři. Účel vysazení 

spočíval v moţnosti lovu při dalších cestách a také jako upřímné dary domorodcům. 

Přibyli kosi a drozdi, kteří ostrovy zaplevelili ostruţiníky a planými růţemi. Zavádění 

cizích druhů se zrychlilo kolonizací v 19. století, protoţe Novozélanďané se touţili 

obklopit nejoblíbenějšími druhy rostlin a ţivočichů starého domova. Velkým problémem 

byl králík i šelmy k zastavení jeho populační laviny, lasičky a fretky. Přibyli los, sob, 

jelenec ušatý a běloocasý (Severní Amerika), daněk a jelen (Evropa), jelen sika a divoké 

ovce z Asie, kamzíci z Alp. Skutečnou metlou se stali australští kuskusové oţírající stromy 

od vrcholků aţ ke kořenům původně chováni pro koţešinu. Ze 48 importovaných savců 

jich 25 zdivočelo, rostlin bylo dovezeno 600 aţ 800 druhů, z nichţ např. nenápadná bylina 

potočnice lékařská měla v novém prostředí stonky silné jako lidské zápěstí a dlouhé přes 

čtyři metry. Kdysi splavné toky, jejichţ břehy byly původně zalesněny, se tak změnily 

ve stoky, v období dešťů se staly bahnitými toky odnášející splavenou půdu [1]. 

1.3 Amerika 

Kontinent Severní Ameriky zaznamenal hromadné vymírání před šesti aţ deseti tisíci 

lety. Vyhynuli mastodonti, mamuti severní a kolumbijský, velbloud, kůň, glyptodont, 

obrovský zemní lenochod, dva druhy bizonů, tapír a pravlk obrovský. Za posledních 

12 tisíc let pak zmizely dvě třetiny dalších druhů velkých severoamerických býloţravců. 

Úbytek bizonů je znázorněn na obrázku č. 1. Na začátku tohoto vymírání pravděpodobně 

stála nějaká pohroma, jeţ postihla producenty – rostliny.  

Následně se vyvinulo velmi sloţité a spletité stepní společenstvo, jehoţ základem byly 

trávy hostící přibliţně šedesáti milionové stádo bizonů, velká stáda vidlorohů, které lovili 

vlci a kojoti. Hojné byly populace malých hrabavých savců, které lovili například chřestýš, 

nebo sova králičí. Země snadno uţivila podivuhodné mnoţství tvorů, jejichţ ekosystém 

vznikal celá tisíciletí a do příchodu Evropanů byl v rovnováze.  

Osadníci viděli v prériích veliké bohatství, které by uţivilo dobytek a ovce. Širé 

plochy byly proměněny v úhledná políčka ţita a ječmene. Domácí zvířata získaly útočiště 

buďto v národních parcích (muzeích ţivota), nebo vybíjeny. Například bizoni – 250 000 

kusů ročně, ale někdy i za jediný měsíc. Vlci, psouni a další ţivočichové byli tráveni jedem 

jako škodná s důsledky na populace dravých ptáků (ti rovněţ poţírali trávené maso) 

a následně přemnoţením hmyzu a hlodavců, kterými se ptáci ţivili. Hmyz a hlodavci 
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následně přenášeli nemoci. Co se bizonů týče, lze mluvit o jejich vyhlazení ze strany 

Evropanů. Minimálně 60 milionů zvířat bylo vybito, od roku 1820 za pouhých 70 let zbylo 

naţivu pouhých 1090 kusů. Příčinou těchto jatek byla potrava, zisk (prodej koţešin), 

politika (úbytek bizonů oslaboval Indiány), sport a zábava [1]. 

„Biom byl zcela narušen a dílo zkázy dokončila eroze, kdysi živé a bohaté kraje 

se změnily v pustinu.“  

„Zákon na ochranu bizonů byl Kongresu předložen už v roce 1871, ale vystoupily proti 

němu takové autority jako ministr vnitra Columbus Delano. Věřil, že Indiáni mohou být 

porobení, když se vybijí bizoní stáda. Zákon buďto vůbec neprošel Kongresem, 

nebo skončil ve spisech prezidentského úřadu“ [1]. 

 

 

Obrázek č. 1. Mapa úbytku bizonů v Americe (FARB, 1977) 
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1.4 Vietnam 

Krajinou neobyčejně působivé území Vietnam byl přibliţně po tisíc let počínšťován, 

do ukončení nadvlády bitvou na řece Bach Dong v roce 938. Od 17. století přijíţděli 

do Vietnamu francouzští misionáři. V letech 1854 aţ 1884 ovládla Francie Vietnam 

vojenskou silou a učinila z něj svou kolonii. Během Druhé světové války obsadilo Vietnam 

Japonsko, po jehoţ kapitulaci vyhlásil vietnamský revolucionář Ho Či Min nezávislou 

republiku. Následovala osmiletá Indočínská válka s Francií, po níţ byl Vietnam rozdělen 

podél 17. rovnoběţky na komunistickou severní a profrancouzskou jiţní část. Obě části 

měly být spojeny v demokratických volbách, k tomu však nikdy nedošlo.  

Severní část s podporou východního bloku (Rusko, Čína aj.) se chystala vojensky 

převzít kontrolu v zemi. Zatímco na severu probíhalo rozsáhlé vraţdění majitelů půdy, 

na jihu zahájily jednotky Vietcongu partizánské operace. Údajným napadením amerického 

torpédoborce USS Maddox třemi torpédovými čluny severovietnamského námořnictva 

vstoupily do války USA (a následně další země: Austrálie, Nový Zéland, Jiţní Korea, 

Filipíny). Tak nebo onak válka ve Vietnamu se částečně stala interpretací napětí mezi 

východem a západem.  

Jako výsměch zní, ţe partyzáni, Američané i Jihovietnamci tvrdili, ţe bojují za lidská 

práva a vietnamský lid. (Vietnamský lid byl těmito třemi skupinami často masakrován) 

Severní část země byla Američany mohutně bombardována. Posvátné hlavní město 

vietnamských panovníků Hue, které po staletí odolávalo nájezdníkům, bylo během 

několika minut v troskách. Z osmdesáti chrámů se zachoval sotva tucet. (Boj se zde vedl 

kvůli obsazení města Vietcongem). Jelikoţ USA v té době ještě nepodepsaly Ţenevský 

protokol, který zakazuje pouţívání dusivých, otrávených a jiných plynů 

a bakteriologických způsobů vedení války. Tím se zbavily odpovědnosti za pouţívání 

defoliantů a jiných pesticidů za účelem zprůhlednění hustého pralesa, nebo zničení 

zemědělské úrody, která by mohla poslouţit nepříteli. Celkem bylo postříkáno přibliţně 

12 % lesů a 5 % zemědělské půdy jiţního Vietnamu. Bylo rozprášeno přes 65 milionů litrů 

defoliantů pod kódovým označením šesti barev. Nejvíce se pouţíval tzv. Agent Orange, 

při jehoţ výrobě vznikal vedlejší produkt 2,3,7,8 tetrachlordibenzo-p-dioxin, který 

je jedním z nejtoxičtějších jedů s nepřeberným mnoţstvím záporných účinků. (Pesticidy 

pro tuto válku vznikaly i na území ČR (ČSSR) v tehdejší Spolaně Neratovice) Agent 
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Orange se ve válce pouţíval v koncentraci 20 aţ 40x větší neţ jako pesticid 

pro agronomické účely na plantáţích.  

V srpnu 1966 sedmadvacet harvardských biologů, z nichţ sedm byli nositeli Nobelovy 

ceny, podalo prezidentu USA poţadavek na okamţité zastavení pouţívání herbicidu Agent 

Orange. (Protesty proti válce probíhaly i v široké veřejnosti) Představitel Pentagonu odbyl 

ţádost prohlášením pro Washington Post, ţe: „Agent Orange není nebezpečnější než 

aspirin“ [9].  

Podle zdravotnické dokumentace se narodilo ve Vietnamu od 60. let minulého století 

asi 200 000 těţce deformovaných dětí. Chemickými prostředky pouţívanými armádou 

patrně bylo zasaţeno více neţ dva miliony lidí. Někteří Vietnamci se pokusili odškodnit 

za těţké následky, které jim defoliant způsobil, ţalobou americké vlády. Federální soud 

v New Yourku a soudce Weinstein ţalobu zamítl. >> Tentýţ soudce << roku 1984 

oznámil, ţe pro postiţené americké vojáky byl vytvořen fond na odškodnění ve výši 

197 mil. dolarů. Byl jim i syn admirála Zumwaita, který nařídil rozšířit pouţití 

nebezpečného defoliantu i na území kolem řek a dalších oblastí. Elmo vedl bojovou 

jednotku, která působila v deltě řeky Mekong. Po návratu do vlasti se mu narodilo 

retardované dítě, sám nakonec zamřel na rakovinu. (r. 1988)  

Na některých místech ve Vietnamu je aţ 400x větší koncentrace dioxinů 

neţ doporučuje norma. (Dle průzkumu z roku 2003) U některých obyvatel byla v roce 

2003 v krvi zjištěna aţ dvěstěkrát větší přítomnost dioxinů, neţ je běţné v nezamořeném 

prostředí. Dioxiny se do lidí dostávají prostřednictvím potravních řetězců. Zamořena 

je voda, ryby, drůbeţ a maso domácích zvířat, otrávené je dokonce i mateřské mléko. 

Jedovatý dioxin zůstává v půdě po celá staletí! Zničeny byly obrovské plochy původních 

lesů a mangrovových porostů [7, 8, 9, 10].  

1.5 Chemické zbraně 

Chemické zbraně byly v různých podobách vyuţívány i dříve. Jejich první velké 

nasazení bylo uskutečněno v prvním globálním válečném konfliktu v 1. světové válce. 

(1914 – 1918) Bylo v ní vyuţito 125 tisíc tun bojových látek s následkem 2,5 % všech 

úmrtí této války.   

Nevyuţitý chemický arzenál novodobých válečných konfliktů se záhy stal pro světové 

mocnosti nepohodlný a následovalo nejjednodušší moţné a velmi krátkozraké řešení. 

Chemické zbraně byly odváţeny na moře, v různých vzdálenostech od pobřeţí a byly 



 

Zdeněk Zátopek: Ekologická stopa výrobku 

 

2011  7 

shazovány na mořské dno (v některých případech se tato délka odvozovala od ceny 

pohonných hmot, na kterých mohl námořník ušetřit). S přihlédnutím na korozi vnějších 

plášťů zbraní se jedná o tikající bombu na dně světových moří.  

Kromě Středozemního moře (např. yperit) jsou hlavními skládkami Baltské a Severní 

moře, kde leţí většina německých chemických zbraní, severní průliv mezi Skotskem 

a Irskem, kde byly zahozeny britské chemické zbraně. Vody podél břehu Atlantiku, 

kde USA odhazovaly zejména rakety s nervovým plynem, Japonské moře, 

kde se chemických zbraní zbavovali Japonci. Vody podél pobřeţí Austrálie, kde byly 

uloţeny zbraně z války v jivovýchodním Pacifiku [11]. 

1.6 Jugoslávie 

Bombardování Svazové republiky Jugoslávie silami NATO trvalo 78 dní. Bylo 

součástí Kosovské války. V Srbsku je toto bombardování označováno jako „agrese 

NATO“. Významní světoví a čeští humanisti tuto akci nazvali „humanitární 

bombardování“. Byla poškozena infrastruktura, mosty, průmyslové objekty, elektrárny, 

transformátory a telekomunikační zařízení. V některých případech došlo také k útokům 

na ryze nevojenské cíle. (Kolona uprchlíků, osobní vlak, autobus, několik soukromých 

objektů, nemocnice v Bělehradě) V průběhu bombardování bylo zabito podle zprávy 

Human Rights Watch 489 – 528 civilistů. 

Jestliţe kvůli etnickým konfliktům do bombardování silami NATO uprchlo 

do okolních zemí zhruba 150 000 obyvatel – Albánců, pak za 78 dní bombardování NATO 

činil počet uprchlíků hrozivých 800 000 Albánců a 100 000 Srbů.  

K bombardování vojenských cílů byla pouţita munice s ochuzeným uranem. Celkem 

na 112 lokalitách, především v místech bojů s tzv. Kosovskou osvobozeneckou armádou, 

převáţně v oblasti Metochie a Diakovica, navazujícím pohraničním území směrem 

k Albánii a dále v prostoru jiţního Srbska. Aviace NATO uskutečnila během operace 

jménem „Milosrdný anděl“ zhruba 3000 letů, během nichţ vystřílela asi 10 tun munice, 

(coţ odpovídá ca 36 000 granátů) s ochuzeným uranem. (srbští experti hovoří o 15 tunách 

munice, coţ činí 50 00 nábojů)  

Ochuzený uran vzniká jako odpad při obohacování uranu do atomových elektráren, 

popřípadě pro výrobu atomových bomb. Přesto, ţe je o 40 % méně aktivní, neţ přírodní 

uran je v oblastech zásahu několikanásobně větší radioaktivita, neţ je hodnota normálu. 
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Ještě větší riziko zdá se představuje další vlastnost uranu a to jeho veliká chemická 

toxicita.  

Kýţeným výsledkem bombardování byl přitom zásah >>pouhých << 13 tanků a osm 

obrněných vozidel. (bylo to dáno strategií nepřátelské strany, jeţ stavěla makety) 

Důsledkem zamoření mnohých míst je enormní nárůst rakoviny zasahující vojáky KFOR 

i civilní obyvatelstvo. Jsou pozorovány degenerativní proměny na narozeném dobytku, 

anémie v masovém měřítku u ovcí i mutace u dalšího zvířectva. Kontaminace putuje 

sloţkami ekosystému. Podrobnější výzkumy v oblasti patrně neproběhly. Osud lidí 

vzdáleného Iráku, natoţ tamější přírody jsou dost moţná zapomenuty úplně. Při bitvách 

USA pouţila aţ 300 tun munice. Mluvčí NATO, generál Giuseppe Marani tvrdí, ţe náboje 

s ochuzeným uranem: „nejsou vůbec nebezpečné“ [12, 13]. 

1.7 Souhrn 

Ekologická stopa člověka má mnoho podob a je patrná téměř kdekoliv. Přeměna 

Evropských společenstev byla doprovázena vypalováním. To vedlo ke zvětšení biologické 

diverzity, k pestrosti v krajině, vlivem polí, luk a remízků, mokřadů a lesů.  Z původního 

pralesa Evropy do 20. století však zbylo pouhé 1 %, změna krajiny průmyslovým 

zemědělstvím dokonala dnešní stav, jenţ lze vzhledem k minulosti charakterizovat jako 

biologickou poušť [14].  

Etnikum v oblasti Etiopie v podstatě v kolébce lidstva praktikuje u ţen v době 

dospívání zvláštní formu zkrášlování. Ţena si v době dospívání rozřeţe dolní ret a vkládá 

si do vzniklého prostoru hliněnou placičku. Původ krásy tohoto zvyku byl nejspíš 

zapomenut, přesto tento jev přetrvává dodnes. Je tím na mysli, ţe hliněné placičky ve tváři 

v době minulé byly ochranou proti otrokářům. Ţeny s hliněnou placičkou ve rtu byly 

neprodejné. Původní krása pominula jako cena za svobodu. Odlehlé etnikum tak nese 

dodnes znamení o návštěvě „moderního člověka“ [15].  

Ekologická stopa můţe být dána i technologií. V lidské společnosti vznikají kultury 

a různé zájmové kruhy. Pokud se vylučují, obvykle tím vzniká napětí nebo konflikt. Kdyby 

v minulosti firma IBM nedodala nacistickému Německu děrnoštítkové počítače, nebyli by 

sto dohledat Ţidy s takovou pečlivostí za účelem likvidace. Technologický potenciál 

dnešních dob v této oblasti je ohromný. S rostoucí ekologickou krizí a moţnou ještě větší 

krizí společenskou, tak můţe být počítač, mobil nebo platební karta technologickým 

strašákem budoucnosti [16].  
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2 Evonomika 

 

Duchovní podstatou existence výrobku je mem (memy jsou informace, které 

se v sociálním prostředí chovají podobně jako geny nebo viry v prostředí biologickém).  

Z biologie známe, ţe u ţivých tvorů spolu souvisí a vzájemně se podmiňují 

morfologie, fyziologie a etologie. S teorie evoluce, kterou zformuloval Darwin, víme, 

ţe ţivot se v čase mění, vyvíjí. To lze pozorovat v morfologii jedinců, na základě čehoţ 

vznikla zoologická taxonomie příbuznosti druhů. Například blízký příbuzný africké zebry 

je kůň a osel, vzdálenější příbuzný je gepard nebo velryba.  Takto se evolucí rozrůzňuje 

jedna velká rodina.  

Rovněţ fyziologie vyjadřuje podobnost a příbuznost organismů: funkčních částí 

a to orgánů, tkání a pletiv aţ po samotné molekuly, včetně DNA.  

Lze předpokládat, ţe jako morfologie a fyziologie i etologie podléhá obecným vlivům 

evoluce, a je-li uvědomělé tvoření procesem etologie, deduktivně vzato podléhají tyto 

výrobky určitým způsobem pravidlům evoluce. A následně samy evoluci člověka ovlivňují 

nebo umoţňují.  

Darwinova teorie evoluce je ve skutečnosti souborem pěti teorií, tzv. evoluční syntéza.  

1) Nestálost druhů (základní teorie evoluce) 

2) Původ všech organismů ze společných předků (evoluce štěpením) 

3) Postupnost evoluce (bez saltací a mezer, spojitá) 

4) Zmnoţování druhů (vznik rozmanitosti)  

5) Přírodní výběr (tlak všeho moţného co zabrání rozmnoţování druhů ţivota do další 

generace) 

Její podobnost lze nalézt ve vytvářeném světě lidském. Ekonomické produkty stejně 

jako druhy ţivota často pocházejí ze společných předků, vyvíjejí se, v čase a prostoru 

se zmnoţují a větví a vzájemně spolu soutěţí. A to na trhu. Tak jako jsou DNA, tkáně, 

pletiva, orgány funkcemi jednoho organismu na různé úrovni a vyvíjejí se jako celek, 

i ve světě vytvářeném lidmi lze uvaţovat o věci – výrobku, nástroji, jako o elementárnější 

podobě většího celku, kterou je civilizace, popř. ekonomika. V otázce vlivu na prostředí 

tohoto celku říká William Rees v knize Ecological Footprint: „Představte si ekonomiku 

jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom zvíře uživili?“ (velikost 

pastviny je ekologická stopa). V asociacích a představách investorů, manaţerů, 
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podnikatelů nebo jiných představitelů byznysu je ekonomický svět dţungle. Hovoří 

o vnímaných atributech civilizace jako je potřeba surovin, určitý „metabolismus“ včetně 

zplodin a také o boji o přeţití v prostředí trhu. (Rychlejší pohlcují pomalé, informovaní 

neinformované atd.) V asociacích u civilizace pomýšlíme na komplexní celky jako je zvíře, 

nebo na bohatství a rozmanitost forem, které má dţungle. Skutečnosti nejpodobnější dle 

mého názoru je biologická struktura plísně. Je-li tomu tak, měly by se ve vývoji prosadit 

ty lidské vlastnosti, směřující k formě zušlechtění vyššího celku, nikoliv ty lidské 

vlastnosti, směřující k pouhému vyuţití a znehodnocení.  

Nejbliţší analogii přírody se socio-technickými systémy poskytuje mladý 

environmentální obor jménem průmyslová ekologie. Pojem průmysl v ní zahrnuje 

průmyslové komplexy a infrastrukturu, pojem ekologie zahrnuje vztahy v těchto a mezi 

těmito komplexy a strukturami. Jsou dány tokem látek, např. (nákladní vlak, nákladní loď), 

energie (např. rozvodná síť elektřiny) a informací (např. morseovka telegrafu, internet) 

viz obrázek č. 2. Cílem průmyslové ekologie je zajistit správný chod. V přírodě neexistují 

odpady, odpady lidské činnosti jsou jen mírou nedokonalosti výroby a nekomplexnosti 

systému. Velký úkol průmyslové ekologie je zacyklení materiálového toku v podobě 

recyklace. Tento způsob předchází devastaci přírodní krajiny. Průmyslová ekologie pracuje 

s následujícími analogiemi:  

 

Prostředí      Trh 

Organismy     Společnost 

Přírodní produkt     Průmyslový výrobek 

Přírodní výběr     Přírodní výběr  

Ekosystém     Eko-průmyslový park 

Ekologická nika    Sofistikace výrobků  

Anabolismus / Katabolismus   Manufaktura / Odpadové hospodářství 

Mutace a výběr     Ekodesign 

Dědictví      Ekonomický růst 

Adaptace     Inovace  

Potravní řetězec    Ţivotní cyklu výrobku  
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Obrázek č. 2. Průmyslový ekosystém dánského města Kaluntborg (ZÁTOPEK, 2009) 

 

Vyspělá průmyslová ekologie je znakem udrţitelné výroby – a tedy i udrţitelného 

stavu společnosti. Uplatnění kvalitativních změn, popřípadě omezení kvantitativní 

náročnosti je rostoucí trend k tomu co nazýváme trvale udrţitelný rozvoj. Správnou 

definici trvale udrţitelného rozvoje poskytl ekonom světové banky Herman Daly: 

„Intenzita využívání obnovitelných přírodních zdrojů nesmí přesáhnout rychlost jejich 

regenerace, intenzita využívání neobnovitelných zdrojů nesmí přesáhnout rychlost nalézání 

jejich obnovitelných náhrad a intenzita znečišťování nesmí přesáhnout asimilační kapacitu 

životního prostředí“. 

Výroba zboţí můţe negativně ovlivnit prostředí člověka. Klasickým příkladem jsou 

emise jedovatých plynů, odpadních, čili znečištěných vod, odpadní teplo (kapalného 

média), kvantitativně významné tuhé odpady a toxické odpady. To jsou zároveň problémy, 

se kterými zápolí ochrana přírody, formou kterou lze pojmenovat např. environmentální 

inţenýrství. Další a další technologie v podobě odlučovačů, zabudovaných jako předstupeň 

komínů bývají po všech stránkách náročné a neřeší podstatu udrţitelné výroby. Pouze 
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tlumí negativní dopady výroby. Podstatu udrţitelné výroby si nejlépe uvědomuje obor 

jménem odpadové hospodářství. Kaţdý materiál pouţitý v oblasti výroby se totiţ dříve 

nebo později změní v odpad. Udrţitelná výroba proto tkví v efektivním vyuţití materiálu 

ve výrobním procesu. Skutečnost v průmyslově vyvinutých zemích však je taková, ţe z cca 

90 % materiálu pouţitého pro výrobu vzniká buďto druhotná surovina, nebo rovnou odpad. 

(Librová, 1943 uvádí aţ celých 96 %) Spotřeba vody pro vytvoření průmyslového zboţí 

nebo potraviny bývá 100x aţ 1000x větší neţ je objem samotného produktu. Materiální 

náročnost průmyslově vyspělých zemí navíc stále stoupá. I zemí procházejících 

průmyslovou revolucí (např. Čína) a těch, které mění své tradiční vzory spotřeby, chování, 

kultury a tradic (např. Korea) za vzory západní (povrchní, neudrţitelné). Globální těţba 

přírodních zdrojů (fosilní paliva, nerostů a biomasy) vzrostla ze 40 miliónů tun v roce 1980 

na 60 milionů tun v roce 2006. Pro udrţitelnou výrobu z toho vyplývají dvě věci:  

o lidé spotřebitelé by měli přijmout obecný přístup dobrovolné skromnosti 

o měla by nastat dematerializace průmyslové výroby na straně producentů     

V současnosti směřuje pomocí moderních technologií k dematerializaci a bere tento pojem 

váţně asi jen Japonsko. Oproti tomu Evropa v podání Evropské Unie vymýšlí nákladná 

manaţerská opatření koncových stavů – toho co vyjde z komína, v podobě spekulativních 

emisních povolenek a podobné nesmysly. Asi největší obludnost spočívá v mýcení 

deštných lesů za účelem produkce biopaliv, které kdosi, zdá se povaţuje 

za environmentálně šetrnou alternativu fosilních paliv.   

Země omezené kapacity a spotřeba, ať jídla (např. masa) nebo surovin stále stoupá 

(snad ve všech průmyslově rozvinutých a rozvíjejících se státech) a to i těch 

vyčerpatelných jako jsou fosilní paliva aj.  Zároveň si společnost podřezává větev primární 

produkce v podobě degradování půdy. Povaţuju současný trend výroby za neudrţitelný.  

Jednou z moţností nápravy z hlediska výrobní sféry můţe být výpočet komplexního 

ekologického indikátoru MIPS (material input per service unit) slouţící technikům 

a konstruktérům pro optimalizaci technologií výroby za účelem dematerializace a eko-

inovaci výrobků, opět z hlediska jejich materiálních nároků. MIPS vyhodnocuje stav 

výrobku z hlediska potřebného mnoţství – neobnovitelných zdrojů, obnovitelných zdrojů, 

vody, půdy a skleníkových plynů. MIPS je nástrojem inteligentního plánování za účelem 

prevence. Platí pravidlo, ţe: „gram prevence je lepší neţ kilo terapie“ [17, 18, 19, 37, 38, 

39]. 
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3 Reklama 

 

„Rafinované spojování reklamního poselství s psychologickými potřebami lidí se stává 

příčinou jejich utrpení, reklama totiž vyvolává ekonomické tužby, které jsou pro většinu 

z nich nedosažitelné. Ze snahy po jejich uspokojení se často rodí zločinnost a korupce. 

Státy by proto měly reklamu zdanit stejně, jako znečištění životního prostředí.“ 

                                          (Dţigme Singjä Wangčhug, Král Bhútánu) 

 

„Reklamu je možno definovat jako techniky a praktiky, jejichž cílem je upozornit 

veřejnost na výrobky, služby či názory za účelem zamýšleným způsobem ovlivnit reakci 

veřejnosti na to, co je inzerováno. Reklama se většinou zaměřuje na představení zboží, 

které je na prodej, ale podobné metody se využívají například také pro motivaci lidí 

k bezpečné jízdě, pro podporu různých charitativních akcí, či v politických kampaních. 

V mnoha zemích je reklama nejdůležitějším zdrojem příjmů médií (novin, časopisů 

či televizních stanic) ve kterých je uveřejňována.“ (encyklopedie Britanicca)  

Jeden z nejstarších artefaktů poukazujících na přítomnost reklamy je hliněná destička, 

na níţ nechal egyptský podnikatel původem z Kréty vyrýt před 2500 lety: „Já, Rino 

z Kréty, na příkaz bohů vykládám sny!“. Firemní reklamní štítky se našly i ve vykopávkách 

v Pompejích, nebo v Kartágu, v němţ obchodníci pouţívali obdobu našich ochranných 

známek a obchodních značek. Doklady o dlouhé tradici reklamy v prostředí českých trhů 

dokládá například středověká hra Mastičkář, pocházející z poloviny 14. století. S nástupem 

průmyslu začalo být více nutné orientovat se na trhu. K tomu byly za potřebí informace 

a tady začínají v neúprosném konkurenčním boji základy moderní reklamy i mnoha jejich 

praktik.  

Z psychologického hlediska je moţné členění reklamy podle smyslových modalit:  

1. Prostředky působící na zrak (letáky, prospekty, poutače, obaly, články apod.) 

2. Prostředky působící na sluch (rozhlas, informace po telefonu apod.) 

3. Prostředky působící na zrak a sluch (televizní reklama, propagační filmy, módní 

přehlídky, předvádění zboţí apod.) 

4. Prostředky působící na zrak a čich (letáky a prospekty, jejichţ součástí je vůně) 

5. Prostředky působící na zrak a chuť (ochutnávky zboţí při předváděcích akcích) 
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6. Prostředky působící na zrak a hmat (propagační prostředky vytištěné na zvláštních 

materiálech působících na hmat) [20]. 

Z technického hlediska je moţno dělit propagační prostředky na tištěné, tiskové, zvukové, 

obrazové.  

Asi nejdůleţitějším médiem reklamy je televize, v níţ je dosahován veliký účinek 

spojením obrazu a zvuku. Reklama mnohde udává určitý vysílací vzor televizní stanice, 

zatímco zpravodajství těţí z negativních estetických kanónů, reklama se opírá o pozitivní 

estetické sdělení. Protiklad se stává funkcí jejího vlivu. Z psychologického hlediska bývá 

nástup reklamy kladen do dramatického vyhrocení filmového či jiného děje, aby zasáhla 

diváka ve chvíli nejvypjatější pozornosti. Zajímavé je, ţe spojitost mezi reklamou 

a výrobkem je malá. Prakticky veškerá vnímatelná snaha reklamy tkví v budování image. 

Image je definován jako: „souhra veškerých představ, postojů a pocitů, který spojuje osoby 

s určitými osobnostmi a věcmi.“ (Handbuch der Werbung) Reklama rovněţ mívá určité 

vlastní schéma instruktáţního charakteru. 

Specifická forma reklamy je tzv. skrytá reklama. Jde v poukazování výrobku 

v odehrávajícím se ději filmu, popřípadě seriálu aj., či prolínání sekvencí, nebo dokonce 

celých reklam s dějem. Dalším sofistikovaným způsobem reklamní praxe 

je zakomponování například erotického obsahu (např. reklamní fotozáběry krásných ţen 

na pláţích, nahé nymfy na přídi jachet v prospektech cestovních kanceláří), představující 

lákavé poselství. Zákazník se při tom ani nesnaţí reklamní podprahové sdělení odfiltrovat. 

Jak ironicky uvádí genetický a sexuální biolog: „Muž by se při tom musel příliš namáhat. 

A než namáhavě trénovat svou schopnost odolávat reklamě, raději se podvolí.“ (Mat 

Ridley, Červená královna) 

Za největší zneuţití psychologie v reklamě můţeme povaţovat subliminální sugesci – 

podprahovou reklamu. Jde o způsob manipulace a soubor technik, schopných implantovat 

do lidského mozku určitý postoj nebo způsob chování. Na dobrovolnících se ukázalo, 

ţe jde o metodu velice účinnou, po některém zboţí dobrovolníci automaticky sáhli, jiné 

„bezdůvodně“ odmítli. Předpokládá se dokonce, ţe lidské podvědomí je multilinguální, 

tzn., ţe sdělení je porozuměno i kdyţ je v cizích jazycích. Jednou z metod subliminals 

je ukrývání slov či výtvarných prvků na pozadí celkového obrazu. Skrývací techniky 

obvykle pouţívají tabuizovaná témata (homosexualita, skupinový sex), nebo témata, která 

mají silnou nevědomou přitaţlivost (sex, smrt). Dále rychlé mihnutí určité zprávy 
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nebo symbolu, popřípadě motivu – oko zprávu zachytí, vědomí jí však nestačí 

zaregistrovat, ale do mozku se uloţí. V roce 1971 americká firma za sedmnáct let 

na podprahovou reklamu vynaloţila 12 mil. dolarů, následně prodala whisky za 400 

milionů dolarů. Kromě velké účinnosti má uchýlení k podprahové reklamě ještě další 

důvod. Mnoţství reklamy v konzumní společnosti uţ dávno překročilo takzvaný 

kulminační bod, v němţ můţeme počítat s naivní zvědavostí, či alespoň trvalou pozorností 

publika. V reklamní branţi se tomu říká informační rámus. Přesto, ţe podprahová sugesce 

je zakázána, patrně dochází částečně k jejímu vyuţívání dodnes (především v Americe). 

Manipulace v lidech vyvolává frustraci z „neznámého a nevysvětlitelného vlivu“ a dále 

vyvolává sociální jev jménem stupidita, který je „normální způsob, jimž lidská mysl 

zprostředkovává mezi neschopností přímého zpracování informací, přicházejících 

z fyzikálního prostředí a odměnami (nebo tresty) přicházejícími z prostředí sociálního“ 

(J. F. Welles) [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 
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4 Ekoznačení 

 

S uvědoměním si lidí, ţe lidská činnost má v řadě případů negativní dopady 

na prostředí vznikl mj. i „zelený marketing“. Firmám, jeţ upozornily na ekologičnost 

svých výrobků (natur-, eko-, bio-, různé značky a symboly) stoupaly zisky. Význam těchto 

označení závisel na výrobci, šlo jej zneuţít jako nepravdivé či zavádějící tvrzení. 

S tím i klesala důvěra spotřebitelů. Ze stran výrobců i zákazníků vznikla snaha 

na objektivnější přístup k této problematice. Vznikla tak podpora ekologicky šetrných 

výrobků jako nepřímý nástroj státní ekologické politiky. 

Průkopníkem v této oblasti bylo Německo, jeţ vyhlásilo první směrnici roku 1978 

V květnu roku 1979 byla 48 výrobkům udělena značka Modrého anděla – přátelský 

k ţivotnímu prostředí. Do roku 1993 registrovala více neţ 3700 výrobků v 65 kategoriích 

(stavební hmoty, zátěţové hmoty, zahradní technika atp.) Podobný národní program 

zahájilo dále Japonsko (1989), Kanada (1990), Rakousko (1991) a další. ČR přistoupila 

k realizaci národního programu označování výrobků ochrannou známkou „ekologicky 

šetrný výrobek“ roku 1993. Za tímto účelem vznikly příslušné směrnice (pro tepelně 

izolační materiály ze sběrového papíru, pro oleje na mazání řezaných částí motorových pil, 

ad.), autorizované a akreditované zkušebny a další náleţitý systém.  

Takto vzniklo ekoznačení I. typu. Hlavní zásady systému značení je moţno shrnout 

takto:  

o orientace na výrobky spotřebního charakteru, široké spotřeby 

o hodnocení pozitivních vlastností výrobků a důsledné uplatnění principu 

dobrovolnosti 

o hodnocení výrobku z hlediska jeho dopadů na všechny sloţky ţivotního 

prostředí, a to v rámci celého cyklu jeho existence 

o vyloučení výrobků, pro které platí jiná specifická kritéria, hodnocení a předpisy 

(potraviny, nápoje, léčiva, atd.) 

o udělování značky na časově ohraničenou dobu (2-3 roky) a kontrola plnění 

kritérií během této doby 

o minimalizace nákladů vedoucí postupně k samofinancování programu po jeho 

úplném rozvinutí 
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o harmonizace podmínek pro udělování značky s jinými národními a regionálními 

systémy umoţňující vzájemné uznávání 

Značení I. typu probíhá formou výběrového řízení. Toto značení upravuje norma ČSN 

ISO 14024. Grafický emblém tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem: „Ekologicky šetrný 

výrobek“ v horní části a identifikačním číslem v části spodní. (První dvojčíslí uvádí číslo 

směrnice, druhé dvojčíslí označuje poţadované číslo licenční smlouvy) Vyhotovení 

je moţno ve dvou barvách – zelené, nebo černé. K dubnu roku 2011 je v ČR jako 

ekologicky šetrný výrobek, ekologicky šetrná sluţba nebo ekoznačka EU označeno 

236 produktů.  

 

 

Obrázek č. 3. Ilustrativní příklad posuzování vlivů na ţivotní prostředí (PLANETA 94, 

1994) 

 

Další v pořadí je ekoznačení II. typu, vlastní environmentální tvrzení. Upraveno 

normou ČSN ISO 14021. Jde o prohlášení, značku nebo obrazec, které vydává výrobce, 

dovozce, distributoři, maloobchodníci, nebo další osoby jako formu reklamy upozorňující 

na příznivost produktu k ţivotnímu prostředí na základě upozornění na jimi zvolené 

environmentální aspekty daného produktu. 

Jedná se o nejvíc zneuţívaný typ značení. Kanadská organizace Terra Choice 

v kanadských a amerických supermarketech provedla průzkum a zjistila, ţe u >> 98 % << 
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zelené reklamy jde o falešné, zavádějící, nebo špatně podané informace. Příklady 

některých špatných proklamací z prostředí českého trhu jsou k nalezení na stránkách 

Cenia: http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFSLX5HK 

Obsahově pokročilé ekoznačení nabízí mezinárodní systém EPD (environmental 

product declaration). Povaţujeme jej za environmentální značení III. typu, upravuje 

jej norma ČSN ISO 14025. Je zpracováno pomocí detailní analýzy jménem LCA (live 

cycle assesment). K tomuto značení se váţe několikastránkový text s publikací hlavních 

environmentálních charakteristik. U tohoto způsobu značení vnímám tři problémy. První 

je ten, ţe z něj zákazník necítí jistotu garance Ministerstva ţivotního prostředí 

o co nejniţších dopadech na ţivotní prostředí vzhledem k ostatním výrobkům. Zadruhé; 

uvedené informace ve stručné environmentální charakteristice mohou být zákazníkem 

nepochopeny. Například v environmentálním profilu výrobku můţeme zjistit spotřebu 

energií (MJ/ks), nedočteme se uţ, zda byla získaná z tepelné elektrárny, vodní elektrárny 

nebo fotovoltaicky, z nichţ kaţdý způsob má rozdílný dopad na ţivotní prostředí. Zároveň 

se asi nedozvíme, je-li to podle konkurenčních výrobků moc nebo málo. Třetí problém je 

zatím dán počtem zboţí s touto etiketou. V ČR bylo zatím zpracováno 

15 environmentálních prohlášení o produktu. Reálně přístupná jsou (k roku 2011) zatím 

pouze dvě [27, 28, 29, 30, 31]. 

4.1  Motivace zákazníků 

Z hlediska motivace zákazníků je dosavadní způsob prodeje ekologicky šetrných 

výrobků nevyhovující. To dokázal výzkum mých spoluţáků, provedený 

v Moravskoslezském kraji. Výzkum byl proveden ve třech kategoriích u drogistických 

výrobků (mýdla, čisticí prostředky, toaletní papír). U sedmi obchodních řetězců. Přesto, 

ţe všechny tři kategorie obsahují zboţí s ekoznačkou I. a III. typu, ekoznačka byla 

nalezena pouze v jedné kategorii výrobků a jen ve třech ze sedmi sledovaných hyper- 

a supermarketů. Z celkového počtu výrobků v dané kategorii se jednalo o 5 aţ 6 % 

výrobků. Všechny navíc byly umístěny mimo úroveň očí, příliš nízko nebo příliš vysoko.  

Je absolutně nemoţné opomenut způsob zviditelnění tohoto zboţí, protoţe to se ztrácí 

v záplavě dalších výrobků [2].  
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5 Definice ekologické stopy 

 

Pojem ekologická stopa definuju jako míru poškození planety, ekosystémů 

nebo sloţek ekosystémů v souvislosti s určitou lidskou činností. 

Ekologická stopa se promítá do třech základních útvarů prostředí – litosféry, 

hydrosféry a atmosféry. A především do jejich unikátní integrální součásti – biosféry. 

Biosféru určuje právě litosféra, hydrosféra a atmosféra společně s energií danou Sluncem 

a hlubinami Země. Hmotu biologicky produktivní země a vody nazýváme jako 

biokapacita. Tu vyuţíváme, čerpáme nebo ji sniţujeme formou ekologické stopy. Ta můţe 

být přirozená; kdy býloţravec spase toliko vegetace, ţe ta se stačí obnovit beze změn 

výrazně potlačujících tuto vegetaci, nebo predátor uloví tolik zvěře, ţe to nezpůsobí 

ohroţení její populace. Predace ji naopak udrţuje v kondici, ubývají např. pomalejší 

nemocné kusy. Ekosystém je však v čase a prostoru do značné míry stabilní a prospívá.  

Jiné tomu je u člověka, tvorbou prostředí, které vyhovuje jeho poţadavkům, k níţ 

se váţe zatíţení, ztráta nebo zánik domova jiných lidí a především jiných ţivočišných 

druhů, či celých populací a společenstev druhů. 

„Při každém desátém načerpání nádrže svého auta posíláte peníze zkorumpovanému 

režimu v Ázerbajdžánu. Brambůrky ze supermarketu se smažily na palmovém oleji, kvůli 

němuž indonéští zemědělci museli opustit půdu, kterou po léta užívali. Tantal, kov 

používaný ve vašem mobilním telefonu, možná financoval občanskou válku v Kongu. Filé 

může pocházet z právě kolabující, silně přečerpané populace tresky v Severním moři. 

Aby mohli dobytek krmit dováženou sójou, spotřebují naši zemědělci v cizině ekvivalent 

4 % českého území, vesměs v Brazílii či Argentině. Česká republika ročně dováží asi 

100 000 kubíků ilegálně vytěženého dřeva. Patříme mezi země s nejvyššími emisemi oxidu 

uhličitého na obyvatele: znečištění pak přispívá ke změně podnebí na druhém konci světa“ 

[33]. 

Ke změně podnebí přispívá také plocha betonu a silnic, protoţe pohlcují sluneční 

záření a odráţejí jej zpět v podobě tepla. Zastavěná plocha betonem a cestami 

je asi 210 000 km
2
, přibliţně tři České republiky. Za posledních sto let byla vysušena 

polovina světových mokřadů. Kaţdé 2 sekundy zmizí lesy o ploše fotbalového hřiště, 

13 mil. ha ročně. Přispívá k tomu například iluzorní představa ekologičnosti produkce 

alternativních biopaliv nebo zakládání plantáţí eukalyptu k produkci papíru. Za posledních 
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50 let se poptávka po něm zpětinásobila. 50 % obilovin směněných v mezinárodním 

obchodě skončí jako krmivo pro dobytek, nebo jako surovina pro výrobu biopaliv. 40 % 

orné půdy dlouhodobě ztratilo svou kvalitu. Miliarda lidí hladoví. Na zbrojení se na světě 

utratí 12x více, neţ na pomoc rozvojovým zemím. Ţivočišné druhy vymírají 1000x 

rychleji, neţ je přirozené tempo.  Kaţdý 4. savec, kaţdý 8. pták a kaţdý 3. obojţivelník 

je ohroţený druh. Tři čtvrtě lovišť ryb jsou zdecimovány, vysoce ohroţeny, nebo zaniknuty 

[36]. 

Samotný termín „ekologická stopa“ se váţe ke knize Ecological Footprint a metodice 

od stejných autorů Mathise Wackernagela a Williama Reese. Metodika výpočtu indexu 

ekologické stopy byla navrhnuta za cílem poukázat na to, zda jsou jednotlivé společnosti 

udrţitelné v rámci svého ekonomického nastavení, či nikoliv. Na základě poměru mezi 

ekologickou stopou a biokapacitou území; znázorněno na obrázku č. 4. Lidmi spravovaná 

území (státy) s menší biokapacitou neţ je velikost jejich ekologické stopy se buďto 

vyčerpávají, a tedy mění i své kvality prostředí, nebo svou zátěţ přenášejí na jiná území. 

Tím vzniká ekologický deficit území na straně jedné, na straně druhé se cizí území 

s potřebnou biokapacitou stává ekologickým věřitelem. Globálně vzato lidská populace 

sniţuje biokapacitu a zvětšuje ekologickou stopu.  

 

Obrázek č. 4 – Graf globálního trendu ekologické stopy a biokapacity (ČÁSLAVKA, 

2010) 

 

„S ekologickou stopou úzce souvisí rozmanitost druhů, čili biodiverzita. Ta se měří 

stavem asi 1300 druhů obratlovců žijících ve vodě, na souši i ve vzduchu. Počet druhů 

všech obratlovců se považuje za dobré měřítko stavu biodiverzity. Jakmile obratlovci 
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ubývají, ničí se biodiverzita, tomu se říká „index živé planety“. Mezi rokem 1970 a 2003 

klesl index o 30 %.“ [32]. 

Velmi zajímavým pojetím je index šťastné planety. Z environmentální praxe víme, 

ţe křivka ekonomického výkonu a křivka zátěţe prostředí navzájem korelují. Poměrně 

velmi zásadní zjištění plyne právě z indexu šťastné planety. Z porovnání deseti 

nejbohatších států s prvními deseti seřazenými státy podle velikosti indexu šťastné planety 

vyplývá, ţe štěstí na penězích není úplně závislé (ţádný z deseti nejbohatších států 

neobsadil nějakou z pozic prvních desíti míst podle indexu šťastné planety). Tato závislost 

je, ale především u nejchudších zemí světa. Index šťastné planety charakterizuje mnoţství 

lidského blahobytu vztaţené k vyuţitým zdrojům a k zatíţení přírody.  

Obecně lze doplnit, ţe environmentálních indikátorů je asi k třicítce, z těch známějších 

jsou to kromě výše uvedených: uhlíková stopa, index environmentální výkonnosti, index 

lidského rozvoje, vodní stopa;  následuje celá řada často spíše národních ukazatelů. 

Za zmínku stojí určitě index jménem hrubé národní štěstí, je pouţíván v Bhutánu a shrnuje 

údaje o zdraví, vzdělání, ekologii, správě veřejných záleţitostí, ochraně kulturního 

dědictví, vyuţití volného času, psychické pohodě a společenském ţivotě.  

Tyto environmentální indikátory v některých případech vznikly jako alternativa, 

nebo doplnění ekonomického ukazatele HDP (hrubý domácí produkt). To je označováno 

za jeden z největších vynálezů 20. století. Navrhl jej Američan ruského původu Simon 

Kuznetz. HDP však bylo záhy špatně vykládáno, jako ukazatel blaha národa, navíc se růst 

HDP stal politickou modlou. Na HDP se dá do značné míry v dnešní době dívat jako 

na míru, s níţ vytváříme náš kapitál, na úkor jiného – přírodního. Tím se tento ukazatel 

stává i mírou s níţ upadáme do zvětšujícího se environmentálního dluhu. 

Klíčový je přitom ten fakt, ţe s růstem ţivotní úrovně prudce narůstá i spokojenost 

lidí, ale po dosaţení jisté úrovně blahobytu, jiţ lidi další růst bohatství šťastnější nečiní. 

(dokázal Richard Easterlin roku 1974) 

Co se týče výkladu HDP, mohl by být přirovnán k výkladu a smyslu 

environmentálního indikátoru uhlíkové stopy. Index uhlíkové stopy přibliţuje vztah 

výrobku, nebo sluţeb k jejich vlivu na skleníkový efekt, mnoţstvím vyprodukovaných 

emisí skleníkových plynů. Absolutně však není moţné nazvat výrobek s niţší uhlíkovou 

stopou za jednoznačně ekologičtější, protoţe uhlíková stopa neříká nic o dalších 

environmentálních stránkách výrobku [32, 33, 34, 35, 36].   
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5.1 Snížení ekologické stopy pro zahraničí  

Celková velikost ekologické stopy ČR (dle metodiky výpočtu: Weckernagel, Rees) 

činí bezmála 50 mil. globálních ha, zatímco dostupná biologická kapacita ČR je pouze 

27,5 milionů globálních ha. Jiné země světa, které kladou menší nároky na ţivotní 

prostředí, nebo mají zkrátka a jednoduše přebytek biokapacity se vzhledem k našemu 

ekologickému deficitu stávají ekologickými věřiteli [33]. 

Kromě řešení, jako je:  sníţení vlastní ekologické stopy, 

 zvětšení vlastní biokapacity nebo    

 zmenšení nároku na zdroje jiných částí světa 

se teoreticky nabízí ještě čtvrtá moţnost; zvýšení biokapacity cizího území. Popřípadě 

pěstování plodin na takových místech, kde nedochází ke konfrontaci zemědělských nároků 

s biologickou hodnotou prostředí, a tím i sníţení tlaku na místa s vysokou biologickou 

hodnotou.  

Můj návrh polemizuje nad zemědělskou produkcí v pouštních oblastech Afriky. 

Za pomocí vytváření zeminy (např. smísením písku s kaly čističek odpadních vod, 

nebo s kompostem z biologicky rozloţitelného odpadu), patřičného rozvodu teplé vody 

(v noci za účelem sniţování rozdílu teplot mezi dnem a nocí a k závlaze) a určité např. 

textilie poskytující mikroklima a chránící rostliny před intenzitou poledního slunce. 

Z hlediska Afriky by rovněţ mohly být vzniklé pracovní příleţitosti.  

Můj návrh získávání sladké vody z přilehlých oceánů patrně obnáší technické těţkosti 

v optimalizaci a moţná i účinnosti, nebo dokonce z principielních důvodů. Systém spočívá 

na pilířích a plováku. Plovák je vyzdviţen přílivem, zároveň funguje jako dvojitý píst. 

Proti hladině vody (díky bočním norným stěnám) a proti vrchnímu prostoru pilířů. 

Při klesání plováku v době odlivu je vyuţívána mechanická energie klesání plováku 

k čerpání vody do výparníku, ten je ohříván energií Slunce a ventilován za pomoci pístu 

proti hladině vody. Energií solárních panelů je ve vrchní části ventilovaná pára jdoucí 

z výparníku ochlazovaná, čímţ kondenzuje. V horním pístu klesáním plováku vzniká 

podtlak, kterým je tato voda čerpána úzkými dutinami do vodojemu, z něhoţ následně 

je pole zavlaţováno samospádem.  

 

- nákres viz příloha č. 5 
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5.2  Snížení ekologické stopy na území ČR  

Jedna z moţností sníţení ekologické stopy na území ČR je moţná za pomoci 

„zelených střech“. Na příkladu sídliště Sosna lze vidět, moţné ozelenění území sídliště 

o 8,8 % v případě domů s vodorovnou střechou, ale aţ o 13,8 % v případě započítání 

i šikmých střech. 

Zemina a vysazovaná vegetace na střechách má tyto výhody:  

Chrání hydroizolaci před působením extrémních teplot a dalšími atmosférickými vlivy jako 

je UV záření, krupobití aj. 

Tepelnou optimalizaci podkrovních prostorů budov. 

Je prostředím pro ţivé organismy - vegetaci, hmyz, ptáky a tedy dochází k většímu spojení 

města a přírody.  

Tlumení povodňových vln, podporu ţivotně důleţitého – malého hydrologického cyklu. 

Zlepšení mikroklimatu lokality, zachycování prachových částic, můţe rozptylovat 

a pohlcovat hluk. 

Takovéto zelené krytí střech se navíc nemusí vylučovat s fotovoltaickými panely. 

Za některých podmínek je naopak podporuje, například zvětšením účinnosti o 4 – 5 %. 

Pokud by se dále nechaly panelové domy obrůst popínavými rostlinami, prostředí sídliště 

by se esteticky přiblíţilo z pohledu krajinné ekologie k velmi cenným územím skalních 

měst, či k exotickým ztraceným chrámům zarostlých v dţungli. Výrazně by byl zároveň 

utlumen negativní vliv sídlišť na krajinný aspekt území (např. sídliště Sosna, panelové 

domy v Litoměřicích a většina dalších). 

 

Celková plocha sídliště Sosna  _  300 000 m
2
 

Zastavěná ploch sídliště  _ 94 133 m
2
 (31,4 % území) 

Panelové domy  _  31 179 m
2 

(z toho 4511 m
2
 se šikmou střechou) 

Rodinné domky  _  10 405 m
2
  

Zastavěné plochy  _ 4 861 m
2
  

Cesty   _  38 680 m
2
  

Chodníčky  _ 9 008 m
2
  

Zelená plocha    _ 205 867 m
2
 (68,6 % území) 

 

- nákres viz příloha č. 6 
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5.3 Proč snižovat ekologickou stopu? 

Z pozice individua: člověk je ovlivňován dvěma faktory. Vnitřními (od genetické 

konstituce aţ po vztahy s rodinou) a vnějšími – vlivem okolí. S oběma faktory je člověk 

v interakci. Znečištěné ovzduší můţe snadno vést k astmatu (např. problém Ostravy), 

ale existuje celá řada moţných negativních ovlivnění z vnějšího světa, včetně podprahové 

reklamy. Ty ovlivňují svět vnitřní s různou mírou danou asi i odporem jedince vůči dané 

změně. Avšak tak jako si nikdo nepřeje propuknutí rakoviny, vznik alergie, schizofrenie 

či psychopatie, neměli by si lidé přát ani ty jevy vnějšího prostředí, které jej způsobují. 

Vnitřní zdraví je tedy závislé na rozptýleném zdraví vnějšího světa.  
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6 Vlastní analýza ekologické stopy 

 

Motto: „Tam, kde hrozí vážná nebo nenapravitelná škoda, nesmí být nedostatek 

vědecké jistoty zneužit pro odklad účinných opatření, která by mohla zabránit poškození 

životního prostředí.“ (zásada č. 15, Deklarace z Ria) 

 

Analýza ekologické stopy v mém podání nezkoumá individuální zlomek ekologického 

dopadu, ale jev.  

Příklad z fyziky: Foton je elementární částice, i foton s vyšší energií můţeme povaţovat 

za neškodný. Jev, který lze pozorovat, nebo pocítit je proud fotonů – paprsek. Byl-li 

by sloţen z vysokoenergetických elementárních částic, výsledek bude od účinku individua 

odlišný. Ať je námi intenzita fotonů odhadnutelná, nebo ne, ať víme, který z fotonů byl 

příčinou, pozorovatelný jev pro člověka můţe být např. spálení nebo ozáření. 

Čili to „individuálně neuchopitelné“ má účinek. Obecně, míra nebezpečnosti je spjata 

s výší dávky a dobou trvání nebezpečného jevu.  

Společně s vyhodnocenými informacemi v podobě grafického zobrazení bude uvedena 

míra informačního nasycení. Podíl uplatnění obecných poznatků k individuálním, poměr 

odhadu či nejistoty ke konkrétním informacím o zboţí.  

Samotná grafická značka by jejich syntézou měla poukázat buďto na míru 

co nejúplněji vyjádřené ekologické stopy výrobku, (ekologickou stopu výrobku 

označujeme jako ekologický tlumok) nebo na vzájemném poměru mezi porovnatelným 

zboţím. Tato metoda stanovení ekologické stopy nemá ambici stavět na příliš detailních 

informacích, protoţe ty mohou být ve většině případů nedostupné. Stojí spíše 

na informacích o výskytu společenstev a populací v oblasti, míře jejich ohroţení 

a charakterech či poměrech vyuţívaného území k přírodnímu, v čase a prostoru.  

      Je nutno dodat, ţe samotná metodika je předmětem nutného vývoje, v této práci se mi 

ji nepodařilo rozpracovat. Je to i tím, ţe by měla obnášet veškeré hlavní jevy jakýchkoliv 

výrobků, které jsou rozsahem od acidifikace oceánů aţ po změny počasí a klimatu, úbytek 

druhů, a další, spojené s jeho výrobou, nebo transportem. Metodika musí být dostatečně 

jednoduchá a dostatečně vypovídající. Postavena obecně na potenciálních jevech 

a přímých vztazích. 
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7 Bližší zkoumání ekologické stopy 

 

Dopady sójového masa jako výrobku v obchodech 

Pro dovoz z Brazílie je dopad produktu explozivní vytlačování původní savany 

Cerrado. Jde o druhově nejbohatší typ savany. Je tvořena mozaikou různých druhů 

vegetace, kde se střídají travnaté plochy se suchými lesy či křovinami a protínají 

je galeriové porosty podél řek. Ţije zde mnoho zajímavých druhů zvířat, včetně vlka 

hřivnatého, mravenečníka velkého, jaguára, pásovce obrovského nebo nandu pampového. 

Roste zde asi 10 000 druhů rostlin, z toho asi polovinu tvoří endemity. Z 200 miliony ha 

původně Cerrado pokrývalo přibliţně čtvrtinu Brazílie. Koncem 80. let jiţ člověk narušil 

skoro 80 % celkové plochy této savany, z toho 80 milionů ha, jiţ kompletně vymizelo. 

Pod tlakem se rovněţ ocitá sousední Argentina, tropické pralesy v Amazonii nebo druhově 

bohatá křovinatá krajina Chaco na severu Paraguaye. Podle Conservation International 

se kultivace sóje stala jednou z nejvýznamnějších hrozeb tropické biodiverzity.  

Malé farmy o velikosti průměrně 30 ha jsou nahrazovány gigantickými latifugiemi, 

které hospodaří aţ na 50 000 ha. Vytlačení zemědělci odcházejí do městských slumů, 

nebo do amazonského pralesa, kde přispívají k jeho vypalování a kácení. Intenzívní 

průmyslová produkce spočívá na vysokých dávkách pesticidů a umělých hnojiv. 

Tím dochází ke kontaminaci okolí a sterilizaci půdy. A dále k masivní půdní erozi [33]. 

Pro transport sóji je typická lodní doprava. Pro oblast především pobřeţních vod 

Atlantiku je potřeba zváţit plavební trasu těchto lodí. Pokud by proplouvaly teritoriem 

velryb, bylo by potřeba pro velikost ekologické stopy započíst do pravděpodobnosti střetu 

s lodí i počet ostatních proplouvajících lodí v blízkém okolí, nebo počet lodí 

proplouvajících celým teritoriem, jako určitý samostatný jev mající dopady na populaci 

velryb. Za dopady povaţujeme šrámy či smrt v důsledku nárazu nebo střetu s lodním 

šroubem a stresový faktor hluku (i pro některé ostatní vodní organismy). Hluk rovněţ 

velrybám brání v komunikaci. Další problém pro velryby vyskytující se v určité lokalitě 

kolem pobřeţí Ameriky, by mohly být chemické látky ve vodě, které mohou konec konců 

pocházet i z říčních toků nesoucích pesticidy a hnojiva právě z pěstebních oblastí sóje. 

To vše by bylo zahrnuto do analýzy ekologické stopy, v níţ by byl zjišťován stav ničení 

přírody v souvislosti s určitým spotřebitelským produktem v našich obchodech. 

Pro analýzu jsou potřeba konkrétní data jako je lokalita surovinových zdrojů, trasa 
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a způsob přepravy a dále vliv data o výskytu ţivočichů a rostlin a míra jejich ohroţení, 

která je dána danou činností, která ale můţe být součástí obecného jevu. Následně tedy 

analýzu ovlivňuje pravděpodobnost, s níţ dojde k sledovanému nebezpečí, dána 

i intenzitou jevu, případně dobou jeho trvání. Započítán by byl dále pozemní transport 

do obchodů a to délka a způsob, ohledně ekologických charakteristik, jako je např. 

ohroţení zvěře provozem (u silniční dopravy to můţe být i 80 % úmrtí v populaci). 

Z tohoto ohledu je míra ohroţení u velryb sráţkou s lodí ještě nebezpečnější (u velryb 

černých v Atlantiku platí, ţe záchrana pouhých dvou samic ročně můţe změnit trend 

stagnace populace, čítající asi 350 kusů, jeţ byla dramaticky sníţena především 

z historického ohledu z původně desítek tisíc.   

Cílem této diplomové práce není předvést přesnější zákonitosti této analýzy, ale naznačit 

alespoň její směr. Na obrázku č. 5 je pak moţné vidět způsob vyhodnocení ohroţení 

jednotlivých populací: 

 

Obrázek č. 5. Velikost ekologické škody jako čtverec ohroţení a délky evoluce druhu 

(ZÁTOPEK, 2011) 

 

Protoţe však i u evoluce je čas relativní, dalším neméně důleţitým předmětem 

zhodnocení by bylo posouzení ekologické funkce ţivočicha. Další hledisko je i čistě 

časového charakteru. Jak dlouho společenstvo, nebo některý přírodní útvar vznikal – čili 

historická hodnota, popř. historická výpověď. A dále vliv na krajinný ráz. Mnoho z těchto 

vyhodnocení však bude velice obtíţné, zničí-li totiţ člověk některou část či kvalitu přírody, 

uţ asi poukázání na takovýto dopad formou výpočtu ekologického indikátoru předchozí 

stav nevrátí.  

Správné a komplexní zhodnocení je však velmi důleţité pro důvěru spotřebitele 

ve vypovídací hodnotu ekoznačky, ale mohlo by být i impulzem k nápravě či tlumení 
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negativních dopadů výroby. Pro sójové plantáţe v Jiţní Americe by bylo moţné opatření 

šachovnicovité rozestupy menších plantáţí s původními společenstvy, protoţe při ukončení 

zemědělské činnosti takovéto plochy mají šanci zarůst. Pro jiţ zmiňované velryby jsou 

rovněţ moţná preventivní opatření. Takovéto přístupy by se do určité části vytrácely 

z pomyslné či skutečné mapy negativních jevů a dopadů a tím stoupala 

konkurenceschopnost produktu v očích interesovaného zákazníka. Jedna z respektovaných 

skutečností ve výpočtu by měla být i osud výrobců. Těm by práce měla poskytovat určitá 

sociální minima, jako je moţnost zaplacení lékařské péče aj. V tomto smyslu se můţe tato 

analýza učit ohledně potřebných měřítek vyhodnocení od jiţ existující ekoznačky fair-

trade.  

Znázornění velikosti ekologické stopy u výrobku si lze představit dvojí – přímé nebo 

relativní. U přímého znázornění ukazatel u ekoznačky stoupá s velikostí ekologické zátěţe 

jako pomyslná rtuť u teploměru. U relativního se na pevné škále vyskytne nejpříznivější 

výrobek v kategorii na nejlepší moţné pozici, nejhorší výrobek na pozici nejhorší a zbylé 

poměrně mezi nimi. 

Za usnadnění výpočtů pro ohromné mnoţství výrobků povaţuju moţnost přejímání 

výpočtů u zboţí, která se zástupně podílejí na stejném jevu. Celá analýza nebo části 

analýzy by mohly být vyhodnocovány prostřednictvím map a jejich vzájemných 

interferencí a za pomoci zadávání kvalitativních parametrů do nich. 
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8 Sociologická sonda 

Součástí mé práce je i průzkum veřejného mínění. Zajímal jsem se o vztah lidí 

k reklamě, ekologickým problémům a dále o vztah obyvatel k mnou navrhované 

ekoznačce. Velký důraz jsem kladl na volbu náhodného vzorku obyvatel. Pro vyváţenost 

vzorku obyvatel jsem vycházel z mnou zjišťovaných údajů: věk a pohlaví. Další 

zaznamenané údaje se týkaly bydliště dotázaných a jejich sociálního postavení. Další 

sledovaná vlastnost ohledně vypovídací hodnoty je procento těch, kteří byli ochotní 

odpovídat. To tvoří asi 40 %. Názor zbylých 60 % není znám. Celkem bylo 150 

dotázaných, z toho 80 ţen a 70 muţů. 120 z dotázaných ţije ve městě a 29 na vesnici.  

 

Věkové složení dotazovaných osob je:   

 

 méně neţ 25  46 

 26 – 40  31 

 41 – 55  38 

 56 a více  35 

   

   

Na obrázku č. 6 je znázorněno rozloţení výdajů ve vztahu k nakupování, za nějţ utratí 

třetinu ročního příjmu: 

 

Obrázek č. 6. Graf rozloţení výdajů českých domácností (ZÁTOPEK, 2011) 

a jejich sociální postavení: 

 

 nepracující, v domácnosti 15 

 student, učeň    36 

 zaměstnanec   64 

 podnikatel, ţivnostník 8 

 důchodce   28 
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Na obrázku č. 7 lze vidět přibliţné rozloţení ekologické stopy (dle metodiky 

Weckernagel, Rees) obyvatel českých měst.  

 

Obrázek č. 7. Graf přibliţného rozloţení ekologické stopy (ZÁTOPEK, 2011) 

 

Z pohledu vlastního tématu byla nejdůleţitější otázka dotazníku otázka č. 8: 

„Kdybyste měli moţnost rozhodovat se při nákupu podle graficky znázorněné komplexně 

vyjádřené ekologické stopy výrobku, myslíte, ţe byste to dělali?“ 

 

Obrázek č. 8. Graf odpovědí dotázaných (ZÁTOPEK, 2011) 

Odpovědi potvrzují mou myšlenou hypotézu, ţe lidem není stav přírody lhostejný, 

a kdyby měli moţnost ovlivnit jej nákupem, nejspíše by to dělali.  
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Mnoho dotázaných však automaticky dodalo, ţe jim záleţí i na ceně. Tudíţ 

při výraznější závislosti ekologické neškodnosti na ceně lze očekávat úbytek zájmu 

o ekologicky příznivější zboţí. Někteří lidé dále vyjádřili, ţe současné ekoznačení 

je nenápadné a neví, co z něj vyplývá. Mnoho lidí vyjádřilo, ţe je reklama obtěţuje. 

Dva lidé nazvali současnou situaci za začarovaný kruh, jeden člověk vyjádřil pocit, 

ţe současný stav je naprosto nehorázný a v podstatě beznadějný. Jeden člověk zastával 

názor, ţe aţ se svět vlivem lidské činnosti úplně zhroutí, my uţ tady nebudeme. Důleţitý 

názor byl, ţe lidé jsou v časovém pressu na to aby se v obchodě zaobírali eko-značkami, 

stejný člověk dále poznamenal, ţe pozéři sledují image výrobku (marketingové značky 

zboţí) a další atributy (v mnoha případech včetně ceny) jiţ opomíjí. Názor jedné slečny 

byl, ţe na výraznější ekologický dopad by, vzhledem k mnoţství lidí, má ekoznačka 

neměla vliv. Toto byl i názor dalších lidí. Jiní lidé měli zcela opačný názor. Jeden 

dotazující poznamenal: „to je na Nobelovku“. 

Bliţší podrobnosti k dotazníkovému šetření jsou k nalezení v příloze. 
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9 Diskuse 

 

Nápad na orientační značení zboţí, z něhoţ by spotřebitel poznal míru vlastního vlivu 

a měl moţnost jej i ovlivnit volbou mezi výrobky při nákupu, vzešel z diskuse 

se spoluţákem při čekání na trénink bojového umění. Nápad byl provázen mnoha 

peripetiemi z hlediska dostupnosti informací o zboţí a z hlediska volby vhodné metodiky 

výpočtu. Oba problémy byly vyřešeny jen částečně. Z hlediska informací se jedná o tzv. 

informační minimum, které je pro analýzu nezbytné. Jde o znalost lokality surovinového 

zdroje nebo zdrojů a o trasy a způsob přepravy těchto surovin popř. výrobků. Rovněţ 

metodika byla pouze naznačena. Jde o posouzení udrţitelnosti, charakteru, popř. 

rozpínavosti území surovinových zdrojů, kvalitativních změn prostředí jako je např. 

krajinný ráz a vztah činností včetně přepravy k společenstvům rostlin a ţivočichů. Rámec 

metodiky je však nutné blíţe rozvinout, tak jako měřítka a výpočty pro potřebnou analýzu.  

Tato analýza by měla pracovat s jevy a pravděpodobností. To mě napadlo v souvislosti 

s diskusí s mou vedoucí diplomové práce, paní doktorkou Labodovou. Tento přístup 

povaţuju za to, na co jsem sáhodlouhým přemýšlením nemohl přijít. 

Opačný přístup jako je rozpitvání určité činnosti ohledně moţných dopadů na ţivotní 

prostředí nemusí stačit. Nelze zjistit dopad kamionu na faunu, aniţ by nebylo vzato 

v úvahu mnoţství projíţdějících aut určitou oblastí a výskyt samotné fauny. Stejně tak není 

třeba znát emise skleníkových plynů daného vozidla. Nikdo neví, zda 25 kg CO2 je moc 

nebo málo. Fosilní paliva se vypalují a vypalovat budou. Je lepší znát škálu vhodných 

dopravních prostředků a zjistit jestli ten posuzovaný vzhledem k ostatním jev vypouštění 

skleníkových plynů tlumí či urychluje. Dále je důleţité vyhodnocení hlukové stopy 

přepravy, potenciální vliv silnice nutné k přepravě vyzařovat teplo nebo podílet 

se na záplavách. Druhý vliv je moţno ovlivnit změnou albeda, třetí se zvětšuje s okolní 

zastavěnou plochou. Přesné trasy přepravy a typ dopravního prostředku však nemusí být 

zjistitelné. V takovém případě je pro analýzu nejdůleţitější lokalita surovinového zdroje 

a jeho vztah k územnímu systému ekologické stability. Posuzovat specifické tabulkové 

hodnoty legislativních nařízení či přepočítávat ekvivalenty CO2 je podle toho strčením 

hlavy do písku. 

Jsem přesvědčen, ţe rozumný spotřebitel s patřičnou moţností, zájmem a motivací 

dokáţe udělat pro ţivotní prostředí víc, neţ tisíc environmentálních inţenýrů. Gram 
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prevence je totiţ lepší neţ kilo terapie. Svůj návrh povaţuju za zatím nejkvalitnější formu 

manaţerského opatření z těch, které jsem poznal.  

Na začátku textu uvádím, jak velký vliv měl člověk na přírodu v minulosti, to se však 

nevyrovná současnosti. Dále zmiňuji válku jako zdroj ekologické stopy. Války se vedou 

často kvůli zdrojům surovin, za pomocí nehezkých zbraní, které jsou vyrobeny. Výroba 

poskytuje práci, válka je tedy zdrojem závislosti na straně jedné v zemi, v níţ vše naleznete 

v obchodě a spotřebitelem surovin na straně druhé.  

Absurdnost výroby představuje reklama, která je úplně všude a neustále se snaţí 

roztáčet kolotoč absurdity. Z něj často profituje úzká či široká skupina politiků propojená 

s výrobní sférou, vyuţívající a v mnoha případech rozkrádající národní kapitál lidský 

a přírodní. Další umocnění poskytuje zapojení veřejnosti do tohoto vzoru, kdy se systém 

zbavuje odpůrců všeobecným dostatkem a v širokém lidském spojenectví se rozkrádají 

ty země, ve kterých ještě něco zbylo. Markantní rozdíly jsou vidět například v rozdělení 

světové energie. Spotřebuje-li Evropa z 15 % obyvateli Země 30 % „světové energie“, pak 

stejné mnoţství energie spotřebují Spojené státy s pouhými 5,5 % obyvateli Země. 

Na druhé straně Asie s 60 % veškeré populace si musí vystačit s 30 % „světové energie“. 

Největší nepoměr je pro Afriku, kdy pro 11 % populace Země připadají pouhá 3 % světové 

energie.  

Jen společnost mnohému vývoji můţe dát smysl – neboli kvalitativní posun 

se vznikem hodnoty. Musí však mít moţnost. První je komplexní značka ekologické stopy 

v souvislosti s výrobkem, druhá je analýza materiálové náročnosti pro moţnost inovace 

výroby a vývoj ekodesignu zboţí. Třetí můţe být ekonomický lokální multiplikátor LM3. 

Značka ekologické stopy říká, jak moc člověk omezuje svůj dopad na přírodu nákupem, 

analýza materiálové náročnosti je za účelem sníţení tlaku na ekosystémy (např. 

pro spláchnutí toalety je potřeba voda – je tomu opravdu tak? – ne není, díky moderním 

materiálům lze udělat záchod suchý) a lokální multiplikátor LM3 říká, zda námi 

investované peníze skončí v černých dírách globalizovaného obchodu nebo jako výplata 

našich blízkých, jako finanční zdroj pro správu vlastní lokality, pro podporu tam, 

kde je třeba.  

Tyto indikátory mohou být alternativou k HDP, který se ve slepém výkladu světa 

stává mírou rozeţírání přírodního kapitálu planety a tvoří mnohdy spíš fetiš politických 

zastupitelů.  
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Jsem spokojen se zhodnocením problému, a pokud jsem nedokázal víc, povaţuji tuto 

práci alespoň za prvopočátek snahy poskytovat lidem ekologický přehled.  

Je nutno podotknout, ţe mnoho správných ukazatelů existuje jiţ dnes. Jedná 

se například o ekoznačku FSC od společnosti Forest Steward Council garantující rozumné 

hospodaření v lesích, z nichţ výrobek pochází. Veřejné instituce, nemá-li být jejich činnost 

kontroverzní, by např. měly vyuţívat pouze papír s touto značkou garantující, ţe jejich 

veřejná sluţba nenadělá více škody neţ uţitku. Dále je jiţ dnes moţno kupovat Fair-trade 

výrobky a další ekologicky rozumné zboţí, které je k nalezení především 

ve specializovaných prodejnách. Těch dnes přibývá. Lze omezit příjem masa, s nímţ 

se efektivita stravování zvyšuje nejméně pětkrát nebo omezit nákupy zbytečností. A celá 

řada dalších přístupů.     
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10 Závěr 

 

Nelze říct, ţe by člověk byl jediným tvorem s určitými ekologickými následky. 

Ekologická stopa – myšleno negativní vliv; je přítomna v biosféře neustále. Jiţ v prvních 

krůčcích evoluce předpokládáme silný toxický účinek kyslíku u evoluční novinky bakterií, 

šířících se praoceánem do osvětlených vod, kde se u nich za účelem metabolismu, 

nebo ochrany před světlem vyvinula fotosyntéza. Původní bakterie, jejichţ vznik klademe 

do hlubin oceánu k sopouchům chrlícím horkou vodu, plyny a četné chemické sloučeniny 

– nechtěly-li zaniknout, byly nuceny se přizpůsobit. V historii Země jsou četné sráţky 

s kosmickými tělesy. To bylo také příčinou zániku mnohých organismů. Ale moţná také 

i jeho úplným počátkem. Sráţkou s planetkou, kterou nazýváme Theia, byly nejspíš 

odstartovány geologické procesy litosféry, včetně slapových jevů Měsíce, který je sráţkou 

poetickým důsledkem. Z tohoto pohledu je tedy zkáza pouze začátkem něčeho nového. 

Dnešní rozmanitý svět je toho důkazem.  

Člověk jako evoluční novinka schopná vnímat rozmanitost a obsáhlost světa by měl 

omezit negativní vlivy lidské činnosti, nechce-li znát toto bohatství pouze z učebnic. 

Jedním z nástrojů k dosaţení symbiózy (nejvyššího stupně ekologických vztahů) můţe být 

i označování zboţí – prodejných výrobků ekoznačkou, nesoucí informaci o míře ohroţení, 

či devastaci přírodního prostředí. Hlavním motivem této značky by měla být informace 

o moţnosti pro organismy mít domov, např. pro jelena les a dále o jejich moţnosti 

migrovat, kterou člověk rovněţ sniţuje. Aktivitu ze strany výrobců by měla doplnit 

analýza materiálové náročnosti výrobku doplněná o úsilí sníţit ji. Obě aktivity se doplňují 

takto: ekologický stopa, představuje kam člověk šlape a jak moc a analýza materiálové 

náročnosti říká, jak hluboké tyto stopy budou. Toto společenské doplnění by bylo 

konstruktivní spoluprací, podnětem k rozumnému konkurenčnímu boji výrobců nebo jejich 

vzájemnému doplňování ohledně materiálových toků a pro spotřebitele posun k moţnosti 

rozhodovat se. Tato moţnost bez informací není moţná. V této práci uvádím i sociologický 

průzkum. Z něj vyplývá, ţe ekologické problémy ţivotního prostředí lidem ve většině 

případů nejsou lhostejné. A také, ţe by pro ně ekoznačka mohla představovat dobrého 

rádce při nákupu zboţí. Ambice výskytu této značky je kaţdý obchod a kaţdé zboţí 

v určité lidské oblasti, např. města, v němţ by lidé projevili zájem znát danou komplexní 
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informaci. Cílem je podpora oblastí a výroben s menšími negativními vlivy a také 

motivace lidí k vlastnímu rozhodování. A také motiv k určité lidské sounáleţitosti.  
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