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A navíc….. 

Naše každodenní běžná spotřeba mívá často daleko-
sáhlé důsledky za hranicemi naší země. Vše co jíme, pou-
žíváme, nosíme na sobě a jinak spotřebováváme se musí
nejprve odebrat někde v přírodě. K tomu je zapotřebí
„produktivní plocha“. Součet všech areálů rozmístěných
po celé planetě, které takto „okupujeme“, abychom
pokryli své (s)potřeby, se nazývá EKOLOGICKÁ STOPA.
Česká republika patří velikostí své ekologické stopy mezi
státy „bohatého severu“ a svůj „ekologický deficit“ kryje
dovozem „ekologické kapacity“ z jiných států, často zemí
„cchhuuddééhhoo  jjiihhuu“.

Chcete li se dočíst více o dopadech české spotřeby za
hranicemi státu, podívejte se na novou publikaci

„Česká stopa: Ekologické 
a sociální dopady domácí spotřeby 

za našimi hranicemi“, 

kterou vydali Zelený kruh a Hnutí DUHA v rámci edice
APEL (Alternativa-Příroda-Ekonomika-Lidé).

„Při každém desátém načerpání nádrže svého
auta posíláte peníze zkorumpovanému režimu v Ázer-
bajdžánu. Brambůrky ze supermarketu se smažily na
palmovém oleji, kvůli němuž indonéští zemědělci
museli opustit půdu, kterou po léta užívali. Tantal, kov
používaný ve vašem telefonu, možná financoval
občanskou válku v Kongu. Filé může pocházet z právě
kolabující, silně přečerpané populace tresky v Sever-
ním moři. Aby mohli dobytek krmit dováženou sójou,
spotřebují naši zemědělci v cizině ekvivalent čtyř pro-
cent českého území, vesměs v Brazílii či Argentině.
Česká republika ročně dováží asi 100 tis. kubíků 
ilegálně vytěženého dřeva…..“.

Kolik
spotřebuješ...



V edici APEL už vyšlo: 
České perverzní dotace: analýza veřejných podpor 
s negativním dopadem na životní prostředí.
Slepá ulice: politika dálkové přepravy zboží, její ekono-
mické souvislosti, ekologické důsledky a možná řešení.

Všechny publikace jsou k dostání v kanceláři Zelené-
ho kruhu a ke stažení na 

www.zelenykruh.cz/cz/edice-apel

Dotazník pro výpočet ekostopy

Chcete-li se dozvědět více o tom, co to přesně „ekolo-
gická stopa“ je a jak velká je právě ta Vaše, navštivte
webovou aplikaci  www.hraozemi.cz/ekostopa

Pracovní list pro učitele

HRA O ZEMI 
A EKOLOGICKÁ STOPA

Rozvíjí takzvanou „metodu aktivního učení“ a pomáhá
učitelům pracovat s výše zmíněným počitadlem v rámci
vyučování. Pracovní list si klade za cíl vhodným způsobem
dovést žáky k tomu, aby si změřili svoji ekologickou stopu,
porovnali ji se spolužáky, s průměrnou stopou Česka 
a dalších států. Dá se využít v hodinách biologie, ekologic-
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ké výchovy, společen-
ských věd, zeměpisu,
matematiky, výpočetní
techniky, dějepisu a v pří-
padě využití zahranič-
ních webových prezenta-
cí i v hodinách angličtiny. 

Žáci se seznámí se souvislostmi svého spotřebitelské-
ho chování, které nejsou na první pohled patrné: „V sou-
časnosti často ani nevíme, odkud pochází suroviny tvořící
výrobky a potraviny, které každodenně používáme. Jed-
ním si však můžeme být jistí: pochází doslova z celého
světa – glóbu. Tomu odpovídá i naše ekologická stopa:
její části se nacházejí rozmístěné po celé planetě.“ 

Pracovní list je v papírové formě k dostání v kanceláři
Zeleného kruhu a volně ke stažení na adrese 

www.zelenykruh.cz/cz/publikace
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Asociace ekologických organizací Zelený kruh sdru-
žuje 26 členských neziskových organizací působících
na celém území ČR. Vznikla v listopadu 1989. Zelený
kruh hájí zájmy svých členů a to především prostřed-
nictvím informační a legislativní činnosti. Od roku
2002 zajišťuje Zelený kruh také organizační zázemí
pro oborovou platformu environmentálních NNO,
která je tvořena jak členy Zeleného kruhu, tak dalšími
40 organizacemi.Cíle Zeleného kruhu jsou: rozvoj
občanského sektoru v oblasti ochrany životního pro-
středí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace
environmentálních organizací, zapojování veřejnosti
do tvorby a implementace politiky životního prostředí,
zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmen-
tálních organizací a aktuálních problémech ochrany
životního prostředí.


