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BEJVÁVALO, BEJVÁVALO DOBŘE?!
Denně jsme zaplavováni katastrofickými čísly a scénáři. Statistikami, které nám říkají, jaké množství plastových lahví denně vyprodukujeme na celé planetě, kolik hektarů tropického deštného lesa bylo vykáceno, kolik vody je potřeba na produkci jednoho kilogramu masa, kolik lidí denně zemře hlady a kolik tun
jídla se v ten samý den vyhodí. Všechna ta čísla jsou hrozivá a také hrozivá být mají. Nutí nás se zamyslet
nad současným světem – nad naší civilizací a také nad tím, jak k těm hrozivým číslům osobně přispíváme
a co můžeme udělat pro to, aby se změnila k lepšímu?
AUTORKA ALEXANDRA BERNARDOVÁ – ŠUMĚNKA

FOTO KAREL PEŠEK

VNUK KAREL (1981) – MASO 5× TÝDNĚ, PRODUKCE ODPADU 1 KG DENNĚ, EKOLOGICKÁ STOPA:
VYSOKÁ VS. BABIČKA LUDMILA (1921), MASO 2× TÝDNĚ, PRODUKCE ODPADU: 200 G DENNĚ,
EKOLOGICKÁ STOPA: NÍZKÁ
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edním z tíživých problémů
společnosti je nadměrná
produkce. Spotřební kultura
plná polotovarů k tomu velmi
vybízí. Ročně vyprodukuje každý
obyvatel ČR kolem 300 kilogramů
odpadu. To vychází téměř na jedno kilo odpadu na den, z něhož
asi sedminu tvoří odpad tříděný.
Pokud se ale rozhodnete třídit
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opravdu důsledně a do směsného
odpadu neházíte kromě tradičně
tříděného papíru, plastu a skla ani
hliníkové obaly, plechovky a bioodpad, můžete tento podíl výrazně
zvýšit. Nicméně nejlepší odpad je
ten, který nevznikne vůbec.
Většinu našeho odpadu tvoří různé
obaly. Asi nezamezíme tomu,

aby bylo zakázáno je používat,
ale můžeme jejich nákup výrazně omezit. Třeba tím, že budete
opakovaně používat jednu vlastní
láhev na vodu, nakupovat potraviny ve větším balení, jídlo si dávat
do krabičky namísto do ubrousku
a alobalu, sáčky používat vícekrát
než jen jednou nebo místo igelitových sáčků nakupovat do plátěných pytlíků. A především tím, že
si budete aktivně vybírat takové
prodejce, kteří vás nadbytečným
odpadem nezásobují. Například
zeleninu a ovoce, zvláště ty, které
oloupete nebo oškrábete, nepotřebujete mít zabalené v extra sáčku.
Nebude-li tlak ze strany zákazníků,
nebude ani touha po změně.
Tvorbě odpadů se dá předejít
i využíváním trvanlivějších či recyklovatelných výrobků, například
holicího strojku namísto jednorázových žiletek, drátěnky na nádobí z bambusu namísto houbiček,
látkových utěrek namísto papírových a spousty dalších. Mnoho
věcí si navíc zvládnete vyrobit
sami. Tím ulevíte nejen své peněžence, ale také životnímu prostředí, protože nebudete opakovaně
přinášet domů nejrůznější obaly.
A navíc „víte-co-jíte/používáte“
a pravděpodobně k tomu získáte
i jiný vztah.
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MASITÁ NADSPOTŘEBA

Odpady životní prostředí vyčerpávají a znečišťují, obdobné dopady
má i konzumace masa – téma, které
dlouhodobě rozděluje společnost.
Nejde jen o utrpení zvířat, která
často žijí v hrozných podmínkách,
ale též o to, kolik taková produkce
masa stojí. Každé zvíře musí pít,
jíst, vylučovat, aby z něj nějaké
„maso“ bylo. Voda a energie je také
třeba na provoz chovu. Při celkovém součtu docházíme k nepředstavitelně vysokým číslům.
Například na výrobu jednoho
kilogramu hovězího masa je třeba
přes 15 000 litrů vody, vepřové
a kuřecí maso je na tom o něco lépe
a při jeho výrobě si vystačíte zhruba s 4 až 6 tisíci litry na kilogram
masa. Kromě velkého množství
vody, které velkochovy spotřebují,
stáda produkují také skleníkový
plyn metan.
Jíst maso je pro člověka přirozené, protože už od pradávna bylo
součástí našich jídelníčků. A jsou
i národy, u kterých maso tvoří většinu potravy, jako například u Inuitů,
kde je to až 98 %. Nicméně při nabídce a možnostech pestré stravy
je vysoká každodenní konzumace
masa nesmyslná. Na vyprodukování
1 kilogramu masa je zapotřebí asi
16 kilogramů krmiva. Je podstatný
rozdíl, kolik lidí se nasytí z jednoho
kila hovězího a kolik z 16 kilogramů
například luštěnin. Navíc tato vysoká konzumace masa je u většiny národů spíše moderním výdobytkem.
Babička Ludmila Prokopová, která
se narodila ve 20. letech minulého
století, vzpomíná, že dříve mívali
maso v průměru dvakrát týdně –
v neděli a ve středu v polévce. A to
byla řeznice a její bratři byli horníci,
kteří vydělávali o trochu víc peněz
nebo měli vyšší příděly než běžní
lidé. Paradoxem je, že konzumaci
masa platíme v podstatě dvakrát.

Například Spojené státy každoročně věnují velké částky na obnovu
zničených jihoamerických deštných
lesů, jež se kácí kvůli pastvě dobytka, který v 90 % končí v amerických
hamburgerech.

ZÁZRAČNĚ PROKLETÝ
PALMOVÝ OLEJ

Podobný začarovaný kruh pozorujeme také při produkci palmového oleje. Pro ten se pro změnu
ničí deštné lesy v jihovýchodní
Asii. Po palmovém oleji je velká
poptávka, neboť je to význačná
surovina využitelná od potravinářského průmyslu (je opravdu
ve všem, používá se též ke krmení
zvířat všeho druhu) přes chemický průmysl a drogerii (naleznete
ho téměř v každém kosmetickém
výrobku) po dopravu (přidává
se do palivových směsí letadel).
Navíc se relativně snadno pěstuje.
Daň za takový poklad je vysoká.
Kromě zničených lesů, a tím pádem
i životního prostředí pro tisíce
druhů zvířat a rostlin, také snížená
schopnost krajiny zadržovat vodu,
zvýšené množství pesticidů v půdě
a následně i ve vodě, ochuzení
druhové diverzity… A opět jsme
v bludném kruhu, do kterého
z jedné strany přichází poptávka
vyspělých států po oné „zničující“ komoditě a z druhé tečou
ze stejných států peníze na obnovu
zničených stanovišť.
Podobný příklad z našich končin
je pěstování řepky. Zelené palivo
zní sice hezky, nicméně pokud se
spočítají reálné náklady a reálný
výnos, ekologické to rozhodně
není. Řešením není zakázat pěstování olejové palmy či řepky ani
zakázat chov a konzumaci zvířat.
Řešením je zefektivnění jejich
využití či spotřeby a aktivní zájem
o původ potravin.

ZVYKY NAŠICH BABIČEK

Moderním výdobytkům se dnes
nevyhneme. A myslím, že to není
ani nutné. Naopak je nezbytné hledat nové cesty a využít moderních
technologií ke snížení spotřeby
energií a produkce odpadů, k efektivnějšímu využití vyrobených věcí,
k lepším výnosům v hospodářství.
Nemusíme opět prát v neckách
a s valchou, ale je třeba (správně!)
využívat efektivnější spotřebiče. Optimálně naplněná myčka
na nádobí ve výsledku spotřebuje
méně vody a energie než ruční
mytí nádobí. Samozřejmě se taková
úspora projeví až po několika
letech užívání, nicméně je třeba
myslet dopředu. A prášek do myčky
si můžeme vyrobit sami za zlomek
ceny. I přesto ale neuškodí podívat
se několik let zpátky a zamyslet
se, kterým věcem v našem životě
modernizace neprospěla a ve své
původní podobě fungují stejně
dobře nebo dokonce ještě lépe než
naše moderní vynálezy.
Jak žili naši předci bez věcí každodenní potřeby, jako je šampon, jar
na nádobí, prášek na praní či krém
proti vráskám? Jak mohli fungovat
bez tisíců igelitových sáčků, alobalu
a jednorázových kelímků na kafe?
Pro odpovědi nemusíme chodit
daleko, stačí zabrousit do generace našich babiček a prababiček.
Do dneška jejich znalosti žijí, jen
už většinou nejsou běžnou praxí,
nýbrž povětšinou dostaly nálepku
„babská rada“. Pojďme na některé
zavzpomínat. Vyzkoušet je můžete
třeba v létě na táboře.
Výbornými pomocníky v domácnosti i na táboře jsou soda a ocet,
ať kvasný či jablečný. Dokážou
nahradit většinu úklidových prostředků, odmastí a vyčistí kde co
a při práci nedýcháme chemické
látky. Navíc použití octa a sody

21

TÉMA

Namísto, abychom si na hlavu (a vzápětí pak do odpadů a do přírody) lili
chemickou laboratoř, dají se vlasy
umýt velmi jednoduše.

pro běžný úklid vcelku výrazně
snižuje množství vyprodukovaného
odpadu. Jeden litr octa a krabice
sody vystačí na velmi dlouhou dobu
a dá se snadno zrecyklovat – narozdíl od odmašťovače, na kterém je
varování „toxický“ a „dráždivý“.
FOTO JANA KARASOVÁ

NA VÝROBU 1 KG HOVĚZÍHO MASA JE TŘEBA
PŘES 15 000 L VODY A 16 KG KRMIVA

Soda se používá snadno – stačí ji
přisypat do kýble s vodou na běžný
úklid či nasypat přímo na houbičku
a můžete se s chutí vrhnout do vytírání, úklidu koupelny, toalety či
mytí nádobí. Ocet můžete použít
na čištění různých povrchů. Dá se
i snadno ovonět například tím, že
do něj na nějakou dobu naložíte
citrusové slupky nebo větvičku
jehličnanu (jedle, smrk, douglaska
apod). Pak stačí scedit, naředit
vodou a nalít do rozprašovače.

POKLAD, KTERÝ SKRÝVÁ
MÝDLO

Jedním z nejpopulárnějších staromódních trendů je v současné době
metoda „nopoo“ (z anglického NO
ShamPOO). Šampon kromě základní
mycí složky obsahuje také celou
škálu dalších látek – látku pro to, aby
pěnil, další látku na to, aby nepěnil
úplně moc, něco pro vůni, něco aby
si uchoval správnou konzistenci
a nebyl moc tuhý, něco aby nebyl ani
úplně tekutý, konzervant aby dlouho
vydržel, a spoustu dalších přídatných
látek. Však si sami můžete složení
vašeho šamponu přečíst na obalu.
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Úplně největší hardcore je nepoužívání šamponu vůbec. Běžný
šampon vlasy vysušuje a ty pak
reagují tak, že produkují více mazu,
aby vysušené nebyly. V tu chvíli
mastnotu spláchneme novou várkou šamponu a tak to jde stále dokola. Vysazením šamponu se vlasy
časem mastit přestanou a pro pocit
čistých vlasů postačí jen voda. Chce
to ale trpělivost, může to trvat několik měsíců, během kterých vlasy
nemusí vypadat zrovna nejlépe.
Menším drsňákům udělá stejnou
službu jako šampon i obyčejné jádrové mýdlo. Vyprávěla nám o něm
i má chemikářka na gymplu, v té
době již paní hluboce v důchodu,

a já to s nadšením zkusila s prvním
mýdlem, které mi přišlo pod ruku.
Výsledek ovšem nebyl nic moc.
Problém byl v použitém mýdle.
Jádrové mýdlo či „mýdlo s jelenem“
je ve svém složení odlišné od klasických „toaletních“ mýdel. Tato
mýdla jsou obvykle méně zásaditá
a také zpravidla obsahují přídatné
látky jako změkčovač vody EDTA,
barviva, parfémy, glycerol, lanolín, mléko, vločky, výtažky z bylin
a jiných rostlin, éterické oleje atd.
Jádrová mýdla žádné přídatné
složky neobsahují.
Babička Ludmila svému vnukovi
vyprávěla, že si dlouhá léta myla
vlasy mýdlem s jelenem. Chudé rodiny, do které patřila i ona, na šampon neměly, a tak muselo postačit
mýdlo. Při návštěvě kadeřnictví
se jí holička zeptala, jaký šampon

TIPY
Mytí vlasů bez šamponu
Chcete-li vyzkoušet, jaké to je bez šamponu, použijte namísto šamponu
lžíci žitné mouky. Rozmíchejte ji ve vodě a vmasírujte do pokožky hlavy.
Důkladně poté opláchněte a úplně nakonec si vlasy spláchněte směsí jablečného octa a vody (cca 1 lžíce na hrnek vody). Nebojte se, vlasy octem
budou cítit jen chvilku, než uschnou. Pokud chcete, aby voněly přikapejte
do octového oplachu pár kapek vonného oleje. Namísto žitné mouky
můžete občas použít i obyčejnou jedlou sodu (cca 1 lžičku na hrnek vody).

Nápady a ekologické tipy na snížení množství odpadu:
www.trashisfortossers.com
www.zerowastehome.com
Jednoduché tipy a triky do domácnosti na výrobu úklidových a hygienických prostředků:
delamesitosami.cz
carujeme.cz
backontrees.blogspot.cz
Informace o palmovém oleji a hospodářské produkci:
www.stoppalmovemuoleji.cz

