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Asociace společenské odpovědnosti, a to z výzkumů provedených 

v letech 2021 a 2022.

Po práci legraci… A co víkend a volný čas?

Jak na udržitelnost během pracovního dne?

Máme tolik možností vše napravit. 
Otázka zní, děláme změny 

dostatečně rychle?

Lidstvo stojí před obrovskou výzvou: dokáže ještě odvrátit následky klimatické 
změny a její dopady na biodiverzitu? Cestou ven je snížení emisí skleníkových 

plynů, kvůli kterým se celá naše planeta zahřívá, a tedy větší úspory energií, 
využívání obnovitelných zdrojů, péče o životní prostředí 

a mnoho dalšího. 

Pojďme ale začít sami u sebe a být drobným světlem v temnotě. 

Češi myslí i na udržitelné cestování. Navštěvují méně vytížené destinace 
a snaží se kompenzovat svoji osobní uhlíkovou stopu 

Na každou cestu se dobře připravím a nezapomenu láhev na vodu a plátěnku na nákupy. Budu 
myslet i na mořské ekosystémy a povezu si jen přírodní opalovací krém. Na kratší cesty zvolím 

raději vlak než letadlo nebo auto. A když už sednu za volant, vyzkouším spolujízdu. Až vyrazím na 
výlet po Česku, nezapomenu si do batohu přibalit pytel na odpadky a z lesa si odnesu nejen čistou 

hlavu, ale i odpadky k vytřídění. 

Jeden krůček k udržitelnosti, jedna svíčka naděje. A z krůčku udělá krok třeba vysazený strom. 
Jak by vypadala planeta, kdyby každý z nás zasadil ročně jeden strom, třeba na mexickém 

Yucatánu? Právě tam totiž před 66 miliony let dopadl asteroid a způsobil páté masové vymírání. 
Planeta tak sice přišla o dinosaury, ale jeden z nich dostal možnost se mezi nás vrátit a upozornit 
na hrozbu šestého masového vyhynutí biodiverzity – Pla(s)teosaurus! Komunitní dílo českých 3D 

tiskařů, kteří na popud Asociace společenské odpovědnosti společně stvořili šestimetrovou 
sochu býložravého plateosaura. „Nevolte vyhynutí!“ To je poselství, které přišel předat. 

Kdyby měl každý z nás udělat jednu věc…

UDRŽITELNÝ 
MANIFEST 

Čechů používá 
ekologickou kosmetiku 

a čisticí prostředky 

Mnoho kosmetických pří-
pravků obsahuje mik-

roplasty, které znečišťují 
nejen lidskou pokožku, ale 
i podzemní vody a půdu.

Poličku v koupelně nebo 
kosmetický stolek si po-
stupně vybavím českou 
přírodní kosmetikou bez 
plastových obalů, která 
vydrží i několik měsíců. 

Dám šanci tuhému mýdlu 
nebo šamponu. 

Čechů zajímá  
udržitelná móda 

Módní průmysl je zodpo-
vědný za 10 % celkové 
roční uhlíkové stopy. 

Kabát ze second handu, 
šaty po mamince, svetr 

od místní krejčové. Vždy, 
než se půjdu probírat ra-

mínky do obchodu tradič-
ních značek, si promyslím, 

jestli nové oblečení 
unosím. Raději investuji 

do módních kousků, které 
vydrží dekády a zároveň 

se nerozpadnou po 
prvním vyprání. A aby byl 
můj šatník opravdu udrži-

telný, koukám se na 
visačky a zkoumám 

původ oblečení, materiály, 
ze kterých je ušité a pře-
devším kdo držel v ruce 

jehlu nebo seděl za šicím 
strojem.

Čechů omezuje cesty 
autem a preferuje ekolo-

gičtější dopravní pro-
středky

Doprava je největším kli-
matickým problémem 
Evropy a je jediným vý-

znamným odvětvím, 
v němž emise od roku 

1990 vzrostly. 

Udělám radost svým chy-
trým hodinkám, bolavým 

zádům, ale především 
planetě a do práce budu 

alespoň jednou týdně 
chodit pěšky. A pokud 

nemám každé ráno čas 
na několikahodinový 
pochod, nasednu do 

vlaku nebo na kolo a auto 
nechám v garáži.

Čechů souhlasí, že roz-
sáhlá živočišná produkce 

má negativní dopad na 
životní prostředí a změnu 

klimatu a tři čtvrtiny 
Čechů dávají přednost 

lokálním produktům

Brambory z Moravy, kuře 
z jižních Čech a jako dezert 
fair trade čokoláda. Pokaž-
dé, když otevřu lednici, v ní 

budu mít alespoň jednu 
třetinu lokálních 

a sezónních potravin 
a maso nahradím tofu 

nebo jinou rostlinnou al-
ternativou. Nebudu se 

křivě dívat na křivou zele-
ninu a obsluhu v restauraci 
odvedle okouzlím zbrusu 

novými krabičkami, ve kte-
rých si odnesu oběd do 
práce. A ještě ušetřím…

Čechů považuje problém 
s plastovými obaly (zamo-
ření oceánů, mikročástice 
ve vzduchu, neekologické 
spalování apod.) za závaž-
ný a 80 % Čechů pravidel-

ně třídí odpad
 

V odpadech se skrývá ne-
bývalý potenciál. Správně 
vytříděný odpad se může 

stát cenným zdrojem 
energie a dalších udržitel-
ných výrobků. Každý oby-
vatel EU ročně vyprodu-
kuje asi pět tun odpadu. 

Plato od vajec vyhodím 
do papíru, hliníkové víčko 
do kovů a slupky z jablka 
nasypu žížalám. Přečtu si 
něco o perlátoru na vodo-
vodní baterii a koupím si 
ho, alespoň na zkoušku. 
A na závěr dne si odpus-

tím dlouhou sprchu 
a ušetřenou vodu raději 

věnuji čerstvě zasazené-
mu stromku.
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