Iniciativa Ekologická stopa českých měst

?

Co je ekologická stopa?

Co stanovuje ekologická stopa města?

Podobně jako v oblasti
veřejných i soukromých
ﬁnancí je dlouhodobě
neudržitelné vytvářet
schodkové rozpočty,
respektive utrácet více,
než kolik dokážeme
vydělat, je v oblasti
environmentální
udržitelnosti důležité
vědět, kolik zdrojů máme
k dispozici a kolik jich
v současné době čerpáme.

Ekologická stopa města je komplexním ukazatelem environmentální udržitelnosti města.

Právě to nám říká

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní
prostředí. Bývá též nazývána „zelené účetnictví“. Stanovuje, jaké množství přírodních
zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa
převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů na odpovídající plochy produktivní
země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění. To je strana poptávky
zmíněného účetnictví.
Stranou nabídky je souhrn produktivních ploch (např. orné půdy, lesů, luk či vodních
ploch), které má člověk (město, stát) k dispozici. Souhrn produktivních ploch v globálním měřítku se označuje jako biokapacita. Porovnání ekologické stopy a biokapacity
umožňuje zjistit, zda daná jednotka vytváří ekologický přebytek či deﬁcit.

Převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny,

ekologická stopa.

dřevo atd.) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou.

Příklady z praxe?
Typická struktura ES (Vsetín)

Prvním městem v České republice, které
si v roce 2010 nechalo stanovit ekolo-

ODPADY
(1 %)

POTRAVINY
(23 %)

gickou stopu podle inovované metodiky,
bylo město Vsetín. Jeho ekologická stopa činí 5,3 gha/obyvatele a biokapacita
0,7 gha/obyvatele. Město se systematic-

DOPRAVA
(9 %)

ky a dlouhodobě zaměřuje na strategie,
které přispívají k prosazování udržitelného rozvoje a místní udržitelnosti.
V mezinárodním měřítku lze jako dobrý
příklad jmenovat Londýn (www.citylimitslondon.com),

kde výpočet ekologické stopy

zadal bývalý primátor Ken Livingstone.
Ekologická stopa vztažená na jednoho
ENERGIE
(35 %)

Londýňana činí 6,63 gha. Dalšími výSPOTŘEBA
A VÝSTAVBA
(32 %)

znamnými světovými městy, které si nechaly pomocí ekologické stopy posoudit svoji udržitelnost, jsou Tokio, Vídeň,
Berlín, Helsinky, Toronto či Santiago de
Chile. Česká města se tak mohou zařadit po bok těchto metropolí.

Iniciativa Ekologická stopa českých měst

Co je cílem iniciativy Ekologická stopa českých měst?
Jde o společnou iniciativu neziskové organizace Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. (TIMUR) a významného akademického
pracoviště Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Iniciativa je podpořena grantovými prostředky Ministerstva životního
prostředí (MŽP) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Cílem iniciativy je zapojit co nejvíce měst v České republice
do stanovení ekologické stopy a biokapacity a popularizovat problematiku ekologické stopy jako významného nástroje udržitelného
rozvoje. To umožní sestavit „ekologický žebříček“ měst – jejich pořadí podle dopadu na životní prostředí.
Podobné žebříčky jsou v zahraničí i v České republice velmi populární – jak mezi občany, tak mezi politiky, ale i ﬁrmami a dalšími institucemi.
Poskytují důležité podklady pro rozhodování – ať už občanů z hlediska hodnocení kvality místa, kde žijí, nebo kam se hodlají stěhovat,
tak například pro ﬁrmy, z hlediska směřování nových investic.

Iniciativa Ekologická stopa českých měst je první aktivitou v České republice,
která vytvoří vědecky podložený, objektivní a transparentní žebříček měst z hlediska
jejich environmentální udržitelnosti.

Jaké jsou možnosti výpočtu
ekologické stopy města?
Orientační výpočet
Je určen pro všechny obce a města
v České republice, které mají zájem o
orientační stanovení své environmentální udržitelnosti. Nevyžaduje ﬁnančně náročný vlastní sběr dat, je založen
zejména na datech z krajské úrovně.
K výpočtu je nutné shromáždit pouze
data o nové výstavbě na katastru obce,
spotřebě pitné vody a dále o produkci
a nakládání s komunálním odpadem a
využití ploch na území obce. Výsledkem je přibližné stanovení ekologické
stopy obce (města) a její porovnání s
biologickou kapacitou.
Přesný výpočet
Je určen pro ta města a obce v České
republice, která se problematice udržitelného rozvoje věnují systematicky
a koncepčně. Jedná se především
o města zapojená do procesů místní
Agendy 21 či souvisejících aktivit. Přesný výpočet vyžaduje vlastní sběr dat,
především o spotřebě energií a dopravě
obyvatel města, spolu se shromážděním výše uvedených dat, nutných i pro
orientační výpočet. Výsledkem je přesné
stanovení ekologické stopy a její porovnání s biologickou kapacitou.

Oba výpočty je možno provést na

www.ekostopa.cz/mesto,
které provozuje TIMUR.

Jaké výhody bude mít zapojení mého města?

Města zapojená do iniciativy získají možnost stanovení své ekologické stopy. Díky
podpoře z MŽP a MŠMT je výpočet ekologické stopy v současné době nabízen zdarma
prostřednictvím internetového kalkulátoru na stránkách www.ekostopa.cz/mesto.
Indikátor je využitelný pro porovnání s jinými městy z hlediska environmentální
udržitelnosti i pro prezentaci města – signalizuje občanům a ﬁrmám moderní přístup
ke komplexní ochraně prostředí. Výstup analýzy lze využít při marketingu města.

Kalkulace ekologické stopy a biokapacity města napoví, jaký podíl mají jednotlivé sektory na celkovém množství materiálů, energií a odpadů, které městem za rok „protečou“.
Jde o následující sektory:

POTRAVINY

ENERGIE

SPOTŘEBA A VÝSTAVBA

DOPRAVA

ENERGIE

ODPADY

Máte zájem o další informace?
Pokud máte zájem o další informace o iniciativě „Ekologická stopa města“, či přímo o stanovení ekologické stopy vašeho města, zaregistrujte se prosím na internetových stránkách
www.ekostopa.cz/mesto.

Tento leták je vydán za ﬁnanční pomoci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí. Za obsah je výhradně zodpovědná iniciativa TIMUR a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. Iniciativa
Ekologická stopa českých měst je dále podpořena projektem
MŠMT 2B06183 – „Socioekonomický metabolizmus urbánních
systémů a jeho dopad na ekosystémy“, jehož nositelem je
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

