
Pokřivená zrcadla světa?



Na naší běžné mapě se Evropa na-
chází v podstatě uprostřed, jako by 
byla nejdůležitější. Přitom v Austrálii 
například umisťují do centra mapy 
Tichý oceán a svůj kontinent. A kdo 
určil, že sever, který hostí většinu bo-
hatých zemí, je nahoře, nad chudými 
zeměmi? Způsob zobrazení zeměkoule 
ovlivňuje naše vnímání světa. 

Zobrazení zeměkoule

Zeměkoule je kulatá, proto každý 
pokus zakreslit ji do dvou rozměrů 
deformuje nějaký údaj ve prospěch 
jiného. Běžná mapa světa vycházející 
z Mercatorovy projekce sice zachovává 
tvary kontinentů, ale zkresluje jejich 
velikost ve prospěch států bližších 
pólu, které se zdají větší. Například 
Jižní Amerika vypadá stejně velká jako 
Grónsko, přitom ve skutečnosti je osm-
krát větší. Mercator posouvá rovník níž, 
takže se zdá, že severní polokoule má 
mnohem více pevniny než jižní. Chudé 
rozvojové státy, které se nacházejí 

většinou na jižní polokouli, se zdají být 
mnohem menší, než ve skutečnosti 
jsou. Uniká nám tak, že zemí, které se 
potýkají s chudobou, je mnohem více 
než zemí bohatých.

Projekce německého historika Arna 
Peterse, kterou zde používáme pro 
srovnání s ostatními mapami, je 
věrnější rozloze zemí, deformuje však 
jejich tvar. Přenesení trojrozměrného 
objektu do dvou rozměrů bude vždy 
nutně kompromisem podle kritéria 
zobrazení, které kartograf volí jako 
důležitější.

Deformované mapy?

Z klasických map světa se nedozvíme, 
že v Nigérii zemře pětina všech živě 
narozených dětí ještě před svými 
pátými narozeninami, zatímco v České 
republice zemřou jenom tři děti z ti-
síce. Stejně tak nám běžné mapy tají, 
že ve slumech, jedné z nejhorších 
forem bydlení na okrajích velkých 

měst nejčastěji v rozvojových zemích, 
žije dohromady stejný počet lidí jako v 
celé Indii, druhém nejlidnatějším státě 
světa. Výstava Pokřivená zrcadla světa? 
volí jako nejdůležitější právě tyto so-
ciální jevy. 

Každá z map se věnuje jednomu téma-
tu, a divák tak při prvním pohledu vidí, 
v jakém státě daný jev jednoznačně 
převažuje, nebo naopak kde je úplně 
marginální. Při vzájemném srovnání 
jednotlivých map vystupují na povrch 
souvislosti mezi výší HDP a dětskou 
úmrtností, vzděláním a dětskou prací 
či kácením pralesa a konzumací. 

Mapy-kartogramy použité pro tuto 
výstavu mají funkci koláčových 
grafů, na nichž velikost rozlohy 
odpovídá podílu daného regionu na 
celosvětovém výskytu zobrazovaného 
jevu. Tedy například pokud v Číně 

žije šestina světové populace, bude 
mít Čína na mapě populační velikost 
jedné šestiny z celkové zabarvené 
plochy. Stejně tak pokud třetina všech 
pokácených lesů padla v Latinské 
Americe, bude plocha tohoto území 
odpovídat třetině velikosti všech 
států. Jevy tedy nejsou zobrazovány 
v přepočtu na obyvatele, proto je do-
bré srovnávat konkrétní kartogramy 
také s mapou rozložení světové popu-
lace, aby nedocházelo ke zkreslenému 
vnímání jevů v rozlehlých zemích 
s nízkou hustotou obyvatel, jako je 
například Rusko.

Kartogramy vznikly v rámci projektu 
SASI Group (University of She$eld) a 
Marka Newmana (University of Michi-
gan). Více na www.worldmapper.org.

 www.worldmapper.org.



Rozvojové cíle tisíciletí

V září roku 2000 na Summitu tisíciletí 
stvrdilo všech 189 členských států OSN 
spolu s Vatikánem a Švýcarskem své 
odhodlání odstranit extrémní chudobu 
na naší planetě, její příčiny a následky. 

Základní vizí se stalo osm rozvojových 
cílů, které postihují podstatné podo-
blasti rozsáhlého problému chudoby. 
Poprvé tak byly vytčeny konkrétní 
měřitelné cíle a termín, do kterého 
mají být splněny – rok 2015.

Osm Rozvojových cílů tisíciletí

1. odstranit extrémní chudobu a hlad

2. dosáhnout základního vzdělání pro 
všechny

3. prosazovat rovnost pohlaví a posílit 
roli žen ve společnosti

4. snížit dětskou úmrtnost

5. zlepšit zdraví matek

6. bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími 
nemocemi

7. zajistit udržitelný stav životního 
prostředí

8. budovat světové partnerství pro 
rozvoj

Česko proti chudobě

Kampaň Česko proti chudobě je 
součástí celosvětové kampaně. Sešlo 
se v ní 35 organizací nad společnými 
politickými požadavky, aby dohro-
mady prakticky i politicky přispěly 
k řešení nejpalčivějšího problému 
současnosti, chudoby.

Změna, k níž jsme vyzváni Deklarací 
tisíciletí (která obsahuje Rozvojové 
cíle tisíciletí), spočívá ve společné 
každodenní práci politiků, úředníků, 
mezinárodních institucí a nestátního i 
soukromého sektoru. Tato změna však 
nebude možná bez podpory občanů. 
Hlavním cílem kampaně Česko proti 
chudobě je tuto podporu získat.

Kampaň každý rok vrcholí podzimními 
Dny proti chudobě, během nichž jsou 
organizovány různé koncerty, výstavy 
či pouliční happeningy v mnoha 
městech České republiky. 

Hlavním letošním tématem Dnů 
proti chudobě je vývoj o&ciální české 
zahraniční rozvojové spolupráce. 
Československo se společně s os-
tatními rozvinutými státy světa již v 
roce 1970 zavázalo ze svého rozpočtu 
každoročně přispívat na rozvojovou 
spolupráci částkou 0,7 % hrubého 
národního důchodu (obdoba HDP). 
Tento příslib se však zatím zdaleka 
nedaří naplňovat a současný závazek 
České republiky v rámci Evropské unie 

hovoří o 0,17 % HND do roku 2010 
a 0,33 % HND do roku 2015. Výhled 
na příští dva roky však ukazuje, že se 
prostředky přidělené na rozvojovou 
pomoc nejenže nebudou zvyšovat, ale 
dokonce klesnou. Záměrem kampaně 
je poukázat na tyto sliby našeho státu 
a s přispěním veřejnosti působit na 
odpovědné instituce. 

Výstavu organizuje:

 
Realizováno s &nanční podporou     
MInisterstva zahraničních věcí ČR

Mediální partneři:

 Společnost pro

Fair Trade



Chudoba

Plocha států na této mapě 
zobrazuje poměrné zastoupení 

lidí, kteří žijí pod hranicí chu-
doby v jednotlivých zemích

   Plocha států na této mapě vyjadřuje 
výši hrubého domácího produktu v jednot-
livých státech.

Světové bohatsví je rozloženo velmi 
nerovnoměrně. 40 % nejchudších lidí 
světa musí vystačit s 5 % všech příjmů. 
Na nejbohatších 20 % naopak připadá 
75 % všech světových příjmů (měřeno dle 
hrubého domácího produktu). Lidé v České 
republice patří v celosvětovém srovnání 
k těm nejbohatším.



Zemědělství a výživa

Plochy států vyjadřují 
počty podvyživených dětí 

v jednotlivých zemích

V roce 2000 bylo na světě 
minimálně 858 milionů lidí 
bez možnosti získat potraviny 
v množství nutném k životu.

Dnes, o osm let později, trpí hlady 
923 milionů lidí, tedy více než je 
všech obyvatel USA, Evropské unie 
a Japonska dohromady.

Počet traktorů můžeme chápat jako 
měřítko mechanizace zemědělství. 
Srovnáme-li obě mapy, situace vypadá 
jednoduše – chudým zemím chybějí 
traktory, kdyby jich měly víc, méně lidí 
by trpělo hladem. Opravdu je ale mezi 
oběma jevy příčinná vazba? Nebo se 
jedná o dva průvodní jevy ještě jiného 
trendu?

Na následky chudoby zemře 
26 500  –30 000 lidí denně.

Zlepšení situace brání mimo jiné 
zdražující se potraviny a mnoho 
válečných kon$iktů v chudých zemích. 

Tzv. potravinová krize letošního jara 
postihla nejvíce právě nejchudší vrstvy 
obyvatel především v subsaharské 
Afri ce a jižní Asii. Nejchudší lidé, kteří si 

sami nepěstují potraviny, jsou zasaženi 
těmito krizemi nejčastěji, protože 
za potraviny utratí často veškeré své 
peníze. Odhad pro počet lidí, kteří 
s narůstajícími cenami potravin do 
stavu absolutní chudoby spadnou, je 
až 100 milionů. Prudké zdražení potra-
vin však doléhá i na státy jako celky, 
nejhůře na ty, které jsou takzvanými 
„čistými dovozci“ potravin neboli míra 
jejich dovozu potravin přesahuje míru 

vývozu. Tako vých států je na světě 42, 
mezi ně patří nejvíce státy střední a zá-
padní Afriky a střední Asie.

V zemích válečných kon$iktů jsou mi-
liony lidí nuceny opouštět domovy a pr-
chat do okolních zemí. V současnosti 
nejvíce lidí utíká z Iráku; dalšími proble-
matickými regiony jsou Palestina, ji-
hozápadní Asie a subsaharská Afrika. 
Naopak v Libanonu nebo Jordánsku, 

kam míří pro relativní klid v zemi hodně 
uprchlíků z neklidných okolních oblastí, 
tvoří uprchlíci až 10 % obyvatelstva. 

„   Myslet na chudé,  to nestojí nic.“ 
Mark Twain



Množství traktorů v bohatých zemích 
svědčí o štědré podpoře, které se 
zemědělství dostává ze státního 
rozpočtu. Díky traktorům (a dalším 
opatřením, která ze zemědělství 
vytvořila spíše průmyslové odvětví) 
produkuje zemědělství v bohatých 
zemích ohromné přebytky, které lacině 
vyváží do zemí chudých. Likviduje tak 
místní drobné zemědělce, kteří mu 
bez traktorů samozřejmě nemohou 

dlouho konkurovat. Lidé tak postupně 
přicházejí o svou půdu, stávají se 
závislými na nákupu potravin, ovšem 
s omezenou možností si nutné peníze 
vydělat. 

Zemědělství v bohatých zemích je 
masivně dotováno ze státních pokla-
den. Současně podpora zemědělství 
v chudých zemích, které nejvíc čelí 
podvýživě, v rámci tzv. rozvojové 

spolupráce od osmdesátých let prudce 
klesla. 

Podobná potravinová krize jako 
dnes postihla svět v roce 1974. Už 
tehdy Světová organizace pro výživu 
a zemědělství navrhovala řešení, na 
kterých se dnes shodne s mnoha orga-
nizacemi domorodých zemědělců po 
celém světě. Organizace sdružující  rol-
nické rodiny v chudých zemích nevolají 

ani tak po dalších traktorech, jako zej-
ména po spravedlivém přístupu k půdě, 
větší podpoře drobného a udržitelného 
zemědělství, zlepšení postavení žen 
v této oblasti, odstranění vývozních 
dotací na produkty velkoplošného 
zemědělství bohatých zemí apod. 
Přestože způsoby řešení jsou známy 
déle než 30 let, v bohatých zemích 
přibývá traktorů a v chudých zemích 
roste podvýživa.

Plochy států vyjadřují 
počty traktorů užívaných 

v jednotlivých zemích



Vodní zdroje
Proslýchá se, že zásob vody na 
planetě ubývá. To ale není prav-
da; to jednoduše není možné. 
Země je uzavřený ekosystém, 
do kterého vstupuje v podstatě 
jen sluneční záření a nic z něho 
neuniká. Vody na planetě 
Zemi je takové množství, že 
je nesmysl tvrdit, že jí obecně 
může být nedostatek. Problémy 
související s vodou jsou jiného 
ražení – mění se dostupnost 
a kvalita vody na planetě. 

Pro živé organismy vyjma 
mořských je užitečná pouze 
voda sladká, uložená v jezerech, 
řekách, půdě a mělkých 
podzemních ložiscích; tyto 
zdroje tvoří dohromady pouhé 
1 % použitelné vody. To je 
důvod, proč se voda stává jed-
ním z důležitých témat dnešní 
rozvojové spolupráce a také 
proč se s vodou začíná ve světě 
obchodovat, a dokonce o ni 
válčit. 

Průměrný Čech spotřebuje 
denně necelých 100 litrů vody. 
Toto číslo se týká spotřeby při 
sprchování, pití, splachování 
WC, mytí nádobí a dalších 
činnostech, při kterých voda 
viditelně protéká. Jinou věcí je 

spotřeba skrytá v dalších kon-
zumovaných předmětech, tzv. 
voda virtuální. 

Když se k průměrným 100 
litrům denně přičtou ještě 
litry virtuální, vyjde velmi 
vysoké číslo, které prozra-
zuje, že státy, jako je Česká 
republika, nemohou být 
soběstačné v hospodaření 
s vodou. Kontrast dvou map 
ukazuje nepoměr mezi vodními 
zdroji a spotřebou. Do států 
s převažující spotřebou vody 
se tato tekutina dováží jednak 
v podobě virtuální  ve zboží, na 
jehož výrobu či vypěstování 
byla voda využita, ale také 
přímo, v tankerech, ve kterých 
by se dala čekat spíše drahá 
ropa než obyčejná voda. Typic-
kým případem pro Evropu je 
v současnosti Španělsko, kam 
tankery z Velké Británie a vlaky 
z Francie dovážejí kubické kilo-
metry vody denně. V podobě 
potravin či bavlněného 
oblečení se další kubické ki-
lometry dovážejí ze zemí, 
v nichž tamní obyvatelé mají 
sami vážné problémy s vodou, 
jako jsou Indie, Čína nebo 
Bangladéš. 

Plocha států vyjadřuje 
velikost zdrojů sladké 
vody v jednotlivých 

státech

Plocha států 
vyjadřuje množství 
spotřebované vody 

v jednotlivých zemích



Právě teď je na světě 1,1 miliardy lidí 
bez přístupu k nezávadné pitné vodě. To 
znamená jedna šestina ze všech. 

2,6 miliardy lidí žijí bez kanalizace, a špinavá od-
padní voda tak zabije ročně více lidí než války. 

Projekty rozvojové spolupráce zaměřené na vodu, 
ať už z hlediska umožnění přístupu všech oby-
vatel planety k čisté pitné vodě, napojení obyva-
tel na kanalizaci nebo poskytnutí know-how na 
udržitelné hospodaření s vodou, tvoří největší část 
rozvojové spolupráce vůbec. 

Situace se tak velmi zlepšuje. Zatímco v roce 1990 
mělo přístup ke kvalitní pitné vodě 77 % lidské 
populace, v roce 2002 už to bylo 83 %. Největšího 
pokroku dosáhla Indie, která přístup mezi lety 
1990 a 2002 navýšila z 68 % na 86 %. 

Slumy – chudinské čtvrti 
Slumy jsou předměstské chudinské čtvrti, kde 
žijí nejchudší lidé z daných oblastí. V jednom 
z největších slumů na světě, Kibeře v keňském 
městě Nairobi, žije zhruba tři čtvrtě milionu lidí 
na pouhých 4 kilometrech čtverečních. Je zde 
nedostatek čisté vody k pití a na mytí a také 
v podstatě žádná kanalizace. Špatnou hygienou se 
šíří nemoci; řešení typu létajícího záchodu nejsou 
ta nejúčinnější. 

Létající záchod
Létající záchod je jeden z mála způsobů, jak učinit 
toaletu ve slumu alespoň trochu hygieničtější. 
Potřeba se vykoná do plechovky nebo plastikové-
ho sáčku a ten se i s obsahem odhodí na skládku 
odpadu.

Plochy států vyjadřují počty 
lidí žijících bez přístupu 

k hygienickým zařízením 
v jednotlivých zemích

Plochy států vyjadřují 
počty lidí žijících ve 

slumech v jednotlivých 
zemích



Nedostatek vody

Plochy států vyjadřují počty 
lidí žijících bez přístupu ke 
zdravotně nezávadné vodě 

v jednotlivých zemích

Velké sucho zažívá například 
španělská Zaragoza. Srážky za 
poslední čtyři roky poklesly 
o 40 % a sucho dolehlo už 
opravdu na všechny domácnosti. 
Vedení města se s tím vypořádalo 
zajímavým způsobem. Místo 
horečného shánění dalších 

a dalších zdrojů investovalo 
do kampaně, která obyvatele 
poučila o možnostech, jak vodu 
šetřit při splachování, mytí ná-
dobí či koupání, a vodu začalo 
distribuovat do domácností na 
příděl. 

Toto opatření mělo dva efekty. 
Spotřeba ve městě skutečně 
výrazně klesla, zároveň se však 
objevil černý trh s vodou, kde se 
voda nad limit dá sehnat za více 
než dvojnásobek běžné ceny. 

Praktická opatření k úspoře vody
Množství spotřebované vody při produkci
3x spláchnutí záchodu 30 l

pití 3l 

hovězí steak 250 g 4000 l

brambory 200 g 70 l

sprcha 70 l

hamburger 2400 l

1 porce kávy (pro šálek ranní škávy) 140 l

jedny přečtené noviny cca 100 g 10 l

2x čištění zubů 1 l

bavlněné džíny 500 g 4000 l

polyakrové tričko 200 g 42 l

Celině Candido je 13 let a žije 
ve vesnici Mabuia v Angole. Do 
školy začala chodit poměrně 
pozdě, protože musela nosit 
vodu pro celou rodinu. Cesta 
k prameni jí trvala hodinu, 
tam nabrala 15 litrů do ná-
doby na hlavu a takový náklad 
nesla zpět. Trasu musela ura-
zit alespoň třikrát denně. 
Přinesená voda sice nebyla 
úplně čistá, hodně malých dětí 
ve vsi umíralo na průjmová 
onemocnění, ale byla to jediná 
dostupná voda v okolí. Když jí 
bylo 10 let, organizace UNICEF 
v jejich vesnici vystavěla vodo-
vod s &ltry. Celina Candido 
nastoupila do školy, protože 
na donášení vodu pro ni, její 
rodiče a sourozence už jí teď 
stačí daleko méně času.



Základní vzdělání a dětská práce

Plocha států odpovídá 
výdajům na základní vzdělání 

v jednotlivých zemích

Dětská práce a vzdělávání jsou dvě 
propojené nádoby. Nejčastější příčinou 
toho, proč děti do školy nechodí, je 
nutnost pracovat. Rodiny s nízkým 
příjmem si snaží vylepšit rozpočet prací 
svých dětí. Zaměstnávání dětí v re-
gionu však tlačí mzdy výrazně dolů, tím 
dochází k dalšímu prohlubování chu-
doby, která je tedy příčinou i násled-

kem dětské práce. Vedle toho přicházejí 
pracující děti o vzdělání, a jejich šance 
na lepší uplatnění je tedy malá.

Dětí, které nechodí do školy, je na světě 
218 milionů. Z toho pouhých 5 % je 
zaměstnáno legálně. Ve většině států 
na světě už je práce dětí mladších 14 let 
zakázána, ne všude se ale daří tuto 

normu naplňovat. Největší pozornost 
je upírána na tzv. nejhorší formy práce, 
mezi které patří všechny formy otroctví, 
najímání dětí k účasti v ozbrojených 
kon)iktech, zneužívání dětí k prostituci 
nebo k výrobě pornogra*e a všechny 
práce, jež svou povahou nebo okol-
nostmi, za kterých jsou vykonávány, 
poškozují zdraví, ohrožují bezpečnost 

nebo morálku dětí. Stále se objevující 
otroctví, které bylo o*ciálně už dávno 
zrušeno, se týká asi 9 milionů dětí. Pro 
mezinárodní organizaci práce (ILO) je 
cíl vymýtit otroctví (především dětské) 
prioritou č. 1.



Plocha států vyjadřuje 
počty pracujících dětí 
v jednotlivých zemích

Shama Ismael

Rodiče Shamy Ismaela, kterému je 9 let, 
vlastní malou rodinnou farmu v In-
donésii. Na farmě pěstují kakaové boby. 
V době, kdy je na farmě nejvíce práce, 
jim Shama pomáhá, ale mimo sezónu, 
kdy rodina nemá žádný další příjem, 
musí Shama chodit do práce. Jeho 
rodiče žádnou práci neseženou. Shama 

pracuje v nelegální továrně na boty, kde 
vydělá v přepočtu necelých sto korun 
měsíčně a ty odevzdá rodině. Jeho ob-
vyklá pracovní doba je 14 hodin denně 
s jednou hodinovou přestávkou, která 
není placená. Do továrny, kde pracuje, 
jezdí každý den na kole 11 km. Jeho 
rodina peníze, které chlapec v továrně 
vydělá, nutně potřebuje, proto ho ke 
každodennímu dojíždění nutí.

Na světě pracuje 158 milionů 
dětí ve věku 5 až 14 let. Víc 
než 8 milionů dětí vykonává 
nejhorší formy práce, jako jsou 
práce v dolech, se škodlivými 
látkami nebo práce otrocké. 
22 tisíc dětí ročně zahyne při 
pracovních úrazech.



Plochy států vyjadřují celkový 
počet dětí mladších 15 let 

v jednotlivých zemích

Počet dětí

V roce 2004 bylo na světě 1,8 miliardy 
dětí mladších patnácti let – děti tvořily 
takřka třetinu populace. Největší podíl 

dětí na cel kové populace mají země 
Afriky. Kupříkladu v Ugandě nebo v Ni-
geru je celá polovina populace mladší 

15 let. V České republice podobně jako 
ve Španělsku, Itálii nebo Japonsku tvoří 
děti pouze 14 % populace.



Zdraví a nemoci

Plochy států vyjadřují 
počty lékařů, kteří pracují 

v jednotlivých zemích

Na celém světě připadá průměrně 654 lidí na jednoho lékaře. 
V naší zemi 285 lidí. V Malawi a dalších zemích Afrik y pečuje 
o 5  tisíc lidí jediný lékař. Tyto země jsou přitom postiženy 
řáděním malárie a epidemií AIDS.

Nedostatek lékařů v rozvojových zemích je jednou z příčin úmrtí 
16 000 matek denně. Stejně tak je jedním z důvodů více než 
6000 úmrtí denně způsobených nemocí AIDS.



Kojenecká úmrtnost

Plochy států vyjadřují počty 
lidí, kteří zemřeli během 

jednoho roku na nemoci, jež 
dnes umíme běžně léčit

Každou minutu zemře na světě 
jedna žena během porodu nebo 
při těhotenství. 99 % z těchto 
úmrtí patří rozvojovým zemím.

V rozvojových zemích se k problému 
nedostatku lékařů přidávají potíže další, 
zdánlivě se zdravím přímo nesouvise-
jící. Sierra Leone je jeden z nejchudších 
států světa a lidé se tu průměrně 
dožívají 41 let, což je jen o něco více 

než polovina hodnoty v České repub-
lice. O'ciálně je tu lékařská péče a léky 
zdarma, ale výzkum organizace Oxfam 
ukázal, že 90 % lidí zde platí za léky 
a 43 % za návštěvy lékařů. Platby za 
zdravotní péči si ale většina obyvatel 

Sierry Leone nemůže dovolit, proto zde 
umírají tisíce žen během porodu ročně 
a 282 dětí do pěti let z každého tisíce 
živě narozených. Vinu za tento stav 
nese mimo jiné nefunkční státní zřízení 
a vysoká korupce.



V roce 2006 zemřelo na celém 
světě 6,6 milionu kojenců. 

To je více než celkový počet dětí 
mladších jednoho roku žijících v celé 
EU.  Každý desátý kojenec v subsahar-
ské Africe umírá na nemoci, které dnes 
umíme běžně léčit

V České republice zemřou zhruba tři 
děti z tisíce narozených. V Afghánis-
tánu 165 dětí z tisíce. Států, v nichž 
umírá více než 100 dětí z tisíce živě 
narozených, je na světě 16. Mezi 
lety 1990 a 2005 se však podařilo 
celosvětově kojeneckou úmrtnost snížit 

průměrně o 23 úmrtí z každého tisíce 
narozených.

Nejčastější příčinou úmrtí dětí do 
pěti let je podvýživa. Na světě trpí 
podvýživou 20 milionů dětí.

V oblastech akutně zasažených hlado-
morem, jako jsou například regiony 
válečných kon(iktů (Rwanda 1994, 
Etiopie 2008), je velmi těžké zasa-
hovat. Humanitární akce jsou velmi 
nebezpečné, dopravit potraviny, vodu 
a léky bývá často znemožňováno 
samotnou vládou, a zásilky tak často 
nedorazí k lidem, kteří je nutně 
potřebují, včas. Děti, jež během 

této doby dosáhnou vyššího stupně 
podvýživy, už často nejsou schopny 
znovu začít přijímat normální stravu 
a nezřídka umírají, i když už je u nich 
pomoc. 

Obrovským vývojovým zlomem 
v těchto situacích bylo vyvinutí 
tzv. terapeutické stravy (ready-to-use 
Therapeutic Food, RUTF), která dodává 
všechny potřebné živiny hladovějícím 
obětem. Její obrovskou výhodou je 
snadné použití v hygienickém balení,  
po otevření je rovnou připravena k jídlu. 
Dalším plusem je fakt, že je jako výživa 
vhodná i pro velmi malé děti. Eliminují 

se tak další rizika, jež s sebou nesla 
sušená mléka či jiné instantní potraviny, 
které vyžadovaly k přípravě vodu. Právě 
zdravotně závadná voda, používaná 
k přípravě takových pokrmů, bývá často 
příčinou neúspěchu humanitárních akcí. 
Nezanedbatelnou výhodou také je, že 
strava RUTF je velmi levná.

Terapeutická strava (RUTF)
Jedná se o energeticky bohatou pastu 
na bázi arašídového tuku s vyváženým 
poměrem proteinů, vitamínů, tuků 
a minerálů, balenou v kompakt-
ním balení, která před konzumací 
nevyžaduje žádnou další přípravu.

Plochy států vyjadřují 
počty zemřelých kojenců 

v jednotlivých zemích



Odlesňování

Plochy států vyjadřují úbytek 
lesů mezi lety 1990 a 2000 

v jednotlivých zemích

Během 90. let 20. století bylo na světě 
celkem vykáceno 1,33 milionů km2 

lesa. 31 % z toho padlo v Jižní a Střední 
Americe, 21 % v jihovýchodní Asii. 
Ve státech jako Japonsko neubylo za 

tu dobu zaznamenatelné množství 
lesa. I v České republice zalesněné 
plochy spíše přibývá. V regionech, kde 
probíhá nejintenzivnější odlesňování, 
bohužel rostou tropické pralesy. 

O jejich významu pro udržení stability 
klimatu, obrovské druhové bohatosti 
a rizicích, která vyplývají z likvidace 
lesů, se učí děti na základní škole. Jak 
je tedy možné, že země jako Brazílie, 

Indonésie, Kongo a mnohé další stále 
nezastavily odlesňování svého území? 



Plochy států vyjadřují  čistý 
dovoz papíru a dřeva do 

jednotlivých zemí

Japonsko, které své stromy nekácí, je 
druhým největším importérem papíru 
a dřeva, včetně tropického. USA a státy 
západní Evropy na mapě znázorňující 

odlesňování prakticky nenalezneme, 
na mapě dovozu dřeva tvoří drtivou 
většinu plochy. Z tropického dřeva se 
tradičně vyráběly hudební nástroje, 

dnes je to především nábytek a různé 
další doplňky. Lesy ovšem nejsou káce-
ny jenom kvůli dřevu. Když se stromy 
odvezou, les se změní v plantáž nebo 

pastvinu. Kdo si pochutnává na sklizni 
z  těchto ploch?

Zemědělství a těžba dřeva



Většina cukru, kávy, kakaa, koření a ole-
je nekončí na talíři místních obyvatel, 
ale je dovážena především do Evropy 
a Japonska. Více než polovinu této 
kategorie tvoří rostlinné a živočišné 
oleje (sójový, palmový apod.). V mno-
ha ohledech pokřivená pravidla ob-
chodování s produkty, kvůli nimž jsou 
pralesy likvidovány, vedou k tomu, 
že obyvatelé chudých zemí nejen 

přicházejí o nezměrné přírodní bohat-
ství, ale ani se takto nemohou z chu-
doby dlouhodobě dostat. Např. více 
než polovina stromů v Indonésii je 
poražena a vyvezena nelegálně, a není 
za ně tudíž zaplaceno státu, ceny kávy, 
kakaa a jiných plodin jsou tlačeny tak 
nízko, že se jejich pěstováním leckde 
nelze ani skromně uživit. 

Český les v Malajsii

V České republice lesů neubývá a asi 
bychom nenašli mnoho zastánců 
kácení lesů tropických. Ale i my máme 
svůj podíl odpovědnosti za celosvětové 
odlesňování, i když pralesy leží daleko 
od našich hranic. V Malajsii se již teď 
vyrábí 5 milionů tun palmového oleje 
ročně a do České republiky se dováží 

zhruba 30 tisíc tun ročně. Smaží se na 
něm, přidává se do mnoha cukrářských 
výrobků a kosmetiky a v poslední době 
se do něj vkládají i velké naděje coby 
příměsi do biopaliv. Indonésie tak již 
přišla o 700 tisíc hektarů pralesa, který 
byl přeměněn na palmovou plantáž. 

Plochy států vyjadřují čistý 
vývoz vybraných potravi-

nových surovin (cukru, kávy, 
kakaa, koření a oleje). Země, 
u nichž dovoz převládá nad 
vývozem, nejsou na mapě 

znázorněny.



Spotřeba ropy
Za čtyřicetileté období mezi 
lety 1965 a 2004 se odhadem 
celosvětově spotřebovalo 123 
miliard tun ropy. Nejvíce se na 
spotřebě podílely USA, Japon-
sko, Ruská federace a Německo. 
Nejmenší spotřeba v přepočtu 
na osobu byla zaznamenána 
v Bangladéši, Indii a Pákistánu. 
Ovšem v mnoha afrických zemích 
nejsou taková data vůbec k dis-
pozici, je proto pravděpodobné, 
že čísla by byla ještě menší. Nikdo 
nedokáže s jistotou říci, jaký podíl 
z celkových zásob ropy oněch 
123 miliard tun představuje. 
Přibližně tušíme, kolik ropy už 
jsme spotřebovali, ale jen těžko 
odhadujeme, kolik jí ještě zbývá.

Jak bude vypadat podíl různých 
regionů na světové populaci 
v roce 2050?

V roce 2050 bude žít na světě 
kolem devíti miliard lidí. 62 % 
z tohoto počtu budou obyvatelé 
Afriky, jižní a východní Asie. Tedy 
(s výjimkou Japonska) narůstat 

budou především ty části popu-
lace, jejichž podíl na dosavadní 
spotřebě ropy byl méně význam-
ný (např. Indie) nebo zcela zaned-
batelný (Uganda a další africké 
státy). Budou-li mít srovnatelný 
ropný apetit jako USA, Německo 
či ostatně i Česká republika, bu-
dou světové zásoby ropy scho-
pny všechny uspokojit? Data 
o odhadovaném počtu velbloudů 
využitelných pro pozemní dopra-
vu v roce 2050 nejsou k dispozici.

Na co se vlastně ropa 
spotřebovává? V Evropské unii se 
v roce 2006 spotřebovalo 17 % 
ropy na vytápění budov, 24 % 
v průmyslu (např. výroba plastů, 
umělých vláken, kosmetiky atd.), 
největší podíl – 59 % – připadá na 
dopravu. Pokud jde o úspornost 
ve spotřebě ropy, hned za vel-
bloudem a cyklistou se umisťuje 
doprava železniční. Naopak 
nejvíce ropy na přepraveného 
pasažéra spolyká letecký motor.

Plochy států vyjadřují 
množství ropy spotřebované 
v jednotlivých zemích mezi 

lety 1965 a 2004

Plochy států v jednot-
livých zemích vyjadřují 

předpokládané zalidnění 
v roce 2050

„Můj otec jezdil na velbloudovi. Já jezdím svým 
autem. Můj syn létá svým soukromým letadlem.  
Jeho syn bude jezdit na svém velbloudovi.“
        Arabské přísloví 



Ekostopa

Pokud by se plocha biologicky ak-
tivní země rovnoměrně rozdělila 
mezi všechny obyvatele plane-
ty, měl by každý z nás k dispozici 
1,8 ha. Nicméně současný Čech 
potřebuje průměrně 5 ha a rekord 
drží současný Američan, který se 
neobejde bez 9,7 ha. I v rámci Evro-
py nalezneme výrazné rozdíly. Např. 
Moldavsko, podle mnoha ukazatelů 
nejchudší země Evropy, má ekologic-
kou stopu v přepočtu na obyvatele 
nejméně čtyřikrát menší než Česká 
republika – 1,2 ha.

Mají se Češi špatně? Kdyby se 
všichni měli tak „špatně“ jako 
Češi, potřebovali by k tomu 
další dvě planety.

Pokud bychom se chtěli dlouhodobě 
vměstnat na tu jedinou planetu, 
kterou máme, museli by se mít 
všichni tak „dobře“, jako se má 
průměrný Mongol (potřebuje 1,9 
hektaru).

 

Ekologická stopa České 
republiky dnes vaším 
přičiněním klesla blíž 
k udržitelné míře, pokud...

... jste se na tuto výstavu dopravil/a 
pěšky, hromadnou dopravou nebo 
na kole

... pozvánku na výstavu jste 
vyhodil/a do tříděného odpadu

... cestou jste si nekoupil/a belgická 
jablka zabalená v plastové vaničce

...  doma jste nezapomněl/a zhas-
nout, odmrazit ledničku, vypnout 
počítač

...  jste přebalil/a svého potomka do 
pratelných látkových plenek.

Plochy států vyjadřují 
podíly jednotlivých 

států  na celkové eko-
logické stopě lidstva

Ekologická stopa je celková plo-
cha ekologicky produktivní země 
a vodní plochy, využívaná výhradně 
k zajištění zdrojů a likvidaci odpadů 
produkovaných jedincem nebo 
populací. Bývá vyjadřována v je–
dnotkách plošné míry – v hektarech. 
Jde vlastně o vyjádření nároků, které 
převládající životní styl v dané zemi 
klade na životní prostředí neboli jak 
velká plocha biologicky aktivní země 
je potřeba, aby takový životní styl 

umožnila. Mapu ekologické stopy 
plně pochopíme, až když ji srovnáme 
třeba s celkovou plochou, kterou 
příslušný stát zabírá (z toho je pa-
trné, o kolik větší plochu např. státy 
EU využívají, než kolik jí skutečně 
mají k dispozici, nebo naopak, jak 
malá plocha by stačila k uživení 
současných Afričanů).  V případě 
Indie by se zdálo, že obyvatelstvo 
svými nároky také žije na úkor země, 
kterou nemá k dispozici. Proto je 

nutné zároveň zohlednit velikost 
populace, která danou ekologic–
kou stopu vytváří. Rázem je jasné, 
že průměrný Ind žije ve srovnání 
s průměrným Čechem nesmírně 
skromně, i když Indie jako země 
přispívá k celkové ekologické stopě 
víc než všechny středo- a  výcho-
doevropské státy dohromady 
(počítáme-li Německo k zemím zápa-
doevropským).

Plochy států 
odpovídají jejich 
skutečné rozloze



Letadlo je z osobních dopravních 
prostředků tím nejvíce energe–
ticky náročným. Svět je natolik 
ekonomicky a sociálně propojen, 
že letadla rozhodně nelze z do-
pravy vynechat. Je samozřejmé, 
že ekonomicky silné ostrovní 
státy, jako jsou Japonsko či Aus-
trálie, mají velký podíl letecké do-
pravy, protože jakákoliv cesta do 
zahraničí se uskuteční většinou 
letadlem. Velký podíl na letecké 
mapě, který zabírají Spojené státy 
americké, je navíc způsobený 
silnou pozicí vnitrostátní letecké 
dopravy. 

U vlakové dopravy je 
samozřejmé, že daleko více kvete 
v oblastech hustěji osídlených, 
jako jsou Indie, Čína, Japonsko a 
většina západní Evropy. 

Železniční doprava z toho-
to srovnání vychází daleko 
nejúsporněji. Do vzdálenosti 
500 km, např. Brno–Berlín či 
Praha–Frankfurt am Main (Los 
Angeles–San Fancisco), je vlak 
jednoznačně výhodnější ve 
všech hlediscích a na vzdále-
nostech 500 až 1000 km často 
vítězí časově a #nančně díky 
kratším nástupním procedurám 
a frekvenci, obzvláště u spojení 
mezi velkými městy. Přesto však 
letecká doprava často dominuje 
i na kratších vzdálenostech, 
jako jsou například Praha–
Frankfurt am Main nebo New 
York–Washington vDC.

Plochy států vyjadřují 
počty pasažérů vlakových 

linek v jednotlivých státech

Plochy států vyjadřují 
počty letecky 

přepravených pasažérů 
v jednotlivých zemích

Letadlo, nebo vlak?

* počet pasažérokilometrů vyjadřuje počet pasažérů násobený počtem kilometrů, 
které urazí daný dopravní prostředek za 1 litr spálené pohonné hmoty



Instrukce k instalaci výstavy Pokřivená zrcadla světa

Výstava se skládá ze sedmi panelů o rozměrech 42 x 90 cm, které odpovídají šesti tématickým celkům 
a úvodu. Pro zjednodušení tisku je každý z panelů rozdělen na tři listy formátu A3 na šířku.

Při  instalaci  je  tedy  důležité  zachovat  pořadí  listů  v  rámci  panelu.  Kromě toho  by  měly  být  listy 
jednotlivých panelů instalovány za sebou bez mezer.

Je  také  možné zvolit  pouze jedno téma a  instalovat  je  jako  jeden panel  v  kombinaci  s  panelem 
úvodním.

Ať se výstava podaří!

Vaše Společnost pro Fair Trade


