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Co je na palmovém oleji to nejhorší?
To, kolik různých negativních faktorů způsobuje. Jsou 
horší emise a skleníkové plyny vznikající při vypalování 
lesů a rašelinišť, nebo nepředstavitelné množství přímo 
či nepřímo zlikvidovaných populací živočichů a rostlin, 
či snad týrání lidoopů v otřesných podmínkách „domá-
cího zajetí“, nebo zničená a po letech neúrodná půda 
zamořená postřiky, případně rapidní zhoršení kvality 
života (včetně zdraví, navíc se nyní ukazuje, že palmové 
plantáže pravděpodobně mohou i za aktuální epidemii 
eboly v Africe) tamních lidí? Fakt nevím, co je horší. Už 
jen jeden jediný výše uvedený problém mi přijde dosta-
tečně děsivý, což potom, když jde o takovouto přímo 
smrtonosnou kombinaci... 

Co s tím jako spotřebitelé můžeme udělat?
Prostě to zastavit. Tím, že se sami začneme palmovému 
tuku vyhýbat, ale zároveň (a to je velmi důležité) o důvo-
dech, proč se jej vzdáváme, budeme informovat i naše 
okolí. Nejen naše nejbližší a známé, ale hlavně obchodní-
ky a prodejce. Pokud firmě kvůli obsahu palmového oleje 
poklesne množství zákazníků o jedno jediné procento, 
tak se jí už ekonomicky vyplatí nahradit palmový olej 
za jiný tuk. A to jedno procento není zas až tak mnoho. 
Ostatně právě kampaně Greenpeace jsou, myslím, pro 
každého velkou inspirací, že tlakem „odspodu“ se dá 
velice rychle ovlivnit to, čeho bychom se od lidí „nahoře“ 
možná ani nikdy nedočkali. 

Které oblasti na světě jsou dnes nejvíce 
zasažené a které budou ohrožené palmovým 
olejem v budoucnu?
Problém začal do obřích rozměrů narůstat v jihovýchodní 

Asii. Dnes se ale bohužel už přelévá i do dalších tropických 
oblastí, ať už jde o Jižní Ameriku, Afriku, Novou Guineu, …

Kdy a proč koalice Stop palmovému oleji 
vznikla?
Protože jsme cítili, že na tak velký problém, jakým je roz-
šiřování plantáží palmy olejné, bude zapotřebí co nejširší 
spolupráce mnoha osob a zároveň je třeba jednat velice 
rychle, když bohužel každý den hoří další a další (pra)lesy.

Jak funguje a jaké jsou její hlavní cíle?
Snažíme se maximálně omezit byrokracii, které máme 
všichni až nad hlavu, takže práce v koalici je zatím hodně 
volná a neformální. Hlavním cílem je omezit absurdní spo-
třebu palmového oleje v ČR a na Slovensku a tím zmírnit 
alespoň tuzemskou část negativního dopadu této komo-
dity na přírodu a životní prostředí v rozvojových zemích. 

S kým vším koalice spolupracuje? Kolik má 
členů? Kolik sdružuje nevládních organizací?
Spolupracujeme s více než třiceti tuzemskými biology, 
z nichž mnozí následky „palmové spouště“ viděli na vlast-
ní oči přímo na místě. Ale na práci pro koalici se podílejí 
i učitelé, veterináři, lékaři, umělci a další jednotlivci, 
kterým problém není lhostejný. A pochopitelně nemohou 
chybět ani nevládní organizace, které jsou v tomto směru 
hlavními tahouny – koalice jich sdružuje přes čtyřicet (a jíž 
je Greenpeace členem, pozn. red.).

PALMOVÝ OLEJ 
– PROČ JE TAK 
NEBEZPEČNÝ?
Rozhovor s Davidem Čípem, 
jednatelem a tiskovým mluvčím 
Koalice proti palmovému oleji.


