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Body programu 
1. Aktuality z oblasti ekologie a enviromentalistiky 

2. Diskuze nad výběrem nosných témat a způsobem jejich komunikace 

Aktuality v dané oblasti 
1) The Economics of Biodiversity. The Dasgupta Review (studie autorizovaná britskou vládou)  

Práce kritizuje dosavadní pohled ekonomů na přírodu, kterou nedovedou správně ekonomicky 

ocenit. Vodítkem je počítat tzv. zásoby (stocks) místo dosud obvyklého a zavádějícího počítání 

toků (flows), tak jak se to obráží zejména ve vyčíslení hrubého domácího produktu (HDP). 

Pokud by se postupovalo podle Dasgupty správně, jasně se ukáže podstatně vyšší ekonomická 

hodnota přírody, než jsou v současnosti ekonomové schopni spočítat. 

 

2) Growth without economic growth (stručná publikace European Environmental Agency - 

oficiální instituce EU se sídlem v Kodani)   

Tato publikace ukazuje, že současné pojetí ekonomického růstu, tak jak jej představuje HDP, 

není kompatibilní se zachováním zdravé přírody, životního prostředí a přijatelného klimatu. 

Růst (Growth) je třeba pochopit jinak, spíše kvalitativně. 

 

3) Making Peace with Nature [zásadní publikace Programu Spojených národů pro životní 

prostředí (UNEP)] 

Publikace důrazně upozorňuje na urgentní potřebu podstatně zvýšit úsilí na ochranu životního 

prostředí v globálním měřítku a zvláště zdůrazňuje nebezpečí tří velkých krizí: redukci 

biologické rozmanitosti, změnu globálního klimatu a planetární rozsah všudypřítomného a 

mnohorozměrného znečištění. 

 

 4) Projekt kanálu Odra – Dunaj – Labe - aktuální výzva.  

     Projekt je ekologicky nešetrný a nesmyslný 

 

 5) Nakládání se zemědělskou půdou v ČR  

V ČR je 80% zemědělské půdy v pronájmu (cca 3. mil. vlastníků). Vyplývá z toho, že vlastník a 

nájemce jsou většinově rozdílné osoby. Nájemce hospodaří na pozemku vlastníka. Jaká je 

odpovědnost nájemce za pozemek vlastníka? Problém je, že ve smyslu uvedené otázky vztah 



 

mezi vlastníkem a nájemcem není na obecné úrovni právně ukotven. Nad rámec právních 

závazků lidé většinou dobrovolně mnoho neudělají. 

6) Používaní pesticidů mimo zákonný rámec v době koronaviru.  

Nedodržování zákonného rámce pro užívání pesticidů v době koronaviru (slabší kontrola) má 

za následek negativní dopady na včelstvo a hmyz obecně.  

 

           7) Problematika kůrovce 

Této problematice je třeba věnovat nadále pozornost. Se změnou počasí se problém umenšil. 

Výsadba po kácení – existují určitá pravidla pro procentuální zastoupení dřevin (aby se 

zabránilo, např. smrkovým monokulturám). Stále jsou však tyto normy nedostatečné. 

 

            8) Novela vodního zákona 

Nově (od února 2021) se musí v projektech staveb řešit hospodaření s dešťovou vodou, tj. 

ukázat přímé využití tohoto typu vody. Nabízí se tak možnosti prověření nakládání se 

srážkovými vodami ze zpevněných ploch a střech. Bylo by dobré tyto vody nějakým způsobem 

využívat. Jedná se o možnost použití těchto vod ke splachování WC, k zalévání, k retenci v 

jezírkách, k zasakování apod. Platí to jen na nové projekty, ne stávající (realizované) projekty. 

Nabízí se diskuze o využití dešťové vody ze střech kostelů, far apod. 

Diskuze nad výběrem nosných témat a způsobem jejich komunikace 
1) Prezentace myšlenek sociální encykliky Laudato Si‘ (2016) papeže Františka 

S ohledem na papežem Františkem vyhlášený rok Laudato Si´ se bude promýšlet způsob 

prezentace myšlenek v ní obsažených pro širokou veřejnost. Způsob této prezentace bude 

nastaven v nejbližší době (do Velikonoc).   

 

2) K bodu 7 se počítá s přizváním k diskusi zástupců správy církevních lesů o možnostech řešení 

tohoto problému ze strany vlastníka těchto lesů, tj. církve. 

 

 

 

Zapsal Vojtěch Kubiš, asistent SO ČBK 

 

 

 

 

 

 

 

 


