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Editorial
Vážení přátelé,
máme za sebou první ročník Letní ekologické akademie, kterou uspořádala ekologická platforma
Zvonečník a Masarykova demokratická akademie. Do známé vokovické Sorbonny (sídla Fakulty
tělesné výchovy a sportu UK) nás přivedla sousední Divoká Šárka. Zazněla zde celá řada zajímavých
příspěvků, měli jsme zde možnost otevřených diskusí a noví zájemci také možnost získání důležitých
kontaktů. Letošní ročník podle ohlasu rozhodně nebyl posledním ročníkem.
ČSSD je dnes pod vedením Bohuslava Sobotky nejvýznamnější českou politickou stranou. Bohužel
ekologie nezaujímá první místa v jejím programu a její reprezentace přímo ekologicky často ani
nevystupuje. V popředí je hlavně výše mezd, stav silnic a dostupnost zdravotních služeb. Na rozdíl od
jiných stran tu ale máme fungující přidruženou ekologickou platformu, řadu velmi kvalitních politiků a
progresivní vedení. To není zrovna málo. Naše akademie nabízí také příležitost pro sebereflexi
ekologické politiky sociální demokracie a impulzy pro další vývoj.

Mgr. Jiří Jakl
tajemník platformy Zvonečník
předseda Zvonečník, z.s.
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Videoalmanach
videa za odkazy přístupná on-line přes Youtube

Erazim Kohák
Filosof a první nositel Ceny Josefa Vavrouška.
>Co ho přivedlo do sociální demokracie.

Petr Petržílek
Poradce premiéra a hlavní autor ekologického manifestu ČSSD.
>Vznik a plnění ekologického programu ČSSD
>Co ho přivedlo do socdem?

Thomas Oellermann
Vědecký pracovník Friedrich-Ebert-Stiftung.
>O vztahu ekologie u německé a české sociální demokracie,
příklad změny rozvoje v německém Porúří.

Vladimír Mana
Náměstek ministra životního prostředí.
>České lesy >Ochrana půdy >Ochrana ptáků
>Bez palmového oleje >Proč vstoupil do ČSSD
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Jiří Jakl
Zakladatel platformy a předseda Zvonečník, z.s.
>Vznik a fungování platformy >Pravice, levice a ekologie
>Vstup a moderní ČSSD

Norbert Buchta
Člen zvonečníkového Grémia.
>Přiblížení problematiky vody v krajině

Anna Kárníková
Vedoucí oddělení pro udržitelný rozvoj úřadu vlády.
>Vznik a fungování vládní rady pro udržitelný rozvoj, osobní
přístup k ekologii >Palmový olej a osvěta Zvonečníku

Lucie Válová
Předsedkyně Mladých sociálních demokratů.
>Její vztah k ekologii a činnost MSD.

Vít Céza
Zastupitel, obvodní místopředseda a člen odborného zázemí
ČSSD.
>Ekologická politika městské části a ČSSD na Praze 8 (s jediným
pražským socdem starostou)
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Vystoupení na Letní ekologické akademii
videa za odkazy přístupná on-line přes Youtube

Vladimír Špidla - zhodnocení vládní ekopolitiky
Robin Böhnisch - úspěchy a prohry v parlamentu

Ivana Cabrnochová k činnosti v senátu Senátor Jan Žaloudík
Petr Petržílek - ekologické programy ČSSD

Ekologický manifest ČSSD pohledem Lenky Tesky-Arnoštové
Vladimír Mana - zotavení MŽP
Norbert Buchta - zotavení MŽP
Václav Bělohradský - role ekologických organizací
Role ekologických organizací - Marta Kotecká a Jiří Koželouh Jiří Guth
Daniel Vondrouš k hodnocení politiků

Debata hodnocení ekologickými organizacemi
Debata k roli ekologických organizací v ČR
Jiří Franc - životní prostředí Královéhradecký kraj
Debata krajská ekologická politika
Vít Céza k činnosti na Praze 8
Martin Tumpach - místostarosta pražských Ďáblic
Debata ke komunální ekopolitice
Debata k českému lesnictví
Alena Gajdůšková a sluneční romance
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Jiří Francek - ochrana obojživelníků u silnic na co narážejí stavby
žabochodů
Josef Fanta - krajina je základ řešení
Jakub Esterka k problematice alejí u silnic
Stoka tekoucí do Divoké Šárky

Prezentace panelistů
prezentace za odkazy ke stažení on-line

Vize pro krajskou samosprávu: Miloš Petera (středočeský hejtman) a Jiří Franc (zastupitel
Královéhradeckého kraje)
Role ekologických organizací v ČR: Marta Kotecká Misíková (ředitelka Zeleného kruhu) a Jiří
Koželouh (ředitel Hnutí DUHA)
Práce na komunální úrovni: Vít Céza (předseda komise Praha 8)
Permakulturní zahrady: Eva Hauserová (Permakultura CS)
Voda v krajině: Jakub Esterka (Koalice pro řeky)
Podchody pro obojživelníky: Jiří Francek (NaturaServis)
Aleje u silnic: Jakub Esterka (Krajináři)
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Sociálně-ekologické výzvy
Mgr. Jiří Koželouh (programový ředitel Hnutí DUHA)
Práce moderních ekologických organizací má rozměr sociální, stejně jako ten ekologický. Jsme si
vědomi, že lepší životní prostředí a zdravá příroda tu nemohou být jen pro bohaté – ať už tím
myslíme jednotlivce, společenské skupiny nebo celé státy. A také že opravdová ekologická reforma
nejde provést, aniž by byla sociálně spravedlivá.
Uvedu jeden příklad z nedávné doby. Důležitým cílem Hnutí DUHA je prosadit spravedlivé tarify cen
elektřiny v ČR. Proto jsme spolu s partnery spustili začátkem tohoto roku kampaň proti návrhu
Energetického regulačního úřadu, který by zvýšil účty odběratelům s malou spotřebou (například
osamělým seniorům či rodičům samoživitelům), lidem, kteří používají šetrné spotřebiče nebo šetří
tím, že si část elektřiny vyrábějí ve střešní solární elektrárně.
Návrh se – i díky tomu, že se k odporu připojil premiér a ministři za ČSSD – podařilo zastavit. Nyní
usilujeme o to, aby nový návrh byl sociálně i ekologicky příznivý.
Spravedlivá ekologická reforma musí cílit na zvýšení kvality života lidí. Je na ni správný čas, neboť v
ekonomice (i v té naší, která je hodně průmyslová) čím dál víc platí, že růst prosperity nerovná se růst
spotřeby přírodních zdrojů a znečištění.
Je to způsobeno nejen technickými inovacemi, ale například také tím, že uhelné elektrárny nejsou
vrozenou součástí civilizace. Energii můžeme vyrábět i jinak – a skutečně výrobu postupně radikálně
měníme. Nějakou dobu ještě potrvá, než špinavé zdroje nahradíme, nicméně jde to. Naopak ocel
nebo cement k životu patří a patřit budou nejspíš dál. Naučíme se také méně plýtvat, lépe recyklovat,
přejdeme na chytřejší technologie a čistší produkci. Ano, v řadě oblastí je – vzhledem k omezeným
zdrojům – naše spotřeba neudržitelná a je nutné ji snížit. Ale jistý podíl těžké výroby vždy zůstane. A z
ekonomických, sociálních, a nakonec i ekologických důvodů není vhodné ji vymístit – třeba na
globální Jih. Je lepší, aby výroba pro naši spotřebu byla jištěna environmentálními a sociálními
standardy ekonomicky vyspělých zemí a neškodila ještě daleko víc jinde.
Industriální a čistá ekonomika není protimluv. České hospodářství na každou vyrobenou korunu
spotřebuje čtvrté největší množství energie ze všech států EU. Někteří politici a úředníci argumentují
tím, že příčina je ve zdaleka největším podílu průmyslu na hrubém domácím produktu ze všech států
Unie – loni to bylo 32 procent. Tudíž si prý musíme vybrat: buď nízkou energetickou náročnost, nebo
továrny.
Nedávno ovšem ekonomové z Úřadu vlády tento argument prověřili – a pohřbili. Spočítali
energetickou spotřebu tak, jako by všechny státy EU měly tentýž podíl různých odvětví na HDP. Česká
republika by se jen posunula ze čtvrté na šestou nejhorší příčku. Vysokou energetickou náročnost
tedy nezpůsobuje velký podíl průmyslu, ale plýtvání. Kvůli ekonomice s nízkou energetickou stopou
se ho tedy nemusíme vzdávat.
Vyčistit ekonomiku znamená proměnit ji, přestavět. K tomu potřebujeme nejen hypersektory z
Křemíkových údolí, ale také ocelárny a strojírenství. Legendární gdaňské loděnice poté, co klesla
poptávka po plavidlech, přešly na větrné elektrárny a prosperují.
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Jaké konkrétní výzvy nás tedy v tomto ohledu čekají? Česko potřebuje dokončit slibně načatou
dohodu o snížení závislosti na fosilních palivech, kterou by zpečetilo přijetí antifosilního zákona podle
úspěšného britského vzoru.
Společensky přínosné obnovitelné zdroje – tedy žádné solární tunely a podpora investičních skupin z
daňových rájů – jsou dalším důležitým krokem. Je potřeba odstranit bariéry pro domácí střešní
elektrárny (fotovoltaika nemůže být jen pro movité a fandy) a rozjet podporu větrných elektráren s
podmínkou vazby na obce, místní zemědělce i občany.
Přes deset let čeká Česká republika na nový odpadový zákon, který by odbrzdil recyklaci točící se
kolem 30 procent, zatímco v Německu jsou na dvojnásobku. Je riziko, že jej současný ministr
životního prostředí nestihne (navíc to stále není obsahově to pravé). Měl by se stát předmětem
politické dohody a měl by být prosazen, i kdyby jen jako poslanecký návrh.
Také naši krajinu (a tedy i společnost v ní) čeká řada výzev. Mezi největší patří změna klimatu, ale
také tlak na přírodní zdroje. Proto potřebujeme mít ucelenou představu o šetrném využívání krajiny:
jak zvýšíme zadržování vody nebo udržíme biologickou rozmanitost.
V české krajině také chybí divočina. Národní parky sice chrání její nejcennější části, ale nejsou
rozmístěny reprezentativně z hlediska typů naší přírody. Proto potřebujeme najít a chránit několik
relativně větších (tedy 10, 20 či 30 kilometrů čtverečních) území i mimo národní parky. Stanou se
útočištěm vzácných druhů, ale hlavně nevídanou přírodní scenérií, kterou budou chodit obdivovat
turisté. Místní ekonomika tak díky tomu bude více prosperovat. A veřejnost je pro: 71 % Čechů a
Češek si dle velkého sociologického šetření Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ochranu
divočiny přeje.
Nemá smysl vést spor o tom, jestli chceme prosperitu a pracovní místa, nebo zdravé prostředí a
pestrou přírodu. Toto dilema už prostě – vlivem ekonomického rozvoje i globálních změn prostředí –
přestalo existovat. Nyní už jde o to, jestli si zachováme prosperitu a vytvoříme nová pracovní místa,
nebo naše ekonomické a sociální výdobytky srazí nefungující ekosystémy a změna klimatu. A v tomto
zápasu by měly stát ekologické organizace i sociální demokraté zjevně na stejné straně. Ale nejen oni.
Celé dilema totiž můžeme zjednodušit výstižným heslem evropských odborářů: Na mrtvé planetě
nejsou pracovní místa!
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Hospodaření s půdou, nezcizitelnost lesů a nová papežova
encyklika
Ing. Vladimír Valenta, CSc. (lesnický expert)
Já si dobře pamatuji půvabnou českou krajinu 40. a ještě i 50. let, kterou jsem poznával s mým tátou,
s rolníky Řehákem, Novákem či Kášem, s profesorem přírodopisu RNDr. Bohdanem Rovenským nebo
s hajným Kalábkem a poznával mnohá zvířata a rostliny. I to, jak začala ošklivět v 60. letech, kdy
bolševici se vší iracionální nenávistí ničili selský stav. Likvidovali usedlosti a statky všech výměr,
zejména si dali záležet na zemědělcích hospodařících na rozloze od 15 do 30 ha.
Z nich udělali předem odsouzené monstrózní kulaky, nepřátele všeho pracujícího lidu. Z moci orgánů
strany a vlády došlo ke sloučení polností, rozorání mezí, vysekání rozptýlené zeleně, ke kanalizaci
toků do betonových koryt nebo k zatrubnění potůčků. Zmizela mozaikovitá krajina, země byla
vysušena, vznikly rozsáhlé fádní stepi, vymizeli do té doby běžní živočichové a rostliny.
Ničení ekosystémů zemědělské krajiny bylo v 70. a 80. letech 20. století dokonáno paradoxně tzv.
"melioracemi"(= zlepšeními), chemizacemi a mechanizacemi, z nichž se stal technokratický nástroj
devastace krajiny a její biodiverzity. Vysušenou krajinu perfektně připravili pro katastrofy již tehdy se
rodící klimatické změny. Obrovské rozlohy půdy byly převedeny na stavební, dopravní a důlní
pozemky. Vrcholem ekologické stupidity byly tzv. náhradní "meliorace" na horách, jako např.
drenážování a rozorání vlhkých květnatých luk na katastrech Vchynice - Tetov. Tedy v nadmořské
výšce tisíc metrů na Šumavě v roce 1982, s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin jako např.
nádherného hořce panonského. Všechny moje snahy a snahy několika desítek znalců tomu zabránit
se obrátily proti nám.
Ale co! Dnes po čtvrt století od sametového převratu zcela nenávratně a bez soucitu denně mizí
výměra selských statků, oněch 12 - 18 ha orné půdy převody zemědělské půdy na stavební parcely.
Bez náhrady.
Nedávno po 20 letech konečně schválený zákon č. 41/2015 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu, od jehož fungování jsme tolik očekávali, stále není naplňován a je cíleně okrajován a ohýbán, a
možná i úmyslně ignorován. Jde přece o miliardové zisky. Jde o tajemství zázraku, jak z pětikoruny
vykouzlit pětitisícovku. Moc kmotrů v pozadí vládne stejně jako anglické úsloví "bribes get in witout
knocking" (viz současnou válku policajtů v českém vydání).
Ministerstvo zemědělství má totiž už v současnosti účinné nástroje, jak přimět zemědělce, aby
hospodařili podle návodů a norem dobré zemědělské praxe (GAEC). Leč nevyužívá jich. Jsou to
každoroční dotace, jejichž poskytování není problém podmínit plněním stanovených podmínek pro
zachování a zlepšení půdy, protierozními a vodoochrannými úpravami. Nakonec jsou to opatření v
dlouhodobé perspektivě ve prospěch samotných zemědělců. Nikoliv však kořistnických nájemců nebo
obchodníků s půdou.
Úspěšnost veškerých vládou připravovaných Strategií udržitelného rozvoje jakož Strategie ochrany a
adaptace ke klimatické změně či Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu je závislá
především na tom, jak se společnost bude chovat k půdě jako největšímu zásobníku a potenciálu
vodních zdrojů. Ne báječnými slovy (škodolibí lidé v médiích říkají prázdným tlacháním), ale skutky.
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Na jedné straně se trvale udržuje a nově vzniká pejorizovaná, erodovaná zemědělská step, na druhé
straně se rozšiřuje urbanizovaná krajina s průmyslově zabetonovanou zemí. Nic z toho není příznivě
naladěno vzdorovat extrémním dopadům změny klimatu.
Zbývají důležité lesní porosty (PUPFL), které také musí řešit svoje problémy v období klimatické
změny. Změnám lesních ekosystémů jsem se věnoval v publikaci Minulost, přítomnost a budoucnost
lesů v českých zemích (VLS s.p., Praha 2008). Lesní ekosystémy disponují obrovským potenciálem
ekologických funkcí, které významně ovlivňují rozsáhlou okolní krajinu a její obyvatele. Tím se stávají
zájmem veřejným. Lesům ve vlastnictví státu po náročných církevních restitucích zbude možná necelá
polovina celkové rozlohy včetně lesů silně poškozených emisemi v minulém století. Rozloha státních
lesů nesmí být už dále tříštěna privatizacemi a exploatačními zájmy soukromých majitelů. To je kredo
účinného vzdorování klimatickým změnám.
Proto hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera s většinovou podporou zastupitelstva SČ kraje
předložil v úterý dne 19. května 2015 v na 27. schůzi Poslanecké sněmovny ČR návrh novely zákona o
lesích č. 289/1995 Sb., v platném znění, který doplňoval § 4 -nakládání s lesy ve vlastnictví státu
odstavcem (2) ve znění:
"Státní lesy nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právních osob o majetkové restituci. Za
zcizení se nepovažují směny pozemků odůvodněné plněním funkcí lesa, a scelování, zarovnání nebo
prodej odloučených lesních pozemků podle odstavce 5. Úprava zcizování státních lesů podle jiného
právního předpisu není tímto ustanovením dotčena."
Přes toto kompromisní znění návrh novely lesního zákona při hlasování v PSP těsně na quoru
neprošel proto, že koaliční lidovečtí poslanci vedení ThDr. Danielem Hermanem hlasovali proti
návrhu. Lidovci hlasovali v rozporu s uzavřenou koaliční smlouvou. Její součástí stále je novela zákona
o nezcizitelnosti státních lesů a předložené znění novely respektuje nárok na oprávněné církevní
restituce.
V pátek dne 27. března 2015 na konferenci v Příbrami o vyhlášení CHKO Brdy zástupce římskokatolické církve ostře nesouhlasil s vyhlášením chráněné krajinné oblasti, protože církev si tam
nárokuje restituci dosud nevydaných 3 000 ha lesa a jejím zájmem není ochrana přírody, ale roční zisk
100 milionů Kč z těžby. Tak to bylo výslovně řečeno. Z přítomných cca 80 starostů, vlastníků a
nájemců, zástupců státních institucí a NGO se zástupce ŘK církve jako jediný postavil proti ochraně
přírody a krajiny. Jeho jediným vyřčeným zájmem byla exploatace státními lesy zašetřeného lesního
bohatství. Asi nevěnoval mnoho pozornosti encyklikám a vyjádřením svého nejvyššího šéfa, papeže
Františka I. o ochraně přírody a o chudobě církve. A asi nebyl sám, kdo neposlouchal. Ostatně ani
svatý Otec se o chudobě církve svaté už ani nezmiňuje. Ono je něco opravdu úplně jiného, o něčem
básnit, než něco ve skutečnosti realizovat.
A jak potom tedy chcete realizovat opatření v krajině proti negativním vlivům klimatické změny?
Současní majitelé, restituenti, správci, provozovatelé, nájemci a šíbři v krajině neústupně pokračují v
plnění usnesení ÚV KSČ ze 70. let totalitního režimu. Ovšem nyní za neoliberalizmu s cílem
maximálního privátního zisku, tady a teď. Bez ohledu na ztráty a škody, které působí půdě, krajině,
přírodě a společnosti, lidstvu.

9

Ekologické platformy ČSSD
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. (právník, ekonom, autor ekologických programů ČSSD)
První ekologická platforma vznikla v roce 1995 a tvořili ji Petra Buzková, Martin Profant, Tomáš Frank
a já (byl jsem členem také všech dalších platforem). Přínosem byl zejména vznik kompletního
programu pro životní prostředí v programových dokumentech strany.
V roce 1999 existovala platforma udržitelného rozvoje s ministrem Milošem Kužvartem a profesorem
Erazimem Kohákem. Vzniká první státní politika životního prostředí a v dlouhodobém programu ČSSD
se naplno promítly principy udržitelného rozvoje.
V roce 2003 vzniká sdružení Platan spojené hlavně s Tomáše Hájkem, Petrem Smutným, Františkem
Králíkem a Karlem Šaškem. Významný byl přínos v podobě pomoci obcím při přípravě projektů na
čistírny odpadních vod, třídění odpadu atd.
V roce 2006 vzniká ekologický manifest ČSSD, ale ministrem za Stranu zelených se stal Martin Bursík.
Zazdil Plán odpadového hospodářství s 50% recyklací, s Miroslavem Kalouskem připravil 100
miliardový tunel na odstraňování ekologických škod a připravil zpackaný zákon o ekologické újmě.
Největším problémem se ovšem stala podpora fotovoltaických elektráren. Na návrh MŽP dochází ke
klíčovému cenovému rozhodnutí ERÚ s dvojnásobnou výkupní cenou proti doporučení ČSSD a strana
sehrávala opoziční roli.
V roce 2008 vzniká hlavně z popudu Jiřího Jakla, Lukáše Krause, s podporou poslance Robina
Böhnische a mé coby stínového ministra nová platforma Zvonečník. Uplatnila moderní informační
přístupy, řadu nápadů, otevřené diskuse a další akce s odborníky k tématům v celé šíři problematiky
životního prostředí. Jakkoli platforma zachovává také vnitrostranickou rovinu (členové a osvěta v
ČSSD) a jde o platformu sociálně-demokratickou, otevřela se postupně i členům jiných politických
stran a funguje i v občanské rovině. Jde o vůbec nejúspěšnější ekologickou platformu.

Poděkování
Program Letní ekologické akademie zpestřila řada netradičních doplňků. Byly zde odprezentovány
výstavy Zvonečníku "Energetická chudoba", "Plýtvání potravinami" a "Voda a krajina". Ekumenické
akademii děkujeme za zajištění možnosti fairtradového a BIO občerstvení. Za občerstvení s jedlými
květy děkujeme poslanci Robinovi Böhnischovi a dále Vítovi Cézovi za kytici od Kytek od potoka, která
naše prostředí přímo rozzářila.

10

