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Teze: 
 

- Sociální a ekologická témata se – zejména kvůli postupující klimatické krizi – stále 
více prolínají. Nedostává se základních zdrojů, proto je třeba najít politická řešení, jak 
lidem, a to bez rozdílu, přístup k těmto zdrojům zajistit. Veselý 
 

- Nejdůležitější ekologická témata pro nejbližší měsíce jsou obnova lesních porostů 
v reakci na kůrovcovou kalamitu, přijetí opatření na podporu zadržování vody 
v krajině a přizpůsobování sídel na změny klimatu. Do krajiny je třeba navracet 
heterogenní prvky (meze, remízky, mokřady atp.), regulovat hospodaření na půdě – 
nejen omezení hnojiv a některých plodin, ale také návrat k úhorům a hluboké orbě. 
Současně potřebujeme zdravější a pestřejší lesy, které mají rovněž velkou schopnost 
zadržování vody. Řešením naopak nejsou velká vodní díla, leda v případě zatopení 
lomů coby pozůstatků těžby v severních Čechách. Veselý, Jadrný a Jurek 

 
- Zemědělec nesmí být chápán jako továrník, ale coby správce krajiny, který o ní 

pečuje a dbá. Je třeba odmítnout industriální zemědělství jako standard, cílem je 
naopak usilovat o to, aby se standardem stalo zemědělství ekologické. Proto musíme 
investovat do vědy a výzkumu v této oblasti. Kárníková a Jurek 
 

- Politické strany musejí najít odvahu a odmítnout proměnu České republiky 
v energetický skanzen. Problémy s energetickým mixem nelze řešit pouze novými 
jadernými zdroji, musíme se zaměřit na diverzifikaci zdrojů, demokratizaci energetiky 
a vyšší podporu obnovitelných zdrojů. Jedná se o mentální posun, potřebujeme vizi 
energetiky v jedenadvacátém století. Jadrný a Kárníková 
 

- Argumentace jádrem ve prospěch energetické soběstačnosti je falešná, neboť 
nadále vytváří závislost na dodavateli paliva a stavby. Český energetický systém navíc 
není opuštěný ostrov, ale závisí na vývoji v okolních zemích, měl by se proto více 
zapojit, respektive využívat potenciály okolních krajin. Kárníková 
 

- Má-li nakonec proběhnout výstavba nových jaderných bloků, je zcela nezbytné, aby 
byly zastropovány výkupní ceny, v opačném případě hrozí výrazné finanční zatížení 
domácností a průmyslu. Kárníková 

 
- Potřebujeme změnu zemědělské dotační politiky. Dotace je třeba odvíjet od kvality 

zemědělské půdy – coby hlavní zásobárny vody – , k tomu jsou ale nezbytné 
investice do vědy a výzkumu, abychom měli jednoduché a efektivní metody, jak 



kvalitu půdy měřit. Za stejné peníze bychom tímto způsobem získali lepší výsledky. 
Stát navíc takto přiměje zemědělce, aby hospodařili přírodě blízkým způsobem. Guth 
a Kárníková 

 
- Stejně jako je nesmyslná představa energetické soběstačnosti, je nesmyslná i 

soběstačnost potravinová. Není účelné o ni usilovat. Lepším modelem je koncept 
„jídla z blízka“, jehož smyslem je omezování přepravních nákladů (a dalších 
externalit). Guth 

 
- Ačkoli se venkov nevylidňuje – právě naopak –, „tradiční“ venkov již neexistuje. Na 

vesnicích vznikají „městské kaše“, často uzavřené od zbytku obce. V obcích – zvláště 
menších a na vnitřních periferiích – chybějí nejen služby (obchod, pošta, lékař atp.), 
ale i práce. Pokud lidé na venkově nenaleznou pracovní uplatnění, nelze počítat s tím, 
že se trend úbytku vybavenosti podaří zvrátit. Jurek, Guth a Veselý 

 
- Privatizace vodárenských soustav byla chyba, je proto třeba, aby byly reprivatizovány 

s cílem zajištění sociálně únosných cen. V případě, že by se návrat těchto soustav do 
veřejných rukou nepodařil, je třeba uvažovat o vzniku nezávislého regulátora v dané 
oblasti. Veselý 

 
- Lodní doprava nemá budoucnost, je sice ekologická, ale neefektivní. Nemá proto 

smysl vytvářet velká díla, například jezy na Labi. Jurek 
 

- Musíme obnovit důvěru v instituce, které hájí zájmy přírody a krajiny, zejména 
v Českou inspekci životního prostředí. Kárníková 

 
- Evropská unie musí při odstraňování uhlíkové stopu vytvořit „uhlíkovou hranici“, její 

vnitřní omezení by totiž postrádala smysl, kdyby z jiných zemí, které svou stoupu 
nesnižují, dovážela levnější zboží. Veselý 
 

- ČSSD a Zelení si mohou dovolit uvažovat za rámec uhlíkové neutrality k roku 2050, 
mohou tematizovat myšlenku udržitelného nerůstu. Růst měřený růstem HDP má 
totiž malou vypovídací hodnotu o kvalitě našich životů. Kárníková 


