
Projekt Leonardo 
„Agropuzzle“ 

Mobilita Polsko 
- Agropodnikání 
- Ochrana přírody – Natura 2000 
- UNESCO 
- Mobilita (kultura, mentalita, zvyky…) 
- Trvale udržitelný rozvoj   



Trvale udržitelný rozvoj 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sustainable_development.svg


Globalizace – konzumní společnost 

„Dělám práci, která mě nebaví, abych si mohl 
koupit věci, které nepotřebuju“ 

 



Znečištění prostředí 



Ochrana přírody v jednotlivých státech, aneb víme 
vůbec, co to je? 

Znečištění prostředí 

Když chceme chránit, tak nejdřív musíme poznat! 

Co teda chráníme:  

ovzduší, půda, voda, odpady, lesy, živočichy a rostliny, biotopy  



Ochrana přírody v jednotlivých státech, aneb víme 
vůbec, co to je? 

•Každý stát má svůj „starý“, „historický“ 
systém ochrany přírody. 

 
•Každý stát chránil, to co on pokládál za 

důležité. 
 

•Management chráněných území je v různých 
státech odlišný. 

 
• EHS - EU začala sjednocovat legislativu 



Zemědělství 

Švihlík krutiklas 

(Spiranthes spiralis) 



Zemědělství 

1945 

1990 

Sartre SZ, Francie 

Páchník hnědý 

(Osmoderma eremita) 



Paradox zemědělství  v ČR 

• 1948-1989 – Kolektivizace – ničení volné zeleně 
(velkovýroba) 

 

• 1990 – změna. Vrátíme zeleň do krajiny USES 

 

• 2009 - Zemědělci ničí remízky, aby dostali víc peněz z 
Unie (dotace na hektar) 

 

• 2012 - GAEC 
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Paradox zemědělství 

1990 – změna. Vrátíme zeleň do krajiny USES 



Paradox zemědělství 

2009 - Zemědělci ničí remízky, aby dostali víc 
peněz z Unie (dotace na hektar) 

 



Paradox zemědělství 

2011 – GAEC 
 
10 okruhů: 
 
- ochrana struktury půdy 
- ochrana stálých pastvin 
- ochrana zeleně 
- ochrana vodních zdrojů 
 
 

 

? 



Paradox ochrany přírody nejen v ČR 

Dle zákona chráníme: všechny živočichy, všechny nivy řek… 



Paradox Natury 2000 a těch dalších… 

• Natura 2000 – nejdřív ptáci, až pak prostředí 
1979 - Směrnice o ptácích 

1992 - Směrnice o biotopech 

• EU „Směrnice o vodách“ – vody je součásti 
životního prostředí 

 

 

 



Trvale udržitelný rozvoj 

Trvale udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též 
trvale udržitelný život) je takovým způsobem rozvoje 
lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský 
a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním 

životního prostředí (Ve skutečnosti jde o snahu o 
dlouhodobě udržitelný rozvoj). Mezi hlavní cíle trvale 

udržitelného rozvoje patří zachování životního 
prostředí dalším generacím v co nejméně 

pozměněné podobě. 

 



Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj 
jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu 

lidí v mezích kapacity ekosystémů při 
zachování přírodních hodnot a biologické 

rozmanitosti pro současné a příští generace. 

 



Co to znamená? 

• Obnovitelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, 
kterou se stačí obnovovat 

• Vyčerpatelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, 
kterou budou budovány jejich náhrady, na něž bude možno 
plynule přejít 

• Intenzita znečišťování nesmí přesáhnout asimilační kapacitu 
životního prostředí 

• Část současných technologií by měla být investována na 
redukci znečištění, snížení plýtvání a zvýšení efektivity 
(výrobků, energie, výrobních postupů, …) 



MOTTO: 

Heslem tohoto pojetí trvale udržitelného rozvoje 
se stal citát Antoina de Saint-Exupéry:  

 

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji 
vypůjčujeme od našich dětí.” 

 



Co je udržitelný rozvoj? 
Nauč se hledat krásu tam, kde jí jiný přehlédl… 

? 



I. Co je udržitelný rozvoj? 

NP Bavorský les Germany 

NP Šumava ČR 

? 



II. Co je udržitelný rozvoj? 

NP a CHKO v České Republice Ptačí Oblasti v České Republice 

Ale co ostatní? 

Moravice – Hradec 

nad Moravicí (Opava) 



III. Co je udržitelný rozvoj? 

Konzumní návyky 

Česká Republika 

Rakousko 



IV. Co je udržitelný rozvoj? 

Konzumní návyky 



Je naše mléko Olma 
opravdu BIO?  

Nebo je to jen marketing…. 

V. Co je udržitelný rozvoj? 



Cena vajíčka listopad 2011 – 4Kč 

Cena vajíčka únor 2012 – 8Kč 

V. Co je udržitelný rozvoj? 

Cena prvním místě… 



VI. Co je udržitelný rozvoj? 

Preveza - Greece Hněvošický háj – Opava - 

ČR 

Lefkáda - Greece 



VI. Co je udržitelný rozvoj? 



VI. Co je udržitelný rozvoj? 


