
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 

Spoločnost' pre trvalo udržatel'ný život 

PAVEL NOVÁČEK, MIKULÁŠ HUBA, PETER MEDERLY 

Ohrožená 
planeta 

na prahu 21. století 

OLOMOUC 1998 



Recenzenti: prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc. 
doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 

© Pavel Nováček, Mikuláš Huba, Peter Mederly, 1998 

ISBN 80-7067-859-3 

Na obálce: reprodukce obrazu Petra Hekery 

OBSAH 

OBSAH 

ČÁST I. PLANETA V OHROŽENí - CHARAKTERISTIKA GLOBÁLNíCH 
PROBLÉMŮ 

AK BY SVET BOL DEDINOU, V KTOREJ BY ŽILO 1000 OBYVATEmV ..................................... 5 

1. ÚVOD ................................................................................................................................ 7 

2. GLOBÁLNí PROBLÉMY - VYMEZENí PROBLEMATIKY ........................................................ 8 

3. ZÁKLADNí ÚDAJE O BIOSFÉŘE ......................................................................................... 9 

4. ZMĚNY A KATASTROFY V HISTORII ČLOVĚKEM NEZAPŘIČINĚNÉ .................................. 10 

5. VLIV ČLOVĚKA NA PROSTŘEDí V HISTORII ...................................................................... 13 

6. GLOBÁLNí PROBLÉMY .................................................................................................... 17 

6.1. Násilí ve světě ......................................................................................................................... 17 

6.2. Populace, přelidnění .............................................................................................................. 22 

6.3. Potravinový problém .............................................................................................................. 24 

6.4. Zdravotní stav obyvatel ........................................................................................................ .27 

6.5. Problém chudoby ................................................................................................................... 31 

6.6. Opuštěnost, být nežádoucí .................................................................................................. 32 

6.7. Ekologická krize ...................................................................................................................... 33 

6.7.1. Zachování rozmanitosti života .............................................................................................. 33 

6.7.2. Úbytek tropických pralesů ..................................................................................................... 36 

6.7.3. Šíření pouští .......................................................................................................................... 38 

6.7.4. Hospodaření s vodou (včetně oceánů) ................................................................................ 39 

6.7.5. Ohrožení půdy ...................................................................................................................... ..41 

6.7.6. Znečištění atmosféry, narušení klimatu ............................................................................ ..43 

6.7.7. Neschopnost racionálního využívání ekosystémů ............................................................ 46 

6.8. Zdroje ........................................................................................................................................ .47 

6.8.1. Energie .................................................................................................................................... 47 

6.8.2. Suroviny ................................................................................................................................... 52 

6.8.3. Odpady ............................................................................................................................... / .... 54 

6.9. Lidská sídla .............................................................................................................................. 58 

6.10. Ostatní globální problémy .................................................................................................. 61 

6.10.1. Problém informací .............................................................................................................. 61 

6.10.2. Problémy spojené s vědecko-technickou revolucí .......................................................... 61 

6.10.3. Využití oceánů, moří a Antarktidy ..................................................................................... 63 

6.10.4. Institucionální uspořádaní .................................................................................................. 65 

6.10.5. Nový mezinárodní hospodářský řád ................................................................................ 66 

6.10.6. Využití vesmíru .................................................................................................................... 68 

6.10.7. Zaměstnanost, volný čas ................................................................................................... 69 



OHROŽENÁ PLANETA na prahu 21.století 

6.10.8. Biologická revoluce ............................................................................................................. 71 

6.10.9. Planetární vědomí .............................................................................................................. 71 

7. TŘI KLíčoVÉ FAKTORY .................................................................................................. 72 

8. GLOBÁLNí PROBLÉMY A NAŠE VlAST ........................................................................... 77 

9. POTŘEBA PŘEDVíDÁNí .................................................................................................. 81 

ČÁST II. STAV SVĚTA - DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

10. STAV SVĚTA - DATABÁZE ECOFUTURES 2000 ........................................................... 85 

10.1. Úvod ........................................................................................................................................ 85 

10.2. Základní údaje a využití země ........................................................................................... 85 

10.3. Politický, etnický a náboženský aspekt .......................................................................... 91 

10.4. Demografický aspekt ........................................................................................................ 1 02 

10.5. Zdravotní a sociální aspekt ............................................................................................. 110 

10.6. Celková výkonnost ekonomiky ...................................................................................... 119 

10.7. Odvětvové ekonomické údaje ....................................................................................... 128 

ČÁST III. GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITŮ ZEMĚ 

11. GLOBÁLNE PROBLÉMY VO SVETLE SUMMITOV ZEME .............................................. 141 

11.1. Problémy súčasného sveta z pohl'adu hláv štátov na Summite leme 92 ............ 141 

11.1.1. Úvod ................................................................................................................................... 141 

11.1.2. Vystúpenia hláv štátov ....................................................................................................... 141 

11.1.3. Hodnotenia a závery .................... : ............................. ~ ..................................................... 168 ", ","",. 
11.2. Summít Zeme II, alebo pat' rokov od konferencie UNCED v Rio de Janeiro ....... 173 

11.2.1. Úvod ................................................................................................................................... 173 

11.2.2. Hodnotenie následného procesu ................................................................................... 173 

11.2.3. Záver .................................................................................................................................. 180 

11.3. HI'adanie východísk - nad ostatnou Správou Rímskemu klubu - Faktorštyri .... 181 

ČÁST IV. EVROPSKÁ DIMENZE GLOBÁLNíCH ENVIRONMENTÁLNíCH 
A ROZVOJOVÝCH PROBLÉMŮ 

12. EURÓPSKA DIMENZlA GLOBÁLNYCH ENVlRONMENTÁLNYCH A ROZVOJOVÝCH 
PROBLÉMOV .. .............................................................................................................. 185 

12.1. Pan-európske konferencie ministrov životného prostredia a paralelné 
konferencie mimovládnych organízácií (MVO) a environmentálnych 
občianskych organizácíí (ECOs) ................................................................................... 185 

12.1.1. Globálny proces, dobříšska konferencia a luzernský proces ...................................... 185 

12.1.2. Správa "Životné prostredie Európy - Dobříšske hodnotenie" ..................................... 186 

12.1.3. Luzern ................................................................................................................................. 188 

OBSAH 

12.1.4. Sofia - oficiálny sofijský proces alebo ,,životné prostredie pre Európu" ..................... 199 

12.1.5. Blízka budúcnosť - Aarhus .............................................................................................. 206 

12.2. Kampaň Priatel'ov Zem~urópa s názvom 'Trvalo udlŽatel'ná Európa" .......... .208 

12.2.1. Kampaň "Sustaínable Europe" ([rvalo udržatel'ná Európa) ........................................ .208 

12.2.2. Odporúčania celoeurópskej konferencie Trvalo udIŽatel'ná Európa (Brusel) ............. 209 

12.3. Postrehy osobného účastníka celého procesu : .......................................................... 210 

LITERATURA .......................................................................................... 213 



Část I. 

Planeta v ohroženi ... 

charakteristika globálnich 
problémů 

AK BY SVET BOL OEDINOU ... 

\f 

Ak by svet bol dedinou s 1.000 obyvate/'mi, žilo by v nej: 

• 584 Ázijcov 
• 124 Afričanov 
• 95 Východoevropanova Západoevropanov 
• 55 obyvate/'ov bývalého Sovietskeho zvazu (vráta ne Lotyšov, Litevcov, 

Estóncov a iných etnických skupín) 

• 52 Severoameričanov 
• 6 Austrálčanov a Novozélanďanov. 

Obyvatelia dediny by mali problémy s komunikáciou: 

• 165 by hovorilo jazykom mandarin ("čínsky") 

• 86 anglicky 
• 83 jazykom hindu/urdu 

• 64 španielsky 

• 58 rusky 
• 37 arabsky 

Do tohoto zoznamu sú zahrnuté iba materinské jazyky jednej polovice dedinčanov. 
Druhá polovica hovorí jazykom bengali, portugalsky, indonézky, japonsky, 
nemecky, francúzsky a ďalšími 200 jazykmi. 

V dedine žije: 

• 329 kresťanov (medzi nimi 187 katolíkov, 84 protestantov, 31 orto-
doxných) 

• 178 mosllmov 
• 167 "neveriacich" 

• 132 hindov 
• 60 buddhistov 

• 45 ateistov 

• 3 Židia 
• 86 príslušníkov všetkých ostatných náboženstiev. 

Jedna tretina (330) z tisíc obyvate/'ov svetovej dediny by bol i deti a iba 60 /'udí by 
bol o starších ako 65 rokov. Polovica detí by bola imunizovaných proti očkovate/'ným 
infekčným chorobám ako osýpky a detská obrna. 

Polovica vydatých žien v dedine by mala prístup k moderným antikoncepčným 
prostriedkom a používala by ich. 

Prvý rok by sa narodilo 28 detí. V tom roku by zomrelo 10 /'udí, z toho 
3 z nedostatku jedla, 1 na rakovinu a 2 deti narodené v tom istom roku. Jedna 
osoba by bola infikovaná vírom HIV: pravdepodobne by sa u nej ešte nevyvinuli 
príznaky AIDS. 

S 28 narodeniami a 10 úmrtiami by dedina mala na druhý rok 1018 obyvate/'ov. 

V tejto tisícčlennej komunite by 200 /'udí dostalo 75% všetkých príjmov, ďalších 
200 /'udí by dostalo iba 2% všetkých príjmov. 

Len 70 /'udí z 1 000 by vlastnilo automobil (hoci niektorí z nich by vlastnili viac ako 
Jeden automobil). 5 
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Asi jedna tretina obyvatel'ov by mala prístup k čistej, bezpečnej pitnej vode. 

Polovica zo 670 dospelých v dedine by bola negramotná. 

Dedina by mala 3 hektáre pody na osobu, spolu teda 3 000 hektárov, z ktorých by 
bolo: 

• 350 hektárov polí 
• 700 hektárov pastvin 
• 950 hektárov lesov 
• 1 000 hektárov púští, tundier, ciest a iných nevyužiteíných druhov pOd. 

Lesov by rýchlo ubúdalo, nevyužitel'nej zeme by pribúdalo. Ostatné kategórie by 
boli zhruba stabilné. 

Dedina by aplikovala 83% svojich hnojív na 40% polí, ktoré vlastní 
270 najbohatších a najlepšie živených I'udí. Prehnojenie pody by sposobilo 
znečistenie jazier a studní. Zvyšných 60% pódy by s použit lm 17% všetkých hnojív 
produkovalo 28% potravín a živilo by 73% I'udí. Priemerná úrodnost' na tejto pode 
by dosahovala jednu tretinu úrodnosti, akú dosahujú bohatší dedinčania. 

V dedine s 1 000 I'uďmi by bolo: 

• 5vojakov 
• 7 učitel'ov 

• 1 lekár 
• 3 utečenci, ktorých z domu vyhnala vojna alebo sucho. 

Celkový rozpočet dediny, verejný i súkromný, by presahoval 3 milióny dolárov ročne 
- to znamená 3 000 dolárov na osobu, ak by bol i rozložené rovnako (čo nie je). 

Z 3 miliónov dolárov by bolo určených: 

• 181 tisíc na zbrojenie 
• 159 tisíc na vzdelávanie 
• 132 tisíc na starostlivosť o zdravie. 

Dedina by pod sebou ukrývala arzenál jadrových zbraní s výbušnou silou schopnou 
mnohonásobne ju zničit'. Tieto zbrane by bol i pod kontrolou asi 100 I'udí. Zvyšných 
900 I'udí by ich kroky sledovalo s úzkost'ou, obávajúc sa, či sa naučia spolunažívat' 
v pokoji a ak áno, či zbrane nemožu byt' spustené nepozomost'ou alebo technickou 
poruchou, a kde - ak by sa niekedy rozhodli zbrane demontovat' - vo svetovej 
dedine uložia rádioaktívne materiály, z ktorých zbrane vyrobili. 

(Podle Donnelly H. Meadows, převzato ze slovenského zpravodaje ln Ulel 

KAPITOLA 1 - ÚVOD 

1. Úvod 

Žijeme na přelomu tisíciletí a svět je ve zmatku. Střídají se politické režimy, 
rozpadají se impéria, mění se naše systémy hodnot. Jako by už samotný 
konec tisíciletí v nás vyvolával nadměrný počet nezodpovězených otázek 
a jako by počátek tisíciletí nového v nás vyvolával řadu očekávání. Ten zmatek 
není jen ve světě, je i uvnitř nás samotných. 

Pod soustředěným náporem sdělovacích prostředků, kolegů, sousedů i našeho 
svědomí ztrácíme orientaci a důvěru ve smysl vlastní existence. 

Lidský důmysl dokázal uvolnit energii z jádra atomu, ale dokázal také shodit 
atomové bomby na lidská obydlí. Dokážeme dostat z půdy výnosy obilí 6 - 8 tun na 
hektar a ve světě přitom umírají milióny lidí hladem. Létáme na Měsíc, chystáme se 
na Mars a v tomtéž okamžiku tisíce žen v Asii a Africe chodí denně pěšky několik 
hodin pro vodu a dřevo na vaření. Hlasitě mluvíme o nadcházející éře hmotného 
blahobytu postindustriální společnosti, ale ještě dnes Matka Tereza z Kalkaty chodí 
se svými sestrami po ulicích a sbíráumírajlcí. 

Obklopuje nás spousta protikladů, obrovské množství problémů. Některé jsou "jen" 
lokální povahy, jiné regionální, národní a v posledních desetiletích se stále více 
hovoří o problémech globálních. Některými autory jsou tyto problémy globální také 
nazývány planetární, univerzální, všelidské ap. Pokusíme se prodiskutovat 
a zmapovat problémy globálního charakteru, jež se opravdu dotýkají celého světa 
a nerespektují státní hranice ani vyznávané ideologie. Prostě tu jsou a to hlavně 
naším vlastním, lidským přičiněním. Pokusíme se ukázat, že každý z globálních 
problémů se týká opravdu nás všech, že každý z nás (a to doslova, i když je to 
nemilé poznání) se na jejich vzniku a růstu podílí a nese svůj díl 
spoluzodpovědnosti. Není však cílem následujícího textu jen varovat, nabádat 
a předpovídat apokalypsu. Naopak, každá situace, jakkoliv se zdá být zlá, v sobě 
skrývá i naději pozitivního východiska. 

Československo se v nedávné minulosti zbavilo politického systému, který se, 
kromě jiného, vyznačoval svou strnulostí a izolací občanů od ostatního 
"nepřátelského" světa. Obě nástupnické republiky, česká i slovenská, usilují o to, 
vrátit se mezi demokraticky fungujlcí společnosti. To však kromě výhod přináší 
i řadu závazků, mezi něž patří i spoluzodpovědnost za stav a vývoj biosféry. Ve 
světě se, jak bude ještě podrobněji prodiskutováno dále, v následujících desetiletích 
vyostří především dva problémy: 

• skončilo vyčerpávající střetnutí dvou ideologií, ale namísto konfrontace 
Východ-Západ nastupuje konfrontace společností žijících v materiálním 
blahobytu a společností žijících v naprosté chudobě. 

• exponenciální růst čerpání a spotřeby energetických a surovinových 
zdrojů nás přivedl k samé hranici únosnosti využívání biosféry. Přebujelá 
výroba a spotřeba znečišťují životní prostředí člověka v takové míře, že 
globální ekologické problémy silně poznamenají vstup lidstva do 
21. století. 

Tento text by měl poskytnout základní informaci o výskytu významných 
. regionálních a globálních problémů biosféry v historii, o dnešním stavu, možných 
způsobech řešení problémů a perspektivách dalšího vývoje. 
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2. G!obální problémy ~ vymezení probh::matiky 

Globální problémy lidstva jsou předmětem intenzívních vědeckých výzkumů 
přibližně 30 let. 

Globální ohrožení biosféry a především člověka je zapříčiněno negativními vlivy 
a účinky faktorů přírodních (výbuch sopky, změna klimatu, změna slunečního 
záření, rozsáhlá zemětřesení ... ), nebo antropogenních. 

V historii byly globální změny zapříčiněny zejména přírodními faktory (i když už ve 
starověku člověk dokázal negativně ovlivnit svou činností rozsáhlá území). Teprve 
přibližně v posledních 300 letech, zejména však ve druhé polovině dvacátého 
století, se člověk stává na planetě nejvýznamnější silou a mění tvář Země. 

Nás bude zajímat především ovlivnění biosféry antropogenními faktory. 

Geosféru, kde se všechny tyto jevy odehrávají, si můžeme rozčlenit na atmosféru 
(plynný obal Země), hydrosféru (veškerá voda ve světovém oceánu, v atmosféře, 
na zemském povrcl1u i v zemské kůře), litosféru, kryosféru (část litosféry 
a hydrosféry, jejíž teplota je po více než dva roky pod bodem mrazu), pedosféru 
(samostatný přírodní útvar, který vznikl transformací svrchní části zemské kůry 
působením organismů na horniny za účasti vzduchu, vody a sluneční radiace) 
a biosféru (oživená část geosféry). > 

Biosféra zasahuje 11 km pod hladinu oceánu (i tam se vyskytuje život), jen několik 
desítek metrů pod zemský povrch a zhruba 9 km nad hladinu světového oceánu. 
Devadesát pět procent života je však soustředěno ve "slupce" planety, která 
zasahuje 3.200 metrů nad hladinu oceánu a 100 - 200 metrů pod hladinu oceánu 
(do této hloubky ještě proniká světelné záření, které umožňuje fotosyntézu). 

Velmi rozšířeným a moderním pojmem se stalo "životní prostředí člověka". Podle 
norského profesora Wika je to "ta část světa, se kterou je člověk ve vzájemném 
působení, tj. kterou používá, ovlivňuje a které se přizpůsobuje": Na rozdíl od 
biosféry se tedy životní prostředí člověka zvětšuje, rozšiřuje. Dnes je součástí 
našeho životního prostředí i oběžná dráha a blízký kosmický prostor, v budoucnosti 
to mohou být blízké planety. Stejně tak člověk omezeně, ale přece proniká do 
hlubin nejen oceánů, ale i zemské kůry. 

Jisté je, že působení člověka na geosféru (a tím i biosféru), či na jeho životní 
prostředí, nabylo globálního rozsahu. Je potřebné tyto vlivy identifikovat, popsat 
a zhodnotit důsledky pro člověka i prostředí. Od toho se pak může odvíjet hledání 
východisek. Přitom všem bychom však neměli zapomínat na otázku velmi 
podstatnou a v blízké budoucnosti možná rozhodující: kolik času nám ještě zbývá? 

KAPITOLA 3 - ZÁKLADNí UDAJE O BIOSFÉŘE 

3. Základní údaje o biosféře 

podle P. Duvigneauda (1988) je biosféra ta část zeměkoule, na níž žijí živé 
organismy a v níž fungují ekosystémy. 

Hmotnost zeměkoule je odhadována na 6 x 1021 tun. Hmotnost živých organismů 
na 1014 až 1015 tun. Hmotnost všech ,lidí na Zemi pak asi na 2 x 10

8 
tun (200 miliónů 

tun). 

povrch zeměkoule má 510,1 miliónů km2
, z toho pevniny tvoří 29,36%, zbytek -

70,64% zabírají vodni plochy. Urbanizované plochy se dnes rozprostírají na 
3,214 miilónech km2

, tj. 2,15% z plochy pevniny. Lidská populace přitom tvoří jen 
3% celkové hmotnosti biomasy všech živočichů. 

Sluneční energie dopadající na planetu představuje 21 x 10
20 

kJ za rok., z čehož 
9,8 x 1020 kJ je záření fotosynteticky aktivní, 5,9 x 1020 kJ za rok dopadá na pevninu, 
15,1 x 1020 kJ na moře a oceány. 

Plošné zastoupení hlavních ekosystémů na souši je následující (Duvigneaud, 
1988): 

• lesy všeho druhu: 42 miliónů km
2

, tj. 28,5% 
• stepi, louky, trvalé pastviny: 36 mil. km

2
, tj. 25% 

• polní kultury: 16 mil. km
2

, tj. 10% 
• pouště a polopouště, plochy zabrané sídly a průmyslem, pásma trvale 

zaledněná (především na kontinentu Antarktidě): 42 mil. km
2

, lj. 28,5 % 
• tundra (polopouště na věčně zmrzlé půdě): 8 mil. km

2
, lj. 5,5% - sladké 

vody a močály: 4 mil. km2
, lj. 2,8% 

Celková roční primární produkce biosféry je 139 miliard tun organické hmoty na 
pevnině, 42 miliard tun v oceánech. Přitom efektivnost fotosyntézy je vlastně nízká, 
rostlinami je zachyceno a využito jen asi jedno procento dopadající sluneční 
energie. Pro srovnání, celková roční produkce chemického a metalurgického 
průmyslu a dolů činí řádově jednu miliardu tun. 

Podle spíše mírného odhadu fixují všechny kontinentální systémy ročně 63 miliard 
tun uhlíku ve formě 139 miliard tun organické hmoty. Oceány tvoří díky horší 
účinnosti fotosyntézy dvakrát méně organické hmoty. Pokud bychom předpokládali, 
že všichni lidé budou ochotni přejít na vegetariánskou stravu, mohla by Země 
teoreticky (ale opravdu jen teoreticky) uživit 160 miliard lidí. . 

Ve snaze chránit a zachovat na planetě genetickou, druhovou a ekosystémovou 
diverzitu (rozmanitost) bylo na světě vyhlášeno přes tři tisíce chráněných území, 
pokrývajících 400 miliónů hektarů, což se rovná zhruba rozloze západní Evropy. 
Plocha by však musela být třikrát větší, aby mohla reprezentovat základní vzorek 
všech ekosystémů světa. 

CELKOVÁ ROČNI 
PRIMÁRNI PRODUKCE 
BIOSFÉRY JE 139 MLD. 
TUN ORGANICKÉ HMOTY 
NAPEVNINĚA42 MLD 

TUN v OCEÁNECH 
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NEJGIGANTIČTĚJšíM 
PŘíRODNíM DĚJEM, 

KTERÝ SE KDY ODEHRÁL 
V HISTORII VESMíRU, BYL 

JEHO POČÁTEK 
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4. Změny a katastrofy v historii č!ověkern 
nezapříčiněné 

v historii byl vliv člověka na biosféru omezený, lokálního či regionálního dosahu, 
Všude na planetě se však odehrávaly změny, rozsáhlé přírodní jevy, jako sopečná 
činnost a zemětřesení, zalednění kontinentů, změny magnetického pole Země ap, 
Ty byly příčinou procesů, jež bychom z hlediska antropocentrického mohli označit 
jako katastrofy. Katastrofy jsou však obvykle spojovány s lidskou společností, jíž' 
přinášejí pohromu, utrpení, smrt, Spíše bychom tedy měli mluvit o gigantických 
chemickofyzikálních dějích. V přírodě katastrofa jedněch může uvolnit prostor pro 
vývoj druhých, Dinosauři vyhynuli v podmínkách, které umožnily evoluci savců 
(Dvořák, J., 1987, Kukal, Z., 1982, 1992). 

Nejgigantičtějším přírodním dějem, který se kdy odehrál v historii vesmíru, byl jeho 
počátek, Vznik vesmíru, tzv. Velký třesk, se odehrál někdy před 12 - 15 miliardami 
let a trval jen zlomek sekundy (astronomové udávají 10-43 sekundy). Začal existovat 
prostor, hmota, záření i čas, 

Vraťme se však do našich planetárních rozměrů. Země v historii byla a ještě občas 
je vystavena řadě rychlých a mohutných vlivů, které pozměňují vývoj, evoluci. 

Dopad asteroidu na Zemi bývala ojedinělá, zato však vždy "katastrofická" událost. 
Existuje hypotéza, že se Země před asi 65 milióny lety srazila s asteroidem. Srážka 
s velkým meteoritem se však odehrála i v době velmi nedávné. V roce 1908 
dopadly na Sibiř, nedaleko řeky Jenisej, zbytky tunguzského meteoritu. Šlo o těleso 
s hmotností 7 miliónů tun, oblast jím zničená měla průměr 100 kilometrů (meteorit 
se pravděpodobně při průletu atmosférou rozžhavil a vybuchl ve vzduchu), Menších 
kráterů po dopadu meteoritů jsou na Zemi tisíce. 

Mluví se dnes o ozónové díře a zvýšeném ultrafialovém a kosmickém záření, 

dopadajícím na zemský povrch, Je možné, že právě ultrafialové záření bylo před 
miliardami let důležité pro vznik prvních orgaňických sloučenin na bázi uhlíku 
a snad i prvních živých organismů. Tehdy asi naše Slunce vydávalo řádově více 
ultrafialového záření, než dnes. Pro další biologický vývoj byl však nezbytný pokles 
intenzity ultrafialového záření dopadajícího na Zemi (a to způsobil ozón). 

Zdrojem veškeré energie je Slunce (energetický přínos planety z vlastních zdrojů je 
menší jak jedno procento). 

Slunce každou sekundu vyzařuje 3,8 x 1019 MJ energie, To odpovídá výkonu 
1016 atomových elektráren, Na Zemi dopadá jen jedna desetimiliardtina energie, což 
je však stále ještě ekvivalent jednoho miliónu atomových elektráren. 

Další významnou událostí v dějinách Země jsou pohyby litosférických desek 
("kontinentů"). Když se před 150 milióny let od sebe oddělily mimo jiné Afrika a Jižní 
Amerika, zůstala Amerika bez lidských předků, dokud sem mnohem později (asi 
před 20 000 lety) nepřišli lidé z Asie, přes Beringgovu úžinu, 

Dělila se i samotná Afrika. Východoafrická pří kopová propadlina od sebe asi 
oddělila některé přímé předchůdce člověka. Je možné, že ti, co zůstali v tropickém 
pralese s hojností potravy, nepotřebovali k životu inteligenci. Ti hominidi, kteří 
museli přežívat v horších podmínkách africké stepi, potřebovali mozek, a z nich se 
časem snad vyvinul člověk, 

Pohyby kontinentů a proudění v zemské kůře podmiňují čtyři důležité jevy (Dvořák, 
1987, Kukal, Z" 1982): 

• vznik magnetického pole Země 
• sopečnou činnost a zemětřesení 
• zalednění kontinentů a vzník ledových dob 
• migrace Živočichů a rostlin směrem k rovniku, 

KAPITOLA 4 - ZMĚNY A KATASTROFY V HISTORII", 

Ke změně polarity geomagnetického pole docházelo v historii v průměru jednou za 
půl miliónu let. K poslednímu přepólování došlo před 500 000 - 800 000 let, jsme 
tedy možná (z geologického hlediska) těsně před další změnou polarity. Takové 
přepólování trvá několik tisíc let. Během této doby se zvyšovala silně intenzita 
slunečního a kosmického záření, dopadajícího na Zemi, což mohlo mít vliv na větší 
počet mutací a genetických změn, 

Při pohybech kontinentů vznikají v zemské kůře zlomy, tření a pnutí. Nahromaděná 
energie se vyrovnává někdy náhle, v podobě tektonických zemětřesení. Vznikají 
také žhavá ohniska magmatu, uvolňuje se velké množství plynů a par, Jejich 
přetlakem může dojít k výbuchu. 

Zemětřesení jsou v historii člověka častá. Jen v Japonsku je každých 100 let velké 
zemětřesení. Takovéto extrémní přírodní vlivy ovlivňují mentalitu lidí a národů, 
Podle slov amerického velvyslance v Tokiu (z roku 1940) Japonci "jsou tvrdou 
rasou, dějinami přivyklí katastrofám a nebezpečí, duch boje na život a na smrt je v 
nich zakořeněn mnohem hlouběji, než v kterémkoliv jiném národě" (Dvořák, J" 
1987). 

Erupce Santorinu, sopky na malém ostrově severně od Kréty, v polovině druhého 
tisíciletí př. n. 1., byla pravděpodobně podnětem k líčení zániku Atlantidy řeckým 
filosofem Platónem, 

Při zemětřesenl zahynulo v Antiochii (Sýrie) v roce 526 n.l. 250 000 osob, v Číně to 
bylo roku 1290 100 000 lidí, roku 1556 dokonce 800 000 lidí. V Tokiu v roce 
1703 usmrtilo zemětřesení 200 000 obyvatel, erupce sopky na Islandu v r. 1783 
vyhubila pětinu obyvatel ostrova. 

Roku 1883 zničil výbuch sopky ostrov Krakatoa u Jávy. Celý ostrov vyletěl do 
povětří. Detonace byla slyšitelná na vzdálenost 5 000 km (až v Austrálii) a otřesy 
byly zaznamenány na všech seismologických stanicích světa. Do vzduchu se 
dostalo 20 km3 popel a a kamení. Příbojová vlna vyvolaná erupcí se stala příčinou 
záhuby 36 000 lidí. I ve Francii byla v souvislosti s erupcí zaznamenána příbojová 
vlna vysoká 30 cm. Jako důsledek výbuchu se některé ostrovy propadly, jiné nově 
vznikly. 

Je zajímavé, že v tektonicky aktivních oblastech ani riziko smrti nepřiměje lidi ke 
stěhování. V San Francisku bylo poslední katastrofální zemětřesení v r. 1906 
(zahynulo 7 000 lidí), Protože se u pobřeží Kalifornie podsouvají pod sebe dvě 
pevninské kry, je otázkou času, kdy dojde k dalšímu zemětřesení. Jisté je, že 
k němu dojde. 

Se zemětřesením jsou spojeny sesuvy půdy. Největší známý sesuv je v horách 
státu Wyoming, v USA. Pokrývá plochu kcilem 2 000 kilometrů čtverečních a došlo 
k němu asi před 30 milióny let. 

Před 10 000 lety se zřítila v jihozápadním Iránu kamenná lavina o objemu 20 miliard 
kubických metrů skal. 

V oceánech, na okrajích pevninského šelfu se mohou zřítit kubické kilometry 
bahna. Na hladině se pak vzedme vlna, nazývaná tsunami (může být vyvolána 
i podmořským výbuchem sopky či zemětřesením), 

Dlouhodobě a v globálním, či přinejmenším kontinentálním měřítku ovlivňují evoluci 
pevninské ledovce. Pevninské ledovce se pohybují proto, že v hloubce dochází pod 
vysokým tlakem ke snížení bodu tání ledu a vytvoří se vrstvička vody. Po ní ledové 
masy kloužou. Jsou-Ii matemat.ické výpočty správné, stačí, aby tloušťka ledu 
v Antarktidě stoupla z dnešních 2 - 4 km na 5 km, Tím by tlak stoupl v hloubce tak, 
že by po vytvořené vodní vrstvě sklouzly obrovské masy ledu do oceánů. Snad se 
toto stalo před 120000 lety. Jako důsledek stoupla hladina Tichého oceánu o osm 
metrů. Ledovci pokrytá hladina oceánu v takovém případě odráží více slunečního 
záření. Tím zeměkoule přijímá méně sluneční energie, dojde k poklesu teploty. 
Dnes by jen samotné zvýšení hladiny světového oceánu o několik metrů vedlo 
k hrozné katastrofě a lidské bídě, Přímořské úrodné oblasti (především v oblastech 

ROKU 1883 ZNiČiL 
VÝBUCH SOPKY 
OSTROV KRAKATOA U 
JÁVY. DETONACE BYLA 
SLYŠITELNÁ NA 
VZDÁLENOST 5000 KM 
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DRASTICKOU ZMĚNOU 
EVOLUČNíHO VÝVOJE JE 
VYMIZENí DINOSAURŮ VE 

DRUHOHORÁCH. 
NEJPRAVDĚPODOB

NĚJší PŘíČINOU SAZDÁ 
BÝT sRÁŽKA ZEMĚKOU

LE S ASTEROIDEM. 
VYHYNUTí DINOSAURŮ 

UVOLNILO PROSTOR 
PRO EVOLUCI SAVCŮ. 
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tropického, subtropického a mírného klimatického pásma) jsou obývány stovkami 
miliónů lidí. Zvýš.ením hladiny oceánu by ztratili domovy, pole, migrovali by do nitra 
kontinentů, to by vyvolalo obrovské napětí a konflikty mezi státy a národy, ... 
Paradoxně může k témuž dojít i naprosto opačným způsobem - globálním 
oteplením zvýšením obsahu oxidu uhličitého v atmosféře, vyvolávajícím skleníkový 
efekt). Již při zvýšení průměrné teploty na Zemi o zhruba 4 oe dojde k tání polárních 
ledovců a postupnému zvýšení hladiny oceánů o několik metrů. Vidíme, jak stabilita 
globálního ekosystému - biosféry - může být snadno narušena. S tím se příroda 
vyrovná a evoluce pokračuje. Otázkou je, jak by se s takovou situací vyrovnalo 
lidstvo, naše civilizace. 

Ledové doby se na Zemi vyskytovaly poměrně zřídka. První snad byla v prahorách, 
před 2,3 miliardami let. Další před 400 milióny let, pak před 250 milióny let. Poslední 
doba ledová byla ve čtvrtohorách a skončila před pouhými 10 000 lety (pokud 
nepokračuje dosud a my nežijeme jen v době meziledové). 

Během doby ledové hynuli velcí savci mírného pásma. Nemohli se při nedostatku 
potravy uživit (nejznámějším příkladem poslední doby ledové je vyhynutí mamuta). 

Snad největší "katastrofou", drastickou změnou evolučního vývoje, je vymizení 
dinosaurů ve druhohorách. Přitom příčina není spolehlivě známá dodnes. 

Podle jedné hypotézy ničení jejich vajec malými savci bylo hlavní příčinou zániku. 
Takové vysvětlení se však zdá nedostatečné. Jiným možným vysvětlením je 
důsledek srážky s asteroidem. Přitom se snad do ovzduší dostala vodní pára 
a prach. Obloha se zastínila na mnoho let, došlo k poklesu teploty a ke změně 
klimatu. Je také možné, že katastrofa byla zapříčiněna explozí hvězdy, která 
původně tvořila se Sluncem dvojhvězdu. 

Nejpravděpodobnější příčinou se však zdá být srážka zeměkoule s asteroidem 
o průměru asi 20 - 30 kilometrů. Je známo i místo dopadu asteroidu - Yukatánský 
poloostrov v oblasti jižního Mexika. Důležité je, že vyhynutí dinosaurů uvolnilo 
prostor pro evoluci savců. 

Zmínili jsme se dříve, že množství sluneční energie dopadající na Zemi je 
ekvivalentní výkonu miliónu jaderných elektráren. Je možné, že řada přírodních 
katastrof, epidemií, ale i válek souvisí nějak s periodickými změnami sluneční 
aktivity. 

V roce 1801 uveřejnil anglický astronom Herschel propracovanou $tudii o vztahu 
mezi počtem skvrn na Slunci (podle nich se posuzuje stupeň sluneční aktivity) 
a úrodou obilí. Mezi podobné vypozorované závislosti patří i přírůstek dřevní hmoty 
stromů, šíření rostlinných chorob, vydatnost rybolovu na moři, migrace stěhovavých 
ptáků ap. V 18. a 19. století byla velmi výrazná shoda vzniku epidemií cholery 
s rokem slunečního maxima. 

Zdá se tedy, že vliv sluneční aktivity na biosféru i lidstvo je významný. Sluneční 
aktivitu lze do značné míry předpovídat, neznáme však, jak taková aktivita přesně 
fungování biosféry ovlivní. 

Po celou dobu se život na Zemi vyvíjel pod vlivem gigantických změn, "katastrof'. 
Možná to však bylo nezbytné k tomu, aby vznikaly organismy schopné adaptace 
a přežití. 

KAPITOLA 5 - VLIV ČLOVĚKA NA PROSTŘEDf V HISTORII 

5. Vliv člověka na prostředí v historii 

Z pohledu naší planety Země má současná činnost člověka opravdu globální 
charakter. Nicméně, pokusme se představit si, jaké je naše postavení ve vesmíru: 
vzdálenost k nejbližšímu kosmickému tělesu, Měsíci, je zhruba 385 000 km. 
Vzdálenost naší planety od Slunce je již 8 světelných minut (1 světelná sekunda se 
rovná dráze, kterou paprsek světla urazí za jednu sekundu, tedy 300 000 km), 
vzdálenost nejbližší cizí hvězdy je 4,5 světelných let. Naši Galaxii tvoří miliardy 
takových hvězd a v dosud známém vesmíru je obrovské množství takových galaxií. 
Jak velký je vesmír nevíme, rozhodně však více, než 10 miliard světelných let. 

podobně se našemu chápání vymyká časový rozměr vesmíru. Přijmeme-Ii teorii 
"velkého třesku", pak od tohoto okamžiku mohlo uplynout asi 12 - 15 miliard let. 
4,65 miliard let je stará naše planeta. Před více než 3 miliardami let se začal rozvíjet 
život na Zemi první zárodky života. I to je velké tajemství, vymykající se lidské 
představivosti. Proč právě planeta Země je tak správně ve vesmíru umístěna, se 
správným chemickým složením, se správnou vzdáleností od Slunce? Nevíme. 
Existuje život jen zde? Musí být život založen na bázi uhlíku? Nevíme. 

Před více než 2 miliardami let začal fungovat základní mechanismus umožňující 
rozvoj života - fotosyntéza. Objevily se postupně nižší rostliny, pak vyšší rostliny, 
poté první živočichové. Mnohokrát se za tu dobu se měnilo klima, chemické složení 
atmosféry, intenzita dopadajícího slunečního záření. 

Mnohokrát šel vývoj slepými uličkami nebo se přihodila "ekologická katastrofa", po 
které hynuly statisíce druhů rostlin a živočichů. Je známo, že Země prodělala 
v historii nejméně pět velkých katastrof, způsobených srážkou s velkým meteoritem, 
příp. rozsáhlou sopečnou činností, kdy bylo během jedné takové katastrofy zničeno 
až 96 procent všech rostlinných a živočišných druhů, vyskytujících se na Zemi. 
Z planetárního hlediska nedávno, tak asi před 8 - 14 milióny let se objevil 
v třetihorách býložravý Ramapithecus, předchůdce člověka (žil v Africe a Asii). Před 
2 - 5 milióny let žil Australopithecus. Prvním příslušníkem rodu člověk byl Homo 
habilis (člověk zručný, schopný), všežravec žijící v Africe zhruba ve stejné době 
(před 2 - 3 milióny let). Dalším vývojovým stupněm je Homo erectus (člověk 
vzpřímený), žijící v Asii, Africe i Evropě před 750 - 250 tisíci lety. 

Před zhruba 250 000 lety se vývojová větev Homo erectus rozdělila na dvě části: 
Homo sapiens neanderthalensis a Homo sapiens sapiens. "Neandrtálec" vyráběl již 
kamenné nástroje. Vyhynul asi před 35 000 lety. Homo sapiens sapiens (člověk 
moudrý) se vyvinul asi před 40 000 lety. Dokázal vyrábět dokonalé kamenné 
a kostěné nástroje a byl zdatným lovcem, nejenom sběračem plodin. Vytvářel první 
umělecké projevy Ueskynní malby, sošky) a měl již dobře rozvinutou řeč, což 
podporovalo dále rozvoj mozku. Byl pravděpodobně schopen abstraktního myšlení 
a věřil v posmrtný život. 

S koncem doby ledové na severní polokouli (před 10 000 lety) se změnilo podnebí. 
Krajina dostala nový ráz, vyměnila se fauna i flóra. Stáda zvěře buď vymírala, nebo 
postupovala na sever. Proto člověk - lovec musel hledat doplňující zdroje obživy. 
Rozvinul rybolov, shromažďováni zrní některých rostlin, ale především došlo 
k domestifikaci zvířat (psa, ovcí, koz, prasat, hovězího dobytka). Následovalo umělé 
pěstování divoce rostoucích travin a obilovin. 

V mladší době kamenné, neolitu, se pastevectví a zemědělství zdárně rozvíjelo. 
Lidé se začali usazovat především v teplých oblastech se sprašovými půdami 
a stávali se více připoutanými k určitému místu nebo regionu. Toto období s~ 
nazývá neolitická revoluce. 

Novým způsobem obživy se uživilo více lidí než sběračstvím a lovem. Počet 
obyvatel se zvětšoval, ke zdvojnásobení počtu lidí však bylo třeba asi I 000 let. 
Tehdy na celé planetě mohlo žít přibližně kolem 5 miliónů lidí. Vlivem přírůstku lidí 

PŘED ViCE NEž 2 
MILIARDAMI LET ZAČAL 
FUNGOVAT ZÁKLADNI 

MECHANIZMUS 
uMOŽŇuJlcl ROZVOJ 
ŽIIJOTA- FOTOSYNTÉZA 

HOMO SAPIENS SAPIENS 
SE VYVINUL ASI PŘED 
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KAMENNÉ A KOSTĚNÉ 

NÁSTROJE,BYL 
ZDATNÝM LOVCEM. 
VYTVÁŘEL PRVNI 
UMĚLECKÉ PROJEVY A 
MĚL DOBŘE 
ROZVINUTOU ŘEč - BYL 
PRAVDĚPODOBNĚ 
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V NEOLITU SE ZDÁRNĚ 
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došlo ke stěhování celých lidských skupin, které hledaly novou příhodnou půdu 
(často až po vyčerpání půdy v původních osadách). 

V sídlech se postupně prosazovala stavba obydlí, kde žili pospolu členové početné, 
rozvětvené rodiny, šlo o rodové soužití. Původní matriarchát byl postupně vystřídán 
patriarchátem, u mužů se uplatňovala jejich tělesná síla v dobytkářství 
a zemědělství. Rozrůstáním rodiny vznikaly nové rodové osady a skupiny pokrevně 
příbuzných rodů se sdružovaly v kmeny. Příslušníky kmene spojoval společný 
jazyk, zvyky, náboženské obřady a obrana osídlených území. Asi před pěti až šesti 
tisíci lety začali lidé vyrábět a vypalovat nádoby z hlíny a tkát látky z rostlinných 
vláken. 

Člověk v této době také objevil převratný vynález - kolo a následně dvoukolový vůz. 

Před čtyřmi tisíci lety lidé začali vyrábět první nářadí, nádoby, zbraně z bronzu 
a nádoby ze skla. Před třemi tisíci lety se začalo využívat železo. V té doba také 
došlo k využívání vzduchu a vody. Egypťané v 17. stol. př.n.l. měli veslice, které 
pomocí plachty uměly využít energii větru. 

Tehdy také se postupně sdružovaly kmeny v kmenové svazy, ze zajatců 
nepřátelských kmenů se stávali otroci, organizační struktura společnosti se 
hierarchizovala a vytvářely se říše. Centra takových velkých komunit se vytvářela 
nejprve v úrodných naplaveninách mohutných řek subtropického a mírného pásma 
(Nil, Eufrat a Tigrid, Indus, Ganga, Žlutá řeka). Budovaly se již hospodářské stavby, 
zavodňovací soustavy, vodovody, silnice. 

Je dobré si uvědomit, že tehdy už bylo v silách člověka silně ovlivnit i zničit své 
okolní prostředí ať už v lokálním či regionálním měřítku. Řekové, Kartaginci 
i Římané dokázali zdevastovat podstatnou část pobřeží Středozemního moře, 
především díky odlesnění rozsáhlých oblastí, nadměrným využíváním těchto území 
pro pastvu, rozrušením drnového fondu a následnou vodní a větrnou erozí půdy až 
na skalní podloží. Podobně byla ve starověku zdevastována oblast kolem Eufratu 
a Tigridu, dnešní Palestiny a Izraele, zde z důvodu zemědělství, vyžadujícího 
intenzívní zavlažování. Zemědělské půdy byly v průběhu staletí zasoleny (voda, 
obsahující minerální látky se vypařuje a v půdě zůstávají soli), krajina se změnila 
v polopoušť či poušť. Podle starozákonních knih Země zaslíbená oplývala mlékem 
a medem. O opětovné zalesnění rozsáhlých oblastí se od vzniku židovského státu 
(v r. 1948) snaží Izraelité se střídavými úspěchy. 

Za ocitování stojí událost, která se stala již před naším letopočtem v Africe: 

"Velká stáda domestikovaného skotu přispívala k odstraňování drnového fondu stepí 
a polopouští. Decimací trávy docházelo k tomu, že I. menší množství travin udržovalo 
v půdě menší množství vody, což samo o sobě vedlo k menšímu rozvoji travin, 2. méně 
vody se dostávalo do ovzduší evapotranspirací rostlin a ze středu oblasti odcházelo na 
periférii méně vzdušné vlhkosti, 3. stále více vysoušená a uvolňovaná půda podléhala 
větší vodní a větrné erozi a nejúrodnější složky půdy byly z krajiny stále rychleji 
odnášeny. Neúnosně velká stáda dobytka tak přispívala ke katastrofální přeměně 
úrodných stepí na polopouště a pouště, zvláště pak v těch případech, kde současně 
docházelo k přírodnímu vysušování krajiny v důsledku klimatických změn, které 
v přírodě neustále probíhají. Vliv nadměrného pastevectví na změnu velkých krajin je 
připisován např. přeměně původně úrodné Sahary na její kamenité a písčité pouště -
viz. unikátní doklady tohoto procesu v podobě skalních kreseb v saharském pohoří 
Tasíli" (Štěrba, 1979). 

Domníváme se, že z těchto příkladů plyne jedno významné poučení: chování 
našich dávných předků vůči jejich prostředí nebylo ani lepší, ani horší, než naše. 
Jen jejich možnosti byly omezenější. Stejně jako my i oni nebyli schopni předvídat 
budoucí důsledky svých činů a neměli o to ani zájem. Naším problémem je, že 
máme díky poznatkům vědy a rozvoji techniky dnes obrovské možnosti ovlivnit své 
okolí, ať už negativně, či pozitivně. Stále se však učíme především podle principu 
pokus - omyl - zkušenost. 

KAPITOLA 5 - VLIV ČLOVĚKA NA PROSTŘEDí V HISTORII 

Základy k rozvoji věd a techniky byly položeny ve starověku, v oblasti Středomoří, 
Blízkého východu, ale i Číny a Indie. Také původní obyvatelé amerického 
kontinentu dosáhli obdivuhodných znalostí v oblasti astronomie, zemědělství, 
architektury. Avšak technicky orientovaná civilizace vzešla z oblasti Středomoří 
a šířila se postupně na sever a severozápad Evropy. 

Dvě století před naším letopočtem již dovedli lidé využívat proudící vody k pohánění 
vodního kola. A pak už se vývoj neustále zrychloval: "Větrný mlýn byl vynalezen 
v 7. století našeho letopočtu v Číně a za tři století se odtud rozšířil do Španělska. 
Nedlouho potom, v 11. - 14. století nastává rozmach vodních mlýnů v Evropě. Sto 
let trvalo Číňanům od vynálezu střelného prachu k sestrojení děla (1259) a dalších 
100 let trvalo, než se střelná zbraň dostala do Evropy. Osm desetiletí uplynulo od 
objevu "parního stroje" Papinem k sestrojení Wattova parního stroje (1776), který 
už byl signálem první průmyslové revoluce. 

Osmnáct let před koncem 18. století vzlétá balón bratří Montgolfiérů, v roce 1838 
proběhne první zpráva po Morseově telegrafu, 1862 vynalézá Nobel dynamit, 1876 
se člověk začíná domlouvat na dálku Bellovým telefonem, 1882 uvádí Edison do 
chodu první elektrárnu a rok nato se rozbíhá Daimlerům benzínový motor, za rok po 
něm parní turbína, za další čtyři roky Teslův elektrický motor. Ve třetím roce 
dvacátého století vzlétá první řiditelné motorové letadlo, v roce 1920 začíná 
spojovat lidi rozhlas a 30 let nato televize. V roce 1942 spouští Fermi první jaderný 
reaktor a 1954 se v Sovětském svazu rozbíhá jaderná elektrárna. A mohli bychom 
pokračovat: tranzistory, tyristory, lasery, computery, roboty, kosmické lety, ... (Hadač, 
Moldan, Stoklasa, 1983). 

Dodejme k tomu ještě tři postřehy: 

1. S počátkem průmyslové revoluce je spojen počátek intenzívního 
a exponenciálně se zvyšujícího využívání energie z fosilních (tedy 
neobnovitelných) zdrojů. 

2. V srpnu 1945 vybuchly nad Japonskem první dvě atomové bomby a to bychom 
mohli považovat za symbolický mezník nové éry. Nejenom z technického či 
technologického hlediska jako vstup lidstva do atomového věku. Zde se 
propast, rozpor mezi našimi možnostmi a odpovědností vůči sobě i přírodě 
dostává ke klíčovému bodu. Budeme-Ii jednat opět na základě principu pokus -
(omyl) - zkušenost, může to dopadnout špatně pro lidstvo jako celek a ostatním 
tvorům můžeme způsobit velké utrpení. 

3. Vyjmenované, stále častěji se objevující úspěchy technicky orientované 
civilizace nás vedly a vedou k víře v neomezenou schopnost vědy a techniky 
všechny problémy řešit a vyřešit. Toto pojetí samo a sobě je sporné, technický 
pokrok něco vyřešil, jiné problémy přivodil. Zvýšil naši materiální úroveň, na 
otáz~y ro~voje v cit?vé oblasti, duševní a duchovní stránky rozvoje osobnosti, 
mezlhdskych vztahu apod. by se již odpovídalo obtížněji. Především je ale 
mylné a nebezpečné minulé úspěchy extrapolovat automaticky do budoucna 
a pře~pokládat další velká vítězství. A i kdyby toto bylo reálné, velkou 
neznamou zůstává čas. Vážné, globální problémy, o nichž bude dále řeč, 
mohou přerůst v krizi až katastrofu rychleji, než budou věda a technický rozvoj 
schopny je vyřešit, nebo alespoň oddálit a utlumit. 

SESTROJENí WATIOVA 
PARNIHO STROJE BYLO 
SIGNÁLEM PRŮMYSLo
VÉREVOLUCE 

ÚSPĚCHY TECHNICKY 
ORIENTOVANÉ 
CIVILIZACE NÁs VEDLY 
K vfŘE V NEOMEZENOU 
SCHOPNOST VĚDY A 
TECHNIKY VŠECHNY 
PROBLÉMY VYŘEŠIT 
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Z knihy EXITUS: Znetvorenie sveta (opak Stvorenia podl'a knihy Genezis) 

Nakoniec zničil človek nebesia i zem. 

A zem spustla prázdnotou, len smog sa prevaloval nad priepasťou a nad mrtvými vodami. 

Človek totiž povedal: "Vytvorme priemyselné podniky, rozmanité elektráme a dopravné prostriedky 
valiace sa po dial'niciach, z ktorých budú stúpať oblaky dymu a škodlivých plynov až do nebies." 

I stalo sa. A nebolo svetlo ráno ani večer pre hustotu smogu. 

A človek videi, že nie je dobré to, ČO urobil, no povedal: "To je cena za úspech a pokrok." 

Ďalej človek povedal: "Umocnime naše výdobytky výbuchmi atómových zbraní v atmosfére." I stalo 
sa. A rádioaktívny spad sa miesil s dymom a škodlivými plynmi pod klenbou nebeskou. A nebo nad 
zemou zjalovelo vydajúc otrávený dážď. 

A človek povedal: "Je to v záujme našej národnej bezpečnosti. " 

TO BOLO ŠIESTY DEŇ PRED KONCOM. 

A smog s rádioaktívnymi látkami padal na moria i na súš a otrávil každú rastlinu nesúcu semeno 
i každý strom plodiaci ovocie. 

A človek povedal: "Nie je to velíni dobré, no vývoj nemožno zastaviť." 

TO BOLO PIA TY DEŇ PRED KONCOM. 

Usilovnou prácou stvoril človek veíké púšte a zmenil podnebie tak, že mocný vietor dvíhal prach zeme 
k oblohe, kde sa miešal so smogom, zatemniac slnko uprostred dňa a mesiac s hviezdami v noci, 
takže noc a den jedno boli. 

I videi človek dielo svojich rúk a povedal: "Podmanili sme si prírodu naozaj dókladne. " 

TO BOLO šTVRTÝ DEŇ PRED KONCOM. 

Trefí deň pred koncom povedal človek: "Zahrabme naše priemyselné odpady pod zem, vypusťme kaly 
a špinu do potokov, riek a morí." 

I stalo sa. A vody zeme splaneli tak, že v nich vyhynul všetok živo!. 

Zvyšné tvory morské vylovil človek velkými sieťami a spracoval v plávajúcich továrňach. Na obrovské 
vel'ryby poloval radarom a výbušninami, takže nebolo už velryb v moriach. 

I videi človek, ČO urobil, a povedal: "Nebolo to velíni dobré, no rast nášho národného dóchodku 
vyžaduje dós/edné využívanie všetkých zdrojov výživy. " 

A pod otrávenou oblohou na vykradnutej zemi a v umftvených moriach sa prestal množiť všetok 
dobytok i tvory plazivé, krídlaté a vodné i každá zver podla jej druhu a život vymieral na celej tvári 
zeme. 

TO BOLO TRETí DEŇ PRED KONCOM. 

A človek povedal: "Situácia je naozaj velíni vážna - malo by sa s tým niečo robit: " 

DRUHÝ DEŇ PRED KONCOM zistil človek, že už je pozde na záchranu tvorstva i seba. Dusil sa 
otráveným vzduchom a umieral od hladu, lebo továme a ostatné vel'diela boli opustené a rozpadávali 
sa. A nenašiel sa nik, kto by za ním smútil na tvári zeme. 

POSLEDNÝ DEŇ PRED KONCOM si spustošený svet oddýchol od ludského diela a preklínal na ruiny 
premenené stvorenie. 

A NA SAMOM KONCI sa Zem stala obyčajnou planétou, naveky a nezmyselne sa točiacou na ceste 
prázdnym priestorom. 

Prof. E. Just (slovenský překlad Dr. Dušan Užak) 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNí PROBLÉMY 

6. Globální problémy 

6.1. Násilí ve světě 

MOTTO: 

" •• , NEJVĚTŠí RADOSTÍ MUŽE JE ZVÍTĚZIT NAD SVÝMI NEPŘÁTELI, HNÁT JE PŘED 

SEBOU A OLOUPIT O TO, CO MAJÍ ••• " 

ČINGISCHÁN 

Řada odborníků povazuje problém ohrožení míru a zbrojení za problém 
nejpodstatnější. Donedávna při soupeření mezi Východem a Západem (resp. při 
soutěžení totalitní moci a centrální plánované ekonomiky s demokratickým 
systémem a tržní ekonomikou) to bylo naprosto zjevné. 

Jen v poválečném období, mezi lety 1945 - 1979 se zúčastnilo 81 národů 
130 občanských a oblastních konfliktů. V současnosti se rozhořela' celá řada 
dalších konfliktů, především v souvislosti s pádem komunismu, růstem 
nacionalismu, rasismu a náboženského fundamentalismu. .. 

Domnívám se, že bychom měli uvažovat o násilí v poněkud širších souvislostech. 
Neohrožují nás jen "klasické" válečné konflikty, ale i rostoucí kriminalita (především 
ve městech) a terorismus. O nic méně nebezpečné jsou skrytější formy násilí státu 
vůči obyvatelstvu, vůči občanům - pohrdání lidskými právy. 

Kde se v nás bere touha podmaňovat, dobývat, vládnout? Snad v historii vývoje 
člověka? Je pravdou, že člověk byl z devadesáti procent svého evolučního vývoje 
lovcem. Ale to samo jako vysvětlení nestačí. 

Čtenáře Starého zákona může překvapit, kolik je tam popsáno bitev a kolik krve 
teklo. Desetitisíce mrtvých za jeden den nejsou výjimkou. 

Za třicetileté války (1618 - 1648) mezi protestanty a katolíky bylo usmrceno jen 
v Německu šest miliónů lidí, což je v průměru čtyřicet procent obyvatelstva. 
V Čechách byla zpustošena pole, vypálena města, několik tisíc vesnic přestalo 
existovat. 

Ve válkách minulých staletí však počet osob, které byly zabity v boji nebo zemřely 
přímo na následky zranění činil jen asi deset procent celkového počtu obětí (1). Až 
devadesát procent populace umíralo na infekční choroby - mor, choleru, břišní 
tyfus, sněť z infikovaného poranění apod. 

V první světové válce zahynulo 15 miliónů lidí. Ve druhé světové válce to již bylo 
přes 50 miliónů lidí. Je možné, že odhad je podhodnocen. Udává se, že zahynulo 
20 miliónů lidí v Sovětském svazu. Někteří autoři však tvrdí, že to bylo asi 
40 miliónů lidí (vlivem Stalinových čistek ve vedení armády před válkou, jeho 
dŮVěrou ve spolupráci s Hitlerem atd.). 

Záhy po druhé světové válce bylo jasné, že nenastává žádná idyla v mezinárodních 
v~azích. Totalitní Německo bylo poraženo z velké části zásluhou jiného totalitního 
statu - Sovětského svazu. A ten hodlal vítězství patřičně využít. V březnu roku 1946 
W. Churchill "vyhlásil" fakt studené války: 

"Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla spuštěna na kontinentě železná 
opona. Za touto hranicí ve sféře, kterou musím nazvat sovětskou, leží všechna 
st~robylá města střední a východní Evropy a všechna podléhají v té či oné formě 
nejenom sovětskému vlivu, ale i velice tuhému a v mnoha případech rostoucímu 
poručníkování Moskvy." 

VE VÁLKÁCH MINULÝCH 
ST ALET! POČET OSOB 
ZABITÝCH V BOJI NEBO 
ZEMŘELÝCH PŘ!MO NA 
NÁSLEDKY ZRANĚN! ČiNIL 
JEN ASI 10% 
CELKOVÉHO POČTU 
OBĚTI 
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Na Rusy platila podle Churchilla jen vojenská síla. Začalo tolik známé období 
studené války a závody ve zbrojení. Čtyřicet let trvalo bipolární vidění světa. Na 
zbrojení se vydávaly astronomické, stále se zvyšující částky. 

V roce 1985 suma peněz vydávaných na zbrojení ve světě překročila částku tisíc 
miliard amerických dolarů ročně. Ve vojenských a příbuzných oborech bylo 
zaměstnáno více než 60 miliónů lidí. V té době by výdaje, které byly utraceny 
každých osm hodin, stačily na likvidaci malárie. Výdaje na zbrojení za každých 
20 minut se rovnaly celoročním výdajům na práci Programu OSN pro životní 
prostředí (UNEP - United Nations Environmental Program). 

Ve vojenském výzkumu a vývoji pracovaly více než tři milióny špičkových vědců 
a techniků. Válečné přípravy pohlcovaly desetkrát větší vědeckou a technickou 
kapacitu, než měly k dispozici všechny rozvojové země dohromady. (Zde však bývá 
uváděn i argument opačný - války, případně závody ve zbrojení jsou hnacím 
motorem vědeckotechnického pokroku. I pokud by to bylo pravdou, není to samo 
o sobě ospravedlněním válek). 

Churchill se domníval, že jedině hrozba síly zastaví rozpínavost Sovětského svazu. 
Řada vědců se podobně domnívala, že existence zbraní hromadného ničení 
odstraší politiky či generály od válečných choutek. Atomový fyzik Teller, otec 
vodíkové bomby, mezi ně patřil a věřil, že vodíková bomba přispěje k míru. 

V osmdesátých letech, díky rozdílné výkonnosti ekonomik vydával Sovětský svaz 
na zbrojení ze svého rozpočtu přibližně 25% finančních prostředků, Spojené státy 
kolem 6%. 

V osmdesátých letech byl však největší růst zbraní v rozvojových zemích. Od 60.let 
se zde výdaje na zbrojení zvýšily pětkrát. Obchod se zbraněmi za poslední dvě 
desetiletí představoval objem 300 miliard dolarů. Do rozvojových zemí směřovalo 
75% tohoto obchodu. Mnohé arabské a africké země vydávaly na vojenské účely 
25 - 50% ze svého státního rozpočtu. 

Tyto údaje mohou přivádět k zoufalství humánně orientované nadšence, kteří. 
usilovali o rozvojovou pomoc pro chudé státy, vysílali dobrovolníky, misionáře, ... 
Formy pomoci často třeba nebyly nejvhodnější, ale je otázkou, jak se chovat 
k zemím, kde vládne despotický a totalitní režim. 

V současnosti se zdá, jakoby hlavní nebezpečí velkého konfliktu bylo zažehnáno. 
Nemusí tomu tak být. Boje v bývalém Sovětském svazu, v bývalé Jugoslávii, válka 
v Perském zálivu, ve Rwandě, v Zairu, náboženský fundamentalismus, 
nacionalismus, rasismus (i "rasismus naruby", rasismus antibělošský) - to vše 
a řada jiných jevů hrozí, že přerostou v katastrofu. Stále více zemí má k dispozici 
jaderné zbraně. Některé z nich nejsou schopny je zabezpečit před případnou 
hrozbou havárií, teroristickým útokem, ukradením Uedná se zejména o nástupnické 
státy bývalého Sovětského svazu). 

Vědecký výbor pro otázky životního prostředí (SKOPE) se v roce 1984 pokusil 
modelovat ekologické důsledky jaderného konfliktu o síle pěti tisíc megatun TNT 
(trinitrotoluenu). Celkový jaderný arzenál na světě činil na konci 80. let asi 12 tisíc 
megatun TNT. Ponecháme nyní stranou přímé ztráty na životech, bezprostřední 
důsledky jaderného výbuchu, genetické změny u živočichů i člověka a pod. 
Zaměřme se jen na klimatické změny: 

Klimatický šok by byl horší než následky tlakových vln a radiace. Při použití 5 000 
megatun by se do ovzduší dostala více než miliarda tun prachu, ten by pronikl do 
výšky 12 - 40 kilometrů. Několik měsíců trvající požáry by zaplnily kouřem a sazemi 
troposféru (do výše 11 000 m). Tím by došlo ke snížení intenzity slunečního záření 
dopadajícího na povrh Země na jedno procento, což je stejná intenzita jako světlo 
za nynějšího úplňku Měsíce. To by trvalo více než měsíc. Na poloviční intenzitu by 
se sluneční záření vrátilo po osmi měsících. Rostliny však potřebují světlo 
k fotosyntéze a asimilaci. Třicet až sedmdesát procent by jich proto zahynulo. 
Svrchní části atmosféry by se zahřívaly, zemský povrch by se ochlazoval. Měsíc po 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNf PROBLÉMY 

výbuchu by se průměrné teploty v mírných šířkách severní polokoule pohybovaly 
kolem mínus 20°C, v severních částech Afriky a v Mexiku kolem mínus 15°C. Po 
roce by se teploty opět vyrovnaly. V oblasti tropů a subtropů přitom většina rostlin 
hyne při poklesu průměrných teplot o 1 - 2°C. Velké rozdíly mezi teplotami 
kontinentů a oceánů by vedly ke vzniku vichřic a bouří s obrovskou ničivou silou. 
Rozsáhlé plošné požáry by uvolnily obrovské množství oxidu uhelnatého 
a uhličitého a oxidů dusíku. Došlo by k 30 - 70% porušení ozonosféry, která 
zachycuje ultrafialové záření, dopadající na Zemi. Obnova ozonosféry by nastala až 
po několika letech. Zvýšení obsahu oxidu uhličitého v ovzduší by také vedlo ke 
skleníkovému efektu a rok po katastrofě by došlo ke zvýšení teploty od rovníku až 
po póly. U pólů by to bylo o 10 i více °C. Polární ledy by začaly tát, způsobily by 
rozsáhlé záplavy a zničily by zemědělské půdy. Zmírnění rozdílu mezi mírnými 
šířkami Země a póly by vedlo ke změně atmosférické cirkulace. 

Násilí ve světě se neprojevuje jen otevřenou válkou, ale i terorismem, kriminalitou 
a pohrdáním lidskými právy. Ve dvacátém století se zrelativizovala morálka. Podle 
P. Johnsona (1991) se začátkem dvacátých let poprvé mezi obyčejnými lidmi 
objevil názor, že žádné absolutní hodnoty nejsou. To mělo platit jak o času 
a prostoru (souvislost s teorií relativity A. Einsteina), tak i o dobru a zlu, o vědění 
a vůbec o všech hodnotách. 

S kriminalitou mají každodenní zkušenost industrializované země a velká města 
kdekoliv na světě. Novinová vydání přinášejí dostatek informací. Kriminalita 
v rozvojových zemích souvisí především s chudobou, v průmyslově vyspělých 
zemích s odcizením člověka ve společnosti (ztráta či zmatení hodnotových 
orientací). 

S pohrdáním lidskými právy a totalitním zřízením máme v naší zemi velmi 
nedávnou zkušenost. To však platí i pro přemnohé země rozvojového světa. Máme 
na mysli násilí vykonávané institucemi (především státem) na jednotlivcích nebo 
skupinách osob (diktatury, rasismus, apod.). 

Terorismus, společně s problémem drog, je v rozvinutých zemích považován za 
vůbec nejvážnější problém, který může fungování demokratických společností 
ohrozit. Je tíživý především pro svoji zákeřnost, krutost a rychlý nárůst. Vážně 
ohrožuje fungování státních orgánů a institucí v řadě zemí (Kolumbie, Peru, Itálie 
a j.). Často se k terorismu uchylují nejen extrémní skupiny nejrůznějšího zaměření, 
ale i státní představitelé (američtí rukojmí v Iránu v polovině osmdesátých let, 
západoevropští a američtí rukojmí v Libanonu, ... ). 

Všechny tyto formy boje často vytvářejí pod rouškou boje za nezávislost, svobodu, 
pravou víru či osvobození utlačovaných tříd těžko rozlišitelnou směs násilí, která 
pak má na svědomí nepředstavitelná příkoří, jež si v dnešním složitém světě 
nejsme schopni plně uvědomit. 

Pro ilustraci citujeme z knihy "D~jiny 20. století" (P. Johnson, 1991) přehled událostí 
pOSledního roku sedmdesátých let a prvního roku let osmdesátých v Africe: 

Rok 1979: Súdán: Pokus o státní převrat. Maroko: Válka na západní Sahaře proti 
po!isarijským partyzánům stála denně 750 000 liber. Etiopie: Kubánské a etiopské 
~Ojsko bojuje na třech frontách proti Eritreji a Somálsku, kde počet uprchlíků překračuje 
j~den milión. Džibuti: Povstání v oblasti kolem Adaru. Keňa: Úspěšné volby za účasti 
VIC~ politických stran. Tanzanie: 40 000 vojáků vstupuje do Ugandy, odkud vytlačuje 
Amlna pOdporovaného 2500 vojáky z Libye. Ghana: Státní převrat provedený 
na~~o!uČíkem letectva Jerrym Rawlingsem. Tři bývalí šéfové vlády a řada dalších 
pol~tl~u. popravena zastřelením, veřejné mrskání a bití provinilých občanů, stávka 
poliCistu, země vyhlašuje bankrot. Nigérie: Návrat k civilní vládě. Libérie: Nepokoje kvůli 
nedost~t~u potravin, sedmdesát mrtvých. Senegal: Založena čtvrtá legální strana. 
M.auretanle: Státní převrat. Ould Salack, který v roce 1978 sesadil Ou Id Daddaha, je 
~~m ~e~az~n Ou Id Hardallahem. Uzavřen mír s polisarijskými partyzány. Mali: Volby za 
U~stl Jediné strany. Guinea: Propuštění politických vězňů včetně arcibiskupa 
z I.~na~ry. Benin: Volby za účasti jediné strany. Togo: Volby za účasti jediné strany, 
po Itlcke monstrprocesy s takzvanou "brazilskou elitou". 

NASILI VE sVĚTĚ SE 
NEPROJEVUJE JEN 
OTEVŘENOU VALKOU, 
ALE I TERORISMEM, 
KRIMINALITOU A 
POHRDÁNIM LIDSKÝMI 
PRÁVY - VE 20.STOLETí 
SE RELATIVIZOVALA 
MORÁLKA 
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Obr.č.1- Počet lidí zabitých ve válkách, 1945-85 (milióny) 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Volně upraveno pod~ Corson, W.,H.,edttor(1990) 

Kamerun: Pokus o státní převrat spojený s krveprolitím. Čad: Občanská válka. Konžská 
lidová republika: Státní převrat. Rovníková Guinea: Svržení diktátora Macaise. 
Středoafrická republika: Svržení Bokassy. Zaire: Většina hlavních silnic v nesjízdném 
stavu, dvě třetiny automobilů nepojízdné pro nedostatek náhradních dílů, benguelská 
železnice vyřazena z provozu, 38% příjmů v zahraniční měně určeno na splácení úroků, 
42% dětí pod pět let trpí podvýživou. Burundi: Dvaapadesát misionářů vyhoštěno pro 
"podvratnou" činnost. Guinea-Bissau: Příjmy kryjí pouze 65% výdajů. Kap Verde: Přes 
90% konzumovaných potravin se dováží. Mosambik: Trest smrti zaveden též za 
sabotáž, terorismus a zištné akce, mnoho politických poprav. President Machel 
postihuje muže s dlouhými vlasy a ženy v těsných šatech. Katolické a anglikánské 
kostely uzavřeny. Angola: Občanská válka. Zambié: Politické zatýkání. Malawi: 
Omezování dovozu. Zimbabwe: Po deseti letech občanské války konec vlády bílých, 
20 000 mrtvých. Namibie: Partyzánská válka. Lesotho: Partyzánská válka. Svazijsko: 
Hospodářství pod tlakem uprchlíků. Botswana: Totéž. Jižní Afrika: Partyzánská válka. 

Rok 1980: Súdán: Volby za účasti jediné strany. Tunisko: Pokus o státní převrat. 
Maroko: Válka proti polisariům. Alžírsko: Soustředění na těžký průmysl podle 
sovětského vzoru opuštěno jako omyl. Etiopie: Sovětské ozbrojené vrtulníky použity k 
vraždění Somálců, Oromů, Gallů a jiných neamharských kmenů. Somálsko: Počet 
uprchlíků překračuje 1,5 miliónu. Tanzanie: Nyerere jako jediný kandidát zvolen 
prezidentem, hladomor. Zanzibar: Pokus o státní převrat. Uganda: Výlohy na výživu 
20000 vojáků tanzánské okupační armády a 6 000 vojáků ugandské armády pohlcují 
37% příjmů, jen v Kampale padesát politických vražd za týden, hladomor. Ghana: 114% 
inflace, uzavření univerzit. Nigérie: Pokus o státní převrat, 1 000 mrtvých. Gambie: 
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Zákaz opozičních stran, zatýkání. Libérie: Státní převrat, popravy. Senegal: Senghor 
odchází po dvaceti letech vlády dobrovolně na odpočinek. Mauretánie: Státní převrat: 
Ould Hardallah sesazen Ould Loulym. Mali: Stávky škol, stav hospodářství katastrofální. 
Guinea financuje státní převrat v Bissau, následuje spor o právo těžit ropu. Pobřeží 
slonoviny: Volby za účasti jediné strany. Horní Volta: Státní převrat. Niger: Invaze 
kočovných kmenů financovaná Libyí. Benin: Prezident Kerekou "obrácen" během 
návštěvy u Kadáffího na islám. Kamerun: Hospodářství pod tlakem uprchlíků z Čadu. 
Čad: Občanská válka a invaze z Libye. Zaire: Mobutu prohlašuje 4. února: Pokud budu 
žít, nikdy nepřipustím, aby vznikla ještě jiná politická strana." Guinea-Bissau: Státní 
převrat. Sao Tomé: Ohrožen invazí utečenců, na ostrov se stěhuje 1 000 Angolanů 
a 100 Kubánců. Angola: Občanská válka. Zambie: Pokus o státní převrat. Zimbabwe: 
Svobodné volby pod britským dohledem. Namibie: Partyzánská válka. Lesotho: Invaze 
"lesothské osvobozenecké armády". Jižní Afrika: Partyzánská válka. 

Obr.č.2 - Deset nejpočetnějších armád světa (v miliónech, údaje z r. 1990) . 
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Počet vojáků na sto lékařů v zemi (údaje z roku 1986): 
Etiopie 37 800 Laos 8 830 
Čad 14000 Somálsko 8600 
Angola 10 000 Kambodža 7 000 
Guinea 10000 Vietnam 6080 
Irák 8 990 Guyana 6 000 

Země, kde je více lékařů, než vojáků: 
Kostarika, Gambie, Island, Lesotho, Mauritius, Svazijsko 

Volně upraveno podle Kídron, M., Segal, R. (1991) 
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6.2. Populace, přelidnění 

Také populační problém je dnes považován mnoha lidmi za nejdůležitější, za hlavní 
příčinu všech ostatních problémů. Počet obyvatel opravdu roste exponenciálně 
a nebude-Ii tento trend zastaven, je otázkou času, kdy zdroje naší planety lidstvu 
v absolutním měřítku nebudou stačit. 

Odhaduje se, že 8 000 let před naším letopočtem měla světová populace asi 
5 miliónů lidí, živících se sběrem přírodních produktů. Koíem počátku našeho' 
letopočtu, s rozvojem zemědělství a chovu dobytka světová populace dosahuje 
200 miliónů, v roce 1650 pak má kolem 500 miliónů obyvatel. Od roku 1650 do roku 
1950 populace vzrostla na pětinásobek a dosáhla 2,4 miliard obyvatel. 

Ve druhé polovině dvacátého století mají země rozvinuté v průměru jednoprocentní 
přírůstek populace ročně, v zemích rozvojových je přírůstek 2,2 procentní (od 
koloniálních časů zde klesla mortalita,natalita klesala jen mímě nebo zůstala 
stejná). 

Tempo růstu počtu obyvatel ve světě dnes dosahuje průměrně 1,7%, tzn. že 
populace se zdvojnásobí každých 41 let. Každým dnem přibývá necelých 300 tisíc 
lidí, každým rokem tak vzroste počet obyvatel planety o více než 90 miliónů. V roce 
1971 měla planeta již 3,7 miliardy lidí, dnes je to 5,8 miliard, v roce 2 000 to bude 
při nezměněném trendu 6 miliard obyvatel. 

Přes úspěchy "zelené revoluce" při produkci potravin nemůže naše prostředí ani 
společnost takový nárůst vydržet dlouhodobě. Chceme-Ii, aby každý člověk na zemi 
mohl v roce 2 000 (za tři roky!) ukojit hlad, musela by se produkce potravin nejméně 
zdvojnásobit, zvláště v tropických zemích. Jenže dnes, v důsledku znečištění 
prostředí, přelidnění a válek, možnosti produkovat potraviny spíše klesají. 

Rozpor mezi růstem počtu obyvatel a omezenými zdroji již v roce 1824 postřeh I 
britský kněz Malthus a vyslovil následující hypotézu: lidská populace se neliší od 
populací rostlin a živočichů, jež mají tendenci růst geometrickou řadou, zatímco 
produkce potravy roste jen řadou aritmetickou. Jestliže tedy člověk dobrovolně 
nezabrzdí svou schopnost reprodukce, přemnoží se a uplatní se vnější zábrany -
hlad a válka. 

Hypotéza byla mnoha lidmi napadena a odsouzena. Rozpor mezi geometrickým 
růstem populace a aritmetickým růstem produkce potravy je však v principu těžko 
napadnutelný. Jsou připravovány prognózy, kolik vlastně lidí může planeta uživit. 
Někteří autoři tvrdí, že svůj limit jsme již dávno překročili (žádoucí by byl stav 
několika set miliónů lidí), jiní současný stav považují ještě za únosný. Další 
dokazují, že 10 či 15 miliard je možných při lepším využití zdrojů (viz. kapitola 
o potravinovém problému). A někteří autoři jdou do extrému a vypočítávají 
teoretickou úživnost: P. Duvigneaud (1988) cituje H. Browna, který odhaduje, že 
zeměkoule by mohla uživit 200 miliard lidí. Collin Clark (Duvigneaud, 1988) věří, že 
planeta uživí 140 miliard lidí, bude-Ii důsledně využita všechna půda a lidstvo přejde 
na vegetariánskou stravu. Při smíšené stravě, v kvantitě i kvalitě na úrovni dnešní 
spotřeby Spojených států (260 kg obilnin, cukru sacharidů a lipidů, 90 kg masa 
a 250 I mléka na obyvatele za rok) podle něj planeta uživí 70 miliard lidí. Do svého 
odhadu přitom nezapočítal zdroje moří a oceánů. 

I pokud výpočty těchto autorů jsou správné, člověk ke své existenci potřebuje víc, 
než jen nezbytnou dávku potravin (resp. energie). Těžko si představit planetu se 70 
či 140 nebo dokonce 200 miliardami lidí, majících k dispozici nejenom prostředky 
k holému přežití (potravu, vodu, přístřeší, ošacení),ale i K rozvoji svých fyzických, 
duševních a duchovních schopností. Naopak, zdá se, že při přelidnění i u lidí, 
podobně jako např. u krys, roste stres a následná vnitrodruhová agresivita. 

Co vede lidi, především v' chudších oblastech, k plození tolika dětí? Je to 
paradoxně především bída. Lidé v chudých regionech se nemohou spoléhat na 
sociální zajištění ve stáří či při dlouhodobé pracovní neschopnosti (např. nemoci, 
úrazu). Jejich šancí jsou pak děti. Je-Ii jich více, snad alespoň některé z nich bude 
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ochotno a schopno se o rodiče postarat. Děti jsou také levnou pracovní silou. 
V zemědělství dětská práce nahrazuje práci finančně nedostupné mechanizace. 
Důležitou roíi hrají i náboženské faktory. Mít více dětí je chápáno jako žádoucí 
a správné, to je podpořeno i mnohasetletou tradicí. Pro lidi velmi chudé bývá také 
sex jedním z velmi mála potěšení, přitom plánované rodičovství je při dostupném 
vzdělání či osvětě problematické. 

Jak je tedy možné "dobrovolně zabrzdit svou schopnost reprodukce", abychom 
splnili Malthusovu podmínku a vyhnuli se válce a hladu? Mnohé bylo vyzkoušeno 
a nic nefunguje dosud spolehlivě. Především je to osvěta a výchova k plánovanému 
rodičovství. V chudých regionech se však míjí účinkem. Není dostatečně 
systematická a trvalá. Kromě toho lidé pod břemenem svých každodenních starostí 
těžko mění svůj způsob jednání. Využívat např. metody nerlodných dnů je pro ně 
příliš komplikované a tudíž málo spolehlivé. U jiných druhu antikoncepce k tomu 
přistupují problémy náboženské (i katolická církev "nepřirozenou" ochranu před 
početím neuznává), neochota (především mužů) něco takového praktikovat a také 
obtížná a nepravidelná dostupnost těchto prostředků. 

Jiným způsobem je sterilizace ženy či muže. Některé státy (Indie) zkusily programy, 
kdy mužům a ženám podstoupivším sterilizaci byla poskytnuta finanční odměna. 
VČíně rodiče, kteří měli více než dvě děti, byli ekonomicky citelně znevýhodněni 
(neposkytnutí příspěvků na děti). 

Dále je to potrat (např. Japonsko). Potraty bylo v některých zemích dosaženo 
zmírnění populačního růstu, je tu však zásadní morální otázka - kdy začíná život 
člověka. Devátým měsícem těhotenství a porodem, či spojením spermie a vajíčka 
při početí? Osobně se ztotožňuji (P.N.) s druhým názorem. Považuji proto potrat za 
nepřípustný, až na výjimečné případy (např. vážné ohrožení života matky). Pro 
mnoho lidí na světě je potrat nepřijatelný, což je podpořeno i tím, že stejný názor 
prosazují všechna významná světová náboženství. Přesto jsou potraty velmi 
rozšířené a snad především v rozvinutých zemích přípustné i legislativně (potratu 
se íegislativně brání v Evropě jen v Irsku a v Polsku). Na světě každoročně připadá 
na 120 miliónů porodů 30 miliónů potratů (!). 

Nejznámějším příkladem určitého úspěchu omezení porodnosti vlivem plánovaného 
rodičovství, sterilizací i potratů je Čína. Dala si za úkol udržet do konce století svou 
populaci pod 1,2 miliardou obyvatel. Dnes má již 1,2 miliardy obyvatel ci na jednoho 
obyvatele připadá jen 0,1 hektarů obdělávané půdy, což je jedna z nejmenších 
výměr na světě. Následkem kampaně za plánované rodičovství a zamezení 
populačnímu růstu poklesl přírůstek z 23,4/1 000 obyvatel v roce 1972 na 
12/1 000 obyvatel v roce 1982. Otázkou je, nakolik trvalý je to trend a nakolik se 
změní např. při zániku totalitního politického systému. (Pro srovnání, v bývalém 
Československu byl přirozený přírůstek 2,8/1 000 obyvatel ročně, z toho 
0,4/1 000 obyvatel v českých zemích a 7,7/1 000 obyvatel na Slovensku). 

Aby se populace udržovala na stejné výši, mělo by na jeden rodičovský pár 
v průměru připadat 2,3 dítěte (číslo je větší,než 2,0 protože někteří lidé zemřou před 
dosažením reprodukčního věku, jiní jsou neplodní nebo z jiných důvodů nemají 
děti). V Evropě ·se počet dětí ncl' rodičovský pár pohybuje od 2,0 do 3,3 (2,0 
v Rakousku, 2,8 ve Francii, 3,3 v Holandsku), v USA je to 3,3. V rozvojových 
zemích se uvádějí čísla od 3,5 do 5,5. 

Problém přelidnění poněkud zastírá dojem, že na ně "nikdo neumírá". Když 
Počátkem sedmdesátých let vlna tsunami zaplavila část pobřeží v Bangladéši 
(tehdy východní Pákistán), brali to lidé tak, že příčinou desetitisíců mrtvých byla 
vlna, ne koncentrované osídlení na nevhodném místě. 

Z~.áme !edy .~působ řešení problému přelidnění, který by fungoval a byl morálně 
pn!at~lny? Teoreticky ano. Stejně jako příčinou přelidnění je paradoxně chudoba, 
vyr:~lt tento problém může trvale udržitelný rozvoj v neindustrializovaných zemích 
a pnjatelné materiální zajištění. Prozatím všechny příklady rozvinutých zemí, které 
překonaly demografickou vlnu, svědčí o tom, že exponenciální křivka růstu 
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populace se láme při dosažení ročního hrubého domácího produktu ve výši asi 
1 000 amerických dolarů na obyvatele (někdy jsou uváděny nižší hodnoty). Nejde 
přitom o žádné magické číslo. Země, které dosáhnou této ekonomické úrovně, si 
mohou dovolit sociální zajištění pro staré lidi, obyvatelé jsou zpravidla gramotní 
a svým dětem chtějí dopřát vzdělání. Společnost se dostává do stádia pozitivních 
očekávání. Rodiče touží mít méně dětí, aby jim mohli dopřát slušné materiální 
zajištění a vzdělání. Sami nejsou ochotni věnovat veškerý svůj čas jen práci 
a dětem, zájmy se rozšiřují. Většina obyvatelstva nepracuje v zemědělství a ti, kteří 
zde zaměstnáni jsou, nemusí využívat nutně levnou pracovní sílu svých dětí. 

Zdravotní péče, hygiena a výživa se zlepšují a je proto pravděpodobné, že děti, 
které se rodičům narodí, se také dožijí dospělého věku. Není tedy třeba mít více 
dětí, z nichž alespoň některé přežijí. Počet dětí v rodině takto klesá na dvě až tři 
v průměru, populace se stabilizuje. 

Ještě jednou chceme zdůraznit - tento způsob v minulosti fungoval spolehlivě. 
Otázkou, na kterou nedokážeme odpovědět je: jak to provést, aby chudé státy 
a regiony při nedokonalém politickém a ekonomickém systému, při zhoršujícím se 
životním prostředí a omezených zdrojích mohly dosáhnout uspokojivé ekonomické 
úrovně a m~teriální zajištěnosti svých obyvatel? 

Obr.č.3 - Světový růst populace našeho letopočtu (v miliardách obyvatel) 
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6.3. Potravinový problém 
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Potravinový problém je ve světě velmi palčivý a nejvlce viditelný. Hladomory 
v Africe a podvýživa na dalších kontinentech zpochybňují veškeré technické 
a technologické úspěchy naší civilizace. Jsou také výzvou, abychom se s tímto 
stavem nesmířili. Jakýkoliv člověk v jakékoliv zemi má právo požadovat alespoň 
prostředky nezbytné k přežití. Povinností lidí žijících v materiální zabezpečenosti je 
pak tyto prostředky poskytnout (a je otázka, není-Ii správné poskytnout je dokonce 
násilnou cestou, u despotických režimů i za omezení státní suverenity, proti vůli 
vládců, kteří obyvatelstvo do bezprostředního ohrožení života hladem přivedli). 

Průměrná denní spotřeba v rostlinné i živočišné potravě jednoho člověka odpovídá 
trvalému příkonu energie asi 155 W. Spotřeba energie v potravě obyvatel Země je 
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odhadována na trvalý tok 900 miliard wattů. Civilizační energie (včetně energie 
dodatkové v zemědělství) odpovídá nyní asi 2 000 wattů na jednoho obyvatele. 

Jinak řečeno - člověk lehce pracující denně potřebuje energii 10500 - 12 600 kJ, 
člověk těžce pracující 14700 - 21 000 kJ. Důležité je však zastoupení bílkovin ve 
stravě. 

Dnes žije na Zemi asi 500 miliónů opravdu privilegovaných lidí s přebytkem potravy 
v Evropě, severní Americe, Austrálii a dalších rozvinutých regionech. Na druhé 
straně žije na planetě miliarda lidí podvyživených, kteří nemohou dosáhnout plného 
zdraví, normálně se vyvíjet a dospět do fyzické síly. Tyto populace jsou negativně 
poznamenány, včetně budoucích generací. Děti trpící silnou podvýživou do věku 
pěti let mívají většinou nižší IQ. 

Nejpostiženějšími regiony jsou oblasti Sahelu a některé státy jihovýchodní Asie. 
Afrika je jediný kontinent, který od r. 1970 neprodukuje dostatek potravin pro svou 
výživu. 

Během hladomoru v Africe v r. 1973 poprvé v modemí době svět jako celek neměl 
dostatek potravy, i kdyby byla rovnoměrně distribuována. Tato situace se opakovala 
ještě v osmdesátých letech. 

Ve světě dochází k obrovským ztrátám zemědělské produkce. Například jsme 
schopni vyprodukovat 4,5 tuny pšenice na hektar, ta se však dostane na stůl 
člověka teprve s velkými ztrátami: pět procent je zničeno již ve skladech díky 
působení myší, hmyzu, plísní ap. Tři procenta jsou používána pro krmení domácích ' 
zvířat (zbytky potravin), šest procent se ponechává na setí, dvanáct procent 
propadne při třídění ve formě otrub nebo celulózy. Dohromady se tedy ztrácí více 
než čtvrtina úrody. 

V rozvojových zemích jsou ztráty ještě povážlivější. Rostlinní paraziti zničí ročně 
celkem 33 miliónů tun obilí a rýže, tj. množství, které by uspokojilo potřebu. 
150 miliónů lidí. V klimaticky nepříznivém roce však ztráty mohou být 
několikanásobně vyšší a přímo na polích tak může být ztraceno až dvacet procent 
úrody. 

Jenom v Číně se odhaduje, že tři miliardy myší ročně zkonzumují více než 
25 miliónů tun obilí. 

Jestliže velké regiony zápasí s' naprostým nedostatkem potravy, problémem 
privilegované pětiny lidstva v rozvinutých zemích je nadměrná spotřeba potravin, 
jejich nevhodná skladba a z toho pramenící nadváha. Nadvýživa ve vyspělých 
zemích, doprovázená omezeným pohybem, vede k nadváze převyšující normál 
o dvacet procent. To vyvolává "bídu dobře živených" - poruchy nervové soustavy, 
nemoci trávicího ústrojí, koronárních cév, výskyt cukrovky atd. Podle některých 
lékařů není ve Spojených státech největším nepřítelem zdraví ani rakovina, ani 
obma, ale nadměrná váha. 

Na území bývalého Československa jsme měli a dosud máme problém 
s nevhodnou skladbou potravin. Od padesátých let u nás byla' neúměrně 
podporována živočišná produkce a konzumace masa. To bylo, kromě jiného, 
způsobeno i neschopností systému uspokojit touhu obyvatel po spotřebním zboží 
a službách v období socialismu. Tyto potřeby byly proto alespoň částečně 
saturovány nadbytkem "bohaté" stravy, která v období před válkou byla těžko 
dostupná. Takto se naše spotřeba masa v osmdesátých letech vyšplhala až na 
téměř 100 kg na obyvatele za rok. Přitom na vyprodukování jednoho kilogramu 
hovězího či vepřového masa je třeba asi pěti kilogramů obilovin. Naopak 
nedostatečně byly v našem jídelníčku zastoupeny ryby, ovoce, zelenina. 

Protože lidí ve světě (v rozvojových zemích) stále přibývá, je nezbytné usilovat 
o další zvyšování zemědělské produkce na Zemi. Chceme-Ii zajistit pro. všechny 
obYVatele planety během příštích tří desetiletí dostatek jídla, znamená to zvýšit 
prodUkci potravin třikrát až čtyřikrát. Na to bychom museli, podle Duvigneauda 
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(1988), vynaložit tolik finančních a technických prostředků, jako na přípravu nové 
světové války. 

V minulosti se opravdu podařilo díky tzv. zelené revoluci podstatně zvýšit 
zemědělskou produkci. V letech 1950 - 1985 předstihla světová produkce obilovin 
růst populace: ze 700 miliónů tun v roce 1950 narostla na více než 1,8 miliardy tun, 
tzn. roční nárůst o 2,7%. To bylo dosaženo především používáním nových odrůd, 
větším množstvím pesticidů Uejich spotřeba se za uvedené období zvýšila 32x!), 
chemických hnojiv (spotřeba se zvýšila 9x) a rozšířením zavlažovaných oblastí (na 
dvojnásobek za uvedené období). . 

Zelená revoluce však v sobě skrývá řadu potenciálních nebezpečí: 
• vyšlechtěné, vysoce výnosné odrůdy jsou extrémně závislé na počasí, 

klimaticky špatný rok se může stát katastrofou; 
• vlivem používání pesticidů může dojít ke katastrofickému výskytu 

některých nemocí (např. vlivem nečekané mutace u hmyzu); 
• došlo často k úplnému vyřazení místních odrůd, adaptovaných na 

podnebí; 
• v rozvojovém světě jsou veliké potíže s fungováním institucí a tím i se. 

skladováním, ošetřením, marketingem a distribucí zemědělských 
produktů; 

• dochází k polarizaci mezi bohatými a chudými - chudí rolníci nemají 
dostatek prostředků na nákup mechanizace, hnojiv, pesticidů a osiv, 
nemohou konkurovat bohatým farmářům a bankrotují, proto by v řadě 
zemí stejně jako zelená revoluce byla potřebná i pozemková reforma (to 
se týká především Jižní Ameriky); 

• zelená revoluce nepřinesla snížení porodnosti, proto v dlouhodobém 
horizontu příčiny problému nedostatku potravin nejsou vyřešeny. 

Další zvyšování výnosů, ale i rozšiřování zemědělských ploch je a bude limitováno 
globálními ekologickými problémy, jako je rozšiřování pouští, nedostatek vody pro 
zavlažování, změna klimatu, eroze půdy aj. 

Perspektivy zajištění potravin v budoucnu 

Obecně řečeno, další zvýšení zemědělských výnosů může být dosaženo šesti 
způsoby: 

\ 

1. zvýšením produktivity dnešní zemědělské půdy; 

2. obděláním nové půdy; 

3. o.lJjevením nebo vyšlechtěním nových odrůd a druhů rostlin; 

4. vyvinutím nových zemědělských postupů (např. hydroponie - pěstování rostlin 
ve vodných roztocích); 

5. nahrazením chovu zvířat pěstováním plodin; 

6. větším využitím moří, oceánů a ostatních vodních ploch pro intenzívní 
produkci potravin: 

Nadějné se zdá být především využití nových druhů rostlin a využití moří a oceánů. 

V zemědělství se dnes běžně využívá jen velmi omezený počet druhů rostlin. 
Přitom např. Inkové pěstovali jednoletou merlíkovitou rostlinu, která může být 
nadějnou plodinou pro méně úrodné oblasti. Obsahuje vysoké procento bílkovin, 
snáší sucho a nevadí jí ani alkalické a zasolené půdy. . 

Podobně mezi živočichy žijí na hranicích mezi Kambodžou a Thajskem poslední 
stáda tura, který je odolný vůči dobytčímu moru. Podaří-Ii se jej domestifikovat, 
může být velmi užitečný. Přitom podle seznamu IUCN (lnternational Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources) byl zařazen mezi 12 nejvíce 
ohrožených živočišných druhů na světě. 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNf PROBLÉMY 

Ve světě se dnes zakládají genové banky, mají však tu nevýhodu, že "zmrazují" 
evoluci, rostlina, jež přestala být součástí prostředí se dále nemůže vyvíjet. 
U zemědělských plodin to může znamenat to, že se nevyvíjí spolu se svými 
"škůdci" a ztrácí vůči nim časem odolnost. Proto nejperspektivnějším přístupem 
k ochraně druhů by byla ochrana celých ekosystémů. 

Oceány a moře dnes poskytují pouze 1,3% lidské potravy (což ale představuje 6% 
spotřeby bílkovin). Velké naděje jsou vkládány do přímé sklizně a konzumace 
mořského planktonu. Využitelná primární produkce jednobuněčných řas v množství 
asi 30 miliard tun teoreticky představuje zásobu potravin pro 70 miliard lidí. 

Pro rybolov jsou nejbohatší pásma v oblasti výstupu mořských proudů a v šelfových 
pásmech. 

Japonci zkoušejí chovat ryby na rýžových polích. (Přitom 50% světové populace 
získává 60% své energie z rýže, tzn. že 30% veškeré potravinové energie závisí na 
této jediné rostlině.) 

Výhodné by také bylo částečné nahrazení chovu zvířat pěstováním plodin. Koncem 
sedmdesátých let byla světová produkce masa 107 miliónů tun, mléka 450 miliónů 
tun, másla 6,8 miliónů tun, sýra 10,2 miliónů tun. Na planetě dnes chováme 
3,6 miliard kusů telat, krav, prasat, ovcí, koz, koní, mezků, a oslů a dalších 
6,6 miliard kusů drůbeže. Zvířata však tvoří další článek v potravním řetězci, kdy se 
energie využitelná pro lidi snižuje nejméně o osmdesát procent. 

V polovině osmdesátých let činil roční. světový vývoz masa 11 miliónů tun, 
paradoxně většina masa pochází z Latinské Ameriky a Afriky. Přitom v afrických 
tropických savanách jsou velké možnosti chovat hojnost původní zvěře, jejíž 
produktivita předčí domestifikovaný dobytek. Tato zvěř je prostředí dokonale 
přizpůsobena díky dlouhodobému přírodnímu výběru, je schopna zužitkovat 
veškerou rostlinnou potravu, snáší žízeň a odolává nemocím (v oblastech východní 
a jižní Afriky se jedná o typy antilop, buvolů, zeber aj.). 

Závěrem ještě dodejme, že člověk nepěstuje plodiny jen pro svou výživu, ale také 
pro krytí potřeby textilních a průmyslových materiálů. Energetické plodiny pak 
mohou být významným obnovitelným zdrojem energie (možnost využití biomasy pro 
energetické účely). 

6.4. Zdravotní stav obyvatel 

Jak svět rozvojový, tak svět industrializovaný mají své vážné zdravotní problémy. 
V zemích rozvínutých nejsou potíže s epidemiemi moru, cholery, malárie ap. Nebylo 
tomu tak vždy. Černý mor od r. 1346 do r. 1353 zkosil v Evropě 25 miliónů obětí. 
Dnes je cholera endemická v Indii, žlutá zimnice v severní části Jižní Ameriky 
a v Africe, tyfus je reálným nebezpečím v jižní části Jižní Ameriky a v Africe, lepra 
se vyskytuje v jižní Číně, Indočíně, Indii, střední Africe a v Jižní Americe. 

~ této souvislosti je zajímavý příklad známého pesticidu DDT: u nás máme zažito, 
ze znečišťuje prostředí, je biologicky těžko rozložitelný, hromadí .se ve vodě, v půdě, 
~I~ i v potravních řetězcích (u člověka ve tkáních). V rozvinutých zemích 
Je.Jeho aplikace řadu let zakázaná. U zemí rozvojových je situace složitější. V roce 
1971 Světová zdravotnická organizace (WHO - World Health Organization) 
konstatovala: "Zákaz DDT v některých regionech by znamenal pro lidské zdraví 
katastrofu, rozsáhlé populace v bažinatých oblastech na celém světě by byly 
vystaveny náporům epidemií malárie. Zákaz nelze proto za dnešního stavu našich 
znalostí obhájit." 

V ~~~ích rozvojových vyplývají zdravotní problémy z chudoby a absence sociálního 
zaJlstení. Přestože od dob koloniálních bylo dosaženo pronikavého zlepšení 
Zdravotního stavu obyvatel v rozvojových zemích (především u kojenců a dětské 
POť~lace1, je stále ještě v některých regionech dětská úmrtnost deset a vícekrát 

_vy Šl, nez v zemích vyspělých. 

VE sVĚTĚ ZAKLÁDANÉ 
GENOVÉ BANKY Ml\Ji 
NEVÝHODU

,,zMRAZUJr' EVOLUCI 

V AFRICKÝCH 
SAVANÁCH JSOU 
MOŽNOSTI CHOVAT 
HOJNOST PŮVODNi 
ZVĚŘE, JEJlž 
PRODUKTIVITA PŘEDČi 
DOMESTIKOVAN'Í' 
DOBYTEK 

ČERNY MOR V LETECH 
1346--1353 ZKOSIL 
V EVROPĚ 25 MILIONŮ 
OBĚTi 
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V ZEMíCH TŘETíHO 
SVĚTA 1 ,7 MILIARDY LIDí 

NEfv1Á PŘíSTUP K ČiSTÉ 
VODĚ A 1,2 MILIARDY 

LIDI NEfv1Á K DISPOZICI 
ODPovíDAJící SANITÁRNí 

ZAŘízENí 

ÚMRTí 2-2,5 MILIÓNŮ 
LIDI ROČNĚ LZE PŘIPSAT 
KOUŘENí - VE SPOJE

NÝCH STÁTECH ZPŮSO
BUJE KOUŘENí TŘINÁCT

KRÁT VíCE ÚMRTí NEž 
DROGY 
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Se zdravím a výskytem epidemií je úzce spojen problém hygieny. V zemích třetího 
světa nemá 1,7 miliardy lidí přístup k čisté vodě a 1,2 miliardy lidí nemá k dispozici 
odpovidající sanitární zařízení. 

Neméně významným faktorem výskytu onemocnění je nedbalost či neznalost 
základních pravidel při manipulaci s chemickými látkami (především v zemědělství). 
Nesprávné zacházení s pesticidy a špatná aplikace způsobuje v rozvojových 
zemích smrt přibližně 10000 lidí každý rok, dalších asi 400 000 lidí trpí akutními, 
i když· ne smrtelnými otravami. 

Přestože vztahy mezi Severem a Jihem jsou komplikované a řada forem 
financování a jiné pomoci Jihu je problematická, některá data jsou alarmující. 
Například na likvidaci lepry v počátečním stadiu stačí léky v hodnotě 160 Kč. Na 
likvidaci malárie na celém světě by pravděpodobně stačila finanční částka 
odpovídající hodnotě dvou moderních bombardovacích letadel. Přesto lepra 
i malárie jsou stále postrachem miliónů lidí. 

Ve vyspělých zemích vyplývají zdravotní problémy především ze stylu života. 
Nejznámějšími riziky jsou nemoci oběhového systému, nádorová onemocnění, 
psychický stres. Rychle vzrůstá i výskyt alergických onemocnění. Řada 
onemocnění je spojována s postupující devastací životního prostředí (stačí 
vzpomenout na severní Čechy a smogové situace). Na zdravotní stav obyvatel má 
vliv řada faktorů, především výživa, genetická výbava jedince, kvalita životního 
prostředí, sociální zázemí a psychické zatížení. Někteří autoři udávají, že kvalita 
životního prostředí v rozvinutých zemích se na zdravotním stavu obyvatel podílí asi 
dvaceti procenty. 

Vážným problémem v obou skupinách zemí jsou nehody (včetně autonehod) 
a pracovní úrazy. Ve Švédsku, kde jsou zaměstnány čtyři milióny lidí, dochází ročně 
k více než 130 000 pracovních úrazů, včetně 400 úmrtí a 2 000 invalidit. V bývalém 
Československu docházelo ročně ke 110 000 dopravních nehod, při nichž bylo 
1 400 lidí usmrcených, dalších 6 000 těžce zraněných a 28 000 lehce zraněných. 
Téměř totožná čísla platí dnes pro samotnou Českou republiku. J 

Další nesmírně závažnou skupinou látek ohrožujících zdravotní stav obyvatel 
v industrializovaných i rozvojových zemích jsou jedy - drogy, alkohol, kouření. 
Zaměřme se na kouření: Jedná se o dobrovolně podstupované zdravotní riziko. 
Světová zdravotnická organizace uvádí: "V zemích, kde je rozšířeno, je kouření 
hlavní vyhnutelnou příčinou onemocnění a úmrtí. Je zodpovědné za 90% případů 
plicní rakoviny, 75% případů chronické bronchitidy a rozedmy plic a 25% 
ischemických srdečních onemocnění. V mnohých zemích vlády jednají rychle 
a zakazují např. používání léčiv nebo chemických přísad pokrmů již při 
sebemenším podezření, že by tyto látky mohly mít kancerogenní účinky. 
Nepostupují však dostatečně rozhodně proti kouření, které představuje 
nesrovnatelně větší ohrožení." 

Podle Worldwatch Institute lze úmrtí 2 - 2,5 miliónů lidí na Zemi ročně připsat 
kouření. Ve Spojených státech způsobuje kouření třináctkrát více úmrtí než drogy. 
Kampaně proti kouření vedly k mírnému poklesu spotřeby cigaret v některých 
rozvinutých zemíGh. V rozvojových zemích naproti tomu počet kuřáků roste a za 
poslední dvě desetiletí spotřeba tabáku vzrostla zhruba o 75%. Ve spotřebě cigaret 
na obyvatele vedly v osmdesátých letech Řecko, Japonsko, Spojené státy, 
Maďarsko a Polsko. Roste počet žen, které kouří. 

Zemím rozvinutým i rozvojovým hrozí řada "časovaných bomb", u nichž je téměř 
jisté, že přerostou v obrovské zdravotní problémy populace. Je to například 
skladování nebezpečných chemických látek a odpadů (týká se především 
rozvojových zemí, kam země rozvinuté odpad a chemikálie často vyvážejí a kde 
jsou technologická kázeň a bezpečnostní opatření problematické). Dalším 
potenciálním rizikem je ukládání radioaktivního odpadu. 

Pokud jsme na počátku konstatovali, že řadu epidemických chorob se podařilo 
vymýtit (především v rozvinutých zemích), objevuje se hrozba nová - AIDS. Ve 
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střední Africe je populace promořená virem HIV a onemocnění se přenáší 
z postižené matky na děti. Ve Spojených státech již zemřelo na tuto chorobu přes 
1000001idr. Celosvětově to jsou desítky miliónů lidí. Nejhorší je situace ve střední 
Africe a v jihovýchodní Asii. Protilátka dosud nebyla přes nesmírné úsilí objevena 
a je mozn , ze ne ezpecl n azy virem po s a n zm ni na e o notové v é v b v. ák . HIV d t t ě ě' š h d 
orientace. 

Uveďme jeden příklad zdravotní pohromy, vyvolané neúmyslně. Týká se objevení 
Ameriky Kolumbem před 500 lety. Objevení Ameriky mělo pro Evropu řadu kladů -
dovoz zlata, stříbra, drahokamů, rajčat, brambor,cukru, kukuřice, ale i tabáku. 
Výživa v Evropě se zlepšila a za 400 let (1492 - 1892) se zde populace zvýšila 
čtyřnásobně. Do Ameriky naproti tomu byl dovezen kůň a prosazeno naše pojetí 
civilizace. Obyčejně se uvádí, že běloši původní obyvatelstvo vraždili, naučili pít 
alkohol, vybíjeli bizony a odlesnili velké části krajiny. To je pravda. Ale nejhorší bylo 
zavlečení nemocí, vůči kterým původní obyvatelé neměli vyvinuty protilátky. 
Obyčejná chřipka tak byla pohromou srovnatelnou se středověkými epidemiemi 
moru v Evropě. Za stejnou dobu čtyř set let, kdy se populace v Evropě zvýšila 
čtyřnásobně, populace Severní a Jižní Ameriky byla zdecimována o 90%! V roce 
1892 tedy žila na území Ameriky pouze desetina původních obyvatel oproti roku 
1492. 

Tab.č.1 - Dostupnost zdravotnické péče ve vybraných zemích (v %, údaje za roky 
1980-87) 

STAT CELKOVE MESTSKA VENKOVSKA 
POPULACE POPULACE 

Mauritius 100 100 100 
Saudská Arábie 97 100 88 
Jordánsko 97 98 95 
Irák 93 97 78 
Omán 91 100 90 
Tunis 90 100 80 
Botswana 88 100 85 
Alžírsko 88 100 80 
Nikaragua 83 100 60 
Kongo 83 97 70 
Tanzánie 76 99 72 
Honduras 73 85 65 
Argentína 71 80 21 
Haiti 70 80 70 
Bolívie 63 90 36 
Ghana 60 92 45 
Salvador 56 80 40 
Pákistán 55 99 35 
Kambodža 53 80 50 
Sudán 51 90 40 
f'!!9.er 41 99 30 
f'!!9.érie 40 75 30 
Libérie 39 50 30 
Guatemala 34 47 25 
Barma 33 100 11 
Jemen 30 75 24 
Pobřeží Slonoviny 30 61 11 
~anistan 29 80 17 
Rwanda 27 60 25 
Somálsko 27 50 15 
Zaire 26 40 17 

Volně upraveno podle Lean, G., Hinrichsen, D., Markham, A. (1990) 

V souvislosti se zdravotními problémy roste význam volně žijících rostlin a živočichů 
pr~ fa~aceutický výzkum a využití. Naše perspektivy v léčení existujících i 
objevujlClch se nemocí jsou závislé na uchování druhové rozmanitosti života na 
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Zemi. Polovina používaných léků dnes pochází z "divokých" druhů rostlin. Jen ve 
Spojených státech cena léků ročně představuje asi 14 miliard dolarů. Celkově je 
cena léčiv na světě odhadována na 40 miliard dolarů za rok. Dá se předpokládat, 
že zemědělská "zelená revoluce" bude vystřídána genetickou revolucí, která však 
bude především závislá na rozmanitosti a bohatosti genetického materiálu 
tropických zemí. 

Obr.č.4 - Podíl tabákových výrobků na daňových přijmech státu (údaje jsou z p%viny 
osmdesátých let, uváděny v procentech) 
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1-Haiti, 2 -Zaire, 3 - Malawi, 4 - Kolumbie, 5- Bangladéš, 6- Pákistán, 7 - Malajsie, 8- Čína, 9-Turecko, 10 - Velká 
Británie, 11 -Indie, 12 -Itálie 

Volně upraveno podle Kídron, M., Segal, R. (1991). 

Tab.č. 2 - Příčiny úmrlí (údaje za rok 1980) 

NEMOCI INDUSTRIALlZOVANE ZEMĚ NEINDUSTRIALlZOVANE 

Infekční a oarazitární nemoci 8% 
Rakovina 19% 
Oběhové nemoci a některé 53% 
deQenerativní ooruchv' 
Novorozenecká úmrtí 2% 
Urazva otraw 6% 
Jiné oříčinv 12% 

• včetně cukrovky, vředových onemocnění, jaterních potíží a nervových poruch 

Volně upraveno podle Lean, G., Hinrichsen, D., Markham, A. (1990) 

ZEMĚ 
40% 
5% 
19% 

8% 
5% 
23% 
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6.5. Problém chudoby 

svět je rozdělen na bohaté a chudé. Za chudé jsou pokládány rozvojové země, tzv. 
třetí svět. Avšak i v této skupině jsou obrovské rozdíly, především v závislosti na 
tom, zda země vlastní či nevlastní zásoby nerostných surovin a fosilních paliv. 
V rozvojových zemích je také obrovský rozdíl mezi částí populace s nejvyššími 
a nejnižšími příjmy. Pokud bychom vzali pětinu nejbohatších a pětinu nejchudších 
obyvatel, pak rozdíl v příjmech u řady zemí je více než dvacetinásobný. Pokud 
bychom vzali např. pět procent nejbohatší a pět procent nejchudší populace, pak 
rozdíly budou mnohonásobně vyšší. Vlády zemí velmi bohatých na fosilní paliva 
(Saudská Arábie aj.) často nejsou ochotné zajistit důstojné životní podmínky svým 
nemajetným. Stejně tak tyto země zpravidla nejsou ochotny výrazněji pomoci 
okolním, třeba i národnostně či nábožensky blízkým zemím, které se utápí 
v chudobě a bezvýchodnosti (především severní a východní Afrika) . 

Chudoba je pak příčinou dalších globálních problémů, o kterých již byla či bude řeč. 
podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro mírový výzkum (SIPRI) z roku 
1978 35% světové populace tehdy trpělo podvýživou, asi 650 miliónů dětí 
postrádalo dodávku pitné vody, 450 000 dětí umíralo každý měsíc na infekční 
nemoci, 800 miliónů lidí bylo negramotných a téměř 250 miliónů lidí ve věku nižším 
než 14 let nenavštěvovalo školu. Dnes, po dvaceti letech, se tato čísla zásadně 
nezměnila. 

Z této situace bývá často obviňován mezinárodní hospodářský řád. Hospodářsky 
vedoucí země vytvářejí pravidla a podmínky světové výroby a obchodu, které jim 
vyhovují. Potíž je ale i v tom, že země rozvojové často nemají životaschopný 
politický a hospodářský systém, neexistuje dostatek vzdělaných lidí schopných 
zemi vést, je rozšířena korupce, byrokracie a protekce do rozměrů i nám těžko 
představitelných. 

Vyspělé země se zavázaly poskytovat 0,7% ze svého hrubého národního produktu 
na rozvojovou pomoc, v průměru však poskytují jen necelého půl procenta. Vzorné 
jsou v tomto ohledu dlouhodobě skandinávské země (především Švédsko 
a Norsko) a Holandsko, poskytující přibližně jedno procento. Jednání o této formě 
pomoci byla oživena na světové konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de 
Janeiro, kde některé rozvojové země vystupovaly se svými nároky poněkud 
arogantně, jako by jejich problémy byly především záležitostí industrializovaných 
zemí. 

Velkou zátěží pro rozvojové země je zadluženost. V minulosti mezinárodní banky 
vcelku ochotně peníze půjčovaly. Díky neschopným a zkorumpovaným vládám 
a díky neživotaschopným rozvojovým programům byly prostředky promrhány a řada 
zemí (Mexiko, Argentina, Brazílie, většina států subsaharské oblasti, ... ) dnes není 
schopna splatit ani půjčky, ani úroky z půjček. Další příčinou zadlužení zemí byla 
také postkoloniální orientace na jednu plodinu či surovinu určenou na export 
(pOdzemnice olejná, kakao, banány, měď, ... ). Pokud klesly ceny vyváženého zboží 
na mezinárodním trhu, země nebyla schopna platit dluhy, později ani úroky. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech tak klesly ceny mědi, železné rudy, cukru, 
POdzemnice olejné, kůže, dřev9, bavlny. Splácení dluhů v zemích Sahelu 
představovalo v r. 198631% zisků oproti 15% z roku 1980. Výsledkem je pokles 
příjmů v této oblasti z 10 miliard dolarů v r. 1982 na I miliardu dolarů v r. 1985. 

~.dává se, že celkový finanční tok ze zemí rozvojových do zemí rozvinutých je dnes 
tnkrát větší, než naopak (i se započítáním rozvojové pomoci, kterou země rozvinuté 
poskytují zemím rozvojovým). 

Některé země jsou v takové situaci, že prostě odmítnou část.půjček splatit (Mexiko, 
Argentina, Brazílie). Někdy skutečně dosáhnou odpuštění části svých dluhů, což 
ovšem země ostatní povzbuzuje k obdobnému způsobu chování. Obyvatelé zemí 
chUdých se snaží svou situaci někdy řešit odchodem ze země. V letech 1984-85 
opustilo 10 miliónů Afričanů své domovy a tvoří tak dvě třetiny všech přistěhovalců 

VYSPĚLÉ ZEMĚ SE JIŽ 
V SEOMDEsA1ÝCH 
LETECH ZAVAlALY 
POSKYTOVAT 0,7% ZE 
sVÉHo HRUBÉHO 
NÁRODNíHO PRODUKTU 
NA ROZVOJOVOU 
POMOC 

VELKOU ZÁTĚŽí PRO 
ROZVOJOVÉ ZEMĚ JE 
ZADLUŽENOST 

CELKOVÝ FINANČNí TOK 
ZE ZEMI ROZVOJOVÝCH 
DO ZEMI ROZVINU1ÝCH 
JE DNES TŘIKRÁT VĚTší 
NEL NAOPAK 
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BÝT NEžÁDOucí JE 
SNAD NEJSMUTNĚJší 

PROBLÉM NA sVĚTĚ
ČLOVĚK VYRŮSTAJící 

V BíDĚ A S POCITEM, ŽE 
NENí MILOVÁN, TRPí 

NEJvíCE 
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na světě. Migrační vlna počátkem devadesátých let silně vzrostla (i v souvislosti 
s pádem komunismu a se vznikem řady lokálních a regionálních konfliktů) 
a západní země musí čelit mnohamiliónovým zástupům imigrantů. 

Chudoba není jen záležitostí zemí rozvojových. I země rozvinuté, demokratické 
a bohaté mají lidi "na dně". Ve Spojených státech je oficiálně třicet miliónů lidí pod 
hranicí chudoby, zpravidla takových, kteří se o sebe nedokáží postarat (z důvodů 
fyzického či mentálního postižení, jazykové bariéry u přistěhovalců apod.). 

Obr.č. 5 - Hodiny, které ženy denně stráví sběrem palivového dříví pro domácnost 
(údaje z počátku 80. let) 
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Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 

6.6. Opuštěnost, být nežádoucí 

Matka Tereza z Kalkaty prohlásila, že "být nežádoucí" je snad nejsmutnější problém 
na světě. Jistě ví o čem mluví na základě celoživotních zkušeností. 

Člověk, který od narození vyrůstá v bídě, zoufalství a hlavně s pocitem, že není 
milován a není na tomto světě vítán ani vlastní matkou, trpí nejvíce. 

Přestože takto pojmenovaný problém není uváděn v globálních studiích či 
zprávách, zařazujeme jej mezi ostatní problémy pro jeho morální, snad skrytou, ale 
o to významnější závažnost. 
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6.7. Ekologická krize 

I Ekologická krize spolu s polarizací světa na bohatý Sever a chudý Jih se stane 
i v následujících desetiletích nejzávažnějším světovým problémem (snad ještě 
I společně s náboženským fundamentalismem). Vyhrocuje se ve všech regionech 
světa. Některé země možná mají šanci řešit ekologické problémy vyspělými 
technologiemi a přechodem do postindustriální fáze společnosti, založené na 
službách, informacích, poznání a na zvyšujícím se významu produkce a spotřeby 
zboží nemateriálního charakteru. Je však otázkou, kolik máme času, než 
dosáhneme prahových hodnot (přitom tyto prahové hodnoty nedokážeme 
kvantitativně stanovit), za kterými následuje zhroucení velkých systémů biosféry 
(např. narušení ozónové vrstvy). Většina zemí však nemá prostředky, znalosti ani 
čas k tomu, aby následovala cestu technologicky nejvyspělejších zemí světa. 

Tuto kapitolu si můžeme rozdělit na několik dílčích témat: 

1. zachování rozmanitosti života; 

2. úbytek tropických pralesů; 

3. šíře~í pouští; 

4. hospodaření s vodou (včetně oceánů) po stránce kvantitativní i kvalitativní; 

5. ohrožení půdy (plošné úbytky, eroze, snižování produkční schopnosti); 

6. narušení klimatu, znečištění atmosféry; 

7. narušení stability prostředí a naše dosavadní neschopnost využívat ekosystémy 
odůvodněně a racionálně. 

6.7.1. Zachování rozmanitosti života 

Zaměříme se především na druhovou rozmanitost. Můžeme však uvažovat 
o čtyřech druzích rozmanitosti života (biodiverzity): genové, druhové, ekosystémové 
a kulturní. 

Genová diverzita je záležitostí molekulární biologie a genetiky. 

Nejlepší ochranou druhové diverzity je ochrana celých ekosystémů, kde druh žije. 
Za takového předpokladu druh může nejen přežít, ale také se dál přirozeně vyvíjet. 
Ochrana kulturní diverzity se týká člověka - rozmanitosti kultur a civilizací. Měli 
bychom si uvědomit nutnost chránit původní obyvatele a jejich způsob života 
v různých regionech, ať už jsou to američtí Indiáni, australští aboriginals, afričtí 
Pygmejové, či asijské horské národy, např. Tibeťané. 

Odhad celkového počtu rostlin a živočichů na Zemi kolísá mezi 3 - 50 milióny, 
dodnes bylo popsáno 1,7 miliónů druhů (z toho asi 40 000 obratlovců a 250 000 
vyšších rostlin). Většina druhů žije v tropických pralesích, které pokrývají šest 
procent zemského povrchu. 

Udává se, že asi 25 000 rostlinných druhů (tedy jedna desetina z celkově známého 
počtu vyšších rostlin) je bezprostředně ohrožena vyhynutím. Během našeho života 
a života našich dětí bude při nezměněném trendu vyhubeno nejméně 60 000 druhů 
rostlin. Odhaduje se, že do r. 2100 by tak vymizela více než polovina všech 
dnešních druhů vyšších rostlin a živočichů, což by bylo největší vYmírání od konce 
druhohor. 

Jedním z kriticky ohrožených živočichů je sevemí forma bílého nosorožce 
Ceratotherium simum catloni. Původně byl tento živočich rozšířen na obrovské 
ploše zaujímající jižní Sudán, Ugandu, Středoafrickou republiku a Zaire. Ještě 
v sedmdesátých letech byl počet kusů odhadován na tisíc, koncem osmdesátých 
let přežívalo již jen 15 jedinců, všichni v jediném národním parku 

NEJLEPší OCHRANA 
DRUHOVÉ DIVERZITY JE 
OCHRANA CELÝCH 
EKOSYSTÉMŮ 

OcHRANA KULTURNí 
DIVERZITY SE TÝKÁ . 

ČLOVĚKA- ROZMlINI
TOSTI KULTUR 
ACMLIZACí 
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v severovýchodním Zairu.Celková populace nosorožců na Zemi poklesla za 
posledních 20 let z odhadovaných 71 000 na 13 000 kusů. 

Při ochraně druhů dochází někdy k absurdním situacím: nevládní organizace WWF 
(World Wildlife Fund) vyzvala labužníky, aby přestali konzumovat žabí stehýnka a 
pomohli tak zabránit ekologické katastrofě v Bangladéši a jiných asijských zemích. 
V roce 1985 bylo zabito více než 200 miliónů žab pro uspokojení konzumentů 
v Evropě, Austrálii a Spojených státech. 

Obr.č. 6 - Ztráta stanovišť volně žijících dmhů živočichů a rostlin v tropických lesích 
(údaje z roku 1986, v procentech) 
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Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 

Jsou známy případy úspěšné ochrany druhů. Asi nejznámější je obnovení stád 
bizonů v severní Americe. Před příchodem bělochů žily v severní Americe desítky 
miliónů kusů bizonů. V roce 1906 jejich počet poklesl na méně než tisíc kusů a druh 
se stal kriticky ohroženým. Pak, díky důsledné ochraně bizona, počty opět narostly 
a ustálily se na zhruba 30 000 kusů. Na stejném kontinentě byla na počátku století 
téměř vyhubena vydra mořská (Euhydra lutris), 35 kg vážící živočich žijící v moři 
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a lovený pro hustou a trvanlivou kožešinu. Dnes 'žije na Aljašce asi 40 000 jedinců 
vydry mořské a podél pobřeží se šíří do Kalifornie. 

Z Aljašky je známý krásný příklad péče člověka o živočišné druhy. Když se budoval 
ropovod z Aljašky na jih, vlastní stavba trvala tři roky. Předtím však celých sedm let 
probíhaly výzkumy, jak musí být potrubí v krajině vedeno, aby nebyly ohroženy tahy 
zvěře. 

Úřady v australském Perthu zase schválily rozpo~et na výstavbu podchodu pod 
dálnicí určeného pro želvy, jelikož dálnice protnula želví cestu. 

U rostlin jsou možnou formou ochrany druhů, i když jistě ne ideální, genové banky 
(druh je tak vyřazen z přirozeného biologického vývoje). V Limě, hlavnlm městě 
Peru, existuje banka, kde se ve speciálních komorách při nízké teplotě uchovávají 
vzorky odrůd brambor. Ve sbírce je kolem 1 000 odrůd vypěstovaných v různých 
zemích a rovněž jsou zde formy rostoucí divoce v Andách - pravlasti brambor. 

Ochrana ekosystémů bývá náročnější na prostor, organizační zajištění i na finance . 
WWF a jiné organizace vedou kampaň za zachování mokřadů, mangrovníkových 
porostů a mělkých pobřežních oblastí, které jsou člověku nejen užitečné, ale kde se 
rozmnožují i mnohé druhy ryb a ptáků. Mokřady jsou vystaveny jak nebezpečl 
vysoušení, tak i znečištěni. 

Obr.č. 7 - Počet dmhů existujících a počet dmhů denně vyhubených 
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Podle Bamey, G., O., Blewelt, J., Bamey, K, R. (1993) 

Pěkné příklady ochrany druhů známe i z České republiky. Uved'me za jiné alespoň 
akci "Dno", kdy několik desítek studentů z Vysokého učení technického v Brně 
přesadilo v letech 1984-85 z budoucího dna vodního díla Nové Mlýny na 
Břeclavsku 70 000 bledulí letnfch, 7 000 sněženek a téměř 3 000 ladoněk 
Vídeňských. 35 
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Proč je vlastně druhová rozmanitost důležitá? Nejméně ze tří následujících důvodů: 

a) etických - nemáme právo zneužít své moci k ničení či ohrožování ostatních 
forem života. Pokud hubíme celé druhy rostlin a živočichů, omezujeme 
možnosti další evoluce; 

b) ekologických - druhy rostlin a živočichů tvoří živou složku ekosystémů. 
Fungování ekosystémů je nezbytné pro uchování života na Zemi; 

c) ekonomických - genetické bohatství je dosud málo doceněným přírodním 
zdrojem, který je však nesmírně důležitý pro rozvoj perspektivních odvětví 
(biotechnologie, farmaceutický průmysl aj.). 

6.7.2. Úbytek tropických pralesů 

Lesy jsou nejproduktivnější přírodní ekosystémy. Jejich plocha je 44 miliónů km2
, tj. 

33% povrchu pevnin (bez Antarktidy). Dvacet šest miliónů km2 lesů a pralesů je 
přístupných a je zde možno těžit. Doopravdy využfváno na těžbu je 15 miliónů km2 

lesů. 

Ve světovém měřítku je nejekonomičtější těžba jehličnatých lesů mímého pásma. 
Zalesněná plocha celkově představuje trojnásobek plochy světové orné půdy. 
K odlesňování dochází ve světě především z těchto důvodů: 

• získávání zemědělské půdy pro rolníky; 
• získávání palivového dříví pro domácnosti v rozvojových zemích; 
• těžba dřeva. 

Téměř 70% obyvatel závisí na palivovém dříví jako zdroji energie. Podle odhadu 
FAO (Food and Agricultural Organization) v r. 1980 trpělo akutním nedostatkem 
palivového dříví 112 miliónů lidí a další 1 ,2 miliardy lidí svou potřebu uspokojovaly 
jen za cenu ničení zdroje palivového dříví -lesa. 

Osmdesát procent dřeva je v rozvojových zemích použito jako palivo. V Nepálu 
i v jiných zemích (např. v Africe) se vesnické ženy za svítáni vydávají na cestu 
a vracejí se při západu slunce s otepí dřeva, která vydržl tři až čtyři dny. 

Příčiny poškozování lesů v rozvinutých zemích mímého pásma jsou všeobecně 
známé. Jsou to především imise oxidů síry a dusíku. K tomu se přidružuje vliv 
biotických škůdců (podporovaný rozsáhlými monokulturami lesnlch porostů) 
a nevhodné způsoby těžby. To vše oslabuje les, který je pak mnohem náchylnější 
vůči klimaticky způsobeným kalamitním situacím. 

Zde se však zaměříme na tropické pralesy. Tropické pralesy jsou považovány za 
plíce planety - odhaduje se, že produkují více než třetinu kyslíku na planetě, 

zároveň pohlcují oxid uhličitý. Jsou stanovištěm největší druhové rozmanitosti rostlin . 
a živočichů. Například v tropické Americe má svůj domov třetina všech známých 
vyšších rostlin. Ačkoliv tropické deštné pralesy celosvětově pokrývají jen asi šest 
procent povrchu Země, žije v nich čtyřicet procent všech druhů živočichů a rostlin. 
Druhy jsou zde často vysoce specializované. V peruánských pralesích třináct 
procent hmyzích druhů žijících ve stromovém patře může existovat pouze na 
jednom druhu stromu. 

Tropické deštné pralesy jsou nedostatečně chráněny. V tropické Asii je chráněno 
šest procent pralesů, v Africe čtyři procenta, v Latinské Americe pouze dvě 
procenta pralesů. Odbomíci odhaduji, že k zachování tohoto typu lesa a jeho 
bohatství by bylo třeba chránit nejméně deset procent jeho rozlohy. 

Kromě již vzpomenuté těžby dřeva a získávání zemědělské půdy pro rolníky je 
dalším důvodem jejich ničení stavba velkých přehrad (podporovaná v minulosti 
rozvojovými programy Světové banky), což s sebou nese i vynucené přesídlovaní 
původních obyvatel. 

------ --------------------------------------------------

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNf PROBLÉMY 

Mýcení tropických deštných pralesů nabralo v posledních desetiletích hrozivé 
tempo. Ročně se vykácl nebo vážně naruší asi 210 000 km2 tropických pralesů, což 
se rovná přibližně 50 hektarům za minutu. Obdobnou rychlostí se šíří v těchto 
oblastech pouště, neboť pralesy poskytují i vláhu steplm a savanám, které je 
obklopují. 

V roce 1988 bylo vypáleno nebo jinak zničeno jen v amazonském pralese 250 000 
km2. Při zachování takového tempa by byl amazonský prales zničen za 15 let. 
Tropické pralesy dnes pokrývají asi 900 miliónů hektarů z původních 1,5 - 1,6 
miliard hektarů pevniny. 

Obr.č. 8 - Úbytek lesů v Kostarice za léta 1940-84 

-_._-_._-- ___________________________ J 

Podle Mleadows, D., H., Mleadows, D., L., Randers, J. (1992) 

~ři těžbě dřeva je ročně otevřeno 4,4 miliónů hektarů pralesa. Dřevaři zde vykácejí 
Jen nečetné nejcennější druhy, které jsou exportovány především do Sevemí 
Ameriky, Japonska a Evropy. Znovu zalesněna je zhruba jedna čtvrtina vykácené 
PblOChy. Zalesňovací programy majl v poslednlch letech podporu OSN i Světové 
anky. . 

Při zlskávání zemědělské půdy pro rolnlky je tropický prales zcela vypálen. Protože 
v ~rope<:~. je naprostá většina biomasy a organických látek v nadzemnl části a půda 
z e tvon Jen tenkou vrstvu, zemědělci po třech až čtyřech letech své pastviny a pole 
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TROPICKÝCH PRALESŮ 
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pro vyčerpání živin opouštějí, stěhují se a vypalují další kus pralesa. Na pastvinách 
je obvykle chován dobytek, na polích krmoviny pro prasata. Hovězí i vepřové maso 
se pak vyváží do rozvinutých zemí. Řada států takto splácí své půjčky nebo úroky 
z půjček. 

Uveďme si jako příklad vztah amerických hamburgerů a brazilské části 
amazonského pralesa: Brazílie má kolem 300 miliónů hektarů tropického deštného 
pralesa, z toho čtyřicet procent v Amazonské nižině. Zahraniční dluhy nutí Brazílii 
využívat prales a jeho půdu. V letech 1966 - 1978 bylo osm miliónů hektarů 
amazonského pralesa přeměněno na pastviny pro dobytek. Hlavním podnětem byl 
stoupající dovoz hovězího masa do Spojených států, který od začátku šedesátých 
let do konce sedmdesátých let vzrostl z 2 000 tun na 100 000 tun za rok. Libové 
maso z extenzívně chovaného dobytka se hodí k výrobě hamburgerů, tak 
oblíbených ve. Spojených státech. 

Největší překážkou snahy o ochranu tropických pralesů je chudoba a s tím často 
související zadluženost. Je tomu tak v Brazílii, Kolumbii, Indonésii, na 
Madagaskaru, v Peru, na Filipínách, v Thajsku a ve větší části Afriky. 

6.7.3. Šíření pouští 

Pouště na Zemi zabírají 42 miliónů km2 a pokrývají 28,5% povrchu pevniny. Zde 
jsou však započítány i pouště polámí, jako např. Antarktida a Grónsko. Produktivita 
pouští je odhadována do jedné tuny organické hmoty na hektar za rok. 

Tundra, která zabírá 8 miliónů km2
, tj. 5,4% povrchu pevniny a mohla by být 

chápána jako polopoušť, má produktivitu 2,5 tuny organické hmoty na hektar za 
rok. 

Nás však více budou zajímat pouště jako místa extrémně suchá. Suché oblasti 
zabírají zhruba rozlohu 47 miliónů km2

, tj. 35% plochy pevnin. To je 3,5 krát více, 
než kolik činí plocha dosavadních polí. Přes 6 miliónů km2 tvoří plochy extrémně 
suché, s ročními srážkami menšími než 25 milimetrů a s velmi nízkou relativní 
vlhkostí (méně než 5%), s mimořádně vysokými teplotami a také s mimořádně 
vysokými výkyvy teploty během dne a noci. Zbytek suchých oblasti dělíme na 
pásmo aridní a semiaridní. Aridní pásmo tvoří pouštní step. Má rozlohu 33 miliónů 
km2

• Nadměrné spásání trav a vypalování křovin vede k erozi a desertifikaci. 
Dochází tu i k salinizaci (zasolení půd).Semiaridní oblasti bývají také nadměrně 
spásány, například kozami. Krmných druhů rostlin pak ubývá a ty jsou vytlačovány 
druhy nepoživatelnými. 

V suchém pásmu se získá pastvou optimálně 25 kilogramů hovězího masa na 
hektar nebo 22 kilogramů masa skopového a 12 kilogramů vlny. 

Z historie známe řadu přikladů přeměny krajiny na poušť. Nadměrná pastva byla. 
jedním z faktorů vzniku Saharské pouště, oblast Blízkého východu se změnila ve 
starověku na poušť díky zavlažování a následnému zasoleni půd (voda se 
intenzívně vypařovala, minerální látky rozpustné ve vodě zůstávaly v půdě). 

Kvůli nesprávnému obdělávání, nadměrnému pasení, nadměrnému kácení stromů 
a dřevin na palivové dříví, ničení tropických pralesů a změnám klimatu se pouště 
stále rozšiřuji. Dvacet devět procent pevniny je více či méně intenzívně ohroženo 
postupem pouště. V aridních oblastech přitom žije více jak 850 miliónů lidí, z toho 
320 miliónů žije na místech bezprostředně ohrožených postupem pouště. 

Některé dnešní poušthí oblasti by při dostatku vody v půdě a ovzduší mohly být 
potenciálně velmi úrodné. Např. tropická Afrika se svou intenzitou slunečního 
záření by za uvedených podmínek mohla být skvělou "přírodní továrnou" 
a zásobovat kontinent potravinami. 
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Obr.č. 9 - Pouště a plochy ohrazené postupem pouští (deserlifikací) 
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6.7.4. Hospodaření s vodou (včetně oceánů) 

Na planetě je 1 350 miliónů km3 vody. Z toho je 97,2% slané vody v oceánech, 
2,5% sladké vody v ledovcích, 0,009% ve sladkovodních jezerech, 0,0001 % ve 
vodních tocích, 0,001 % v atmosféře, 0,0005% v živých organismech (tělo člověka 
obsahuje 60% vody, rostliny až 90%, v luční trávě je 79% vody). Další voda je 
v půdě, v podzemí a ve vnitrozemských slaných jezerech. 

Fyziologicky potřebuje člověk jen 3 - 5 litrů pitné vody na den, to znamená 1,1 - 1,8 
m

3 z~ r?k. Celk~vě ,však spotřebují (včetně vody používané v zemědělství, prům~slu 
ap.) lide ve Spojenych státech 1 200 - 1 500 m3 na obyvatele za rok, asi 600 m na 
obyvatele za rok ve Francii a v některých státech třetího světa je to 40 m3 na 
obyvatele za rok. 

~řestože je voda nevyčerpatelný obnovitelný zdroj, regionálně je jí na velkých 
uzemích nedostatek, nebo je zcela nepřístupná pro využití člověkem. V bývalém 
Sovětském svazu uvažovali o otočení směru toku sibiřských řek a následném 
~avlažování polí ve střední Asii. S přírodou je to však jako se stromem. Utrhneme-Ii 
Jed.n~ větev, zatřese se celý strom. V případě otočení veletoků by se změnila 
sallmta pobřežních vod Sevemího ledového oceánu. Změnilo by se vypařování, 
doba a intenzita zamrzání oceánu v zimě. To by změnilo cirkulaci atmosféry na 
severní polokouli a rozložení srážek. Přes obrovské investice by se proto mohlo 
nadělat více škody než užitku a rozsáhlé oblasti bývalého Sovětského svazu by se 
mohly stát na vodu deficitními. 

Z důvodů především energetických se lidé snaží budovat velké vodní nádrže. Po 
revoluci v Rusku Lenin vyhlásil, že k vybudování komunismu je nutná elektřina. 
Začala se budovat vodní díla v nížinách velkých řek (logičtější by bylo budovat 

PŘESTOŽE: JE VODA 
NEVYČERPATELNÝ 
OBNOVITELNÝ ZDROJ, 
REGIONÁLNĚ JE JI NA 
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přehrady v horských nebo podhorských oblastech). Citujeme sovětskou zkušenost 
z filmu "Přehrada", který v roce 1987 vyhrál ostravský Ekofilm: 

"Velké přehrady ničí nejúrodnější půdy, mravně poškozují národ. Na březích řek se 
rodila stará ruská kultura. V Sovětském svazu bylo zatopeno 190 měst, více než 5 000 
dědin, tisíce historických a kultumích památek. Tak byly uťaty kořeny staré ruské 
kultury. Dnes jde pň budování přehrad o gigantománii, předvádění se. Mnoho turbín jde 
naprázdno, protože není, kdo by v odlehlých oblastech elektňnu odebíral. Ministerstvo 
hydroenergetiky a Hydroprojekt čerpají státní prostředky, jen aby je vyčerpaly. Díky 
vodnímu stavitelství (budování kanálů, vodních nádrží, závlah, .. .) bylo ztraceno již 
100 miliónů hektarů půdy a v nejbližší budoucnosti by měly vodní stavby zlikvidovat 
ještě 40 miliónů hektarů. 

Jen Rybinská vodní nádrž zaplavila 740 vesnic, tň města, bylo ztraceno 500 000 ha 
úrodné půdy. Kdyby se jen pálilo seno, které by bylo možno získat ze zatopených luk, 
dalo by se získat několikrát více elektňny, než dnes dává Rybinská hydrocentrála. Ani 
jeden nepřítel v historii nedokázal napáchat takové škody, jaké nadělali budovatelé 
hydrocentrál. Zničili starou ruskou kulturu. 

V Americe také zkoušeli budovat velké přehrady. Čtmáct jich je vyplněných sedimenty 
až po povrch. Samé bahno a neví se co s tím. Rusko to čeká také." 

Obr.č. 10- Využití vody (údaje z poloviny osmdesátých let, v procentech) 
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Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 

Známým příkladem velké vodní nádrže, kde došlo k nezamýšlenému účinku, je 
Asuánská přehrada v Egyptě (budovaná mimochodem se sovětskou pomocí). Měla 
vyrábět energii, dodávat vodu pro zavlažování, zabraňovat povodním a být 
zásobárnou vody v dobách sucha. Jenže závlahy vedou k zasolování půdy, pole 
pod přehradou nejsou zúrodňována bahnem bohatým na živiny z každoročních 
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povodní a v nádrži se rozmnožili plži, kteří se podílejí na šíření parazitárniho 
onemocnění ledvin. V deltě Nilu také schází splavované bahno s živinami, které 
zůstává v přehradě a rybářům se tak snižují úlovky. 

Kvalita povrchové vody v tocích byla a je problémem. V bývalém Československu 
jsme měli před druhou světovou válkou znečištěných 800 km toků, v osmdesátých 
letech to již bylo přes 8 000 km. Za čisté jsou považovány ještě 2 000 km toků. Nyní 
se množství silně znečištěných toků snižuje. 

Jsou však známy příklady ozdravění kvality vodních toků. V letech 1920 - 1960 
byla Temže v úseku u Londýna tolik znečištěna, že v ní nežily žádné ryby. Do 
vyčištění Temže byly yloženy vysoké investiční prostředky a dnes zde žije opět 
téměř 100 druhů ryb. Ustí Temže je označováno jako nejčistší záliv s metropolí na 
světě. 

V Německu je Rýn zdrojem vody pro devět miliónů obyvatel. Průmyslové podniky 
a obce věnovaly na ozdravění Rýna 20 miliard marek, což je více, než jich bylo 
v bývalém západním Německu věnováno na výstavbu jaderných elektráren. 

Největším znečišťovatelem oceánů je asi ropa. Dříve vytékalo do moře přibližně 
jedno procento dopravovaného množství, tj. 3 milióny tun. Dnes je toto číslo díky 
dokonalejším technologiím podstatně menší. Velký rozruch vyvolá vždy havárie 
tankeru. Pravděpodobně "nejslavnější" havárií je případ tankeru Torrey Canyon, 
kdy do moře vyteklo 118 000 tun ropy. Velké potíže může způsobit podmořská 
těžba ropy. Vrt u Santa Barbary znečistil velkou část kalifornského pobřeží, když 
vyteklo do moře 8 miliónů litrů ropy. 

Stále obtížnější je zásobovat obyvatelstvo kvalitní pitnou vodou. Řada zemí řeší 
tento problém prodejem pitné vody (paradoxně se tím z "bezcenného" zdroje stává 
ekonomicky ohodnocený přírodní zdroj), v rozvojových zemích však téměř dvě 
miliardy lidí nemají přístup ke kvalitní pitné vodě. 

6.7.5. Ohrožení půdy 

Na Zemi je 16 miliónů km2 využíváno jako orná půda, tj. 10% povrchu pevnin. 
Primární čistá produktivita přesahuje obvykle 20 tun na hektar, průměrná hodnota 
produkce činí však jen 12 tun organické hmoty na hektar za rok. 

Louky a pastviny zabírají plochu 36 miliónů km2
, tj. necelá čtvrtina povrchu pevnin. 

Produktivita se odhaduje na 14 tun organické hmoty na hektar, z čehož se však dvě 
třetiny "ztrácejí" v kořenech. 

Podle Duvigneauda (1988) by bylo možné při nejlepších podmínkách (především 
dostupnost závlah) rozšířit obdělávané plochy maximálně o 20 miliónů km2

. 

Zavlažovací systémy ovšem mohou způsobit těžké zasolení půd, podmáčení nebo 
alkalizaci. Odhad nově zasolených půd na Zemi činí '1 - 1,5 mil. hektarů nejlepších 
ploch každým rokem. 

Odhaduje se, že člověk od svého vzniku patrně ~ničil tolik hektarů produktivní půdy, 
kolik je jí dnes na světě. To bylo příčinou rozkladu nebo úplného zániku celých 
civilizací. Pustá území Blízkého východu byla kdysi úrodná a bohatě zalesněná. 
Řecko oplývalo kdysi zelenými horami a rozsáhlými pastvinami, Řím se zásoboval 
ze své obilnice, severní Afriky. 

Během jednoho století ubylo zemědělství asi 10 miliónů km2 obdělávané půdy, jde 
z,:jména o Afriku a Dálný východ. Povrch pevnin, se kterým se pro zemědělství 
vubec nedá počítat, tvoří čtyřicet procent - jde o ledovce, tundru, pouště a hory. 
talesněné plc?chy by sice bylo možné na zemědělskou půdu převést, ale nebylo by 
o rOZumné. Ubytek lesů, především tropických, je již dnes alarmující, kromě toho 
~emědělSké využití těchto ploch je problematické, nákladné a krátkodobé (např. 

rnazonský prales). 

ČLOVĚK OD SVĚHO 
VZNIKU ZNiČiL TOLIK 
HEKTARŮ PRODUKTIVNí 
PŮDY, KOLIK JE Jí DNES 
NA sVĚTĚ. To BYLO 
PŘíČiNOU ROZKLADU 
NEBO ÚPLNÉHO ZÁNIKU 
CELÝCH CIVILIZACí. 

BĚHEM JEDNOHO 
STOLETí UBYLO 
ZEMĚDĚLSTVí ASI 10 
MILIÓNŮ K~ 
OBDĚLÁVANÉ PŮDY 
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Obr.č. 11 - Potřeba půdy (miliardy hektarů) 
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Existuje zajímavý obecný rozdíl mezi starými národy a kulturami, resp. státy 
(Evropa, Indie, Čína,,,.) a mezi novými kulturami, resp. státy (Spojené státy, bývalý 
Sovětský svaz, Kanada, Austrálie). Obdělaná plocha v "nových" státech připadající 
na obyvatele je velká. Tyto státy proto nemusí šetřit půdou a šetří lidskou prací. 
Naopak Evropa a zvláště Asie mají málo p~dy připadající na obyvatele. Proto šetří 
půdou a nešetří tolik prací svých lidí (Duvigneaud, 1988). 

Šetření lidskou prací, využití mechanizace, velkoplošné obdělávání pozemků, vedlo 
často k negativním následkům. Ve třicátých letech se američtí farmáři seznámili 
s tím, co dokáže v rozorané prérii vítr. Eroze přemístila každý rok tři miliardy tun 
omice. 

Naproti tomu v zemích s nedostatkem půdy dochází k obdělávání těžko 
přístupných, svažitých pozemků. Ty jsou pak ohrožovány vodní erozí, příp. sesuvy. 
V Číně ztratilo úrodnost 25% půdy, do řek se každoročně splavuje 2,5 miliard tun 
úrodné spraše. 

Takovéto půdy bývají někdy terasovány. Z asijských zemí, např. z Nepálu, jsou 
známy obrázky desítek nad sebou ručně budovaných malých teras. 
V Československu docházelo v 80. letech, po vydání zákona o povinném 
nahrazování zabrané půdy, k budování velkoplošných teras. Jejich využití naráželo 
na řadu problémů (narušení režimu podzemních vod, sesuvy, invaze plevelů na 
hranách teras), především však ekonomická návratnost dosahovala mnoha desítek 
až stovek let. Cena vybudování takových teras se pohybovala od 200 až do 800 
tisíc korun na hektar. 

Půda je celosvětově ohrožena především vodní nebo větrnou erozí na všech 
kontinentech. V Evropě je významnou příčinou degradace půd také jejich 
okyselování. Odlesňování a s tím související postup pouští je vážný problém v Asii, 
Africe a Latinské Americe. 
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! 
IV okyselených půdách (vlivem oxidů síry a dusíku, které v ovzduší reagují se 
ivzdušnou vlhkostí na slabou kyselinu sírovou a dusičnou a v podobě kyselých 
srážek se dostávají do půdy) se uvolňuje hliník ze svých vazeb a stává se toxickým. 
působením kyselých dešťů jsou také uvolňovány a vymývány živiny důležité pro 
rostliny - vápník, hořčík, draslík. Změny v půdě mohou být nevratné. 

Dalšími faktory ohrožujícími půdu, ať už po stránce kvantitativní či kvalitativní, je 
chemizace (průmyslová hnojiva i aplikace chemických ochranných prostředků), 
těžká mechanizace a následné utužení půdy, zcelování pozemků do obrovských 
lánů s pěstováním monokultur, odstranění většiny krajinné zeleně (remízků, lesíků, 
Ibřehových porostů,,,.) a vysoušení krajiny nevhodnými melioracemi. 

.Zemědělství se v minulosti postupně modernizovalo a produkce intenzifikovala. 
počet pracovníků v zemědělství, především v rozvinutých zemích klesal. Dnes 
dokáže ve Spojených státech jeden farmář uživit více, než 30 lidí. 

Historicky se podle Duvigneauda (1988) zemědělství vyvíjelo takto: sběr -
extenzívní pastevectví - kultury na spáleništích (dlouhodobé úhorování, často 
pomocí zalesněni) - extenzívní hospodaření na orné půdě (obdělávání s 
krátkodobým zatravněným úhorem) - soběstačný uzavřený systém založený na 
vyváženosti rostlinné a živočišné produkce (zvíře je pomocnou silou a producentem 
hnojiv) - moderní otevřený systém intenzívního zemědělství (mechanizace, 
chemizace). 

Intenzifikace zemědělství má svůj rub a líc. Na dvojnásobné zvýšení výnosů je 
potřebné desetinásobné zvýšení dodatkové energie (ve formě hnojiv, mechanizace) 
získávané především z neobnovitelných fosilních paliv. 

Ve Spojených státech vzrostly náklady na podporu farmářů z 2,7 miliard dolarů v 
roce 1980 na 25,8 miliard dolarů v roce 1986. V zemích Evropského 
hospodářského společenství dotace představovaly 6,2 miliardy dolarů v r. 1976 a 
21,4 miliardy dolarů v r. 1986. 

Tyto subvence pomáhají snižovat, kromě jiného, ceny potravin z Jihu. Na druhou 
stranu v některých evropských zemích (Německo, Švýcarsko) jsou těmito dotacemi 
zemědělci pobízení k tomu, aby nejen produkovali potraviny, ale pečovali také o 
stav a vzhled krajiny. 

6.7.6. Znečištění atmosféry, narušení klimatu 

Problematice znečištění atmosféry a klimatických změn byla a je věnována velká 
pozomost v odbomých i populárních publikacích, článcích a pořadech. Proto si jen 
stručně připomeneme tři klíčové jevy, které se zdají být pro fungování atmosféry 
nejpodstatnější. Je to narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt a tzv. kyselý déšť. 

Narušení ozónové vrstvy 

Ve stratosfé'ře, ve výšce 15 - 18 km se rozprostírá nad planetou vrstva se zvýšenou 
koncentrací ozónu. Ten chrání povrch Země a vše živé na něm před dopadajícím 
UltrafialOvým (krátkovlnným) a kosmickým zářením. Atmosférou tak proniká na 
Zemi jen asi jedno procento ultrafialového záření, které z vesmíru přicházi. 

Vrstva ozónu je však ve stále se zvyšující míře narušována působením 
Chl~rofluorouhlovodíků (tzv. CFC látek). Chlorofluorouhlovodíky, neboli freony, byly 
~Inuty ve třicátých letech. Používají se jako hnací médium ve sprejích, ale také 
JSou Používány v ledničkách a mrazničkách a při klimatizaci automobilů. 

Chlór a fluór jsou vysoce reaktivní látky. Při uvolnění do atmosféry reagují ve 
stratosféře s molekulami ozónu a ten se mění na obyčejný kyslík. S ozónem také 
reagují oxidy dusíku uvolňované při spalovacích procesech u letadel a automobilů. 

NA DVOJNÁSOBNÉ 
ZVÝŠENI vYNOSŮ JE 
POTŘEBNÉ 
DESETINÁSOBNÉ 
ZVÝŠENfOODATKOVÉ 
ENERGIE 
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Ultrafialové sluneční záření pak dopadá na Zemi ve zvýšené intenzitě a způsobuje 
zvýšený výskyt rakoviny kůže a narušení imunitního systému člověka. Další 
důsledky se mohou projevit ohrožením zraku u lidí i zvířat, sníženými zemědělskými 
výnosy, ohrožením některých druhů ekosystémů ap. 

Odhaduje se, že už jen dvouprocentnf zvýšení množství dopadajícího ultrafialového 
záření vede ke třicetiprocentnímu úbytku chlorofylu v rostlinách a zmenšuje se tak 
výrazně produktivita zemědělských plodin. U člověka to může způsobit popáleniny 
a až třicetiprocentní zvýšení četnosti rakoviny kůže. 

V posledních dvou desetiletích jsou sledovány výrazné úbytky koncentrace ozónu 
především na jižní, ale už i na sevemí polokouli. Během osmdesátých let se snížila 
koncentrace ozónu na jižní polokouli, v oblasti kolem Antarktidy o 3 - 9%, na 
severní polokouli nad Tichým oceánem a vnitrozemskými částmi Asie o 3 - 6%. 

Nebezpečnější jsou však krátkodobé, výrazné výkyvy koncentrace ozónu. Sníží-Ii 
se koncentrace zhruba o padesát procent, mluvíme o výskytu ozónové díry. Tento 
jev trvá obvykle několik dni. Známe jej opět především z jižní polokoule (Antarktida, 
jižní část Jižní Ameriky, Austrálie, Nový Zéland). V zimě r. 1992 a opět v zimě 
r. 1993 však i u nás, v Čechách (resp. nad střední Evropou) poklesla koncentrace 
ozónu na několik dní o 30 - 40%. 

Obr.č. 12 - Úbytek ozónu (ppm - 10-6) a nárůst oxidu chlomého (ppb - 10.9) na jižní 
polokouli (údaj z 16. září 1987) 
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Skleníkový efekt 

Zemská atmosféra je ze 78% tvořena dusíkem, z 21% kyslíkem. 0,93% naší 
atmosféry tvoří argon, ostatní prvky či sloučeniny jsou z kvantitativního hlediska 
zanedbatelné. Ne však co do významu. 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře činí jen 0,035%, před začátkem 
průmyslové éry (asi před 300 lety) to bylo méně než 0,030%. Koncentrace oxidu 
uhličitého však v posledních desetiletích stoupá. Jednak díky využívání fosilních 
paliv, kdy při spalování vzniká oxid uhličitý a spotřebovává se kyslík, jednak 
v důsledku ničení ekosystémů (především tropických pralesů a planktonu v mořích 
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a oceánech), kdy se snižuje schopnost těchto ekosystémů produkovat kyslík 
a pohlcovat oxid uhličitý během procesu fotosyntézy. 

Rostoucí koncentrace oxidu uhličitého mŮže být velmi nebezpečná kvůli tzv. 
skleníkovému efektu. Oxid uhličitý způsobuje v atmosféře totéž, co ve skleníku sklo 
_ propouští na Zemi viditelnou část slunečního spektra a nepropouští infračervenou 
"část spektra. Světelné záření se po dopadu na Zemi mění v. záření tepelné 
.(infračervené; dlouhovlnné záření). To se odráží od Země, ohřívá atmosféru a část 
. uniká zpět do vesmíru. Oxid uhličitý unikání tepla do vesmíru brání, zachycuje je. 
Atmosféra se ohřívá, mění se světová cirkulace atmosféry a následně dochází 
k posunu klimatických pásem. Průměrným oteplením asi o 4 oe by mohlo dojít 
k tání ledovců v Antarktidě, Arktidě a Grónsku. Pokud by došlo během let ke' 

i zvýšení hladiny světového oceánu o jeden metr, byla by zaplavena rozsáhlá, dnes 
úrodná a hustě osídlená území v Indii, Bangladéši, Evropě i jinde. To by vyvolalo, 
kromě jiného, nové masové stěhování lidí s následnými národnostními, 
náboženskými a politickými konflikty. 

Většina světových velkoměst leží na pobřeží. Řada malých ostrovů (Fidži, 
Šalamounovy ostrovy, Maledivy, Seychely, Barbados, Trinidad, Bahamské ostrovy 
aj.) by se staly v důsledku zvednutí hladiny moří a oceánů téměř neobyvatelnými. 

K tomu všemu stačí pravděpodobně zvýšení koncentrace oxidu uhličitého 
v atmosféře na 0,042%, čehož by při současných trendech bylo dosaženo v prvním 
desetiletí příštího století. 

Oxid uhličitý se na skleníkovém efektu podílí asi 50% Mezi další významné 
"skleníkové plyny" patří už vzpomenuté chlorofluorouhlovodíky (14%), metan (18%), 
oxidy dusíku (6%). Zbývajících dvanáct procent tvoří další, méně významné 
sloučeniny. 

Obr.č. 13- Nárůst teploty ('C) v celosvětovém měřítku za léta 1880--1990 
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Kyselý déšť 

Kyselý déšť vzniká působením oxidů síry. Uhlí, především hnědé, obsahuje asi 
jedno procento (ale často podstatně více) síry. Při spálení uhli vzniká oxidací oxid 
siřičitý. V ovzduší reaguje s vodní párou, vzniká nejdříve kyselina siřičitá, další 
reakcí pak kyselina sírová. Uvolňováním oxidů dusíku při spalování ropných látek 
vzniká obdobným procesem také kyselina dusičná. 

Díky tomu se pH (kyselost) dešťové vody snižuje z· normálního pH 6,5 na pH 4,5 
(ale někdy také na méně, než pH 3). Slabá kyselina poškozuje vše živé, především 
lesní ekosystémy (náchylnější jsou přitom lesy jehličnaté, listnatým lesům pomáhá 
každoroční opad listí), ale způsobuje také korozi kovových materiálů, stavebních 
památek ap. Působením kyselých dešťů se z půdy uvolňuje hliník, který je 
v nevázané formě toxický pro kořenové systémy rostlin. Kyselými dešti jsou 
postiženy především klasické průmyslové oblasti - střední Evropa, Velká Británie, 
východní pobřeží Spojených států. Cirkulace atmosféry však nerespektuje hranice 
států a proto obrovské množství emisí oxidu siřičitého je "exportováno", např. do 
skandinávských zemí, kde dochází k poškození lesních porostů, ale také 
k okyselování jezer a tím k ohrožení rybolovu. 

Poučný je příklad Velké Británie (resp. Anglie). Ta si po známých potížích 
s londýnským smogem (1956) rozmístila řadu. uhelných elektráren na východním 
pobřeží a díky převládajícímu západnímu proudění jde většina znečištění nad 
západní a severní Evropu. Ve vnitřnlm Londýně se přitom koncentrace kouře snížila 
na 10% hodnoty naměřené ve druhé polovině padesátých let. 

Zřetelné známky znečištění kyselým deštěm se objevují už i v zemích rozvojových -
v Indii, Malajsii, Čině, Nigérii, Kamerunu, Brazílii, Venezuele, Mexiku. Problémy 
s kyselým deštěm má samozřejmě i Japonsko. 

Vyspělé země se snaží využívat u tepelných elektráren odlučovače - ty mohou 
snižovat obsah oxidu siřičitého ve spalinách o 80 - 95%. Jsou však technologicky 
náročné, pořizovací cena je vysoká a náklady na výrobu elektřiny se v západních 
zemích takto zvyšují o 10 -15%. 

Jinou možností snížení emisí je fluidní spalovánI. Drcené uhli je v proudu vzduchu 
spalováno s drceným vápencem, který váže asi 90% vznikajíclho oxidu siřičitého. 
Tvorba oxidů duslku je omezena tím, že spalování probíhá při poměrně nízké 
teplotě. 

6.7.7. Neschopnost racionálního využívání ekosystémů 

Všechny uvedené ekologické problémy poukazují na naši neschopnost využívat 
ekosystémy rozumně, s ohledem na jejich dlouhodobé fungování. Je jisté, že 
ekosystémy mají schopnost negativní působení antropogenních, příp.i přírodních 
faktorů tlumit (pufrační schopnost). Určitou dobu tedy můžeme ekosystémy 
narušovat, poškozovat, kumulovat v nich cizorodé látky. Při překročení prahové 
hodnoty však dochází k jejich zhroucení. V určitém okamžiku tedy stačí poměrně 
malá změna, aby se ekosystém stal nefunkčním. Problém je, že tyto prahové 
hodnoty neznáme. 

Ekosystémy, podobně jako např. lidské zdraví, dokud fungují, mají těžko 
vyčíslitelnou ekonomickou hodnotu. Je proto těžké prosadit investice do 
preventivních opatření. Teprve když bude třeba napravovat důsledky naší činnosti, 
bude finanční dopad zřejmý, také ovšem bude mnohonásobně vyšší. 

Nevládní organizace WWF se pokusila srozumitelně formulovat čtyři principy 
zodpovědného přístupu k přírodě a životu: 

1. Nekonzumuj, co je určeno k setbě, chceš-Ii mít napřesrok úrodu. Jinými slovy: 
nemůžeme využívat kterýkoliv živý organismus, jestliže se nepostaráme, aby si 
udržel schopnost reprodukce. 
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2. Neporážej a neprodávej ze svého stáda plodné ovce, chceš-Ii mít příští rok 
jehňata. Jinými slovy: v ekonomice nemá být učiněno nic, co by sice přineslo 
krátkodobý zisk, ale zároveň rizika dlouhodobých škod. 

3. Nemůžeš mít větší stádo, než jsi schopen uživit. Jinak řečeno: ochrana přírody 
dovoluje vyřazovat jedince, regulovat porodnost, je-Ii to v zájmu udržení 
rovnováhy mezi jednotlivými druhy. To je velmi choulostivá záležitost, protože 
součástí organického života na Zemi je i lidstvo a jeho nekonečný růst může 
skončit pouze krizí veškerého života. 

4. Nenič a neznečišťuj Zemi, na níž závisí pěstování tvého obilí adobytka. 

Jako kladný příklad trvale udržitelného hospodaření můžeme uvést lokální projekt 
na Filipínách: místní rodiny obhospodařují nově zalesněné pozemky, jejichž dřevo 
se stane palivem pro 17 plánovaných elektráren, každá s výkonem tři megawatty. 
Pro jejich provoz je třeba 1 200 hektarů lesa. Region tak získá zdroj energie, zalesní 
se i málo úrodná a dnes obnažená půda a z této práce budou mít vesnické rodiny 
omezený, ale trvalý zdroj příjmů. 

6.8. Zdroje 

6.8.1. Energie 

Fungování lidské společnosti i fungování přírody je podmíněno dostupností energie. 
Příroda díky schopnosti rostlin fotosyntetizovat využívá dopadající rozptýlené 
sluneční záření. Lidé po celou dobu své existence využívali energie vzrostlé 
biomasy, tedy energie získané procesem fotosyntézy. Teprve posledních několik 
století (v podstatné míře jde jen o poslední tři století) umíme využívat energii 
fosilních paliv. Ta vznikla také díky schopnosti rostlin fotosyntetizovat. Během 
prvohor až třetihor vznikaly z odumřelých rostlin za nepřístupu vzduchu fosilní paliva 
- uhlí, ropa, plyn, na nichž především byla industrializace rozvinutého světa 
založena. Fosilní paliva vznikala desítky miliónů let, jejich zásoby při nezměněných 
trendech vyčerpáme v průběhu 21. století, celkově tedy za necelá čtyři století 
industriálního rozvoje, který se navíc týká jen asi pětiny lidstva. 

Zřetelně tak před námi stojí problém energetický. V roce 1980 představovala 
spotřeba energie ve světě 10 Terawattroků (1 TW rok je ekvivalentem přibližně 
1 miliardy tun uhlí). Při nezměněném vývoji bychom v roce 2025 potřebovali 14 TW 
roků což by znamenalo nárůst o 40% oproti dnešku. 

Za poslední století stoupala spotřeba elektřiny každých deset let na dvojnásobek. 
V posledních šedesáti letech stoupá spotřeba energie o 3-4% ročně. Kdyby měl 
tento trend pokračovat, budeme za 3 200 let potřebovat energii celého Slunce a za 
5 800 let zdroje celé galaxie Ode takto o názornou ukázku, jak je jakýkoliv 
exponenciální růst z dlouhodobého hlediska neudržitelný). Dnes díky vysokým 
energetickým nárokům, ale také díky znečišťování životního prostředí a drancování 
přírody (úbytek tropických pralesů, znečištění oceánů, ... ) saháme na samotnou 
energetickou podstatu Země, na primární producenty. Odhaduje se, že v letech 
1950 -70 se snížila celková primární produkce na Zemi o čtyři procenta. 

V roce 1984 poskytovala pro lidstvo 40% energie ropa, 30,3% uhlí a 19,6% zemní 
plyn. Kromě fosilních paliv jsou u výroby elektrické energie celosvětově důležité 
I Vodní elektrárny, které vyrábějí 30% elektrické energie, a atomové elektrárny, které 
Ve druhé POlovině osmdesátých let produkovaly asi 15% elektrické energie. 

Jaké jsou naše perspektivy do budoucna? Tato otázka byla a je široce diskutována, 
snad i díky tomu, že energetický problém je dostatečně viditelný, hmatatelný i pro 
~árodo~osPodáře a svými důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel 
ostatecně citelný. Pokusme se tedy jen o velmi hrubé, stručné a orientační shrnutí. 

FOSILNI PALIVA 
VZNIKALA DESÍTKY 
MILIONŮ LET, JEJICH 
ZÁSOBY PŘI NEZMĚ
NĚNÝCHTRENDECH 
WČERPÁMEV 
PRŮBEHU 21. STOLETI 

V POSLEDNICH 
ŠEDESÁTI LETECH 
STOUPÁ SPOTŘEBA 
ENERGIE 03-4% 
ROČNĚ 
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Předpokládá se, že nároky na energii budou v rozvojových i rozvinutých zemích 
stoupat (u vysoce rozvinutých zemí po jejich vstupu do postindustriální éry je tento 
trend diskutabilní). 

Energii můžeme získávat buď z neobnovitelných nebo z obnovitelných zdrojů, 
můžeme jí také více šetřit. Z neobnovitelných zdrojů jsou to především fosilní paliva 
- uhlí, ropa, plyn. Spalováním se uvolňuje skleníkový plyn, oxid uhličitý. U uhlí 
(zejména hnědého) také oxid siřičitý, který v atmosféře reaguje s vodou a na nás 
pak prší slabá kyselina siřičitá či sírová. Spalováním fosilních paliv, zejména uhlí, je 
akutně ohrožena při rod a i lidská společnost. 

Jiným neobnovitelným zdrojem je energie atomová. Je relativně bezpečná (i když 
příklad Černobylu ukazuje, 'že riziko lidského selhání vyloučit nelze a může kdykoliv 
přivodit hroznou tragédii), dalo by se říci, že lidé i příroda jsou ohroženi potenciálně. 
Zato však na velmi dlouhou dobu. Vyhořelé palivové články budou radioaktivní 
a vysoce nebezpečné ještě za 100 tisíc let! Jsou tu i další problémy: vysoká 
pořizovací cena (např. u JE Temelín přes 80 miliard Kč), vysoké náklady na 
zakonzervování po dožití (podle posledních amerických zkušeností asi 130% 
pořizovací ceny), krátká životnost (asi 35 let), problémy s ukládáním vyhořelého 
paliva, ovlivnění mezoklimatu výparem vody z chladících věží (u JE Dukovany asi 
2 000 litrů za sekundu), značné ztráty způsobené rozvodem na velké vzdálenosti aj. 
Současné reaktory využívají jen 0,5% energie uranu, vznikajícl vedlejší produkt -
plutonium - je používáno při výrobě jaderných zbraní a jedná se o nejtoxičtějšl látku 
na Zemi - čisté plutonium velikosti grapefruitu by dokázalo zahubit všechny 
obyvatele planety. 

Ve světě některé země vsadily na jaderný program. Např. Francie získává 70% 
elektrické energie z atomových elektráren. Jiní jej odmltajl, nebo své původnl 
souhlasné stanovisko mění. Švédsko získávalo 42% elektrické energie 
z atomových elektráren, ale po roce 2 000 se chce bez jaderných elektráren zcela 
obejít. 

Říká se, že nejlepší formou energie je energie ušetřená. Ať už jde o restrukturalizaci 
průmyslu, nové technologie, uvědomělé šetření energií, rozvoj méně energeticky 
náročných odvětví (telekomunikace) v postindustriálním období - to vše může 
výrazně přispět ke snížení našich energetických nároků. V podmínkách České 
republiky by mohlo jít hrubým odhadem o jednu třetinu dnes využívané energie. 
V průmyslově vyspělých zemích lze největších úspor dosáhnout ve vytápění budov, 
v provozu automobilů, v ocelářském průmyslu. 

Podívejme se na obnovitelné zdroje energie'. V období industrializace a s tím 
spojené mohutné centralizace a koncentrace byly považovány za zdroje málo 
významné, které "nestojí za to". Bylo by zajímavé porovnat, kolik bylo vydáno 
v celosvětovém měřítku na výzkum využívání obnovitelných a neobnovitelných 
zdrojů energie. Už dnes však z celosvětového pohledu vypadají perspektivy 
využívání obnovitelných zdrojů (především v zemích tropického a subtropického 
pásma, tedy v zemích rozvojových) nadějně. Většina následujících údajů je 
převzata ze zdrojů World Watch Institute: 

Větrná energie 

Využívat energii větru uměli pro plavbu po moři Egypťané již v 17. stol. př.n.l. 
S výrobou elektrické energie z větru se započalo v minulém století, dnes existuje ve 
světě asi 20 000 větmých elektráren, z nichž některé dosahují výkonu až několika 
MW. V současnosti se na vhodných lokalitách prosazují tzv. větrné farmy (wind 
farms), jedná se o spojení soustavy turbín. Stát Kalifomie, kde jsou s větrnoU 
energií experimenty prováděny ve velkém měřítku, chce do roku 2 000 krýt 8% 
spotřeby elektřiny z větrné energie. V Holandsku by tímto obnovitelným zdrojem 
mělo být v r. 2 000 pokryto 7% spotřeby elektřiny, obdobné je to v Dánsku a ve 
Švédsku. V bývalém Sovětském svazu se větrné elektrárny budovaly na Čukotce, 
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Kamčatce a Sachalinu. V Krasnodarském kraji by se údajně dalo získávat větrnými 
motory 120 MW z km2

. Sám Krasnodarský kraj by tak prý mohl zásobovat celé 
území bývalého Sovětského svazu energii, získanou větrem. Obdobně i v jiných 
světových regionech jsou lokality potenciálně využitelné pro získáváni větmé 
energie. 

Nevýhodou větrných elektráren je zábor půdy (1 000 MW větrná farma by zabrala 
. plochu 82 km\ hluk, neslyšné vibrace a zásahy do vzhledu krajiny. 

Energie z biomasy 

Biomasa, hlavně palivové dřlví, ale také zbytky úrody a trus hospodářských zvlřat 
JSOU hlavním zdrojem energie nejméně pro polovinu světové populace. 
V rozvojových zemích poskytuje dřevo nejméně 43% celkové použité energie, což 
představuje asi 14% celosvětové spotřeby energie (jedná se o množství 
ekvivalentní 20 miliónům barelů ropy denně, téměř 20 miliónů barelů ropy denně 
spotřebují i samotné Spojené státy). I tak 100 miliónů lidí z rozvojových zemí není 
schopno opatřit si dostatek dřeva k vaření na ohni. Další miliarda lidí je získává jen 
za cenu nadměrného káceni (především v oblastech Sahelu a centrální 
a jihovýchodní Asie). Celkově je dosud množství energie, kterou zachycuje 
vegetace naši planety fotosyntézou 7 - 10 krát vyšší, než je celková potřeba 
energie pro lidstvo. . 

V rovnlkové Africe byl neúspěšně vyzkoušen program zaváděni kamen místo 
ohnišť. Kamna, přestože jsou dvakrát účinnější než ohniště, nevyhovují místním 
kultumím a společenským tradiclm. 

V Súdánu (ale např. i v jihovýchodní Asii) se zkoušelo tzv. agrolesnictví 
(agroforestry). Vesničané se podílejl na sázeni stromů - akácii - vedle plodin na 
svých polích. Jsou přesvědčeni o účinnosti této metody, kterou užívali už jejich 
předkové, nejen pro zajištění paliva, ale i vody a úrodné půdy. Z globálního hlediska 
to má svůj význam i proto, že ve světě probíhá odlesňování desetkrát rychleji než 
zalesňování. 

I vysoce rozvinuté země chtějí část svých energetických potřeb krýt palivovým 
dřívím. Švédsko získává kolem deseti procent energie spalováním palivového dříví, 
hoblin, zbytků po těžbě a odpadů z celulózek. Kanadské dřevozpracující podniky si 
vyrábí energii z vlastních odpadů. Na přelomu století by mohlo v některých 
průmyslových zemích dřevo přispívat k energetické bilanci 7 - 15%. 

Alkoholy jako palivo 

V roce 1975 brazilská vláda zahájila program výroby pohonné látky - etanolu, který 
se získává kvašením a destilací z cukrové třtiny. V roce 1984 zde tvořil etanol 43% . 
všech paliv spotřebovaných automobily. Na to bylo třeba ročně vyprodukovat 
57 miliónů barelů etanolu (1 barel - asi 180 litrů). Toto množství plánovala Brazílie 
do roku 1993 ztrojnásobit. Automobily spotřebovaly koncem 80. let na světě 
20 miliónů bárelů benzínu denně. 

Po slibných začátclch se objevily i četné nedostatky: třtina je pěstovaná na 
nejlepších půdách, produkce je dotovaná státem a nahrazuje na polích plodiny, 
které živily lidi, drobní rolníci nemohou konkurovat velkopěstitelům třtiny a stávají se 
bezzemky, dochází tak k polarizaci bohatých a chudých (řešením by byla 
Pozemková reforma,ke které se dosud vláda neodvážila přistoupit). 

Menší programy na výrobu lihu měla i Kuba, Nikaragua, Zimbabwe, Indonésie 
a některé další státy. 

V ROZVOJOVÝCH 
ZEMlcH POSKYTUJE 
DŘEVo NEJMÉNĚ 43% 
CELKOVÉ POUŽITÉ 
ENERGIE (COŽ JE ASI 
14% CELOSVĚTOVÉ 
SPOTŘEBY) 

FOTOSYNTETiCKÁ . 
ENERGIE JE DOSUD 
7-10 KRÁTvyššl NEŽ 
CELKOVÁ POTŘEBA 
ENERGIE PRO LIDSTVO 

NA PŘELOMU STOLETI 
BY MOHLO v NĚKTE
RÝCH PRŮMYSLOVÝCH 
ZEMlcH DŘEVo 
PŘlSPIvAT K ENERGE
TICKÉ BILANCI 7-15% 
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75 % OBYVATEL 
ISLANDU Topl VODOU 

Z GEOTERMÁLNfHO 
OHŘEVU 

V KALIFORNII JE 
EXPERIMENTÁLNf 

ZAŘfzENf VYBAVENÉ 
1.800 PARABOLICKÝMI 
. ZRCADLI- VĚTŠfMU 

RozšlŘENI BRÁNI 
VYSOKÉ POŘIZOVAcf 

NÁKLADY 

V PRVNI POLOVINĚ 
PŘIŠTIHO STOLETI BY 

MOHLY SLUNEČNI 

BATERIE OBSTARÁVAT 
20-30% sVĚToVÉ 

ELEKTŘINY 

VICE NEž JEDNA 
ČTVRTINA sVĚTOVÉ 

ELEKTŘINY JE 
zlsKÁvÁNAz ENERGIE 

PROUDlcl VODY 
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Geotermální energie 

Energie uvolňovaná při diferenciaci zemského nitra a radioaktivní rozpad prvků 
v nitru Země jsou zdrojem tepla, které se dere k povrchu v místech tektonických 
poruch- v horkých pramenech a gejzírech Toho lze využit ke koupání, vaření, 
topeni i k výrobě elektřiny. 

75% obyvatel Islandu topí vodou z geotermálního ohřevu. Island uvažuje o exportu 
své levné elektrické energie z geotermálních a vodních zdrojů do Evropy pomocí 
podmořského kabelu. 

Filipíny chtěly do r. 1985 dosáhnout kapacity 1 700 MW a krýt z tohoto zdroje 18% 
spotřeby energie. 

V roce 1984 byla světová kapacita využívaných geotermálních zdrojů 3 500 MW 
(hlavně USA, Filipíny, Mexiko, Island). Podle předpovědí by v průběhu 
devadesátých let mohl svět využívat kolem 10 000 MW z geotermálních. zdrojů. 
Nedostatkem tohoto zdroje jsou potíže s rozpuštěnými minerálními látkami, které 
způsobují korozi a zanášení rozvodných systémů. 

Sluneční energie 

Sluneční kolektory - zachycují teplo na principu skleníkového efektu. Využívají se 
hlavně k ohřevu užitkové vody. Technologie byly rozvinuty především v USA 
a v Izraeli. V Japonsku jsou kolektory instalovány přibližně na deseti procentech 
budov. Nedostatkem jsou vysoké pořizovací náklady. 

Elektřina ze slunečního tepla - zachycené sluneční teplo mění vodu na páru, ta 
pohání turbinu a generátor. Problémem je rozptýlené slunečnl záření 
zkoncentrovat. V Kalifornii stojí experimentálnl zařízení, vybavené 1 800 
parabolickými zrcadly. Většímu rozšířeni brání vysoké pořizovací náklady. 
Předpokladem pro využiti jsou dokonalejší technologie, ale také slunné podnebí, 
velké plochy (3 ha na 1 MW) a hojný dostatek vody. 

Sluneční baterie - skládají se z fotoelektrických článků, které mění světelnou 
energii Slunce přímo na elektrickou energii. Dosud je však díky vysokým 
pořizovacím a provoznlm náklad um takto zlskaná elektřina podstatně dražšl, než 
při využití klasických (fosilních) zdrojů. I tak by podle optimistických předpovědi 
mohl světový výkon dosáhnout 5 -10 tislc MW na přelomu století, v první polovině 
příštího století by pak mohly sluneční baterie obstarávat 20 - 30% světové 
elektřiny. Už v roce 1983 se prodalo 60 miliónů kalkulaček na sluneční baterie. 
Sluneční baterie jsou výhodné především tam, kde není zavedena elektrická 
rozvodná síť. Slunce je zdrojem·elektřiny pro tisíce domů na Aljašce, v australském 
buši, v horských oblastech ap. Budou-Ii ceny klesat, mohly by sluneční baterie 
nahradit naftové agregáty. 

Tento obnovitelný zdroj je velkou šancí především pro rozvojové země tropického 
a subtropického klimatického pásma. 

Vodní elektrárny 

Více než jedna čtvrtina světové elektřiny je získávána z energie proudící- vody. 
Největší vodní elektrárna stojí mezi státy Brazílie a Paraguay na řece paraná, 
s výkonem 12 600 MW elektrické energie. Číňané plánují vybudovat do konce 
století deset kaskád přehradních nádrží (má jít i o ochranu před povodněmi). 

Nám známější jsou velká a problematická vodní díla v bývalém Sovětském svazu 
(budovaná naneštěstí v nížinách), Asuánská přehrada v Egyptě, přehrada "Železná 
vrata" na Dunaji mezi Rumunskem a Srbskem a také samozřejmě slovenské 
GabČíkovo. 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNf PROBLÉMY 

problémy velkých vodních děl tvoři obecně především vysidlováni obyvatel ze 
zatopených oblastí, zatopení zemědělské půdy a cenných přirozených ekosystémů, 
vysoké náklady na stavbu vodního díla (v řádu miliard dolarů) a zanášení nádrží 
pudou, což může v odlesněných povodích citelně snížit životnost vodních děl. 

Malé vodní elektrárny mají výhodu, že není třeba dálkový elektrický rozvod 
a nedochází ke ztrátám, ekologicky jsou malé vodní elektrárny prakticky 
bezproblémové. V Číně bylo instalováno 90 000 generátorů, které jsou zdrojem 
30% elektřiny ve venkovských oblastech. V českých zemích by mohlo být 
obnoveno přes 10000 malých vodnlch elektráren. 

Přilivové elektrárny 

U zemí majlclch přistup k oceánu či k moři do nich vkládají velké naděje, ale 
technologicky jsou dosud málo vyvinuté a cenově nákladné. V zálivech by došlo 
k narušení rytmu přílivu a odlivu, ke zvýšení hladiny vody a to s sebou nese riziko 
pruniku slané vody do okolních zdrojů sladké vody. 

Celkově dnes obnovitelné energetické zdroje dodávají 2 TW roky/rok, což 
představuje asi 21 % světové spotřeby energie. V naprosté většině jde pouze 
o energii z biomasy, předevšlm z palivového dříví (15%) a vodní energii (6%). 
Předpokládá se, že obnovitelné zdroje by mohly na konci století dodávat 25% 
veškeré energie a v příštlm stoletl by se spolu s úsporami energie mohly stát 
hlavními pilíři energetické strategie lidstva. Je však nutné věnovat více prostředků 
na výzkum a vývoj. 

Podle zprávy Brundtlandové "Naše společná budoucnost" mohou správně 
využívané obnovitelné zdroje vyprodukovat 10 - 13 TW roků energie za rok, což 
odpovídá současné celkové světové spotřebě. 

Obr.č. 14 - Požadavky na těžbu zemního plynu, pokud by měl být zachován dosavadní 
3,5% nárůst roční spotřeby 

před r. 1950-
1950 1970 

1970-1990 

1990-2010 

2030-2050 

2010-2030 

Toto mnoŽ5tvf zemnfho plynu by muselo být objeveno a vytěženo mezi 
lety 2050-2070, aby byl zachován 3,5 % nárůst roční spotřeby v letech 

1990-2070 

P<XI1e Meado,vs ,D., H., Meackms, D., L., Randers, J. (1992) 

CELKOVĚ DNES 
OBNOVITELNÉ 
ENERGETICKÉ ZDROJE 
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sVĚTOVÉ SPOTŘEBY 
ENERGIE - pŘEDEVšlM 
JDEOENERGII 
ZBIOMA.SY 
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Obr.č. 15- Ceny benzínu a jeho zdanění ve vybraných zemích (údaje za rok 1989) 
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Využívání přírodních, zeJmena neobnovitelných zdrojů (a z nich především 
využívání fosilních paliv) bylo nezbytným předpokladem nástupu průmyslové 
revoluce a nebývalého technického rozmachu. Ještě před několika desetiletími se 
zdálo, že většina i neobnovitelných zdrojů je prakticky nevyčerpatelná. Tempo růstu 
čerpání těchto zdrojů vyjádřitelné exponenciální křivkou však v posledních dvou 
desetiletích dosti rychle a radikálně mění naše názory. 

Od roku 1820 se výroba energie a kovů ve vyspělých zemích zvyšovala ročně O 
4 %. Jde o ohromný plynulý nárůst. Např. v r. 1950 vyráběl svět jen jednu sedminu 
zboží produkovaného dnes a těžil jednu třetinu nerostných surovin. Dnes 
spotřebovává asi 30% lidí na planetě 90% energie a surovin. Kdyby takto měli být 
zásobeni všichni lidé, musela by se výroba ztrojnásobit. 

Tato čísla jsou charakteristická pro období tzv. industriální éry. Industrializace se 
dnes urychluje v některých rozvojových zemích, především v Latinské Americe. 
V oblasti jihovýchodní Asie se tento trend rozbíhá (nepočítaje v to již 
industrializované "asijské tygry" - Hongkong, Singapur, Tchajwan, Jižní Koreu 
a příp. i Thajsko, Malajsii, Filipíny a Indonésii), v Africe dosud prakticky nezačal. 
I tak celosvětově podíl rozvojových zemí na výrobě železa a oceli vzrostl z 3,6% 
v r. 1966 na 17,3% v r. 1984. 

V období industrializace jsou hlavními "tahouny" ekonomického růstu tato odvětvi 
průmyslu: strojírenský, automobilový, ocelářský (hutnický), chemický a v pokročilejší 
fázi i průmysl elektrotechnický. 

Tzv. vyspělé země vstupují, zdá se, do postindustriální éry, charakterizované 
rozvojem informatiky, služeb, přesunem hlavní váhy z dělnických profesí na 
zaměstnání s převahou duševní práce. 

Tempo růstu spotřeby surovin, příp. i energie obvykle klesá (to však neznamená, že 
musí klesat i absolutní spotřeba surovin a energie). 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNí PROBLÉMY 

V letech 1950 - 73 měla průmyslová výroba ve světě roční nárůst 7% ve výrobě 
a 5% roční nárůst při těžbě. Od té doby je nárůst výroby zboží o 3% ročně, těžba 
růst přestala. Japonsko používalo v r. 1984 pouze 60% surovin na jednotku 
průmyslové výroby oproti roku 1973. 

Velmi vyspělé technologie stavějí suroviny do nových relací k výrobě. Např. jedna 
tuna suroviny z hlediska energetické spotřeby stačila na 150 kg měděného drátu, 
v současnosti ze stejného množství výchozí suroviny je možné vyrobit 120 000 km 
optického vlákna jako nového média pro přenos informace. 

V roce 1972 vyšla první zpráva pro Římský klub, Limity růstu, zabývající se kromě 
jinéhO i vývojem surovinových zásob při nezměněném, exponenciálním způsobu 
čerpání. Podle této prognózy při nezměněných trendech měly být od r. 1972 
vyčerpány světové zásoby zlata za 11 let, rtuti za 13 let, stříbra za 16 let, cínu za 
17 let, ropy za 31 let atd. Autoři také uvádějí, že i pokud by byla objevena nová 
ložiska těchto surovin, pětkrát objemnější, než ta známá v roce 1972, doba 
vyčerpání při nezměněném trendu bude u uvedených prvků vypadat takto: zlato 
29 let, rtuť 41 let, stříbro 42 let, cín 61 let, ropa 50 let. Prognóza se dosud 
nevyplňuje, u prakticky všech prvků dokonce světové ceny v průběhu 80. let 
klesaly. Důvody mohou být alespoň tři: 

• opravdu byla u většiny surovin objevena nová významná ložiska (to se 
týká především ropy); . 

• byly vynalezeny a aplikovány nové, moderní technologie, které suroviny 
vice šetří (příkladem může být rychlý vývoj automobilů s nižší spotřebou 
po ropném šoku v r. 1973, nástup počítačů a telekomunikačních přístrojů, 
které zefektivnily, urychlily a zlevnily přenos informací, ale měly pozitivní 
vliv i na dopravu ap.); 

• se surovinami se začalo více šetřit, v nejrozvinutějších zemích se rozvíjí 
a uplatňují recyklační technologie, někdy se tvrdí, že "nová průmyslová 
revoluce" bude revolucí recyklace. 

Přes uvedené skutečnosti bychom první zprávu pro Římský klub neměli 
podceňovat. Autoři se totiž v tom základním nemýlili - exponenciální růst vede 
k brzkému vyčerpání surovin. U neobnovitelných zdrojů je tento fakt alarmující, ať 
už by k vyčerpání určitého prvku či sloučeniny mělo dojít za deset, padesát nebo' 
sto let. 

U ekonomů - optimistů je oblíbeným argumentem neoprávněnosti našich obav 
princip tržního chování: poklesne-Ii dostupnost některé suroviny, zvýší se poptávka, 
omezí se nabídka a tím se zvýší cena. Cena je tedy tím nejlepším soudcem 
ohroženosti zdroje. To ano, ale: v současnosti je cena (např. uhlí) dána především 
náklady na jeho těžbu, příp. úpravu, distribuci a prodej. Při nízkých nákladech si 
můžeme vyčerpat během několika desetiletí naprostou většinu neobnovitelného 
zdroj~, který se tu tvořil mnoho desítek miliónů let. Generace, která přijde po nás, 
zdědl několik zbývajících procent zdroje, který bude možné získat za vysokých 
nákladů a tedy při vysoké ceně. Trh zareaguje, ale pozdě, při vyčerpání téměř 
vš~c~ zásob. Přitom třeba u uhlí náš dnešní způsob využití, spalování, je ten 
neJPrimitivnější. 

Do ceny neobnovitelných zdrojů by tedy měly být již dnes započítány: 
• celkové a plné náklady na těžbu a úpravu; 
• plné náklady za poškozování životního prostředí a zdraví lidí; 
• daň za čerpáni a využívání neobnovitelného zdroje. 

T~oreticky je na Zemi surovin opravdu dostatek. Např. mořská voda obsahuje 3,5% 
ml~erální,ch látek a byla v ní zjištěna přítomnost 79 chemických prvků. Jde proto 
~VYm. Zp.usobem o tekutou rudu, jen nemáme technologie, jak ji využít. Dnes se 
Zdm~rske vo~yo těží sůl (12 mil. tun za rok), deuterium, hořčík. Mořské dno obsahuje 
M rOJe fosforitu, rudonosných jílů a sedimenty obohacené kosmickým prachem. 
(manganOVé konkrecie v hlubokých částech oceánů obsahují okolo 25 prvků 
Cína(Tngha~, kobalt, nikl, měď, ... ). Z moře se pokusně těží železná ruda (Japonsko), 

aJsko, Indonésie), titan a zirkonium (Austrálie). 

JEDNATUNASURO~NY 
KDYSI STAČII:A NA 150 
KG MĚDĚNÉHO DRÁTU, 
DNES LZE ZE STEJ
NÉHO MNOžsTVf 
SURO~NY WROBrr 
120.000 KM OPTICKÉHO 
VLÁKNA 

MOŘsKÁ VODA 
OBSAHUJE 3,5 % 
MINERÁLNíCH LÁTEK 
A 79 CHEMICKÝCH 
PRVKŮ - JDE SVÝM 
ZPŮSOBEM O TEKUTOU 
RUDU 
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Podobně velké bohatství prvků a sloučenin v množství, jež je i z dnešního pohledu 
prakticky neomezené, je v zemské kůře. Opět ale neznáme způsob, jak prvky ve 
velmi malé koncentraci z mořské vody či ze zemské kůry získat. Dokud nevíme 
spolehlivě jak zajistit i pro potřeby budoucích generací dostatek zdrojů, neměli 
bychom podléhat technokratickému optimismu, že vše se nějak v pravý čas vyřeší, 
jako už se to tolikrát v minulosti stalo. 

Obr.č. 16 - Světová průmyslová výroba 
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Negativním důsledkem čerpání přírodních zdrojů je odpad. Roční množství pevných 
odpadů z domácností ve světě se odhaduje na 700 miliónů tun (tj. 0,8 kg na osobu 
denně). 

Neexistuje přesný odhad produkce toxických látek. Komise pro životní prostředí 
a rozvoj vedená Gro Harlem Brundtlandovou odhadla roční produkci toxických látek 
na 375 miliónů tun. V rozvinutých i rozvojových zemích jsou desítky tisíc úložišť 
odpadů a náklady na zneškodnění jsou astronomické. Např. na území bývalého 
západního Německa se tyto náklady odhadovaly na 10 miliard dolarů, v Holandsku 
na 1,5 miliardy dolarů, v USA na 20 až 100 miliard dolarů. 

V letech 1982 - 83 se zdvojnásobil transport toxických odpadů přes hranice států 
západní Evropy a dosáhl 1-2% z celkové produkce toxických odpadů. V roce 1983 
bylo do východní Evropy ze západní Evropy přesunuto 200-300 tisíc tun toxických 
odpadů. Ještě více jsou ohroženy rozvojové země. Tam často zkorumpovaní 
a nezodpovědní političtí představitelé rádi přijmou finanční injekci, která může na 
nějaký čas oddálit krach jejich neživotaschopných režimů. Finanční injekce je 
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ovšem doprovázena zásilkou toxických odpadů, které jsou na území 
neindustrializovaného státu uloženy. 

Někdy je situace trochu komplikovanější. Koncem osmdesátých let hrozilo 
nebezpečí, že k nám bude vyváženo za úplatu z Německa toxické bahno 
z hamburského přístavu. Díky iniciativě ochranářů a environmentalistů se podařilo 
tuto akci překazit. Nicméně je třeba přiznat, že logiku německé úsilí o export bahna 
mělo. Labe totiž přitéká na německé území od nás a my tento evropský tok stále 
znečišťujeme velmi vydatně. Část znečištěn in z našeho území se usazuje až v ústí 
řeky, v hamburském přístavu. Měli bychom proto přijmout i část spoluzodpovědnosti 
za řešení tohoto problému. 

Ještě vážnější problém, vskutku "časovanou bombu", představuje ukládání 
radioaktivního odpadu. Radioaktivní odpad (vyhořelé palivo z atomových 
elektráren) je ukládán do moře (od roku 1983, kdy se začalo s ukládáním 
radioaktivního odpadu do moře a oceánů ve vybraných lokalitách, je ho již 
v Sevemím moři a v sevemí části Atlantického oceánu uloženo více než 30 000 
tun) nebo hluboko pod zem. Vážné je, že tento odpad bude potenciálně naše 
životní prostředí ohrožovat ještě desítky tisíc let. 

Obr.č. 17 - Složení pevného komunálního odpadu podle váhy ve Spojených státech 
(údaje z r. 1986, v %) 
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Volně upraveno podle Corson, w., H., editol{199O) 

ODR. 1983 JE JIŽ 
V SEVERNíM MOŘI 
A SEVERNí čASTl 
ATLANTICKÉHO OCEÁNU 
ULOŽENO 30.000 TUN 
RADIOAKTIVNíHO 
ODPADU 
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Jak jsme již vzpomenuli, nastává snad období "druhé průmyslové revoluce", období 
recyklace. 

Dnes můžeme odpady vyvážet na skládky, spalovat nebo recyklovat (recyklace 
může být u organického odpadu prováděna kompostováním, u neorganického 
odpadu průmyslovou úpravou). Naše technologie jsou však dosud primitivní, 
ekonomické nástroje podporující recyklaci naprosto nedostačující (např. potíže 
s výkupem vratných lahví, papíru, ... ), organizační zajištění je minimální (viz dosud 
ojediněle se rozbíhající sběr separovaného odpadu). 

Teoreticky je však konečným cílem napodobení fungování přírody - odpad 
neexistuje, vše probíhá jako koloběh látek, pouze část energie se spotřebovává 
a mění se nevratně v odpadní tepelné záření. 

Obr.č. 18 - Způsoby likvidace pevného odpadu (údaje z poloviny 80. let, v %) 
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Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 
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Obr.č. 19 - Průměrný roční exporl nebezpečných odpadů (v tisících tun, údaje 
z poloviny 80. let) 
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Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 
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Obr.č. 20 - Počet případů otrav způsobených nesprávnou manipulací a užíváním 
pesticidů (roční průměr z poloviny 80. let, v tisících) 
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Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 

6.9. Lidská sídla 

Velké stěhování lidí do měst je také jedním z důsledků industrializace a z toho 
pramenící centralizace. Lidé se stěhovali do měst za vidinou lepšího zaměstnání 
a později i služeb. 

Odhaduje se, že plocha měst na celém světě činí asi milión km2
, což je 

dvojnásobek rozlohy Francie. Člověk je schopen postavit svá obydlí a žít v nich 
v zeměpisných šířkách, kde rozpětí teplot dosahuje -76 oe až +63 oe, tedy prakticky 
všude. 

Stěhování lidí do měst se velmi urychlilo především ve druhé polovině tohoto století, 
v posledních čtyřiceti letech. Obrovské městské aglomerace vznikají zejména 
v rozvojových zemích, kde lidi žene z venkova do měst chudoba a naděje na 
alespoň nějaké zaměstnání. Naprostá většina těchto lidí však skončí ve slum~ch, 
bez zaměstnání, bez hygienického a zdravotního zajištění, vytržení ze s~ehO 
prostředí, kterému rozuměli _a kde byli schopni žít. Končí pak obvykle buď J.ako 
žebráci, nebo jako kriminální živly. Je zlé, že jsou pak nejen chudí, jako byli na 
venkově, jsou i kulturně vykořéněni, bez vědomí vlastní důstojnosti. 
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V zemích industrializovaných a rozvinutých se naopak centralizační a urbanizační 
trend ustálil, nebo spíše mírně ustupuje decentralizaci osídlení. Touhou středních 
a vyšších vrstev je žít v satelitnlch oblastech kolem měst, s vlastním domkem, 
zahrádkou a soukromím. Stále více lidi, především intelektuálů, se stěhuje i odsud 
dále do malých měst, nebo do venkovských oblastI. 

DíkY telekomunikacím, televizi a rozhlasu, počítačům, přijatelným službám 
. možnostem rychlého dopravního spojení jim nejsou výhody města (služby, kultura, 
I racovní kontakty) odřeknuty a nalézají opět výhody života na venkově (lepší 
~ezilidské vztahy, lepší životnl prostředí, méně stresu z pracovního vytížení, 
kontakt s přírodou, větší vnitřnl klid a vyrovnanost apod.). 

Obr.č. 21 - Množství olova v krvi obyvatel velkoměst (mikrogramy na decilitr, údaje 
z počátku 80. let) 
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Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 

Přesto zhruba od r. 1950 můžeme mluvit o "revoluci měst": Od této doby do konce 
80. let se počet lidí ve městech téměř ztrojnásobil. V rozvinutém světě se počet lidí 
Ve městech za tento čas zdvojnásobil (z 477 mil. obyvatel na 838 mil. obyvatel), 
~zemích rozvojových zečtyřnásobil (z 286 mil. obyvatel na 1 140 mil. obyvatel). 

roce 1940 žil jeden člověk ze sta ve městě s vice než jedním miliónem obyvatel, 
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v r. 1980 už to byl jeden člověk z deseti. V roce 1985 žily ve městech téměř dvě 
miliardy lidí. Do konce století by při nezměněných vývojových trendech přibylo od 
roku 1985 ve městech rozvojových zemí tři čtvrtě miliardy lidí. To znamená, že 
během pouhých 15 let by musely rozvojové státy zvýšit svou schopnost zajistit 
městskou infrastrukturu, služby, obydlí a příp. pracovní příležitosti o 65%, aby 
zachovaly stav, který byl v r. 1985. Přitom situace ve slumech rozvojových zemí 
byla a je hrozná. Každé čtvrté dítě tu umírá na nemoci způsobené podvýživou dříve, 
než dosáhne věku 5 let, každý druhý dospělý člověk trpí vážnými dýchacími 
chorobami nebo parazitárními střevními onemocněními. Často je čtvrtina až 
polovina práceschopného obyvatelstva bez stálého zdroje obživy. Velké množství 
oficiálně nezaměstnaných pracuje denně 10 - 15 hodin v továrnách ilegálně, bez 
registrace. 

V industrializovaných zemích jsou problémy ve městech odlišné avšak také těžko 
řešitelné. Představme si americké město s jedním miliónem obyvatel. Denně se tu 
spotřebuje 800 000 tun vody, 2 000 tun potravin, vyprodukuje se 2 000 tun odpadů. 
Denně se spálí 12 500 tun paliv, ze kterých vzniká 1 200 tun nečistot. Z New Yorku 
(má přibližně 11 miliónů obyvatel) se dnes vyváží auty odpad až do státu Indiana, 
více než 1 500 km daleko. Zdá se, že vcelku sedí pi'irovnání měst jako New York, 
Los Angeles, Houston a jiných k nádorovému bujení, rakovině, požírající zdroje 
a zamořující části naší planety. 

I ve vysoce rozvinutých a bohatých zemích trpí obyvatelé velkých měst řadou 
neduhů. Ve Stockholmu bylo v 80. letech oproti celkové situaci ve Švédsku o 30% 
nemocnosti více, na zhoubné nádory cest dýchacích umíralo o 21 % více mužů 
a o 53% více žen, bylo zde o 53% více sebevražd u mužů a o 113% více sebevražd 
u žen. 39% zločinů bylo spácháno ve Stockholmu, který však má jen 16% švédské 
populace. 

Tab.č. 3 - Pořadí velkoměst podle počtu obyvatel (údaje za rok 1960, 1980 a prognóza 
do roku 2000) 

MĚSTO 1960 1980 2000 

NewYork 1 2 6 

Londýn 2 7 27 

Tokio 3 1 3 
Šanghaj 4 5 8 
Porúří 5 10 29 

Paříž 7 13 25 

Buenos Aires 8 6 11 

Los Angeles 9 9 18 

Moskva 10 16 22 

Kalkata 14 8 4 

Mexico City 15 3 1 

Rio de Janeiro 16 11 9 

Sao Paulo 17 4 2 

Bombaj 19 14 5 

Káhira 20 19 12 

Soul 33 15 7 

Volně upraveno podle Seager, J. (1990) 

Pokud má někdo potřebu vcítit se do problémů velkoměsta osobním prožitkem, 
doporučujeme návštěvu Istanbulu. Jak obyvatelé sami říkají, město má osm, 
maximálně deset miliónů obyvatel. V Turecku je roční přírůstek populace 2,5%. Děti 
z početných rodin na venkově, které neuživí půda, odcházejí do Istanbulu v naději, 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNf PROBLÉMY 

že v tak velkém městě se "nějak" uchytí. Vidíte pak, jak se lidé na ulici snaží uživit 
prodejem pitné vody, pot~áte !~ ~I~věka,. který ne~e kabát a neustále jej nabízí na 
prodej, konkurence mladych ClstlČU bot Je neuvěi'itelná. Samozřejmě tyto "služby" 
musíte odmítat, přitom je ale člověku líto, že pokud tito prodavači a čističi bot 
neuspějí, jejich poslední šancí na přežití bude žebrat nebo krást. Růst Istanbulu je 
evidentně nekontrolovaný a nekontrolovatelný. Z jednoho konce města na druhý 
jede autobus dvě hodiny (zastávky a zácpy v to nepočítaje). Nabízí se smutný 
obraz prostředí, které, alespoň podle našeho mínění, dokáže při dlouhodobém 
pobytu narušit osobnost člověka obdobně, jako přežívání v totalitním politickém 
systému. 

6.10. Ostatní globální problémy 

Zmínili jsme se na předchozích stranách o problémech, které považujeme za 
bezprostřední a naléhavé (i když jejich výčet jistě není úplný a jejich výběr může být 
diskutabilní). 

Stručně ještě upozorníme na několik dalších globálních problémů, které 
bezprostřední hrozbou pro lidstvo nejsou, ale v brzké budoucnosti by mohly být. 

i Lidé si zpravidla ani nejsou Vědomi jejich existence, nebo o nich nepřemýšlí. 

I Protože nejde o problémy bezprostřední, máme čas a šanci se na ně připravit. 

6.10.1. Problém informací 

Nejrozvinutější země vstupují do postindustriální, neboli informační éry. 
Nejvýznamnějším nástrojem moci už není ani násilí, ani peníze, ale vědění 
a informace. V roce 1982 tehdejší generální ředitel UNESCO prohlásil: "Z hlediska 
přímého vlivu informatiky na ekonomiku, kulturu, techniku a politiku je informatika 
více než moc, je to systém vlády." 

Během vývoje lidstva můžeme rozlišit tři významné etapy přenosu informace: vznik 
řeči, vznik písma a vývoj počítačů a dálkových komunikačních systémů. 

Ve Spojených státech, které do postindustriální éry podle A. Tofflera (1980) 
vstoupily jako první v roce 1955 (kdy počet duševně pracujících ve sféře služeb 
převýšil 50%) pracovalo s informacemi v roce 1980 šedesát procent pracovníků 
z celkového počtu zaměstnaného obyvatelstva. V klasických službách bylo ve 
stejném roce zaměstnáno jen 15% pracujících, v zemědělství pouze 2 - 3% (!), 
v průmyslu 15%. Na vysokých školách pracovalo a studovalo více lidí, než v celém 
sektoru zemědělství. 

MOhou do postindustriální éry vstoupit postupně i méně rozvinuté země, jako např. 
postkomunistické státy? Jsme na to ve školách připravováni, abychom byli 
odbomě, jazykově i počítačově gramotní? A co rozvojové země? Mohou přeskočit 
neb~ urychlit období industrializace, do kterého ještě mnohé ani nevstoupily? Je 
Postl~dustriální typ civilizace pi'ijatelný celosvětově, nebo bude vlastní jen euro
amencké kultuře, postavené na židovsko-řecko-římsko-křesťanských základech? 

6.10.2. Problémy spojené s vědecko-technickou revolucí 

~~ací~ motorem přechodu od industriální éry do postindustriální je věda 
k neChnlka .. Obrovský rozvoj vědy a techniky v posledních třech stoletích vedl 
Věde:mě~emu optimismu a víře, že všechny problémy, které se objeví, budou díky 
prot take ~ pravý čas vyřešeny. Stalo se, že v sedmdesátých letech italský 
tera:sor rad~1 zemědělcům, aby nedbali na vodní erozi a nezdržovali se budováním 
věde' protoze do dvaceti let stejně vše bude pěstováno hydroponicky. Sovětský 

C na konferenci v Praze zase v té době hlásal, že můžeme dále znečišťovat 

INFORMATIKAJEvíCE 
NEž MOC - JE TO 
SYSTÉM VLÁDY 

61 



ROZVOJ VĚDY A 
TECHNIKY V POSLED

NíCH TŘECH STOLETíCH 
VEDL K vfŘE, ŽE V~ECH

NY PROBLÉMY BUDOU 
DíKYVĚDt V PRAVÝ 

ČASVYŘE~ENY 

62 

OHROŽENÁ PLANETA na prahu 21.sloleti 

Atlantický oceán. Do doby, než jej znečistíme nad míru únosnosti, jistě 
vynalezneme způsob, jak jej vyčistit. Nadměrný optimismus, ale také absence 
skromnosti a pokory doprovází také nedostatek pocitu zodpovědnosti. Německý 
vědec Werner von Braun, vynálezce balistických střel, veřejně prohlásil, že jej příliš 
netrápí, pro koho je konstruuje a k jakým účelům. Jeho úkol pouze byl zkonstruovat 
je dobře. 

V oblasti genetického inženýrství týmy odborníků soupeří o vědecké 
a technologické priority, ale dřív nebo později budeme konfrontováni s etickými 
aspekty důsledků jejich objevů. 

Na konci 20. století jsou za nejperspektivnější odvětví rozvoje vědy a techniky 
považovány (podle slovenského profesora Kolomana Ivaničky) kvantová 
elektronika, informační teorie, molekulární biologie, kosmické vědy, kybernetika, 
genetika, jaderná fyzika a chemie, synergetika a oceánografie. Tyto a některé další 
se integrují do pěti hlavních proudů: elektronika, biotechnologie a genové 
manipulace, nové zdroje surovin a využívání zdrojů oceánů, vstup člověka do 
kosmu, nové zdroje energie. 

Obr.č. 22 - Školní docházka - procento dětí v primárním, sekundárním a terciámím 
vzdělávání (nekryje se přesně s naším základním, středním a vysokým vzděláváním) 
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Volně upraveno podle Myers, N. (1990) 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNI PROBLÉMY 

Obr.č. 23 - Hrubý národní produkt Spojených států podle sektorů (v miliardách USD, 
hodnota dolaru z r. 1982) 
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Podle Meadows. D., H., Meadows, D., L.. Randers, J. (1992) 

6.10.3. Využití oceánů, moří a Antarktidy 

MoTTO: 

HLUBINY OCEÁNU JSOU MOŽNÁ ZAJÍMAVĚJší, NEŽ ODVRÁCENÁ TVÁŘ. MĚSíCE. 

J.HUXLEY 

2000 

Na planetě jsou stále oblasti, které nemá pod správou žádný stát. V angličtině jsou 
nazývány "commons" (common - společný) a patří sem př~devším oceány, moře 
a Antarktida. Potenciálně však tyto oblasti mohou být rozhodující pro prosperitu 
a přežití lidstva nebo států, které si vymohou práva je využívat. 

V mořích a oceánech, na dně i pod ním, i v Antarktidě se dá předpokládat výskyt 
bohatých zásob téměř všech prvků a fosilních paliv. More a oceány by se mohly 
stát zdrojem obživy pro miliardy lidí, budou-Ii ve velkém pěstovány řasy bohaté na 
bílkoviny. Uvažuje se (např. v Japonsku) o budování celýcll měst na hladině nebo 
I pod hladinou oceánu. 

Některé státy jsou si dobře vědomy strategického významu "commons" a jednají 
Podle toho. Argentina a Velká Británie spolu válčily o Falklandské ostrovy 
(argentinský název Malvíny). Odhlédneme-Ii od toho, že tehdejší argentinská vláda 
chtěla odvést pozornost od domácích problémů, šlo zajisté oběma státům 
10 vstupní bránu do Antarktidy a zejména pro Brity je nesmírně důležité se na 
ostrOvech udržet. 

~tát, který má v Antarktidě svoji polámí stanici, si může činit větší nároky na 
\J\~douCí využívání tohoto území. Proto např. Bulhaři udržují v Antarktidě svoji 
.yZkumnou stanici. malou poláml stanici zde má i Česká republika. . 

V MOŘíCH A OCEÁNECH 
SEDÁ PŘEDPOKLÁDAT 
VÝSKYT BOHATYCH 
zASOB TÉMtŘ V~ECH 
PRVKŮ A FOSILNfCH 
PALIV - MOHLY BY SE 
STÁT ZDROJEM oBžIVY 
PRO MILIARDY LIDí 
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Z moří a oceánů je nyní využíváno así 9 000 druhů ryb (z 20 000 známých druhů), 
jen 32 druhů je však pravidelně loveno v množství přesahujícím 100 000 tun za rok. 
Polovinu ročního lovu tvoří jen 5 druhů - sled', treska, mořský okoun, losos 
a makrela. 

Od roku 1950 vzrostl rybolov z 20 mil. tun na 82 mil. tun v roce 1984. Nyní rybolov 
roste o méně než 1 % za rok (i v důsledku ochrany některých druhů a vyčerpání 
některých lovišť). Podle údajů FAO je únosný odlov maximálně 100 miliónů tun ryb 
za rok. Drobní rybáři, především v rozvojových zemích, pro něž tento způsob obživy 
představuje základní dávku živočišných bílkovin, vyloví ročně asi 24 mil. tun ryb. 

Do moří a oceánů se každoročně dostávají miliardy tun odpadů (průmyslové 
odpady, umělá hnojiva, úniky z pobřežních ropných vrtů, radioaktivní odpady atd.). 
Vodní toky ročně přinášejí asi 20 miliard tun sedimentů a rozpuštěných solí. Každý 
rok vnikne do moří a oceánů 3,5 mil. tun ropy. Z lodní dopravy v osmdesátých 
letech unikalo ročně do moří a oceánů 1,5 miliónů tun ropy, z toho 1,1 miliónů tun 
pocházelo z normálního provozu, ne z havárií. 

Nejvíce znečištěná jsou především Středozemní, Severní, Baltické, Karibské 
a Rudé moře. Příčinou je zejména velmi intenzívní doprava a malá výměna vody se 
sousedními oceány. 

V roce 1982 se zmenšila rozloha moří o 35% v důsledku konvence OSN o mořích. 
Volná moře byla rozdělena vyhraničením 200-mílových výlučných hospodářských 
zón. V této oblasti mají pobřežní státy právo suverenity s podmínkou respektování 
péče o zdroje živé i neživé ve vodě, na dně i v podmořských vrstvách. Konvence 
také ustanovila "Mezinárodní správu mořského dna", která má řídit těžbu na dně 
moří a oceánů v mezinárodních vodách. 

Už v roce 1959 byla podepsána mezinárodní Antarktická smlouva. Antarktida je 
prohlášena za zónu míru. Smlouva se orientuje na ochranu přírodních zdrojů tohoto 
světadílu. V současné době dává právo rozhodovat o Antarktidě osmnácti státům, 
sedmnáct dalších států má statut pozorovatele. 

Ustanovení pravidel pro využívání přírodních zdrojů oceánů, moří a Antarktidy je 
výzvou a zároveň zkouškou ochoty národních států předat část rozhodovací moci 
pod mezinárodní (planetární) správu, nejspíše pod záštitou OSN. 

Obr.č. 24 - Rozmístění viditelných ropných skvrn v oceánech a mořích (80. léta) 

-v 

.j 

-' 
Podle Corson, w., H., edtto~1990) 
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6.10.4. Institucionální uspořádání 

AUtoři globálních studií upozorňují, že jedním z klíčových úkolů budoucnosti bude 
změna dnešního nevyhovujícího institucionálního uspořádání. Příliš velké 
pravomoci i odpovědnost na sebe během minulých století vzaly (národní) státy. 
Nedotknutelným principem je státní suverenita. Stále naléhavěji se však objevují 
problémy, které za této situace nejsou řešitelné. Například poškozování životního 
prostředí. Je-Ii politický režim některého státu zkorumpovaný a naprosto arogantní 
vůči životnímu prostředí i vůči zdraví vlastních obyvatel, mohou ostatní státy jen 
přihlížet, maximálně se mohou domluvit na určitých formách nátlaku (hospodářské 
sankce, vyloučení z mezinárodních organizací). Je však čím dál zřejmější, že 
celoplanetárně nezastupitelné ekosystémy, jako je amazonský prales či ruská tajga, 
nemohou být v suverénním "vlastnictví" některého národa či jeho politické 
reprezentace. 

Brazílie je k rabování pralesa tlačena nutnosti splácet úroky ze svých dluhů, je pod 
tlakem nadnárodních dřevařských společností. Přesto princip zůstává - i Čechům 
a Slovákům by mělo záležet na pralese, tajze, čistotě moří, postupu pouští. Na tom 
všem i my jsme životně závislí. 

i Političtí představitelé národních států si osobují právo rozhodovat o osudu, zdraví 
i životech svých obyvatel. Lidská práva mohou být pošlapána nejhrubším 
způsobem a přesto je mezinárodní společenství téměř bezmocné, musí respektovat 
dohodnutý princip r:levměšování se do vnitřních záležitostI. I proto mohl před časem 
irácký diktátor poslat na smrt sto tisíc svých vojáků, způsobit jednu z největších 
ekologických katastrof (vypuštění ropy do Perského zálivu) a zůstat nadále u moci. 

Za takové situace samozřejmě řada národů a především jejich ambiciózních vůdců 
chce mít svůj stát. Když se před půl stoletlm zakládala OSN, měla pět desítek 
členů. Ještě nedávno jich měla asi 150. Dnes je to přes 190 států a brzy jich určitě 
bude přes dvě stě. 

Pesimisté (ale obáváme se, že spíše realisté) varují, že to, co se nedávno dělo 
v bývalé Jugoslávii a v bývalém Sovětském svazu, může být jen předehrou 
k výbuthu násilí, občanských (spíše kmenových) válek a ke štěpení státních útvarů 
především v Africe, ale i jinde. V bývalých koloniích byly kolonizátory hranice států 
v minulosti narýsovány velkoryse, "podle pravítka" (viz mapa států Afriky). Ty 
samozřejmě nerespektovaly etnické a kmenové rozdíly, což se může na prahu 
příštího století vrátit jako bumerang. 

Síla a význam suverénních států by tedy měly být oslabeny (není nám však jasné 
jak). Část pravomocí i odpovědnosti by měly přebírat nadnárodní nebo globální 
organizace. Přes všechny nedostatky, byrokracii a plýtvání bude nejvážnějším 
kandidátem OSN. Na kontinentech se také budou vytvářet nadnárodní sdružení, 
která budou oslabovat sílu suverénních států. Při pohledu na potíže se vznikem 
a fungováním Evropské unie, při obavách států o svou suverenitu je dobré brzdit 
vlastní touhu po optimistickém vidění světa a připravit se na dlouhý proces. 

O?ačným trendem globalizace a téměř jistě ještě významnějším, je decentralizace. 
Predevším v rozvinutých zemích budou lidé chtít ponechat co nejvíce pravomocí, 
týkaj[cích se jejich regionu, na co nejnižší úrovni. Budou vznikat relativně 
Soběstačné, samosprávné regiony, kde se spíše bude prosazovat aktivní, 
participativní (účastnická) forma demokratického řízení společných věcí, než 
p'a~ivní, zastupitelská demokracie. Tento proces bude (podle A. Tofflera i řady 
J~nYCh autorů) umocňován vstupem společnosti do postindustriální či informační éry, 
w~e ~a~ude váhy celoživotní vzdělávání, více volného času a osvobození lidí pro 
určI Činnost (na rozdíl od rutinní práce v době industrializace). 

, ~ "lidu" se budou stávat občané se snadným přístupem ke vzdělání, informacím 
hlS ~O~!atkem časového prostoru, kteří již nebudou ochotni být "stádem tupých 
spa~ , nzených "osvícenými" politiky - profesionály. Budou usilovat o to, aby mohli 

o urozhodovat o všech záležitostech, které se jich týkají. Rozvoj počítačů 
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a telekomunikací tak~ velmi zrychlí a zjednoduší konání voleb, referenda a jiných 
způsobů hlasování a vyjadřování se k důležitým otázkám. 

Obecně můžeme říci, že pravomoci států budou oslabeny na úkor nadnárodních 
a globálních organizací, ale především na úkor obcí a regionů. Vertikální 
uspořádání institucí bude oslabeno a prosazovat se budou instituce s horizontálním 
uspořádáním - tzv. "deštníkové" typy organizací (umbrella organization), kde I 

neexistují nadřízený a podřízený, ale kde je síť rovnocenných partnerů, maximálně 
někým koordinovaná, ne však direktivně řízená. 

6.10.5. Nový mezinárodní hospodářský řád 

Stejně jako se. neudržitelným ukazuje dnešní systém institucionálního uspořádání, 
zejména rozvojové země stále hlasitěji volají po novém mezinárodním 
hospodářském řádu. 

Pravidla mezinárodního hospodářského řádu, především obchodu, určovaly a určují 
země nejbohatší, industrializované a "rozvinuté". Odvolávají se přitom na principy 
tržního hospodářství a volné soutěže. Jak však uvádí Josef Vavroušek, alespoň 
dvě ze čtyř základních podmínek volného trhu nejsou za dnešních pravidel splněny 
a ani splněny nebudou, protože by se náš "rozvinutý" svět zhroutil. Řekněme, že je 
splněna podmínka volného pohybu kapitálu i podmínka volného pohybu zboží. 
Není a nebude však splněna podmínka volného pohybu pracovních sil. Vidíme, jak 
se Severní Amerika i Evropa brání přílivu imigrantů z Jihu a z Východu. Vzniká 
nová (elektronická?) opona. Rozvinutým zemím nic jiného nezbývá. Desítky 
a stovky miliónů imigrantů by rozvrátily právní řád, demokratický politický systém 
i tržní ekonomiku. I proto je v zájmu rozvinutých zemí pomoci lidem z rozvojových 
zemí při hledání naděje na důstojnější a materiálně zabezpečený život. 

Není také splněna podmínka dokonalého konkurenčního prostředí. Rozvinuté státy 
(resp. zaměstnanci prostřednictvím odborů) se brání konkurenci levné pracovní síly 
a tím i zboží ze zemí Jihu a Východu systémem celních bariér. Také v každém 
odvětví, i v rozvinutých zemích, mají nejúspěšnější producenti tendenci obsadit trh, 
vytlačit konkurenty a ovládat pravidla hry (především tvorbu cen). Proto musí být 
i v nejskalnější zemi volné tržní soutěže, ve Spojených státech, zaváděny 
antimonopolní zákony. 

Ekonomové, sociologové i ekologové také mají námitky proti tomu, aby se jako 
měřítko ekonomického růstu (ať už v zemích rozvinutých či rozvojových) používal 
pouze ukazatel hrubého národního produktu. Ten totiž nezahrnuje 
nekvantifikovatelné aktivity, jako např. práci žen v domácnosti. Do hodnoty výroby 
se také započítávají náklady na škody, místo aby se odečetly (např. náklady na 
léčbu onemocnění způsobených špatnou kvalitou životního prostředí se projeví jako 
růst hrubého národního produktu). Je také nemožné přisoudit ekonomickou 
hodnotu nemateriálním statkům, jako je estetická hodnota krajiny či cena 
vyhubeného biologického druhu. Bylo by proto vhodné rozlišovat mezi hodnotou 
národního produktu a "národního blahobytu" (kvalitou života). 

Dále je poukazováno na to, že bychom měli chápat globálně ekonomiku jako 
"ekonomiku kosmické lodi". Máme k dispozici Zemi - vesmírný člun, ze kterého 
hned tak neutečeme. Máme omezený prostor a omezené zdroje. S těmito limity se 
musíme naučit žít tak, abychom dali k důstojnému životu šanci i budoucím 
generacím. Pak by mělo být ve všech zemích zahrnováno do rozpočtu např .. 
vylepšení kapacity obnovitelných zdrojů či čerpání nebo ničení neobnovitelných 
zdrojů . 

Lidé v rozvojových zemích díky sdělovacím prostředkům vědí o situaci v zemích 
rozvinutých a nejsou ochotni se pasivně smířit se svým osudem. Žádají změnu. 

V roce 1985 činily dluhy ve světě celkem 950 miliard dolarů, z toho 30% tvořilY 
dluhy čtyř států - Argentiny, Brazílie, Mexika a Venezuely. V roce 1987 bylo 
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u jihoamerických zemí 95% příjmů z vývozu věnováno na splácení dluhů. Rychle 
a beznadějně se také zadlužuje Afrika. 

Neindustrializované země mají také nevýhodné výchozí podmínky pro rozvoj. 
Kromě špatného přístupu ke vzdělání, nevybudované infrastruktury, díky tradicím 
a kultuře, která se rozporuplně vyrovnává s technikou a zprůmyslněním výroby, je to 
nerozvinutá vědeckotechnická základna. Třetí svět zaplatil v r. 1980 dvě miliardy 
dolarů za poplatky a daně za nové technologie. Rozvojové země vlastní pouze 6% 
všech světových patentů. Proto požadují od rozvinutých zemí občas bezplatný 
přístuP k technologiím, know-how a informacím. To je však pro rozvinuté země 
zřejmě nepřijatelné, protože v postindustriálním období se právě informace stávají 
nejvíce ceněným obchodním artiklem. 

Obr.č. 25 - Zahraniční pomoc Spojených států ve srovnání s osobními výdaji obyvatel 
na spotřebu za rok 1986 (v miliardách USD) 
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1-alkoholid<é nápoje, 2 -rádia, televize, gramofony a hudební nástroje, 3 -tabákové výrobky, 4 -obtN, 5 -zubní péče, 6 -hračky 
a ~í náčiní, 7 -účast na sportovních akdch, 8 : vstupné do kin, divadel a pod., 9 -domácí služby (služebné, pečovatelky o 
děti a pod.), 10 -bilaterální rozvojová pomoc Spojených států zemím s nízkými příjmy, 11 -bilaterální rozvojová pomoc Spojených 
stá~ zemím s ne-nízkými příjmy, 12 -fond ekonomid<é pomod, 13 -zahraničnl vojenská pomoc, 14 -celková zahraniční pomoc 
SJXj]el1ých států 
(Celkový hrubý národní produkt Spojených států činil v roce 1986 4.235 miliard dolarů) 

Volně upraveno podle Corson, w., H., editor (1990) 
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6.10.6. Využití vesmíru 

MOTTO: 

JESTLIŽE SE NĚKDO NARODÍ V ŠIRÉM VESMÍRU, BUDE TOUŽIT PO VESMÍRU. 

G. M. GREčKO 

Zdá se, že v posledních stoletích šla věda a technika od úspěchu k úspěchu 
a technokratičtí optimisté začali věřit, že pro nás dříve či později nebude nemožné 
téměř nic. 

Právě globální problémy a mezi nimi především ekologická krize a chudoba ve 
světě ukazují, že bychom to s optimismem neměli přehánět. Na druhou stranu však 
určitě potřebujeme snít, provokovat svou fantazii a usilovat o rozšíření horizontu. Při 
pronikání do vesmíru se nabízí paralela s objevováním kontinentů mořeplavci. loni 
těžko sháněli finanční prostředky na své bláznivé sny, během cesty snášeli 
odloučení, nebezpečí, ... Objev Ameriky a její kolonizace však Evropě daly obrovský 
impuls, miliónům lidí naději a z toho pramenící tvořivou, budovatelskou energii. 
Nemusíme souhlasit s tím, kam dnes především Severní Amerika směřuje, ale je 
obdivuhodné, co tu bylo vybudováno. Podobně vstup do vesmíru může napomoci 
ke sjednocení lidstva. Jak prohlásil první muž na Měsíci Neil Armstrong po prvním 
doteku s povrchem Měsíce: "Malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo." 

Počátek expanze lidstva do vesmíru bychom snad mohli přirovnat k okamžiku, kdy 
život vzniklý v oceánech vystoupil na pevninu. To tehdy trvalo milióny let, dnes by 
vstup do kosmu měl být rychlejší. 

V současnosti neexistují žádná mezinárodně uznávaná pravidla, která by řídila 

. činnost a chování lidí ve vesmíru. Podle mezinárodní dohody o kosmu z r. 1967 
není vesmír včetně Měsíce a dalších kosmických těles předmětem vlastnictví 
žádného národa. 

Nyní se zdá být nejdůležitější částí vesmíru zóna ve výši 36 000 km nad rovníkem, 
ve které družice mohou obíhat po tzv. geostacionární oběžné dráze. Je zde 
umístěna většina družic sloužících ke komunikaci, předpovědím počasí, 
k vojenským účelům. Je možné rozmístit jen omezený počet družic, proto je 
geostacionární orbita omezený a cenný společný zdroj. 

Náklady Spojených států na kosmický program se od r. 1960 do r. 1982 zvýšily 
dvanáctkrát, z jedné miliardy na dvanáct miliard dolarů ročně. Celkový počet 
pracovních hodin kosmonautů v kosmu přesáhl v osmdesátých letech 100 000 
hodin, ale podstatně vyšší počet pracovních hodin dosáhly automaticky řízené 
aparatury. Příjmy z prodeje kosmických informací dosáhly v té době jen v USA více 
než 10 miliónů dolarů (roku 1976 to byly 3 milióny dolarů). Existuje nejméně 400 
nových slitin kovů, jež se dají vyrobit ve vesmíru, ale ne v pozemských podmínkách. 

Neměli bychom zapomenout ani na věci nevyčíslitelné v dolarech a snadno 
opomenutelné. Z družic a kosmických lodí jsme získali snímky modré planety 
putující vesmírem. Tyto snímky a vyprávění kosmonautů určitě významně přispěly 
k pochopení jedinečnosti a křehkosti života a naší existence na této planetě. 

Pokusit se o realistickou předpověď pronikání do vesmíru je téměř nemožné. Po 
slibném začátku (1961 - první člověk ve vesmíru, 1969 - první člověk na Měsíci) 
jako bychom byli zavaleni pozemskými problémy a nabírali dech. Jako zajímavost si 
uveďme část prognózy "industrializace" vesmíru ve 3. tisíciletí podle L. Leskova, 
doporučujeme však brát ji s rezervou: 

2011 - 2050: velké orbitální sluneční elektrárny 

2121 - 2180: dokonalé průmyslové využívání zdrojů Měsíce 

2401 - 2500: asteroidy zdrojem surovin pro průmysl na Měsíci a v kosmickém prostoru 
2501 - 2700: zužitkování zdrojů Marsu a Venuše. 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNI PROBLÉMY 

Jedná se pravděpodobně o prognózu s nejdelším časovým horizontem, jakou jsme 
kdy viděli, její hodnota je však diskutabilnf. 

Pronikání do vesmíru přímo provokuje naši fantazii a to je dobře. Nabízí se řada 
otázek analogických dnešním problémům: Budou lidé žijící v kosmu jakýmisi 
"koloniemi" Země? Jak se budou vyvíjet vztahy se Zemí? Jakou autonomii budou 
požadovat? Jaké je nebezpečí zavlečení cizích forem života na Zemi? Např. první 
kosmonauti při návratu z Marsu zůstanou asi do konce života pod' dohledem 
a p'ozorováním. Neexistuje žádná dokonalá metoda izolace, která by zcela vyloučila 
zavlečení cizích forem života na Zemi. Existují ve vesmíru živé bytosti? Jak jsme 
připraveni na eventuální setkání s nimi? Co nám to může přinést? Jak bychom 
komunikovali? Budeme podle biologických a fyzikálních zákonitostí vždy omezeni 
nejvýše na kolonizaci naší sluneční soustavy, nebo existují další přírodní jevy 
a zákony, které nám umožní cestovat vesmímým prostorem v míře dnes netušené? 
Jak se k těmto otázkám staví církve? Je možné jakési "odhmotnění" a vymknutí se 
z přírodních zákonitostí, kterým jsme dnes podřízeni? 

Otázky se mohou zdát poněkud odvážné až nepatřičné, nicméně před pěti sty lety, 
nebo před pěti tisíci lety lidé také netušili, co všechno je možné. Třeba jsme 
s vývojem na konci, ale je také možné, že se před námi otevírají nové horizonty, jen 
mít odvahu k nim vzhlédnout a jít... 

Dnes se na daleké vesmírné cesty uvažuje teoreticky s pulsními motory, jejichž 
pddstatou by byly kontrolovatelné výbuchy jaderných náloží za lodí a jejich účinkem 
by loď mohla být urychlena až na rychlost 200 000 km/s. Při zvládnutí řízené 
termojaderné reakce by mohly motory vyvinout výkon potřebný k urychlení až na 
rychlost blízkou 300 000 km/s (což se blíží hranici rychlosti světla, která je 
i teoreticky podle dosud známých fyzikálních zákonitostí nepřekročitelná). 

Na závěr pojďme zpět do blízkého kosmického prostoru. Karel Pacner (1986) 
uvádí, že v polovině 21. století by mohly existovat v blízkém kosmickém prostoru 
druhé světy pro desetitisíce a statisíce lidí. Uvnitř gigantických válců budou 
existovat krajiny jako na Zemi, průmysl a zemědělství budou vysunuty do malých 
izolovaných koláčů na obvodu, energie se bude získávat ze Slunce. Ve válci 
o délce 1 km a průměru 200 m by mohlo žít asi 10 000 obyvatel, ve válci délky 
32 km a průměru 3,2 km by mohlo žít 20 miliónů obyvatel. Materiál by se získával 
z Měsíce a z asteroidů. Podle prognózy Hudsonova institutu z roku 1977. by za 
100 let mohlo žít mimo Zemi 40 miliónů obyvatel. 

Zejména ekologové určitě vycítí z poslední citace klasické technokratické vidění 
světa. Je pravda, že bychom měli především mysle~ na vlastní Zemi, naučit se tu žít 
- lidé navzájem i lidstVo s přírodou. Ale - pronikání do vesmíru a využití 
kosmického prostoru - stane se tíživým problémem, nebo výzvou? 

6.10.7. Zaměstnanost, volný čas 

MOTTO: 

JESTLIŽE SE NEBUDE VOLNÉHO ČASU VYUŽÍVAT KE ZDOKONALENÍ OSOBNOSTI A PŘEVAHY 

NABUDE LENOST A DĚTINSKÉ ZABÍJENÍ ČASU, KONEC CIVILIZACE JE BLÍZKÝ. 

J. BASILE 

Obrovský rozvoj vědy a techniky nám měl teoreticky přinést dostatek volného času 
pro tvořivý rozvoj osobnosti. Místo toho, se životní tempo stále zrychluje, dostáváme 
se do stresových situací. Práce na pásu v továrnách vysoce zefektivnila výrobu, ale 
protože drahé stroje musí být plně využity, zavedla se práce na dvě i tři směny. Na 
druhé straně si vyspělé ekonomiky neví rady s nezaměstnaností, s armádou 
"přebytečných" lidí. Ekonomové a sociologové by dokázali rozebrat příčiny -
ekonomika založená na exponenciálním růstu a konzumní společnost. Vtipně 

BUDOU LIDÉ žulcl 
v KOSMU JAKÝMISI 
"KOLONIEMI" ZEMĚ? 
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ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí, 
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JESTLIŽE NASTANE 
SITUACE, KDY ZAČNE 
PŘEVAžOVAT VOLBA 
MATERIÁLNĚ SKROM

. NĚJIVEDENÉHOŽIVOTA 

S DOSTATKEM ČASU 
PRO RODINU A ROZVOJ 
OSOBNOSTI NADVOL

BOU NEZŘIzENÉHO 
KONZUMU, SPOLEČ~ 
NOST SE VYMANI ZE 
STADIA NEDOSPĚLÉ 

A SOBECKÉ HRABIVOSTI 
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a razantně tyto problémy rozebírá sociolog Jan Keller v knize "Až. na dno blahobytu" 
(1993). 

Stojí před námi nejméně tři možnosti, do čeho můžeme jako společnost investovat: 
do zvýšení mezd, do životního prostředí, do volného času. 

Zvýšením mezd se podnik či stát bezprostředně pracovníkům zavděčí; úspěch, růst 
životní úrovně, prosperita jsou nejvíce viditelné. 

Investice do životního prostředí jsou záležitostí, která se projeví v dlouhodobějším 
horizontu. Všechny státy rozvinutého světa čekají na politiky, kteří budou mít 
možnost a odvahu říci lidem pravdu ("žijeme si nad poměry, konzumní ráj není 
dlouhodobě udržitelný") a uvažovat o časovém horizontu překračujícím rámec 
jednoho volebního období. 

Investovat se může i do volného času. Tento způsob je také vnímán jako růst 
životní úrovně, pokud dokáží jednotlivci získaný čas smysluplně a pro sebe 
uspokojivě využít. Může podstatně přispět k řešení budoucích problémů 
s nezaměstnaností, i když řada ekonomů namítne, jak jsou šestihodinová pracovní 
doba, čtyřdenní pracovní týden, částečné úvazky, delší dovolená apod. v tvrdém 
konkurenčním tlaku nerealizovatelné. Právě proto bychom měli promýšlet změnu 
ekonomického systému. 

Připusťme, že je před námi doba, kdy volba mezi nezřízeným konzumem za cenu 
velkého pracovního zatížení, a materiálně skromněji vedeným životem s dostatkem 
času pro rodinu a rozvoj osobnosti se začne přiklánět k té druhé možnosti. 
Nastane-Ii tato situace,· je určitě znamením, že daná společnost se vymanila ze 
stadia nedospělé a sobecké hrabivosti. Komplex ohrožení, obavy z nezajištěnosti, 
které nás v historii vývoje provázely, budou překonány. 

Co však s volným časem? Budeme se věnovat studiu, řemeslnému zdokonalování, 
vystřídáme během života několik povolání? Všichni? Nebo je v každé společnosti 
určité procento neschopných či apatických lenochů, kteří budou jen ubíjet čas, 
případně druhé obtěžovat a ohrožovat? Bude to procento tak velké, aby narušovalo 
fungování společnosti? Alvin Toffler reagoval na výbuch násilí v Los Angeles na 
jaře roku 1992 v tomto smyslu: Může se to kdekoliv a kdykoliv opakovat. 
Nezaměstnaní a chudí jsou frustrováni a společnost neví, co s tím. Je totiž možné 
vytvořit pět miliónů pracovních míst pro lidi vzdělané, schopné pracovat 
v moderních a technologicky náročných odvětvích. Je však téměř nemožné vytvořit 
půl miliónu dalších pracovních míst pro nekvalifikované lidi. Právě tam, 
u nekvalifikovaných pracovních míst je dnes velmi vysoká konkurence a mzdy velmi 
nízké. 

Volný čas tedy může být využit kromě zábavy a odpočinku ke zvyšování kvalifikace, 
k rekvalifikacím, k rozvoji osobnosti, k výchově "generalistů" - lidí se širokým 
záběrem znalostí a dovedností, namísto úzce orientovaných specialistů. Lidé si 
budou moci sami volit počet hodin a dní, kdy chtějí pracovat. Budou mít v životě 
období, kdy pracovat budou pro materiální zajištění a období, kdy se budou věnovat 
činnosti jiné. Práce bude mnohem více decentralizovaná a individualizovaná, 
s možností volby místa i času věnovaného práci. 

Jistým přiblížením těchto vizí ke skutečnosti je pro nás příklad kibucu Harduf 
v Izraeli (kibuc - přibližně obdoba našeho zemědělského družstva): lidé pracují 
v zemědělství, kibuc je orientován na alternativní, ekologické hospodaření. Je tu 
rozvinuta řada zpracovatelských provozů (pekárna, výroba sýra, ... ). Pracuje zde jEfn 
asi padesát lidí, zaměstnávají však svého zahradníka, dva divadelníky -
profesionály, existuje tady škola s alternativním vzděláváním. Každý rok pořádají 
filosoficky orientované semináře, na které zvou především umělce z řady zemí. 
Tvrdí, že člověk by měl část dne fyzicky pracovat, nejlépe s půdou, měl by však mít 
dostatek času i na rozvoj osobnosti podle vlastních přání - ať už je to literatura, 
umění, historie, věda, ... Lidé jsou pak velmi všestranní, schopní odejít z farmy třeba 
na významná politická místa, což se opravdu občas stává. 

KAPITOLA 6 - GLOBÁLNí PROBLÉMY 

6.10.8. Biologická revoluce 

V historii lidstVa byla významným přelomem revoluce neolitická (z lovce se stává 
usedlý zemědělec) i revoluce průmyslová (doba industrializace v posledních 
stoletích). Mluví se také o revoluci vědecko-technické, jako vyšším stupni revoluce 
průmyslové. 

Pomiňme nyní, zdali slovo "revoluce" je to pravé. Ve futurologicKy orientovaných 
pracích se logicky objevuje otázka: Co dál? Jaká další revoluce přijde? Možná 
biologická. Je obdivuhodné, co nám vědy fyzikální dokázaly odkrýt a kolik z toho 
lidé pro praktický život vytěžili. Přesto však, ať jde o pamí stroj nebo jaderný reaktor, 
jde o využití neživé přírody. Kvalitativně vyšší formou existence je živá příroda. 

Biologicky orientovaná odvětví, jako biotechnologie, genetické inženýrství, lékařské 
vědy, psychologie, (ale třeba i parapsychologie) by mohly naznačit směr vývoje 
lidstva ve 21. století. Je to šance pro lidstvo, ale je to také zodpovědnost a riziko 
potenciálního ohrožení. 

Uveďme alespoň dva příklady: 

a) V genetickém inženýrství jde o zákrok, spočívající v zavedení cizích genů do 
organismu (např. do bakterie) a tím změně jeho dědičnosti. Změněné vlastnosti 
mohou být při využití mikrobů a enzymů základem průmyslu příštího století, ale 
mohou se také stát pohromou. Kupříkladu mohou chtěně či nechtěně vzniknout 
patogenní bakterie, které v případě vojenského zneužití vyvolají epidemie 
nových nemocí, proti nimž by nebylo ochrany. 

b) Lidský mozek - váží asi 1,5 kg a zabírá prostor 1 400 cm3
, má energetickou 

spotřebu 24 W a obsahuje 10 - 100 miliard paměťových jednotek, má tedy 
kapacitu bilión bitů, neboli milión megabytů. Jaké jsou možnosti lidského 
mozku, kde jsou meze jeho použití či využití? Na kolik procent dnes svůj mozek 
využíváme? Je možné dopracovat se až k jakémusi "nadvědomí"? Prošli 
někteří lidé (snad mystikové?) touto cestou? Jaké by bylo riziko otevření těchto 
"nových světů"? Vše, co jsme dosud vytvořili, je ve srovnání s dokonalostí 
mozku člověka či zvířete velmi primitivní. To by mělo poněkud brzdit pýchu nás, 
"nejdokonalejších tvorů na planetě". 

6.10.9. Planetární vědomí 

Naše vědomí je dnes v politiCkém smyslu nejvíce orientováno na národ nebo na 
určitou kmenovou skupinu. Představitelé Římského klubu, ale nejen oni, apelují na 
potřebu globálního či planetárního vědomí. Nejspíše půjde o dlouhodobý proces, 
ovlivňovaný především vývojem našich hodnotových orientací. 

Vědomí globální vzájemné závislosti, chápání jedné Země jako vesmírného člunu, 
ze kterého není úniku, je pro přežití lidstva klíčové. Na světě asi nikdy nebude jedna 
společnost, jedna kultura. To je dobře. Kulturní diverzita je předpokladem vývoje. 
Nebude-Ii však na Zemi vědomí vzájemné globální závislosti, spoluzodpovědnosti 
a potřeby tolerance, bude to mít tragické následky. Ruský vědec Vernadskij (1926) 
přišel s pojmem noosféra, pod kterým chápal celou biosféru, fyzicky přetvořenou 
a zdokonalenou lidskou inteligencí. Podle Duvigneauda (1988) by se však noosféra 
mohla také změnit v "kupidosféru" ovládanou duchem zisku, průměrnosti, 
nedostatkem sociálního cítění, s ideálem destrukce a s egoistickou doktrínou "po 
mně potopa". 

Teolog a paleontolog Teilhard de Chardin (1990) šel už počátkem tohoto století 
ještě dále a mluví o "kosmickém vědomí". I vesmír s hvězdami a nekonečným 
mezihvězdným prostorem není nepřátelský, ale je prodchnut láskou Stvořitele. Není 
nám tudíž cizí, ale blízký a zvoucí. 

LIDSKÝ MJZEK vAžI ASI 
1,5 KG, ZABIRÁ 
PROSTOR 1400 cMl, 
MA ENERGETICKOU 
SPOTŘEBU 24 W A 
OBSAHUJE 10-100 
MILIARD PMĚfOVÝCH 
JEDNOTEK 

VĚDOMI GLOBÁLNI 
VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI 
JE PRO pŘEŽITI LIDSTVA 
KLlčoVÉ. KULTURNI 
DIVERZITA JE PŘEDPO

KLADEM VÝVOJE 
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7. Tři klíčové faktory 

Pro fungování a směr vývoje společnosti jsou rozhodujicími faktory politický systém, 
ekonomický systém a systém hodnot. 

Vliv demokratického a totalitního systému na vývoj společnosti jsme mohli vidět 
v rozdělené Evropě v posledních čtyřiceti letech. Totalitní politický systém, který 
nepřipouštěl kritiku a neměl tudíž zpětnou vazbu, zkolaboval. Demokratický systém 
je podle filozofa Erazima Koháka "v dějinách lidstva řídký a přechodný jev, 
představuje především pokus o přijetí osobní odpovědnosti za věci obecné". 
Nestačí jen demokratická forma vladaře. Fungující demokracie předpokládá vyšší 
občanské vědor:ní: ochotu a schopnost všech občanů vzít v potaz nejen své vlastní 
přání, nýbrž potřeby a dobro celku. 

Pro bližší vysvětlení, jak křehká je demokracie, citujme profesora Erazima Koháka, 
který vysvětluje její fungování na příkladu tragédie obecní pastviny (tragedy of 
commons): . 

"Představme si obecní pastvinu schopnou uživit sto ovcí. Na té pastvině pase deset 
hospodářů po deseti ovcích. Každý z nich je dobrý hospodář, dovede se o své ovečky 
postarat. Jenže každý z nich se stará jen o své ovečky. Není si vědom pastviny jako 
celku. Ví jen, oč snazší by byl jeho život, kdyby mohl mít třeba jen o jedinou ovečku víc. 
Měl by vlnu pro děti, parenicu by dělal, krásně by bylo. A pastvina je tak veliká! Na jedné 
ovečce navíc přece nesejde. Pňdá tedy další. Tak přemýšlí a tak to udělá každý z deseti 
hospodářů. Jenže sto deset ovcí pastvina už neuživí. Ovce se pasou až btizounko 
k zemi. Pastvinu vypasou a všechny zemřou hlady. Nikdo si to nepřál. Každému šlo jen 
o tu jedinou ovečku navíc - skromné přání. 

Tragédie obecní pastviny je nechtěný, nepředvídaný následek skromných přání. 

Možnost společenského soužití se zakládá '1etice přímo na nadhledu, který je ochoten 
vzít v potaz nejen vlasÚ1í přání, nýbrž i potřebu společného dobra. Kde takový nadhled 
neexistuje, dochází k tragédii. Může se to stát somálskou cestou: každý hospodář trvá 
na svých ''právech'; až dochází k boji všech proti všem, ke zkáze společnosti 
a k zbídačení všech jejích členů. Obvyklejší je ovšem jiné' zakončení. Silnější 
a prozíravější hospodáň vnutí ostatním potřebná omezení. Povolí jim třeba po pěti 
ovcích. Sám si jich ovšem dopřeje dvacet. Těm ostatním to milé není, ale smíří se 
s tím, protože jinak by došlo k tragédii. Tak vznikají vlády pevné ruky, co svět světem 
stojí, a tak se i udržují - nejen mocí, nýbrž především svou nevyhnutelností. Kdyby 
nebylo nikoho, kdo omezuje nároky jednotlivých hospodářů, došlo by k tragédii. " 

Zdůrazněme tedy, že demokracie není samozřejmost, ale "v dějinách lidstva řídký 
a přechodný jev", o jehož nastolení i zachování je nutné usilovat a angažovat se. 

Podobné je to s ekonomickým systémem. Přesvědčivě se prokázalo, jak málo je 
efektivní systém centrálního plánování v porovnání s tržní ekonomikou. Tržní 
hospodářství, to podle filozofa Václava Bělohradského, není nenažraný vlk, ale 
plaché zvířátko. Je to troufalý pokus lidí řídit hospodářství podle obecných pravidel, 
která nikomu předem nestraní. Přitom lidé u moci, zejména politici, mají přirozenou 
tendenci obecná pravidla "přizpůsobovat" a přidělovat výhody vlivným zájmovým 
skupinám - odborům, podnikatelským lobby (nátlakovým skupinám) ap. Projevuje 
se to např. u státních zakázek. Odměnou pak očekávají podporu při dalších 
volbách (pomiňme úplatky a jiné kriminální činy). A cílem volených zástupců lidu je 
přece přežít další volby! 

Není proto divu, že prof. Václav Bělohradský, ale i jiní jsou skeptičtí co se týče 
možnosti zavedení a fungování tržního hospodářství v globálním měřítku. Podle 
prof. Bělohradského, který dlouhou dobu působí na univerzitě v Terstu, v Itálii, 
dokonce tržní systém nefunguje ani na jihu Itálie. 

Oba ekonomické systémy, centrálně plánovaný i tržní, vycházejí ze stejného cíle -
stálého ekonomického růstu, který vede ke konzumnímu způsobu života. Zdá se 

KAPITOLA 7 - TŘI KLičovÉ FAKTORY 

tedy, že oba systémy v podobě, jak je známe, jsou z dlouhodobého hlediska 
neudržitelné. 

Hodnotové orientace můžeme zjednodušeně a obecně rozdělit do tří skupin, podle 
vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí na hodnotovou orientaci 
antropocentrickou, biocentrickou (či naturocentrickou) a teocentrickou. 

Antropocentrický pohled vládl zejména v Evropě po staletí. Člověk usiloval o to, 
stát se pánem přírody, být na ní nezávislý, což se mu do určité míry i podařilo. Naše 
současné možnosti ovlivnit a narušit fungováni biosféry však neodpovídají míře 
zodpovědnosti, kterou jsme ochotni přijmout. 

Blocentrický pohled předpokládá v zásadě rovnost všech živých bytostí. To, že 
jsme na planetě asi vývojově nejvyspělejší a máme techniku, znásobující naši sílu 
a rychlost, nám ještě nedává právo, cítit se vůči ostatním tvorům nadřazenými. 
Pokud by tento přístup nahradil antropocentrický pohled, šlo by o stejnou revoluci 
v myšlení, jako když bylo ve středověku geocentrické chápání světa nahrazeno 
heliocentrickým. 

Teocentrický pohled předpokládá existenci Stvořitele. Člověk je ostatním bytostem 
nadřazený, protože byl obdarován duší a schopností stát se moudrým. Je však 
svému Stvořiteli zodpovědný za svěřenou Zemi se vším životem na ní. Proto jeho 
posláním není stát se vládcem, ale správcem. 

Není nám známo, jak silný je každý z těchto směrů ve světě, v různých regionech. 
Pro zajímavost si však uveďme, jak rozdělila firma Ekorsa českou populaci na 
základě sociologického průzkumu z roku 1992: 

• antropocentricky orientovaná skupina populace - představuje zhruba 45% 
zastoupení; 

• biocentricky orientovaná skupina - přibližně 30% zastoupení; 
• teocentricky orientovaná skupina - přibližně 25% zastoupení. 

Rozdělme si dále (podle Ekorsy) tyto základní typy do sedmi přesněji vymezených 
skupin: 

Antropocentrická hodnotová orientace 

1. arogantní humanismus ("Člověk je pánem přírody a má právo s ní nakládat 
podle svých potřeb.") - asi 1 % české populace; 

2. naturalizovaný hUOlanismus ("Člověk tvoří s přírodou jednu komunitu a musí ji 
proto chránit.") - asi 21 % populace; 

3. ekologizovaný humanismus ("Člověk je trestán za svou neúctu k přírodě 
špatným životním prostředím.") - asi 23% populace; 

Biocentrická hodnotová orientace 

4. radikální naturalismus ("Kdo nemiluje přírodu, je lhostejný k osudu lidí a škodí 
sám sobě.") - asi 12% populace; 

5. preferování životního prostředí před humanisticky orientovaným člověkem 
("Civilizace je pro lidstvo pokrokem, ale ničí životní prostředí.") - asi 18% 
populace; 

Teocentrická hodnotová orientace 

6. denominačního typu ("V přírodě člověk poznává Boha a chová se podle toho.") 
- asi 6% populace; 

7. kulturně civilizační okruh ("Předkové nám předali přírodu v téměř neporušeném 
stavu. Je naší povinností předat ji ve stejném stavu potomkům.") - asi 19% 
populace. 

Výsledky mohou být zkreslené. Lidé totiž mohou odpovídat ne podle toho, jak 
skutečně jednají, ale podle toho, jakou odpověď považují za "žádoucí". 
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Bylo také zjištěno, že věkové skupiny obyvatel do 35 let a nad 60 let deklarují 
k životnímu prostředí citlivější vztah, než věková skupina 36 - 60 let. Ta má 
k životnímu prostředí vztah o poznání chladnější, kalkulativnější, až v jistém smyslu 
,!cynický" (citováno podle Hubíka, 1993). 

Změnu hodnotových orientací považujeme pro řešení globálních problémů ze tří 
uvedených faktorů za nejpodstatnější. Podle De Rosnaye "lidská společnost 
dospěla na významnou křižovatku své historie. Po ekonomii přežití v primitivních 
společnostech a po ekonomii růstu ve společnosti průmyslové se nyní musíme 
orientovat na ekonomii rovnováhy v postindustriální společnosti, čili na 
ekospolečnost. Hlavním cílem již nebude ekonomický růst a zisk, ale zvyšování 
blahobytu růstem materiálních statků." 

Je tu však jedna potíž. Zatímco politický systém je možné změnit za několik dní, 
ekonomický systém za několik let, hodnotové orientace lidí se mění v průběhu 
desetiletí. Vyhrocující se ekologická krize a další globální problémy nám však tolik 
času neposkytují. Jsme tedy pod tlakem a pod tlakem se může změna hodnot 
urychlit. Změnu mohou vyvolat přinejmenším tři faktory: 

a) Strach - teprve reálný strach z důsledků našeho způsobu života může přinést 
změnu chování. Jde však o nedobrovolné, vynu~ené přijetí změny; 

b) Osobní zkušenost - např. s ozónovou dírou. O nebezpečí ozónových děr víme 
dvacet let. Nehnulo s námi ani to, co se dělo už před deseti lety na jižní 
polokouli. Teprve osobní zkušenost s působením ozónové díry u nás mění náš 
zájem, uvědomění i chování, a my se snažíme čelit alespoň následkům 
(ochrana očí brýlemi, ochrana kůže klobouky a krémy), když už ne příčinám; 

c) Vize možného východiska - je opakem působení strachu. Strach je negativní. 
. Potřebujeme naději, pozitivní vizi řešení a budoucnosti, která by nás dokázala 
přimět k dobrovolné změně způsobu našeho života. 

Jaké vlastně jsou klíčové hodnoty dnešní industriální společnosti, která se z 80 -
90% na vzniku a působení většiny globálních problémů podílí a jaké jsou hodnoty, 
které by byly slučitelné s trvale udržitelným způsobem života? O toto vymezení se 
pokusil zakladatel české Společnosti pro trvale udržitelný život, Josef Vavroušek 
(1993) - viz tab.č. 4. 

Ještě v širším kontextu se zabývá potřebou změny chování F. Capra (1982) v knize 
The Turning Point. Podle něj jsou potřebné tři rozhodující změny, které představují 
bod obratu ve vývoji civilizace a lidstva: 

1. Zánik patriarchátu a opětovný nástup matriarchátu (tj. novodobého 
emancipačního hnutí žen); 

2. Vyčerpání zdrojů fosilních palív a přechod do "slunečního století" (společnost 
založená na využívání obnovitelných zdrojů, především na sluneční energii), 
což povede k radikálnim změnám politického i hospodářského systému; 

3. Změna kulturního a světonázorového paradigmatu, jehož předpokladem je 
spiritualita namísto mechanistického myšlení, celistvost namísto redukcionismu 
a "ekologičnost" namísto intenzifikace a růstu. 

Podle F. Capry spiritualismus vystupuje jako atribut každé rozvinutější formy 
sebeorganizujících se systémů. Proti teorii růstu Capra klade vnitřní osobní růst 
a vývoj. 

Spiritualitu a vnitřní, duchovni růst po tisíciletí zdůrazňují světová náboženství. Zdá 
se tedy, že podle slov prof. Josefa Svobody z University of Toronto, po miliardách 
let anorganické evoluce, stamiliónech let organické evoluce a dvaceti tisíci let 
kulturní evoluce "v porodních bolestech" pronikáme do nové epochy, epochy 
evoluce etické, duchovní. (Svoboda, J, 1997). 

KAPITOLA 7 - TŘI KlÍČOVÉ FAKTORY 

Tab.č. 4 - Vymezení klíčových lidských hodnot dnešní společnosti 

Hodnoty stimulující vznik globálních Lidské hodnoty (potenci~lně) slučitelné s trvale 
i regionálnfch problémů udržitelným způsobem života 

1 extrémní kolektivismus nebo naopak sebevědomí každého jednotlivce založené na 
individualismus a sobectví možnosti svobodného rozhodování, spojené 

s vědomím sounáležitosti každého člověka 
s kolektívem i lidskou společností jako celkem, 
důraz na solidaritu a altruismus 

2 důraz na hedonismus a na maximalizaci důraz na kvalitu života, uvědomělou skromnost, 
spotřeby hmotných statků (konzumní odříkání se věcí zbytných 
způsob života) 

3 preferování kvantitativníhó růstu důraz na kvalitativní rozvoj zaměřený především na 
měřeného pomocí finančních nebo duchovní a intelektuální život a rozvíjení schopnosti 
fyzikálních stupnic člověka (předpokladem je ovšem uspokojení 

základních materiálních potřeb) 

4 jednostranný důraz na lidská práva rozvoj lidských práva svobod při podstatném 
a svobody, narušení vědomí zvýšení vědomí spoluzodpovědnosti za vývoj lidské 
zodpovědnosti společnosti i za stav přírody 

5 kořistnický vztah k přírodě' vědomí sounáležitosti s přírodou, úcta k životu ve 
všech jeho formách i k přírodě jako celku 

6 přeceňování rozsahu a hloubky našich vyvarování se všech činností, jejichž případné 
znalostí, jednostranný důraz na negativní důsledky nemůžeme s vysokou 
racionalitu pravděpodobností posoudit (princip předběžné 

opatrnosti) i doplnění racionálního přístupu intuicí 

7 jednostranné zdůrazňování soutěživosti doplnění soutěživosti kooperací v zájmu dosažení 
jako motoru vývoje vyšších společných cílů 

8 oslabení pudu sebezáchovy člověka vědomí negatívních důsledků činnosti člověka 

9 rezignace na spolurozhodování o věcech rozvoj samospr~vné (participativní) demokracie, 
společných, pasivita, bezduché přejímání tvořivá aktivita 
cizích vzorů, infantilizace společnosti 

10 netolerance k názorům jiných, vzájemná tolerance, snaha o vcítění, řešení 
nesnášenlivost, řešení problémů silou problémů jednáním 

11 neomezený počet dětí v rodině plánované rodíčovství, zaměřené na stabilizaci 
regionální i světové populace 

12 preferován í krátkodobých zájmů před vědomí dlouhodobých důsledků lidských činností, 
zájmy dlouhodobými a trvalými, život na odpovědnost vůči budoucím generacím 
úkor budoucích generací 

lověk byl celé období své existence na přírodě závislý a bojovalo své přežití. 

siloval o osvobození se z této závislosti. Dosáhl (v rozvinutých zemích) 
č 
U 
p 
o 
O 

otravinové zabezpečenosti, ale trvalo alespoň jednu generaci, než uvěril, že jde 
stav trvalejší a nadměrný konzum potravin pro něj přestal být neodolatelně lákavý. 
bdobné je to s dalšími potřebami - ošacením, obydlím, vybavením domácností. .. 

kušenost dlouhodobé zabezpečenosti nás posouvá k potřebám dalším, "vyšším". Z 
P 
u 
a 

ři omezených zdrojích planety se budeme muset více a více orientovat na 
spokojování potřeb nemateriální povahy (namísto luxusního auta, jachty 
osobního letadla pro každého). 

okusme se přirovnat vývoj lidstva k vývoji jedince. Zpočátku je jedinec také závislý P 
n 
m 
a rodičích (především na matce) a ti jsou pro něj téměř vším. Podobně to bylo 
ožná se závislostí lidí na přírodě. Postupně člověk dospívá, získává sílu, 
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dovednosti i zkušenosti a začíná se vůči rodičům bouřit. Dostává se do puberty. 
Snad je lidstvo dnes v podobném stadiu. Máme už dostatečně velké možnosti, 
abychom přírodě mohli ublížit, cítíme se být pány světa, ale nemáme dostatek 
zodpovědnosti vůči přírodě, ani vůči sot)ě samým. Z puberty pak jedinec vyspívá do 
období zralosti. Svých rodičů si váží, přestože je fyzicky silnější a třeba 
i intelektuálně vyspělejší. Je zodpovědný a jedná podle toho. Jsme-Ii jako lidstvo 
nyní v pubertě, můžeme doufat, že se také včas "probouráme" do stadia spirituality, 
etické evoluce, do fáze dospělosti a zodpovědnosti. Ale pozor. Je-Ii tato analogie 
alespoň přibližně správná, jde nyní o mnoho. Z pubertálního mladíka může vyrůst 
všestranně vyspělý člověk, osobnost, ale také nezodpovědný lump, egoista, 
požitkář, sobec. 

Kam se lidstvo i naše euro-americká civilizace, postavená na řecko-římsko
židovsko-křesťanských základech budou vyvíjet, není předem dáno. Záleží to i na 
naší angažovanosti, fantazii, na našem úsilí a vztahu k životu. 

KAPITOLA 8 - GLOBÁLNf PROBLÉMY A NAŠE VLAST 

8. Globální problémy a naše v!ast 

Před lidstvem vyvstávají na prahu 21. století dva kardinální problémy: ekologické 
ohrožení biosféry a nebezpečí konfrontace rozvinutého Severu (mezi "Sever" ale 
patří např. i industrializovaná Austrálie či Nový Zéland) s neindustrializovaným 
Jihem. 

Je velmi důležité, jak se ke globálním problémům a vztahům k zemím Jihu postaví 
občané českého, resp. slovenského státu, jeho vládní i nevládní představitelé. 
Předstírat, že se nás uvedené problémy netýkají by bylo krátkozraké 
a nezodpovědné a přílišná zahleděnost jen do vlastních problémů může vést ke 
ztrátě velkorysosti, ke ztrátě "horizontu". Argumenty, že jsme příliš malá země, že 
jsme příliš chudí, že jsme dříve nevlastnili kolonie a není to tedy náš problém, 
neobstojí. Jako země, která usiluje o návrat mezi demokratické a civilizované země 
bychom měli přijmout díl spoluzodpovědnosti nejen za naši vlast, ale i za vývoj ve 
světě. 

Řada lidí i institucí upřímně hledá řešení, jak napomoci tomu, aby ve světě 
nevznikla nová opona, tentokrát ne mezi Východem a Západem, ale mezi chudými 
a bohatými, mezi Jihem a Severem. My jednoznačně patříme mezi země Severu. 
Kdosi výstižně poznamenal, že vesničan ze Súdánu by neviděl žádný podstatný 
rozdíl mezi řeznictvím v Hamburgu a v Praze. To, že v jednom obchodě je nabízeno 
padesát druhů salámů a ve druhém dvacet, by pro něj bylo zanedbatelné. 

Jak můžeme pomoci zemím Jihu? Různě, a rozhodně naše úsilí bude mít smysl. 
Naše vláda by se po vzoru západoevropských států mohla zavázat poskytovat 
0,7% ze svého hrubého domácího produktu ročně na rozvoj zemím Třetího světa. 
Holandsko a Švédsko věnují ročně pomoc. ve výši 1 %, Spojené státy vyčleňují 
0,2 až 0,4% z HOP. Tyto země si pak získávají vysoké mezinárodní uznání a 
respekt. 

Je pravda, že formy vládní pomoci mívají často problematický osud. Peníze bývají 
zpronevěřeny,zboží rozkradeno místními vládci a gangy, potraviny jsou 
distribuovány tak, aby neposlušné regiony mohly být tímto způsobem vydírány. 
V případě potravinové pomoci jsou obyvatelé kriticky postižených oblastí 
shromažďováni do uprchlických táborů, kde se po čase stávají apatickými, 
vykořeněnými ze svého prostředí, neschopnými aktivní a cílevědomé činnosti na 
svoji záchranu. Nicméně i Vlády se u~í a rozvojové formy pomoci se zdokonalují. 
Neděláme si iluze, že bychom byli ochotni v nejbližších letech věnovat 1 % z HOP 
na rozvojovou pomoc. Existují však další formy pomoci, které mohou být užitečné 
a které mohou být přínosné i pro nás samotné. Nejsme-Ii schopni či ochotni darovat 
své peníze nebo hmotné prostředky, můžeme se podělit o svůj talent, zkušenosti, 
odbornost. Utvářejí se "trojúhelníky pomoci", např. mezi Holandskem, Českou 
republikou a Nikaraguou. Holanďané financují rozvojové projekty ve vybraných 
místech či regionech (kanalizace, elektrifikace, podpora zemědělství, ... ), Česká 
republika dodá levnější odborníky a pracovníky, Nikaragua je příjemcem pomoci. 

V západních zemích existuje řada nevládních organizací a nadací, které využívají 
tzv. volunteers (dobrovolníků) a poskytují finančně nenáročné formy pomoci. Česká 
republika by se mohla ve větší míře zapojit do některých programů, případně další 
projekty vytvářet. Naši odborníci, především mladí lidé, kteří by byli ochotni vyjet za 
uhrazení režijních nákladů, by mohli učjt, léčit, pomáhat s výstavbou základů 
infrastruktury apod. Možná se do skutečných potřeb lidí, kteří žijí v odlišných 
kulturních,' r>řírodních i sociálně-ekonomických podmínkách, dokážeme vcítit lépe, 
než naši více industriálně vyspělí západní sousedé. Taková pomoc bývá cílená, 
konkrétní a účinná. Těm, kteří pomoc poskytují, přinese navíc jazykové a odborné 
zdokonalení, také však větší rozhled a poznání rozmanitosti světa. Celé společnosti 
se pak tento vklad jistě vrátí ve formě mezinárodního ocenění, lepšího porozumění 
globální vzájemné závislosti a otevření se celému světu, nejen západnímu. 
A existují ještě méně institucionalizované formy rozvojové pomoci a spolupráce. 

NEJSME-LI SCHOPNI Čl 
OCHOTNI DAROVAT 

HMOTNÉ PROSTŘEDKY, 
MŮŽEME SE PODtLrr O 
svůJ TALENT, ZKUŠE
NOSTI, ODBORNOST 
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Obr.č. 26 - Rozvojová pomoc ze zemí OECOIDAC v roce 1987 v miliardáchDSO 
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, Volně upraveno podle Corson, w., H., OO~or(l990) 

Uvedeme dva příklady: 

1. Ve Spojených státech existuje nevládní organizace "Children International". 
Zprostředkuje tzv. adopce dětí druhými rodiči. Jde o to, že kdokoliv z rozvinuté země 
(i od nás), kdo se zaváže platit měsíčně 12 - 20 dolarů, může symbolicky adoptovat 
chudé dítě z vybrané rozvojové země. Tato částka je dítěti poskytována na jídlo, 
základní ošacení, na výdaje na vzdělání nebo vyučení se řemeslu. Je tudíž nutné 
zavázat se poskytovat uvedenou částku delší dobu. Dítě má povinnost dvakrát do 
roka napsat "adoptivním rodičům" něco o sobě. Možnost této "adopce na dálku" již 
existuje i v České republice. 

Tato forma pomoci se stává velmi populární a rozšířenou. Je totiž konkrétní 
a osobní. Je tu také jistota, že peníze nebudou zpronevěřeny nebo neúčelně 
využity. Dárce může sledovat v průběhu času účinky své pomoci. Protože pro nás je 
i 12 dolarů měsíčně značná částka, bylo by možné tuto sumu skládat ve větší 
skupině - např. ve farnosti, ve skautském oddíle, ve škole. 

2. Stalo seto na podzim roku 1992 ve Francii. Ministr školství vystoupil v televizním 
pořadu společně s populárním zpěvákem a vyzvali všechny francouzské školáky, 
aby ve stanovený den přinesli, kdo bude ochoten, balíček rýže. Rýže pak bude 
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Obr.č. 27 - Rozvojová pomoc ze zemí OECOIDAC v roce 1987 v procentech z hrubého 
domácího produktu 
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Volně upraveno podle Corson, w., H., OOoor(l990) 

shromážděna ze všech tříd, ze všech škol, ze všech regionů do jednoho centra 
a odvezena do Somálska jako dar hladovějícím dětem. Akce proběhla úspěšně 
a sesbíraly se stovky, možná tisíce tun rýže, které mohly několik dní sytit somálské 
děti. 

Jsme přesvědčeni, že šlo o výborný nápad. Nejde ani tak o samotnou rýži. Francouzská 
vláda jistě mohla bez problémů uvolnit částku, která by nákup stejného množství 
umožnila. Jde o to, že děti v celé Francii diskutovaly se svými učiteli, co se děje 
v Somálsku. Pak žádaly své rodiče, aby jim dali balíček rýže, nebo peníze na jeho 
nákup a bavily se s nimi o tom znovu. Poté ve škole viděly, jak se z malých sáčků 
naplňuje několik velkých pytlů rýží, která řadě vrstevníků ve vzdálené zemi umožní 
přežít. V televizi viděly, jak jsou tisíce takových pytlů nakládány do letadla a poté možná 
i sledovaly záběry, jak je pomoc distribuována. Francouzi tak nepomohli jen somálským 
dětem, pomohli především sobě. Investovali do své budoucnosti. Děti se spolupodílely 
na něčem užitečném a konkrétním ve věku, kdy jsou ještě citlivé vůči utrpení druhých. 
Je pravděpodobné, že v dospělosti budou lépe připraveny na glob,ální problémy, se 
kterými budou konfrontovány. A někteří z nich budou možná zastávat jednou vlivná 
místa, ze kterých se dá ledacos podstatně ovlivnit. Akce měla určitě význam i pro rodiče 
dětí. Rodiče jsou nejcitlivější a nejotevřenější právě vůči svým dětem. Přes ně byli 
schopni vnímat poselství ministra školství a populárního zpěváka mnohem lépe, než 
kdyby se k nim dostalo přímo ze sdělovacího prostředku nebo od šéfa v zaměstnání. 

RODiČE JSOU 
NEJCITLlVĚJšl A 
NEJOTEVŘENĚjšl VŮČi 
SVÝM DĚTEM 
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Bylo by možné vzpomenout další formy rozvojové pomoci či spolupráce. Bylo by 
také možné připomenout náš podíl na ničení ozónové vrstvy, tropických pralesů, na 
vzniku skleníkového efektu, na diskriminujících pravidlech mezinárodního obchodu. 
Šlo nám však jen o apel na vytváření pocitu spoluzodpovědnosti za vývoj a osud 
života na planetě. Některé organizace a nadace, zabývající se touto problematikou 
již vznikly. Mezi nimi nejznámější a snad i nejefektivnější, hodné podpory 
a následování jsou aktivity Nadace Člověk v tísni. 

Hodně se mluví o spolupráci Východ-Západ, kde jsme my byli několik let 
přijímajícími a obdarovanými. Nezapomínejme i na spolupráci Sever-Jih, kde by 
darujícím a pomáhajícím měl být Sever k němuž jednoznačně patříme. 

KAPITOLA 9 - POTŘEBA PŘEDVíDÁNí 

9. Potřeba předvídáni 

MOTTO: 

NEPOTŘEBUJEME ZNÁT SVOU BUDOUCNOST, POTŘEBUJEME O NÍ SNÍT, PŘEMÝŠLET A 

SPOLUVYTVÁŘET JI. 

V celé historii lidstva bylo naše učení založeno na principu pokus-omyl-zkušenost. 
Učili jsme se ze své minulosti, z nabyté zkušenosti. Podle autorů sedmé zprávy 
Římskému klubu "Učení bez hranic" (No Limits to Learning) je nejvyšší čas, 
abychom si osvojili "anticipační" učení, tedy učení založené na předvídání možných 
důsledků našich dnešních činností. Když v minulosti náčelník či vojevůdce prohrál 
bitvu, byla to tragédie pro kmen nebo národ. Když lidé ve starověku intenzívním 
zavlažováním zasolili půdu nebo dobytkem vypásli a zničili pastviny, byla to opět 
tragédie pro kmen,národ či určitou kulturu a pro postižené ekosystémy. 

Dnes však, jak jsme si na řadě hrozících globálních problémů ukázali, naše 
technické možnosti jsou tak veliké, že dokážeme ohrozit nejen fungování biosféry, 
ale i sebe jako lidstvo. 

Za okamžik vstupu do éry globální závislosti a spoluzodpovědnosti mohou být 
považovány atomové výbuchy nad Japonskem v srpnu roku 1945. Nemůžeme si už 
dovolit něco vyzkoušet a ze získané zkušenosti následně vyvodit poučení. Dnes 
kupříkladu nevíme určitě, jestli již započal proces klimatických změn, způsobených 
skleníkovým efektem. Měl by však platit princip předběžné opatrnosti. Cítíme, že si 
zahráváme s džinem (spíše s mnoha džiny najednou), kterého bychom po 
vypuštění už vůbec nemuseli zvládnout. Potřebujeme se proto učit nejen 
z minulosti, nýbrž i ze své budoUcnosti. Nemáme na mysli pokusy o předpovězení 
určité konkrétní budoucnosti. To nejde, není-Ii člověk prorokem. Lze však předvídat 
tendence a trendy, které pro budoucí vývoj mohou být rozhodující. Tím se zabývá 
prognostika (nazývaná také "futurologie" nebo "studia budoucností"). 

Roy Amara (1981) charakterizoval studia budoucností takto: 

1. budoucnost se nedá předvídat; 

2. budoucnost není predeterminovaná (není nevyhnutelná); 

3. budoucí výsledky se dají ovlivnit (třeba nepatrně) individuálními volbami. 

Studia budoucností (futures studies - množné číslo naznačuje, že jde o studium 
řady možných budoucností, které potenciálně mohou nastat) mají význam 
především kvůli uvedenému třetímu bodU. Budoucnost se dá, třeba jen nepatrně, 
naším jednáním ovlivnit. Pokud se dá budoucnost naším úsilím ovlivnit a my jsme 
ochotni a schopni dohodnout se na společných cílech, můžeme svou budoucnost 
spoluvytvářet. To je'nesmírně důležité. Z člověka - příjemce osudu, životního údělu, 
se stává aktivní spolutvůrce své vlastní budoucnosti i budoucnosti nás všech. To 
s sebou nutně nese i tzv. participaci, spoluúčast, angažovanost. Již nemusíme 
a neměli bychom být pasívními pozorovateli dění kolem nás (v rovině politického 
systému tomu odpovídá zastupitelská demokracie), ale v dobrém smyslu 
angažovanými občany, hledajícími a spolutvořícími tu nejlepší z mnoha možných 
budoucností (tomu v rovině politického systému odpovídá participativní 
demokracie). 

Před námi - jednotlivci, národy, lidstvem - je mnoho možných budoucností. Je 
dobré seznámit se s varovnými prognózami (co se stane, když určité trendy budou 
pokračovat v budoucnu) a poučit se z nich. Varovnými prognózami se zabýval na 
sklonku komunistické vlády u nás Miloš Zeman a skvěle dokazoval naprostou 
bezperspektivnost tehdejšího ekonomického i politického systému. Je však 
potřebné vytvářet i prognózy žádoucího vývoje (jaké jsou naše cíle a co je nutné 
udělat, aby žádoucích cílů bylo dosaženo). Je třeba fantazie i odvahy k přijetí 

POTŘEBUJEME SE UČIT 
NEJEN Z MINULOSTI, 
NÝBRž I ZE sVÉ 
BUDOUCNOSTI 

SVOU BUDOUCNOST 
MŮŽEME SPOLU
VYTVÁŘ8 - Z ČLOVĚKA 
PŘÚEMCE OSUDU SE 
STÁVÁAKfíVNI 

SPOLUTVůRCE sVÉ 
VLASTNí BUDOUCNOSTI 

PŘED NÁMI JE MNOHO 
MOŽNÝCH BUDOUC
NOSTI- NASTANE 

JENOM JEDNAZ NICH 

ZA BUDOucí VÝVOJ 
JSME VŠICHNI 
SPOLUZODPOVĚDNI UŽ 
DNES 

81 



VSTUP DO TŘETíHO 
TiSíCilETí BY MĚLA BÝT 

RAOOSTNA UDAlOST 

82 

OHROŽENA PLANETA na prahu 21.sloletí 

skutečnosti, že nastane jedna z mnoha možných budoucností a že za budoucí 
vývoj jsme všichni spoluzodpovědni už dnes. 

Je-Ii budoucnost ovlivnitelná a my jsme za ni spoluzodpovědni, je třeba jednat. 
Potřebujeme pozitivní vize možných budoucností, které nám dají naději, že 
problémy jsou řešitelné. Naděje, to "světlo na konci tunelu", dává odvahu k jednání. 
A jednat je třeba co nejdříve. Za dva roky, to znamená za 730 dní, neboli zhruba za 
17 000 hodin, začne rok 2 000 - přelomový rok konce 20. století a vstupu lidstva do 
3. tisíciletí. Lidé vždy spojovali kulatá výročí, velké předěly s určitými obavami, ale 
i s nadějemi na změnu. Je žádoucí využít tuto energii, udělat to nejlepší, čeho jsme 
schopni právě teď, v letech, která nám zbývají do konce století, i v prvních letech, 
která další století otevřou. Vstup do třetího tisíciletí by přece neměla být příprava na 
pohřeb, má to být radostná událost. 

Já jsem pramen všeho života, 

jsem příliv, který do vás vstoupí, 

přinese život a zase odejde. 

Jsem utrpení, které do vás vstoupí, 

rozerve vás a zase odejde. 

Jsem láska, která do vás vstoupí 

a trvá na věčnost. 

Vy zajatci, pochopte mne. 

Osvobodím vás od vaší vědy, 

od vašich zákonů, 

od vašich formulí, 

od otroctví ducha, 

od determinismu, 

krutějšího, než je osudovost. 

Jsem skulina v krunýři zbroje, 

já jsem okénko v žaláři, 

já jsem chyba ve výpočtu, 

já jsem život. 

A vztyčíte proti mně svou bídnou 

lidskou logiku, 

zatímco já právě od ní osvobozuji. 

Pojďte ke mně. Tu sladkost světla, 

to světlo lásky, já vám navrátím. 

Nepodmaním si vás. 

Vy, kterým se stala trpkou činnost, 

jež nikam nevede, pojďte ke mně. 

Neboť já jsem ten, který přijímá. 

Nesl jsme vaše úzkosti zvěře, 

KAPITOLA 9 - POTŘEBA pŘEovfoÁNf 

které zabili mláďata. 

Nesl jsme vaše nevyhojitelné nemoci 

a bylo vám ulehčeno. 

Ale tvá nemoc, můj dnešní zástupce, 

je bída mnohem vyšší a nezhojitelná 

a proto ji ponesu jako ty druhé. 

Ponesu přetěžké řetězy ducha. 

Já jsem ten, který nese břemeno světa. 

Poj ďte ke mně, budete hraj ícími si dětmi. 

Vy, jenž zmítá každodenní mocné úsilí, 

pojďte ke mně. 

Dám vašemu úsilí smysl, 

takže bude ve vašem srdci pevně stát, 

udělám z něho lidskou věc. 

Kruté, suché a zoufalé jsou vaše lásky, 

milenci dneška. 

Pojďte ke mně 

a já z nich udělám lidskou věc. 

Z vašich úprků za požitky těla 

i z vašich smutných návratů, 

pojďte ke mně 

a já z nich udělám lidskou věc. 

Neboť já jsem ten, 

který stanul v obdivu nad člověkem, 

já jsem jediný, 

kdo může vrátit člověka jemu samému. 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Část II. 

Stav světa w. databáze 

Ecofutures 2000 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

10. Stav světa - databáze ECOFUTURES 2000 

10.1. Úvod 

V letech 1994-95 vznikla idea sestavení globálního projektu, který by vypovídal 
o stavu světa se zaměřením na krizi lidských hodnot a s tím spojenou globální 
environmentální krizi na přelomu tisíciletí z pohledu středoevropanů. Přijat byl 
pracovní název Ecofutures 2000. Tento projekt považujeme za dlouhodobý, 
nicméně jsme pociťovali potřebu uzavřít jeho vstupní etapu, která probíhala v letech 
1995-97 bez jakéhokoliv finančního pokrytí. Za část aktivit spojených s tímto 
projektem je možno považovat také první vydání knížky Ohrožená planeta a vydání 
trojdílné publikace Šok z prosperity - Čítanka z globální prqblematiky. 

Náplní první etapy projektu bylo sestavení databáze zemí světa, rozdělené do 
několika tematických okruhů. Údaje pro jednotlivé položky databáze byly čerpány 
z existujících mapových a tabulkových přehledů a databází Oejich seznam je 
uveden v literatuře), data byla podle možností autorů aktualizována a obohacena 
o nové interpretované charakteristiky. 

Údaje v databázi jsou rozděleny do šesti skupin: 

• A - základní údaje a využití země (celkem 7 položek) 
• B - politický, etnický a náboženský aspekt (celkem 5 položek) 
• C - demografický aspekt (celkem 10 položek) 
• O - zdravotní a sociální aspekt (celkem 12 položek) 
• E - celková výkonnost ekonomiky (celkem 11 položek) 
• F - odvětvové ekonomické údaje - energie, zemědělství, doprava (celkem 

12 položek). 

Celkem je v databázi uvedeno 57 položek a dohromady 9770 údajů pro 190 států. 

10.2. Základní údaje a využití země 

v této skupině jsme shromáždili data v sedmi položkách: 

A1 - plocha území státu 
A2 - plocha obdělávaného území 
A3 - relativní plocha obdělávaného území 
A4 - urbanizace území 
A5 - rozšíření lesů 
A6 - celkové využití území 
A7 - nevyužitelná plocha 

A 1 Plocha území státu 

udává velikost území v km2
. Na světě existují suverénní celky s velmi malou 

rozlohou (Monako 2 km2
, Nauru 21 km2

, Tuvalu 24 km2
, San Marino 61 km2

, 

Lichtenštejnsko 160 km2
, Marshallovy ostrovy 181 km2

), i obrovské územní celky 
vystupující jako jeden stát (Ruská federace 17,075 mil. km2

, Kanada 9,970 mil. km , 
Čína 9,573 mil. km2

, Spojené státy 9,529 mil. km2
, Brazílie 8,500 mil. km2

, Austrálie 
7,682 mil. km2

. 

Údaje o velikosti země byly k dispozici pro 190 států. Střední hodnota velikosti státu 
je 701,5 tis. km2 (nejvíce se mu přibližují Myanmarsko a Zambie). Česká republika 

NÁPLNI PRVNI ETAPY 
PROJEKTU· 
ECOFUTURES 2000 
BYLO SESTAVENI 
DATABÁZE ZEMI SVĚTA 

ÚDAJE V DATABÁZI JSOU 
ROZDĚLENY DO ŠESTI 
SKUPIN 

PLOCHA úZEMI STÁTU: 

1. RUSKO 17,075 MIL.KM2 
2. KANADA 9,970 MIL.KM2 
3. ČINA 9,573 MIL.KM2 
4. USA 9,529 MIL.KM2 
5. BRAZíLIE 8,500 MIL.KM2 

186.licHTENŠT. 160 KM2 
187. SANMtlRINO 61 KM2 
188. TLNALU 24 KM2 
189. NAURU 21 KM2 
190. fv1oNAKo 2 KM2 
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PLOCHA OBotLÁVANtHO 
ÚZEMI 

1. RUSKO 2,220 MIL.t<M2 
2. USA 1,899 MIL.t<M2 

3. INDIE 1,690 MIL.t<M2 
4. ČINA 1,009 MIL.t<M2 

5. BRAZfLlE 0,758 MIL.t<M2 

186. ANOORRA 20 t<M2 
187. TLNALU 18t<M2 

188. SAN MARINO 10 t<M2 
189. fv1ot..IAKo 2t<M2 
190. NAURU 1,4t<M2 

RELA TIVNI PLOCHA 

OBDĚLÁVANtHO ÚZEMI 

1.fv1ot..IAKo100% 
2. SINGAPUR 94,8 % 
3. BARBADOS 76,7 % 

4. JUGOSLÁVIE 76,1 % 
5. ARlJÉNIE 75,0 % 

186. KATAR 0,4 % 
187. SP.ARAB. EMIR. 0.2 % 

188. MAURETÁNIE 0,2 % 
189. KLNAJT 0,2 % 

190. OMA.N 0,2 % 

URBANIZACE ÚZEMI 

1.fv1ot..IAKo 100% 
2. SINGAPUR 100 % 

3. BELGIE 97 % 
4. KLNAJT 96 % 

5. VELKÁ BRITÁNIE 92 % 

186. UGANDA 12 % 
187. OMA.N 11 % 
188. NEPAL 10 % 

189. BURUNDI 6 % 
190. RWANDA 6 % 
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svou velikostí 78,9 tis. km2 zaujímá 114. místo a Slovenská republika velikostí 
49,0 tis. km2 126. místo mezi státy světa. 

A2 Plocha obdělávaného území 

udává, kolik plochy území (v km2
) je zemědělsky využíváno, nebo jinak kultivováno. 

Nejvyšší hodnotu dosahují velké země - Rusko, Spojené státy, Indie, Čína (více 
než 1 mil. km2 obdělávaného území), více než 500 tis. km2 obdělávaného území má 
Brazílie. Nejnižší hodnotu dosahují především malé státy (Nauru, Monako, San 
Marino, Tuvalu, Andorra, Bahrain - do 20 km\ ale i některé středně velké státy 
(Kuvajt, Katar). 

Údaje o ploše obdělávaného území byly k dispozici pro 190 států. Střední hodnota 
je 85.643 km2 obdělávaného území (nejvíce se této hodnotě přibližují Maroko, 
Afgánistán, Bangladéš a Bělorusko). Ceská republika hodnotou 51.530 km2 

zaujímá 50. místo a Slovenská republika hodnotou 24.500 km2 76. místo mezi 
státy světa. 

A3 Relativnf plocha obdělávaného území 

udává, kolik plochy v procentech z celkové rozlohy území je zemědělsky využíváno, 
nebo jinak kultivováno. Nejvyšší hodnotu dosahují městské státy - Monako 
(100 %), Singapur (94,8 %), dále Barbados (76,7 %), Jugoslávie (76,1 %) a 
Arménie (75,0 %), nejnižší hodnotu, méně než 1 % kultivovaných ploch, dosahují 
pouštní státy jihozápadní Asie a Afriky (Omán, Kuvajt, Mauretánie, Spojené 
Arabské Emiráty, Katar, Namibie, Saudská Arábie) a země málo osídlených 
tropických oblastí (Surinam, Papua - Nová Guinea). 

V Číně je kupříkladu kultivovaných jen zhruba 10% území, v Brazílii je to méně než 
1 %, v Austrálii něco přes 5%, v Kanadě méně než 5% a v Egyptě je to jenom něco 
přes 2 procenta. 

Údaje o relativní ploše obdělávaného území byly k dispozici pro 190 států. Střední 
hodnota je 21,8 % obdělávaného území (nejvíce se této hodnotě přibližují Jižní 
Korea, Nizozemí a Dominika). Česká republika hodnotou 65,3 % zaujímá 8. místo 
a Slovenská republika hodnotou 50,0 % 20. místo mezi státy světa. 

A4 Urbanizace území 

vyjadřuje v procentech kolik lidí žije ve městech. Problémy s růstem velkoměst mají 
dnes především rozvojové země. Většina přistěhovalců z venkova však většinou 
končí v tzv. slumech - nejchudších čtvrtích, které kolem měst vytvářejí prstence 
zoufalství a beznaděje. Vysoce urbanizované jsou i evropské státy, kde však vývoj 
měst probíhal pomaleji, po staletí. Celkově nejvyšší hodnoty urbanizace· dosahují 
městské státy (Monako, Singapur - 100 %), následují západoevropské země 
(Belgie, Velká Británie, Island, San Marino, Nizozemí) a některé asijské státy 
(Kuvajt, Brunei, Izrael, Katar) s urbanizací nad 90 %. Nejnižší stupeň urbanizace 
mají obecně africké země (Rwanda, Burundi, Uganda, Malawi, Etiopie, Niger) 
a částečně jihoasijské země (Nepál, Omán, Kambodža, Bhútán) s urbanizací méně 
než 15 %. 

Údaje o urbanizaci území byly k dispozici pro 190 států. Střední hodnota je 50,2 % 
obyvatelstva v zemi žijícího ve městech (tuto hodnotu dosahují Maroko, Jihoafrická 
republika a Sýrie). Česká republika hodnotou 65 % zaujímá 56.-59. místo 
a Slovenská republika hodnotou 57 % 76.-79. místo mezi státy světa. 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

A5 Rozšffení lesů 

údaj udává, kolik procent rozlohy států je pokryto lesními porosty. Existují státy, 
které jsou prakticky bez lesů (Bahrain, Džibuti, Haiti, Island, Jordánsko, Kuvajt, 
Libye, Mauretánie, Niger, Pákistán, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, Spojené 
arabské emiráty). Nejvážnější je situace na Blízkém východě a v některých 
saharských státech. 

Haiti je varovným příkladem ekologické katastrofy - nezodpovědné hospodaření 
s lesy bylo završeno před lety ropným embargem (namířeným proti vojenské 
diktatuře), v jehož důsledku lidé vykáceli ještě poslední zbytky dostupných dřevin. 

Větší zastoupení lesů mají především rozvojové země v tropické oblasti, kde se 
vyskytuje tropický deštný les (např. Kongo 58%, Indonésie 60%, Brazílie 66%), ale 
také některé severské země (např. Finsko 77%, Kanada 49%). Největší zastoupení 
lesů je v Surinamu, Guayaně a na Šalamounových ostrovech (nad 90 %). 

A6 Celkové využití území 

jedná se o orientační údaj, vyjadřující procento rozlohy státu, které je dnes lidmi 
využíváno pro zemědělství, lesní hospodaření a urbanizaci. Rozlišovali jsme pět 
kategorií, pro 13 zemí nebyly k dispozici data. 

< 10% 
10-30 % 
30-50% 
50-70% 

>70% 
* údaje nejsou k dispozici 

Celkem 22 zemí 414 %) bylo v nejvyšší kategorii využití území (kupříkladu 9 zemí 
bývalého SSSR, z evropských zemí Kypr, Recko, Maďarsko, Irsko, 5 afrických 
zemí). V kategorii do 10 % využitého území je celkem 19 zemí (12 %) - patří sem 
zejména pouštní státy (Egypt, Středoafrická republika, Jordánsko, Libye, Omán, 
Katar, Spojené Arab. Emiráty) státy v tropickém pásmu s řídkým osídlením (Belize, 
Guayana, Laos, Papua - N.Guinea, Rwanda, Surinam, Zaire), případně horské 
a severské státy (Finsko, Norsko, Bhútán). 

Česká republika a Slovenská republika jsou obě v kategorii 50-70 % využitého 
území. 

A 7 Nevyužitelná plocha 

udává, kolik procent území je nevyužitelných a není je možné kultivovat ani při 
dostatku investic. Nejvyšší hodnoty dosahují pouštní státy Blízkého východu 
a Afriky (Egypt, Spojené arab. emiráty, Omán, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libye, 
Džibuti - nad 90 %) ale i např. země bývalého Sovětského svazu ve střední Asii 
(Kyrgyzstán, Tádžikistán 93%, Turkmenistán 98%). 

Nejnižší hodnotu nevyužitelných ploch, znamenající nejvyšší podíl využitelných 
ploch pro hospodářskou činnost a urbanizaci, dosahují různé státy - kupříkladu 
Monako, Moldávie, Svatý Tomáš, Gabun (1-2 %), Surinam, San Marino, 
Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Singapur, Severní Korea (4-5 %). 

. Údaje o relativním zastoupení nevyužitelných ploch byly k dispozici pro 190 států. 
Střední hodnota je 33,8 % nevyužitelného území (nejvíce se této hodnotě přibližují 
Guatemala, Lotyšsko, Uzbekistán). Česká republika hodnotou 12 % zaujímá 152.-
161. místo a Slovenská republika hodnotou 9 % 168.-172. místo mezi státy světa. 

RozšlŘENI LESŮ: 

1. SURINAM 95 % 
2. GUYANA 94 % 
3. ŠALAWOUN. OST. 91 % 
4. BELIZE 88 % 
5. BRUNEI 87 % 

185. EGYPT o % 
186.KLNAJT 0% 
187. LIBYE 0% 
188. fv1ot..IAKo 0% 
189. SJAA. EMIRÁ1Y 0% 

CELKOvt \JYULlTI: 

>70% - ARlJÉNIE, MR
BAJDžAN, BANGLADtš, 
BoTSWANA, BURUNDI, 
KYPR, DoMINIK. REP., 
ŘECKO, MAĎARSKO, IRSKO, 
KAZACHSTÁN, 
KYRGVZSTÁN, LESOTHO, 
LITVA, MolDÁVIE, M0N
GOLSKO, JiLNr AFRIKA, 
SVAZUSKO, SÝRIE, 
TURKlv'ENISTÁN, UKRAJINA, 
UZBEKISTÁN 

<10 % - BELIZE, BHúTÁN, 
KANADA, SrŘEDOAFR. REP., 
EGYPT, FINSKO, GUAYANA, 
JORDÁNSKO, LAOS, LIBÉRIE, 

. LIBYE, NORSKO, OMA.N, 
PAPUA-N.GUINEA, KATAR, 
RWANDA, SURINAM, Sr. 
ARAB. EMIRÁ1Y, ZAIRE 

NMULrrELNÁ PLOCHA: 

1. TURKMENISTÁN 98 % 
2.EGYPT 97% 
3.Sp. AR. EMIRÁ1Y 97 % 
4.OMA.N 95% 
5. JORDÁNSKO 94 % 

186. SURINAM 4 % 
187.GABUN 2% 
188. SV. TOMÁŠ 1 % 
189. MolDÁVIE 1 % 
190.fv1ot..IAKo 1 % 
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Tabulka A - Základní údaje a využití země států světa 
Stát A1 A2 A3 A4 AS AG A7 

km2 km2 % % % % % 
Stát A1 A2 A3 A4 AS AG A7 Guyana 215083 4950 2,3 31 94 <10 16 

km2 km2 % % % % % Haiti 27700 9050 32,7 30 1 50-70 48 
Afgánistán 652225 80540 12,3 19 3 50-70 39 Honduras. 112 088 17780 15,9 45 41 30-50 31 
Albánie 28748 7130 24,8 36 53 30-50 21 Chile 756626 55280 7,3 85 12 10-30 64 
Alžírsko 2381741 76100 3,2 54 2 10-30 81 Chorvatsko 56538 23700 41,9 51 36 50-70 4 
Andorra 468 20 4,3 63 22 <10 28 Indie 3170000 1689500 53,3 26 17 50-70 25 
Angola 1246700 35000 2,8 28 19 10-30 32 Indonésie 1 919317 208800 10,9 32 60 10-30 24 
Antigua a Barbuda 442 80 18,1 31 22 10-30 62 Irák 438317 54500 12,4 70 4 10-30 60 
Argentína 2770000 360500 13,0 86 22 50-70 14 Irán 1648000 148300 9,0 57 11 30-50 51 
Arménie 29800 22350 75,0 70 14 >70 29 Irsko 70285 8000 11,4 57 6 >70 15 
Austrálie 7682300 486000 6,3 85 19 50-70 25 Island 102819 1540 1,5 90 1 10-30 80 
Ázerbajdžán 86 (l00 36370 42,0 54 40 >70 57 Itálie 301278 122000 40,5 70 29 50-70 22 

Izrael 20770 4180 20,1 90 6 50-70 62 Bahamy 13939 160 1,1 64 19 · 67 

Jamajka 10991 2690 24,5 54 22 30-50 41 Bahraín 695 20 2,9 83 1 · 91 

Bangladéš 143393 91350 63,7 18 6 >70 19 Japonsko 377835 45780 12,1 77 63 10-30 20 
Jemen 531869 175500 33,0 21 8 10-30 61 Barbados 430 330 76,7 38 23 · 14 

Belgie 30518 7430 24,3 97 20 30-50 33 Jižnf Afrika 1 225815 131 690 10,7 50 4 >70 13 
Belize 22965 530 2,3 47 88 <10 51 Jižnf Korea 99263 21440 21,6 74 66 10-30 12 
Bělorusko 207600 91350 44,0 67 31 50-70 9 Jordánsko 88572 4180 4,7 68 1 <10 94 
Benin 112680 18380 16,3 40 45 10-30 48 Jugoslávie 102173 77 800 76,1 52 28 50-70 14 
Bhútán 47000 1020 2,2 13 60 <10 36 Kambodža 181916 30560 16,8 12 69 10-30 6 
Bolívie 1100000 33970 3,1 58 45 10-30 9 Kamerun 475442 69650 14,6 42 44 30-50 14 
Bosna a Hercegovina 51129 23000 45,0 36 46 50-70 5 Kanada 9970610 467800 4,7 77 49 <10 56 
Botswana 581730 13600 2,3 27 25 >70 20 Kapverdy 4033 400 9,9 32 2 10-30 84 

Katar 11427 40 0,4 90 1 <10 94 
Kazachstán 2717300 353200 13,0 58 6 >70 12 

Brazílie 8500000 757800 8,9 77 66 10-30 6 

5765 70 1,2 90 87 10-30 ... 57 Brunei 

Keňa 582646 23700 4,1 25 2 10-30 25 
Kiribati , 811 370 45,6 35 3 30-50 45 

Bulharsko 110994 41340 37,2 69 33 50-70 10 

Burkina 274400 26330 9,6 17 16 30-50 27 

Burundi 27816 13250 47,6 6 9 >70 9 Kolumbie 1140000 56950 5,0 71 52 30-50 15 

Komory 1862 970 52,1 28 16 30-50 33 

Kongo 342000 6770 2,0 42 58 30-50 8 
Kostarika 51100 6050 11,8 44 28 50-70 12 

Čad 1 284000 31550 2,5 32 9 30-50 52 

Česká republika 78864 51530 65,3 65 33 50-70 12 

Čína 9572909 1008830 10,5 27 13 30-50 45 

Dánsko 43093 26200 60,8 85 12 50-70 24 Kuba 110861 32360 29,2 73 16 50-70 20 
Kuvajt 17818 30 0,2 96 O 10-30 92 
Kypr 9251 4320 . 46,7 69 30 >70 69 

Dominika 751 170 22,6 25 59 10-30 33 

Dominikánská rep. 48443 14700 30,3 62 22 >70 14 

Kyrgyzstán 198500 13900 7,0 38 40 >70 93 

Laos 236800 9000 3,8 19 57 <10 39 

Džibutsko 23200 460 2,0 81 1 <10 91 

Egypt 997739 24860 2,5 44 O <10 97 

Libye 1757000 21270 1,2 82 O <10 91 

Lesotho 30355 3000 9,9 21 66 >70 23 

Ekvádor 272 045 25400 9,3 58 43 10-30 32 

Eritrea 117400 75100 64,0 15 5 50 70 32 

Libanon 10400 3000 28,8 84 8 10-30 61 Estonsko 45226 19450 43,0 71 . 50-70 25 

Etiopie 1133882 139300 12,3 12 13 50-70 30 Libérie 99067 3710 3,7 46 48 <10 19 

Lichtenštejnsko 160 40 25,0 46 35 39-50 25 

Litva 65301 11050 16,9 69 28 >70 20 

Fidži 18274 2400 13,1 39 65 10-30 19 

Filipíny 300076 79000 26,3 44 26 30-50 33 

Lotyšsko 64610 \ 16800 26,0 70 45 50-70 34 

Lucembursko \ 2586 \ 630 24,4 86 34 30-50 17 

Madagaskar \587041 ·25300 4,3 25 27 50-70 12 

Maďarsko .93033 52940 56,9 66 18 >70 12 

Finsko 338145 24100 7,1 63 77 <10 24 

Francie 551500 189280 34,3 74 25 50-70 16 

Gabun 267667 4520 1,7 47 71 10-30 2 

Gambie 10689 1650 15,4 22 10 10-30 58 

Ghana 238533 28200 11,8 35 42 10-30 31 Makedonie 25713 4880 19,0 54 35 50-70 21 

Mafajsie 330442 43700 13,2 45 54 10-30 27 

Malawi 118484 23760 .'20,1 12 37 30-50 25 

Grenada 344 140 40,7 65 16 30 50 50 

Gruzie 69700 20900 30,0 56 9 30-50 70 
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Maledivy 298 39 10,1 26 3 ' 10-30 84 

Mali 1248574 2073b 1,7 26 10 10-30 68 

Malta 316 130 41,1 88 15 30-50 57 

Guatemala 108889 18350 16,9 40 39 10-30 34 

Guinea 245857 15760 6,4 27 27 10-30 13 

Guinea-Bissau 36125 3200 8,9 21 72 50-70 12 
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Stát A1 A2 A3 A4 A5 AG A7 Stát . A1 Al A3 A4 A5 AG A7 
km2 km2 % % % % % km2 km2 % % % % % 

Maroko 458730 84010 18,3 50 20 30-50 14 Sv. Kryštof a Nevis 269 140 52,0 49 37 50-70 41 
Marshallovy ostrovy 181 60 33,1 65 22 30-50 30 Sv. Lucie 617 170 27,6 46 7 30-50 52 
Mauritius 2040 1070 52,5 41 28 50-70 16 Sv. Vincenc 389 170 43,7 25 27 50-70 31 
Mauretánie 1030700 1950 0,2 39 1 30-50 48 Svatý Tomáš 1001 370 37,0 41 48 30-50 1 
Mexiko 1960000 247500 12,6 71 25 50-70 27 Svazijsko 17364 1800 10,4 32 6 >70 13 
Mikronésie 701 240 34,2 19 31 30-50 30 Sýrie 185180 56230 30,4 50 4 >70 23 
Myanmarsko (Barma) 676577 100670 14,9 25 44 10-30 35 Šalamounovy ostrovy 28370 550 1,9 16 91 <10 6 
Moldávie 33700 17860 53,0 48 38 >70 1 . Španělsko 504783 204160 40,4 79 51 50-70 8 
Monako 2 2 100,0 100 O >70 1 Švédsko 449964 29840 6,6 84 68 50-70 35 
Mongolsko 1566500 13540 0,9 59 9 >70 11 Švýcarsko 41293 4120 10,0 63 30 50-70 25 
Mozambik 812379 30900 3,8 30 22 50-70 22 T ádžikistán 143100 10000 7,0 31 >50 50-70 93 
Namibie 824292 6620 0,8 29 15 50-70 31 Taiwan 36000 9000 25,0 75 52 10-30 23 
Nauru 21 1 6,7 48 0-5 10-30 93 Tanzánie 942799 51900 5,5 22 38 10-30 11 
Německo 356733 123970 34,8 86 31 50-70 16 Thajsko 513115 196200 38,2 23 25 30-50 11 
Nepál 147181 23190 15,8 10 37 10-30 53 Togo 56785 14270 25,1 29 25 10-30 26 
Niger 1 267000 37400 3,0 15 2 10-30 89 Tonga 779 540 69,3 31 11 >70 17 
Nigérie 923768 310850 33,7 35 17 50-70 8 Trinidad a Tobago 5128 1180 23,0 66 37 30-50 31 
Nikaragua 131779 12680 9,6 61 51 30-50 21 Tunisko 164 150 49230 30,0 57 4 50-70 49 
Nizozemi 41863 8920 21,3 89 10 50-70 30 Turecko 779452 275410 35,3 61 26 30-50 27 
Norsko 323878 8580 2,6 76 31 <10 71 Turkmenistán 488100 9800 2,0 45 0-10 >70 98 
Nový Zéland 270986 5010 1,8 85 28 50-70 20 Tuvalu 24 18 75,0 43 0-20 >70 25 
Omán 306000 470 0,2 11 19 <10 95 Uganda 241040 66000 27,4 12 32 50-70 29 
Pákistán 796095 205000 25,8 33 2 30-50 63 Ukrajina 603700 390000 64,6 68 15 >70 19 
Panama 75517 5680 7,5 54 41 10-30 24 Uruguay 176215 14460 8,2 89 4 50-70 12 
Papua-Nová Guinea 462840 3830 0,8 16 79 <10 16 Uzbekistán 447400 277 000 61,9 40 4 >70 34 
Paraguay 406752 21760 5,3 51 32 30-50 7 Vanuatu 12190 950 7,8 18 75 10-30 86 
Peru 1285216 36960 2,9 72 53 10-30 22 Velká Británie 244110 70770 29,0 92 10 30-50 14 
Pobřeží Slonoviny 320763 40900 12,8 40 34 10-30 25 Venezuela 912050 37700 4,1 84 52 10-30 42 
Polsko 312683 148450 47,5 63 28 50-70 12 Vietnam 331033 67950 20,5 20 26 10-30 51 
Portugalsko 92389 27600 29,9 35 34 30-50 25 Zaire 2345095 66000 2,8 40 50 <10 13 
Rakousko 83855 15250 18,2 59 47 30-50 20 Zambie 752614 51880 6,9 42 43 50-70 13 
Rovníková Guinea 28051 2300 8,2 37 65 10-30 42 Západni Samoa 2831 1245 44,0 23 47 30-50 9 
Rumunsko 237500 106220 44,7 55 27 50-70 11 Zimbabwe 390757 27340 7,0 30 23 10-30 31 
Rusko 17075000 2220000 13,0 74 46 10-30 41 
Rwanda 26271 10120 38,5 6 7 <10 12 

Řecko 131 957 39400 29,9 64 47 >70 10 

Salvador 21041 7320 34,8 44 6 50-70 31 

San Marino 61 10 16,4 90 3 10-30 4 10.3. Politický, etnický a náboženský aspekt 
Saudská Arábie 2240000 11750 0,5 77 1 30-50 59 

Senegal 196712 52250 26,6 41 39 50-70 17 
V této skupině jsme shromáždili data v pěti položkách: 

Severní Korea 122762 23620 19,2 60 75 10-30 5 81 - politický systém 
Seychely 455 60 13,2 59 19 10-30 59 82 - členství v mezinárodních organizacích 
Sierra Leone 71740 17810 24,8 34 26 50-70 31 83 - etnické rozdělení 

Singapur 633 600 94,8 100 7 10-30 5 

Slovensko 49.035 24500 50,0 57 37 50-70 9 

84 - náboženství 
85 - ozbrojené síly 

Slovinsko 20256 8930 44,1 49 51 50-70 6 

Somálsko 637000 10710 1,7 37 1 30-50 40 

Spojené arabské emiráty 83600 170 0,2 78 O <10 97 
B 1 PolitickV s'l.stém 

Spojené státy (USA) 9529063 1899150 19,9 75 32 50-70 26 tento údaj může být u některých států zavádějící, rozdíl mezi deklarací politického 
Srí Lanka 65610 22050 33,6 22 27 30-50 37 systému a realitou může být značný. Například Kongo se deklarovalo jako 
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Středoafrická rep. 622436 19830 3,2 48 49 <10 35 

Súdán 2503890 124780 5,0 23 18 10-30 54 

demokratická republika a boje mezi vládními ozbrojenými silami a milicemi opozice 
si koncem r. 1992 vyžádaly mnoho mrtvých. Naproti tomu Monako se deklaruje jako 

91 
Surinam 163820 590 0,4 65 95 <10 4 
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konstituční dědičná monarchie, přitom reálný život obyvatel odpovídá evropským 
demokratickým standardům. 

Státy se hlásí k následujícím typům politického uspořádání: 

Republika 
Prezidentská republika 
Demokratická republika 
Komunistická lidová republika 
Lidová republika 
Islámská republika 
Islámská prezidentská republika 
Federativní republika 
Parlamentní republika 
Parlamentní demokratická spolková republika 
Prezidentská spolková republika 
Socialistická republika 
Demokratická lidová republika 
Parlamentní spolková republika 
Parlamentní federativní republika 
Prezidentská federativní republika 
Parlamentní republika v rámci Commonwealthu 
Prezidentská republika v rámci Commonwealthu 
Nezávislá republika v rámci Commonwealthu 
Republika v rámci Commonwealthu 
Monarchie 
Federace se sedmi emiráty 
Parlamentní většinová aristokracie v rámci Commonwealthu 
Parlamentní monarchie v rámci Commonwealthu 
Parlamentní federativní monarchie v rámci Commonwealthu 
Konstituční monarchie v rámci Commonwealthu 
Parlamentní knížectví 
Emirát 
Parlamentní monarchie 
Sultanát 
Konstituční monarchie 
Vojenský režim 
Parlamentní demokratická volená monarchie 
Konstituční dědičná monarchie 
Absolutistická monarchie 

82 Členství v mezinárodních omanizacfch 

vypsáno je členství států v hlavních mezinárodních organizacích, s použitím 
následujících zkratek: 

OSN - Organizace spojených národů 
ECO - Organizace pro hospodářskou spolupráci 
OBSE - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
Arabská liga 
OAPEC - Organizace arabských zemí vyvážejících ropu 
OAJ - Organizace africké jednoty 
SADC - Jihoafrické rozvojové společenství 
OPEC - Organizace zemí vyvážejících ropu 
Rada Evropy 
CARICOM - Karibské společenství 
COMMONWEAL TH - Britské společenství národů 
OAS - Organizace amerických států 
OECS - Organizace východoafrických států 
SELA - Latinsko-americký hospodářský systém 
ALADI- Latinsko-americké integrační společenství 
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Mercosur - Společný trh jižní části jižní Ameriky 
ANZUS - Tichomořský bezpečnostní pakt 
APEC - Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce 
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
SNS - Společenství nezávislých států 
AKP - 69 států v Africe, v Karibské oblasti a v Tichomoří - signatáři asociační 
dohody EU v Lomé 
ZEU - Západoevropská unie 
Andský pakt 
OAJ - Organizace africké jednoty 
Severská rada 
Centroamerica 4 
Jihotichomořské fórum 
Europaral 

83 Etnické rozdělení 

udává složení obyvatelstva podle národností nebo etnických skupin. Především 
v Africe je situace nepřehledná, v rámci jednotlivých státních celků žijí různé 
národnosti, etnické skupiny, ale i desítky a stovky kmenů, jejichž historická území 
jsou proťata ad(l1inistrativně vyčleněnými hranicemi dnešních států. 

84 Náboženství 

udává příslušnost obyvatel k jednotlivým vyznáním, příp. církvím v procentech 
(vyznání - např. křesťanství; církev - katolická církev, pravoslavná církev apod.). 

Obyvatelé států se hlásí k následujícím vyznáním a církvím: 
M - muslimové 

S -sunnité 
Š-šíité 

O - ostatní 
K-křesťané 

KT - katolická církev 
P - protestanti 
OR - ortodoxní (pravoslavná církev) 
A - anglikánská církev 
L-Iuteráni 
Arménská církev 
Adventisté 
Presbyteriáni 

Ž-židé 
LN - lidová náboženství 
BV - bez vyznání 
H - hinduisté 
PN - přírodní náboženství 
B - buddhisté 
Bahajci 
Spiritisté 
Animisté 
Sikhové 
Šintoisté 
Čchondogjo 
Konfuciáni 
Čínská náboženství 
Šamanisté 
Africká církev 
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85 Ozbrojené sílv 

tento údaj vyjadřuje nárůst nebo pokles početních stavů armád jednotlivých zemí 
mezi lety 1985 a 1992. V případě Angoly se počet vojáků v uvedeném období zvýšil 
více než dvaapůlkrát, v Botswaně více než dvakrát, v Kambodži téměř čtyřikrát, 
v Čadu dvakrát, v Kolumbii více než dvakrát, v Gabunu dvakrát, v Malawi dvakrát, 
na Maltě více než dvakrát, v Mosambiku více než třikrát, v Saudské Arábii 
dvaapůlkrát, v Sierra Leone dvakrát, na Srí Lance téměř třikrát, v Ugandě téměř 
čtyřikrát. Všimněme si, že až na případ Malty jde o chudé rozvojové, zpravidla 
nestabilní země. 

Za uvedené období snížila své vojenské stavy Argentina o 40%, Bulharsko o 28%, 
Ghana o 52%, Guyana o 70%, Maďarsko o 24%, Irák o 26% Oako důsledek 
prohrané války v Perském zálivu), Laos o 30%, Mongolsko o 58%, Nikaragua 
o 77%, Jižní Afrika o 92%, Španělsko o 32% a Uruguay o 23%. U většiny státy tyto 
poklesy souvisí s pádem komunistických a vojenských totalitních režimů. 

Tabulka 81- Politický aspekt států světa 

Stát 81 82 
Afaánistán Islámská republika OSN, ECO 
Albánie Prezidentská republika OSN,OBSE 
Alžírsko Republika Arabská liaa, OAPEC, OAJ, OPEC, OSN 
Andorra Parlamentní knlžectvi Rada Evropy, OSN 
Anaola Lidová republika AKP, OAJ, SADC, OSN 
Antigua a Barbuda Parlamentní monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, OECS, 

Commonwealthu SELA, OSN 
Araentina Federativní republika ALADI, Mercosur, OAS, SELA, OSN 
Arménie Parlamentnl republika SNS,OBSE,OSN 
Austrálie Parlamentnl federativní monarchíe v ANZUS, APEC, Commonwealth, OECD, OSN 

rámci Commonwealthu 
IAzerbaídžán Parlamentní republika ECO, SNS, OBSE, OSN 
Bahamy Parlamentní monarchíe v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, SELA 

Commonwealthu 
Bahrain Emirát Arabská liaa, OAPEC, OSN 
Bangladéš Republika Commonwealth, SAARC, OSN 
Barbados Parlamentnl monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, SELA, OSN 

Commonwealthu 
Belaie Parlamentnl monarchíe EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN, ZEU 
Belize Parlamentní monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, SELA, OSN 

Commonwealthu 
Bělorusko Republika SNS,OBSE,OSN 
Benín Prezídentská republika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 
Bhútán Konstituční monarchie SAARC,OSN 
Bolívie Prezídentská republika ALADI, Andský oakt, OAS, SELA, OSN 
Bosna a Herceq. Republika OBSE, OSN 
Botswana Prezidentská republika AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN 
Brazílie Prezidentská spolková republika ALADI, Mercosur, OAS, SELA, OSN 
Brunei Sultanát APEC, ASEAN, Commonwealth, OSN 
Bulharsko Republika Evrooská rada, OBSE. OSN 
Burkina Prezidentská republika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 
Burundi Prezidentská republika AKP, OAJ, OSN 

ad Prezidentská republika AKP, OAJ, OSN 
Česká republika Republika Rada Evroov, OBSE, OSN, OECD 

ína Socialistická republika APEC,OSN 
Dánsko Parlamentnl monarchie EU, Rada Evropy, NATO, Severská rada, OECD, 

OBSE, OSN 
Dominika Parlamentní republika v rámci AKP, CARICOM. Commonwealth, OAS, OECS, 

Comm6nwealthu SELA, OSN 
Dominikánská rep. Prezidentská republika AKP,OAS.SELA,OSN 
Džibutsko Prezidentská republika AKP, Arabská líqa, OAJ, OSN 
Eqypt Prezidentská republika OSN, OAJ, Arabská liaa, OAPEC 
Ekvádor Prezidentská republika ALADI, Andský pakt. OAS, SELA, OSN 
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Stát 81 82 
Eritrea Republika OAJ, OSN 
Estonsko Parlamentni republika Rada Evropy, OBSE, OSN 
Etiopie Demokratická lidová republika AKP, OAJ, OSN 
Fidži Republika AKP, Jihotichomorské forum, OSN 
Filipiny Prezidentská republika APEC,ASEAN,OSN 
Finsko Parlamentni republika EU, Rada Evropy, Severská rada, OECD, OBSE, 

OSN 
Francie Parlamentni reoublika EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN, ZEU 
Gabun Prezidentská republika AKP, OAJ, OPEC, OSN 
Gambie Vojenský režim AKP, Commonwealth, ECOWAS, OAJ, OSN 
Ghana Prezidentská republika AKP, Commonwealth, ECOWAS, OAJ, OSN 
Grenada Konstitučni monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, OECS, 

Commonwealthu SELA, OSN 
Gruzie Reoublika SNS, OSN 
Guatemala Prezidentská republika Centroamericana 4, OAS, SELA, OSN 
Guinea Prezidentská reoublika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 
Guinea':'Bissau Prezidentská republika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 
Guvana Prezidentská reoublika AKP, CARICOM. Commonwealth, OAS, SELA, OSN 
Haiti Prezidentská republika AKP, OAS, SELA, OSN 
Honduras Prezidentská reoublika Centroamerica 4, OAS, SELA, OSN 
Chile Prezidentská republika ALADI, APEC; OAS, SELA, OSN 
Chorvatsko Reoublika OBSE, OSN 
Indie Parlamentni republika Commonwealth, SAARC, OSN 
Indonésie Prezidentská reoublika ASEAN,OPEC, OSN 
Irák Prezidentská republika Arabská liga, OAPEC, OPEC, OSN 
Irán Islámská orezidentská republika ECO, OPEC. OSN 
Irsko Parlamentni republika EU, Rada Evropy, OECD, OBSE, OSN 
Island Parlamentni republika ESVO, Rada Evropy, NATO, Severská rada, OECD, 

OBSE, OSN 
Itálie Parlamentni reoublika EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN, ZEU 
Izrael Parlamentní republika OSN 
Jamajka Parlamentní monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, SELA, OSN 

Commonwealthu 
Japonsko Parlamentní monarchie v rámci APEC,OECD,OSN 

Commonwealthu 
Jemen Republika Arabská liga, OSN 
Jižní Afrika Reoublika v rámci Commonwealthu Commonwealth, OAJ, SADC, OSN 
Jižní Korea Prezidentská republika APEC,OSN 
Jordánsko Konstituční monarchie Arabská liga, OSN 
Juqoslávie Federativní republika 
Kambodža Konstituční monarchie OSN 
Kamerun Prezidentská republika AKP, Commonwealth, OAJ, OSN 
Kanada Parlamentní monarchie v rámci APEC, Commonwealth, NAFTA, NATO, OAS, OECD, 

Commonwealthu OBSE, OSN 
Kapverdy Reoublika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 
Katar Absolutisl. monarchie, emirát Arabská liga, OAPEC, OPEC, OSN 
Kazachstán Prezidentská reoublika ECO,SNS,OBSE,OSN 
Keňa PrezidentsRá republika AKP, Commonwealth, OAJ, OSN 
Kiribati Prezidentská republika AKP. Commonwealth, Jihotichomorské forum 
Kolumbie Prezidentská republika ALADI, Andský pakt. G 3, OAS, SELA, OSN 
KomorY Prezidentská republika AKP, Arabská liga, AOJ. OSN 
Konao Demokratická republika AKP, OAJ, OSN 
Kostarika Prezidentská reoublika OAS, SELA, OSN 
Kuba Socialistická republika OAS, SELA, OSN 
Kuvajt Emirát Arabská liga, OAPEC, OPEC, OSN 
Kvor Prezidentská republika Commonwealth, Rada Evroov, OBSE, OSN 
Kyrgyzstán Reoublika ECO,SNS,OBSE,OSN 
Laos Lidová republika OSN 
Libve Lidová republika Arabská liga, OAPEC, OAJ, OPEC, OSN 
Lesotho Konstituční monarchie AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN 
Libanon Parlamentni republika Arabská liga, OSN 
Libérie Prezidentská reoublika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 
Lichtenštejnsko Parlamentní monarchie EFTA, Rada Evropy, OBSE, OSN 
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Stát 81 82 Stát 81 82 
Lotyšsko Republika Rada Evropy, OBSE, OSN Singapur Parlamentní republika APEC, ASEAN, Commonwealth, OSN 
Lucembursko Konstituční monarchie EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN, ZEU Slovensko Republika Rada Evropy, OBSE, OSN 
Madélgaskar Republika AKP, OAJ, OSN Slovinsko Republika Rada Evropy, OBSE, OSN 
Maďarsko Parlamentní republika Rada Evropy, OBSE, OSN Somálsko Prezidentská republika AKP, Arabská liga, OAJ, OSN 
Makedonie Republika OSN Spoj. arab. emiráty Federace se sedmi emiráty Arabská liga, OAPEC, OPEC, OSN 
Malajsie Parlamentní dem. volená monarchie APEC, ASEAN, Commonwealth, OSN Spojené státy (USA) Parlamentní federativní republika ANZUS,APEC,NAFTA,NATO,OAS,OECD,OBSE, 
Malawi Prezidentská republika AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN OSN 
Maledivy Prezídentská republika v rámci Commonwealth, SAARC, OSN Srí Lanka Prezídentská republika Commonwealth, SAARC, OSN 

Commonwealthu Středoafrická rep. Prezidentská repUblika AKP, OAJ, OSN 
Mali Prezidentská republika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN Súdán Republika AKP, Arabská liga, OAJ, OSN 
Maíta Parlamentní republika Commonwealth, Rada Evropy, OBSE, OSN Surinam Prezidentská repUblika AKP, CARICOM, OAS, SELA, OSN 
Maroko Konstituční monarchie Arabská liga, OSN, OAJ Sv. Kryštof a Nevis Parlamentní monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, OECS, 
Marshallovy ostrovy Republika Jihotichomorské forum, OSN Commonwealthu SELA, OSN 
Mauritius Republika AKP, Commonwealth, OAJ, OSN Sv. Lucie Parlamentní monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonweafth, OAS, OECS, 
Mauretánie Prezidentská republika AKP, Arabská IiQa, ECOWAS, OAJ, OSN Commonewealthu SELA, OSN 
Mexiko Prezidentská republika ALADI, APEC, G-3, NAFTA, OAS, OECD, SELA, Sv. Vincenc Parlamentní monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, OAS, OECS, 

OSN Commonwealthu SELA, OSN 
Mikronésie Republika Jihotichomorské forum, OSN Svatý Tomáš Prezidentská republika AKP, OAJ, OSN 
Myanmarsko (Barma) Socialistická republika, vojenský OSN Svazijsko Monarchie AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN 

režim Sýrie Prezidentská republika' Arabská liga, OAPEC, OSN 
Moldávie Republika SNS, OBSE, OSN Salamounovy ostrovy Parlamentní monarchie v rámci AKP, CARICOM, Commonwealth, Jihotichomorské 
Monako Konstituční dedičná monarchie OBSE, OSN Commonwealthu forum, OSN 
Mongolsko Republika OSN Spanělsko Parlamentní monarchie EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE,.OSN, ZEU 
Mozambik Republika AKP, OAJ, SADC, OSN Svédsko Parlamentní monarchie EU, Rada Evropy, Severská rada, OECD, OBSE, 
Namibie Prezidentská republika AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN OSN 
Nauru Parlamentní republika v rámci Commonwealth, Jihotichomorské forum Svýcarsko Parlamentní spolková republika EFTA, Rada Evropy, OECD, OBSE 

Commonwealthu T ádžikistán Republika ECO,SNS,OBSE,OSN 
Německo Parlamentní republika EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN, ZEU Taiwan Republika APEC 
Nepál Konstituční monarchie SAARC, OSN Tanzánie Prezidentská federativní republika AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN 
Niger Prezidentská republika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN Thajsko Konstituční monarchie APEC,ASEAN,OSN 
Nigérie Prezidentská republika, vojenský AKP, Commonwealth, ECOWAS, OAJ, OPEC, OSN Togo Prezidentská repUblika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 

režim Tonga Konstituční monarchie v rámci AKP, Commonwealth, Jihotichomorské forum 
Nikar~ua Prezídentská republika Centroamericana 4, OAS, SELA, OSN Commonwealthu 
Nizozemí Parlamentní monarchie EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN Trinidad a Tobago Prezidentská republika v rámci AKP, Commonwealth, CARICOM, OAS, OECS, 
Norsko Pé,lrlamentní monarchie EFTA, Rada Evropy, NATO; Severská rada, OBSE, Commonwealthu SELA, OSN 

OECD,OSN Tunisko Prezidentská republika Arabská liga, OAJ, OSN 
Nový Zéland Parlamentní monarchie v rámci ANZUS, APEC, Commonweaíth, OECD, Turecko Parlamentní republika ECO, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN 

Commonwealthu Jihotichomorské forum, OSN Turkmenistán Republika ECO,SNS,OBSE,OSN 
Omán Sultanát Arabská liga, OSN Tuvalu Parlamentní monarchie v rámci AKP, Commonwealth, Jihotichomorské forum 
Pákistán Federativní republika Commonwealth, ECOP, SAARC, OSN Commonwealthu 
Panama Prezidentská republika OAS, SELA, OSN Uganda Prezidentská republika AKP, Commonwealth, OAJ, OSN 
Papua-Nová Guinea OSN, Parlamentní monarchie v AKP, APEC, Commonwealth, Jihotichomorské forum Ukraiina Republika SNS, OBSE, OSN 

rámci Commonweafthu Uruguay Prezidentská republika ALADI, Andský pakt, Mercosur, OAS, SELA, OSN 
Paraguay Prezidentská republika ALADI, Mercosur, OAS, SELA, OSN Uzbekistán Prezidentská repUblika ECO, SNS, OBSE, OSN 
Peru Prezidentská republika ALADI, Andský pakt, OAS, SELA, OSN Vanuatu Parlamentní republika v rámci AKP, Commonwealth, Jihotichomorské forum 
Pobřeží Slonoviny Prezidentská republika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN Commonwealthu 
Polsko Republika Rada Evropy, OBSE, OSN Velká Británie Parlamentní monarchie Commonwealth, EU, Rada Evropy, NATO, OECD, 
Portugalsko Parlamentní republika EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN, ZEU OBSE, OSN, ZEU, G7 
Rakousko Parlamentní demokratická spolková EU, Rada Evropy, OECD, OBSE, OSN Venezuela Prezidentská spolková republika ALADI, Andský pakt, G3, OAS, OPEC, SELA, OSN 

republika Vietnam Socialistická republika ASEAN,OSN 
Rovníková Guinea Prezidentská republika AKP, OAJ, OSN Zaire Prezidentská republika AKP, OAJ, OSN 
Rumunsko Republika Europaral, OBSE, OSN Zambie Prezidentská repllblika AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN 
Rusko Federativní republika OSN, SNS, OBSE, Rada Evropy Západní Samoa Parlamentní většinová aristokracie v AKP, Commonwealth, Jihotichomorské forum, OSN 
Rwanda Prezidentská republika AKP, OAJ, OSN rámci Commonweaíthu 
Recko Parlamentní republika EU, Rada Evropy, NATO, OECD, OBSE, OSN, ZEU Zimbabwe Prezidentská repUblika AKP, Commonwealth, OAJ, SADC, OSN 
Salvador Prezidentská republika Centroamerica 4, OAS, SELA, OSN 
San Marino Parlamentní republika Rada Evropy, OBSE, OSN 
Saudská Arábie Absoíutistická 'monarch ie Arabská liga, OAPEC, OPEC, OSN 
Senegal Prezidentská republika AKP, ECOWAS, OAJ, OSN 
Severní Korea Komunistická lidová republika OSN 
Seychely Nezávislá republika v rámci AKP, Commonwealth, OAJ, OSN 

Commonwealthu 
96 Sierra Leone Prezidentská republika v rámci AKP, Commonwealth, ECOWAS, OAJ, OSN 97 

Commonwealthu 
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Tabulka 82 - Etnický a náboženský aspekt států světa Stát 83 84 85 
Ghana Akavové 52, Masijové 16 K63,PN21,M16 .48 
Grenada Černoši 82, Míšenci 13, Běloši 1 K 94 (KT 59, P 35) O 6 * 
Gruzie Gruzíni 70, Arméni 8, Rusové 6, OR 75, M 11, Arménská církev 8 * 

Azerbajdzanci 6 

Stát 83 84 85 
Afgánistán Paštúnové 43,Tádžikové 28, Uzbekové 9 99% M (S 74, Š 25) O 1 96 
Albánie Albáncí 98, Rekové 2 M 65, K 33 (O 20, KT 13) O 2 99 
Alžírsko Arabové 82, Berbeři 17 S 99,5; KT 0,1, 00,4 82 Guatemala Indiáni 45, Mestici 45, Běloši 5, Černoši 2 KT75, P 25 141 

Guinea Fulanové 40, Malinkové 26 S 85, PN 5, K 1,5 98 

Guinea-Bissau Balanteové 27, Fulanové 23 PN 54, M 38, K 8 84 

Guyana Indové 49,Černoši 36, Míšenci 7,1ndiáni 7 K 52 (P 34, KT 18). H 34. M 9 30 

Haiti Černoši 95, Mulati 5 K 96 (KT 80, P 16), BV 1, 03 107 

Honduras Mesticové 90,lndíáni 7,Čemoši 2,Běloši 1 K 95 (KT 85, P 10) O 5 101 

Chile Mestici 92, Indiáni 7 K87 (KT 81, P 6), BV 13, Ž 0,2 91 

Andorra Španělé 46, Andořané 28, Portugalci 11, K 94 (KT 94), Ž 0,4, 05 * 
Francouzi 8 

Angola Ovimbudové 37,Mbundové 22 K 90 (KT 69, P 20), LN 9,5 258 
Antigua a Barbuda Čemoši 89, Míšenci 10, Běloši 1 K 96 (P 86, KT 10) * 
Argentina Běloši 90, Mesticové 5, Indiáni 0,1 K 92 (KT90, P2), Ž 1 60 
Arménie Arménci 93 Azerbajdzanci 2, Kurdové 2, K, M - neuvedeno * 

Rusové 2 
Chorvatsko Chorvati 78, Srbové 12, Bosňané 1 KT 76, OR 11, BV 3, P 1,5; M 1,2; * 

07 
Austrálie Běloši 95. Pův. obyv. 1,5; Asiaté 1,3 K 73 (KT 26, A 24,023), BV 13, O 96 

14 

Ázerbajdžán Azerbajdzanci 83, Rusové 6, Arméni 6 (Š 70, S 30), K - ? * Indie Indové 97, Mongolové 3 H 80, M 11, K 2,4; Sikhové 1, B 0,7 100 

Indonésie Jávanci 39, Sunďané 16, Malajci 12 M 87, K 10, H 2, B 1 102 

Irák Arabové 77, Kurdové 19, Turkmeni 1,4 M 96 (Š 62, S 34) K 4 74 

Irán Peršané 46, Azerbajdžanci 17, Kurdové 9 M 98 (Š 90, S 8), Bahajci 0,8, K 0,7 96 

Bahamy Čemosi 80, Mulati 10, Běloši 10 K 94 (P 75, KT 19), ° 6 180 
Bahrain Arabové 91, Indové 6, Pákistánci 2 M85(Š51,S34)K7,08 221 
Bangladéš Benguálci 98, ostatní 2 M 87, Hinduisté 12, O 1,3 117 
Barbados Čemoši 80, Mulati 16, Běloši 4 K 70 (KT 4, P 65), BV 17, O 12 · Irsko Irové 94, Angličané, Walesané 3,6 K 96 (KT 93, P 3,2) 95 

Island Islanďané 96, Dánové 1 K 97 (P 36, KT 1) BV 1,4; O 1,4 * Belgie Belgičané 91, Italové 2,4; Maročané 1,4 KT 75, M 1,5, P 1, BV 10 88 
Itálie Italové 94, Sardinci 3 KT 83, BV 16 92 

Izrael Židé 82, ostatní 18 Ž81, M 14, K3 123 
Belize Mexičané 44, Kreolové 30, Mayové 11 K 89 (KT 58, P 26), H 2,5; 09 117 
Bělorusko Bělorusové 78, Rusové 13, Poláci 4, OR 60, KT 8, BV 30, O 2 · Ukrajinci 3 Jamajka Černoši 75, Míšenci 13, Indové 1,3 K 61 (P 56, KT 5). BV 18 162 

Benin Fonové 40,Jombové 12, Adrové 11 PN 62, K 23 (KT 21, P 2), M 12, 03 126 Japonsko Japonci 99, Korejci 0,6 Šintoisté 40, B 38, K 4 101 

Bhútán Bhútiové 63, Gurungové 18 B 70, H 25, M 5, 00,8 · Jemen Arabové 100 M 99, 9 (S 53, Š 47) * 

Bolívie Mestici 31, Kečuánci 25, Běloši 15 KT 93, Bahajci 2,6; 05 114 Jižní Afrika Černoši 76, Běloši 13,Míšenci 8, Asiaté 3 K68, H 1,3; M 1 68 

Bosna a Herceg. Muslimové 49, Srbové 31, Chorvati 17 M 40, OR 31, KT 15, P 4, O 10 · Jižní Korea Korejci 99,9 B 28, K 24, BV 46, Konfuciáni 1 106 

Botswana Tswanové 75, Šonové 12 K 50 (KT 9, P 29, O 11) LN 49 203 Jordánsko Arabové 99, Čerkesové 0,5 S 93, K 5 141 

Brazllie Běloši 53, Mulati 22, Mestici 12,Černoši K 94 (KT 88, P 6), Spiritisté 4 108 Jugoslávie Srbové 62, Albánci 17, Černohorci 5 OR44,KT31,M12 * 
11 Kambodža Khmerové 94, Číňané 3 B 88, M 2,4; 09 386 

Brunei Malajci 67, Číňané 16, ostatní 17 M 67, B 12, K 9, 04, BV 9 110 Kamerun Fangové 20, Bamum 19, Duala 15 K 52 9KT 35, P 18) M22 Animisté 26 105 
Bulharsko Bulhaři 86, Turci 10, Romové 3,4 K 87, M 13 72 Kanada Britové 34, Francouzi 26, Němci 4, Italové K 87 (Kr 46, P 41), Ž 1, BV 7, O 4 101 
Burkina Massiové 48, Mandové 9 PN 45, M 43, K 12 (KT 10, P 2) 180 3 

Burundi Hutuové 82, Tutsiové 14, Pygmeyové 1 K79(KT65, P 14), M2, O 1, BV19 110 Kapverdy Mulati 71, Černoši 28, Běloši 1 KT 98, P2 108 

Čad Sarové 31, Arabové 26 M 40, K 33 (KT 21, P 12), PN 27 207 Katar Indové, Pákistánci 34, Arabové 45, Iránci M92, K6, H 1 125 

Česká republika Češi 94, Slováci 4, Poláci 0,7; Němci 0,5 K43(KT 39,P 4,OR 0,1), BV 40,017 · 16 

Kazachstán Kazaši 42,Rusové 37,Ukrajinci 5,Němci 5 S, K, OR, P, B - bez dat * Čina Chan 92,Čžu-an 1,4 LN 20, B 6, M 2 K 0,2, BV 71 78 

Dánsko Dánové 97, Asiaté 1,5; Skandinávci 0,5 K 90 (Luteráni 88, 02), M 1,3 99 Keňa Kikujové 21, Lukyové 14 K 73 (KT 27, P 19, O 27), PN 19 178 

Kiribati Kiribatané 97, Tuvalové 0,5; Evropané 0,4 K 92 (KT 53, P 39), Bahajci 2,4; * 
Adventisté 2 

Domínika Čemoši 91, Mlšenci 6, Indové 1,5; Běloší KT67,033 · 
0,5 

Dominikánská rep. Mulati 70, Čemoši 15, Běloši 15 KT91,09 100 Kolumbíe Mestici 58, Běloši 20, Mulati 14,Černoši 4 KT93,07 210 

Komory Komořané 97 S 99,4; K 0,5; Bahajci 0,1 * Džibutsko Somálci 62, Isové 33 S 96; KT 2, P1, OR 1 107 
Kongo Konzané 52, Tekeové 17 K 93 (KT 54, P 25, O 14) PN 5 125 

Kostarika Běloši 85, Mestici 8, Mulati 3, Černoši 3 K 97 (KT 89, P8) 03 * 
Kuba Běloši 70, Černoší 12, ostatní 18 K 43 (KT 37, P3, 02) BV 55, 02 108 

Egypt Arabizovanl Hamité 99, Beduíni S90,K10 92 
Ekvádor Mesticové 35, Běloši 25, Indiáni 20, Mulati KT92,08 135 

15 

Eritrea Tigriňové 50, Tigrejci 31 K50, M50 · Kuvajt Kuvajťané 58, Cízinci 42 M 90 (S 63, Š'27), K 8, H 2 98 

Estonsko Estonci 63, Rusové 29, Ukrajinci 3 P,OR bezdat • Kypr Řečll Kypřané 80, Turečll Kypřané 20 OR80, M 19, O 1,5 80 

Etiopie Amharové 38, Gallové 35 K57(OR52)M31,PN11 · Kyrgyzstán Kyrgyzové 57, Rusové 17. Uzbeci 13 S, K- bez dat * 

Fidži Fidžijci 50, Indové 45 K 53, H 38, M 8, Sikhové 0,7 185 Laos Laosané 67, Khmerové 17 B 58, PN 34, K 2, M 1, BV 4 70 

Filiplny Filipínci 40, Indonésané/Polynésané 30 K 94 (KT 84, P 4), M 5 93 Libye Libyjšll Arabové 89, ostatní 11 S 97, 03 116 

Finsko Finové 93, Švédové 6 K 88 (Luteráni 87), BV 11 90 Lesotho Basutové 99, 7; Evropané 0,2 KT 44, P 30, Anglikáni 12, LN 6 * 

Francie Francouzi 94, Alžlřané 1, Portugalci 1, K 78 (KT 76, P 1,4) M 4,5, Ž 1,3 91 Libanon Libanonci 80, Palestinci 12, Arméni 5 M 53 (Š 30, S 23). K 40 211 
Maročané 1 Libérie Kpelleové 19, Bassaové 14 K68, M 14, PN 19 * 

98 Gabun Fangové 36, Myongwe 15 K 96 (KT 65, P 19, O 12), PN 3 200 Lichtenštejnsko Lichtenštejnci 63. Švýcaři 16,Rakušané 8 KT 86, P 8, O 6 * 99 
Gambie Malinkové 40, Fullové 19 M95, K4 160 Litva Litevci 81, Rusové 8, Poláci 7 KT 80, O 20 * 



OHROŽENÁ PLANETA na prahu 21.stoleU DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

Stát 83 84 85 Stát 83 84 85 
Lotyšsko Lotyši 54, Rusové 34, Bělorusové 4 K88 (Luteráni 55, KT 24, aR 9) O 12 * Severní Korea Korejci 99,8; Číňané 0,2 LN16,Čchondogjo 14, B 2,K 1 ,BV 68 135 
Lucembursko Lucemburčané 70 ,Portugalci 10, Italové 5 K96 (KT95, P 1) 04 114 Seychely Kreolové 89, Indové 5, Malajci 3 K 97 (KT 87, Anglikáni 9), H 0,4 108 

Madagaskar Malgaši 99 K 51 (KT 26, P 23), PN 47 100 Sierra Leone Mendeové 35, Temuové 32 PN 52, S 39, P 5. KT 2, Anglikáni 1 200 

Maďarsko Maďaři 98, Romové 1,4; Němci 0,3 K88 (KT 64, P 23, aR 0,5), Žl, O 11 76 Singapur Číňané 77, Malajci 14, fndové 7 B,taoisté 54, M 15, K 13, H 4, BV 14 100 

Makedonie Makedonci 67, Albánci 23, Turci 4 aR bez dat * Slovensko Slováci 86, Maďaři 11, Češi 1 K 68 (KT 60, P 8), BV 10, 022 * 
Malajsie Malajci 62, Čfňané 30, Indové 8 M 53, B 17, Čínská náboženstvf 12, 116 Slovinsko Slovinci 88, Chorvaté 3 KT90, MO,7 * 

H7, K6 Somálsko Somáfci 98, Arabové 1 S 99,8; K 0,1 * 
Malawi Malawi 58, Lomwe 18 K 65 (P 34, KT 28), LN 19, M 16 204 Spoj. arab. emiráty Arabové 87, Pákistánci, Indové 9 M95 (S 81, Š 14), K4 127 
Maledivy Smfšený národ S 100 * Spojené státy Běloši 80, Černoši 12, Hispánci 9, Asiaté K 87 (P 53, KT 26), M 2 89 
Mali Bambarové 32, Fulani 14 M90, PN 9, K 1 148 (USA) 3, Indiáni 0,8 

Malta Malťané 96, Britové 2 KT 98,9, O 1,1 213 Srí Lanka Sinhálci 74, Tamilové 18 B 69, H 16, M 8, K 8 281 

Maroko Arabové 70, Berbeři 30 S 99, K 1, Ž 0,2 131 Středoafrická rep. Bandové 29, Bayové 25 Animisté 57, K 35 (KT 20, P 15) M 8 165 

Marshallovy ostro Marshallané 97 K 99 (P 90, KT 9) * Súdán Arabové 49, Dinkové 12, Nubové 8 S 75, Animisté 17, K 8 146 

Mauritius Indové, Pákistánci 68, Kreolové 25 H 53, KT 26, M 13, P 4, B 0,4 * Surinam Indové 37, Kreolové 31, Indonésané 14 K 40 (KT 22, P 18) H 26, M 19, 90 

Mauretánie Maurové 70, Čemf Afričané 30 M 99, K 0,4 113 Animisté 16 

Mexiko Mesticové 60, Indiáni 30, Běloši 9 K 95 (KT 90, P 5) Ž 0,1, BV 3 136 

Mikronésie Trukesové 41, Pohnpejonové 26 K 100 * 

Sv. Kryštof a Nevis Černoši 86, Mfšenci 11, Běloši 2 K 87 (P 76, KT 11), O 13 * 
Sv. Lucie Černoši 87, Míšenci 9 Indové 3 K 95 (KT 79. P 16) . 

Mjanmar.(Barma) Barmánci 69, Šanové 9 B 89, K 5. M 4, LN 1, H 0,5 154 Sv. Vincenc Černoši 66, Mulati 19, Indové 5. Běloši 3 K 92 (P 80, KT 12) * 

Moldávie Moldavané 65, Ukrajinci 14, Rosové 13 K 60 (aR), Ž 10 * Svatý Tomáš Černoši, Mulati, Portugalci - bez dat KT81 * 

Monako Monačané 17, Francouzi 47, Italové 17 KT87 * Svazijsko Svazijci 84, Zuluové 10 K48 (p37,Kn 1), PN 29,Animisté 21 . 
Mongolsko Mongolové 89, Turecké národy 7 B, Šamanismus, M - bez dat 42 

Mozambik Makuové 47, Tsongové 23 LN 48, K 39, M 13 318 

Namibie Osambové 50, Karangové 9 K 82 (Luteráni 51, KT 20, ... ) 018 * 
Nauru Naurové 58, Evropané 8, Čfňané 8 K 90 (P 60, KT 30), O 10 * 
Německo Němci 92, Turci 2, Jihosfované 1,3 K 85 (KT 43, P 42) M 3, Ž 0,1; O 12 94 

Nepál Nepálci 53, Bilanové 18 H 86, B 7, M 4, K 0,2 140 

Niger Haussové 53,Djermové 21 ,Tuarégové 11 S99 150 

Nigérie Hauzové 21, Jorubové 21 K49 (P 26, KT 12) M 45 81 

Nikaragua Mestici 77, Běloši 10, Čemoši 9, Indiáni 4 KT91 23 

Nizozemf Nizozemci 95, Turci 1,4; Maročané 1 K 59 (KT 34, P 25), O 5, BV 37 88 

Norsko Norové 97, Dánové 0,4; Pákistánci 0,3 Luter~ni 88, BV 3 88 

Nový Zéland Evropané 74, Mauři 10, Polynésané'4 Anglikáni 21, Presbyteriáni 16, KT 88 
15, BV 20 

Sýrie Arabové 88, Kurdové 6 M 88 (S 70), K 12 101 

Šalamounovy Melanésané 94, Polynésané 4, Evropané K 97 (P 78, KT 19), Bahájci 0,4, * 
ostrovy 0,4 Animisté 0,2 

Španěfsko Španělé 72, Katalánci 16 K 97, 4 (KT 97, P 0,4) 68 

Švédsko Švédové 90, Finové 2, Jugoslávci 0,5 Luteráni 88, KT 1,7 92 

Švýcarsko Švýcaři 84, Italové 6, Španělé 2 KT 47, P 43, M 1,5; Ž 0,3 98 

Tádžikistán Tádžikové 62, Uzbeci 24, Rusové 8 M - bez dat * 

Taiwan Tchajwanci 84, Čfňané 14 Čfnská náb. 49, B 43, K 7, M 0,5 * 

Tanzánie Namwezi,Suhuma 21, Svahilci 9 K 34, M 33, 033 116 

Thajsko Thajové 80, Číňané 12, Malajci 4 B 94, M 4, K 0,5 120 

Togo Adža-Ewové 43, Kalye-Tewové 27 Animisté 50, K 35, M 15 151 

Tonga Tonžané 99 K 92 (P 77, KT 15), Bahajci 4 * 
Trinidad a Tobago Černoši 43,fndové 36,Míšenci 16,Běloši 2 K 70 (KT 36, P 34), H 23, M 6 129 

Omán Ománci 74, Pákistánci 21 M86, H 13 166 Tunisko Arabové 98, Berbeři 1 S 99, K 0,3; Ž 0,1 100 

Pákistán Pandžábci 50, Paštúnové 13 M 97, K 1,6; H 1,5 120 Turecko Turci 86, Kurdové 11, Arabové 2 M99, KO,3 89 

Panama Mestici 60, Černoši a mulati 20, Běloši 1O, K 98 (KT 92, P 6) 98 Turkmenistán Turkmeni 73, Rusové 10, Uzbekové 9 S - bez dat * 

Indiáni 8 Tuvalu Polynésané 91, Evropané 1 K 97 (P 97, KT 0,2), Adventisté 1,4; * 

Papua-Nová Papuánci 84, Melanésané 15 P 58, KT 33, Anglikáni 5, Animisté 3 119 Bahajci 1 

Guinea Uganda Gandové 18, Tesové 9 K 78 (KT 50, P 29), M 7 389 

Paraguay Mestici 95. Indiáni 2, Běloši 2 K 98 (KT 96, P 2) 115 Ukrajina Ukrajinci 73, Rusové 22 aR, KT - bez dat * 
Peru Kečuánci 47, Mesticové 32, Běloši 12 K 98 (KT 93, P 6) 88 

Pobřeží Slonoviny Akonové 41, Kruové 17 M 38, K 27, Animisté 17, BV 13, 04 92 

Uruguay Evropského původu 86, Mestici 8, K 68 (KT 66, P 2), Ž 0,8; BV 31 77 
! Mulati/Černoši 6 

Pofsko Poláci 99, Ukrajinci 0,6 KT94. aR 1,5 93 Uzbekistán Uzbeci 74, Rusové 6, Tadžikové 5 M 80 (S 79, Š 1) * 

Portugafsko Portugalci 99 KT 95, P 0,6; Ž 0,1; M 0,1; BV 4 80 

Rakousko Rakušané 91, Chorvati 0,8; Maďaři 0,4 K 91 (KT 85, P6), O 9,5 95 

Rovnfková Guinea Fangové 83. Butiové 10 K 89, LN 5, M 0,5; BV 6 * 

Vanuatu Melanésané 97, Evropané 3 Presbyteriáni 37, Anglikáni 15, KT * 
15, Animisté 8 

Velká Británie Angličané 80, Skotové 10, Irové 4, K 80 (KT 21, Anglikáni 20, 90 
Walesané 2 Presbyteriáni 11), M 11 

Rumunsko Rumuni 89, Maďaři 7, Romové 2 aR 90, KT 5, M 0,2 106 Venezuela Mestici 69, Běloši 20, Černoši 3, Indiáni 2 K 97 (KT 95, P 2); Ž 0,1 153 
Rusko Rusové 82,Tataři 4, Ukrajinci 3, Němci 0,6 K82 * Vietnam Vietnamci 87, Tho 2 B55, KT7, M 1, 037 83 

100 

Rwanda Hutuové 90, Tulsiové 9 K74(KT65, P9), PN 17, M9 100 

Řecko Řekové 96, Makedonci 1,5, Turci 1 K 98 (aR 97, K 0,5. P 0,1), M 1,5 79 

Salvador Mesticové 90. Indiáni 10, Běloši 1 KT 94, ° 6 105 

San Marino Sanmariňané 80, Itafové 18 KT95, BV3 * 
Saud~ká Arábie Arabové 85, Jemenci 10 S99, K 1 251 

Zaire Bantická skup. 80, Súdánská skupina 15 K 94 (KT 48, P 29), Animisté 3 112 

Zambie Bembové 36, Nandžové 18, Tongové 15 K 72 (P 34, KT 26), Animisté 27 148 

Západni Samoa Polynésané 88, Euronésané 10 K 93 (P 71, KT 22) * 

Zimbabwe Afričané 98, Evropané 2 K 43 (P 18, Africká církev 14, KT 12), 115 
Animisté 40 101 

Senegal Wolofové 44, Tukuborové 24 S 94, K 5 100 



POČET OBYVATEL 
R.1994: 

1. ČíNA 1190,9MIL. 
2.INDIE 913,6 MIL. 
3. USA 260,5 MIL. 

4.INDONÉSIE 189,9 MIL. 
5. BRAZluE 159,1 MIL. 

186. MoN/IJ<o 32 TIS. 
187.licHTENŠT. 31 TIS. 

188. SAN MARINO 24 TIS. 
189. NAURU 10 TIS. 
190. TlNALU 10TlS. 

PROGNÓZA OBYVATELR. 
2000: 

1. ČíNA 1 300 MIL. 
2.INDIE 1019 MIL. 

3. USA 275 MIL. 
4. INDONÉSIE 211 MIL. 

5. BRAZluE 173 MIL. 

186. MoNN<o 30 TIS. 
187.liCHTENŠT. 30 TIS. 

188. SAN MARINO 26 TIS. 
189. TlNALU 11 TIS. 

190. NAURU 9 TIS. 
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10.4. Demografický aspekt 

v této skupině jsme shromáždili data v deseti položkách: 

C1 - počet obyvatel v r.1994 
C2 - prognóza počtu obyvatel v r. 2000 
C3 - průměrná hustota obyvatel 
C4 - reálná hustota obyvatel 
C5 - růst populace za roky 1985-94 
C6 - předpokládaný růst populace za roky 1992-2000 
C7 - doba zdvojnásobení počtu obyvatel 
C8 - podíl mladé populace 
C9 - podíl staré populace 
C10 - porovnání podílu mladých a starých lidí 

C1 Počet obwatel v r. 1994 .' 

Údaj vyjadřuje počet obyvatel v jednotlivých státech v roce 1994 (pro některé státy 
jsou údaje z jiného -roku). 

Nejlidnatější zemí na světě je Čína, kde v r. 1994 žilo téměř 1,2 mld. obyvatel, 
následuje Indie s 913 mil. obyvatel. S velkým odstupem jsou další nejlidnatější 
země - Spojené státy (260 mil. obyv.), Indonésie, Brazílie a Ruská federace 
(150-200 mil. obyv.). Mezi státy s nejmenším počtem obyvatel patří Nauru, Tuvalu, 
San Marino, Lichtenštejnsko, Monako, Sv. Kryštof (do 50 tis. obyv.), Marshallovy 
ostrovy, Andorra, Antigua, Dominika, Seychely, Kiribati, Grenada a Tonga (do 
100 tis. obyv.). . 

Údaje o počtu obyvatel byly k dispozici pro 190 států. Střední hodnota je 30,10 mil. 
obyvatel (nejvíce se této hodnotě přibližují Kanada, Tanzánie, Sudán, Alžírsko 
a Argentina). Česká republika počtem obyvatel 10,295 mil. zaujímá 70. místo 
a Slovenská republika počtem obyvatel 5,333 mil. 100. místo mezi státy světa. 

C2 Prognóza počtu obwatel v r. 2000 

Údaj vyjadřuje předpokládaný počet obyvatel v jednotlivých státech v roce 2000. 

Pořadí nejlidnatějších zemí světa se pravděpodobně změní jen minimálně - Čína 
dosáhne 1,3 mld. obyvatel, Indie překročí 1 miliardu obyvatel, USA budou mít 
275 mil. obyv., Indonésie dosáhne 211 mil. obyv., Brazílie vzroste ze 159 mil. na 
173 mil. obyvatel. Počet obyvatel v Ruské federaci o 2 milióny poklesne (ze 148 na 
146 miliónů obyvatel) a Rusko se dostane ze 6. na 7. místo ve světě. Silný nárůst 
zaznamená Pákistán (155 mil. obyv.), který se dostane před Rusko. Nad 100 mil. 
obyv. dále budou mít Bangladéš (132 mil. obyv.), Japonsko (127 mil. obyv.) , 
a Nigérie (106 mil. obyv.). U Nigérie však oproti roku 1994, kdy měla 108 mil. obyv., 
dojde k úbytku o 2 mil. obyv. 

Pořadí nejméně lidnatých států se také změní jen minimálně, u malých evropských 
států předpokládáme úbytek až stagnaci počtu obyvatel (San Marino, Monako, 
Lichtenštejnsko). 

Údaje o prognóze počtu obyvatel v r. 2000 byly k dispozici pro 190 států. Střední 
hodnota je 32,60 mil. obyvatel, t.j. o 2,5 mil. vyšší než v roce 1994. (Této hodnotě se 
nejvíce přibližují Alžírsko, Tanzánie a Kanada). Česká republika by počtem obyvatel 
10,500 mil. byla na 75. místě (pokles o 5 míst) a Slovenská republika počtem 
obyvatel 5,500 mil. na 103. místo mezi státy světa (pokles o 3 místa). Znamená to, 
že přírůstek obyvatel v našich zemích bude nižší, než je průměr ve světě. 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

C3 Průměrná hustota obwatel 

vyjadřuje průměrnou hustotu obyvatel v příslušné zemi v roce 1993. 

Největší hustotu obyvatel mají městské státy Monako (15 320 obyv/km2
) a Singapur 

(4 501 obyv/km2
). Ostrovní stát Malta má 1 148 obyv/km2

, Tchajwan má hustotu 
580 obyv/km2

• Z velkých států má největší hustotu Bangladéš (802 obyv/km2
). 

Hustota obyvatel v Číně je 123 obyv/km2
, což je stejně jako v případě Dánska 

(1200byv/km2
). Jinou otázkou jistě je, kolik procent území v Číně a v Dánsku je 

možné kultivovat a využívat. 

Rozvojové země mají obvykle nízkou hustotu obyvatel (Bollvie 7 obyv/km2
; Benin 

45 obyv/km2
; Chile 18 obyv/km2 apod.). Jsou však i rozvojové státy s vysokou 

hustotou obratel - např. Burundi 204 obyv/km2
; Haiti 249 obyv/km2

; Indie 
283 obyv/km . Mezi státy s extrémně nízkou hustotou obyvatel patří např. Austrálie 
(2,3 obyv/km2

), Kanada (2,8 obyv/km2
), Libye (2,6 obyv/km2

), Mauretánie 
(2,1 obyv/km2

), Mongolsko (1,4 obyv/km2
), Namibie (1,9 obyv/km2

), Surinam 
(2,5 obyv/km2

); Botswana (2,4 obyv/km2
). 

Údaje o hustotě obyvatel byly k dispozici pro 190 států. Střední hodnota je 
218 obyvatel na čtvereční kilometr (této hodnotě sa nejvíce při bližují Vietnam, 
Filipíny, Sv. Lucie a Jamajka). Česká republika průměrnou hustotou 131 obyv/km2 

zaujímá 47. místo na světě a Slovenská republika průměrnou hustotou 
109 obyv/km2 59. místo mezi státy světa. 

C4 Reálná hustota obwatel 

velmi zajímavý ukazatel vypočítaný jako podll počtu obyvatel a rozlohy 
kultivovaných ploch. Přibllžíme si jej na příkladu Egypta. Egypt má rozlohu 
997.739 km2 a počet obyvatel 57,5 miliónů (v r. 1994). Hustota tak činí 57 obyv/km2

, 

což nevypadá špatně, uvažujeme-Ii o přelidnění. Kultivovaná plocha Egypta však 
představuje jen 24.860 km2 (převážně delta Nilu a úrodný pás půdy kolem Nilu, 
zbytek tvoří poušt), což je jen 2,5% celého území. Reálná průměrná hustota 
obyvatel je pak v Egyptě 2.315 obyv.lkm2! To je zhruba hustota obyvatel na našich 
sídlištích velkých měst. Úvahy o přelidnění a nadměrném antropogenním tlaku se 
tak dostávají do úplně jiného světla, než když bychom uvažovali s hustotou 
57 obyv.lkm . Například hustota obyvatel v Číně tak naroste na 1190 obyv/km2 

oproti původním 123 obyv.lkm2
. 

Všeobecně lze říci, že nejvyšší reálnou hustotu mají země Bllzkého východu 
vyvážející ropu, většina ostatních zemí, včetně evropských, má reálnou hustotu 
několik set obyv.lkm2

. Nejhustěji osídlenými zeměmi jsou Kuvajt (55.033 obyv.lkm2
), 

Bahrain (32.400 obyv.lkm2 oproti původním 762 obyv.lkm\ Monako 
16.000 obyv.lkm2

, Katar 13.425 obyv.lkm2
, Spojené arabské emiráty 

10.9120byv.lkm2
. Z jiných asijských zemí má Izrael hustotu 1.297 obyv.lkm, 

Japonsko 2.726 obyv.lkm2
, Jižní Korea 2.0780byv.lkm2

, Omán 4.411 obyv.lkm2
, 

Singapur 4.698 obyv.lkm2
, z evropských zemí jsou kromě Monaka nejhustěji 

zalidněné Andorra 3.200 obyv.lkm2
, Malta 2.800 obyv.lkm2

, San Marino 
2.6000byv.lkm2

, Švýcarsko 1.730 obyv.lkm2 a Nizozemí 1.725 obyv.lkm2
. Husté 

zalidnění je i na některých souostrovích (Nauru 7.140 obyv.lkm2
, Maledivy 

8.200 obyv.lkm2
). 

Nejnižší reálná hustota obyvatel se pohybuje v rozmezí 37 -100 obyv.lkm2
, 

a vyskytuje se zpravidla ve velkých zemích s různorodými přírodními podmínkami 
(Austrálie, Kazachstán, Rusko, Kanada, Jemen, Uzbekistán, Argentina ... ). 

Údaje o reální hustotě obyvatel jsme sestavili pro 190 států. Střední hodnota je 
1320 obyvatel na čtvereční kilometr (této hodnotě sa nejvíce přibližují Belgie, 
Libanon, Izrael a Bangladéš). Česká republika reálnou hustotou 200 obyv/km2 

zaujímá 157. místo na světě a Slovenská republika reálnou hustotou 218 obyv/km2 

147. místo mezi státy světa. 

PRŮMĚRNÁ HUSTOTA 
OBYVATEL 

1. MoNN<o 15320 ooJKM2 
2. SINGAPUR 4501 ooJKM2 
3. MALTA 11~9 ooJKM2 
4. 8ANGi..ADÉš 802 ooJKM2 
5. MALEDrvv 795 ooJKM2 

186. BoTSWANA2,4aw~ 
187 AUSTRÁLIE 2,3 ooJKM2 
188.MAURETÁN. 2, 1 aw~ 
189. NAMIBIE 1,9 ooJKM2 
190.MoNGOL.1,4~ 

REÁLNÁ HUSTOTA 
OBYVATEL 

1. KlNAJT 55033 ooJKM2 
2. BAHRAlN 32400 ooJKM2 
3. MoN/IJ<o 16000 ooJKM2 
4. KATAR 13425 ooJKM2 
5. SAEMIR. 10912 ooJKM2 

186. RUSKO 67 ~ 
187. KANADA 62 ooJKM2 
188. ERITREA 50 ~ 
189. KAzACHST. 48 ~ 
190AuSTRÁl.IE. 37 aw~ 
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RočNl PŘiRŮSTEK 

OBYVATEL 1985-94: 

1. JORDÁNSKO 5,2 % 
2. KATAR 4,5 % 
3. OMAN 4,4% 

4. ANOORRII 4,2 % 
5. PAPUA-N.G. 4,2 % 

186. BlJLHARSKO--{),2 % 
187. MAĎARSKO --{),4 % 

188. KlNNT --{),5 % 
189. SURINAM --{),5 % 

190. SV.KRYŠTOF --{),5 % 

ROČNí PŘiRŮSTEK 

OBYVATEL 1992-2000: 

1. KlNNT 4,4 % 
2.AFGÁNISTÁN 4,2% 

3. KOWORY 3,6 % 
4. LIBYE 3,6 % 

5. SVAZIJSKO 3,6 % 

186. BULHARSKO--{),1 % 
187. GRENADA --{),2 % 
188. ESTONSKO --{),3 % 

189. LoTYšSKo --{),4 % 
190. RUSKO --{),5 % 
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C5 Růst populace za roky 1985-94 

vyjadřuje roční míru růstu obyvatel vyjádřenou v procentech. Tedy pokud by stát 
měl např. 1000 obyvatel, při ročním nárůstu 2,5 % bude mít na počátku 
následujícího roku 1025 obyvatel. 

V rozvojových zemích jsou přírůstky obvykle něco mezi 2 - 3 %, ale jsou i státy 
s vyšším přírůstkem (Džibutsko 4,1 %, Gambie 4,1 %, Jordánsko 5,2 %, Malawi 
4,5%, Omán 4,4%, Katar 4,5 %, Saudská Arábie 3,6 %, Sýrie 3,5 %, Spojené 
arabské emiráty 3,3%, Jemen 4,1 %). Nejvyšší přírůstky jsou tedy v oblasti Blízkého 
východu, v zemích vyvážejících ropu. Z dalších zemí mají nejvyšší přírůstky 
obyvatel Andorra, Papua-Nová Guinea (4,2 %) a Japonsko (4,1 %). 

Zápomý přírůstek (tedy snížení počtu obyvatel) zaznamenaly Lotyšsko 
a Portugalsko (-0,1 %), Bulharsko a Dominika (-0,2 %), Maďarsko (-0,4 %), 
Kuvajt, Surinam a Svatý Kryštof (-0,5 %). 

Protože v posledních letech zaznamenaly záporný přírůstek i Rusko a Česká 
republika, je zajímavé, že se tento jev vyskytuje nejhojněji v zemích bývalých 
socialistických států východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského ' 
svazu. 

Údaje o průměrném přírůstku obyvatel jsme sestavili pro 190 států. Střední hodnota 
přírůstku je 1,91 % obyvatel ročně (této hodnotě sa nejvíce přibližují Salvador, 
Brazílie, Gabun, Mikronésie a Severní Korea). Česká republika hodnotou přírůstku 
za uvedené období 1,4 % zaujímá 121.-124. místo na světě a Slovenská republika 
hodnotou přírůstku 0,4 % ročně 163.-168. místo mezi. státy světa. 

C6 Předpokládaný růst populace za roky 1992 - 2000 

vyjadřuje prognózovanou roční míru růstu obyvatel vyjádřenou v procentech 
v období 1992-2000. 

V nejbližším období se předpokládají velmi vysoké přírůstky v Kuvajtu (4,4%), 
Afganistánu (4,2%), na Komorách, v Libyi a Svazijsku (3,6%), Andoře, Gambii, 
Pobřeží Slonoviny a Ománu (3,5%), v dalších 21 rozvojových zemích je 
předpokládán roční přírůstek 3 % a vyšší. 

Záporný přírůstek se předpokládá jenom v pěti zemích - Bulharsku (-0,1%), na 
Grenadě (-0,2%), v Estonsku(-O,3%), Lotyšsku (-0,4%) a Ruské federaci 
(- 0,5%). Opět se tedy jedná prakticky výhradně o země bývalého socialistického 
bloku. Nulový a minimální růst obyvatel (0,0 - 0,2 %) se předpokládá v 13 zemích, 
a to převážně ve vyspělých evropských státech. 

Údaje o průměrném přírůstku obyvatel jsme sestavili pro 190 států. Střední hodnota 
přírůstku je 1,8 % obyvatel ročně (tuto hodnotu dosahují Bangladéš, Maroko 
a Peru). Česká republika hodnotou přírůstku obyvatel za uvedené období 0,2 % 
zaujímá 173.-176. místo na světě a Slovenská republika hodnotou přírůstku 0,6 % 
obyvatel ročně 151.-157. místo mezi státy světa. 

C7 Doba zdvojnásobení počtu obwatel 

udává dobu předpokládaného nárůstu počtu obyvatel v jednotlivých zemích na ! 

dvojnásobek, a to v následujících intervalech: . 
< 20 let 
20-25 let 
25-30 let 

·30-40 let 
40-50 let 
50-60 let 

60-80 let 
80 -100 let 
100-200 let 
> 200 let 
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Prostorové rozmístění jednotlivých kategorií je poměrně jednoznačné - skoro 
všechny rozvojové země Asie, Afriky a Latinské Ameriky zdvojnásobl počet svých 
obyvatel do 40-50 let (výjimkou jsou rozvinutější země jako Argentina, Taiwan, 
Uruguay), naopak rozvinuté země Evropy a Severní Ameriky dosáhnou tohoto 
stavu nejdříve za 100 let, ovšem většinou až za více než 200 let. Z rozvinutých zemí 
dosáhnou dvojnásobek počtu obyvatel dříve než za sto let pravděpodobně jenom 
Island, Spojené státy, Nový Zéland, Kanada, Austrálie. 

Zjednodušeně lze dobu zdvojnásobení vypočítat tak, že číslo 70 vydělíme ročním 
přírůstkem obyvatel v procentech. Např. u Sýrie je roční přírůstek 3,5%, proto doba 
zdvojnásobení populace je 70 : 3,5 = 20 let. 

Údaje o předpokládané době zdvojnásobení počtu obyvatel jsme měli k dispozici 
jenom pro 158 států. Z tohoto počtu je až 104 zemí (66 %) s dobou zdvojnásobení 
obyvatel kratší než 40 let a 33 zemí (21 %) s dobou zdvojnásobení delší než 
100 let. Česká republika byla zařazena mezi země s předpokládanou dobou 
zdvojnásobení obyvatel delší než 200 let, Slovenská republika mezi země s dobou 
zdvojnásobení obyvatel 100-200 let. 

C8 Podíl mladé populace 

udává procentní podíl populace do 14 let věku na celkové populaci obyvatel 
příslušné země. 

Obecně lze říci, že v rozvinutých zemích je populace "stará" (což bude přinášet 
potíže s ekonomickým zajištěním obyvatel v postproduktivním věku), v rozvojových 
zemích mladá (což znamená, že bude pokračovat růst počtu obyvatel, protože tato 
část populace se brzy přesune z před reprodukčního věku do věku reprodukčního. 

Velmi mladá populace je zejména v afrických zemích - v Keni (51,5 % obyvatel do 
14 let), Angole, Beninu, Botswaně, Burkina, Burundi, Kamerunu, Kapverdách, 
Komorách, Kongu, Pobřeží slonoviny, Eritreji, Etiopii, Ghaně, Guineji, Libyi, 
Madagaskaru, Malawi, Mali, Mosambiku, Namibii, Nigeru, Nigérii, Rwandě, 

Senegalu, Sierra Leone, Somálsku, Súdánu, Svazijsku, Tanzanii, Togu, Ugandě, 
Zairu, Zambii a Zimbabwe (všude je podíl obyvatel do 14 let 45 % a vyšší). 
Z dalšlch regionů mají mladou populaci v některých státech Oceánie (Marshallovy 
ostrovy 50 % .. Mikronésie, Šalamounovy ostrovy a Vanuatu 46%), ve střední 
Americe (Nikaragua 48%, Guatemala 45 %) a jihozápadní Asii (Jemen 49%, Sýrie 
48%, Oman 47%, Irán 46 %). 

Vypsali jsme tolik států, abychom si ukázali, jak jednoznačně nejmladší je africký 
kontinent (a případně i region Blízkého východu). To přinese problémy nejenom 
s přírůstky obyvatel a potřebou je uživit. Africký kontinent je nejzranitelnější i vůči 
řadě nemocí, zejmMa vůči AIDS (odhaduje se, že ve střední Africe je již dnes asi 
jedna třetina populace na kažena virem HIV). 

Nejméně mladých lidí je zejména v evropských rozvinutých zemích: Monako 12%, 
San Marino a Německo 15 %, Andorra a Itálie 16 %, Švýcarsko, Rakousko, 
Dánsko a Lucembursko 17% a dalších 15 zemí s podílem mladé populace 20 % 
a nižším. Z mimoevropských států je extrémem Nepál (jenom 3 % mladé populace), 
z jiných států je na tom nejhůře Japonsko (17 %). 

Údaje o podílu mladé populace na celkovém počtu obyvatel jsme měli k dispozici 
pro 189 států. Střední hodnota tohoto podílu je 34,9 % mladé populace (tuto 
hodnotu dosahují Dominika, Kambodža, Kolumbie, Kostarika, Panama, Seychely, 
Turecko a Tuvalu). Česká republika s podílem mladé populace 21 % zaujímá 

DoBA ZDVOJNÁSOBENI 

POČTU OBYVATEL 

<20 LET: IRÁK, KEŇA, POOŘ. 
SLONOVINY, SÝRIE, 
T ANZÁNIE, ZAllBIE, 
ZI~ 

>200 LET: CCA 30 
EVROPSKÝCH ZEMI 

PODlL MLADÝCH 

OBYVATEL (00 14 LET) 

1. KEŇA 51 % 
2. MARSI-IALL. OSTRo 50 % 
3. JEMEN 49% 
4. KOWORY 49 % 
5. RwANDA 49 % 

185.ANOORRII 16% 
186. NĚMECKO 15 % 
187. SAN MARINO 15 % 
188. McNAKo 12 % 
189. NEPÁL 3 % 
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PODlL ST ARÝa-I 

OBYVATEL (NAD 64 LET) 

1. MoNAKo 23 % 
2. NĚWECKO 22 % 
3. NORSKO 21 % 

4. BULHARSKO 20 % 
5. DÁNSKO 20 % 

185. ZIMBAB'M: 2 % 
186. BANGl.AOÉš 1 % 

187. JEMON 1 % 
188. NIGÉRIE 1 % 

189. RWANDA 1 % 

POOIL Ml.ADEA STARÉ 

POPULACE 

1. JEMEN 49,0 
2. RWANDA 49,0 
3. NIGÉRIE 47,0 

4. BANGlADÉš 42,0 
5. NIKARAGUA 24,0 

185. RAKOUSKO 0,9 
186. SANMARINO 0,8 

187. NĚMECKO 0,7 
188. MoNAKo 0,5 

189. NEPAL 0,5 
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161.-163. místo na světě a Slovenské republice s podílem 25 % mladých obyvatel 
patří 141.-144. místo mezi státy světa. 

Cg Podíl staré populace 

udává procentní podíl populace nad 64 let věku na celkové populaci. 

Situace je v tomto paramet~ přesně opačná jako u předchozího ukazatele. Podíl 
. starých obyvatel je nejmenší u rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, 
obvykle do 5 procent (u Bangladéše, Nigérie, Rwandy a Jemenu je to pouhé jedno 
procento). Africké země Botswana, Libye, Madagaskar, Maroko, Pobřeží Slonoviny, 
Súdán, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe mají podíl staré populace 2%. Stejný podíl je 
u asijských zemí (Filipíny, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábie, Thajsko 
a latinskoamerických zemi Dominikánská republika, Ekvádor, Kolumbie, Mexiko, 
Nikaragua, Peru, Salvador). Dalších 35 rozvojových zemí má podíl staré populace 
3%. . 

U rozvinutých zemí podíl starých obyvatel obvykle přesahuje 10 procent - dominují 
zde evropské země (Monako 23%, Německo 22%, Norsko 21 %, Bulharsko, 
Dánsko, Rakousko, Francie a Španělsko 20%). První mimoevropskou zemí je 
Japonsko s 19% staré populace, Austrálie a Nový Zéland mají 16 % staré 
populace. 

Údaje o podílu staré populace nad 64 let věku na celkovém počtu obyvatel jsme 
měli k dispozici pro 189 států. Střední hodnota tohoto podílu je 7,4 % staré 
populace (tuto hodnotu přibližně dosahují Azerbájdžán, Čína, Gabun, Kapverdy, Sv. 
Vincent, Vietnam). Česká republika s podílem staré populace 18 % zaujímá 
13.-16. místo na světě a Slovenské republice s podílem 15 % starých obyvatel patří 
22.-27. místo mezi státy světa. 

C10 Porovnání podílu mladých a starých lidí 

ukazatel udává, kolik lidí do 14 let věku připadá na jednoho člověka nad 64 let věku. 

Situace v hodnotách tohoto parametru vychází z předcházejících dvou ukazatelů. 
Poměr mladí/staří je nejvyšší v těch zemích, kde je podíl mladých nejvyšší 
a zároveň podíl starých nejnižší - jsou to rozvojové země Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. Nejvyšší hodnota ukazatele je v Jemenu a Rwandě (49), následují 
Nigérie (47) a Bangladéš se 42 mladými na jednoho člověka nad 64 let. U většiny 
rozvojových zemí se toto číslo pohybuje v hodnotách 15 - 25. 

Opačný podíl mladí I staří je v rozvinutých zemích, zejména evropských. U 44 zemí 
je tento podíl menší než 2 (t.j. na jednoho starého člověka připadají méně než 
2 mladí lidé), dokonce v devíti zemích je převaha starých obyvatel nad mladými 
(podíl menší než 1 - Norsko, Španělsko, Japonsko, Dánsko, Rakousko 0,9, San 
Marino 0,8, Německo 0,7, Monako a Nepál 0,5). V dalších 5 zemích je podíl 1,0, t.j. 
stejný počet mladých a starých lidí (Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Nizozemí 
a Francie). 

Celkovou demografickou situaci v Evropě zřetelně dokresluje fakt, že z 25 zemí 
s "nejstarší" populaci jsou jenom dvě mimoevropské (Japonsko, Nepál), naopak 
"nejmladší" evropská země Albánie je až na 102.-105. místě. 

Údaje o podílu mladé a staré populace jsme mohli vyhodnotit pro 189 států. Střední 
hodnota tohoto podílu je 9,3 mladých na 1 starého člověka (této hodnoty přibližně 
dosahují Venezuela, Svazijsko, Kongo, Vanuatu). Česká republika s podílem 
mladí/staří 1,2 zaujímá 169.-170. místo na světě a Slovenské republice s podílem 
1,7 patří 153.-158. místo mezi státy světa. 
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Tabulka C - Demografický aspekt států světa 

Stát C1 C2 C3 C4 CS C6 
mil. mil. obyvl1<mJ obyvlkm' % % 

Afgánistán 18,879 26,800 31 234 2,9 4,2 
Albánie 3,414 3,800 119 479 1,6 1,0 
Alžírsko 27,326 32,400 11 359 2,5 2,2 
Andorra 0,064 0,070 132 3200 4,2 3,5 
Angola 10,674 13,400 9 305 3,2 3,0 
Antigua a Barbuda 0,065 0,060 149 813 0,5 1,2 
Argentina 34,180 36,500 12 95 1,4 1,0 . 

Arménie 3,773 4,000 119 169 1,5 1,1 
Austrálie 17,841 19,600 2 37 1,5 1,2 
Azerbajdžán 7,472 8,300 85 205 1,7 1,2 
Bahamy 0,272 0,290 19 1700 3,1 1,2 
Bahrain 0,648 0,650 . 762 32400 3,1 2,6 
Bangladéš 117,787 132,000 802 1289 2,0 1,8 
Barbados 0,261 0,270 604 791 0,3 0,3 
Belgie 10,080 10,300 330 1357 0,2 0,1 
Belize 0,210 0,240 9 396 2,6 2,2 
Bělorusko 10,163 10,500 50 111 0,2 0,6 
Benin 5,246 6,300 45 285 3,0 2,8 
Bhútán 0,675 1,800 33 662 2,1 2,4 
Bolívie 7,237 9,700 7 213 2,2 2,4 
Bosna a Hercegovina 4,650 4,600 87 202 0,9 0,9 
Botswana 1,443 1,800 2 106 3,3 2,8 
Brazilie 159,143 172,800 18 210 1,8 1,4 
Brunei 0,279 0,330 48 3986 2,3 0,3 
Bulharsko 8,818 8,400 77 213 -0,2 -0,1 
Burkina 10,046 11,900 36 382 2,7 3,0 
Burundi 6,209 6,700 204 469 3,0 2,7 
Čad 6,183 7,300 5 196 2,3 2,6 
Česká republika 10,295 10,500 131 200 1,4 0,2 
Čína 1190,92 1300,00 123 1180 0,1 1,0 
Dánsko 5,173 5,300 120 197 0,1 0,2 
Dominika 0,071 0,080 99 418 -0,2 0,9 
Dominikánská rep. 7,684 8,600 157 523 2,1 1,5 
Džibutsko 0,566 0,700 24 1230 4,1 3,0 
Egypt 57,556 65,600 57 2315 2,0 1,7 
Ekvádor 11,220 12,700 37 442 2,3 2,0 
Eritrea 3,783 4,200 31 50 3,1 2,6 
Estonsko 1,541 1,500 34 79 0,0 -0,3 
Etiopie 53,435 64,200 36 384 2,9 2,6 
Fidži 0,771 0,830 42 321 1,4 1,0 
Filipíny 66,188 74,600 217 838 2,1 2,3 

Finsko 5,083 5,100 17 211 0,4 0,3 

Francie 57,526 59,000 105 304 0,5 0,4 

Gabun 1,035 1,600 5 229 1,8 2,9 

Gambie 1,081 1,200 97 655 4,1, 3,5 

Ghana 16,944 18,700 66 601 3,1 3,0 
Grenada 0,092 0,090 265 657 0,4 -0,2 
Gruzie 5,450 56,000 79 261 2,9 0,7 
Guatemala 10,322 11,800 89 563 2,9 2,9 
Guinea 6,501 8,900 30 413 2,9 2,8 
Guinea-Bissau 1,050 1,200 29 328 2,1 2,0 

Guyana 0,825 0,730 4 167 0,5 1,7 

C7 ca Cg C10 
roky % % -

25-30 42 5 8,4 

30--40 34 5 6,8 
20-25 43 3 14,3 

· 16 14 1,1 
25-30 45 6 7,5 

· 37 8 4,6 
50-60 29 8 3,6 
40-50 30 8 3,8 
80-100 22 16 1,4 
30--40 33 7 4,7 

· 38 6 6,3 
• 36 4 9,0 

25-30 42 1 42,0 

· 24 15 1,6 
>200 18 15 1,2 
20-25 44 6 7,3 
>200 23 12 1,9 
20-25 47 3 15,7 

30--40 41 4 10,3 
25-30 41 3 13,7 

>200 28 9 3,1 
20-25 46 2 23,0 
30--40 34 3 11,3 
25-30 36 4 9,0 
>200 20 20 1,0 
25-30 46 3 15,3 
20-25 46 4 11,5 

30--40 42 4 10,5 
>200 21 18 1,2 

50-60 27 7 3,9 
>200 17 20 0,9 

· 35 12 2,9 
25-30 37 2 18,5 
20-25 38 8 4,8 
25-30 39 3 13,0 
25-30 39 2 19,5 
30--40 46 6 7,7 
>200 22 12 1,8 

30--40 47 6 7,8 

· 38 5 7,6 
25-30 39 2 19,5 
>200 19 19 1,0 

100-200 19 20 1,0 

30--40 40 7 5,7 
25-30 44 5 8,8 
20-25 47 3 15,7 

· 36 13 2,8 

· 24 12 2,0 

20-25 45 3 15,0 

25-30 47 3 15,7 
25-30 43 3 14,3 107 
30--40 33 6 5,5 
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Stát C1 C2 C3 C4 CS CG C7 ca cg C10 Stát C1 C2 C3 C4 CS CG C7 ca cg C10 

mil. mil. obyvlkm' obyvlkm' % % roky % % - mil. mil. obyvlkm' obyvntm1 

% % roky % % -
Haiti 7,035 8,000 249 777 2,0 1,9 25-30 40 3 13,3 Marshallovy ostrovy 0,052 0,060 287 867 3,0 1,7 * 50,5 4 12,6 

Honduras 5,493 6,300 46 309 3,0 2,8 20-25 40 3 13,3 Mauritius 1,104 1,200 541 1032 0,9 1,0 * 29 4 7,3 

Chile 14,044 15,000 18 254 1,7 1,3 40-50 31 9 3,4 Mauretánie 2,217 2,700 2 1137 2;5 2,8 25-30 44,8 4 11,2 

Chorvatsko 4,780 4,900 85 202 0,7 0,1 >200 19 19 1,0 Mexiko 91,858 95,500 46 371 2,2 1,9 25-30 37,6 2 18,8 

Indie 913,600 1019,00 283 541 2,0 1,7 30-40 36 4 9,0 Mikronésie 0,107 0,110 147 446 1,8 2,5 * 46 6 7,7 

Indonésie 189,907 211,400 98 910 1,6 1,4 30-40 35,8 4 9,0 Myanmarsko (Barma) 45,555 51,600 66 453 2,1 2,1 30-40 36 6 6,0 

Irák 19,951 23,500 44 366 2,9 3,1 <20 44,5 5 8,9 Moldávie 4,420 4,900 129 247 0,5 0,7 80-100 32 8 4,0 

Irán 65,758 71,500 37 443 3,3 2,8 20-25 45,8 3 15,3 Monako 0,032 0,030 15320 16000 1,3 0,9 * 12 23 0,5 

Irsko 3,543 3,500 50 443 0,0 0,6 100-200 26 9 2,9 Mongolsko 2,363 2,600 1 175 2,4 2,6 25-30 42 6 7,0 

Island 0,266 0,280 3 173 1,1 1,1 60-80 25 15 1,7 Mozambik 16,614 18,400 19 538 2,0 2,6 25-30 45 3 15,0 

Itálie 57,154 57,300 190 468 0,1 0,0 >200 16,2 15 1,1 Namibie 1,500 1,900 2 227 2,7 2,6 20-25 45 3 15,0 

Izrael 5,420 6,300 257 1297 2,7 2,2 50-60 30,9 6 5,2 Nauru 0,010 0,009 476 7143 1,6 1,1 * * * * 

Jamajka 2,496 2,600 225 928 0,4 0,6 40-50 32,5 10 3,3 Německo 81,141 85,600 228 655 0,5 0,1 >200 15 22 0,7 

Japonsko 124,782 126,900 330 2726 4,1 0,2 100-200 16,9 19 0,9 Nepál 21,360 21,000 131 921 2,6 2,5 25-30 3 6 0,5 

Jemen 13,873 14,900 24 79 4,1 3,3 20-25 49 1 49,0 Niger 8,846 10,800 7 237 2,9 3,3 20-25 48 3 16,0 

Jižní Afrika 41,591 48,400 33 316 2,4 2,2 25-30 39 3 13,0 Nigérie 107,900 105,800 99 347 3,1 2,8 20-25 47 1 47,0 

Jižní Korea 44,563 46,800 444 2078 1,0 0,8 50-60 24,8 8 3,1 Nikaragua 4,275 5,300 35 337 3,1 2,7 20-25 48 2 24,0 

Jordánsko 4,217 4,800 43 1009 5,2 3,4 20-25 43,6 5 8,7 Nizozemí 15,391 16,000 365 1725 0,7 0,5 100-200 18 18 1,0 

Jugoslávie 10,707 11,100 103 138 0,9 0,7 100-200 23 17 1,4 Norsko 4,318 4,400 13 503 0,4 0,4 >200 19 21 0,9 

Kambodža 9,968 10,900 51 326 3,1 2,4 30-40 35 5 7,0 Nový Zéland 3,531 3,800 13 705 0,9 0,8 80-100 23 16 1,4 

Kamerun 12,871 16,700 28 185 2,8 3,0 25-30 45 4 11,3 Omán 2,073 2,200 6 4411 4,4 3,5 20-25 47 2 23,5 

Kanada 29,121 31,200 3 62 1,3 0,9 80-100 21 12 1,8 Pákistán 126,284 154,800 161 616 2,8 2,7 20-25 44 3 14,7 

Kapverdy 0,381 0,380 87 953 2,3 2,9 O 45 7 6,4 Panama 2,585 2,900 34 455 2,0 1,7 30-40 35 4 8,8 

Katar 0,537 0,660 46 13425 4,5 2,3 30-40 28 2 14,0 Papua-Nová Guinea 4,205 (600 9 1098 4,2 2,3 25-30 40 3 13,3 

Kazachstán 17,027 18,300 6 48 0,8 0,7 60-80 31,6 6 5,3 Paraguay 4,830 5,500 11 222 3,0 2,8 20-25 40 5 8,0 

Keňa 26,017 37,500 48 1098 2,9 2,5 <20 51,1 3 17,0 Peru 23,331 26,300 18 631 2,0 1,8 30-40 37 2 18,5 

Kiribati 0,077 0,087 95 208 1,5 1,2 * 40,3 6 6,7 Pobřeží Slonoviny 13,780 17,600 42 337 3,6 3,5 <20 48 2 24,0 

Kolumbie 36,330 37,800 30 638 2,2 1,4 30-40 35 2 17,5 Polsko 38,341 39,500 123 258 0,3 0,4 100-200 25 10 2,5 

Komory 0,485 0,660 277 500 2,7 3,6 * 49 3 16,3 Portugalsko 9,832 9,700 106 356 -0,1 0,0 >200 20 12 1,7 

Kongo 2,516 3,400 8 372 2,5 3,2 20-25 46 5 9,2 . Rakousko 7,915 8,100 96 519 0,5 0,4 >200 17 20 0,9 

Kostarika 3,304 3,700 63 546 0,9 1,9 25-30 35 5 7,0 Rovniková Guinea 0,389 0,450 13 169 2,5 3,2 30-40 43 6 7,2 

Kuba 10,951 11,500 98 338 0,9 1,1 60-80 23 12 1,9 Rumunsko 22,736 24,000 96 214 0,2 0,4 100-200 23 10 2,3 

Kuvajt 1,651 1,700 79 55033 -0,5 4,4 30-40 35,5 2 17,8 Rusko 148,366 146,200 9 67 2,7 -0,5 >200 23 17 1,4 

Kypr 0,734 0,800 83 170 1,1 0,8 60-80 26 14 1,9 Rwanda 7,750 9,400 289 766 0,5 2,1 20-25 49 1 49,0 

Kyrgyzstán 4,667 4,900 23 336 1,7 1,2 30-40 38,2 6 6,4 Řecko 10,408 10,500 78 264 0,5 0,5 >200 19 14 1,4 

Laos 4,742 5,400 19 527 3,1 2,8 25-30 44,3 3 14,8 Salvador 5,641 6,400 262 771 1,9 1,7 25-30 43 2 21,5 

Libye 5,222 5,600 3 246 3,6 3,6 20-25 46 2 23,0 San Marino 0,024 0,026 394 2600 0,3 0,3 * 15 19 0,8 

Lesotho 1,996 2,300 63 665 2,7 2,3 25-30 41,9 3 14,0 Saudská Arábie 17,498 22,600 8 1489 3,6 3,3 20-25 43 2 21,5 

Libanon 3,930 3,300 279 1310 2,7 1,9 30-40 36,1 8 4,5 Senegal 8,102 9,500 40 155 2,7 2,6 25-30 46 3 15,3 

Libérie 2,941 3,600 29 793 3,2 3,0 20-25 43,2 6 7,2 Severní Korea 23,472 25,500 185 994 1,8 1,7 30-40 29,4 6 4,9 

Lichtenštejnsko 0,031 0,030 188 775 1,4 1,3 * 19,4 14 1,4 Seychely 0,073 0,075 157 1217 1,3 0,6 * 35 9 3,9 

Litva 3,706 3,900 58 335 0,4 0,0 >200 22,5 12 1,9 Sierra Leone 4,587 5,400 63 258 2,5 2,6 25-30 45 3 15,0 

Lotyšsko 2,583 2,600 41 154 -0,1 -0,4 >200 21,7 13 1,7 Singapur 2,819 3,300 4501 4698 1,1 1,4 25-30 23 9 2,6 

Lucembursko 0,401 0,400 153 637 1,0 0,1 >200 17,7 14 1,3 Slovensko 5,333 5,500 109 218 0,4 0,6 100-200 25 15 1,7 

Madagaskar 13,101 16,600 23 518 3,0 2,8 20-25 45,1 2 22,6 Slovinsko 1,995 2,100 99 223 0,7 0,3 >200 20 11 1,8 

Maďarsko 10,161 10,000 111 192 -0,4 0,0 >200 20 12 1,7 Somálsko 9,077 9,700 13 848 1,6 2,9 25-30 46 3 15,3 

Makedonie 2,093 2,200 80 429 1,1 1,2 80-100 29,1 9 3,2 Spojené arab. emiráty 1,855 2,300 24 10912 3,3 2,0 30-40 31 3 10,3 

Malajsie 19,498 22,100 58 446 2,5 2,0 25-30 38,6 3 12,9 Spojené státy (USA) 260,529 275,300 27 137 1,0 1,0 80-100 22 13 1,7 

Malawi 10,843 12,600 89 456 3,2 2,5 20-25 46,9 3 15,6 Srí Lanka 18,125 19,100 268 822 1,3 1,1 30-40 32 4 8,0 

Maledivy 0,246 0,290 795 8200 2,8 3,3 * 44,2 5 8,8 Středoafrická rep. 3,235 3,500 5 163 2,4 2,5 25-30 42 4 10,5 

Mali 9,524 10,000 7 459 2,8 3,2 20-'25 46,8 3 15,6 Súdán 27,361 30,500 10 219 1,1 2,7 20-25 45 2 22,5 

108 Malta 0,364 0,370 1149 2800 0,6 0,7 * 23,2 15 1,5 Surinam 0,418 0,410 3 708 -0,5 1,6 30-40 34 6 5,7 109 
Maroko 26,488 30,900 58 315 2,2 1,8 25-30 41 2 20,5 Sv. Kryštof a Nevis 0,041 0,042 155 293 -0,5 0,0 * 33 13 2,5 
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Stát C1 C2 C3 C4 C5 C6 

mil. mil. obyvlkm
' 

obyvlkm' % % 

Sv. Lucie 0,145 0,143 220 853 1,7 1,7 

Sv. Vincenc 0,111 0,116 280 653 0,9 1,2 

Svatý Tomáš 0,125 0,146 125 338 2,1 2,1 

Svazijsko 0,906 0,984 47 503 3,4 3,6 

Sýrie 14,171 16,900 72 252 3,5 3,3 

Šalamounovy ostrovy 0,366 0,433 12 665 3,4 3,4 

Španělsko 39,551 39,900 78 194 0,3 0,7 

Švédsko 8,735 8,960 21 293 0,5 0,4 

Švýcarsko 7,127 7,400 170 1730 1,0 0,6 

T ádžikistán 5,933 6,800 40 593 2,9 2,5 

Taiwan 20,600 22,500 581 2289 1,1 1,1 

Tanzánie 28,846 32,300 28 556 3,1 3,0 

Thajsko 58,718 65,500 113 299 1;6 1,3 

Togo 4,010 4,700 67 281 3,1 3,1 

Tonga 0,098 0,103 121 181 0,8 1,5 

Trinidad a Tobago 1,292 1,300 244 1095 1,2 0,9 

Tunisko 8,815 9,700 52 179 2,3 2,2 

Turecko 60,771 69,700 77 221 2,1 1,9 

Turkmenistán 4,010 4,900 9 409 2,4 2,1 

Tuvalu 0,010 0,011 396 556 2,8 2,2 

Uganda 18,592 21,200 74 282 2,5 3,0 

Ukrajina 51,465 53,400 87 132 0,1 0,4 

Uruguay 3,167 3,300 18 219 2,3 0,6 

Uzbekistán 22,349 22,800 47 81 2,5 2,2 

Vanuatu 0,165 0,189 13 174 2,5 2,6 

Velká Británie 58,088 59,500 238 821 0,3 0,2 

Venezuela 21,378 24,100 23 567 2,5 2,2 

Vietnam 72,500 81,500 214 1067 2,1 2,1 

Zaire 42,552 52,600 18 645 3,3 3,0 

Zambie 9,106 10,600 11 176 3,3 2,8 

Západní Samoa 0,169 0,174 58 136 0,7 0,3 

Zimbabwe 11,002 12,600 27 402 3,0 2,1 

10.5. Zdravotní a socíální aspekt 

V této skupině jsme shromáždili data ve dvanácti položkách: 

D1 - střední délka života obyvatel 
D2 - střední délka života mužů 
D3 - střední délka života žen 
D4 - kojenecká úmrtnost 
D5 - počet obyvatel na jednoho lékaře 
D6 - rozšíření nemoci AIDS 
D7 - průměrná spotřeba potravin 
D8 - relativní spotřeba potravin 
D9 - gramotnost 
D10 - index vzdělanosti 
D11 - pracovní síla podle sektorů 
D12 - nezaměstnanost 

C7 ca Cg 

roky % % 

* 37 9 

* 37 7 

* 38 8 

20-25 47 5 
<20 48 3 

* 46 4 
>200 18 20 
>200 19 18 
>200 17 16 

20-25 45 5 
60-80 26 10 

<20 48 2 

40-50 32 2 

20-25 45 4 

* 41 6 
30-40 34 5 

25-30 37 3 

30-40 35 3 
25-30 41 5 

* 35 6 
20-25 49 3 

>200 21 13 

80-100 25 11 

60-80 42 5 

* 46 5 

* 20 18 

25-30 38 4 

25-30 39 7 

20-25 46 ~ 
<20 48 2 

* 41 6 
<20 45 2 

C10 

-
4,1 

5,3 

4,8 

9,4 
16,0 

11,5 
0,9 

1,1 
1,1 

9,0 

2,6 
24,0 

16,0 

11,3 

6,8 

6,8 
12,3 

11,7 

8,2 

5,8 
16,3 

1,6 

2,3 

8,4 

9,2 

1,1 

9,5 

5,6 

15,3 

24,0 

6,8 
22,5 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

01 Střední délka života obwatel 

ukazatel vyjadřuje střední délku života obyvatel jednotlivých zemí na základě 
kombinace dvou zdrojů - Lexikonu zemí - Svět ve faktech 1996 (Fortuna Print, 
1995), a Human Development Report 1995 (UNDP, 1995). 

Délka života souvisí se souborem sociálních a zdravotních parametrů 
analyzovaných v této části databáze. Vysoká střední délka života je všeobecně 
v rozvinutých evropských, amerických a asijských zemích, kde dosahuje hodnoty 
75 let a více - např. v Kanadě, na Islandu, v Řecku, Španělsku, Švédsku 
a Švýcarsku (78 let) a v Japonsku (79 let). Statisticky má tedy v Japonsku člověk 
pravděpodobnost dožití 79 let, což je nejvíce ze všech světových zemí. 

Naopak nízká střední délka života je v chudých rozvojových zemích, např. 
v Afganistánu (na čemž se asi podílí i permanentní občanská válka), v Gambii, 
v Ugandě, v Sierra Leone (39 let). Nejnižší průměmá délka života je v Guineji
Bissau - jenom 37,5 roku, což je jenom polovina délky života ve vyspělých zemích. 
V Africe se předpokládá, že kvůli epidemii AIDS se může snížit střední délka života 
až o 30 let (např. v Keni z dnešních 58 let na 30 let). 

Údaje o střední délce života jsme získali pro 189 států. Střední hodnota tohoto 
ukazatele je 64,7 roku, (této hodnoty přibližně dosahují např. Guatemala, Guayana 
a Vietnam). Česká republika s průměmou délkou života 72,5 let zaujímá 
42.-46. místo na světě a Slovenské republice s hodnotou 71,0 let patří 
55.-61. místo mezi státy světa. 

02 Střední délka života mužů a 03 žen 

ukazatel vyjadřuje střední délku života obyvatel jednotlivých zemí zvlášť pro ženy 
a zvlášť pro muže. 

Střední délka života mužů je obecně nižší než průměmá délka života o 2-3 roky 
a než délka života žen průměrně o 5-6 let. Tyto rozdíly jsou však různé. Ženy 
v rozvinutých zemích nejsou pravděpodobně tolik vystaveny pracovním 
a civilizačním stresům, v rozvojových zemích v oblastech častých konfliktů svůj vliv. 
asi sehrává i větší úmrtnost mužů v bojích). 

Nejvyšší průměmá délka života mužů a žen je v rozvinutých zemích. U mužů 
dosahuje hodnoty 70 let a vyšší (Island a Japonsko 76 let, Izrael, Kanada, Řecko, 
Švédsko a Švýcarsko 75 let, Andorra, Austrálie, Itálie, Kostarika, Kypr, Malta, 
Nizozemí a Norsko 74 let). U žen jsou tyto hodnoty vyšší - Japonsko a Švýcarsko 
82 let, Andorra, Francie, Island, Itálie, Kanada, Nizozemí, Španělsko, Svédsko 
81 let, Austrálie, Finsko, Norsko, Rakousko, Řecko, Spojené státy 80 let. 

Nejnižší průměmá délka života mužů a žen je v chudých rozvojových zemích, 
zejména v Africe. Průměmá délka života mužů tu dosahuje méně než 50 let -
nejnižší je v Guinei-Bissau (38 let), následují Sierra-Leone 41 let, Gambie 42 let, 
Uganda, Mozambik 43 let, Afgánistán, Angola, Guinea, Malawi a Niger 44 let atd. 
Nejnižší hodnoty průměrné délky života žen jsou v Guinei-Bissau (39 let), následují 
Afgánistán 43 let, Uganda, Guinea 44 let, Gambie, Malawi, Mozambik Sierra Leone 
45 let. 

Údaje o střední délce života mužů a žen jsme získali pro 189 států. Střední hodnota 
tohoto ukazatele pro muže je 62,3 let (této hodnoty přibližně dosahují např. 
Kyrgyzstán, Libanon a Maroko) a 67,0 let pro ženy (např. Filipíny, Guatemala, 
Kapverdy, Peru, Sv. Tomáš, Vietnam). 

Česká republika s průměrnou délkou života mužů 69 let zaujímá 44.-53. místo na 
světě, Slovenská republika s hodnotou 67 let je na 67.-84. místě mezi státy světa. 
Průměrná délka života žen je v České republice 76 let (35.-47. místo) a ve 
Slovenské republice 75 let (48.-58. místo ve světě). 

STŘEDNI DÉU<A lNOTA 

OBYVATEL 

1. JAPONSKO 79,0 lET 
2. ISLAND 78,5 lET 
3. ŠVÝCARSKO 78,5 lET 
4. KANADA 78,0 lET 
5. ŠVÉDSKO 78,0 lET 

185. AFGÁNISTÁN43,5lET 
186. GM'BIE 43,5lET 
187. UGANDA 43,5lET 
188. SIERRA LEO. 43,0 L.. 
189. GUINEA-BISS. 38,5 L.. 

STŘEDNI DÉU<A lNOTA 

MULO 

1. JAPONSKO 76 lET 
2. ISLAND 76 lET 
3. IZRAEL 75 lET 
4. KANADA 75 lET 
5. ŠVÉDSKO 75 lET 

185. fv1olM'BIK 43 lET 
186. UGANDA 43 lET 
187. GM'BIE 42lET 
188. SIERRA LEONE 41 L. 
189. GUINEA-BISS. 38 L .. 

STŘEDNI DÉU<AlNOTA 

LEN 

1. JAPONSKO 82 lET 
2. ŠVÝCARSKO 82 lET 
3. ANDORRA 81 lET 
4. FIWlCIE 81 lET 
5. ISLAND 81 lET 

185. SIERRA LEONE 45 L. 
186. GUINEA 44lET 
187. UGANDA 44lET 
188. AFGÁNIST ÁN 43 L. 
189. GUINEA-BISS. 39 L .. 
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KOJENECKÁ ÚMRTNOST 
(ÚMRTí NA 1000 DĚTO 

1. LICHTENŠTEJNSKO 3 0/00 
2. FINSKO 5 °/00 
3. ISLAND 5 °/00 

4. JAPONSKO 5 °/00 
5. DÁNSKO 6 °/00 

186. IVWAWI 138 0/00 
187. GUINEA-BIS. 140 °/00 
188. SIERRA lIEO. 143 °/00 

189. MALI 159 0/00 
190. AFGANISTÁN 162 °/00 

POČET OBYVATEL NA 
JEDNOHO LÉKAŘE 

1. GRUZIE 170 
2. LOTYŠSKO 200 
3. ESTONSKO 210 

4. ITÁLIE 210 
5. RUSKO 210 

183. NIGER 38500 
184. RWANDA 40 610 

185. rv10ZAMBIK 43500 
186.IVWAWI 45700 187. 

BURKINA 57 300 
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04 Kojenecká úmrtnost 

ukazatel vyjadřuje novorozeneckou úmrtnost - počet úmrtí do jednoho roku věku 
dítěte (počet úmrtí na 1000 kojenců). 

Nejlepší situace je ve vyspělých zemích, kde kojenecká úmrtnost je většinou do 
10 případů na 1000 kojenců (např. Lichtenštejnsko 3 %0, Finsko, Island a Japonsko 
5 %0, Dánsko, Norsko, Švédsko a Taiwan 6 %0 atd. - dalších 24 zemí má 
kojeneckou úmrtnost 10 %0 a nižší. 

V rozvojových zemích je situace podstatně horší - kojenecká úmrtnost se pohybuje 
většinou nad 80-100 %0 - znamená to, že nejméně jedno dítě z deseti narozených 
umře před dovršením jednoho roku. Nejhůře jsou na tom africké země a některé 
asijské země - např. Afganistán (162 úmrtí na 1000 kojenců), Mali (159), Sierra 
Leone (143), Guinea-Bissau (140), Malawi (138), Guinea (134), Gambie (132), 
Mosambik (130). 

Údaje o kojenecké úmrtnosti jsme měli k dispozici pro 190 států. Střední hodnota 
tohoto ukazatele je 50,1 %0 (této hodnoty přibližně dosahují např. Nikaragua, 
Západní Samoa, Maledivy, Guatemala, Guayana). Česká republika a Slovenská 
republika s průměrnou kojeneckou úmrtností 11 %0 zaujímají 33.-36. místo na 
světě. 

05 Počet obyvatel na jednoho lékaře 

udává dostupnost lékařské péče v počtu obyvatel připadajících na 1 doktora. Tento 
ukazatel však nic neříká o regionální dostupnosti lékařské péče (např. horské 
oblasti v Pákistánu mohou být prakticky bez lékaře) a o kvalitě poskytované péče 
(bývalý Sovětský svat vykazoval velmi příznivé údaje, přesto kvalita poskytovaných 
služeb vyjma špičkových zařízení byla problematická). 

Nejlepší poměr počtu obyvatel na 1 lékaře má Gruzie (170 obyvatell1 lékaře), 

následují evropské země - Lotyšsko (200), Estonsko, Itálie, Rusko (210), Litva 
(220), Rakousko, Ukrajina (230), Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Moldávie 
(250). I ostatní bývalé socialistické státy mají tento ukazatel na vysoké úrovni -
sami však máme osobní zkušenost, jak tento údaj může být zavádějící, zajímá-Ii 
nás také kvalita poskytované péče. U vyspělých zemí se počet obyvatel 
připadajících na 1 lékaře pohybuje do 500. 

Nejhůře jsou na tom opět rozvojové země, kde počet obyvatel na 1 lékaře nezřídka 
přesahuje 10.000, v některých státech dokonce 20.000 obyvatel - zkusme si 
představit situaci, že na město velikosti 20.000 obyvatel připadá jenom jeden 
lékař ... Počet obyvatel na 1 lékaře je nejvyšší v Ugandě (20.300), Ghaně 23.000, 
Zairu (23.190), Tanzánii (24.970), Středoafrické republice (25.900), Kambodži 
(27.000), Čadu (30.030), Burundi (31.800), Etiopii (32.500), Eritreji (36.000), Nigeru 
(38.500), Rwandě (40.610), Mosambiku (43.500), Malawi (45.700) a Burkině 
(57.300), Jednoznačně nejproblematičtějším kontinentem je v tomto ohledu Afrika. 

Údaje o počtu obyvatel připadajících na 1 lékaře jsme měli k dispozici pro 187 států. 
Střední hodnota tohoto ukazatele je 5593 (této hodnoty přibližně dosahují např. 
Botswana, Maledivy, Jemen). Česká republika s 300 obyvateli na jednoho lékaře je 
na 18.-21. místě na světě, Slovenská republika s 330 obyvateli na 1 lékaře zaujímá 
25. místo na světě. 

06 Rozšíření nemoci A/OS 

tento údaj vyjadřuje počet případů nemoci AIDS na 100.000 obyvatel a je převzat 
z Human Development Report 1995. Je však zřejmé, že tato čísla se velmi rychle 
mění, protože v řadě zemí (především afrických) má již AIDS povahu epidemie. 
Tam, kde číselný údaj chybí, dosud není případ výskytu AIDS hlášen. V některých 
zemích však statistika může prostě chybět a nebo mohou být reálná čísla tajena. 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

Nejhůře jsou na tom Zambie (239,3 případů/100 000 obyv.), Bahamy (121,2), 
Zimbabwe (86), Namibie (71,8), Botswana (68,5), Malawi (52,8), Kongo (50), 
Uganda (45,2), Togo (35,1), Barbados (32,9). 

AIDS se může stát metlou afrického kontinentu, protože bude velmi těžké změnit 
chování populace ("přirozené" promiskuitní chování některých kmenů). 

Ve Spojených státech je 25,4 případů AIDS/100000 obyvatel a na tuto nemoc zde 
zemřelo již přes 100 000 lidí. 

Údaje o rozšíření nemoci AIDS jsme měli k dispozici jenom pro 133 států. Střední 
hodnota tohoto ukazatele je 10,6 případů AIDS na 100.000 obyvatel, přibližují se jí 
např. Thajsko, Švýcarsko a Keňa). Česká republika s výskytem AIDS 0,2 případů 
na 100.000 obyvatel je na 109.-111. místě na světě, Slovenská republika 
s 0,1 případem /100.000 obyvatel na 112.-133. místě na světě. 

07 Průměmá spotřeba potravin 

udává, kolik potravin (v kaloriích) spotřebují obyvatelé jednotlivých zemI. Za 
dostatečnou dávku je považována hodnota 2300 kalorií. I při této dávce však může 
být člověk podvyživen - nedostává-Ii se mu některých potřebných minerálů, 
vitamínů apod. (kalorie tedy postihují jen kvantitativní nasycení, ne kvalitativní 
uspokojen í) .. 

Vyspělé země světa vykazují průměrnou spotřebu potravin nad 3000 kalorií denně 
- dokonce Belgie a Lucembursko 3900, Řecko a Irsko asi 3700, Bulharsko, 
Spojené státy, Maďarsko, Švýcarsko a Dánsko přes 3600 kalorií. Dalších 39 zemí 
má spotřebu obyvatel o 1000 a více kalorií nad hodnotu 2300 kalorií (mezi nimi 
i Česká a Slovenská republika). 

Nejmenší spotřeba potravin je zejména v rozvojových zemích Afriky (Mozambik 
1600 kalorií, Etiopie, Eritrea, Somálsko 1700-1800, Angola, Sierra Leone, Rwanda, 
Namibie 1800-1900, Rovníková Guinea, Středoafrická republika, Sudán 1900-
2000 kalorií). Z mimoafrických zemí jsou na tom nejhůře v Bangladéši (1925) a na 
Haiti (1992 kalorií). 

Údaje o průměrné spotřebě potravin jsme získali pro 182 států. Střední hodnota 
tohoto ukazatele je 2765 kalorií (této hodnoty přibližně dosahují např. Surinam, 
Sv. Vincenc, Sv. Lucie). Česká a Slovenská republika s průměrnou spotřebou 
potravin 3540 kalorií zaujímají 19.-20. místo na světě. 

08 Relativní spotřeba potravin 

údaj navazuje na předchozí ukazatel - za základ je brána spotřeba potravin ve výši 
2300 kalorií (100%). V některých vyspělých zemích se lidé výrazně "přejídají", 
z čehož pramení řada nemocí způsobených nadváhou (nemoci oběhového 
systému apod.) - spotřeba potravin v Belgii a Lucembursku je kupříkladu až 170 %, 
z jiných států má kupříkladu Arménie spotřebu potravin na úrovni 148%, Rakousko 
151%, Bělorusko 148%, Kanada 150%, Řecko 161%, Spojené státy 158%, 
Spojené arabské emiráty 152%, Česká republika a Slovensko 154% atd. 

U slovanských národů přistupuje k nadměmé konzumaci i nevhodná skladba 
potravin (málo zeleniny, ovoce a ryb, hodně cukrů, alkoholu, moučných výrobků). 

Nejvážnější deficit ve výživě mají africké země - Mosambik (70% z požadovaných 
2300 kalorií), Etiopie a Eritrea (75%), Somálsko (77%), Angola, Rwanda a Sierra 
Leone (79%). V těchto zemích je průměrná konzumace potravin dvakrát nižší než 
ve vyspělých zemích. 

Údaje o· relativní spotřebě potravin jsme získali pro 182 států. Střední. hodnota 
tohoto ukazatele je 120 % (této hodnoty přibližně dosahují např. Surinam, 

RoZŠIŘENI NEMOCI AIDS 
(POčET 1100.00000YV 

1. ZAMlIE 239 
2. BMIIMY 121 
3. ZI'-'IlAIlWE 86 
4. NAMIBIE 72 
5. BoTSWANA 69 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA 

POTRAVIN (KALORIE) 

1. BELGIE 3901 
2. LUCEMBURSKO 3901 
3. ŘECKO 3702 
4. IRSKO 3688 
5. BULHARSKO 3650 

178. ANGolA 1806 
179. SoMÁLSKO 1781 
180. ERITREA 1715 
181. ETKl'IE 1715 
182. rv10ZAMBIK 1604 

RELATNNI SPOTŘEBA 
POTRAVIN (% Z 2300 K.) 

1. BELGIE 170 % 
2. LUCEMBURSKO 170 % 
3. ŘECKO 161 % 
4.IRSKO 160% 
5.BULHARSKO 159% 

178. ANGolA 79 % 
179. SoMÁLSKO 77 % 
180. ERITREA 75 % 
181. ETKl'IE 75 % 
182. MoZAMBIK 70 % 
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GRAMOTNOST 

1. -21. ZEMĚ SE 100 % 
GRA/v'OTNOSTI 

186. SoMALSKO 24 % 
187. BENIN 23 % 

188. SIERRA LEONE 21 % 
189. BURKINA 18 % 

190. ETKlPIE 5 % 

INDEX VZDĚlANOSTI 

1. KANADA 0,99 
2. FINSKO 0,98 

3. SPoJENÉ STÁTY 0,98 
4. FRANCIE 0,95 
5. NIZOZEMI 0,95 

169. AFGÁNISTÁN 0,24 
170. MAi,1 0,23 

171. SoMALSKO 0,20 
172. BURKINA 0,18 

173. NIGER 0,13 
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Sv. Vincenc, Sv. Lucie). Česká a Slovenská republika s relativní spotřebou potravin 
154 % zaujímají 19.-20. místo na světě. 

09 Gramotnost 

je ukazatel vyjadřujíc[ procentuální zastoupení obyvatel s minimálně základními 
znalostmi čtení a psaní. 

Rozvinuté státy dosahují 100% gramotnosti nebo hodnoty blízké tomuto číslu -
celkem je uváděno 21 zemí s gramotností 100% a 23 zemí s gramotností 98-99%. 
Stupeň gramotnosti mohou snižovat přistěhovalci nebo skupiny, které jsou 
problematicky vzdělavatelné. Francie má tak vykazovanou 99% gramotnost, Česká 
republika má uvedeno 100%, ale v ročence OSN bylo již uvedeno i 99,5%, a je 
třeba přiznat, že ne všichni lidé u nás jsou gramotní, i když k tomu samozřejmě 
příležitost mají. 

Mezi země s nejnižším stupněm gramotnosti patří opět rozvojové, zejména africké 
země - Etiopie (5%), Burkina (18%), Sierra Leone (21%), Benin (23%), Guinea 
a Somálsko (24%), Nepál (26 %), Gambie a Sudán (27%), Niger (28 %), Afgánistán 
(29 %), Čad (30%). I ostatní africké země jsou na tom špatně. Za povšimnutí stojí 
nízká gramotnost arabských zemí Blízkého východu, vyvážejících ropu. Nebylo by 
problémem obyvatelstvu alespoň základní vzdělávání poskytnout. Přesto 
gramotnost v Ománu je 41 %, v Kataru 76%, V Saudské Arábii 62%, ve Spojených 
arabských emirátech 73%, v Bahrainu 75%, v Kuvajtu 73%. 

Údaje o gramotnosti jsme měli k dispozici pro 190 států. Střední hodnota tohoto 
ukazatele je 75,5 % (této hodnoty přibližně dosahují např. Indonésie, Mikronésie, 
Katar, Bahrain). Česká a Slovenská republika s uváděnou gramotností 100 % 
zaujímají 1.-21. místo na světě. 

010 Index vzdělanosti 

údaj převzatý z Human Development Report 1995 (UNDP, 1995), kombinuje 
vzdělanost populace na úrovni vysokého, středního a základního školství. Nejvyšší 
dosažitelnou hodnotou je 1,0. 

Vyspělé státy dosahují indexu vzdělanosti na úrovni 0,85-0,99 - mezi státy 
s nejlepším indexem vzdělanosti patří Kanada (0,99), Finsko (0,98) a Spojené státy 
(0,98), index vzdělanosti 0,9 a vyšší má ještě 33 zemí (např. Francie, Nizozemí, 
Norsko, Belgie, Dánsko, Irsko, Nový Zéland, Rakousko, Španělsko - 0,93-0,94). 

Nejhorší situace se vzdělaností je v chudých rozvojových zemích, zejména v Africe. 
Nejhorší index vzdělanosti mají Niger (0,13), Burkina (0,18), Somálsko (0,20), Mali 
(0,23), Afganistan (0,24), Etiopie (0,26), Sierra Leone (0,28), Guinea a Libérie 
(0,29). 

Výpočet indexu vzdělanosti jsme měli k dispozici pro 173 států. Střední hodnota 
tohoto ukazatele je 0,71 (této hodnotě se při bližuj í např. Seychely, Čína, Libye, 
Myanmarsko, Rovníková Guinea). Česká republika s indexem vzdělanosti 0,89 je 
na 37.-45. místě na světě a Slovenská republika s indexem vzdělanosti 0,90 na 
29.-36. místě na světě. 

011 Pracovní síla podle sektorů 

ukazatel vyjadřuje procentuální zastoupení pracujících v jednotlivých zemích podle 
trl základních sektorů - P - primárního (zemědělstvf), S - sekundárního (průmysl) 
a T - terciárního (služby). 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

Rozvinuté země mají silně zastoupený sektor služeb a velmi málo pracujících se 
uplatní v zemědělství (Kanada 5% v primámím sektoru, 23% v sekundámím a 72% 
v terciárním sektoru, v USA je zastoupení 3:25:72). Vysokého podílu pracujících 
v terciárním sektoru dosahují i některé "specifické" země - Kuvajt (1 :26:73), Bahrain 
(3:14:83), Bahamské ostrovy (5:4:91). 

Chudé rozvojové země mají většinu pracovní síly v zemědělství, průmysl často 
téměř neexistuje, lidé ve službách se uplatní obvykle v turistickém ruchu. Např. 
Bhútán má poměr 92:3:5, Burundi 92:2:6, Etiopie 88:2:10, Nepal 93:1:6, Rwanda 
90:2:8, Uganda 86:4:10. 

Údaje o zaměstnanosti v jednotlivých sektorech jsme měli k dispozici pro 156 států. 
Střední hodnota zaměstnanosti v primárním sektoru je 39 %, sekundárním sektoru 
19% a terciárním sektoru 42 % (této hodnotě se přibližují Egypt, Mongolsko, 
Honduras). 

012 Nezaměstnanost 

ukazatel udává počet nezaměstnaných v procentech. V řadě zemí tento údaj není 
k dispozici, údaje jsou rovněž velmi pohyblivé. V rozvojových zemích pracuje velký 
~očet lidí mimo oficiální ekonomický sektor (často v téměř otrockých podmínkách). 
Udaj je tedy třeba chápat jako orientační. 

Rozvinuté země vykazují nezaměstnanost přibližně od 3 do 15 procent. Za pozitivní 
je považována nezaměstnanost asi do 6 - 7 procent, vyšší hodnoty spíše 
ekonomiku brzdí a zatěžují státní rozpočet velkými sociálními výdaji. Nejnižší 
nezaměstnanost vykazují země Blízkého Východu (Katar, Saudská Arábie, 
Spojené arabské emiráty), některé země bývalého Sovětského svazu (Rusko, 
Bě!orusko, Litva, Ukrajina), malé hospodářsky prosperující státy (Lichtenštejnsko, 
Talwan, Kypr, Lucembursko, Monako). Z velkých států vykazují nízkou 
nezaměstnanost např. Čína, Japonsko, Jižní Korea: 

V rozvojových zemích údaje dosahují několika desítek procent. - např. Džibuti 
40 - 50%, Honduras 30 - 40%, Irán a Irák kolem 50%, Madagaskar a Namibie 
30 - 40%, Nikaragua 60%, jižní Afrika 40 - 50%, Tanzánie a Zimbabwe 30 - 40%. 
Nejvyšší nezaměstnanost je na Haiti (75 %)" 

Hodnoty nezaměstnanosti jsme měli k dispozici jenom pro 11'9 států. Střední 
hodnota tohoto ukazatele je 12-16 % (této hodnotě se přibližují např. Polsko, 
Bulharsko, Slovinsko, Slovensko, Dominika). Česká republika s nezaměstnaností 
3-4 % je na 20. místě na světě a Slovenská republika s nezaměstnaností 10-15% 
je na 72. místě na světě. 

Tabulka O - Zdravotní a sociální aspekt států světa 

Stát 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 
roky roky roky %0 tisice obyvl kcal '10 z % P S T % 

100 lis. 2300 

Afgánistán 43,5 44 43 162 6430 · 2110 92 29 0,24 61 14 25 · 
Albánie 72,5 70 75 32 720 · 2700 117 85 0,80 56 19 25 50-20 
Alžírsko 67,5 67 68 61 1060 0,1 2699 117 57 0,60 18 33 49 27-30 
Andorra 77,5 74 81 13 500 · 3567 155 100 . . . . · 
Angola 46,0 44 48 127 15140 1,2 1806 79 42 0,39 73 10 17 · 
Antigua a Barbuda 72,0 70 74 21 1330 8,5 2178 95 90 0,89 * . * * 

Argentina 71,5 68 75 29 340 4 3168 138 95 0,90 13 34 53 6-9 
Arménie 70,0 67 73 20 250 * 3403 148 99 0,92 11 32 57 * 

Austrálie 77,0 74 80 7 440 4,1 3347 146 99 0,92 6 24 70 11-10 
Ázerbajdžán 71,0 67 75 26 260 * 3403 148 * 0,87 15 21 64 * 

Bahamy 72,5 69 76 21 710 121,2 2680 117 95 0,90 5 4 91 20 
Bahrain 73,5 71 76 12 950 0,7 3150 137 75 0,83 3 14 83 15 
Bangladéš 55,5 55 56 108 5260 * 1925 84 35 0,37 59 13 28 * 

PRlM6.RN1 SEKTOR 
1. NEPÁI.. 93% 
2. BHÚTÁN 92% 
3. BURUNDI 92 % 
4. RwANDA 90 % 
5. ETKlPIE 88 % 

SEKUNDÁRNI SEKTOR 
1. RUSKO 46% 
2. RUM.JNSKO 43 % 
3. NĚMECKO 39 % 
4. Buu-iARSKO 38 % 
5. SAEMIRÁTY 38 % 

TERCLilRNI SEKTOR 
1. BAHAMY 91 % 
2. BAHRAlN 83 % 
3. BARBADOS 82 % 
4. IZRAEL 74 % 
5. URUGUAY 73 % 

NEZAMĚSTNANOST 

1. KATAR 0% 
2. SAUOSKAARABIE 0% 
3. SARAB.EMIRÁTY 0% 
4. RUSKO 0--1 % 
5. BĚLORUSKO 1-2 % 

115. DŽlSUTSKO 40--50 % 
116. JIL.AFRIKA 40--50 % 
117. IRÁK 45--70 % 
118. NIKARAGUA 60--65 % 
119. HArTl 75 % 
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Stát D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 Stát D1 D2 D3 04 05 D6 D7 08 09 010 D11 D12 

roky roky roky %0 tisíce obyvl kcal '10 z % P S T % 
100115. 2300 

roky roky roky %0 tislce obyvl kcal '10 z % P S T % 
100 lis. 2300 

Barbados 75,5 73 78 10 1040 32,9 3188 139 98 0,89 7 11 82 18-22 Japonsko 79,0 76 82 5 610 0,1 2822 123 100 0,92 7 34 59 2-3 

Belgie 75,5 72 79 8 310 2,2 3901 170 100 0,94 3 28 69 7-1'0 Jemen 52,5 52 53 107 5530 · 2285 99 38 0,42 63 11 26 15-36 

Belize 69,5 67 72 36 2020 13,6 2627 114 93 0,89 * * * 20 Jižní Afrika 63,0 60 66 62 1270 4,2 2963 129 61 0,79 13 25 62 40-50 

Bělorusko 71,5 67 76 12 250 * 3403 148 98 0,90 * * * 1-2 Jižní Korea 71,0 67 75 21 1070 · 2867 125 90 0,91 17 36 47 2-3 

Benin 50,5 49 52 85 11300 5,3 2115 .92 23 0,33 70 7 23 * Jordánsko 70,0 68 72 36 810 0,1 2884 125 80 0,78 10 26 64 30 

Bhútán 48,5 48 49 118 8970 * 2400 104 38 0,36 92 3 5 * Jugoslávie 70,5 68 73 21 530 · 3570 155 93 * · · * · 
Bolívie 60,0 58 62 93 2100 0,3 2096 91 78 0,76 47 19 34 7-6 Kambodža 51,0 50 52 116 27000 * 2162 94 35 0,35 74 7 19 * 

Bosna a Herceg. 70,5 68 73 15 * * 3599 156 86 * * * * * Kamerun 56,0 54 58 86 12200 7,1 2142 93 54 0,56 79 7 14 12-25 

Botswana 68,0 66 70 58 5400 68,5 2251 98 74 0,68 28 11 61 * Kanada 78,0 75 81 7 450 4,8 3451 150 96 0,99 5 23 72 12-11 

Brazílie 66,5 64 69 57 690 7,3 2703 118 81 0,78 26 26 48 5-6 Kapverdy 65,0 63 67 37 4900 18,7 2500 109 47 0,64 31 6 63 · 
Brunei 74,5 73 76 9 1500 0,4 2839 123 85 0,80 * * * 7-5 Katar 70,5 68 73 26 660 1,7 3150 137 76 0,77 3 28 69 O 

Bulharsko 71,5 68 75 14 300 0,1 3650 159 94 0,84 17 38 45 11-16 Kazachstán 68,5 64 73 26 250 * 3403 148 97 0,87 20 22 58 9-1 

Burkina 48,5 47 50 127 57300 * 2002 87 18 0,18 87 4 9 * Keňa 59,0 57 61 64 10150 10,3 2016 88 69 0,69 81 7 12 25 

Burundi 48,0 46 50 110 31800 13,4 2320 101 50 0,32 92 2 6 * Kiribati 54,0 52 56 110 4500 · 2952 128 90 * * · * * 

Čad 47,5 46 49 122 30030 16,5 2067 90 30 0,39 83 5 12 * Kolumbie 69,0 66 72 37 1060 1,5 2544 111 87 0,83 10 24 66 10-8 

Česká republika 72,5 69 76 11 300 0,2 3540 154 100 0,89 * * * 3-4 Komory 56,5 56 57 89 11100 · 2059 90 50 0,49 83 6 11 * 

Čína 69,5 68 71 27 650 * 2637 115 73 0,71 73 14 13 2-3 Kongo 51,5 49 54 65 3900 52 2519 110 57 0,66 62 12 26 25 

Dánsko 75,0 72 78 6 360 4,6 3605 157 100 0,94 6 28 66 8-11 Kostarika 76,5 74 79 17 800 3,5 2781 121 93 0,85 25 27 48 6-4 

Dominika 76,0 73 79 14 1900 16,1 2884 125 94 0,90 33 13 56 10-15 Kuba 75,5 73 78 13 300 0,8 3103 135 94 0,85 24 29 47 .. 
Dominikánská rep. 67,5 65 70 57 900 4,1 2359 103 83 0,78 46 15 39 20-28 Kuvajt 74,0 72 76 15 520 0,1 3127 136 73 0,67 1 26 73 O 

Džibutsko 47,0 45 49 112 5300 32,4 O 34 0,35 * * * 40-50 Kypr 76,5 74 79 10 480 0,8 3150 137 95 0,88 15 21 64 2-3 

Egypt 61,5 60 63 57 1320 0,1 3196 139 48 0,55 42 21 37 20 Kyrgyzstán 66,0 62 70 33 270 · 3403 148 97 0,90 16 24 60 13 

Ekvádor 67,0 65 69 57 980 0,7 2302 100 86 0,83 33 19 48 15-9 Laos 51,5 50 53 97 3560 0,1 2614 114 ~4 0,52 76 7 17 · 
Eritrea 48,5 47 50 122 36000 * 1715 75 50 * * * * 25 Libye 62,0 60 64 68 690 * 3393 148 64 0,70 20 30 50 · 
Estonsko 70,0 65 75 15 210 0,1 3403 148 100 0,89 9 33 58 6-2 Lesotho 60,5 58 63 89 15700 15,4 2275 99 74 0,65 23 33 44 · 
Etiopie 48,5 47 50 122 32500 10,1 1715 75 5 0,26 88 2 10 * Libanon 65,5' 62 69 40 770 1 3275 142 80 0,85 14 27 59 20-22 

Fidži 70,5 68 73 24 2400 0,1 2785 121 87 0,86 44 22 36 * Libérie 55,5 54 57 126 . 5,8 2344 102 40 0,29 75 9 16 • 
Filipíny 65,0 63 67 40 8120 · 2238 97 90 0,88 45 16 39 11-10 Lichtenštejnsko 69,5 67 72 3 1000 * O 100 . · · · 1-2 

Finsko 76,0 72 80 5 400 0,7 3120 136 100 0,98 9 29 62 7-18 Litva 71,0 66 76 11 220 0,1 3403 148 * 0,88 10 33 57 1-2 

Francie 77,0 73 81 7 350 9,9 3312 144 99 0,95 6 29 65 9-12 Lotyšsko 69,5 64 75 11 200 0,1 3403 148 100 0,89 9 33 58 4-5 

Gabun 54,0 52 56 94 2000 6,2 2521 110 61 0,55 75 11 14 * Lucembursko 74,5 71 78 9 490 5,4 3901 170 100 0,85 3 31 66 3-2 

Gambie 43,5 42 45 132 14500 1,2 2339 102 27 0,35 84 7 9 · Madagaskar 51,5 50 53 110 8120 * 2174 95 80 0,66 81 6 13 30-40 

Ghana 56,0 54 58 81 23000 12,2 2167 94 60 0,55 59 11 30 * Maďarsko 69,5 65 74 17 340 0,3 3635 158 99 0,88 15 31 54 7-13 

Grenada 71,5 69 74 16 1600 20,2 2959 129 85 0,91 . . . 35 Makedonie 70,0 68 72 35 . · 3599 156 89 . · · · 39-40 

Gruzie 72,5 69 76 20 170 * 3403 148 99 0,92 14 30 56 · Malajsie 71,0 69 73 20 2600 0,1 2665 116 78 0,74 26 28 46 4-3 

Guatemala 64,5 62 67 48 2400 1,2 2327 101 55 0,50 50 18 32 5-7 Malawi 44,5 44 45 138 45700 52,8 2057 89 42 0,51 87 5 8 · 
Guinea 44,0 44 44 . 134 9700 4,4 2007 87 24 0,29 78 1 21 * Maledivy 65,0 66 64 48 5400 · O 90 0,84 25 32 43 · 
Guinea-Bissau 38,5 38 39 140 3300 8,7 2543 111 36 0,44 82 4 14 · Mali 48,5 47 50 159 19400 6,6 2114 92 32 0,23 85 2 13 · 
Guyana 64,5 61 68 48 2500 9,8 2423 105 96 0,88 27 26 47 · Malta 76,0 74 78 9 900 0,8 3258 142 84 0,83 3 28 69 4-5 

Haiti 54,5 53 56 86 6100 · 1992 87 53 0,38 68 9 23 75 Maroko 63,5 62 65 68 4400 0,2 2808 122 50 0,41 46 25 29 12-30 

Honduras 66,0 64 68 57 3100 17,2 2138 93 73 0,67 38 15 47 30-40 Marshallovy ostr. 61,5 60 63 30 2200 • O 91 * * * * * 

Chile 72,5 69 76 19 890 1,3 2581 112 93 0,87 19 26 55 7-4 Mauritius 70,0 67 73 20 1000 0,3 2690 117 82 0,74 16 30 54 3-1 

Chorvatsko 70,5 67 74 10 360 · 3599 156 98 * . . . 15-18 Mauretánie 48,0 46 50 117 13200 0,5 2465 107 34 0,35 81 3 16 * 

Indie 61,5 61 62 88 2500 · 2104 91 48 0,52 62 11 27 · Mexiko 70,5 67 74 36 890 5,4 3123 136 87 0,81 23 29 48 4-3 

Indonésie 60,5 59 62 65 7030 · 2645 115 77 0,75 56 14 30 12 Mikronésie 66,0 64 68 26 3100 * O 77 * * * * * 

Irák 51,5 46 57 56 1920 0,1 2950 128 60 0,55 14 19 67 70-45 Myanmar (Barma) 58,0 56 60 59 3390 0,3 2545 111 81 0,70 70 9 21 * 

Irán 65,5 65 66 40 2700 0,1 3124 136 54 0,66 30 26 44 50-30 Moldávie 68,5 65 72 21 250 * 3403 148 96 0,89 21 26 53 7-10 

Irsko 75,5 73 78 8 680 1,9 3688 160 100 0,94 14 29 57 16-17 Monako 0,0 * * 9 490 · 3593 156 100 * · · · 2-3 

Island 78,5 76 81 5 360 2,3 3361 146 100 0,93 11 26 63 1-5 Mongolsko 63,5 62 65 60 380 * 2481 108 98 0,74 40 21 39 3-15 

Itálie 77,5 74 81 9 210 8 3571 155 97 0,88 9 32 59 11-12 Mozambik 44,0 43 45 130 43500 1 1604 70 33 0,33 85 7 8 * 
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Izrael 76,5 75 78 10 350 1 3133 136 95 0,89 4 22 74 11-10 

Jamajka 73,5 71 76 14 6200 9 2579 112 98 0,77 26 24 50 15-16 

Namibie 59,0 58 60 97 4600 71,8 1900 83 73 0,54 43 22 35 30-40 

Nauru 52,5 50 55 41 700 * O 99 * * · * O 
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Stát Di D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 
roky roky roky %0 tisice obyvl kcal %z % P S T % 

100 tis. 2300 

Německo 76,0 73 79 8 320 3,1 3598 156 99 0,93 3 39 58 7-10 
Nepál 53,5 54 53 118 16800 0,1 2034 88 26 0,36 93 1 6 · 
Niger 46,0 44 48 124 38500 1,4 2321 101 28 0,13 85 3 12 · 
Nigérie 52,0 50 54 96 6600 0,3 2083 91 51 0,52 48 7 45 5-4 
Nikaragua 67,0 65 69 50 1900 0,4 2373 103 74 0,63 46 16 38 65-60 
Nizozemi 77,5 74 81 7 400 2,9 3303 144 100 0,95 5 25 70 7-9 
Norsko 77,0 74 80 6 305 1,5 3266 142 100 0,95 6 24 70 5,5 
Nový Zéland 76,0 73 79 9 360 2 3476 151 100 0,94 11 23 66 11-10 
Omán 70,0 68 72 34 1078 0,1 O 41 0,43 49 22 29 · 
Pákistán 59,0 59 59 98 2940 · 2167 94 35 0,32 47 20 33 3-6 
Panama 73,0 71 75 21 840 7 2484 108 88 0,83 27 14 59 13-20 
Papua-N.Guinea 56,0 55 57 53 9950 0,2 2227 97 52 0,58 76 10 14 · 
Paraguay 67,5 65 70 39 1250 0,6 2784 121 90 0,80 48 21 31 7 
Peru 65,0 63 67 76 1000 1 2277 99 85 0,84 35 12 53 23-30 
Pobřeži Slonoviny 56,0 53 59 87 17800 28,3 2405 105 54 0,37 65 8 27 · 
Polsko 70,5 66 75 17 490 0,1 3434 149 99 0,91 27 37 36 12-16 
Portugalsko 74,0 70 78 13 350 4,5 3284 143 85 0,83 17 34 49 4-5 
Rakousko 76,5 73 80 9 230 2,9 3474 151 100 0,94 7 37 56 3-4 

Rovniková Guinea 48,0 48 48 117 3600 5,1 1950 85 62 0,70 77 2 21 · 
Rumunsko 70,0 67 73 19 560 1,7 3327 145 97 0,85 29 43 28 3-10 
Rusko 69,5 64 75 18 210 · 3403 148 99 0,89 20 46 34 0-1 

Rwanda 46,5 45 48 112 40610 15,2 1817 79 50 0,51 90 2 8 · 
Řecko 77,5 75 80 13 300 1,7 3702 161 93 0,88 23 27 50 8-10 

Salvador 66,5 64 69 53 1300 3,1 2396 104 73 0,64 11 23 66 11-8 

San Marino 73,5 71 76 14 380 · 3498 152 98 · · · · 5-3 

Saudská Arábie 69,5 68 71 58 523 0,1 2805 122 62 0,58 48 14 37 O 

Senegal 49,0 48 50 80 17650 4,4 2162 94 38 0,31 81 6 13 · 
Severni Korea 69,0 66 72 24 370 · 3172 138 99 0,88 43 30 27 · 
Seychely 70,5 67 74 13 990 1,5 2117 92 60 0,72 · · * · 
Sierra Leone 43,0 41 45 143 13150 0,3 1813 79 21 0,28 70 14 16 · 
Singapur 74,5 72 77 7 760 0,8 2882 125 91 0,82 O 35 65 2-3 

Slovensko 71,0 67 75 11 330 0,1 3540 154 100 0,90 · · • . 10-15 

Slovinsko 73,0 69 77 9 500 · 3599 156 99 · · * · 10-16 

Somálsko 48,5 47 50 122 19070 · 1781 77 24 0,20 76 8 16 · 
Spoj.arab.emiráty 72,0 70 74 22 620 · 3489 152 73 0,78 5 38 57 O 

Spoj. státy (USA) 76,5 73 80 8 420 25,4 3644 158 85 0,98 3 25 72 7-5 

Sri Lanka 72,0 70 74 24 5920 0,1 2297 100 88 0,82. 49 21 30 · 
Středoafrická rep. 47,0 45 49 95 25900 · 1965 85 38 0,48 81 3 16 · 
Súdán 52,0 51 53 99 9370 0,7 1981 86 27 0,39 72 5 23 · 
Surinam 69,5 67 72 28 1350 8,3 2775 121 95 0,85 20 20 60 20 

Sv. Kryštof a Nevis 67,5 64 71 22 1500 6,5 2233 97 98 0,92 · · · 15 

Sv. Lucie 70,0 68 72 16 2520 8,4 2760 120 80 0,87 * · * 13-17 

Sv. Vincenc 70,0 68 72 23 2690 7,1 2764 120 85 0,91 · * · 30-19 

Svatý Tomáš 65,5 64 67 70 2820 11,6 2529 110 67 0,56 · · * * 

Svazijsko 55,5 54 57 107 7970 18,9 2554 111 67 0,73 74 9 17 · 
Sýrie 67,0 65 69 39 1040 · 3142 137 65 0,67 23 29 48 7 

Šalamoun.ostrovy 71,0 69 73 74 9850 · 2140 93 54 0,31 * · · · 
Španělsko 77,0 73 81 9 260 14 3494 152 95 0,94 11 33 56 16-23 

Švédsko 78,0 75 81 6 390 2,1 3031 132 100 0,92 3 28 69 3-8 

Švýcarsko 78,5 75 82 7 630 10,4 3623 158 100 0,91 6 34 60 1-5 
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T ádžikistán 69,5 67 72 43 360 · 3403 148 98 0,87 14 19 67 · 
Taivian 74,5 72 77 6 870 · 2749 120 93 · · · · 1 2 - -

~-
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Stát Di D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 
roky roky roky %0 tisice obyvl kcal %z % P S 

100 tis. 2300 
Tanzánie 50,5 49 52 97 24970 · 2186 95 85 0,54 85 5 
Thajsko 69,5 67 72 24 4360 10,5 2288 99 93 0,80 67 11 
Togo 55,0 53 57 85 12990 35,1 2110 92 43 0,52 65 6 
Tonga 63,0 61 65 79 2130 · 2964 129' 93 . · · 
Trinidad q Tobago 71,5 69 74 14 1540 18,1 2983 130 96 0,88 10 33 
Tunisko 68,0 67 69 44 1870 0,4 2911 127 65 0,63 26 34 
Turecko 67,5 65 70 62 1110 0,1 3084 134 81 0,74 47 20 
Turkmenistán 66,5 63 70 55 270 • 3403 148 98 0,91 · · 
Tuvalu 61,5 60 63 33 2260 · O 95 . · · 
Uganda 43,5 43 44 94 20300 45,2 2034 88 48 0,51 86 4 
Ukrajina 71,0 66 76 13 230 * 3403 148 98 0,87 * * 
Uruguay 72,5 69 76 20 340 3,2 2746 119 96 0,90 5 22 
Uzbekistán 69,0 66 72 38 290 * 3403 148 97 0,90 17 20 
Vanuatu 60,0 61 59 55 7350 * 2533 110 70 0,61 68 8 
Velká Británie 76,0 73 79 8 610 2,8 3259 142 99 0,92 2 28 
Venezuela 70,0 67 73 33 590 3,3 2534 110 92 0,84 13 25 
Vietnam 64,5 62 67 54 2840 0,1 2217 96 88 0,78 67 12 
Zaire 52,0 50 54 75 23190 1,5 2079 90 72 0,62 71 13 
Zambie 47,5 46 49 72 10920 239,3 2028 88 73 0,67 38 8 
Západni Samoa 66,5 64 69 48 3580 * 2474 108 70 0,91 * * 
Zimbabwe 59,5 58 61 55 7110 86 2193 95 67 0,79 71 8 

10.6. Celková výkonnost ekonomiky 

V této skupině jsme shromáždili data v jedenácti položkách: 

E1 - hrubý národní produkt na osobu (GNP) 
E2 - hrubý národní produkt podle parity kupní síly (GNP/PPP) 
E3 - hrubý domácí produkt na osobu (GDP) 
E4 - hrubý domácí produkt podle parity kupní síly (GOP/PPP) 
E5 - index lidského rozvoje (HOl) 

D12 
T % 

10 30-40 
22 3-4 
29 * . * 
57 20-19 

40 15-16 

33 9-13 

* * 
* . 

10 * 
* 4-1 

73 10-9 
63 10-0 
24 * 
70 10-9 
62 9-7 
21 20 
16 30-20 
54 * 
* * 

21 30-45 

E6 - Porovnání hrubého domácího produktu a indexu lidského rozvoje 
(GOP-HOI) 

E7 - Hospodářský růst v letech 1985--94 
E8 - Hospodářský růst v letech 1991-93 
E9 - Roční míra inflace v letech 1985--94 
E10 - Roční míra inflace v letech 1991-93 
E 11 - Přijatá rozvojová pomoc 

E1 Hrubý národní produkt na osobu (GNP) 

je vyjádřen v tisících dolaru na osobu v r. 1994. Je základním ukazatelem 
ekonomické síly jednotlivých zemí. 

Nejvyspělejší země mají HNP mezi 20 - 30 tisíci USD/osobu. Patří sem země 
s nejvyšší životní úrovní obyvatel, zejména západoevropské země - Lucembursko 
39.850 USD, Švýcarsko 37.180 USD, Dánsko 28.110 USD, Norsko 26.480 USD, 
Německo 25.580 USD, Rakousko 24.950 USD, Island 24.590 USD, Švédsko 
23.630 USD, Francie 23.470 USD, Belgie 22.920 USD, Nizozemí 21.970 USD. 
Z mimoevropských zemí mají HNP nad 20 tisíc USD/osobu Japonsko 
(34.630 USD), Spojené státy (25.860 USD), Singapur (23.360 USD). 

HRUBÝ NÁROONr 
PRODUKT NA OSOBU 

1.LUCEM3UR. 39.85Ú $ 
2. ŠVÝCARSKO 37.180$ 
3. JAPO'JSKO 34.630 $ 
4. DÁNSKO 28.110$ 
5. NORSKO 26.480 $ 

182. SIERRA LEONE 150 $ 
183. BURUNDI 150 $ 
184. MA.i..AWI 140 $ 
185. ETla'IE 130$ 
186. MoZAM31K 80$ 
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HRUBÝ NÁR.PROOUKT 

PODLE PARITY KUPNí SílY 

1. ŠVÝCARSKO 30.270 $ 
2. LUCEMBUR. 24.860 $ 

3. JAPONSKO 23.730 $ 
4. FINSKO 22.060 $ 

5. NOOSKO 21.850$ 

186. KAMBoožA 130 $ 
187. ERITREA 120$ 
188. TANZÁNIE 120 $ 
189. ETIOPIE 120 $ 

190.Iv1oZAMlIK 80 $ 
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Naopak nejchudší země dosahují HNP několika desítek nebo set USD/osobu 
(např. Mozambik 80 USD, Etiopie 130 USD, Malawi 140 USD, Burundi a Sierra 
Leone 150 USD, Čad 190 USD, Vietnam 190 USD, Nepál a Uganda 200 
USD/osobu atd.). Ukazatel však zejména u chudých zemí zkresluje, protože řada 
činností neprochází oficiální ekonomikou a není tedy ani statisticky podchycena. 

Hodnotu hrubého národního produktu jsme měli k dispozici pro 186 států. Střední 
hodnota tohoto ukazatele je 4870 USD/osobu (této hodnotě se přibližují např. 
Uruguay, Sv. Kryštof, Omán). Česká republika s hodnotou HNP 3.210 USD je na 
53. místě na světě a Slovenská republika s HNP 2.230 USD na 70. místě na světě. 

E2 Hrubý národní produkt podle parity kupní síly (GNPIPPP) 

u předchozího ukazatele HNP se národní měny přepočítávaly podle oficiálního 
kursu na dolary. To je však zavádějící, protože někde jsou sice vysoké příjmy, ale 
také vysoké životní náklady, jinde nízké příjmy, ale také nízké životní náklady. Kurs 
domácí měny může být vůči dolaru podhodnocen nebo nadhodnocen. Proto se 
používá i hrubý domácí produkt vyjádřený podle parity kupní síly, nebo-Ii podle 
spotřebitelského koše. Na základě několika set sledovaných položek (potraviny, 
bydlení, ... ) jsou spočítány životní náklady a z nich se pak odvodí kupní síla 
obyvatel, která se vzájemně mezi státy porovnává. 

Rozložení a poměr mezi "nejbohatšími" a "nejchudšími" státy světa zůstává skoro 
stejný - v čele jsou vyspělé zejména západoevropské země, na posledních místech 
rozvojové země Afriky. HNP vyspělých zemí sice klesá, na pořadí zemí se to však 
příliš neprojevuje. Kupříkladu Japonsko z předchozích 34.630 USD/osobu klesá 
podle parity kupní síly na 23.730 USD (zůstává však na 3. místě), Lucembursko 
z 39.850 USD až na 24.860 USD (klesá na 2. místo), klesají dále Dánsko, 
Německo, Rakousko, v žebříčku naopak postoupily severské státy Finsko, 
Švédsko, Island. Nejvyspělejší státy mají HNP/osobu podle parity kupní síly mezi 
15 - 25 tisíci USD. 

Nejchudší státy mají opět několik desítek nebo set USD/osobu - Mosambik 
80 USD, Tanzánie, Etiopie, Eritrea 120 USD, Kambodža 130 USD, Somálsko" 
Nepál, Laos 170 USD, Bangladéš, Guinea-Bissau, Malawi 180 USD/osobu atd. 
K africkým zemím se tedy přidávají i nejchudší asijské země. 

Hodnotu hrubého národního produktu podle parity kupní síly jsme měli k dispozici 
pro 190 států. Střední hodnota tohoto ukazatele je 4680 USD/osobu (této hodnotě 
se nejvíc přibližují Jižní Korea a Omán). Česká republika s hodnotou HNP/PPP 
3.140 USD je na 63.-64. místě na světě (o 10 míst horší než podle předchozího 
ukazatele) a Slovenská republika s HNP/PPP 3.140 USD na stejném místě 
(zlepšení o 6 míst). . 

E3 Hrubý domácí produkt na osobu (GOP) 

hrubý domácí produkt se liší od národního produktu. U domácího produktu se 
započítává výkonnost ekonomiky dosažená na území daného státu. U národního 
produktu je započítána i výkonnost nadnárodních společností podle místa jejich 
registrace. Proto např. Kanada má podstatně vyšší hrubý národní produkt 
(19.570 USD/osobu), než hrubý domácí produkt (13.016 USD/osobu). 

Ukazatel HDP za léta 1991 - 93 ukazuje vývoj HDP na začátku (1990-91) a na 
konci (1992-93) sledovaného období. U některých států tak lze pozorovat vzestup 
HOP (např. Francie z 20.400 na 22.400 USD/os.), u jiných pokles (např. Bulharsko 
z 1.800 na 1.300 USD/os.). 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

V sledovaném období mají vysoký HDP tradičně nejvyspělejší země Evropy, 
Severní Ameriky a Asie (HDP nad 20 tisíc USD/osobu - Lucembursko, Švýca~sko, 
Japonsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Spojené státy, Německo, Island, Finsko, 
Francie, Rakousko, Nizozemí a jiné), vysoký HDP mají malé státy Monako 
(51.000 USD), Lichtenštejnsko (33.000 USD). 

Nejchudší země rozvojového světa jsou stejné i v případě tohoto ukazatele, 
přibližně stejné jsou i hodnoty HDP - Mozambik 60-80 USD, Tanzánie 100 USD, 
Etiopie 100-120 USD, Somálsko a Eritrea 120 USD, Zaire 130-150 USD, Nepál 
160-170 USD, další země okolo 200 USD/osobu. 

Hodnotu hrubého domácího produktu jsme měli k dispozici pro 187 států. Česká 
republika s hodnotou HDP 2.600-2.700 USD je na 67. místě na světě 
a Slovenská republika s HDP 2.000-2150 USD na 76. místě na světě. 

E4 Hrubý domácí produkt podle parity kupní síly (HOPIPPP) 

obdobně jako v případě hrubého národního produktu byl i hrubý domácí produkt 
vyjádřen na základě parity kupní síly obyvatelstva pomocí spotřebitelského koše. 

Nejbohatší státy dosahují hodnoty HDP/PPP kolem 20 000 USD/osobu, vyspělé 
země mají HDP nad 15.000 USD. Na první místo se dostaly Spojené státy 
(23.760 USD), v popředí jsou tradiční země Švýcarsko, Lucembursko, Německo, 
Japonsko, Kanada, Francie, Dánsko, Rakousko, Belgie atd., ovšem netradičně 
vysoko jsou některé bohaté ropné země Blízkého' Východu (Katar, Spojené 
arabské emiráty). 

Chudé rozvojové státy se pohybují pod hranicí 1000 USD/osobu HDP/PPP (nejnižší 
hodnotu mají Etiopie - 330 USD, Mosambik - 380 USD, ostatní chudé země mají 
HDP mezi 500-750 USD - Zaire, Mali, Guinea, Sv.Tomáš, Tanzánie, Rovníková 
Guinea, Rwanda, Madagaskar, Burundi, Bhútán, Myanmarsko, Angola, Čad). Opět 
se tedy k africkým zemím přiřadily nejchudší asijské země. 

Hodnotu hrubého domácího produktu podle parity kupní síly jsme měli k dispozici 
pro 173 států. Střední hodnota tohoto ukazatele je 5.864 USD/osobu (této hodnotě 
se nejvíc přibližují Thajsko a Svatý Kryštof). Česká republika s hodnotou HDP/PPP 
7.690 USD je na 42. místě na světě (o 25 míst lepší než podle předchozího 
ukazatele) a Slovenská republika s HOP/PPP 6.690 USD na 45. místě (zlepšení 
o 31 míst). 

E5 Index lidského rozvoje (HOI- Human Oevelopment Index) 

údaj je převzatý z publikace UNDP "Human Development Report, 1995" a je 
výslednou hodnotou kombinace následujících ukazatelů: 

• střední délka života; 
• gramotnost dospělých; 
• studující na základních, středních a vysokých školách; 
• hrubý domácí produkt podle parity kupní síly. 

HOl je tedy pokusem vyjádřit životní úroveň či kvalitu života obyvatel vhodnějším 
ukazatelem, než je hrubý domácí produkt, který znamená pouze výkonnost 
ekonomiky. Hodnoty HOl se pohybují od O do ,1,0. 

Výsledky pořadí států jsou plně v souladu s předcházejícími ukazateli. Nejlépe jsou 
na tom podle tohoto ukazatele Kanada (0,950); USA a Japonsko (0,937), 
následovány skupinou evropských vyspělých států: Nizozemí, Finsko, Island, 
Norsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Belgie, Rakousko, Švýcarsko, Německo, 
Dánsko, Velká Británie, Irsko, Itálie (HOl více než 0,910). Do této skupiny 
nejvyspělejších států patří také Austrálie a Nový Zéland., 

HRUBÝ DCJM<I.d PRODUKT 

NA OSOBU 

1. lv1oNAKo 51.000 $ 
2. ŠVÝCARSKO 35.950 $ 
3. LUCEM3UR. 35.850 $ 
4.lia-rrENŠT. 33.000 $ 

183. ERITREA 120 $ 
184. SoMALSKO 120$ 
185. ETIOPIE 115 $ 
186. TANZÁNIE 100 $ 
187.1v1oZAM3IK 70 $ 

HRUBÝ OOM. PRODUKT 

PODLE PARITY KUPNí SílY 

1. SPOJ.STÁTY 23.760 $ 
2. ŠVÝCARSKO 22.580 $ 
3. KATAR 22.380$ 
4. SAEMIRÁTY 21.830 $ 
5. LUCEM3UR. 21.520 $ 

169. GUINEA 592 $ 
170. M\LI 550$ 
171. ZAIRE 523 $ 
172.1v1oZAM3IK 380 $ 
173. ETIOPIE 330 $ 

INDEX UDS~HO ROZVOJE 

(HDI) 

1. KANAoA 0,950 
2. JAPONSKO 0,937 
3. SPOJENI~ STÁTY 0,937 
4. NIZOZEMí 0,936 
5. FINSKO 0,934 

169. BuRKINA 0,228 
170. ETIOPIE 0,227 
171. MA.u 0,222 
172. SIERRA LEO'JE 0,221 
173. NIGER 0,207 
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GDPIPPP - HDI 

1. SV.ToWIš +36 
2. KOSTARIKA + 32 

3. VIETNAM + 31 
4. rvlADAGASKAR + 30 
5. MYANWlRSKO + 29 

169.U8YE -38 
170. SAEMIRÁTY -41 

171. SAUO. ARÁBIE - 43 
172. KATAR -53 
173. OMAN -60 
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Také podle tohoto ukazatele je nejhorší kvalita života v chudých rozvojových 
státech Afriky (zejména Niger, Sierra Leone, Mali, Etiopie, Burkina, Guinea, 
Somálsko, Mozambik, Burundi, Angola, Guinea-Bissau, Čad a Gambie). Mezi 
dvaceti nejníže postavenými státy (index 0,332 - 0,207) jsou jen dva neafrické státy 
(Bhútán a Afganistán). Oobře na tom nejsou ani arabské státy Blízkého východu, 
bohaté na ropu. Např. Saudská Arábie je na 75. místě (index 0,762), Oman na 
90. místě, Irák na 105. místě, Kuvajt je na 59. místě. 

Index lidského rozvoje HOl byl vypočten pro 173 států. Střední hodnota tohoto 
ukazatele je 0,66 (této hodnotě se nejvíc přibližují Libanon, Filipíny a Západní 
Samoa). Česká republika a Slovenská republika mají stejnou hodnotu HOl - 0,872, 
což znamená 37.-39. místo na světě. 

E6 Porovnání hrnbého domácího produktu a indexu lidského rozvoje (HDPIPPP
HDI) 

velmi zajímavý údaj vyjadřující rozdíl mezi výkonností ekonomiky (vyjádřenou 
pořadím země v ukazateli hrubého domácího produktu podle parity kupní síly ) 
a kvalitou života obyvatel (vyjádřenou pořadím země v indexu lidského rozvoje 
HOl). Jestliže je např. Kanada podle HOP na osmém místě a podle HOl na prvním 
místě, je výsledná hodnota 8 -1 = +7. Jsou-Ii Spojené státy podle HOP na prv~ím 
místě a podle HOl na druhém místě, pak 1 - 2 = -1. Čím dosáhne stát vyššlho 
kladného čísla, tím je kvalita života obyvatel vyšší s ohledem na dosažený HOP. 
Naopak čím vyšší je záporné číslo, tím horší je kvalita života obyvatel s ohledem na 
dosažený HOP. 

O zemích, kde je rozdíl HOP-HOl vyšší než +10, lze mluvit jako o zemích, jejichž 
kvalita života obyvatel je na dané ekonomické možnosti velmi dobrá - kupříkladu 
Svatý Tomáš (+36), Kostarika (+32), Vietnam (+31), Madagaskar (+30) - nejvyšší 
kladný rozdíl je v rozvojových zemích Asie, Oceánie, Afriky, ~atinské Ameriky. 
V Evropě k takovým zemím patří Řecko, Polsko, Španělsko, Finsko, Nizozemí, 
Island, částečně Ukrajina, Bulharsko, Irsko, Litva, Malta s hodnotou +10 až +20. 

Naopak velmi špatné životní podmínky mají s ohledem na výkonnost ekonomiky 
Oman (--60), Katar (-53), Saudská Arábie (-43), Spojené arabské emiráty (-41), 
Libye (-38), Gabun (-36), Brunei (-34), a Namibie (-31). Zde přír:'0 "bije do ~čí" 
špatné postavení arabských zemí bohatých na ropu a COSI to napovldá 
o společenských nedemokratických poměrech, které jsou pro nás nepřijatelné 
a těžko pochopitelné. Z evropských zemí dosahují výraznější záporné hodnoty 
tohoto ukazatele Německo (-9) a Švýcarsko (-11). 

Porovnání HOP/PPP a HOl jsme realizovali pro 173 států. Střední hodnota tohoto 
ukazatele je 0,0 (tuto hodnotu dosahují tři státy -Maďarsko, Rusko a Zimbabwe). 
Česká republika a Slovenská republika dosahují stejnou hodnotu + 8, co je zařaZUje 
na 50.-55. místo na světě. 

E7 Hospodářský růst v letech 1985 - 1994 

údaje zachycují roční hospodářský růst nebo pokles země za desetiletí období od 
poloviny osmdesátých do poloviny devadesátých let v procentech. 

Ukazatel vykazuje výrazné regionální rozdíly. Kupříkladu bývalé socialistické státy 
zaznamenaly pokles daný rozpadem centrálně plánovaného ekonomic~ého 
systému a přechodem na tržní hospodářství (Maďarsko ~,9 %, Česká republika -
2,1 %, Bulharsko -3,2 %, Slovensko -3,3 %, Rusko -4,4 %, Ukrajina -5,1 % atd.). 
Nejvýraznější pokles zaznamenaly zakavkazské a asijské státy bývalého 
Sovětského svazu (Tádžikistán, Azerbajdžán, Arménie, Gruzie - přes -10 %). 
Poměrně výrazný pokles zaznamenalo i Haiti - 5,0 % (vojenský režim, politická 
nestabilita) a Jordánsko --6,3%. 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

Výrazně hospodářsky rostly především asijské státy - Thajsko, Jižní Korea, Čína, 
Singapur, Maledivy, Indonésie a Malajsie s ročním hospodářským růstem nad 5 %. 
Z evropských zemí zaznamenaly největší růst hospodářství Malta, Irsko a Kypr 
(5,2-5,3 % ročně), růst vyspělých zemí se pohyboval zpravidla v rozmezí 1-3 % 
(Spojené státy 1,3 %, Velká Británie 1,4 %, Francie 1,7 %, Německo 1,9 %, 
Španělsko 2,7 %). 

Hospodářský růst zemí vobdobí 1985-94 byl vypočten pro 159 států. Střední 
hodnota tohoto ukazatele je + 0,10 % (této hodnotě se nejvíc přibližují Mauretánie, 
Spojené arabské emiráty, Tonga, Keňa a Švédsko). Česká republika s hodnotou 
hospodářského růstu -2,1 % je na 126. místě na světě a Slovenská republika 
s hodnotou -3,3 % na 140.-141. místě na světě. 

E8 Hospodářský růst v letech 1991- 1993 

údaje zachycují hospodářský růst nebo pokles v procentech Rro roky 1991 ~1993. 

Stejně jako předchozí ukazatel je i tento výrazně diferencován, zachytává poslední 
období desetiletí 1985-94. Bývalé socialistické státy procházely transformací 
ekonomiky, některé sa dostávaly postupně do kladných čísel hospodářského růstu 
(Polsko, Ceská republika, Rumunsko, Slovensko), i když zejména u zemí bývalého 
Sovětského svazu pokračoval hospodářský propad (u některých -10 až -20 % -
Azerbajdžán, Ukrajina, Kazachstán, Estonsko, Moldávie, Kyrgyzstán, Litva, 
Lotyšsko). Nejhorší propad vůbec zaznamenaly Tádžikistán, Gruzie a Arménie (až 
do-50 %). 

Většina rozvojových zemí zaznamenala hospodářský nárůst. Pokračoval 
hospodářský růst zemí Asie (zejména Kuvajt) a částečně i Latinské Ameriky. Růst 
nad 8 % ročně zaznamenaly Papua-Nová Guinea, Malajsie, Vietnam, Thajsko, 
Jordánsko, Singapur, z latinskoamerických zemí Peru a Argentina. Hospodářsky se 
.vzmáhaly také některé africké země (Mozambik, Botswana) a tichomořské ostrovy 
(Tuvalu). Z evropských zemí zaznamenala větší hospodářský růst jenom Malta 
(8 %), hospodářství ostatních zemí rostlo nejvíce o 3-4 % (Irsko, Polsko), většina 
vyspělých zemí více-méně stagnovala. 

Hospodářský růst zemí vobdobí 1991-93 byl vypočten pro 173 států. Přibližně 
120 z nich zaznamenalo hospodářský nárůst, 15 vyrovnanou bilanci a 38 pokles. 
Česká republika s hodnotou hospodářského růstu O až +2,5 % je na 105. místě na 
světě a Slovenská republika s hodnotou -5 až +5 % na 124. místě na světě. 

E9 Roční míra inflace v letech 1985 - 1994 

vyjadřuje průměrnou roční míru znehodnocení měny jednotlivých zemí 
v procentech. Oosahuje~li roční míra. inflace v uvedeném období vysokých čísel 
(desítky až stovky procent), prošla země obdobím politické či hospodářské 
nestability a změn. 

Roční míra inflace v uvedeném období je velmi nízká u některých afrických 
a asijských zemí (Kongo, Omán, Brunei, Niger, Pobřeží Slonoviny, Bahrain, 
Kamerun - inflace do 1%), u vyspělých zemí je to Japonsko, Nizozemí a Irsko 
(1- 2 %). Inflace u hospodářsky vyspělých zemí se pohybovala v rozmezí 3--6 %. 

Nejvyšší míru inflace (nad 100 %) mělo 16 zemí - patří sem latinskoamerické země 
(obrovská inflace 300 - 1300 % - Nikaragua, Brazílie, Peru, Argentina) 
a nástupnické státy Sovětského svazu (100 - 250 % .,.. Gruzie, Ukrajina, 
Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Rusko, Azerbajdžán, Tádžikistán, Litva, 
Kyrgyzstán), z jiných států pouze Vietnam a Polsko. 

Roční míru inflace jednotlivých zemí v období 1985-94 jsme měli k dispozici pro 
163 států. Průměrná hodnota roční inflace je 43,3 %. Česká republika s hodnotou 

HosPODÁŘSKY RŮST 

1985-94 

1. THAJSKO 8,2 % 
2. JIŽNI KOOEA 7,8 % 
3.ČINA 6,9% 
4. SINGAPUR 6,9 % 
5. BoTSWANA 6,6 % 

155. LITvA -7,8 % 
156. T.ÁDLlKlSTÁN -11,7 % 
157. AzERBAJOž. -12,2% 
158. ARl.ÉNIE -12,9 % 
159. GRUZIE -18,6 % 

HOSPODÁŘSKY RŮST 

1991-93 

1.KlNAIT 4OAŽ8% 
2. PAPlJA-N.GUINEA 14 % 
3. MoZAMlIK -2 AŽ 19 % 
4. TlNAl.U 9 % 
5. rvwAJslE 8,5 AŽ8 % 

169. LOTYŠS.-33AŽ-15 
% 170. JUGOSL. -25 
AŽ-30% 
171. T.ÁDLlKlSTÁN -30 % 
172. GRUZIE -25AŽ-40 
% 173. ARIv'ťN. -20 AŽ 
-50% 

ROCNI MlRA INFlACE 

1985-94 

1.KONGO 0% 
2.OMAN 0% 
3.BRUNEI 0% 
4.N/GER 0% 
5. BAHRAJN O % 

159. GRUZIE. 234 % 
160. ARGENTINA 317 % 
161. PERU 495 % 
162. BlwiUE 913 % 
163. NIKARAGUA 1315 % 
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RočNí MíRA INFLACE 
1991-93 

1.NIGER -8Až-2% 
2. SENEGAL -2 Až 0% 

3.ANGOLA 0% 
4.KlNAJT 0% 

5. BAHRAlN O AžO,2 % 

138.BĚLORUS.970-28OO% 
139.IRAK 200-3000% 

140. ZAIRE 2700-4600 % 
141.GRUZlE 1000-11000% 
142.JuGOSL. 00 100000% 

PŘIJATÁ ROl:JOJOVÁ 

POMOC NA 1 OBYI/. 

1. SV. TQMli.š 378 $ 
2. KAPvERDY 314 $ 

3. SV. KRYŠTOF 262 $ 
4. DŽlBUTSKO 235 $ 

5. VANUATU 199 $ 
6. SURINAM 198 $ 

7. SV.LUCIE 194 $ 
8. ŠALAMOUN.O. 181 $ 
9. MtlURETÁNIE 154 $ 

10. DoMINIKA 141 $ 
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roční inflace 12 % je na 89.-94. místě na světě a Slovenská republika s hodnotou 
10 % na 79.-82. místě na světě. 

E10 Roční míra inflace v letech 1991 - 1993 

navazuje na předchozí ukazatel, vyjadřuje míru inflace jednotlivých zemí na začátku 
devadesátých let. . 

Velmi nízkou inflaci zaznamenaly některé africké státy (Niger, Senegal, Angola, 
Čad) a země Blízkého Východu (Kuvajt, Bahrain) - v těchto zemích byla roční 
inflace nižší než 0,2%. Následuje skupina vyspělých zemí Asie, Evropy, Severní 
Ameriky a Oceánie (Čína, Japonsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Malta, 
Norsko, Dánsko, Irsko, Francie, Belgie, Lucembursko, Lichtenštejnsko a jiné) 
s roční mírou inflace 1-3 %. Další vyspělé země mají tuto hodnotu 3-5 %. 

U skupiny bývalých socialistických států střední Evropy se roční míra inflace 
postupně snižovala, dosahovala však poměrně vysoké hodnoty (nad 10 %). 
V zemích bývalého Sovětského svazu se inflace pohybovala až do 1.000-3.000 %, 
v Gruzii dokonce až do 11.000 %). Nejhorší situace byla v zemích s válečnými 
konflikty - Jugoslávie, Zaire, Irák. Argentina oproti minulému období inflaci srazila 
z 317% až na zhruba 10%, u Brazílie naopak inflace překročila 2500%. Nikaragua 
a Peru inflaci vcelku zvládly, pohybovala se v řádu desítek procent. 

Roční míra inflace v období 1991-93 byla vypočtena pro 142 států. Česká 
republika s hodnotou průměrné roční inflace 10 - 20% byla na 88. místě na světě, 
pro Slovenskou republiku jsme údaje neměli k dispozici. 

E 11 Přijatá rozvojová pomoc 

udává, jaký objem rozvojové pomoci obdržela země v dolarech na osobu za rok 
1993. Pomoc poskytují rozvinuté státy, které se neoficiálně zavázaly poskytovat 
pomoc ve výši 0,7% svého HDP. To však nedodržuje téměř nikdo, vyjma 
skandinávských států a Holandska. Výše příspěvku ostatních zemí je mezi 
0,1-0,7% HDP. 

Česká republika vyčlenila v r. 1996 na rozvojovou pomoc finanční prostředky ve 
výši 500 mil. Kč, což je 0,04% HDP. Tato suma by se měla postupně zvyšovat, 
důležité však také je, abychom tyto prostředky uměli efektivně distribuovat. 

Výše poskytnuté pomoci jednotlivým zemím závisí na řadě faktorů. Např. Egypt 
dostává (společně s Izraelem) v rámci rozvojové pomoci i vojenskou pomoc od 
USA na podporu politické stabilizace Blízkého východu. Naproti tomu Barma 
obdržela na osobu/rok jen 2,3 USD, důvodem je vojenský režim porušující lidská 
práva. 

Vysokou pomoc na jednoho obyvatele obdržely především malé rozvojové ostrovní 
státy (Svatý Tomáš 378 USD/osobu, Kapverdy 314 USD, Svatý Kryštof 262 USD, 
Vanuatu 199 USD, Sv. Lucie 194 USD, Šalamounovy ostrovy 181 USD a j.), africké 
státy (Džibutsko 235 USD/osobu, Mauretánie 154 USD, Rovníková Guinea 
135 USD, Namibie 114 USD) a latinskoamerické státy (Surinam 198 USD/osobu, 
Belize 137 USD, Guayana 104 USD). 

Rozvojové lidnaté státy sice obdržely větší částky, ovšem vzhledem k velikosti 
populace je podíl na 1 obyvatele výrazně nižší (Egypt 37 USD/osobu, Bangladéš 
12 USD, Indonésie 11 USD, Zaire 4,6 USD, Vietnam 4,5 USD, Nigérie 2,0 USD, 
Indie 1,7 USD a Brazílie 1,5 USD/osobu). 

Přijatou rozvojovou pomoc pro jednotlivé země v roce 1993 jsme měli k dispozici 
pro 123 států. Průměrná hodnota je 54,9 USD/osobu - této hodnotě se nejvíc 
přibližují africké země Kongo, Rwanda, Středoafrická republika, Kamerun. 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

Tabulka E - Celková výkonnost ekonomiky států světa 

Stát E1 E2 EJ E4 E5 EG E7 ES 

tis. USD USD tis. USD USD • • % % 

!Afghánistán <0,7 250 0,25-0,3 819 0,228 -12 * · 
Albánie 0,36 1200 0,2-0,3 3500 0,739 4 -6,0 -10až 11 

!Alžírsko 1,69 2170 1,8-1,65 4870 0,732 -15 -2,4 1,5-3 

!Andorra . >9,0 16600 * * * * * · 
Angola 0,7-2,9 620 0,78-0,8 751 0,291 -3 -0,9 1,7-0 

Antigua a Barbuda 6,97 2800 4,5-6,4 4436 0,840 17 2,7 1,6-2,8 

!Argentina 8,06 2160 6,1-7,3 8860 0,882 9 1,9 8,7-6 

!Arménie 0,67 9211 1,9-0,9 2420 0,715 21 -12,9 -20 až-50 

!Austrálie 17,98 14440 cca 17,1 18220 0,927 7 1,2 4-6 

!Azerpajdžán 0,5 9211 0,9-0,73 2550 0,696 9 -12,2 O až -20 

Bahamy 11,79 10570 11,7-11,5 17360 0,894 -4 -0,7 1-1,9 

Bahrain 7,5 6360 7,1-7,9 14590 0,862 -16 -0,9 2-5,7 

Bangladéš 0,23 180 0,22 1230 0,364 -5 2,1 4-4,6 

Barbados 6,53 6370 6,6-6,2 9667 0,900 12 -0,1 2,8-1,3 

Belgie 22,92 16390 18,9-20,9 18630 0,926 2 2,3 1,9až-1,2 

Belize 2,55 1600 1,7-2,4 5619 0,883 28 5,3 2-5,3 

Bělorusko 2,16 9211 3,2-2,84 6440 0,866 9 -1,7 -10 až-9 

Benin 0,37 380 0,36-0,41 1630 0,332 -22 -0,8 3--3,6 

Bhútán 0,4 190 0,18 750 0,305 3 5,2-5,0 

Bolívie 0,77 600 0,65-0,74 2410 0,588 -1 1,9 4-3 

Bosna a Herceg. <0,7 2490 * * * * · 
Botswana 2,8 940 2,0-'2,5 5120 0,763 -7 6,6 9-6 

Brazílie 3,37 2550 2,9-3 5240 0,804 1 -0,4 -1 až-5 

Brunei 14,24 14120 17,9-16,7 2589 0,868 -34 -1,5 4,5-3,5 

Bulharsko 1,16 2320 1,8-1,3 4250 0,796 11 -3,2 -6až-4 

Burkina 0,3 310 2,9-3,1 810 0,228 -10 -0,2 4-4,5 

Burundi 0,15 220 0,21-0,18 720 0,286 -1 -1,0 5,7-4 

Čad 0,19 190 0-2 760 0,296 -2 0,9 · 
Česká republika 3,21 3140 2,6-2,7 7690 0,872 8 -2,1 0-2,5 

Čína 0,53 360 13-12 1950 0,594 12 6,9 · 
Dánsko 28,11 20510 23-26,5 19080 0,920 -4 1,3 1-1,2 

Dominika 2,83 1650 2,2-2,6 3526 0,776 16 4,2 6-2,6 

Dominikánská rep. 1,32 790 0,9-1,1 3280 0,705 -1 2,1 -1 až3 

Džibutsko 0,9-2,9 1070 0,78 1547 0,336 -18 1-2 

Egypt 0,71 630 ,61-0,66 3540 0,613 -23 1,6 2,3-0,5 

Ekvádor 1,31 1040 1,0-1,17 4350 0,784 5 1,0 4-1,7 

Eritrea <0,7 120 0,12 * * * · 
Estonsko 2,82 9211 3,8-3,04 6690 0,862 5 -6,4 -25 až-3 

Etiopie 0,13 120 0,12-0,1 330 0,227 3 -0,6 ~,8 

Fidži 2,32 1640 1,8-2 5410 0,860 17 2,0 5,5-3 

Filipíny 0,96 700 0,7-0,83 2550 0,677 8 1,8 1-2,3 

Finsko 18,85 22060 24-19,0 16270 0,934 19 -0,3 -7 až-3 

Francie 23,47 17830 20,4-22,4 19510 0,930 3 1,7 1 až-1,9 

Gabun 3,55 2770 3,8-4,1 3913 0,579 -36 -2,3 4-2,5 

Gambie 0,36 230 ,26-0,37 1260 0,299 -22 0,5 2-4,0 

Ghana 0,43 380 0,46-0,43 2110 0,482 -10 1,4 4-5 

Grenada 2,62 1265 2,3-2,41 3822 0,786 12 3,9 3-0,5 

Gruzie <0,7 . 9211 1,6-0,56 2300 0,709 25 -18,6 -25 až-40 

Guatemala 1,19 920 0,93-1,11 3330 0,591 -20 0,9 4,8-4,0 

Guinea 0,51 430 0,46-0,51 592 0,237 2 1,2 2,5-4,5 

Guinea-Bissau 0,24 180 0,18-0,22 820 0,293 -8 1,9 5-3,5 

E9 E10 E11 

% % USD/ob 

* 4~0 12,7 

33 200-25 * 
22 27-30 12,4 

* · 
6 O 29,2 

4 6-2 46,2 

317 18-6 8,3 

134 10~00 

4 1-1,7 

123 100-1100 

3 6-2,8 7,5 

O 0-0,2 7,5 

7 7-4 11,8 

3 6,5-6 3,8 

3 3,2-2,8 

4 5,6-2,8 137,3 

138 970-2800 

3 cca 5 50,7 

8 16-8 42,0 

20 14-9 80,7 

* · 
12 12-16,5 79,9 

913 1000-2600 1,5 

O 3--1,6 18,2 

42 8~5 

2 5-1,4 43,6 

5 9--5 45,8 

2 0,19-0,22 38,3 

12 20,3--10,2 

10 0,38-0,49 2,7 

3 2,4-1,2 * 
4 4-5,3 140,8 

29 4-7,5 * 
4 2-3 235,2 

16 40-11 37,4 

48 66-42 21,6 

* · 
78 1000-90 23,3 

6 35-10 77,8 

5 8-4,9 

10 19--7,5 22,9 

4 4,2-2,1 

3 3,1-2,1 

3 · 81,7 

11 8-11,5 92,1 

28 10-25 37,9 

5 · 97,8 

234 1000-11000 

20 9--11,6 20,1 

19 16,6-7,1 66,6 125 
66 35-100 95,3 
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Stát E1 E2 E3 E4 ES EG E7 ES E9 E10 E11 Stát E1 E2 E3 E4 ES EG E7 ES E9 E10 E11 
tis. USD USD tis. USD USD * * % % % % USD/ob tis. USD USD tis. USD USD * · % % % % USD/ob 

Guyana 0,53 . 340 0,37-0,35 1800 0,622 20 0,3 -5 až 8 56 80-28 104,2 Malta 2,9-9,0 5820 7,3-8,0 8281 0,880 10 5,3 8,1-7,4 3 1,7-4,1 · 
Haíti 0,22 400 0,37-0,25 1046 0,362 1 -5,0 -1 až -16 13 15-46 18,6 Maroko 1,15 900 1,05-1,03 3370 0,554 -26 1,1 3 až-l 5 5-5,2 23,3 
Honduras 0,58 900 0,58 2000 0,578 4 -0,1 2-3,7 12 33-10 58,9 Marshallovy ostr. 1,68 1500 1,5-2,5 · · · · 0,1 6 

, · 
Chile 3,56 1770 6-4,3 8410 0,880 8 6,2 

, 
19 2,2-3,07 12,8 Mauritius 3,18 1950 2,8-3,0 5297 0,821 -28 5,6 6,4-5,0 9 4,6-10,5 35,7 

Chorvatsko 2,53 2490 3,2-3,5 * * · * -15až-3 • 100-1500 · Mauretánie 0,48 490 0,54-0,51 1650 0,359 -18 0,2 2,4-3,6 7 
, 

154,2 
Indie 0,31 350 0,33-0,29 1230 0,439 7 2,9 1,1-3,8 10 13,5-7,4 1,7 Mexiko 4,01 1990 3,5-3,75 7300 0,842 -6 0,6 2,6-1,1 40 12-8 4,4 
Indonésie 0,88 490 0,61-0,73 2950 0,637 -5 6,0 6-7 9 9-9,7 10,6 Mikronésie 1,89 1500 2 · · · , 

5 
, 

Irák 0,7-2,9 1940 0,8-0,85 3413 0,617 -19 · 3-0 • 200-3000 8,7 Mjanmar. (Barma) <0,7 200 0,22-0,25 751 0,457 29 -1 až 10 25 36-33 2,3 
Irán 0,7-2,9 1800 2,2-1,9 5420 0,770 -8 -1,0 6-3,4 22 40-60 2,2 Moldávie 0,87 9211 1,7-1,2 3670 0,757 2 • -30 až-3 • 1000-2500 · 
Irsko 13,63 8500 12,8-12,6 12830 0,915 11 5,2 5-2 2 3-1,4 · Monako >9,0 11350 51,0-' · · · * · * 

, , . 
Island 24,59 21240 23,2-23,6 17660 0,933 15 0,3 -3 až 0,8 13 7,2-3,2 · Mongolsko 0,34 470 0,4 2389 0,604 6 -3,3 -8až-l,3 46 320-300 48,3 
Itálie 11,27 15150 20,8-19,6 18090 0,912 -1 1,8 -O,3až 2,3 6 5-3,9 · Mozambik 0,08 80 0,06-0,08 380 0,246 6 3,5 -2 až 19 53 50-48 76,5 
Izrael 14,41 9750 13,5-13,8 14700 0,907 6 2,5 6,6-3,5 18 10-11,4 · Namibie 2,03 1245 1,6-1,7 4020 0,611 -31 3,4 2 až-3 11 · 113,6 
Jamajka 1,42 1260 1,38-1,39 3200 0,721 8 1,7 1,8-1,0 28 40-30 46,0 Nauru . 9091 13 · * · * · · , 

Japonsko 34,63 23730 28,7-31,5 20520 0,937 5 3,2 1-0,1 1 1,9-1,2 · Německo 25,58 20750 23,4-23,6 21120 0,921 -9 1,9 -1 až 2,8 3 4,7-3,0 · 
Jemen 0,28 745 0,5-0,54 2410 0,424 -24 · 0-4,3 · 40-50 25,5 Nepál 0,2 170 0,17-0,16 1170 0,343 -5 2,2 2-2,9 12 20-9 17,3 
Jižní Afrika 3,01 2460 2,5-2,9 3799 0,705 -15 -1,4 -2 až 1,2 14 4,9 Niger 0,23 290 0,3-0,29 820 0,207 -18 -2,2 2 až-6 O -810-2 39,1 
Jižní Korea 8,22 4400 7,2-7,7 9250 0,882 7 7,8 5-5,6 7 4,5-5,8 0,8 Nígérie 0,28 250 0,33-0,31 1560 0,406 -6 1,2 3,6-2,9 30 44-57 2,0 
Jordánsko 1,39 1730 1,1-1,2 4270 0,758 -6 -6,3 10-5,8 7 3,0-4,5 64,2 Nikaragua 0,33 800 0,35-0,36 2790 0,611 -4 -6,4 0,4 až-0,5 1315 24-20,4 81,9 
Jugoslávie 0,7-2,9 2490 * · · · • -25 až -30 • 15000-100 t. · Nizozemí 21,97 16010 20,9-20,7 17780 0,936 16 1,9 1,4 až-O,2 2 3,7-2,6 · , 
Kambodža <0,7 130 0,2-0,25 1250 0,337 -13 · 8-6 · 75-20 32,3 Norsko 26,48 21850 24,0-26,5 18580 0,932 8 1,4 2,2 3 2,3-3,5 · 
Kamerun 0,68 1010 0,83-0,77 2390 0,503 -12 -6,6 7 až -5,5 1 3,5? 51,3 Nový Zéland 13,19 11800 12,6-12,9 14990 0,919 9 0,5 2,3-4,8 5 1,7-1,3 * 
Kanada 19,57 19020 21,0-20,7 20520 0,950 7 0,4 2,4-3,5 3 1,5-0,8 · Omán 5,2 5220 5,6-6,4 11710 0,715 -60 0,6 1,9 O 1-7 38,7 
Kapverdy 0,91 760 0,75-0,87 1750 0,536 4 1,8 2,5-3,5 7 10-3,1 313,5 Pákistán 0,44 370 0,4-0,43 2890 0,483 -28 1,6 4 9 69-11 8,0 
Katar 14,54 9920 15-15,8 22380 0,838 -53 -0,8 5-2 · 3-2,4 5,7 Panama 2,67 1780 2,1-2,6 5600 0,856 10 * 6 2 1-2,5 31,1 
Kazachstán 1.11 9211 1,9-1,5 4270 0,798 10 -6,5 -13až-16 150 1500-2200 · Papua-N.Guinea 1,16 900 0,9-1,1 2410 0,508 -14 2,1 14 4 5-12 87,3 
Keňa 0,26 380 0,33-0,27 1400 0,481 7 0,0 0,5-0,1 12 30-46 35,2 Paraguay 1,57 1030 1,2-1,5 3390 0,723 3 1,0 3,7 26 12-20 28,3 
Kiribati 0,73 650 0,76-0,71 · · · -1,0 3 5 4,9 · Peru 1,89 1090 1,1-1,5 3300 0,709 1 -2,5 7-10 495 60-15 24,5 
Kolumbie 1,62 1190 1,2-1,4 5480 0,836 3 1,9 3-4,5 25 27-21,2 3,0 Pobřeží SlonOVIny 0,51 790 ,7-,63 1710 0,369 -15 -5,2 Oaž-1 O 3,5-3 63,1 
Komory 0,51 460 0,48-0,51 1350 0,415 -1 -1,3 1-1,6 4 4-0 84,0 Polsko 2,47 1760 1,8-2,3 4830 0,855 20 0,9 3-4 102 60-35 

Kongo 0,64 930 1,1-0,9 2870 0,538 -21 -2,7 -6až-l, O 9-2 54,4 Portugalsko 9,37 4260 5,9-7,9 9850 0,874 -2 4,0 1 až-l 12 11-6 · 
Kostarika 2,38 1790 1,8-2,2 5480 0,883 32 2,8 1-6 18 27-9,1 30,0 Rakousko 24,95 17360 20,1-23,1 18710 0,925 -1 2,3 1,6 až-O,3 3 4-3,6 * 
Kuba 0,7-2,9 2000 0,9-0,6 3412 0,769 16 • -7 až -25 · , 

2,9 Rovníková Guínea 0,43 430 0,33 700 0,399 25 1,6 2-12,9 2 · 134,6 
Kuvajt 19,04 16380 18,4-23,4 8326 0,821 -19 -1,3 40-8 · O 1,7 Rumunsko 1,23 3445 1,3-1,1 2840 0,703 6 -6,2 0-1 64 350-300 · 
Kypr >9,0 7050 8,7-10,4 15050 0,906 2 5,2 1-1,5 4 6,5-5,0 48,2 Rusko 2,65 9211 3,2-2,3 6140 0,849 O -4,4 -8až-12 124 2600-840 · 
Kyrgyzstán 0,61 9211 1-0,8 2850 0,717 13 -5,4 -24 až -16 101 1090-470 · Rwanda <0,7 310 0,25-0,02 710 0,332 9 -2,2 Oaž-l0 4 10-' 52,2 
Laos 0,32 170 0,26-0,29 1760 0,420 -12 2,1 7-5,9 24 10-10,8 43,0 Řecko 7,71 5340 6,3-7,4 8310 0,907 21 1,3 1 až-1,1 16 18-14,4 * 
Libye 2,9-9,0 5410 6,7-6,0 9782 0,768 -38 · 5-5,2 · 10-45 1,2 Salvador 1,48 1040 1,08-1,32 2250 0,579 3 1,6 3,5-4,8 16 9,8-12 69,2 
Lesotho 0,7 470 0,61-0,66 1060 0,473 17 0,5 1,3 14 19-12 67,9 San Marino * 8590 8,5-8,4 · * · * 

, 
* 6-7 * 

Libanon 0,7-2,9 690 1,0-1,1 2500 0,675 9 • -5 až 4,4 · 100-10 47,0 Saudská Arábie 7,24 6230 7,8-8,1 9880 0,762 -43 -1,2 3-1 3 5-8 1,8 
Libérie <0,7 450 0,2 1045 0,325 -9 · , · , 

42,5 Senegal 0,61 650 0,7-0,8 1750 0,340 -25 -0,5 1 až-2 3 -2100 62,8 
Lichtenštejnsko >9,0 21000 33 · · · · , · 3,4-3,3 · Severní Korea 0,7-2,9 1240 1 3026 0,733 14 · -5 · · 0,7 
Litva 1,35 9211 1,7-1,3 3700 0,769 11 -7,8 -38 až 16 102 1100-180 · Seychely 6,21 3590 4,6-5,8 5619 0,810 -5 4,5 -3 až 1 3 4-3 138,9 
Lotyšsko 2,31 9211 2,6-2,0 6060 0,857 6 -6,2 -33 až -15 70 950-109 · Sierra Leone 0,15 200 0,22-0,14 880 0,221 -20 -1,9 3 68 60-10 44,7 
Lucembursko 39,85 24860 35,8-35,9 21520 0,893 -22 1,3 1,8-0,3 5 3,2-2,9 · Singapur 23,36 10450 14-19,3 18330 0,878 -19 6,9 6-10 4 

, 
8,2 

Madagaskar 0,23 230 0,23-0,24 710 0,432 30 -1,7 1-2,1 16 14,5-10 26,6 Slovensko ' 2,23 3140 2-2,15 6690 0,872 8 -3,3 -5 až 5 10 
, 

Maďarsko 3,84 2560 2,7-3,3 6580 0,856 O -0,9 -12až-2 20 35-22 · Slovinsko 7,14 2490 6,7-6,3 · · · · -6 až 1 · , · 
Makedonie 0,79 2490 1,1-0,8 · · · · -15 • 1790-350 · Somálsko <0,7 170 0,12 1001 0,246 -14 -1,2 · 75 

, 
98,4 

Malajsie 3,52 2130 2,8-3,2 5223 0,822 -14 5,7 8,5-8,0 3 4,7-4,0 5,2 Spoj, arab,emiráty >9,0 18430 22,2-22,5 21830 0,861 -41 0,2 2-0,4 * 
, · 

Malawi 0,14 180 0,2-0,23 820 0,330 -2 -2,0 6,5 až-8 19 12-23 47,9 Spoj, státy (USA) 25,86 21100 23-24,8 23760 0,937 -1 1,3 3-4 3 
, 

* 
126 Maledivy 0,9 410 0,7-0,82 1200 0,554 27 6,5 6,3-6,1 11 14-20 130,3 Srí Lanka 0,64 430 0,5-0,6 2850 0,704 5 2,8 4-7 11 

, 
30,9 127 

Mali 0,25 260 0,31-0,3 550 0,222 -1 0,9 4,8-1,3 3 
, 

35,7 Středoafrická rep, 0,37 390 0,4-0,39 1130 0,361 -2 -2,8 -3 až-9 4 
, 

57,0 
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Stát E1 E2 E3 E4 E5 EG E7 

tis. USD USD tis. USD USD • • % 

Súdán <0,7 540 0,4 1620 0,379 -10 -0,2 
Surinam 0,87 3020 1,28-1,2 3730 0,762 4 0,6 
Sv. Kryštof a Nevis 4,76 2770 7-3,5 5938 0,873 19 4,7 
Sv. Lucie 3,45 1540 2-7 3056 0,732 13 4,0 

Sv. Vincenc 2,12 1100 3-5 3322 0,761 14 4,4 

Svatý Tomáš 0,25 280 0,4-0,33 600 0,451 36 -2,5 
Svazijsko 1,16 900 0,8-1,1 1700 0,522 7 -1,3 

Sýrie 0,7-2,9 1100 1,2-1,25 4960 0,761 -9 -2,4 

Šalamounovy ostro 0,8 570 0,69-0,75 2616 0,511 -18 1,8 

Španělsko 13,28 9150 12,5-13,7 13400 0,930 20 2,7 

Švédsko 23,63 21710 27,5-24,8 18320 0,929 7 0,0 

Švýcarsko 37,18 30270 33,5-36,4 22580 0,925 -11 0,5 

T ádžikistán 0,35 9211 1,05-0,47 1740 0,643 26 -11,7 

Taiwan * 7990 8,8-10,6 * * * * 
Tanzánie <0,7 120 0,1 620 0,364 21 1,1 

Thajsko 2,21 1170 1,4-2,04 5950 0,827 -3 8,2 

Togo 0,32 390 0,4-0,33 1560 0,409 -6 -2,7 

Tonga 1,64 800 1,3-1,6 * * * 0,1 

Trinidad a Tobago 3,74 3160 3,6-3,7 9760 0,872 -3 -2,3 

Tunisko 1,8 1260 1,5-1,8 5160 0,763 -9 1,8 

Turecko 2,45 1360 2,1 5230 0,792 -1 1,5 

Turkmenistán 0,7-2,9 9211 1,4-1,6 3400 0,731 3 -1,5 

Tuvalu * 500 2 * * * 

Uganda 0,2 250 0,17-0,19 860 0,329 -4 3,0 

Ukrajina 1,57 9211 2,4-1,9 5010 0,842 14 -5,1 

Uruguay 4,65 2620 86-58 6070 0,881 21 3,0 

Uzbekistán 0,95 9211 1,3-0,96 2650 0,706 12 -2,4 

Vanuatu 1,15 820 1,2-1,23 1956 0,541 3 -0,9 

Velká Británie 18,41 14570 18,0-18,1 17160 0,916 5 1,4 

Venezuela 2,76 2450 2,7-2,9 8520 0,859 -7 0,6 

Vietnam 0,19 215 0,2-0,17 1010 0,539 31 

Zaire <0,7 260 0,13-0,15 523 0,384 29 -0,8 

Zambie 0,35 390 0,4-0,37 1230 0,425 6 -1,3 

Západni Samoa 0,97 580 0,96-0,98 1869 0,651 22 * 

Zimbabwe 0,49 640 0,65-0,54 1970 0,539 O -0,6 

10,7. Odvětvové ekonomické údaje 

V této skupině jsme shromáždili data v jedenácti položkách: 
F1 - produkce energie 
F2 - využití jaderné energie 
F3 - využití energie z vodních zdrojů 
F4 - využití tepelné energie 
F5 - využití energie palivového dříví 
F6 - zemědělská produkce 
F7 - zastoupení zemědělské půdy 
F8 - hustota železniční sítě 
F9 - hustota silniční sítě 
F10 -letecká přeprava osob 
F11 - absolutní počet automobilů 
F12 - relativní počet automobilů 

E8 Eg E10 

% % % 

3-6 55 
, 

3 až -0,2 32 · . 6 3,8-4,1 . 3 2,7-2,9 
, 

3 1,8-2,04 

1,5 32 36-20 

3-2 13 · 
8-6 22 · 
6 11 · 

1 až-1 7 · 
-1 až-2 6 

, 

0-0,6 4 
, 

-30 104 · 
7,3-5,9 * · 
3,6-4,2 23 

, 

8-7,8 5 · 
-10až-12 4 · 

5-4 9 · 
-1 až-1,4 7 · 

3-6 6 · 
7 až-4 66 · 
-5 až 8 46 · 

9 * * 

5-7 75 · 
-11 až-14 160 

, 

2,8-3,9 74 
, 

-10až-2 93 800-1300 

2 6 3-' 

2-2,8 5 
, 

8 až-1 37 30-46 

8 103 20-5 

-12až-15 * 2700-4600 

3-9 92 100-200 

2-4 11 8-2 

-8 až 2 20 42-27 

E11 
USD/ob 

18,2 

198,1 

261,9 

194,2 

127,3 

378,0 

69,2 

12,3 

180,8 

. 
* 

* 
34,9 

10,7 

32,2 
* 

5,5 

27,5 

7,7 
* 
* 

35,5 

38,4 
* 

198,8 

* 
2,3 

4,5 

4,6 

90,8 
* 

39,9 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

F1 Produkce enemie 

státy jsou rozděleny podle spotřeby energie na osobu do následujících kategorií 
(v gigajoulech): 

O - bez vlastních kapacit na výrobu energie 
0-'15 GJ/osobu 
15 - 50 GJ/osobu 
50 - 100 GJ/osobu 
100 - 200 GJ/osobu 
>200 - více něž 200 GJ/os. 
* - údaje nejsou k dispozici 

Třicet dva států, zejména hospodářsky vyspělých (např. Kanada, USA, severské 
státy), ale i států bývalého socialistického bloku, má velmi vysokou produkci 
a spotřebu energie (nad 200 GJ/osobu). V našich podmínkách byla energie 
potřebná především na pokrytí požadavků těžkého průmyslu, na provoz zastaralých / 
technologií apod. Proto měla např. Česká republika na počátku devadesátých lE;lt 
o třetinu vyšší spotřebu energie na osobu, než bývalé západní Německo, živoblí 
úroveň však byla samozřejmě vyšší v Německu. Do skupiny velkých spotřebitelů 
energie patří i státy Blízkého východu. 

Nejnižší spotřeba a produkce energie je téměř ve všech zemích Afriky 
a v některých asijských zemích (Afghánistán, Bangladéš, Indie, Kambodža, 
Myanmarsko, Pákistán, Srí Lanka, Vietnam) - celkem ve 40 zemích je hodnota 
produkce energie 0-15 GJ/osobu, což je asi 20 x nižší hodnota, než ve vyspělých 
zemích. 

Údaje o produkci energie jsme měli k dispozici pro 156 států: Největší počet zemí 
(48) byl zařazen do kategorie 15-50 GJ/osobu. Česká republika a Slovenská 
republika dosahují podle tohoto ukazatele nejvyšší hodnotu produkce energie (nad 
200 GJ/osobu) 

F2 Využití jaderné enemie 

udává podíl jaderných elektráren na výrobě elektřiny v procentech. Většina států 
zatím nevyužívá jadernou energii a nemá na svém území jaderné elektrárny (ve 
sloupci označeny jako bez JE a jako O). Ostatní státy jsou rozděleny do 
následujících kategorií: 

< 5% - méně než 5 % podíl jaderné energíe 
5 - 15 % podíl jaderné energíe 
15 - 30 % podíl jaderné energie 
30 - 50 % podíl jaderné energie 
50 - 80 % podíl jaderné energie 
> 80% -více než 80 % podíl jaderné energie 

Nejvyšší procentuální pokrytí energetických potřeb z jaderných zdrojů je udáváno 
u Lotyšska (nad 80%). Za nejvýznamnějšího producenta jaderné energie je však 
považována Francie (pokrývá tři čtvrtiny své spotřeby jadernými zdroji), která je také 
významným exportérem jaderných technologií. Je to také jediná země, která na 
svých zařízeních neměla významnější havárii (na rozdíl od sovětských, resp. 
ruských a amerických zařízení). Také Belgie pokrývá své energetické potřeby 
z více než 50 % jadernou energií, ostatní státy mají tento podíl nižší - v kategorii 
30-50% je celkově 10 států, a to hospodářsky vyspělých (Finsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Španělsko, Kuvajt, Taiwan) a bývalých socialistických států (Bulharsko, 
Maďarsko, Slovensko a Slovinsko). 

Jaderné elektrárny se nacházejí jenom ve 32 zemích, ostatní pokrývají své potřeby 
energie z jiných zdrojů. 

PRODUKCE ENERGIE NA 

OSOBU 

1.-32. 32 ZEMl NAD 200 GJ 
33.-47, 15 ZEMI 100-200 G. 
48.-68.21 ZEMI 50--100 GJ 
69.-116. 48 ZEMI 15-50GJ 
117.-156 40ZEMl0015GJ 

PoDlL JADERNÉ ENERGIE 

1. L01YŠSKO NAD 80% 
2. FRANCIE 50--80 % 
3. BELGIE 50--80 % 
4.-13. 10 sTATú' 3O--5Q % 

14.-18.5 STÁTŮ 15--30 % . 
19.-25.7 STÁTŮ 5--15 % 
26.-32.7 STÁTŮ 005 % 
33.-159. 127 STÁTŮ BEZ 
JE . 
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PoDlL ENERGIE 

Z VODNICH ZDROJŮ 

1.-20. 20 STÁTŮ NfoJ) 95 % 
21.-34. 14 ST. 80-95 % 
35.-50. 16sT.6O-ro% 
51.-69. 19 ST. 3O-QO % 
70.-102. 33 ST. 10-30% 
103.-128. 26 ST. 0010% 
129.-158. 30 ST. SEZVE 
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Údaje o podílu jaderné energie jsme měli k dispozici pro 159 států. Největší počet 
zemí (127) byl zařazen do kategorie bez výskytu jaderných elektráren. Česká 
republíka dosahuje podle tohoto ukazatele hodnotu podílu jaderné energie 15-30%, 
čímž se zařazuje na 14.-18. místo ve světě, Slovenská republika je na 4.-17.místě. 

F3 Využití enemie z vodních zdrojů 

jedná se o obnovitelný zdroj energie. Malé vodní zdroje jsou prakticky 
bezproblémové, ale obvykle i málo významné. V některých zemích (Kanada, 
Norsko) jsou pro využití vodní energie příznivé hydrologické a geomorfologické 
podmínky; pak jde také o bezproblémovou záležitost a země může energii ještě 
vyvážet. 

Především v rovinatých oblastech jsou velká vodní díla obvykle velmi kontroverzní 
(ruské přehrady, Asuánská přehrada v Egyptě, Gabčíkovo na Slovensku, vodní díla 
v Indii, v Brazílii aj.). 

Státy jsou podle využití vodních zdrojů rozděleny do následujících kategorií: 

o - bez využití vodních zdrojů, resp. bez údajů 
<10 % - méně než 10 % zastoupení energie z vodních zdrojů 
10- 30 % zastoupení energie z vodních zdrojů 

. 30 - 60 % zastoupení energie z vodních zdrojů 
60 - 80 % zastoupení energie z vodních zdrojů 
80 - 95 % zastoupení energie z vodních zdrojů 
95 -100 % zastoupení energie z vodních zdrojů. 

V kategorii s 95 % a vyšším zastoupením energie z vodních zdrojů je celkem 
19 zemí, a to většinou rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky -
z vyspělejších jeto Brazílie. Výjimkou je Norsko, které také patří do této kategorie. 
Velmi vysoké zastoupení energie z vodních zdrojů je v dalších 14 zemích (80-95%) 
- patří sem např. Island a Uruguay. Podíl vodní energie 60-80 % je v 16 zemích, 
kupříkladu Kanada, Nový Zéland, Rakousko, Vietnam. 

Nejnižší zastoupení energie z vodních zdrojů (méně než 10 %) je dohromady 
v 26 zemích (např. Belgie, Německo, Irsko, Kuvajt, Kypr, Maďarsko, Nizozemí, 
Polsko, Ukrajina a jiné). Do této kategorie patří i Česká republika a Slovenská 
republika, což je řadí na 103.-128. místo na světě v relativním využití vodní 
energie. Pro 30 států je udávána absence využití vodní energie - kromě pouštních 
států sem patří kupříkladu Litva, Estonsko, Dánsko. 

Údaje o podílu energie z vodních zdrojů na celkové výrobě elektrické energie jsme 
měli k dispozici pro 158 států. 

F4 Využití tepelné enemie 

Jedná se o využití fosilních paliv, především uhlí, ale i ropy a plynu. Státy jsou podle 
stupně využití tepelných elektráren rozděleny do následujících kategorií: 

O % - bez využití tepelných zdrojů, resp. bez údajů 
<20 % - méně než 20 procent 
20 - 40 % zastoupení tepelné energie 
40 - 60 % zastoupení tepelné energie 
60 - 80 % zastoupení tepelné energie 
80 - 90 % zastoupení tepelné energie 
>90 % - více než 90 % zastoupení tepelné energie 

Z více než 90% využívá tepelné zdroje až 48 zemí - například Austrálie (má velké 
zásoby uhlí), Řecko, Dánsko, Estohsko, Irsko, některé bývalé státy sovětského 
bloku (Bělorusko, Estonsko, Litva, Moldávie, Kazachstán, Turkmenistán), země 
Blízkého východu (Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Omán, Saudská Arábie, 
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Spojené arabské emiráty). Do této kategorie a kategorie 80-90 % patří i hodně 
rozvojových zemí (Alžírsko, Benin, Botswana, Burkina, Čad, Džibuti, Gambie atd.). 

V poslední kategorii jsou zařazeny země, kde podíl tepelné energie na celkové 
výrobě energie je menší než 20 %. Patří sem 35 států z různých světových končin -
Afriky (Burundi, Eritrea, Etiopie, Kamerun, Keňa, Malawi, Mali, Ghana, Rwanda, 
Uganda, Zaire, Zambie), Asie (Bhútán, Nepál, Severní Korea, Srí Lanka, 
Tádžikistán), Latinské Ameriky (Brazílie, Guatemala, Honduras, Kostarika, 
Paraguay, Salvador, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay), Evrqpy (Albánie, 
Francie, Island, Lotyšsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko). 

Údaje o podílu energie z tepélných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie 
jsme měli k dispozici pro 158 států. Česká republika a Slovenská republika byly 
zařazeny do kategorie 60-80 % (64.-84. místo ve světě z hlediska relativního 
zastoupení tepelných zdrojů). 

F5 Využití enemie palivového dříví 

tento údaj je brán z jiného zdroje, než údaje v předcházejících třech sloupcích. 
Proto celkový součet nedává sto procent. Ukazatel udává, kolik přibližně procent 
celkové spotřeby energie je pokryto palivovým dřívím a dřevěným uhlím (přesněji 
energií dřevní hmoty), 

Státy jsou rozděleny do následujících kategorii: 

O - bez využití palivového dříví, resp. bez údajů 
0-5 % zastoupení palivového dříví 
5 - 30 % zastoupení palivového dříví 
30 - 60 % zastoupení palivového dříví 
60 - 90 % zastoupení palivového dříví 
> 90 % -'Více než 90 % zastoupení palivového dříví 

Vysoké procento využití palivového dříví vykazují chudé rozvojové země, jejichž 
přístup k ostatním zdrojům energie je velmi omezený (celkem 12 zemí má v'íce než 
90% podíl výroby energie z palivového dříví - Bhútán, Burundi, Čad, Eritrea, 
Etiopie, Kambodža, Nepál, Rwanda, Sierra Leone, Středoafrická republika, 
Uganda, Tanzánie). Dalších 24 zemí má tento podíl v rozmezí 60-90 %. 

Na opačné straně stojí země, kde podíl palivového dříví je jenom 0-5 % - těchto 
zemí je většina (79), patří sem skoro všechny rozvinuté země. Výjimkou jsou země, 
kde se začíná využívat zbytků dřevní hmoty z lesů anebo se pěstují energetické 
plodiny plantážovým způsobem. Kupříkladu Švédsko dnes pokrývá své energetické 
potřeby asi deseti procenty z dřevní hmoty. 

Údaje o podílu energie palivového dříví na celkové výrobě elektrické energie jsme 
měli k dispozici pro 158 států. Česká republika a Slovenská republika byly zařazeny 
do kategorie 0-5 % (80.-158. místo ve světě z hlediska relativního využití energie 
palivové~o dříví). 

F6 Zemědělská produkce 

údaj vyjadřuje hodnotu dosažené zemědělské produkce v tisících USD/osobu 
v následujících kategoriích: 

O - údaj není k dispozici 
<1 - méně než 1000 USD/osobu 
1 - 2 tisíce USD/osobu 
2 - 4 tisíce USD/osobu 
4 - 6 tisíc USD/osobu 
6 - 10 tisíc USD/osobu 
10 - 20 tisíc USD/osobu 
20 - 30 tisíc USD/osobu' 
>30 - více než 30 000 USD/os. 

PoDlL ENERGIE 

Z TEPELNÝCH ZDROJŮ 

1.-48. 48 STÁTŮ NfoJ) 90% 
49.-63. 15 ST. 80-90 % 
64.--M. 21 ST. 6O-ro % 
85.-101. 17 ST. 40-60% 
102.-123. 22 ST. 20-40% 
124.-158. 35 ST. 0020% 

PoDlL ENERGIE 

Z PALNOVÉHO DŘM 

1.-12. 12 STÁTŮ NfoJ) 90 % 
13.-36. 24 ST. 60-90 % 
37.-56. 20 ST. 3O-QO % 
57.-79. 23 ST. 5-30 % 
80.-158.79 ST. 005% 
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ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE 

NA 1 OBYVATELE 

1.-14. 14 sTATŮ NAD 30 
TIS. USD 

15.-25. 11 sTATŮ 20-30 
TIS. USD 

26.-42. 17 sTATŮ 10-20 
TIS. USD 

43.-56. 14 sTATŮ6-10 
TIS. USD 

57.-69. 13 sTATŮ 4-6 TIS. 
USD 

70.-104. 35 sTATŮ 2-4 TIS. 
USD 

105.-133. 29 sTATŮ 1-2 
TIS. USD 

134.-154. 21 STATŮOOl 
TIS. USD 

PočET OBYVATEL NA 1 
HA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

1.-21.21 sTATŮ NAD 10 
OBYVATEL 

22.-31. 10 sTATŮB-l0 
OBYVATEL 

32.-46. 15 STATŮ 5-8 
OBYVATEL 

47.-118. 72 sTATŮ 2-5 
OBYVATEL 

119.-147. 29 sTATŮ 0-2 
OBYVATEL 
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Tyto údaje jsou ovlivněny kursem jednotlivých národních měn vůči dolaru, proto je 
jejich vypovídací hodnota omezená. 

Nejrozvinutější státy dosahují hodnoty zemědělské produkce více než 30 000 
USD/osobu. Do této kategorie patří celkově 14 států západní Evropy (Belgie, 
Dánsko, Island, Lucembursko, Nizozemí, Norsko a Švýcarsko), Asie (Kuvajt, Katar, 
Izrael, Brunei), z dalších států Kanada, Spojené státy a Nový Zéland. Většina 
vyspělých zemí má hodnotu zemědělské produkce mezi 10-30 tisíCi dolarů. 

Celkem 50 rozvojových států dosahuje hodnotu zemědělské produkce menší než 
2000 USD na osobu. Nejhůře jsou na tom státy s produkcí menší než 1000 dolarů -
patří sem 19 afrických zemí (Angola, Burkina, Burundi, Čad, Džibuti, Eritrea, 
Etiopie, Gambie, Guinea-Bissau, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Niger, Rwanda, 
Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Tanzánie, Zambie) a 2 asijské země (Bhútán, 
Spojené arabské emiráty). 

Údaje o hodnotě zemědělské produkce na 1 obyvatele jsme měli k dispozici pro 
154 států. Česká republika a Slovenská republika byly zařazeny do kategorie 
6 - 10.000 USD/osobu, což je řadí na 43.-56. místo ve světě. 

F7 Zastoupení zemědělské půdy 

údaj vyjadřuje, jaký je tlak na využití zemědělské půdy v dané zemi a kolik lidí se 
musí uživit z 1 hektaru zemědělské půdy. Existují následující kategorie: 

* - data nejsou k dispozici 
O - země je závislá na dovozu potravin 
O - 2 do 2 osob/1 ha zemědělské půdy 
2 - 5 osob/1 ha zemědělské půdy 
5 - 8 osob/1 ha zemědělské půdy 
8 - 10 osob/1 ha zemědělské půdy 
>10 - více než 10 osob/1 ha zemědělské půdy 

Začlenění státu do kategorie je závislé na úrovni jeho zemědělství, na jeho rozloze 
a počtu obyvatel, ale také na jeho přírodních podmínkách. 

Největší intenzita zemědělství je v zemích, kde se na 1 ha zemědělské půdy živí 
více než 10 lidí - celkem je to 21 zemí převážně z Asie (Bahrain, Bangladéš, 
Bhútán, Brunei, Čína, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Katar, Kuvajt, 
Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty), méně z Latinské Ameriky 
(Bahamy, Trinidad a Tobago) a Afriky (Egypt). Z Evropy sem patří země s velmi 
intenzivním zemědělstvím (Belgie, Nizozemí) a hornaté země (Island, Švýcarsko). 

Většina zemí patří do kategorie 2-5 obyvatel na 1 hektar zemědělské půdy. 

Nejnižší intenzita zemědělství je v těch zemích, kde je relativní přebytek prostoru 
a nižší koncentrace obyvatel. Z jednoho hektaru půdy zde žijí méně než dva lidé. 
Patří sem země jako Argentina, Austrálie, Brazílie, Čad, Kamerun, Kanada, 
Mongolsko, Niger, Paraguay, Spojené státy, Turecko a jiné. Z evropských zemí 
sem patří jenom Dánsko a Španělsko a samozřejmě téměř všechny republiky 
bývalého Sovětského svazu. 

Údaje o zastoupení zemědělské půdy vzhledem k počtu obyvatel byly k dispozici 
pro 147 států. Česká republika a Slovenská republika patří do kategorie 
2-50byvatell1 ha zemědělské půdy, což znamená 47.-118. místo ve světě. 

FB Hustota železniční sítě 

vyjadřuje hustotu železničních tratí v km na 1.000 km2 plochy země v následujících 
kategoriích: 

O - chybí údaj nebo jde o zemi bez železničních tratí 
<5 km/1 000 km2 

5 -15 km/1000 km2 

15 - 30 km/1000 km2 

30 - 70 km/1000 km2 

70 - 130 km/1000 km2 

>130 km/1000 km2 
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Údaj odráží nejen hustotu železniční sítě, ale do jisté míry i stupeň vybudovanosti 
celkové infrastruktury v zemi. Rozvojové země často železniční tratě buď nemají, 
nebo jen několik ojedinělých tratí (spojujících např. hlavní město s přístavním 
městem). Většina těchto tratí byla vybudována v koloniálních dobách, případně 
později v rámci rozvojové pomoci. 

Nejlépe jsou na tom evropské státy s hustotou 70-130 km/1.000 km2 (Belgie, Česká 
republika, Rakousko, Lucembursko, Polsko, Slovenská republika), nebo dokonce 
nad 130 km

2 (Německo, Maďarsko), ale i dva "asijští tygři" - Japonsko a Tchajwan 
- kteří svůj rozvoj podepřeli vybudováním železniční dopravní infrastruktury 
(70-130 km). Většina vyspělých zemí má hustotu železniční sítě 15-30, resp. 
30-70 km/1.000 km

2
. Větší země mají zpravidla nižší hustotu železnic (Spojené 

státy 15-30 km, Čína, Kanada, Rusko - jenom 5-15 km, Austrálie do 5 km). 

Hustota železniční sítě v rozvojových zemích je minimální - v kategorii do 5 km 
železnic na 1.000 km2 

, případně bez železnic, je převážná většina těchto zemí. 

Údaje o hustotě železniční sítě jsme získali pro 90 států. Většina ze zbývající 
poloviny států nemá vybudovány železnice. Česká a Slovenská republika patří 
k zemím s nejvíce rozvinutou sítí železnic - patří jim společně 3.-10. místo ve 
světě. 

F9 Hustota silniční sítě 

vyjadřuje hustotu silnic v km/1.000 km2 v následujících kategoriích: 

O - chybí údaj 
<5 - méně než 5 km/1.000 km2 

5 - 15 km/1.000 km2 

15 - 30 km/1.000 km2 

30 - 70 km/1.000 km2 

70 - 130 km/1. 000 km2 

>130 km/1.000 km2 

Situace je do jisté míry podobná, jen hustota silniční sítě bývá přibližně o jednu 
kategorii výše, než u železniční sítě (silniční síť je hustší). Nejhustší síť mají opět 
vyspělé evropské státy s více než 130 km silniční sítě na 1.000 km2

. Do této 
kategorie patří Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Japonsko, Lucembursko, 
Nizozemí a Švýcarsko, z mimoevropských zemí Japonsko a překvapivě Bangladéš. 
Další rozvinuté země mají hustotu silnic nad 30 km na 1.000 km2

. 

U rozvojovýcH zemí jsou zpevněné komunikace dosti řídké, v řadě případů 
vybudované v době koloniální éry (i když později podle možností rozšiřované). 
Hustota silniční sítě je zde méně než 5 km na 1.000 km2(například Afghánistán, 
Alžírsko, Bolívie, E~ypt, Libye, Mongolsko, Nepál, Sudán, Turkmenistán), případně 
do 15 km/1.000 km . Pro většinu těchto zemí však nejsou k dispozici data. 

Údaje o hustotě silniční sítě jsme získali pro 90 států. Většina ze zbývající poloviny 
států má silniční síť vybudovanou řídce, jedná se totiž zejména o rozvojové země. 
Česká republika a Slovenská republika patří k zemím s nejvíce rozvinutou silniční 
sítí - České republice patří 11.-15. místo (70-130 km/1.000 km2

) a Slovenské 
republice 16.-42. místo ve světě (30-70 km/1.000 km2

). 

HUSTOTA žELEZNIČNI sfTĚ 
(KM/l.000~ 

1.-2. M\ĎARSKOA 
NĚMECKO NAD 130 KM 
3.-10.8 sTATŮ 70-130 
KM 
11.-. 28 18 STA TŮ 30-70 
KM 
29.-43. 15 sTATŮ 15-30 
KM 
43.-65. 23 sTATŮ 5-15 
KM 
66.-93. 18sTATŮ005KM 
94.-190: OSTATNlsTATY 

HUSTOTA SILNIČNlslTĚ 
(KM/l.000~ 

1.-10.10STATŮNÁD130 
KM 
11.-15. 5 STATŮ 70-130 
KM 
16.-1. 42 27 sTATŮ 30-
70 KM 
43.-53. 15 STATŮ 15-30 
KM 
54.-79. 26 sTATŮ 5-15 
KM 
8O.--aa. 9 sTATŮ 005 KM 
89.-190. OSTATNlsTATY 
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LETECKÁ PŘEPRAVA OSOB 
(MIL. ROČNĚ) 

1. SPOJENÉ STÁTY NAD 
500 MIL. 

2.-;3. JAPONSKO, RUSKO 
100--500 MIL. 

4.-6. FRANCIE, NĚMECKO, 
NIZOZEMí 5O-100M11. 

7.-10. AUSTRÁLIE, ČíNA, 
BRAZíLIE, KANADA 25-50 

Mll. 

ABSOLUTNí POČET 
AUTOMOBILŮ 

1. SPOJ. STÁTY 141,2 MIL. 
2.NĚMECKO 33,8 MIL. 

3. JAPONSKO 30.8 MIL. 
4. ITÁLIE 24,3 MIL. 

5. FRANCIE 23,0 MIL. 

151. BELIZE 3 TIS. 
152. BHÚTÁN 3 TIS. 

153. ČAD 3 TIS. 
154. GUINEA-BISSAU3 TIS. 
155. STŘEOOAF.REP. lTIS. 
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F10 Letecká přeprava osob - počet lidí přepravených ročně letecky (v miliónech) je 
rozdělen do následujících kategorií: 

* - data nejsou k dispozici 
O - bez vlastní letecké dopravy 

1-2 mil. osob 
2-5 mil. osob 
5 - 10 mil. osob 
10 - 25 mil. osob 
25 - 50 mil. osob 
50 - 100 mil. osob 
100 - 500 mil. osob 
>500 - více než 500 mil. osob 

Jednoznačně nejvíce osob bylo přepraveno na vnitrozemských a mezinárodních 
linkách ve Spojených státech - více než 500 miliónů osob ročně. Následují dva 
státy - Japonsko a Rusko, kde se ročně letecky přepraví 10D-500 mil. osob. 

Některé vyspělé evropské země jsou v další kategorii (50 - 100 mil. přepravených 
osob) - patří sem Francie, Německo a Nizozemí. Chybí údaj pro Velkou Británii, 
která by ale také nejspíše byla v této kategorii. Některé mimoevropské země jsou 
v kategorii. 25-50 mil. přepravených osob (Austrálie, Brazílie, Kanada a Čína). 
Většina západoevropských a některé mimoevropské státy mají intenzitu letecké 
přepravy osob v kategoriích 5-10 a 10-25 mil. osob ročně. 

Rozvojové země mají intenzitu letecké přepravy zpravidla v intervalu 1-2 mil. osob, 
některé 2-5 mil. osob ročně. Chybí však údaje o více než 80 zemích, z kterých je 
většina rozvojových, s předpokladem velmi nízké letecké přepravy osob (do 
1 miliónu ročně). 

Údaje o letecké přepravě osob jsme měli k dispozici pro 103 státy. Česká republika 
a Slovenská republika patří k zemím s málo intenzivní leteckou osobní dopravou -
obě patří do kategorie 1-2 milióny přepravených osob ročně, což je zařazuje na 
66.-103. místo ve světě. . 

F11 Absolutní počet automobilů 

udává počet automobilů v tisících (osobních, nákladních, hromadné dopravy), které 
v příslušné zemi jezdí. 

Zdaleka nejvíce automobilů je v bohatých rozvinutých státech - je to jakýsi symbol 
"svobody pohybu", ale často také výraz společenské prestiže. Pokud by rozvojové 
státy měly dosáhnout obdobných hodnot, jako např. Holandsko, bude situace 
naprosto neúnosná (poškozování životního prostředí, nedostatek prostoru, rychlé 
vyčerpání fosilních paliv apod.). 

Vysoký počet automobilů má Německo (33,8 miliónů), Japonsko (30,8 miL), Itálie 
(24,3 miL), Francie (23,0 miL), Velká Británie (21,3 miL), Brazílie (15,0 miL), Kanada 
(11,7 miL), Španělsko (10,8 miL), ale zdaleka nejvíce automobilů jezdí ve 
Spojených státech - 141,3 miliónů. V Rusku jezdí podle údajů 9 miliónů automobilů 
(toto číslo však v posledních letech nejspíše·výrazně narůstá). 

V rozvojových zemích je počet automobilů výrazně nižší - např. ve Středoafrické 
republice jezdí jenom 1 tisíc automobilů, ve většině afrických zemí je jenom do 
100 tisíc automobilů, i když počet jejich obyvatel dosahuje často desítek milionů. 

Údaje o počtu automobilů jsme měli k dispozici pro 155 států. Průměrná hodnota ve 
všech zemích je 2,72 miliónů automobilů - tuto hodnotu přibližně dosahují např. 
Rakousko, Švýcarsko a Portugalsko. Pro Českou republiku jsou uváděny 3,0 mil. 
automobilů (19. místo ve světě) a ve Slovenské republice 906 tisíc automobilů 
(41. místo ve světě). 

DATABÁZE ECOFUTURES 2000 

F12 Relativní počet automobilů 

údaj navazující na předchozí ukazatel, vyjadřuje relativní zastoupení automobilů 
v zemi s ohledem na počet obyvatel - přesněji řečeno počet obyvatel připadajících 
na jeden automobil v zemi. 

Vyspělé země světa mají podíl počtu obyvatel k počtu automobilů do 5:1, 
maximálně 10: 1. Relativně nejvíce automobilů je v jedenácti zemích s podílem 
jedno auto na dva obyvatele (Lichtenštejnsko, Spojené státy, Andorra, Monako, 
Island, Lucembursko, Itálie, Německo, Nový Zéland, Austrálie, Kanada).Dalších 
14 zemí má podíl 3 obyvatele na 1 automobil - jedná se o 13 evropských zemí 
a Brunei. 

Rozvojové země jsou typické podílem stovek až několika tisíc obyvatel na 
1 automobil - mezi země s podílem více než 1.000 obyvatel na 1 automobil patří 
Rwanda, Etiopie, Myanmarsko, Nepál, Zaire, Čad, Kambodža, Bangladéš, 
Středoafrická republika. Výjimečné postavení má Čína, kde připadá na 1 automobil 
více než 10.000 obyvatel. 

Údaje o relativním počtu automobilů jsme měli k dispozici pro 155 států. Průměrná 
hodnota ve všech zemích je 284 obyvatel na 1 automobil - tuto hodnotu přibližně 
dosahují např. Sudán, Ghana a Laos. Česká republika patří v tomto ohledu 
k předním státům - 3 obyvatelé na 1 automobil ji zařazují na 12.-25. místo ve 
světě. Slovenská republika má 6 obyvatel na 1 automobil, což znamená 36.-38. 
místo ve světě. 

Tabulka F - Odvětvové ekonomické údaje států světa 

Stát Fl F2 F3 F4 FS F6 Fl FS F9 Fl0 Fll F12 

GJlobyv % % % % tis.USD/o obyv/ha km/km2 km/km2 mld obyv tis. obyvl 
byv. 1 auto 

Afghánistán 0*15 bez JE 60*80 20~40 30*60 1,()"'2.0 0*2 O <5 * 32 590 

Albánie 50*100 bez JE 80'95 <20 5*30 1,()"'2,0 2*5 15*30 30*70 * 4 854 

Alžírsko 15*50 bez JE <10 >90 0*5 10,()...20.0 2*5 <5 <5 5*10 713 38 

Andorra O O O O O O O O O O 34 2 

Angola 0*15 bez JE 60*80 20*40 60*90 <1,0 2*5 <5 5*15 1*2 57 187 

Antigua a Barb. O O O O O O O O O O * * 

Argentína 50*100 5*15 10*30 40*60 5*30 20.()",3O,0 0*2 5*15 5*15 10*25 3898 9 

Arménie >200 bez JE 30*60 60*80 0*5 2,()...4.0 0*2 30*70 30*70 2*5 * 
, 

Austrálie >200 bez JE 10*30 >90 0'5 20,()...3O,0 0*2 <5 5*15 25*50 7244 2 

Ázerbajdžán >200 O 10*30 60*80 0*5 2.()...4.0 0*2 15*30 30*70 2*5 * 
, 

Bahamy 50*100 O O O * O >10 O O O 67 4 

Bahrain >200 bez JE bez VE O 0*5 O >10 O O * 82 8 

Bangladéš 0*15 bez JE <10 80*90 60*90 2,()...4,0 >10 15*30 >130 2*5 39 3020 

Barbados 50*100 O O O O O O O O O * 
, 

Be!gie 100*200 50*80 <10 20*40 0*5 >30,0 >10 70*130 >130 5*10 3736 3 

Belize 15*50 bez JE bez VE >90 30*60 20,()...3O,0 2*5 O O * 3 70 

Bělorusko >200 bez JE <10 >90 0*5 2.()...4,0 0*2 15*30 O 2*5 499 20 

Benin 0*15 bez JE bez VE >90 60*90 1,()...2.0 2*5 O O 1*2 22 238 

Bhútán 15*50 bez JE 95*100 <20 >90 <1,0 >10 O O * 3 225 

Bolívie 0*15 bez JE 60'80 20*40 5*30 2.()...4.0 2*5 <5 <5 1*2 84 86 

Bosna a Herc. 50*100 bez JE 10*30 60*80 0*5 2.()...4.0 2*5 30*70 30*70 5*10 438 

Botswana * bez JE bez VE >90 * 1.()"'2,0 0*2 O O * 17 85 

Brazílie 15*50 <5 95*100 <20 30*60 6.()"'10.0 0*2 <5 15*30 25*50 14996 11 

Brunei >200 bez JE bez VE >90 0*5 >30,0 >10 O O * 93 3 

Bulharsko 100*200 30*50 10*30 60*80 0*5 10.()...20,0 2*5 30*70 30*70 2*5 1184 7 

Burkina 0*15 bezJE <10 >90 0*5 <1.0 2*5 O O 1*2 22 457 

Burundi 0*15 bez JE 95*100 '<20 >90 <1,0 2*5 O O * 10 621 

PočET OBYVATEL NA 
AUTOMOBIL 

1.-11.11 STÁTŮ - 2 
12.-25.13 STÁTŮ - 3 
26.-33. 8 STÁTŮ-4 

149. ČAD 2061 00'N. 
150. i<AMBOoŽA 249200. 
151. BANGlADÉš 302000 
152.8TŘEOOAF.R. 3235 00 
153. ČíNA 10356 00. 
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Stát F1 F2 F3 F4 F5 F6 Fl Fa F9 F10 F11 F12 Stát F1 F2 F3 F4 F5 F6 Fl Fa F9 F10 F11 F12 

GJlobyv % % % % tis.USD/o obyv/ha km/km2 km/km2 mld obyv tiS. obyvl GJlobyv % % % % tis.USDlo obyv/ha km/km2 kmlkm2 mld obyv tis. obyvl 
byv. 1 auto byv. 1 auto 

Čad 0*15 bez JE bez VE >90 >90 <1,0 0*2 O O 1*2 3 2061 Kiribati 

Česká republ. >200 15*30 <10 60*80 0*5 6,0-10,0 2*5 70*130 70*130 1*2 3000 3 Kolumbie 15*50 bez JE 60*80 20*40 5*30 6,0-10,0 5'8 <5 5*15 2*5 841 43 

Čína 15*50 bez JE 10*30 80*90 5*30 1,0-2,0 >10 5*15 5*15 25*50 115 10356 Komory O O O O O O O O O O * 

Dánsko 100'200 bez JE bez VE >90 0*5 >30,0 0*2 30*70 >130 5*10 1596 3 Kongo 15*50 bez JE 95*100 <20 60*90 1,0-2,0 2*5 <5 O 1*2 26 97 

Dominika * · Kostarika 15'50 bez JE 95*100 <20 30*60 10,0-20,0 5*8 O 30*70 1*2 144 23 

Dominikán.rep. 15*50 bezJE 10*30 80*90 5*30 6,0-10,0 2*5 O O 1*2 152 51 Kuba 50*100 bez JE <10 >90 5*30 2,0-4,0 2*5 30*70 30*70 1*2 200 55 

Džibutsko 0*15 bezJE bez VE >90 0*5 <1,0 * O O * 15 38 Kuvajt 50*100 30'50 <10 40*60 0*5 >30,0 >10 O O * 454 4 

Egypt 15*50 bez JE 10*30 60*80 0*5 4.Q-{l,0 >10 5*15 <5 10*25 827, 70 Kypr * bez JE <10 >90 0*5 10,0-20,0 2*5 O O 1*2 165 4 

Ekvádor 15*50 bez JE 60*80 20*40 5*30 4,Q-{l.0 2*5 O 5*15 1*2 272 41 Kyrgyzstán >200 bez JE 60*80 20*40 0*5 2,0-4,0 0*2 <5 15*30 2'5 * · 
Eritrea 0*15 bez JE 80*95 <20 >90 <1,0 2*5 O O 1*2 * · Laos >200 bez JE bez VE >90 0*5 1,0-2,0 2*5 O O * 16 296 

Estonsko >200 5*15 bez VE >90 0*5 6,0-10,0 0*2 15*30 30*70 * 261 6 Libye O O ' O O O 6,0-10,0 0*2 O <5 5*10 428 12 

Etiopie 0*15 bez JE 80*95 <20 >90 <1.0 2*5 O O 1*2 42 1272 Lesotho * bez JE <10 >90 0*5 1,0-2,0 5*8 O O * 6 333 

Fidži 15*50 bez JE O O 5*30 O 2*5 O O O 37 21 Libanon 15*50 bez JE bez VE 80*90 5*30 20,0-30,0 * O O 1*2 473 8 

Filipíny 15*50 bez JE 30*60 40*60 30*60 2,0-4,0 5*8 O O 10*25 834 79 Libérie 15*50 bez JE 30*60 40*60 60*90 2,0-4.0 5*8 <5 O * 7 420 

Finsko >200 30*50 10*30 40*60 0*5 20,0-30,0 2*5 15*30 15*30 2*5 1811 3 Lichtenštejnsko >200 bez JE <10 >90 0*5 O O O O O 17 2 

Francie 100'200 50*80 10*30 <20 0*5 20,0-30,0 2*5 30*70 >130 50*100 23010 3 Litva 50*100 bezJE bez VE >90 0*5 4,Q-{l,0 O 30*70 70*130 1*2 481 8 

Gabun 50*100 bez JE 80*95 20*40 5*30 1,0-2,0 2*5 O O * 16 65 , Lotyšsko >200 >80 <10 <20 0*5 4,Q-{l,0 0*2 30*70 30*70 * 328 8 

Gambie 0*15 bez JE bez VE >90 30*60 <1,0 2*5 O O * 5 216 Lucembursko >200 bez JE O <20 0*5 >30,0 * 70*130 >130 * 177 2 

Ghana 15*50 bez JE 95*100 <20 60*90 1,0-2,0 8*10 O O * 60 282 Madagaskar 0*15 bez JE 60*80 40*60 60*90 <1,0 2*5 O 5*15 * 27 485 

Grenada O O O O O O O O O O * · Maďarsko 100'200 30*50 <10 40*60 0*5 10,0-20,0 2*5 >130 30*70 1*2 1848 5 

Gruzie O O O O O O O O O O * Makedonie 50*100 bez JE <10 >90 0*5 10,0-20,0 O O 5*15 1*2 231 9 

Guatemala 15'50 bez JE 80*95 <20 30*60 4,Q-{l,0 2'5 O O * 175 59 Malajsie 15*50 bez JE 95*100 60*80 5*30 10,0-20,0 2*5 5*15 5*15 10*25 1504 13 

Guinea 0*15 bez JE 80*95 60*80 60*90 1,0-2,0 2*5 O O * 12 542 Malawi 15*50 bezJE 95*100 <20 60*90 <1,0 2*5 O O * 15 723 

Guinea-Bissau 0*15 bez JE bez VE >90 60*90 <1,0 2*5 O O * 3 350 Maledivy 

Guyana 15*50 bez JE bez VE >90 0*5 2,0-4,0 2'5 O O * 33 25 Mali 0*15 bez JE 80*95 <20 60'90 1,0-2,0 2*5 <5 O * 29 328 

Haiti 0*15 O 30'60 20'40 60*90 1,0-2,0 5*8 O O * 35 201 Malta O O O O O O O O O O 105 3 

Honduras 15*50 bez JE 95'100 <20 60*90 2,0-4,0 2*5 O O * 78 70 Maroko 0*15 bez JE 10*30 >90 0*5 2,0-4,0 2*5 <5 5*15 5*10 554 48 

Chile 15'50 bez JE 60*80 40*60 5*30 10,0-20,0 2'5 5*15 5*15 2*5 660 21 Marshallovy o. 

Chorvatsko 50*100 5*15 30*60 40*60 0'5 4,Q-{l,0 2*5 O O 2*5 866 6 Mauritius O bez JE O O O O O O O O 26 42 

Indie. 0*15 <5 10*30 60*80 5*30 1,0-2,0 2'5 15*30 30*70 10*25 2284 400 Mauretánie 15*50 bez JE 10*30 80*90 0*5 2,0-4,0 8*10 <5 O 1*2 15 148 

Indonésie 15'50 bez JE 10*30 60*80 30'60 2,0-4,0 8'10 <5 5*15 10*25 1125 169 Mexiko 50*100 <5 10*30 60*80 0*5 ,4,Q-{l,0 2*5 5*15 5*15 10*25 5538 17 

Irák 15*50 bez JE bez VE >90 0*5 6.0-10.0 2'5 5*15 5*15 
, 

672 30 Mikronésie * · 
Irán 15*50 bez JE 10*30 80*90 0*5 6,0-10,0 2*5 <5 5*15 5*10 2246 29 Myanmarsko 0*15 bez JE 30*60 40*60 60*90 1,0-2,0 2*5 <5 O * 35 1302 

Irsko 100'200 bez JE <10 >90 0*5 20,0-30,0 2*5 30*70 >130 1*2 748 5 Moldávie >200 bez JE <10 >90 0*5 . O 30*70 30*70 * 210 21 

Island >200 bez JE 80*95 <20 0'5 >30,0 >10 O 5*15 2*5 129 2 Monako O O O O O O O O O O 17 2 

Itálie 100'200 bez JE 10*30 80*90 0*5 20,0-30,0 2'5 30*70 70*130 10'25 24307 2 Mongolsko O bez JE bez VE >90 5*30 2,0-4,0 0*2 <5 <5 * * · 
Izrael 50*100 bez JE bez VE >90 0'5 >30,0 >10 15*30 30*70 5*10 697 8 Mozambik 0*15 bez JE 30*60 80*90 60*90 <1,0 2*5 O O * 87 191 

Jamajka 15*50 bez JE <10 >90 5'30 1,0-2,0 8'10 O O 1*2 93 27 Namibie * bez JE 95*100 >90 * 2,(}-4,0 2*5 <5 O * * · 
Japonsko 100'200 15*30 10*30 60*80 0*5 10,0-20,0 >10 70*130 >130 100*50 30776 4 Nauru * · 
Jemen 15'50 bez JE bez VE >90 0*5 2,0-4,0 * O O 2*5 

, · Německo 100'200 15*30 <10 60*80 0*5 10,0-20,0 8*10 >130 >130 50*100 33756 2 

Jižni Afrika 50*100 <5 <10 >90 0*5 6,0-10,0 2*5 15'30 5*15 5*10 3373 12 Nepál 0*15 bez JE 95*100 <20 >90 1,0-2,0 . 8*10 O <5 * 14 1526 

Jižní Korea 50'100 bez JE 30*60 40*60 0*5 6,0-10,0 >10 30'70 30*70 10*25 112 398 Niger 0*15 bez JE bez VE >90 60*90 <1,0 0'2 O O 1*2 27 328 

Jordánsko 15*50 bezJE <10 >90 0*5 20,0-30,0 >10 5*15 5'15 1*2 165 26 Nigérie 0*15 bez JE 10*30 60*80 30*60 2,0-4,0 2*5 <5 5*15 1'2 263 410 

Jugoslávie 50*100 5*15 10*30 40*60 0*5 O 2'5 30*70 30'70 2'5 1406 8 Nikaragua 15*50 bez JE 10*30 40*60 30*60 2,0-4,0 2*5 O O * 46 93 

Kambodža 0*15 bezJE bez VE 20*40 >90 1.0-2,0 2'5 O O * 4 2492 Nizozemí >200 <5 <10 >90 0'5 >30,0 >10 30*70 >130 50*100 5251 3 

Kamerun 15*50 bez JE 95*100 <20 30*60 2,0-4,0 0*2 <5 5'15 * 78 165 Norsko >200 bez JE 95*100 <20 0*5 >30,0 2*5 5*15 15'30 2*5 1622 3 

Kanada >200 5*15 60'80 20*40 0'5 >30,0 0*2 5*15 5*15 25*50 11723 2 Nový Zéland 100'200 bez JE 60*80 20*40' 0*5 >30,0 5'8 15*30 30*70 10*25 1439 2 

Kapverdy 0*15 O O O O O O O O O * Omán >200 bez JE bez VE >90 0*5 2,0-4,0 >10 O O 2'5 120 17 

Katar >200 bez JE bez VE >90 0*5 >30,0 >10 O O 1*2 139 4 Pákistán 0'15 <5 30*60 60*80 5*30 2,0-4,0 5*8 5*15 5*15 5*10 541 233 

136 
Kazachstán >200 <5 <10 >90 0'5. 2.0-4,0 0*2 5*15 5*15 10*25 * 

Keňa 15'50 bez JE 80*95 <20 60*90 1,0-2,0 8*10 <5 O 2*5 133 196 

Panama 15*50 bez JE 60*80 20'40 5*30 4,Q-{l,0 2*5 O O * 129 20 

Papua-N.Guin. 15*50 bez JE 10*30 60*80 60*90 1,0-2,0 8*10 O O * 19 221 137 
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Stát Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 F8 F9 Fl0 Fll F12 Stát Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 F8 F9 Fl0 Fl1 F12 

G..Vobyv % % % % tis.USD/o obyv/ha km/km2 km/km2 mld obyv tis. obyvl 
byv. 1 auto 

G..Vobyv % % % % tiS.USD/o obyv/ha km/km2 km/km2 mld obyv tis. obyvl 
byv. 1 auto 

Paraguay 15'50 bez JE 95*100 <20 60*90 4,0-6,0 0*2 O O * 34 142 Ukrajina >200 15*30 <10 80*90 0*5 2,0-4,0 O 30*70 O 10*25 2920 18 

Peru 15'50 bez JE 60'80 20*40 5*30 2,0-4,0 5*8 <5 5*15 1*2 377 62 Uruguay 15'50 bez JE 80*95 <20 30*60 10,0--20,0 2*5 15*30 15'30 * 190 17 

Pobř.Slonoviny 15'50 bez JE 60'80 20*40 30*60 2,0-4,0 2*5 <5 O 1*2 183 75 Uzbekistán >200 5*15 10*30 80*90 0*5 2,0-4,0 O 5*15 O 5*10 * · 
Polsko 100'200 bez JE <10 >90 0*5 4,0-6,0 2*5 70*130 70*130 2*5 4519 8 Vanuatu O O O O O O O O O O * · 
Portugalsko 50*100 bez JE 30*60 60'80 0*5 10,0--20,0 2*5 30*70 30*70 5*10 2571 4 Velká Británie O O O O O O O O O O 21348 3 

Rakousko 100'200 bez JE 60'80 20*40 0*5 20,0-30,0 5*8 70*130 70*130 1*2 2785 3 Venezuela 100'200 bezJE 30*60 20*40 0*5 10,0--20,0 2*5 O O 5*10 2300 9 

Rovnrk. Guinea 0*15 bez JE 10*30 80*90 60*90 2,0-4,0 0*2 O O * 4 97 Vietnam 0*15 bez JE 60'80 20*40 30*60 1,0--2,0 O 5*15 15*30 * . * · 
Rumunsko 100'200 bez JE 10*30 80*90 0*5 

, 
2*5 30*70 30*70 1*2 1218 19 Zaire 0*15 bez JE 95*100 <20 60*90 1,0--2,0 5*8 <5 O * 25 1702 

Rusko >200 5*15 10*30 80*90 0*5 4,0-6,0 0*2 5*15 5*15 100*50 8964 17 Zambie 15'50 bezJE 95*100 <20 30*60 <1,0 2*5 <5 O * 106 86 

Rwanda 0*15 bez JE 95*100 <20 >90 <1,0 5*8 O O * 7 1107 Záp. Samoa * · 
Řecko 50*100 bez JE 10*30 >90 0*5 10,0--20,0 2*5 15*30 O 5*10 1527 7 ?imbabwe 15'50 bez JE 30*60 60*80 30*60 1,0--2,0 2*5 5'15 15*30 1*2 264 42 

Salvador 15'50 bez JE 30*60 <20 * 2,0-4,0 5*8 O O 1*2 138 41 

San Marino O O O O O O O O O O 22 
, 

Saud. Arábie 100'200 bez JE bez VE >90 0*5 4,0-6,0 >10 5*15 O 10*25 2245 8 

Senegal 0*15 bez JE bez VE >90 30*60 <1,0 0*2 5*15 5*15 2*5 76 107 

Severní Korea 0*15 bez JE 95*100 <20 60*90 2,0-4,0 8*10 30*70 30*70 * * * 

Seychely 15'50 O O O 0*5 O O O O O * 
, 

Sierra Leone 15'50 bez JE bez VE >90 >90 <1,0 2'5 O O * 25 183 

Singapur 15'50 bez JE 30*60 60'80 0*5 10,0--20,0 2'5 O O 10*25 * 
, 

Slovensko >200 30*50 <10 60'80 0*5 6,0--10,0 2'5 70*130 30*70 1*2 906 6 

Slovinsko 50*100 30*50 10*30 20*40 0*5 O O O O 1*2 584 3 

Somálsko 0*15 bez JE <10 >90 60*90 <1,0 5*8 O O * 17 534 

S.a. emiráty >200 bez JE bez VE >90 0*5 <1,0 >10 O 30*70 2*5 61 30 

Sp.státy (USA) >200 15*30 10*30 60'80 0*5 >30,0 0*2 15*30 30*70 >500 14125 2 
2 

Srí Lanka 0*15 bez JE 80*95 <20 30*60 2,0-4,0 8*10 O 30*70 2*5 155 117 

Středoafrická r. 0*15 bez JE 80*95 20*40 >90 1,0--2,0 0*2 O O 1*2' 1 3235 

Súdán 0*15 bez JE 60'80 20*40 60*90 1,0--2,0 0*2 <5 <5 * 99 276 

Surinam 50*100 bez JE 80*95 <20 0*5 10,0--20,0 5*8 O O * 35 12 

Sv. Kryštof a N. O O O O O O O O O O * 
, 

Sv. Lucie O O O O O O O O O O * · 
Sv. Vincenc O O O O O O O O O O * 

, 

Svatý Tomáš O O O O O O O O O O * · 
Svazijsko * bez JE 30*60 >90 0*5 1,0--2,0 2*5 O O * 21 43 

Sýrie 15'50 bez JE 30*60 40*60 0*5 6,0--10,0 2*5 5*15 30*70 1*2 112 127 

Šalamoun.osl. O O O O 0*5 O O O O O 14 26 

Španělsko 50'100 30*50 10*30 40*60 0*5 10,0--20,0 0*2 15*30 30*70 10*25 10787 4 

Švédsko >200 30*50 30*60 <20 5*30 20,0-30,0 2*5 15*30 15*30 5*10 3483 3 

Švýcarsko * 30'50 30*60 <20 0*5 >30,0 '>10 * >130 10*25 2761 3 

T ádžikistán >200 bez JE 80*95 <20 0*5 2,~,0 O <5 15*30 2*5 * · 
Taiwan * 30*50 10*30 40*60 * _1,0--2,0 *a 70*130 30*70 * 1969 10 

Tanzánie 0*15 bez JE 95*100 20'40 >90 - <1,0 2*5 <5 O * 49 589 

Thajsko 15'50 bez JE 10*30 80*90 30*60 2,0-4,0 2*5 5*15 15*30 10*25 817 72 

Togo 0*15 bez JE 10*30 ,'80*90 30*60 1,0--2,0 2*5 O O 1*2 47 85 

Tonga O O O O O O O O O O * · 
Trinidad a Tob. >200 bez JE bez VE <20 5*30 6,0--10,0 >10 O O 1*2 356 4 

Tunisko 15'50 bez JE bez VE >90 5*30 6,0--10,0 0*2 5*15 15*30 1*2 321 27 

Turecko 15'50 bez JE 30*60 40*60 5*30 4,0-6,0 0*2 5*15 30*70 2*5 1406 43 

Turkmenistán >200 bez JE bez VE >90 0*5 2,0-4,0 O <5 <5 2*5 * · 
Tuvalu * · 

138 Uganda 0*15 bez JE 95*100 <20 ,'>90 1,0--2,0 2*5 O O * 32 581 139 
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GLOBÁLNI PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

11. Globální problémy ve světle Summitů Země 

11.1. Problémy súčasného sveta z pohl'adu hláv štátov na 
Summite Zeme 92 

11.1.1. Úvod 

V dňoch 5. až 14. 6. 1992 sa v brazílskom meste Rio de Janeiro uskutočnila 
Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED). V jej závere - nazvanom 
pre svoj charakter a význam tiež Summitom leme - schválili predstavitelia 
178 členských krajín OSN, medzi ktorými bolo 114 hláv štátov, dokumenty 
pripravené Konferenciou. 

Účastníci Summitu leme prijali tri dokumenty deklaratívneho, právne nezáv~zného 
charakteru: 

• Deklaráciu z Rio de Janeira o životnom prostredi a rozvoji (skrátene Rio 
deklarácia), obsahujúcu 27 zásad trvalo udržatel'ného rozvoja, 

• AGENDU 21 (Agendu pre 21. storočie), obsahujúcu 40 kapitol - podrobnú 
inštruktáž ako uvádzať do života Rio deklaráciu a ďalšie dokumenty z Ria, 

• právne nezáv~zné autoritatívne prehlásenie k princípom globálnej dohody 
o využívaní, ochrane a trvalo udržatel'nom rozvoji všetkých typov lesov 

a dve Konvencie medzinárodnoprávneho charakteru: 

• Rámcový dohovor o zmene klímy, 
• Dohovor o biologickej róznorodosti. 

Uskutočneniu Konferencie predchádzalo viacero krokov, z ktorých uvedieme iba 
zopár najvýznamnejších: 

• 1970 - Prejav Generálneho tajomníka OSN na Valnom zhromaždení (VZ) 
OSN o hroziacej ekologickej kríze a rozhodnutie zvolať Konferenciu OSN 
o životnom prostredí 

• 1972 - Konferencia OSN o životnom prostredí (ŽP) v Štokholme 
• od r. 1972 - Oslava 5. júna ako medzinárodného dňa ŽP 
• 1987 - Prijatie Správy Naša spoločná budúcnosť, vypracovanej Svetovou 

komisiou pre životné prostredie a rozvoj Valným zhromaždením OSN 
• 1989 - Rozhodnutie Vl OSN zvolať Konferenciu OSN o životnom 

prostredi a rozvoji (UNCED) v r. 1992 do Brazílie 
• 1989 - 1992 - Séria prípravných podujatí - 4 zasadania prípravného 

výboru, regionálne konferencie ministrov životného prostredia - o. i. 
začiatok tradície pan-európskych ministerských konferencií 

• 1990 - 1992 - Verejné fóra - stretnutia verejnosti s politikmi, príprava 
paralelného Globálneho fóra mimovládnych organizácií (Global Forum). 

11.1.2. Vystúpenia hláv štátov 

Analýza vystúpení hláv štátov počas Summitu leme na záver Konferencie 
OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) umožňuje nielen tvorbu 
predstavy o priestorovom rozložení súčasných environmentálnych a 
rozvojových problémov sveta, ale odráža aj odlišnosti regiónov, kultúr, tradícií, 
rozdiely v sile, ambicióznosti či miere závislosti jednotlivých krajin. la cenu 
určitého zovšeobecnenia móžeme vystúpenia hláv štátov z hl'adiska ich 
obsahu a ducha členit' do viacerých kategórií, v rámci ktorých sa zameriame na 
tie vystúpenia, ktoré buď najvýstižnejšie a najobsažnejšie charakterizujú 

5.-14.6.1992 RIODE 
JANEIRO
KONFERENCE OSN o 
ŽIVOTNfM PROSTŘEDf A 
ROZVOJI (UNCED) 
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tú-ktorú skupinu štátov, alebo naopak predstavujú v rámci svojho regiónu určitú 
výnimku. 

Severná Amerika 

Do Spojených štátov amerických, ako priemyselne najvyspelejšej krajiny a lídra 
svetovej politiky, sa pred Riom logicky vkladali najvačšie nádeje. USA, najma 
v období bezprostredne pred Summitom nediplomatickou preferenciou vlastných 
záujmov pred globálnymi a na samotnom Summite neochotou pripojit' s~ 
k medzinárodnoprávne závazným konvenciám o biodiverzite a o zmene kl.ímy ~! 
vysl úžili nejeden nelichotivý prívlastok. Aj ked' preziden~ Bush v P?sledneJ chv.11i 
zmenil - pod tlakom domácej i medzinárodnej verejnej mlenky - svoJe rozhodnutle 
a Summitu Zeme sa napokon zúčastnil, no antipatie masmédií, verejnosti, ale aj 
vel'kej časti predstavitel'ov rozvojových krajín sa mu rozptýlit' nepoda~ilo. A" to 
napriek tomu, že vo svojom vystúpení urobil všetko preto, aby svoJu krajinu 
prezentoval ako garanta efektívneho riešenia domácich i globálnych 
environmentálnych problémov. 

George Bush, prezident. USA: 

"Akokol'vek bola dóležitá cesta do Ria, ešte dóležitejšia bude cesta z Ria. Ktosi povedal, 
že rozvinuté štáty nemóžu spolupracovat' s rozvojovými, ale mal by sa íst' pozriet' do 
Kostariky kde metóda "výmerfa dlhov za prírodu" zachraňuje lesy. Ktosi povedal, že 
životné prostredie nemožno chránit' bez štátnej kontroly. Mal by sa íst' pozriet' do 
východnej Európy, kde otrávené detské organizmy. sú .d~ňou za hriec~y. z~rhnutých 
diktátorovo Ktosi povedal, že rast a životné prostredle su Javy nekompatlbllne. Mal by 
navštívit' Spojené štáty, kde od Štokholmskej konferenci? J19.~~) hospodárstvo 
zaznamenalo 57% rast, zatial' ČO znečistenie pokleslo a vody su clstejsle. Ktosl povedal, 
že vedúci predstavitelia sa nestarajú. Mal by príst' do Ria. 

Spojené štáty priš.1i do .~ia s akčn.ým plánom t~kajúcim .sa zmen~ klí~y. Spojené. š~á~y 
navrhujú, aby sa slgnatan konvencle o zmene klimy stretli a dohodli sposob konkretlzacle 
tejto konvencie. 

Spojené štáty prišli do Ria tiež preto, aby zdvojnásobili svoju globálnu pomoc lesom. 

Spojené štáty taktiež uznávajú, že rozvojové krajiny budú potrebovať pomoc na 
dosiahnutie čistého rastu, a preto sa USA zavazujú zvýšit' svoj príspevok do GEF (Global 
Environment Facility) o 66% oproti jeho výške v roku 1990. Usilia zamerané na ochranu 
biodiverzity prevýšia to, ČO požaduje Konvencia o biodiverzite, ale navrhovaná zmluva 
ohrozuje ochranu myšlienok (ídeí, intelektu) a jej finančný model nebude funkčný." 

Štáty západnej Eur6py, členovia skupiny G7 

John Major, ministerský predseda, Vel'ká Británia: 

"Tento Summit musí nájsť rovnováhu medzi exploatáciou život~ého pr?s~redia, ktor~.1e 
podmienkou prežitia človeka, a ochranou životného prostredla, ktora Je pre prezltle 
nevyhnutná. 

Viacerí budú znevažovat' výsledky Ria, ale dramatický posun je v tejto oblasti zrejmý. 
Životné prostredie sa stáva životným záujmom všetkých. 
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seba d'alšie závazky, vrátane "Darwinovej iniciatívy" na výskum vzácnych habitatov, 
usporiadania globálej technologickej konferencie v r. 1993, zameranej na problém zmeny 
klímy a globálneho fóra NGO-s. 

Zároveň rozvojové krajiny potrebujú pomoc rozvinutých prostredníctvom opatovne 
doplneného GEF, odpustením dlhov a rozvojom obchodu. 

Hrozba jadrovej vojny sa pomaly stráca, ale je tu nová hrozba postupnej skazy sveta. 
Nech boli rozdiely, ktoré sa prejavili v Riu, akékol'vek, treba ich chápat' ako výzvu 
k hl'adaniu partnerstva." 

Helmut Kohl, kancelár, Nemecko: 

"Priemyselné štáty majú prvoradú zodpovednost' pri zabezpečovaní ochrany životného 
prostredia a presadzovaní trvalo udržatel'ného rozvoj a a sú povinné narábat' s prírodnymi 
zdrojmi šetrnejšie, než tomu bolo v minulosti. Je treba lepšie využívat' jestvujúce 
technológie a treba vyvinút' nové, prírode blízke technológie. Nemecko chce poskytnút' 
know-how ako pomoc rozvojovým krajinám v ich rozvoji. Nemecko urobí všetko, ČO bude 
v jeho silách, éjby sa rokovania okolo GATT skončili úspešne. 

Je treba podniknút' d'alšie kroky na obmedzenie plyn ov spósobujúcich skleníkový efekt. 
Nemecko bolo prvou priemyselnou krajinou, ktorá sa zaviazala znížit' emisie C02 do roku 
2005 o 25-30%. Bol to signál pre spoločný prístup všetkých krajín. 

Nemecko víta iniciatívu na ochranu lesov a v boji proti desertifikácii prispeje 
k zabezpečeniu zdrojov celoplanetárneho charakteru. 

Nemecko čelí v súčasnosti týmto najvačším problémom a závazkom: 

• závazkom voči 17 miliónom svojich krajanov, ktorí sa rozhodli žit' v slobode a jednote, 

• zodpovednosti za svojich susedov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, 

• zodpovednosti za rozvojové krajiny. 

Nemecko sa zavazuje zvýšit' oficiálnu rozvojovú (ODA) pomoc na 0,7% z hrubého 
národného produktu (GNP). Navyše, Nemecko predpokladá významnú pomoc svojim 
východnym susedom. Podporí to rast Global Environment Facility (GEF) a umožní 
odpustenie d'alších dlhov v prospech chudobných krajín, náhradou za adekvátne 
opatrenia na zlepšenie životného prostredia (Debt for Nature Swaps)." 

Vystúpenie britského ministerského predsedu i nemeckého kancelára potvr~zuj~ 
oprávnenosť členstva ich krajin v "Klube najbohatších" - G7, uvedomenle SI 

globálnych problémov i ochotu niest' zvýšený diel zodpovednosti za tieto problémy. 
Dobrovol'ne prijaté závazky týchto krajin (najma Nemecka) voči ostatnému svetu 
patria k najkonkrétnejšie formulovaným a dokumentujú o.i. anglosaský zmysel pre 
konrétnosť, exaktnost' a pragmatizmus. 

Eur6pske spoločenstvá 

V ich mene vystúpil Anibal Cavaco Silva, ministerský predseda Portugalska, ktoré 
v tom čase predsedalo ES. 

"Rio-deklarácia obnovila a posilnila štokholmskú deklaráciu. Ďalším dóležitým výsledkom 
UNCED-u bude prijatie Agendy 21, ktorá obsahuje akčný plán trvalo udržatelného rozvoj a. 
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jednotlivé krajiny. ES apelujú na štáty sveta, aby v čo najvacsom počte podpísali 
a ratifikovali túto konvenciu a aby ju konkretizovali prostredníctvom špeciálnych 
protokolov. 

Pokial' ide o konvenciu o biodiverzite, aj keď nesplnila všetky očakávania, je sl'ubným 
základom pre budúcu aktivitu. 

ES vyslovujú uspokojenie nad konsenzom, dosiahnutým v oblasti princípov hospodárenia 
v lesoch. Celosvetovú pozornosť si bude vyžadovať príprava konvencie týkajúcej sa 
šlrenia púští a degradácie pod (desertifikácia), rovnako ako aj konvencie o právnych 
postihoch za znehodnocovanie životného prostredia." 

Európske spoločenstvá ako celok, na rozdiel od Vel'kej Británie či Nemecka, svoje 
závazky nešpecifikovali. Ich prístup ku Konferencii bol sklamaním najma pre 
postkomunistické štáty strednej a východnej Európy, o ktorých sa vo vystúpení 
reprezentanta ES nevyskytla ani zmienka. 

Benelux 

Z vystúpení hláv krajín Beneluxu, ktoré sa významnou mierou angažujú pri riešení 
globálnych problémov: 

Ruud Lubbers, ministerský predseda, Holandsko: 

"Agenda 21 dokazuje, že problémy sú komplexného charakteru a orientácia na trvalo 
udržatel'ný rozvoj je správna. Otázka financií nie je doriešená, ale odpoveďou musia byť 
financie. Postihnuté tým budú rozvinuté štáty a nebude pre ich vodcov I'ahké potrebu tejto 
aktivity vyargumentovať, ale sú dovody i k optimizmu. Holandsko na dovažok k svojmu 
dlhodobému závazku poskytovať 0,7% GNP na rozvojovú pomoc poskytne ďalšie 
finančné zdroje vo výške 0,1% GNP na uvedenie globálnych enviromentálnych dohod do 
života. 

Trvalo udržatel'ný rozvoj maže rozšíriť zameranie OSN. Koncept bezpečnosti musí byt' 
rozšírený o ekonomickú a ekologickú dimenziu. V tejto oblasti majú rozvinuté krajiny 
osobitnú zodpovednosť vzhl'adom na ich nápor na svetové zdroje. Ako príklad vzťahov, 
ktoré majú šancu na dosiahnutie úspechu, maže slúžiť dohoda podpísaná medzi 
Holandskom, Kostarikou a Bhutanom o experimente v oblasti trvalo udržatel'ného rozvoja. 

V roku 1989 sa rozhodlo, že trvalo udržatel'ný rozvoj sa stane ohniskom holandskej 
politiky. Spotrebné modely a disponovanie s odpadmi je nutné prehodnotiť. Vyžaduje sa 
hospodárnejšie zaobchádzanie so zdrojmi. Je treba skoncovať so všetkými prejavmi 
plýtvavého, nehospodárneho konania vo výrobnej sfére a neefektívneho využívania 
energie. Princíp "znečisťovatel' platí" by sa mal uplatniť v globálnom meradle." 

Jean-Luc Dehaene, ministerský predseda, Belgicko: 

"Svet si začína uvedomovať, že životným prostredím sa nemožno zaoberať izolovane. 
Premena svetového vývoja na trvalo udržatel'ný je výzvou, ktorú nemažme nevziať do 
úvahy. Je to výzva nielen pre politikov. Tento koncept musí zapustiť korene v rámci 
individuálneho i kolektívneho rozhodovania v najširšom meradle. 

Veda naučila svet, že medzi najvážnejšie environmentálne problémy patria tie, ktoré si 
vyžadujú globál ne úsilie. Všetky štáty by mali podpísať a ratifikovať konvencie o zmene 
klímy a biodiverzite. Ako dopl nok ku klimatickej konvencii sa Belgicko zaviazalo 
zredukovať množstvo emisíí do roku 2 000 o 5%. Belgicko tiež podporuje európske "eko
dane", ktoré pomažu obmedziť zdroje znečistenia z energetiky a priemyslu a urobia 
výrobky menej závadnými voči životnému prostrediu. 

Agenda 21 bude vyžadovať dodatočné zdroje. Prípravný proces ukázal, že konvencie sú 
iba prvým krokom. Treba rokovať o ďalších dohodách, najma v oblasti znovuzalesňovania 
a šírenia sa púští. Pozornosť by sa mala venovať aj kriminalizácii škod, sposobených na 
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životnom prostredí. Vlády musia integrovať environmentálne aspekty do politických 
rozhodnutí. Všetko zostane iba mftvym kusom papiera, ak nedojde k zmene prístupov. 

Trvalo udržatel'ný rozvoj zostane iba prázdnym sloganom dovtedy, kým milióny budú žiť 
v krajnej núdzi. Stále ešte jestvuje krutá priepasť medzi bohatými a chudobnými. Belgicko 
je pripravené zmeniť tie štruktúry, ktoré prispievajú k tejto nerovnováhe." 

Jacques Santer, ministerský predseda, Luxembursko: 

"Konferencia v Riu predstavuje vel'ký krok, medzník, z ktorého už niet návratu na inú 
cestu, než je cesta trvalo udržatel'ného rozvoja. Tento pohyb bude v sebe zahřňať zmenu 
hodnot, ako aj zmenu v koncepte sveta. Každé násilie, páchané na biosfére, je odteraz 
nutné považovať za poškodzovanie vnútornej integrity Zeme. A spoločenstvo národov 
bude musieť zmeniť svoje chápanie rastu, ktorý sa dosial' považoval za neohraničený. 
Vačší rešpekt voči prírode bude znamenať aj vačšiu genetickú diverzitu a lepší život pre 
I'udí. Luxembursko podporuje všetky aktivity, ktoré vedú k trvalo udržatel'nému rozvoj u 
a ochrane životného prostredia. O idei: Mysli globálne, ale konaj lokálne sa vel'a hovorí. 
Táto konferencia je stretnutím na globálnej úrovni. Každý človek sa musí cítiť byť aktérom. 
Mimovládne organizácie hrajú svoju vel'kú úlohu a medzinárodne spoločenstvo musí 
načúvať ich hlasom. 

Priemyselné krajiny musia samy od seba prijať mimoriadnu zodpovednosť v oblasti 
technickej spolupráce, najma v prospech transferu čistých technológií. V tejto oblasti 
musia vzniknúť fondy na ochranu životného prostredia a podporu žiadúcich investícií. 
Luxembursko sa rozhodlo zvýšiť príspevok do týchto fondov (0,35% GNP od roku 1995 
a 0,7% GNP od roku 2 000). Rozhodlo sa tiež stabilizovať emísie látok sposobujúcich 
zmenu klímy do roku 2 000 a znížiť ich produkciu o 20% do roku 2005", 

Škandinávske krajiny 

Podobne pozitívnu úlohu, ako krajiny Beneluxu, hrajú vo vzťahu ku globálnym 
environmentálnym problémom aj škandinávske štáty. Z niektorých pozoruhodných 
vystúpení hláv malých, ale aktívnych európskych štátov: 

Vigdis Finbogadottir, prezidentka, Island: 

"Človek sám seba vyčlenil z prírody, pokúsil sa ňou manipulovať a urobiť si z nej otroka, 
namiesto partnera. 

Svetové spoločenstvo si začína uvedomovať problémy a začína sa organizovať 
k spoločnej akcii. Otázky, na ktoré sa nepodarí zodpovedať v Riu, bude mať svet 
každodenne na stole, Tieto problémy búdú jednoducho narastať, až kým sa ich nepodarí 
vyriešiť. 

Znečistenie predstavuje celosvetový problém, Islanďania, žijúci takmer výlučne z plod ov 
mora, vítajú podpisy, ktoré zreálňujú akcie na záchranu morí a riešenie ich najvážnejších 
problémov, medzi ktoré patria perzistentné organické látky a rádioaktívne odpady. 

Vítajú tiež dohovor na ochranu a trvalo udržatel'né využívanie živých morských zdrojov 
a poznanie, že pobrežné štáty mažu z takéhoto využívania morí profilovať. 

Treba si však uvedomiť, že žiadny pokrok nie je možný bez zapojenia sa i tých najnižších 
článkov štruktúr spoločnosti a občianskych ochranárskych hnutí v celosvetovom meradle. 

Na Islande, ktorý je domovom iba 0,005% svetovej populácie, ročne vysadíme 5 miliónov 
stromov, čiže 16 v priemere na 1 obyvatel'a. Keď si predstavíme, že by sa to isté dialo na 
celom svete, znamenalo by to 80 miliard nových strom ov ročne, 

Island mení subarktickú pustatinu na zelenú krajinu." 
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Oblast' Stredozemného mora 

Princ Rainer III. Monacký: 

"Napriek svojej zanedbatelnej rozlohe Monako reprezentuje problémy Stredomoria. 
Predsedá viac ako 20 štátom v Medzinárodnej komisii pre vedecký výskum 
Stredozemného mora. Stredomorie je mikrokozmom, modelovým územím pre otázky, 
ktoré sa diskutujú tu, na UNCED-e. Hoci predstavuje jediné percento zemského povrchu, 
je priestorom, v ktorom sa realizuje značná časl' svetovej morskej dopravy vrátane 
turistickej dopravy. Fenomén znečistenia v Stredomorí rýchlo naberá na váhe. 80% 
znečistených odpadov z pobrežných miest sa pumpuje rovno do mora. Je to tiež 
sedimentačné územie pre ťažké kovy, pesticídy a zvyšky ropných látok. Kritický je 
nedostatok preventívnych opatrení, zvlášť na juhu, kde problém je znásobený popu lačnou 
explóziou. Siredomorie spolu s Čiernym morom by mali byť vyzdvihnuté ako teritórium 
s vysokou prioritou zákroku. 

Monako odporúča funkčný transfer metód a vhodných technológií zo Severu na Juh, 
ustanovenie seriózneho dohradu nad znečisťovaním morí s použitím satelitov 
a možnosťou okamžitých zásah ov špecializovaných agentúr. Odporúča tiež rámcovú 
konvenci u na ochranu citlivých ekologických zón a zriadenie nezávislého úradu pre 
koordináciu a následnú implementáciu konvencií, týkajúcich sa ochrany Mediteránu 
a Čierneho mora. Monako je pripravené stať sa hostiterskou krajinou podobnej 
ustanovizne." 

George Vassiliou. prezident. Cyprus: 

"Ochrana životného prostredia je neodmyslitelne spojená s regionálne vyvazenym 
hospodárskym rozvojom, primeranou popu lačnou politikou a trvalo udržaterným modelom 
spotreby. Čo každý vedel, ale až od teraz začína v tomto duchu aj konať, je fakt, že 
žiadna krajina si nemóže dovoliť ignorovať to, čo sa deje v iných častiach sveta. 

Cyprus prijal opatrenia, ktorá sú síce z krátkodobého hradiska nepopulárne, ale majú 
podstatný význam - patrí medzi ne aj moratórium na d'alší rozvoj cestovného ruchu. Je 
však evidentné, že Cyprus sám o sebe je malým kúskom sveta a že bez kolektívneho 
úsilia individuálne opatrenia nikdy nebudú dostatočné. 

Akčný plán na ochranu životného prostredia vyžaduje verké finančné zdroje. Tieto sa 
nepodarí zmobilizovať dovtedy, pokiar si bohaté štály neuvedomia, že záchranou Zeme 
zachraňujú aj samé seba. Cyprus podporuje kampaň za zvýšenie verejného povedomia 
pri šírení tejto správy. 

Summit Zeme a Agenda 21 reprezentujú dóležitý mírnik na ceste za kolektívnou dohodou 
na záchranu planély pre budúce generácie. Cyprus sa tiež cíti byť tým viazaný, a preto 
podpísal konvencie, ktoré zo Summitu vyplynuli." 

Edward Fenech-Adami, ministerský predseda. Malta: 

"Zásluhou maltskej iniciatívy Valné zhromaždenie OSN prijalo definíciu, podl'a ktorej 
zmena klímy je spoločnou záležitosťou rudstva, čo následne viedlo k prijatiu rámcovej 
Konvencie o zmene klímy, ktorú už vačšina štátov tu, v Riu, podpísala. Rozhodnutia, ktoré 
príjme UNCED, budú predstavovať prvý všeobecný program účinnej akcie ako na 
globálnej, tak aj na regionálnej a národnej úrovni. Dóležitým rozhodnutím je ustanovenie 
Komisie pre trvalo udržaterný rozvoj na vysokej úrovni na zabezpečenie práce, ktorú 
započal UNCED a znovupotvrdenie závazkov ES, týkajúcich sa plynných emísií, 
spósobujúcich skleníkový efek!. 

Malta robí konkrétne kroky v záujme integrácie environmentálnych záležitostí do 
národneho rozvojového procesu. 

Na európskej úrovni aktívne podporuje návrh "Európskej charty a konvencie o životnom 
prostredí a trvalo udržaternom rozvoji". 

Medzinárodnému spoločenstvu dosiar chýba inštitúcia, zaoberajúca sa spoločným 
dedičstvom, ktoré predstavuje planéta Zem. Výbor pri OSN má predpoklady stať sa 
takouto inštitúciou." 

GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Turecko sa oficiálne považuje za európsku krajinu, aj keď rozhodujúca čas!' jeho 
územia sa rozprestiera v Azii. Turecký príspevok taktiež patril k príjemnejším 
prekvapeniam Summitu Zeme. 

Suleyman Damirel, ministerský predseda. Turecko: 

"V záujme trvalo udržatel'ného rozvoj a je žiadúce, aby sa zvýšil ekonomický význam 
zaobchádzania so životným prostredím. V centre tejto konferencie sa nachádza trvalo 
~držatel'ný rozvoj. Zároveň je treba podčiarknuť potrebu nových a doplnkových zdrojov. 
Ziadny skutočný pokrok nie je myslitel'ný, kým trvá nápor na prirodné zdroje spósobený 
populačnou explóziou. Miera rastu populácie dosiahla alarmujúcich rozmerov. Na druhej 
strane je treba zastaviť nešetrné, iracionálne využívanie zdrojov Zeme. To vyžaduje 
celospoločenskú uvedomelosť, vzdelanie, rozvoj mimovládnych organizácií a aktívnu 
spoluúčasť celej verejnosti. 

Turecko pripisuje mimoriadny význam Konvencii o biodiverzite a zdórazňuje význam 
mokradí, ktoré majú schopnosť absorbovať C02 a udržiavať pri živote rastlinstvo 
a živoČíšstvo. Turecko navrhuje na jeseň 1993 usporiadať konferenciu o "Špeciálnej 
ekologickej ochrane mokradi" a uchádza sa o právo, byť jej usporiadatel'om. 

Turecko taktiež pripisuje mimoriadny význam ochrane Stredozemného a Čierneho mora 
pred znečistením. Summit Zeme predstavuje novú príležitosť pre pochopenie 
dvojnásobnej potreby integrácie - ako na regionálnej, tak aj na globálnej úrovni -
v záujme zachovania planéty ako prijemného a zdravého miesta pre budúce generácie." 

Ázia 

Azia, počtom obyvatel'ov i rozlohou najvačší svetadiel. V dvoch najl'udnatejších 
krajinách - Číne a Indii žije celá jedna tretina svetovej populácie. 

Najl'udnatejšie štáty 

Li Peng. ministerský predseda. Čínska I'udová republika: 

"t.:udstvo urobilo skvelý pokrok v procese transformácie prírody a v rozvoji ekonomiky, ale 
zároveň zanedbávanie otázok životného prostredia malo za následok globál ne znečistenie 
a ekologickú devastáciu. 

Táto konferencia vytvára priestor na riešenie problémov životného prostredia a rozvoja. 
Svet sa nachádza v období prechodu. Medzinárodné spoločenstvo stojí tvárou v tvár 
problémom a výzvam, rovnako ako aj nádejám a príležitostiam. Studená vojna je za nami, 
ale konflikty narastajú a politika sily stále existuje. Rozvinuté krajiny sa stávajú stále 
bohatšimi, chudobné stále chudobnejšími. 

Hospodársky rozvoj by mal napredovať paralelne s ochranou životného prostredia. Pre 
mnohé rozvojové krajiny je prvoradým ciel'om eliminácia chudoby a ich oprávnené 
požiadavky je treba brať do úvahy. 

Aj ked' ochrana životného prostredia je spoločnou úlohou, hospodársky rozvinuté krajiny 
nesú vačší diel zodpovednosti, vzhl'adom na to, že spósobili vačšinu škód na životnom 
prostredí sveta a zároveň sú lepšie technologicky pripravené na to, aby sa s týmto 
poškodením vyrovnali. Navyše, medzinárodná spolupráca sa musí zakladať na 
rešpektovaní štátnej suverenity." 

Z hl'adiska celkového "rozloženia síl" vo svete je dóležité, že Čína sa aktívne 
zapojila do činnosti skupiny rozvojových krajín s označením G 77. Túto skupinu 
Však už dnes netvorí 77, ale 128 štátov (stav v r. 1992 - pozn. au!.). 

ev. Narasimha Rao. ministerský predseda, India: 

"Nemóže byť reč o ochrane životného prostredia bez prísl'ubu rozvoj a a nemóže byť trvalo 
udržatel'ného rozvoja bez ochrany' životného prostredia. Uvedomenie si tejto symbiózy je 
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jedinou akceptovatel'nou základňou, na ktorej táto konferencia m6že dostáť svojmu 
poslaniu. 

Bezpečnosť celoplanetárneho životného prostredia nie je napokon len otázkou vzťahu 
Sever - Juh. Je nadradená obom týmto svetom. Akákol'vek nerovnováha, sp6sobená 
ktorýmkol'vek určujúcim prvkom planetárneho systému, určite skráti život našej'planéte. 

Ak chceme reagovať na spoločnú environmentálnu výzvu, budeme musieť vyvinúť celý 
rad nových "eko - technológií" a jestvujúce bud' účelne prisposobiť, alebo opustiť. 

Prvým krokom musí byť zastavenie deštruktívnych technológií, ČO samo o sebe bude 
znamenať impulz pre rozvoj technológil šetrných voči životnému prostrediu. Vzápatí po 
tom by mala nastať etapa šírenia spomínaných nových technológií. 

Zvrátenie procesu celoplanetárnej devastácie by bolo I'ahšie a rýchlejšie, keby národy 
dokázali spojiť svoje úsilie. India odporúča rad spoločných projektov, umožňujúcich 
spoluprácu medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami pri spoločnom riešení 
environmentálnych otázok. 

UNCED predstavuje začiatok určitého procesu. Úspech, ktorý by sa mal dneškom začať, 
je však možný iba v tom prípade, ak národy odolajú pokušeniu premeniť tieto problémy na 
nástroj púheho politického pózovania či kšeftovania." 

Juhovýchodná Ázia 

Príslušnosť dvoch najl'udnatejších krajín sveta na jednej strane a najrýchlejšie 
napredujúcich svetových ekonomík (Japonsko, "ázijskí tigri") na strane druhej, nie 
sú jediné fenomény, ktoré podčiarkujú význam úlohy, ktorú má Azia vo vzťahu 
Severu a Juhu, či životného prostredia a rozvoja. 

Nie je zanedbatel'ná ani skutočnosť, že skupinu štátov G-77 vedie Pakistan, pri čom 
mu úspešne sékundujú Malajzia a Indonézia. O schopnostiach súčasnej ázijskej 
diplomacie svedčí o.i. aj to, že zasadania prípravného výboru i celú prípravu 
dokumentov pre Rio koordinoval singapurský diplomat Tomy Koh. 

Manathir Bin Mohamad, ministerský predseda, Malajzia: 

"Ak má dojst' k trvalo udržatel'nému rozvoj u , potom národy sveta musia byť pripravené 
urobiť nevyhnutné opatrenia, Povedať, že konzumný životný štýl je nedotknutel'ný a teda 
nemože byť' predmetom rokovania zároveň znamená, že nemá význam hovoriť 
o životnom prostredí a rozvoji. Zmena životného štýlu bohatých sa musí stať imperatívom. 
Ak jedna z najvačších priemyselných mocností nesúhlasí s redukciou emisií C02 (narážka 
na neochotu USA pripojiť sa ku Konvencii o zmene klímy, pozn. aut.), takéto jej 
rozhodnutie urobí akúkol'vek dohodu nespravodlivou a nezmyselnou. 

Od chudobných krajín sa žiada, aby chránili svoje lesy a iné genetické zdroje pre prípad, 
ak by sa niekedy v budúcnosti ukázalo, že niečo z nich mMe byť užitočné pre I'udstvo. 
Zároveň sa im však tvrdí, že bohatí nemajú dovod kompenzovať chudobným ich 
starostlivosť, argumentujúc, že génová diverzita prechovávaná a strážená chudobnými je 
bezcenná dovtedy, kým bohatí, prostredníctvom svojej nadradenej inteligencie neuvol'nia 
jej potenciál. To je, vraj, jednoducho intelektuálne bohatstvo, ktoré sa musí chrániť a mať 
copyright (ironická narážka na postoj USA ku Konvencii o biodiverzite - pozn. aut.)," 

Malajský ministerský predseda patril spolu s Fidelom Castrom k najostrejšlm 
a najotvorenejším kritikom politiky Severu, zhmotneného v podobe USA, voči Juhu. 

Nadradenosť či prioritu rozvojovej paradigmy pred environmentálnou v chápaní 
predstavitel'ov rozvojových krajín potvrdil aj indonézsky prezident Suharto. 

Suharto, prezident, Indonézia: 

"Integrácia životného prostredia a rozvoj a je centrálnym predpokladom pre splnenie 
zámeru tejto konferencie. V Indonézii je interakcia medzi životným prostredím, rozvojom 
a obyvatel'stvom ťažiskom národnej politiky. 

GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Rozvoj má mnoho odtieňov, ale primárne je tu hospodárske úsilie, zahřňajúce dosiahnutie 
materiálneho zdravia, .prijmov a zárobkovej kapacity. Súc si vedomá vzťahu medzi 
životným prostredim a rozvojom, Indonézia veri v to, že ak je nejaká krajina schopná 
zintenzivniť svoj rozvoj, bude tiež schopná chránit' svoje životné prostredie. A preto za 
najvýznamnejšie poslanie medzinárodnej spolupráce považuje umožnit' rozvojovým 
štátom dosiahnuť samoregulačný rozvoj a trvalo udržatel'ný rozvoj v najkratšom možnom 
čase." 

Blízky Východ 

Ďalšiu ázijskú oblasť, mimoriadne d61ežitú z hl'adiska globálnej bezpečnosti, 
predstavuje Blízky východ. Charakterizuje ho permanentné politické napatie, ktoré 
za uplynulé štvrťstoročie prinieslo celý rad vojnových konfliktov. V pozadí týchto 
konfliktov stojí, popri náboženskej neznášanlivosti, aj výskyt obrovských prírodnych 
zdrojov, najma ropy, v tomto regióne. Kontrola týchto zásob predstavuje predmet 
záujmu nielen tých krajin, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú, ale aj svetových 
mocností. Nie náhodou dva ropné šoky v rozpatí rokov 1973 - 1983 otriasli 
svetovou ekonomikou. Ťažba a distribúcia ropy, ale najma spomínané vojnové 
konflikty (v prvom rade vojna v Perzskom zálive v r. 1991) sp6sobili aj obrovské 
škody na životnom prostredí. Mnohí politológovia a prognostici považujú Blízky 
východ za akési laboratórium, v ktorom sa testujú konflikty oveía vačšieho - až 
globálneho - dosahu a samotnú vojnu v Perzskom zálive považujú za predzvesť 
budúceho dramatického konfliktu Juhu so Severom. Uvedené súvislosti zaznievali 
aj vo vystúpeniach hláv blízkovýchodnych štátov. 

Abdul-Halim Khaddam, viceprezident, Sýria: 

"Sýria, ležiaca na východnom pobreží polouzavretého Stredozemného mora, čelí vážnym 
problémom zo znečistenia, ktoré sem transportujú priemyselné krajiny prostredníctvom 
svojich vojenských a obchodných flotil, ktoré brázdia Stredomorie. 

Sýria má t'ažkosti s ochranou s'vojho životného prostredia a s odstraňovaním škod a rizík, 
sp6sobených poškodzovaním životného prostredia. Tieto problémy sposobuje v prvom 
rade izraelská okupácia arabských území a rast izraelského vojenského potenciálu, 
vrátane tovární vyrábajúcich zbrane a obrovských zásob r6znych druhov moderných 
a vel'mi domyselných pozemi1ých, morských a vzdušných zbraní. 

Izraelská agresia prinútila ostatné blízkovýchodné štáty obetovat' adekvátne vel'kú čast' 
svojich zdrojov na obranu, pričom tieto zdroje sa za iných okolnosti mohli vynaložit' na 
dosiahnutie ekonomického a sociálneho rozvoj a ako aj na ochranu prirody. 

Vzhl'adom na svoju vel'kú zodpovednosť za škodlivé látky, ktoré prenikajú do prírody, sú 
priemyselné štáty povinné prispiet' podstatnou čiastkou na rozvoj Tretieho sveta 
a poskytnút' adekvátnu čast' svojich zdrojov na elimináciu šk6d sp6sobených na prírode. 

Neochota štátov dosiahnut' konkrétne dohody na preklenutie priepasti medzi rozvojovými 
a rozvinutými krajinami a uzavrieť dohody o ochrane prírody, povedie k napatým situáciam 
regionálneho i medzinárodného dosahu." 

Hassan Habibi, prvý viceprezident, Irán: 

"Integráciu životného prostredia a rozvoja možno chápat' ako kl'účový prvok pri ochrane 
životného prostredia. Vojny sú vždy príčinou environmentálnych škod. A preto mier 
a bezpečnost' sú neodmyslitel'nou podmienkou ochrany životného prostredia. To, ČO sa 
.stal0 v oblasti Perzského zálivu, v Afganistane a na okupovaných územiach Palestiny 
v priebehu posledného desaťročia, sposobilo aj nesmiernu devastáciu životného 
prostredia. Enviromentálne následky konfliktu v Perzskom zálive dosahujú takých 
obrovských rozmerov, že. ich odstránenie si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. 

S ochranou a obnovou životného prostredia nemožno počítať do vtedy, kým sa všetci 
nezhodnú na principoch rovnosti. Najvačší dlh, sp6sobený environmentálnou 
degradáciou, majú na svedomi rozvinuté krajiny a tie by mal! v prvom rade bojovať 
s problémami, ktoré degradujú životné prostredie. Potrebujeme medzinárodné právo 
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v oblasti trvalo udržatel'ného rozvoja. Každý pokus o návrh takýchto nových legislatívnych 
noriem by sa mal začal' revíziou existujúcich s ohl'adom na integráciu potrieb a záujmov 
rozvojového sveta." 

Abdulazis Abdulghani. viceprezident. Jemen 

"Táto konferencia sa zameriava na otázky, ktoré svetu nastolila už štokholmská 
konferencia pred 20 rokmi. Dnes sa svet potýka s potrebou znovupotvrdenia doležitosti 
trvalo udržatel'ného rozvoja. Industrializácia a súťaž v produkcii ohrozujú prežitie I'udstva. 
Zaostalo sl' mnohých krajín taktiež prispieva k znečisteniu životného prostredia (ŽP). Je 
nevyhnutné formovat' skutočné partnerstvo rozvinutých a rozvojových krajín a pomocI' tým 
druhým v oblasti ochrany ŽP a rozvoja. Jemen napriek svojim obmedzeným zdrojom 
rozvinul programy na ochranu ŽP najma na školách a univerzitách, pripojil ysa 
k 22 medzinárodným environmentálnym konvenciám a ustanovil výbor na ochranu ZP. 
Spolupracuje tiež s oko litými štátmi pri ochrane pobrežia Červeného mora. A prijal 
stratégie v oblasti populačných a environmentálnych problémov. Popri tom musel riešiť 
obrovské ekonomické problémy spojené napr. s návratom 1 milióna emigrantov 
a s pomocou pri likvidácii následkov krízy v Perzskom zálive. Jemen potrebuje 
medzinárodnú spoluprácu na podporu svojich úsilí. 

Jemen čelí aj dalším tlakom, súvisiacim s industriálnym a sociálnym rozvojom. Napriek 
tomu podpísal Konvenciu o biodiverzite a v krátkom čase podpíše aj Konvenciu o zmene 
klímy. Každý musí niesť svoj diel zodpovednosti a rozvinuté štáty ho majú vačší. 
Medzinárodná spolupráca može zachránil' I'udstvo pred hroziacou katastrofou." 

Iné krajiny 

Ako príklad dvoch ázijských krajín, ktoré sú v mnohom vel'mi rozdielne, ale práve vo 
vzt'ahu životného prostredia a rozvoj a ich spájajú minimálne dve spoločné črty 
(determinujúci vplyv prírody na formovanie života spoločnosti a mimoriadna citlivost' 
prírodnych ekosystémov na antropické vplyvy) , možno uviest' Nepál a Mongolsko. 
Predstavitelia oboch týchto krajín prispeli tiež originá.lnymi myšlienkami: 

Dashiin Byambasuren. ministerský predseda. Mongolsko: 

"Dejiny človeka sú dejinami vzájomneho vzťahu človeka a prírody. Rovnováha medzi 
človekom a prírodou sa stáva základným predpokladom prežitia I'udstva. Bohužial', životné 
prostredie je zdevastované do takej miery, že prežitie I'udstva je otázne. 

Proces politickej obnovy je v Mongolsku v plnom prúde. Vel'ký doraz sa kladie na 
znovunastolenie rovnováhy s prírodou. Mongolsko leží na ázijskom rozvodí a musí chránil' 
svoje dedičstvo i celý krajinný systém v záujme ázijského regiónu i celého I'udstva. Krajinu . 
nemožno rozvíjať takým sposobom, ktorý by protirečil jej prirodzenej povahe. Dosledkom 
urbanizačnej politiky, ktorá charakterizovala uplynulé desaťročie, je znehodnotenie 
pastvín, degradácia pod a rozšírenie sa púští. 

Degradácia životného prostredia poznamenáva všetky krajiny. Úcta k Zemi by mala byť 
univerzálnou ideou celého I'udstva. Na podporu tejto idey by bolo dobré vytvoriť 
medzinárodnu sieť modelových, z ekologického hl'adiska zaujímavých území. Mongolsko 
by v rámci tejto siete mohlo predstavovať osobitú biosférickú zónu. Charta OSN sa začína 
slovami: "Uchránil' budúce generácie pred hrozbami vojny". Dnes je nemenej aktuálna 
aktivita za záchranu budúcich generácií pred hrozbou ekologickej katastrofy." 

Girija Prasad Koirala. ministerský predseda. Nepál: 

"Znečistenie ovzdušia a vod, priemyselné a jadrové odpady, emisie C02, populačné tlaky, 
odlesňovanie, globálne otepl'ovanie a podna erózia rozrušili zemskú klímu a hrozia urobiť 
túto planétu nevhodnou pre živo!. Zároveň rozvojové štáty majú svoje cykly chudoby, 
zaostalosti, udržiavania sa pri živote, aú strhávané vlastným vírom a následkom je 
globálna degradácia životného prostredia. 

Aj keď Nepál urobil celý rad krokov dokazujúcich jeho záujem o osudy I'~dstva, musí 
zároveň konštatovať, že mnohé určujúce činitele sposobujúce degradáciu ZP, sú mimo 
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jeho kontrolu. Obyvatelia Nepálu nie sú vel'kými znečišťovatefmi. Problémy ŽP a rozvoj a 
v Nepále sú spojené s chudobou a drsnými prírodnými pomermi krajiny. 

. Nepál má záujem o využitie svojich krehkých ekosystémov ako základu trvalo 
udržatel'ného rozvoj a horskej krajiny. Nepriaznivé prírodné podmienky ponúkajú zároveň 
príležitosti. Napríklad I'adovcové rieky sú bohatým zdrojom energie aj závlahovej vody." 

Ázijské nástupnícke krajiny bývalého ZSSR 

Na ázijskom svetadieli sa formuje d'alšia problémová kateg6ria krajín - ide 
o nástupnícke krajiny bývalého ZSSR, s rastúcou intenzitou ozbrojených konfli ktov. 
Na súvislosti politické, ekonomické a environmentálne, ktoré spoluvytvárajú rastúcu 
krízu Zakaukazska a zároveň sú stále citel'nejšie i v stredoázijských republikách, 
poukázal v Riu predstavitel' Arménska. Zaujímavý je O.i. jeho poukaz na 
nebezpečia, vyplývajúce z využívania jadrovej energie. 

Levon Ter-Petrossian. prezident. Arménsko: 

"Arménsko sa nachádza v situácii, ktorá je z environmentálneho hl'adiska vážna. Je to 
sposobené kombináciou geopolitických a geografických faktorovo Súčinnosť týchto 
faktorov priviedla životné prostredie do katastrofálneho stavu, prostredníctvom ekonomiky, 
ktorá sa realizovala za každú cenu. 

Rozvoj energetiky nebral ani najmenší ohl'ad na zdrojový potenciál Arménska, ani na to, 
ako sa naloží s odpadmi. Jediný významnejší arménsky zdroj pitnej vody - jazero Sevan -
sa taktiež začal využíval' na energetické účely a v priebehu uplynulých 45 rokov sa tým 
objem jazera zmenšilo 42%. Navyše, nebezpečné sposoby zaužívané 
v pol'nohospodárstve majú za následok, že rieky sa devastujú odpadmi a produktami 
podnej erózie. 

Arménsko upustilo od využívania jadrovej energie, ale pokračovanie ekonomickej blokády 
si jej využívanie može opatovne vynútiť a može si tiež vynútiť pokračovanie vo využívaní 
energetického potenciálu jazera Sevan. 

Arménsko nie je vel'ká krajina, ale disponuje značným vedeckým potenciálom. 
V Arménsku vzniklo ekologické vedecké centrum, ale v dosled ku politickej krízy 
v Sovietskom zvaze nebolo nikdy uvedené do prevádzky. 

Arménsko je sociálnym, kultúrnym a geografickým styčným bodom Európy a Ázie. 
Predstavuje tiež jeden z rozhodujúcich rezervoárov vody pre oblasť Stredného východu. 
Na základe výhodnosti svojej polohy iniciuje Arménsko štúdium krajinnej roznorodosti." 

Afrika 

Najviac postihnutý kontinent, z hl'adiska vzt'ahu životného prostredia a rozvoja, 
predstavuje v súčasnosti zrejme Afrika. 

Sahel 

Za najproblémovejši africký regi6n sa povazuJe subsaharské pásmo Sahelu, 
ohrozované najma dlhodobým katastrofálnym suchom a s ním spojeným šírením sa 
púští a iných foriem degradácie p6dy (desertifikáciou). Kritický nedostatok 
nezávadnej pitnej, ako aj závlahovej vody, spájajú problém smMu v tejto oblasti 
s problémom hladu. Relatívna prel'udnenost' regi6nu sp6sobuje stále rastúci tlak na 
posledné obnovitel'né zdroje biosféry, čím sa deštrukčné prírodné a antropické 
vplyvy navzájom podporujú a znásobujú. Výstižne o tom svedčia aj názory hláv 
štátov z tejto oblasti, v mene ktorých prehovoril Blaise Compaore. prezident Burkine 
Faso a súčasný predseda Medzištátneho výboru pre kontrolu sucha v Saheli, 
hovoriaci tiež v mene d'alších 7 členských štátov tohto výboru (Pobrežie slonoviny, 
Čad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauretánia a Senegal): 

"Stále rastúce emisie plyn ov sposobujúcich skleníkový efekt, rozklad ozónovej vrstvy, 
znečistenie sposobené nerovnomerným využívaním prírodných zdrojov, odlesňovanie 

ARMÉNIE: 
KOMBINACE GEOPD
LITICKÝCH A 
GEOGRAFICKÝCH 
FAKTORŮ PŘIVEDLA 
PROSTŘEDNICTVfM 
EKONOMIKY ŽIVOTNí 

. PRosTŘEDI DO 

KATASTROFALNIHO 
STAVU 

SUBSAHARSKÉ PÁSMO 
SAHELU JE POVA
žovÁNo ZA 
NEJPROBLÉMOVĚJšl 
REGION V AFRICE A 
ZŘEJMĚ I VE sVĚTĚ 

151 



REGION SAHELU: 
SEVERA JIH MUsl 

SPOJrr SVOJE SiLY NA 
ODVRÁCENI GLOBÁL

NIcH HROZEBA NA 
ZÁCHRANU PLANETY 

ETIOPIE: 
HOSPODÁŘSKÉ, 

soclALNl A FINANČNI 
PROBLÉMY 

ROZVOJOVÝCH ZEMI 
JSOU GLoBÁLNIHO 

CHARAKTERU A JEJICH 
ŘEšENI VYžADuJE 

GLoBÁLNI PŘISTUP 

LESOTHO: 
JAKÝM ZPŮSOBEM 

DOKÁŽEME ZABEZPEČrr 
USPOKOJovÁNI POTŘEB 
BUDOuclcH GENERACi, 

JESTLIŽE sVĚT ZŮSTANE 
ROZDĚLEN NAJIH 

S POTUPNOU 
CHUDOBOU A SEVER 

TOplcl SE V 
NADBYTKU? 

152 

OHROŽENA PLANETA na prahu 21.5101ell 

a desertifikácia sú hrozbami pre svetovú populáciu. Sever a Juh musia spojiť svoje sily na 
odvrátenie týchto pohrom a na záchranu planéty. 

Ekonomickú situáciu Sahelu charakterizuje deficit, ktorý predurčuje nepriaznivý pomer 
príjmov a verejných poplatkov, pokles cel kovej pornohospodárskej produkcie, zhoršovanie 
obchodnej bilancie, ako aj nemilosrdná zadfženosť, ktorá spochybňuje všetky vyhliadky na 
zabezpečenie efektívnych investícií. Všetko to má mimoriadne nepriaznivé sociálne 
dosledky, najma na najcitlivejšiu sociálnu sféru. V oblasti životného prostredia 
odlesňovanie a šírenie púští zanechávajú za sebou skutočnú skazu, sposobujúcu ročné 
straty vyčíslené na viac ako 26 miliard dolárov! Oba tieto vzájomne spatné deštrukčné 
procesy zhoršujú nedostatok vody, resp. robia pitnú vodu nepoužiternou pre mnohé sféry 
využitia." 

Eti6pia 

Problém katastrofálneho sucha postihuje taktiež Eti6piu, ktorá mOže slúžiť ako 
príklad africkej krajiny, postihnutej tragickými následkami ako prírodného, tak aj 
politického, resp. socio-ekonomického pOvodu. 

Tamirat Layene, ministerský predseda, Eti6pia: 

"Dedičstvo, ktoré naša vláda zdedila, je krajina zdevastovaná troma desaťročiami vojny, 
krajina, v ktorej vládla nezdravá ekonomická politika a hrubo sa šliapalo po rudských 
právach. 

Hospodárske, sociál ne a finančné problémy rozvojových krajín sú globálneho charakteru 
a ich riešenie vyžaduje globálny prístup. Verká zadfžendsť rozvojových krajín, medzi ktoré 
patrí aj Etiópia a chudoba ich obyvaterov sú ťažko riešiterné bez medzinárodnej 
spolupráce. Trvalo udržaterný rozvoj si vyžaduje technickú, finančnú i materiálnu podporu. 
Etiópia verí, že svetové spoločenstvo bude nápomocné pri uplatňovaní životné prostredie 
rešpektujúceho trvalo udržaterného rozvoja. 

Etiópiu nešťastne nepoznačili len politické chyby, ale aj prírodné. katastrofy súvisiace 
s opakujúcim sa suchom, ktorého vplyv posobí mimoriadne devastačne na pastviny 
a pastierske spoločenstvá, ktoré zahfňajú prevažnú vačšinu ekonomicky činného 
obyvatel'stva. 

Problém šírenia sa púští patrí medzi najnaliehavejšie problémy Etiópie. Potrebujeme 
Konvenciu o desertifikácii, aby sa tomuto problému začala venovať náležitá pozornost'." 

Ostatné africké štátY 

Vystúpenia hláv afrických štátov možno vo vzt'ahu k životnému prostrediu a rozvoj u 
ro?:deliť do troch základnych kateg6rii: 

1. Tie, ktoré hlavnú vinu vidia v koloniálnom dedičstve a hlavného viníka v bohatom 
Severe, na ktorom leži rozhodujúca zodpovednosť za riešenie súčasnych 
environmentálnych, ekonomických a sociálnych problémov Afriky. Predstavitelia 
týchto štátov apelujú v tomto zmysle na krajiny Severu, resp. svetové spoločenstvo 
(sem možno zaradiť napr. Lesotho, Keňu či Guineu-Bissau). ' 

Elias Phisoana Ramaema, predseda vojenskej rady a rady ministrovo Lesotho: 

''Základná otázka, na ktorú je treba dal' odpoved', znie: ako dokážeme zabezpečil' 
uspokojovanie potrieb budúcich generácií, ak svet zostane rozdelený na Juh s potupnou 
chudobou a Sever utopený v nadbytku. Urýchlene je treba prijať účinné opatrenia, ktoré 
by urobili severný model spotreby trvalo udržatel'ným a odstránili biedu Juhu. Toto by mal 
byt' prvoradý cier konferencie v Riu. 

Prebiehajúce suchá vo východnej a južnej Afrike majú svoje ekonomické 
a environmentálne dosledky. Všetky postihnuté krajiny mobilizovali svoje zdroje na 
zabezpečenie potravin, zdravotníckeho materiálu a pitnej vody. Ich zdroje sú však 
obmedzené, a preto potrebujú medzinárodnú pomoc. 
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Lesotho je koordinátorom environmentálneho a podneho manažmentu v rámci 
Juhoafrickej konferencie na koordináciu rozvoja, ktorá vydala správu s názvom 
"Sustaining Our Common Future", ako príspevok k prípravnému procesu tejto 
konferencie. Zdorazňuje rýchly rozvoj hodnotenia vplyvov I'udskej činnosti na životné 
prostredie a rastúcu váhu environmentálnych informácií, ako dokaz toho, že tento región 
sa pohybuje smerom k trvalo udržatel'nému rozvoju. Na základe tejto správy sa može 
medzinárodné spoločenstvo zorientovať pri poskytovaní pomoci tomuto regiónu, najma vo 
sfére environmentálneho plánovania a manažmentu." 

Joao Bemardo Vieira. prezident Štátnej rady, Guinea-Bissau: 

"Našu planétu ohrozujú všetky druhy katastrof. Národy sveta by sa mali dohodnúť na 
sústredenej akcii na záchranu biosféry, skoncovať so znečisťovaním a začať rozumne 
využívať prírodné zdroje. Tu však úspech nie je možný dovtedy, kým sa budú obchádzať 
také životne doležité otázky, akými sú obrátenie smeru prúdenia zdrojov z Juhu na Sever, 
potreba trvalo udržatel'ného rozvoj a a nový model spotreby. 

Je nevyhnutné vytvoriť nový poriadok vzťahov k prírode, ako aj vzťahov medzil'udských. 
Vzťahy medzi národmi sa musia stať partnerskými. Návodom na to nech je Agenda 21. 
Musíme zlepšil' životné prostredie bez toho, aby sme ohrozili rozvoj. 

Guineu-Bissau sa potýka s množstvom problémov a ich rast je hrozbou, pretože zápas 
o prežitie je na dennom poriadku. 

Vo všetkých svojich vývojových etapách čelilo I'udstvo nejakým výzvam. UNCED je bodom 
obratu, za ktorým by národy sveta mali začal' spolupracoval' na odstránení biedy a na 
prijatí koncepcie trvalo udržatel'ného rozvoja." 

2. Tie, ktoré konštatujú katastrofálnu situáciu, v ktorej sa, či už vinou druhých, 
alebo vinou predchádzajúcich vlastných režimov, dostali ich krajiny. Priznávajú 
podiel spoluzodpovednosti za riešenie problémov, ale v zásade uprednostňujú 
riešenie ekonomických a sociálnych problémov pred environmentálnymi. Spravidla 
sa pritom uchádzajú o pomoc svetového spoločenstva (do tejto kateg6rie možno 
zaradiť Angolu, Mozambik či Namíbiu). 

Jose Eduardo dos Santos, prezident Angoly: 

"Doležitosť Konferecie v Riu je nepochybná a je zrejmá už z množstva doležitých 
politických a vedeckých osobností, ktoré sa tu zišli. No najdoležitejšia vec - ovel'a 
doležitejšia ako varovanie jeden druhého pred ekologickou nerovnováhou - je nájdenie 
jednoty pri riešení problémov. Musí sa nájsť spoločný postoj, a to nielen pre globálne 
problémy, ale aj pre problémy, ktorým čelí napríklad samotná Afrika. 

Angola si osvojila množstvo environmentálnych princípov. No nie je jednoduché 
presvedčiť zúbožené obyvatel'stvo, že by malo akceptoval' práve problémy životného 
prostredia. 

Ak rozvojové krajiny majú podporoval' rozvoj, potom podmienkou musí byt' transfer takých 
technológií z rozvinutých krajín, ktoré umožnia, aby sa tento rozvoj dial v súlade 
s požiadavkami na ochranu ŽP. Angola má vel'ký potenciál prírodnych zdrojov. Bude ich 
využíval' racionálnym zposobom a pamatať na budúcnosť. 

Teraz je treba vytvoriť priestor pre medzinárodnú spoluprácu a integráciu, ktorá napraví 
chyby minulosti a poskytne základ pre budúcnosť. V tomto ohrade je pre Afriku kritickým 
problém desertifikácie a globálne rozhodnutie je v tomto smere nevyhnutné. Rió
konferencia znamená významný krok k efektívnemu využívaniu dedičstva rudstva." 

Joaguim Alberto Chissano, prezident Mozambiku: 

"To, že v Mozambiku milióny I'udí žijú v absolútnej biede, nie je dosledok historickej 
osudovosti, či nedostatku zdrojov. Potenciál Mozambiku bol obrovský a prakticky 
nedotknutý. Dnešná situácia je dosledkom 16 rokov trvajúcej vojny, ktorá bola vyvolaná 
z vonka. Migrácia obyvatel'ov z vidieka do miest, pobrežných oblastí a dopravných 
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koridorov má za následok degradáciu ich ekosystémov. Nestabilnú situáciu v Mozambiku 
ešte zhoršuje sucho v južnej časti krajiny. 

Mozambik má vel'ký záujem na riešení globálnych problémov a na podpore procesov 
trvalej udržatel'nosti. Spolu s ostatnými štátmi vo svojom regióne sa Mozambik usiluje 
o uplatnenie primeraných a trvalo udržatel'ných praktik rozvoja. Na začiatku trvalo 
udržatel'ného rozvoj a musí stáť politika sociálnej spravodlivosti a odstránenia chudoby. Je 
samozrejmé, že ochrana biodiverzity znamená aj ochranu rudskej roznorodosti. Je tiež 
nevyhnutné nastoliť nový vzťah medzi Severom a Juhom, pretože Juh nebude mocť 
zotrvávať v spoločenstve takého ekonomického modelu, ktorý rozširuje priepasť medzi 
chudobnými a bohatými. Bieda nie je kompatibilná s ochranou životného prostredia. 

Konferencia musí prijať rozhodovacie nástroje na tvorbu konvencie o suchu 
a desertifikácii. Ochrana biologickej diverzity je morálna povinnosť, aby budúce generácie 
mohli zdediť zdravý a krásny svet. A preto všetky štáty by mali podpísať Konvenciu 
o biodiverzite. Napokon, Global Environment Facility (GEF) a iné mechanizmy je treba 
urýchlene uviesť do praxe, aby dokumenty UNCED-u, najma Agenda 21, mohli byť 
pretransformované do polohy konkrétnych projektov, skutočne podporovaných 
medzinárodným spoločenstvom." 

Sam Nujoma, prezident, Namíbia: 

"Ústava Namíbie zakotvuje špeciálne ustanovenia, týkajúce sa životného prostredia. 
Osobitne požaduje: "zachovanie ekosystémov, kl'účových ekologických procesov 
a využívanie zdrojov živej prírody na princípe trvalej udržatel'nosti". 

Ústava taktiež poveruje ombucmana dohliadaním nad deštrukciou ekosystémov 
a nadmerným využívaním prírodných zdrojov. 

Tieto ústavné ustanovenia iniciujú potrebu zavedenia environmentálnych programov, ktoré 
majú za ciel' zabrániť ohrozeniu bohatej, lež krehkej namíbijskej prírody. 

Všetky zložky namíbijskej spoločnosti prispievajú a podporujú aktivity, ktorými sa zaoberá 
Summit Zeme. Namíbijci sú nútení uvedomiť si, že rozvoj musí mať trvalo udržatel'ný 
charakter. 

Koloniálne vykorisťovanie, vojna a následná chudoba zanechali hrozné stopy ako na 
spoločnosti, tak aj na životnom prostredí. Zatial' čo problémy chudoby sa nám darí 
úspešne riešiť, pri riešení environmentálnych problémov nie sme už takí úspešní. 

Ak chceme dosiahnuť spoločné globálne ciele, tak sa musr podstatne zmeniť základ 
vzťahov medzi Severom a Juhom. Všetci musíme akceptovať spoločnú zodpovednosť za 
zabezpečenie fungovania ekologických systémov a procesov, trValo udržatel'ného 
využívania zdrojov a používania "prírode blízkych" technológií. 

To všetko bude možné iba v prípade doplnkových finančných zdrojov, čo je problém, ktorý 
by'bezpodmienečne mala zahfňať Agenda 21." 

3. Napokon tie, ktoré sa prezentujú najmě vlastnými závězkami (napr. Gabun), 
alebo prinášajú okrem vlastných závazkov aj nové pohl'ady na problém vzt'ahu 
Sever - Juh (napr. Uganda). V Riu odznelo vel'a výziev, adresovaných Severu. Za 
výzvu do vlastných radov možno naproti tomu považovat' uvedomelý apel 
prezidenta Ugandy: "Juh by nemal vraviet': "Ak nám Sever nedá peniaze, 
vyrúbeme naše lesy". Veď tie lesy potrebujeme v prvom rade my sami na záchranu 
našichkrajín, pódy, riek .... Juh si musí chránit' svoje vlastné lesy." 

Omar Bongo, prezident. Gabun: 

"Od Štokholmu sa urobil doležitý pokrok, ale napriek tomu skaza životného prostredia 
hrozivo napreduje. Rio umožňuje svetu urobit' inventúru problémov a opatovne formulovat' 
obsah a metódy zabezpečenia trvalo udržatel'ného rozvoja. 

Studená vojna je za nami a spolu s ňou partizánske metódy, ktoré bránili OSN riešit' 
mnohé svetové problémy. 

GLOBÁLNI PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Závery tohto Summitu možu predurčit' budúcnost' prostredníctvom tzv, preventívnej 
diplomacie, potrebnej na riešenie problémov dneška, 

Planétu ohrozujú hrozby existenčného charakteru: znečistenie, padna deš!rukcia, 
degradácia ozónovej vrstvy, skleníkový efekt a na dovažok chudoba. 

Africké lesy predstavujú poslednú obrannú líniu proti stále intenzívnejšiemu postupu púští 
na africkom kontinente. Akýkol'vek ďalší úbytok týchto lesov povedie ku katastrofe. Pritom 
však napríklad v Gabune lesy predstavujú základné odvetvie národneho hospodárstva 
a poskytujú pracovnú príležitost' pre takmer 30% populácie. Vo vidieckych oblastiach sú 
využívané ako zásobárne dreva, energie a ako obytné prostredie, Napriek tomuto 
ekonomickému významu svojich lesov Gabun obmedzil ich likvidáciu na 1% za rok 
a zaviedol ich prísnu ochranu, ako aj znovuzalesňovanie. Rio Gabunu potvrdilo, že ide 
správnym smerom," 

Yoweri Kaguta Museveni, prezident, Uganda: 

"Diskusia by sa nemala polarizovat' do podoby Sever proti Juhu. Deliaca čiara prebieha 
zložitejšie. Sú dve skupiny, ktoré ničia životné prostredie. Prvú tvoria tí, ktorí ignorujú fakt 
deštrukcie životného prostredia, hoci ju sami sposobujú, a tí, ktorí si tento fakt uvedomujú, 
ale nedisponujú prostriedkami, ako tejto deštrukcii zabránit', Druhú skupinu tvoria 
ziskuchtivci, ktorí sa chcú dostat' I'ahko k peniazom, bez ohl'adu na to, aké to má následky 
na životné prostredie. 

Prvá skupina je charakteristická pro Juh, druhá pre Sever. 

V Ugande sa ročne vyrúbe 50 000 ha lesov za účelom získania palivového dreva. Pritom 
naša krajina disponuje značným hydroenergetickým potenciálom, ako aj potenciálom 
geotermálnej energie. Oba sa však využívajú len minimálne. 

Uganda rozvíja environmentálny akčný plán, vychádzajúci zo zákona o životnom 
prostredí. Tento plán zahfňa napríklad požiadavky, aby každý farmár mal okolo svojej 
farmy zelenú clonu zo stromovej zelene, aby sa okolo vodných tokov a jazier vysádzali 
lesné pásy a aby sa na všetkých kopcoch, ktoré neslúžia ako pastviny či orná pod a, 
vysádzali lesy. 

Juh by nemal vraviet': "Ak nám Sever nedá peniaze, vyrúbeme naše lesy". Veď tie lesy 
potrebujeme v prvom rade my sami na záchranu našich krajín, pody, riek ... Juh si musí 
chránit' svoje vlastné lesy. Avšak vel'moci na Severe musia zastavit' globálne 
znečist'ovanie a musia pomoct' Juhu pri ochrane životného prostredia. Ako bývalé 
koloniálne mocnosti sú zodpovedné za mnohé deformácie Juhu, Majú preto morálnu 
povinnost' pomoct' Juhu v boji proti degradácii životného prostredia." 

Latinská Amerika 

Mimoriadne d61ežitý a zaujímavý región ako z hl'adiska ochrany životného 
prostredia, tak aj rozvoj a , a najma vzájomného vzťahu týchto dvoch fenoménov, 
predstavuje Latinská Amerika. Tá mala na UNCEDe vel'mi početné zastúpenie už aj 
z prostého geografického d6vodu - veď konferenci a sa odohrávala práve v tomto 
regióne. Aj keď kombináciou prírodnej a socio-ekonomickej nestability sa vyznačujú 
aj iné časti sveta (Afrika, južná Ázia, východná a juhovýchodná Európa ... ), predsa 
len v prípade Latinskej Ameriky je dramatičnost' situácie cítit' najmarkantnejšie. 
Súvisí to aj so schopnost'ou jej obyvatel'ov (i predstavitel'ov) dramatično vyjadrit' 
i slovne (pozri súčasnú latinskoamerick'ú literatúru a jej výrazové prostriedky). 

Mexiko, Stredná Amerika resp. Karibská oblast' 

Napriek mnohým spoločným problémom nejde o homogénnu oblast'. Spoločným 
menovatel'om je zd6razňovanie významu rozvoj a. 

GABUN: 
K ŘEŠENI PROBLÉMŮ 
DNEŠKA JE POTŘEBA 
TZV. PREVENTIVNI 
DIPLOMACIE 

UGANDA: 
JIH SI MUsI CHRÁNIT 
SVOJE VLASTNI LESY, 
OVŠEM VELMOCI NA 
SEVERU Musl ZASTAVIT 
GLOBÁLNI ZNEČIŠTÉNI 
A Musl POMOCI JIHU PŘI 
OCHRANÉ ŽP 
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Carlos Salinas de Gartari. konštitucionálny prezident. Mexiko: 

"Mexiko apeluje na I'udstvo, aby urobilo pokrok smerom k mieru s prírodou a so samým 
sebou. Za globálnu deštrukciu životného prostredia sú zodpovední všetci, aj keď nie 
rovnakou mierou. Znečistenie nepozná hraníc. Nie každý rovnakým dielom prispieva 
k produkcii odpadov. Jedine cestou medzinárodnej spolupráce bude možné nájsť riešenie 
problémov, ktorým čelí svel. L:udstvo potrebuje produkovať, ale produkovať inak ako 
dosial'. Doraz na finančné zdroje a technológie bude kl'účovým v rámcitohto procesu. 
Musí byť zabezpečený prístup k trhom a vol'ný obchod. Nad všetkým stojí potreba 
ekologicky nezávadného rastu. 

Koncept trvalo udržatel'ného rozvoj a by smemali rozšíriť o koncept globálneho rozvoja. 
Tvrdenie, že nízka úroveň rozvoj a rovná sa trvalá udržatel'nosť, je treba zavrhnúť. Musíme 
rozlišovať medzi situáciami, ktoré si vyžadujú národný a celosvetový prístup. Od povede 
na tieto otázky nemožu byť implantované zvonka. 

Mexiko venuje približne 1% svojho hrubého národneho produktu (GNP) na obnovu riek, 
jazier a pody. Snaží sa chrániť svoju prírodnú biodiverzitu, ktorá patrí medzi 4 najbohatšie 
na Zemi." 

Jorge Antonio Serrano. prezident. Guatemala: 

"V snahe o uzavretie dohod na zlepšenie kvality života I'udí a ochranu života planéty sa 
musí stať imperatívom solidarita. Budúcnosť je rovnaká pre každého - to je podstatné pri 
prekonávaní ideologických rozdielov. 

Kultivácia a starostlivosť o prírodu znamená, že ju nikdy nesmieme ničiť. To musí platiť 
pre každého. Na otázky životného prostredia nemožno uplatňovať dvojaké kritériá, ako 
tomu bolo v minulosti. Každý by sa mal mať na pozore pred takýmito "ekologickými" 
kritériami, ktoré sa používajú ako zámienka na nátlak voči rozvojovým krajinám, čoho 
následkom je, že chudobní I'udia sú zbavení práva na zdroje existenčne nevyhnutné pre 
ich rozvoj. Guatemala dúfa, že v týchto chvíl'ach jestvujúci pocit solidarity a zodpovednosti 
nebude nikdy prehlušený prejavmi arogancie a pohfdania a že negatívne prejavy už budú 
mať iba marginálny charakter. 

Každá krajina má plnú suverenitu nad svojimi prírodnými zd roj mi. Národy sa musia 
dobrovol'ne pokúšať nájsť dohodu s vedomím, že straty spojené s ochranou prírody sa 
rozdelia rovnomerne." 

Na riziká spojené s globálnym otepl'ovaním a ich súvislost' s rastúcou početnost'ou 
a intenzitou hurikánov V karibskej oblasti poukázal ministerský predseda Jamajky. 

Percival James Patterson, ministerský predseda, Jamajka: 

"Uvedenie Morského práva do života je pre Jamajku nemenej významné a aktuálne, ako 
implementácia konvencie o zmene klímy a o biodiverzite. Jamajka nalieha na to, aby sa 
tejto skutočnosti venovala prvoradá pozornosť. ' 

Životné prostredie sa rapídne degraduje o.i. zásluhou pokračujúceho neefektívneho 
využívania energie zo strany bohatých krajín. Globálne otepl'ovanie, ktoré postihuje 
konvencia o zmene klímy, sa musí stať otázkou prvoradej zodpovednosti zo strany 
priemyselných krajín. Následky globálneho otepl'ovania najbezprostrednejšie pociťujú 
malé ostrovné štáty, ktorých korálové útesy sú ohrozené a ktoré budú obeťou častejších 
a silnejších hurikánov. Ekologicky hodnotné ostrovy a nízko ležiace územia Karibskej 
oblasti sú obeťou všetkých možných tlakov zo strany urbanizácie i exploatácie zdrojov. 
Jamajka žiada, aby Karibská oblasť bola vyhlásená za osobitnú oblasť a aby bol prijatý 
akčný plán na ochranu jej unikátnych a zároveň krehkých ekosystémov." 

Kennedy Simmonds, ministerský predseda. Saint Kitts a Nevis: 

"Všetci by smemali opúšťať Rio s jasným závazkom uviesť do rovnováhy naliehavosť 
ochrany životného prostredia s imperatívom I'udského rozvoja. Rozvinuté ~rajiny 
a medzinárodné finančné inštitúcie musia upustiť od zneužívania životného prostredla ako 
ďalšej zámienky na spochybňovanie ašpirácií rozvojových krajín. Rozvinuté krajiny by sa 
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mal i zaviazať, že poskytnú ďalšie finančné zdroje na pomoc rozvojovým krajinám pri 
dosahovaní ich environmentálnych cierov. 

Problém zmeny kíímy je kritickým pre našu krajinu, ako aj pre celú Karibskú oblasť, citlivú 
na pustošenie a zbesilosť hurikánov. Ostrovné štáty sú citlivé na následky globálneho 
otepl'ovania a stúpania morskej hladiny. V prípade plného uplatnenia, Agenda 21 bude 
prinášať vaščie zisky všetkým obyvatel'om rozvojových krajín. Je orientovaná na vel'ké 
problémy spojené s trvalo udržaterným rozvojom a so sposobmi, ako zlepšiť životnú 
úroveň rozvojových krajín. Neúspech pri realizácii odporúčaní zakotvených v Agende 
21 by viedollen k ďalšej degradácii a nežiadúcemu rozvoju." 

Za pozitivny príklad integrovaného prístupu k riešeniu environmentálnych 
a rozvojových problémov V tomto regi6ne je možné považovat' Kostariku. 

Rafael Calderon Foumier. prezident. Kostarika: 

"Kostarika apeluje na všetky vlády, aby sa pričinili o plný úspech konferencie. Záchrana 
Zeme je najhumánnejšou a najakútnejšou otázkou dňa. Humánnou preto, lebo bez 
záchrany Zeme niet záchrany I'udstva a akútnou preto, lebo čo sa nezachráni dnes, 
nebude sa dať zachrániť nikdy. Politika trvalo udržatel'ného rozvoj a by sa mala zakladať 
na úcte k životu, dostojnosti a rešpektovaní I'udských práv. Musí tiež rešpektovať spoločné 
blaho, rodinu a práva žien aktívne sa podiel'ať na trvalo udržatel'nom rozvoji. 

Pred jeden a pol rokom Kostarika uzákonila starostlivosť o životné prostredie, vyzvala 
k tvorbe nového ekologického poriadku a sama pristúpila ku konkrétnym akciám. 28% 
rozlohy krajiny je chránených. Kostarika sa stala vzorom pre svetové spoločenstvo tým, že 
už pred Riom uplatňovala zásady, ktoré obsahuje Rio-deklarácia a Agenda 21. 

Vláda pokračuje, a to ako na národnej, tak aj na globálnej úrovni v smerovaní k rozvoj u 
s I'udskou tvárou v harmónii s prírodou. Kostarika podpísala deklaráciu o spoločných 
záujmoch s Holandskom, podl'a ktorej obe krajiny budú spolupracovať na zavádzaní Rio 
deklarácie a Agendy 21 do života s ciel'om dosiahnuť trvalo udržatel'ný rozvoj v oboch 
krajinách." 

Príkladom opačného, tragického vývoja, je vo vzťahu k ruďom i prírode súčasné 
Haiti. 

Jean-Bertrand Aristide. prezident Haiti. žijúci v exile: 

"Počas 500 rokov odporu a 200 rokov nezávislosti atakovanej inštitucionálnym násilím, 
Haiti sýti svoju zem svojim vlastným masom a krvou. Masom tisícov svojich detí a krvou 
ich dcér a syn ov, len za to, že povedali ÁNO demokracii. Nahlas sa šepce o krvavom 
štátnom prevrate, vládne politická devastácia a ekologická nemoc. Sedem miliónov mužov 
a žien sa ocitlo vo vážnom nebezpečenstve ... 

Ešte v roku 1942 bolo 80% územia Haiti pokrytých bujnou vegetáciou. Dnes vegetácia 
pokrýva iba 7% a z toho iba 1,5% predstavujú lesy. Z územia o rozlohe 27 750 km2 sa 
každoročne stráca 1350 m3 pody z každého štvorcového kilometra. Zem odchádza. 
Odchádzajú tiež rudia na člnoch (boat people). Za posledných 8 mesiacov opustilo krajinu 
okolo 40 000 politických utečencovo Ako zem, tak aj jej deti odchádzajú smerom do mora. 

Politické "znečistenie", ekololgická nemoc, 7 miliónov mužov a žien vo vážnom 
nebezpečenstve je chvíl'ka v dejinách Zeme. Haiti sa može zachrániť jedine návratom 
demokracie. Budúcnosť Ria je spojená s budúcnosťou Haiti, najzbedačenejšej krajiny 
v celej hemisfére. Dostojnosť, alebo smrť? - tak znie otázka. Haiti roku 1992 poskytuje 
medzinárodnému spoločenstvu príležitosť privítať rok 2000 pozoruhodným víťazstvom. 
Utrpenie jedného je utrpením všetkých. L:udský druh je vo vel'kom nebezpečenstve a spolu 
s ním i celý beh sveta." 

Karibská oblast' sa pred 500 rokmi do dejín Ameriky i celého sveta zapísala 
udalost'ou, ktorá, respektive následky ktorej lepšie ako čokorvek iné charakterizujú 
rozvojovú rozporuplnost' sveta. Pripomína to o.i. vo svojom vystúpení predstavitel' 
Dominikánskej republiky. 

ST. Krrrs A NEVIs: 
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ZDROJů ROZVOJOvYM 
ZEMíM 
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Carlos Morales Troncoso, viceprezident, Dominikánska republika: 

"v súčasnosti milióny čelia rastúcej chudobe a pritom tí istí I'udia - všetci I'udia - majú 
právo na trvalo udržatel'ný rozvoj. Je však treba viac, ako len dobré zámery. Bude to 
vyžadoval' pevnú politickú vól'u a realistický, praktický akčný plán. 

Potrebné sú vel'ké zdroje a prispieť musí každý. Nie každý má však rovnaké predpoklady 
prispieť a nie každý nesie rovnaký podiel zodpovednosti za deštrukciu životného 
prostredia. 

Dominikánska republika je pripravená prispieť konkrétnou akciou k zlepšeniu kvality života 
na našej planéte. Rozvojový svet však potrebuje finančné zdroje a technológie, pretože 
iba s technológiami šetrnými voči životnému prostrediu budú mocI' rozvojové štáty 
napomócť úsiliu o záchranu životného prostredia. 

Presne pred 500 rokmi sa v hlavnom meste dnešnej Dominikánskej republiky začala písať 
história podrobovania a kolonizácie Ameriky. Bez ohl'adu na to, ako sú dósledky tejto 
činnosti interpretované, ide nepochybne o historický bod obratu. Dnes sa situácia stáva 
zložitejšou, najma od vtedy, čo sa o ostrov delíme s Haiti, krajinou prechádzajúcou 
štádiom chudoby a ekologickej devastácie. Haitské projekty na podporu 
pol'nohospodárstva móžu ovplyvniť obe krajiny: 

Dominikánska republika prijala opatrenia na ochranu svojho životného prostredia a je 
pripravená podiel'ať sa na globálnej alianci i. " 

o tom, že atmosféra Summitu Zeme nebola príliš naklonená bohatému Severu, 
svedčí i fakt, že s najvačším ocenením svetového auditória' sa stretlo vystúpenie 
svojrázneho predstavitel'a enklávy bývalého sovietskeho impéria v Tret'om svete, 
kubánskeho komunistického diktátora Fidela Castra, ktorého slovám však ťažko 
upriet' kus pravdy. 

Fidel Castro Ruz, prezident štátnej rady a rady ministrov, Kuba: 

"Istý dóležitý biologický druh nám mizne pred očami - volá sa človek. Mali by sme si 
uvedomiť,že za otrasný stav životného prostredia je zodpovedná konzumná spoločnosť. 
Púhych 20% svetovej populácie spotrebúva 2/3 svetovej produkcie kovov a 3/4 energie. 
Znečisťujú vody a vzduch a zásobujú atmosféru plynmi, spósobujúcimi katastrofické javy. 
Nie je možné robil' dnes vinnými za stav našej planéty krajiny Tretieho sveta, ktoré ešte 
včera boli kolóniami. Riešením nemóže byť bránenie v rozvoji tým, ktorí ho najviac 
potrebujú. Všetko, čo podporuje chudobu, kladie zároveň základy do neba volajúcemu 
nási1iu páchanému na životnom prostredí. Nevyhnutná je lepšia celosvetová distribúcia 
materiálnych statkov a technológií. 

Treba zastavil' transfer životných štýlov a zvykov, ruinujúcich životné prostredie, do krajín 
Tretieho sveta. Nech veda pracuje v prospech trvalo udržatel'ného rozvoja bez 
znečistenia. Splácal' je treba ekologické a nie zahraničné dlhy. Teraz, ked' už niet 
žiadnych dóvodov pre studenú vojnu a preteky v zbrojení, čo bráni neodkladnému využitiu 
týchto zdrojov na zlepšenie životného prostredia? Urobme koniec hegemonizmu, 
bezcitnosti a zákernosti. Zajtra bude neskoro urobiť to, čo sa malo urobiť už dávno!" 

Južná Amerika 

Nasledujúce vybrané vystúpenia dokumentujú viac-menej to isté, ČO bolo povedané 
o strednej Amerike. Výrazne sa na nich prejavuje príslušnosť k rozvojovému Juhu. 

Cesar Gaviria Trujillo, prezident. Kolumbia: 

"Rio deklarácia vylvorila základňu pre etiku budúcnosti a pre medzinárodné právo. 
Konvencia o biodiverzite zaručuje právo rozvojových krajín podiel'ať sa na "dividendách" 
zo svojej biodiverzity. Agenda 21 ~rináša pracovný program, ktorý bude sl úžit na 
koordináciu akcií na globálnej úrovni. Zial', Konvencia o zmene klímy nevytvára základ pre 
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transfer technológií a nedefinuje konkrétne závazky, týkajúce sa redukcie plyn ov 
spósobujúcich skleníkový efekt. 

Príspevky priemyselných štátov na financovanie Agendy 21 nielen že sú nedostatočné, 
ale sú tiež zamerané na problémy globálneho životného prostredia a nezohl'adňujú 
rozvojové aspekty. 

Najvačšie environmentálne problémy na Zemeguli nespósobili rozvojové krajiny. Ak tie 
krajiny, ktoré sú za tieto problémy zodpovedné, nenájdu spósob, ako splatil' svoje 
podlžnosti voči planéte a modifikoval' svoj životný štýl, potom planéta predloží svoj účet 
všetkým národom - bohatým aj chudobným. Kolumbia patrí k tým privilegovaným štátom, 
príroda ktorých sa vyznačuje biologickou "megadiverzitou", ktorá je však ohrozená 
mnohými procesmi environmentálnej degradácie. V súčasnosti je 25 miliónov hektárov 
Amazónie a iných častí krajiny chránených zákonom a Kongres pracuje na zriadení 
Ministerstva pre životné prostredie. Kolumbia sa tiež snaží vybudoval' ústav pre štúdiá 
povodia Amazonky." 

Hugh Desmont Hovte, prezident. Guyana: 

"Prípravný proces UNCED-u zakotvil a ustálil bezprostrednú prepojenosť medzi 
prostredím a rozvojom. Riešenie problémov životného prostredia sa tak stalo 
neoddelitel'ným od riešenia problémov rozvoja. 

Guyana je chudobná rozvojová krajina, a preto zdórazňuje, že strom trvalo udržatel'ného 
rozvoj a nemóže rozkvitnúť na neúrodnej póde chudoby. Prejavy nadradenosti, 
vychádzajúce z úrovne rozvinutosti, dosiahnutej vd'aka produkcii a konzumu, stojacimi 
v protiklade s koncepciou trvalo udržaterného rozvoja, je treba eliminoval'. Pretrvávanie 
biedy ako masového javu a pokračujúca nadspotreba na druhej strane predstavujú vážnu 
hrozbu pre globálnu environmentálnu bezpečno sl'. To vyžaduje zavedenie mechanizmov, 
ktoré budú zárukou trvalo udržatel'ného rozvoja." 

Andres Rodriguez, prezident, Paraguay: 

"Musia sa vylýčit cesty a prijať spósoby, ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni, 
na odvrátenie deštrukcie životného prostredia a na zosúladenie I'udskej existencie 
s prírodou. Po Riu by účastníci tohto dialógu mali smerovať k oslobodeniu I'udí od biedy 
a prírody od nadmernej exploatácie. V minulosti výrobné a exploatačné aktivity 
v Paraguayi nebrali na environmentálne aspekty ohrad. 

Pokračovanie v týchto koristníckych aktivitách by viedlo k odlesňovaniu, znečisťovaniu vód 
a pódnej erózii. Preto je treba uplatnil' novú politiku, zameranú na náležitú ochranu 
ekosystémov a lepšie využívanie prírodných zdrojov. Účinnosť kontroly znečistenia -
produktu urbanizácie a industrializácie, bude obmedzená, ak rozvoj nezíska trvalo 
udržatel'ný charakter. 

Paraguaj znova zdórazňuje potrebu dóstojného a produktívneho dialóg~ medzi 
rozvinutými a rozvojovými krajinami, ako aj potrebu následnej spolupráce. Ziada od 
medzinárodného spoločenstva zahrnutie princípu diferencovanej zodpovednosti pri 
hl'adaní environmentálnych riešení. Volá po spravodlivejšom svetovom poriadku, kde nové 
výrobné vzťahy budú zužoval' priepasť medzi bohatými a chudobnými, kde bude 
eliminované obchodné ochranárstvo a ceny pol'nohospodárskych produktov budú 
spravodlivé. Rozvojové krajiny potrebujú dodatočné finančné zdroje bez kladenia 
akýchkol'vek podmienok." 

Na absenci u medzinárodného trestného práva vo sfére životného prostredia 
poukázal najvyšší predstavitel' Uruguaya. 

Luis Alberto Lacalle, prezident. Uruguay: 

"Patrím ku generácii, ktorá v Štokholme v roku 1972 spoznala, že svet má svoje limity a že 
planéta nemóže byť znečisťovaná a devastovaná do nekonečna. O 20 rokov prídu moje 
deti na iné zhromaždenie vyjadriť svoje postoje ku zdevastovanému prostrediu, aby prijali 
nový dokument. Móžeme ho však prijať už dnes. Urobíme budúce podobné zhromaždenia 
nepotrebnými? 
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Národy majú úlohu neznečisťovať, pretože umelé hranice nedokážu zabrániť šíreniu 
znečistenia. OSN má 178 členov a dosial' neexistuje medzi nimi zmluva o životnom 
prostredí a násilí, ktoré na ňom pácha. Takáto zmluva, ktorú by musel rešpektovať každý, 
by mohla pomócť predísť protirečeniu medzi štátnou suverenitou a životným prostredím. 
Uruguay zamýšl'a na najbližšom Valnom zhromaždení OSN navrhnúť legislatívny 
mechanizmus, ktorý by vytvoril možnosti regulovat' a trestať porušovanie práva v oblasti 
životného prostredia. Nejestvuje vačšia politická povinnosť, než začať s prípravou takejto 
zmluvy." . 

Carlos Saul Menem, prezident. Argentina: 

"Svet potrebuje chrániť svoje prírodné zdroje tak, aby uspokojovanie potrieb súčasných 
generácií neohrozovalo existenciu týchto zdrojov pre budúcnosť. V niektorých častiach 
planély má spotreba koristnícky dopad na zdroje. A to je len súčasnost'. A čo ak v tomto 
vzájomne prepojenom svete aj chudobní prépadnú ošial'u konzumentstva? 

VšetkoJo vedie k ďalšiemu plieneniu prírodných zdrojov a degradácii životného prostredia. 
Svet je len jeden a nič, čo ovplyvňuje ekosystémy, nemožno ignorovať, alebo považovať 
za odťažité. I zdanlivo vzdialené veci. sa bytostne dotýkajú každého z nás. Všetky 
mnohostranné environmentálne programy musia smerovať k tomu istému ciel'u, 
k I'udskému bytiu. 

Je tu príležitosť založiť nový fond na záchranu I'udstva. Demokracia sa šíri celosvetovo 
a I'udstvo dnes spolupracuje v záujme spoločného dobra. 

V rámci tejto spolupráce Argentína ponúka svoj najjužnejší prístav OSN, ako základňu na 
záchranu Antarktídy." 

Oceánia 

Vari najcitel'nejšie nóvum vo svete vysokej politiky, týkajúcej sa globálnych 
problémov životného prostredia a rozvoj a , predstavujú malé ostrovné štáty 
Oceánie, ohrozené novými kategóriami existenčných environmentálnych hrozieb. 

Geoffrey A. Henry, ministerský predseda, Cookove ostrow: 

"Pravdepodobne nikde inde nie je tesný vzájomný vzťah medzi človekom, životným 
prostredím a rozvojom tak evidentný, ako v prípade malých ostrovných štátov. Zatial' ČO 
pre niekoho je toto prostredie bezproblémovo romantické či rajské, pre samotných 
obyvatel'ov Cookových ostrovov sú obmedzenia a krehkosť prírodného prostredia 
každodennou realitou. Preto je pre ne takou naliehavou Konvencia o zmene klímy a na ňu 
nadvazujúce dohody, najma tie, ktoré sa týkajú stúpania vodnej hladiny. SÚ takí, ktorí 
zdórazňujú nedostatok vedeckých dókazov na ospravedlnenie nečinnosti v tejto oblasti. 

Národná akadémia vied USA, ktorú ťažko možno považovať za "skupinu radikálnych 
zelených", dospela k záveru, že rastúca hladina plynov spósobujúcich skleníkový efekt 
vatmosfére, ako fenomén najviac prispievajúci ku globálnemu otepl'ovaniu, si vyžaduje 
akútnu pozornosť. Cookove ostrovy si nemóžu dovoliť čakať na výsledky dlhodobého 
overovania stúpania morskej hladiny. 

Bolo by obrovským sklamaním pre vel'kú vačšinu člen ov medzinárodného spoločenstva, 
keby ich úsilie pri stanovení limitov pre plyny spósobujúce skleníkový efekt, bolo zmarené. 
Cookove ostrovy sú tiež sklamané z toho, že niektoré krajiny naznačili, že nebudú súhlasiť 
s Konvenciou o biodiverzite. 

V nadvaznosti na Agendu 21 sa Cookove ostrovy ponúkajú za hostitel'ov prvej globálnej 
konferencie malých ostrovných štátov na prediskutovanie podrobností týkajúcich sa trvalo 
udržatel'ného rozvoja a jeho praktickej aplikácie. Konferencia by sa mohla uskutočnit 
v roku 1993." 

Maumoon Abdul Gaymoon, prezident, Malediw: 

"Následkom globálneho otepl'ovania móžu Maledivy zmiznúť v priebehu budúceho 
storočia z povrchu Zeme. Táto konferencia móže byt' poslednou príležitosťou na 
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iniciovanie globálnej akcie, ktorá zachráni Maledivy a ďalšie nízko ležiace štáty pred tým, 
aby sa nestali environmentálnymi obeťami. 

Spoločnou základňou ostrovných spoločenstiev je ich závislosť na moriach a bohatá 
diverzita prírodných zdrojov mora. Na druhej strane sú tieto štáty spravidla limitované 
malou rozlohou súše, Na nešťastie rovnováha, ktorá jestvovala medzi I'udmi a ich ostrovmi 
sa začína narúšať nadmernou exploatáciou prírodných zdrojov a bezprecedentným 
popu lačným rastom. Zvýšená populačná hustota spósobuje rózne environmentálne 
problémy. Maledivy zaviedli viacero praktických opatrení na riešenie týchto problémov. 
Potrebujú však medzinárodnú spoluprácu a pomoc, najma v súvislosti s novými hrozbami 
globálneho otepl'ovania a dvíhania sa morskej hladiny. Tu, v Riu, sme prezentovali petíciu 
podpísanú 74% obyvatel'ov nášho štátu vo veku nad 10 rokov, požadujúcu medzinárodné 
akcie na záchranu Maledív. Ak skutočne chceme zachrániť Zem, tak bohatý Sever musí 
prispiet' chudobnému Juhu nevyhnutnými finančnými zdrojmi a technológiami." 

Tofilau Eti Alesana, ministerský predseda Západnej Samoy: 

"Samoa a Tichomorské ostrovné štáty si nemóžu dovoliť luxus prizerania sa, ako dopadnú 
ekologické problémy, ktorým čelí súčasné I'udstvo. Pre ne to nie je otázka hl'adania 
a dosahovania foriem trvalo udržatel'ného rozvoja, alebo odstránenia hladu a chudoby, lm 
ide o holé prežitie. Tento Summit, akokol'vek je historický, je len začiatkom riešenia 
monumentálnych problémov, s ktorými sa potýka náš svel. 

Úspech tohto podujatia nie je meratel'ný počtom podpisov pod predloženými 
dokumentami, ale ich praktickým uplatnením a následným procesom, ktorý musí nastať. 
Samoa nalieha na svetových vodcov, aby spolupracovali na eliminácii, či lepšie, redukcii 
nebezpečenstiev, ktoré ohrozujú environmentálnu bezpečnosť, ekonomický rozvoj 
a v prípade niektorých aj ich samotnú existenciu. 

Tichomorie je dampingovou základňou pre ukladanie toxických odpadov a jadrové skúšky 
rozvinutých krajín. Samoa sa preto usiluje presvedčiť ostatné štáty, aby zabránili 
podobným deštruktívnym praktikám a snaží sa byt' príkladom pri obnove vitálnej prírodnej 
rovnováhy." 

Solomon Sunaone Mamaloni ministerský predseda Šalamúnových ostrovov: 

"More, zem, rieky, lesy sú zdrojmi krajiny. Ale neplánovaný, alebo zle plánovaný rozvoj, 
obyčajne importovaný zvonka a globálne environmentálne problémy, ako sú zmeny klímy 
a stúpanie hladiny mora, ktoré je s ňou spojené, predstavujú hrozbu pre zdroje krajiny 
i pre jej ašpirácie. 

Juhotichomorský región demonštroval vól'u zapojiť sa do riešenia globálnych problémov. 
Šalamúnove ostrovy vítajú Konvenciu o zmene klímy a zavazujú sa urobiť všetko pre jej 
skorú ratifikáciu. Je desivé pre tichomorské ostrovné štáty počúvať vedcov ktorí hovoria, 
že do konca budúceho storočia mnohé zich atolov, spolu so svojimi obyvatel'mi, zmiznú 
z povrchu Zeme. Táto krutá prognóza nech je apelom na rozvinuté krajiny, aby seriózne 
pristupovali ku Konvencii o zmene klímy, ktorá ich zavazuje redukovať plyny spósobujúce 
skleníkový efekt a poskytli finančné zdroje na pomoc rozvojovým krajinám (vrátane malých 
ostrovných štátov) pri ich prechode na model trvalo udržatel'ného rozvoja." 

Amata Kabua, prezident Marshalových ostrovov: 

"Konferenciu v Riu budú nasledujúce generácie hodnotiť ako ústredný bod kolektívneho 
snaženia I'udstva na tejto planéte. Vlády prišli do Ria, lebo boli nútené uvedomiť si, že 
jestvujúce svetové prírodné, sociál ne, politické a ekonomické systémy sú destabilizované. 

Je určitou iróniou, že v súvislosti s koncom studenej vojny sa hrozba nukleárneho 
holokaustu síce podstatne zredukovala, ale hrozba dókladného zničenia Marshalových 
ostrovov v súvislosti so zmenou vodnej hladiny je ešte ovel'a fatálnejšia, než zo strany 
akýchkol'vek jadrových zbraní v minulosti. Ak sa v tomto smere nedosiahne konsenzus 
o podniknutí nápravnej akcie v celosvetovom meradle, čas nás móže predbehnúť. 

Hybný moment daný Riom sa nesmie stratiť. Preto OSN v súvislosti s 50-tym výročím 
svojho vzniku by mala uvážiť znovuusporiadanie Summitu Zeme v r. 1995." 
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Miguel Anjos da Cunha Lisboa Trovoada, prezident Sao Tome a Principe: 

"Za 20 rokov, ktoré uplynuli od štokholmskej konferencie, sa situácia ŽP ešte viac zhoršila. 
Ochrana ŽP je spojená s rozvojom a žiadna krajina, bez ohl'adu na jej vel'kosť či 
bohatstvo, nie je zbavená zodpovednosti. Sao Tome a Principe víta zintenzívňovanie 
aktivít na preklenutie priépasti medzi bohatými a chudobnými krajinami. Nikdy nebolo 
jasnejšie ako teraz, že osudy I'udského pokolenia sú tak tesne previazané. Je nemožné, 
aby sa ktorákol'vek krajina izolovala pred vel'kými ekologickými katastrofami, aj ke by sa 
udiali akokol'vek ďaleko. 

Šokujúci rozdiel medzi sposobmi vývoja a životnými podmienkami rozvinutého 
a rozvojového sveta je škandalózny. Konferencia predstavuje pozitívny a významný prínos 
a poskytuje nádej. Záleží teraz na politickej voli štátov ako sa zaktivizovať. 

Malé ostrovné štáty sú krehké, extrémne zranitel'né a citlivé na stratu environmentálnej 
rovnováhy. Vyžadujú špeciálnu pozornosť." 

Teatao Teannaki. prezident Kiribati: 

"Kiribati, krajina pozostávajúca z 33 nízkych a plochých korálových ostrovov, je obklopená 
obrovským oceánom, v ktorom predstavuje pár zrniečok suchej zeme. Medzivládny panel, 
venovaný zmene klímy, predpovedá stúpanie morskej hladiny, čo bude znamenať 
existenčnú hrozbu aj pre Kiribati. To je cena, ktorú Kiribati platí za industriálny 
a ekonomický pokrok. Zo sveta je to evidentne neadekvátny diel, vzhl'adom na nepatrný 
príspevok Kiribati ku globálnym environmentálnym problémom. Kiribati žiadajú od 
konferencie, aby preukázala kolektívnu múdrosť pri prijímaní rozhodnutí a následných 
akcií zo strany jednotlivých, najma priemyselných, štátov. 

Konvencia o zmene klímy postráda akékol'vek špeciálne závazky, týkajúce sa stabilizácie 
a redukcie C02, vrátane časového harmonogramu. Aspoň tak sa to javí z pohl'adu malých 
a nízko ležiacich štátov, prežitie a trvalo udržatel'ný rozvoj ktorých závisí od politickej vole 
konať tu a teraz. Kiribati intenzívne naliehajú na prijatie účinných akcií na pomoc 
najzranitel'nejším štátom. 

Kiribati protestuje tiež proti akýmkol'vek formám jadrových skúšok v Tichomorí. Agenda 
21 by mala venovat' vačšiu pozornosť znečisteniu z jadrových zbraní a jedovatých 
substancií." 

Bikenibeu Paeniu, ministerský predseda, Tuvalu: 

"Konvencia o zmene klímy je slabá. Vedecká neurčitosť a nepreukázanost', strata 
pracovných príležitostí a neochota k zmene životného štýlu, to sú najčastejšie uvádzané 
argumenty zo strany vedúcich rozvinutých krajín na zdovodnenie ich odporu proti prijatiu 
zásadných závazkov na zastavenie globálneho otepl'ovania. To sú však ich vnútorné 
problémy, ktoré si musia vyriešiť samy. Sposob, ako možu rozvinuté štáty potlačiť 
chudobu a dosiahnuť optimálnu úroveň zamestnanosti, spočíva hlavne v reštrukturalizácii 
ich ekonomík a v zásadnej zmene ich potrieb. Akokol'vek je zmysel pre dohodu 
a kompromis I'uďom z Tichomoria vlastný, v otázke globálneho otepl'ovania nemožno 
súhlasiť so žiadnym kompromisom. 

Sever musí urobiť opatrenia v rámci medzinárodného boja proti globálnej zmene klímy. 
Závazok Juhu chránit' biodiverzitu tropických pralesov by mal vyvažovať závazok Severu 
redukovať emisie S02. Tuvalu má rozne prírodné zdroje, vrátane obnovitel'nej slnečnej 
energie a energie morských vín, ale nemá finančné a technické kapacity na ich využitie. 
. Potrebuje spoluúčasť rozvinutých krajín. Tuvalu nemá finančné zdroje na podporu 
medzinárodných akčných programov, ale je imperatívom pre túto konferenciu vytvoriť 
mechanizmus na zabezpečenie fondov pre obete zmeny klímy." 

Sir Wiwa Korowi, generálny guvemér, Papua Nová Guinea: 

"Papua Nová Guinea má bohaté systémy korálových útesov a rozsiahle dažďové pralesy. 
Vzhl'adom na to, že okolo 80% populácie je závislých na týchto obnovitel'ných zdrojoch, 
nazeralo sa na biologickú diverzitu ako na fenomén životnej doležitosti. 

Papua Nová Guinea nedávno zaviedla novú lesohospodársku politiku a začala sa 
zúčastň.ovať na programe "Akčný plán tropických lesov", ktorý koordinuje Svetová banka. 

GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Efektívna implementácia tohto programu bude viest' k vel'kým zmenám v obhospodarovaní 
lesov, v rastúcom doraze na ochranu a alternatívne sposoby rozvoja. 97% prírodných 
zdrojov tejto krajiny je vo vlastníctve miestnych obyvatel'ov. Kedže ide o demokratickú 
krajinu, vidiecke spoločenstvá na svojom území sami rozhodujú o využívaní zdrojov. 
Medzinárodné spoločenstvo musí pochopit' tieto problémy a adekvátne kompenzovat' 
obmedzenia vyvolané úsilím o dosahnutie rovnováhy medzi domácim rozvojom - ktorý 
predstavuje hlavnú potrebu vlastníkov zdrojov - a globálnym záujmom o životné 
prostredie." 

Regi6n v prechode - postkomunistické krajiny strednej a východnej Eur6py 

Vzhl'adom na to, že ide o región, v ktorom sa nachádzajú aj naše krajiny, zaradili 
sme ho v rámci regiónov sveta na záver a budeme sa mu venovať podrobnejšie. 

Stredná Eur6pa 

Z predstavitel'ov krajín Visegrádskej trojky (dnes už štvorky) vystúpil v Riu žial' iba 
maďarský prezident. 

Árpád Gencz, prezident. Maďarsko: 

"V post-komunistických krajinách sa v priebehu posledných dvoch rokov udiali 
bezprecedentne radikálne zmeny. Maďarsko, ako jedna z týchto krajín, čelí nielen 
problémom technoíogického zaostávania, hospodárskej recesie a sociálnych tlakov, 
sprevádzajúcich transformačný proces, ale vývoj smerom k trhovej ekonomike, ktorému 
predchádzal vznik demokratických inštitúcií, je ojedinelý a neporovnatel'ný s vývojom 
ekonomicky rozvinutých krajín. 

Maďari sú jednotní vo svojom presvedčení, že ohl'ad na životné prostredie musí byť 
súčast'ou rozvojovej politiky a že musia odstránit' škody sposobené zásadne chybnou 
environmentálnou politikou uplynulých desat'ročí. Maďarsko, hoci malé čo do rozlohy, 
taktiež pripisuje verký význam environmentálnym problémom. Podpíše konvenciu 
o zmene klímy i o biodiverzite. Ležiac vo vnútri Karpatskej kotliny, územie Maďarska 
zahřňa celý rad roznorodých biogeografických botanických a zoologických regiónov 
a subregiónov. Relatívne nedotknutá biologická diverzita, vyplývajúca z vyššie uvedenej 
skutočnosti, je vo východoeurópskom regióne ojedinelá a Maďarsko vyzýva k jej ochrane. 

Maďarsko by privítalo rozvoj jestvujúcich právnych a inštitucionálnych mechanizmov 
v záujme globálnej a regionálnej spolupráce. Nevyhnutná je tvorba následných štruktúr na 
realizáciu globálnych a regionálnych aktiví!, ktoré vzišli z Ria." 

Ešte vačšiu zmenu ako pre Maďarsko znamenal koniec osemdesiatych rokov tohto 
storočia pre Rumunsko. ' 

Ion lfiescu, prezident. Rumunsko: 

"Všetci si začíname uvedomovat' vzájomnú závislost' medzi ekonomickým rastom' 
a prírodnými zdrojmi, ako existenčnou základňou všetkých živých systémov. Toto 
poznanie vedie k prijatiu konceptu s doležitými dosledkami na evolúciu svetovej 
ekonomiky. Je nevyhnutné preorientovat' rozvojové stratégie na zaistenie globálnej 
stability a ekologickej rovnováhy. 

Znehodnotenie životného prostredia je v prvom rade vyvolané nezmyselným modelom 
ekonomického rastu. Harmónia medzi človekom a prírodou znamená harmóniu medzi 
rUďmi, ktorú možno dosiahnut' prijatím nového modelu sociálneho rozvoja. Potrebujeme 
medzil'udskú solidaritu. Všetky problémy - rozširujúca sa priepast' medzi bohatými 
a chudobnými, popuíačná explózia, potravinová bezpečnost' a iné - vyžadujú globálny 
prístup a širokú medzinárodnu spoluprácu. Aj keď dokumenty, ktoré vzídu z Rio
konferencie, nesplnia úplne všetky očakávania, budú predstavovat' doležitý krok vpred. 
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Čím skor budú uvedené do života, tým vačšia bude ich hodnota a vplyv. Rumunská účasť 
na UNCED-e je dokazom jeho záujmu na ekonomickej, politickej a duchovnej obnove. 
Ekonomické a politické reformy, prebiehajúce v Rumunsku, majú za ciel' vykoreniť 
dosledky tyranského komunistického režimu, medzi ktoré patria aj environmentálne 
problémy. Rumunsko čelí podnej erózii, odlesňovaniu, znečisteniu vod a ovzdušia a 
rastúcu pozornosť venuje hrozbe potenciálnych havárií starých a nebezpečných jadrových 
reaktorov." 

Baltské štáty 

Po desaťročiach príslušnosti k sovietskemu impériu, v posledných rokoch opatovne 
získávajú štátnu zvrchovanosť aj tri malé štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko. O ich 
špecifických sociálnych, ekonomických a environmentálnych problémoch, 
spojených o.i. s pretrvávajúcou vojenskou prítomnosťou ruských vojsk, informoval 
lotyšský prezident. 

Anatolij Gorbunov. prezident. Lotyšsko: 

"Od svojho znovupripojenia sa k rodine národov sa Lotyšsko okamžite sústredilo na 
otázky, ktorými sa zaoberá UNCED, a na úsilia o prekonanie krízy sposobenej 50 rokmi 
totalitného režimu. Počas obdobia prechodu k trhovej ekonomike možu medzinárodné 
problémy zohrať úlohu katalyzátorov. Akokol'vek nedostatok prostriedkov brzdí rozvoj 
environmentálnych projektov, majú tieto vysokú prioritu. 

V Lotyšsku sa zavádza princíp: "znečisťovatel' platí" a buduje sa účinný monitorovací 
systém. Tí, ktorí šíria dezinformácie o životnom prostredí, sú trestaní. Sieť chránených 
území sa rýchlo rozširuje a pripravujú sa plány na účinnejšiu ochranu riek a vodných 
zdrojov. Žial', rozsah nahromadených problémov nedovol'uje jednoduché riešenia, týka sa 
to najma znečistenia pitných vod škodlivinami z komunálnych odpadov. 

Vážnu environmentálnu degradáciu zapríčinili tiež vojská bývalého Sovietskeho zvazu. 
Dodnes iba 49 vojakov opustilo krajinu. Pokračujúca prítomnosť ruských vojsk 
destabilizuje situáciu v Lotyšsku i v celom Baltskom regióne. Tieto vojská musia okamžite 
odísť. Proces odzbrojenia napreduje. Národy sveta by sa mal i dohodnúť na tom, že tieto 
peniaze sa použijú na ozdravenie životného prostredia." 

Bývalá Juhoslávia 

O situácii v bývalej Juhoslávii, o bezprostrednom vzťahu medzi utrpením I'udí 
a devastáciou prírody v dósledku vojny a o vojne, ako zdroji nových 
environmentálnych rizík, informovali v Riu predstavitelia Slovinska a Chorvátska. 

Janez DrnovseK prezident. Slovinsko: 

"Slovinsko, vzhl'adom na svoju polohu na juhu strednej Európy, bolo nútené vyrovnávať sa 
s roznymi environmentálnymi problémami. V súvislosti s ochranou životného prostredia 
stavia Slovinsko na troch pilieroch: 

- prvým je uvedomelost' svojich obyvatel'ov, ktorí majú k dispozícii relatívne malé územie, 

- druhým sú rozvinuté právne nástroje, moderné normy a vhodné environmentálne 
technológie, ktoré sú žial' extrém ne drahé, 

- fn,tím C:(J mp.rl7in~rnrlnÁ knnl;:Jklv mi riešení enironmentálnvch oroblémov. 

GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Mesiac po mesiaci sa vzduch viac a viac znečisťuje, mestá sa topia v dyme a prachu 
z ohňa, granátov a bomb. Úrodné pody sa stávajú neplodnými a Jadranské more sa mení 
na vojnovú zónu. 

Medzinárodné spoločenstvo musí túto vojnu zastaviť. Móže dojsť k ešte vačšej 
medzinárodnej katastrofe, ak dojde k zničeniu jednej z najvačších chemických tovární 
v Bosne. Jedine ak sa tento druh nebezpečia podarí eliminovať, bude medzinárodné 
spoločenstvo moct' prikročiť k riešeniu ostatných úloh, vytýčených tu, v Riu." 

Fraňo Gregurič. ministerský predseda. Chorvátsko: 

"V našej krajine je treba znova nastoliť mier v záujme rudí i životného prostredia. Srbsko
čiernohorská armáda, okrem zabíjania rudí a ničenia kultúrneho dedičstva, sa vyžíva aj 
v ničení životného prostredia. V krajine sa vedie aj ekologická vojna. Jej súčast'ou je aj 
ničenie ri!;lky Sávy vel'kým množstvom chemikálií a ropných látok, ktoré sa do nej 
dostávajú z I'ahkomyselne ničených priemyselných prevádzok, nachádzajúcich sa pozdrž 
rieky. 

Napriek tejto smutnej realite sa Chorvátsko pripravuje na povojnovú éru obnovy a rozvoj a 
- v podmienkach demokracie. Plánovanie nového Chorvátska je založené na starostlivosti 

o prírodné životné prostredie ako o fundamentálnu hodnotu. Chorvátsko sa bude naďalej 
snažiť prispievať k riešeniu regionálnych i globálnych ekologických problémov. Zároveň 
počíta s medzinárodnou pomocou pri ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva svojej 
krajiny. 

Chorvátsko navrhuje dohodu o medzinárodnej konvencii, zakazujúcej akékorvek vojenské 
operácie schopné sposobiť katastrofy a umožňujúcej podniknúť kroky voči tým, pre 
ktorých je prírodné a kultúrne dedičstvo terčom vojenských útokov." 

Rusko 

Rusko sa v Riu prezentovalo inteligentným spósobom. Zdóraznilo revolučné 
zmeny, ktoré prebiehajú v spoločnosti a majú dosah o.i. aj na vzťah k životnému 
prostrediu. V duchu tradície jedného zo svetových Iídrov vyšlo aj s niekol'kými 
iniciatívami medzinárodného charakteru. O tom, že vari najvačším nepriatel'om 
súčasného Ruska je chaos a nepredvídaternosť ďalšieho vývoj a , pochybuje však 
dnes už málokto. Na vlastnej koži si to mal možnosť vyskúšať samotný bývalý ruský 
viceprezident. 

A. V. Ruckoi. viceprezident. Ruská federácia: 

"Je čas naučiť sa mysliet' ekologickým sposobom a riešiť problém, pri ktorom jednou 
stranou mince je ochrana prírody a druhou rozvoj, na ktorom budú participovat' všetci 
občania. 

Nová ruská spoločnosť sa nachádza v období ekologickej glasnosti. Obyvatelia Ruska sa 
musia dozvediet' pravdu o environmentálnej deštrukcii životného prostredia krajiny 
a o ekologických katastrofách, vrátane tých, ktoré sa udiali v minulosti. Rozvoj nesmie 
nadmerne zat'ažovať životné prostredie, najma ak škody tým sposobené nehradí vláda, 
ale obyvatelia. Ruská federácia rozvíja nové ekologické aktivity, vytvára v oblasti 
starostlivosti o životné prostredie nové štruktúry a uskutočňuje rozne environmentálne 
sledovania na území celej krajiny. 

Ekologické katastrofy nepoznajú hraníc a na to, aby im mohol lepšie predchádzat', svet 
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Na záver kapitoly podávame prehl'ad hlavných príčin a zdrojov environmentálnych 
problémov, hrozieb a rizík, ktoré sa frekventovali vo vystúpeniach hláv štátov. 

KRAJINA NAJVÁŽNEJŠIE ENVIRONMENT ÁLNE PROBLÉMY 
INDIA transfer deštruktívnych technolágií, chudoba 
PORTUGALSKO (vystupujúce zmena klímy, biodiverzita, desertifikácia 
aj v mene ostatných členov ES) 
BURKINA FASO (plus 7 štátov zmena klímy, ner9vnomemé využívanie prírodných zdrojov, odlesňovanie, 
Medzištál. výboru pre kontrolu desertifikácia, zadlženost' 
sucha v Saheli) 
MALEDIVY zmena klímy (globál ne otepl'ovanie), 

zdrojov 
nadmemá exploatácia prírodných 

MALTA zmenaklímy 
TURECKO nedostatok ekonomických zdrojov, populačná explózia, iracionálne 

využívanie zdrojov, biodiverzita (mokrade), znečist'ovanie morí 
GABUN skleníkový efekt, ozónová diera, padna deštrukcia, odlesňovanie, chudoba 
NAMIBIA následky koloniálneho 

finančných zdrojov 
vykorist'ovania, vojna, chudoba, nedostatok 

UGANDA odlesňovanie, následky koloniálneho útlaku 
VELKA BRITANIA obtiažnost' rokovaní a komplikovanost' rozhodnutí 
NEMECKO nešetmé zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, 

skleníkový efekt, odlesňovanie, desertifikácia 
zastaralé technolágie, 

ARGENTINA koristnícky dopad spotreby na zdroje, riziko, že ošial'u konzumentstva 
prepadne aj rozvojový svet 

ISLAND neúcta k prírode, znečist'ovanie mora, rádioaktívne znečistenie 
CINA globál ne znečistenie, ekologická devastácia, technologická nerozvinutost', 

chudoba 
KUBA konzumná spoločnost', znečistenie vOd a ovzdušia, kolonializmus, chudoba, 

zlá distribúcia materiálnych statkov a technolágií, transfer cudzorodých 
životných štýlov a zvykov, ruinujúcich životné prostredie, dlhy, 
hegemonizmus, bezcitnost', zákemost' 

SAINT KITTS A NEVIS nerovnováhy medzi Severom a Juhom, zmena klímy, hurikány 
KENA bieda 
GAM BlA sucho, desertifikácia, nadmemá pastva, exploatácia lesov 
JEMEN Perský záliv, zmena klímy, strata biodiverzity, odlesňovanie, padna erózia, 

bieda 
URUGUAY citlivost' planéty na znečistenie a devastáciu, absencia medzinárodnej 

legislatívy, postihujúcej násilie voči životnému prostrediu, protirečenie 

'J 
medzi štátnou suverenitou a medzinárodnou ochranou životného prostredia 

BOTSWANA + Organizácia iracionálny I'udský postoj k otázke vlastného prežitia spOsobuje stále vačšie 
afnckej jednoty (všetky nezávislé ohrozenie planéty, neustály rast problémov zo znečist'ovania, 
africké štáty okrem JAR) odlesňovania, desertifikácie, ozónovej diery a pod., vyúst'ujúci do globálnej 

katastrofy, absencia konvencie.o desertifikácii, chudoba, nedostatok zdrojov 
MALAJZIA neochota Severu jednat' o zmene životného štýlu, neochota USA redukovat' 

emisie C02, nereálne požiadavky na adresu rozvojových krajín, najma ČD 
sa týka biodiverzity, historická nespravodlivost' vo vzt'ahu bohatých 
a chudobných krajín (chudobní dodnes platia' za rozvoj bohatých), 
neochota bohatých odškodnit' chudobných 

CYPRUS nedostatočné chápanie globálnosti problémov, nedostatočné ochranárske 
povedomie, nedostatok finančných zdrojov a spolupráce 

ZAPADNA SAMOA hlad a chudoba hraničiaca sohrozením prežitia, nebezpečenstvá 
ohrozujúce environm. bezpečnost', hospodársky pokrok a neraz i existenciu, 
skládky toxických odpadov a jadrůvé skúšky v Tichomorí 

SALAMUNOVE OSTROVY globálna zmena klímy, nedostatok finančných zdrojov 
MOZAMBIK vojna, sucho, degradácia ekosystémov a v jej dósledku živelná migrácia I'udí 

do miest, chudoba, sociálna nespravodlivost', ohrozenie biodiverzity, 
vrátane I'udskej róznorodosti, priepast' medzi Severom a Juhom, bieda 
vylučujúca ochranu životného prostredia 

MONAKO devastácia Stredozemného mora, nedostatočný dohl'ad nad znečist'ovaním 
morí, nedostatok preventívnych opatrení 

NEPAL znečistenie ovzdušia a vOd, priemyselné a jadrové odpady, emisie CO2, 
popu lačné tlaky, odlesňovanie, globálne otepl'ovanie, padna erózia, 
globál na zmena klímy, priepast' medzi Severom a Juhom 

GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

KRAJINA NAJVÁŽNEJŠIE ENVIRONMENT ÁLNE PROBLÉMY 
ANGOLA neochota zúboženého obyvatel'stva akceptovat' dóležitost' riešenia 

problémov životného prostredia, nedostatočný transfer 
nezávadných technolágií, chyby minulosti, desertifikácia 

nových, 

VANUATU splácanie rastúcich dlhov za cenu degradácie životného prostredia, 
zaostalost', chudoba, obmedzené ekonomické možnosti, ohrozená klíma 
a biodiverzita, ignorácia práv obyvatel'ov rozvojových krajín zo strany 
rozvinutých krajín 

MARSHALOVE OSTROVY destabilizácia jestvujúcich prírodných, sociálnych, politických 
a ekonomických systémov, globálna zmena klímy, otepl'ovanie, stúpanie 
morskej hladiny 

SAO TOME A PRINCIPE zhoršenie situácie v životnom prostredí od čias štokholmskej konferencie, 
zranitel'nost' malých ostrovných štátov, nedostatočná medzinárodná 
kontrola, nepotrestanost' priestupkov a zločiny, priepast' medzi bohatými 
a chudobnými 

KIRIBATI globál na zmena klímy, ohrozenie ostrovných štátov ako cena za industriálny 
a ekonomický pokrok sveta, jadrové skúšky, nekonkrétnost' a nezávaznost' 
prijatých konvencií 

TUVALU globálna zmena klímy, globál ne otepl'ovanie, chudoba, nedostatok 
prostriedkova technických kapacít Juhu, nekonkrétnost' prijatých konvencif 

I SVAJCIARSKO globálna zmena klímy, nedostatok zdrojov, nekonkrétnost' podpísaných 
dohOd 

HAITI inštitucionálne násilie importované z Európy, existenčné ohrozenie I'udského 
rodu, politická špina a ekolOQická nemoc 

KOSTARIKA ohrozenie Zeme rovná sa ohrozenie I'udstva 
LUXEMBURSKO každé násilie páchané na biosfére, poškodzovanie vnútomej integrity 
GUATEMALA nedostatok solidarity, snahy obmedzit' rozvoj rozvojových krajín a ohrozit' ich 

suverenitu 
GUYANA chudoba, nadradenost' Severu, jeho nadspotreba, ohrozená globál na 

environmentálna bezpečnost' 
. SURINAM kritické rozvojové podmienky rozvojových krajín a súvisiaca degradácia 

životného prostredia, atmosférické znečistenie (skleníkový efekt), ohrozenie 
biologickej diverzity, najma likvidácia tropických pralesov 

ARMENSKO realizácia ekonomických zámerov za každú cenu, živelný rozvoj energetiky, 
ohrozenie hydrosféry, iracionálne pol'nohospodárstvo 

USA zmena klímy, chudoba rozvojových krajín 
CAPEVERDE chudoba, nedostatočný transfer čistých technolágií za Severu na Juh, sucho 

- desertifikácia, skleníkový efekt 
IRAN vojny a ich environmentálne dósledky, ekologický dlh rozvinutých štátov, 

absencia medzinárodného práva v oblasti životného prostredia a trvalo 
udržatel'ného rozvoja, nedostatočná finančná a technologická pomoc 
rozvojovým krajinám 

MEXIKO nedostatok finančných zdrojov a čistých technológií, nedostatočný rozvoj 
RUMUNSKO zastarané rozvojové stratégie, prekonaný model ekonomického rastu, 

následky tyranského komunistického režimu, rozširujúca sa priepast' medzi 
bohatými a chudobnými, populačná explózia, ohrozená potravinová 
bezpečnost', padna erózia, odlesňovanie, znečistenie vOd a ovzdušia, 
hrozba potenciálnej havárie starých a nebezpečných jadrových reaktorov 

LOTYSSKO následky totalitného režimu, nedostatok prostriedkov, ruské vojská 
PAPUA NOVA GUINEA ohrozenost' biodiverzity, nedostatočná podpora Juhu zo strany Severu 
BARBADOS chudoba, zmeny klímy (skleníkovÝ efekt, qlobálne otepl'ovanie) 
JAMAJKA ohrozenie morí (absencia účinného morského práva), zmena klímy, 

ohrozená biodiverzita, neefektívne využívanie energie zo strany bohatých 
krajín, skaza korálových útesov, hurikány, ohrozenie unikátnych ostrovných 
ekosystémov 

LESOTHO principálny rozpor medzi chudobným Juhom a bohatým Severom, sucho, 
nedostatok zdrojov a pomoci 

HOLANDSKO celkový nedostatok finančných zdrojov, nároky rozvinutých krajín na zdroje, 
absencia ekonomickej a ekologickej dimenzie v koncepte bezpečnosti 
zastrešenej OSN, zastarané spotrebné modely, nezodpovedné 
zaobchádzanie s odpadmi, plytvanie zdrojmi surovín a energie 

KOLUMBIA nekonkrétnost' prijatých konvencií, najma konvencie o zmene klímy, 
nedefinovanost' závazkov, nedostatočná finančná pomoc Severu, 
nedostatočný transfer čistých technolágií, nesplatený dlh rozvinutých krajín, 
degradácia biodiverzity 167 

NAURU zmena klímy, oh rozená biodiverzita 
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KRAJINA NAJVÁŽNEJŠIE ENVIRONMENT ÁLNE PROBLÉMY 
BELGICKO zmena klímy, ohrozená biodiverzita, odlesňovanie, desertifikácia, absencia 

závazneho medzinárodného environmentálneho práva, nedostatočná 
integrácia environmentálnych aspektov do politických rozhodnutí, priepasť 
medzi bohatými a chudobnými 

MADARSKO následky komunistického režimu a zásadne chybnej environmentálnej 
politiky uplynulých desaťročí, ohrozená biodiverzita 

MONGOLSKO devastácia životného prostredia, ohrozujúca prežitie I'udstva, degradácia 
pastvin a pOd, desertifikácia, hrozba globálnej ekologickej katastrofy, 
chybná urbanizačná politika uplynulých desaťročí 

GUINEA-BISSAU prúd zdrojov z Juhu na Sever, zlY model spotre6Y, chudoba, zápas o prežitie 
CHORVATSKO vojna, ktorá zabíja I'udí, ničí kultúme dedičstvo i celé životné prostredie, 

spOsobuje havárie nebezpečných priemyselných prevádzok, absencia 
účinných medzinárodno-právnych a sankčných nástrojov, umožňujúcich 
trestať agresora 

RUSKA FEDERACIA nedostatok informovanosti o ekologických katastrofách, zastaraný typ 
rozvoj a, zaťažujúci životné prostredie, environmentálne a ekonomické 
dopady, ktoré znáša obyvatel'stvo, absenci a globálneho environmentálneho 
monitoringu a operativneho výstražného systému 

PARAGUAY nesúlad I'udskej existencie s prírodou, bieda, nadmemá exploatácia prírody, 
bezohl'adnosť výrobných a exploatačných aktivít, odlesňovanie, 
znečisťovanie vOd, pOdna deštrukcia, priepasť medzi bohatými 
a chudobnými, nedostatok finančných zdrojov 

INDONEZIA nedostatočný rozvoj 
COOKOVE OSTROVY zmena klímy, krehkosť prírodného prostredia, biodiverzita 
SYRIA znečistenie morí, najma Stredozemného, spOsobené frekvenciou 

obchodných a vojenských flotil, izraelská okupácia arabských území, 
izraelský vojenský potenciál, vrátane vojenského priemyslu, obrovské 
náklady na obranu, priepasť medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, 
spOsobujúca napatie 

SLOVINSKO vojna a násilie, premena Jadranu na vojenskú zónu, oh rozené chemické 
továme, znečisťovanie ovzdušia, vOd a pOd 

ETIOPIA devastácia ~rajiny troma desaťročiami vojny a nezdravej ekonomickej 
pOlitiky, zadlženosť, chudoba, politické chyby, prírodné katastrofy -
opakujúce sa sucho a jeho devastačné následky na pastviny a pastierske 
spoločenstvá, absencia konvencie o desertifikácii 

DOMINIKANSKA REPUBLIKA rastúca chudoba, nedostatok finančných zdrojov a čistých technolágií 

11.1.3. Hodnotenie a závery 

Napriek prevažne diplomatickému, teda vecne málo obsažnému jazyku vystúpení 
hláv štátov na Summite Zeme v Riu, umožňuje obsahová analýza týchto vystúpení 
urobit' si predstavu o priestorovom rozložení hlavných environmentálnych 
problémov súčasnosti. 

Najhrubšia globál na polarizácia reflektuje antitézu bohatého (a stále bohatšieho) 
Severu a chudobného (a stále chudobnejšieho) Juhu. S predstavou Severu (štáty 
Západnej Eur6py, USA, Kanada, Japonsko, Austrália a Nový Zéland) sa spája 
obrovská disproporcia medzi jeho podielom na výš ke svetovej populácie a účast'ou 
na čerpaní zdrojov planéty, s čím súvisí aj jeho rozhodujúci podiel na produkcii 
odpadov všetkého druhu. Opačný pomer vykazujú krajiny Juhu, ktoré sa však, 
v duchu akejsi globálnej spravodlivosti, dožadujú práva na rovnakú životnú úroveň, 
akú majú štáty Severu, a teda na rovnaký prístup k zdrojom a na rovnakú spotrebu. 

K tomu sa pripája resentiment (zloba) na časy koloniálnej nadvlády štátov Severu 
nad štátmi Juhu v storočiach minulých a v prvej polovici tohto storočia i konkrétne 
dokazy nepochybného ekologicko-ekonomického "neokolonializmu". Pričom 
dokázatel'ne každoročne tok ziskov v smere Juh - Sever je niekol'konásobne vyšší, 
ako tok tvz. podpor či pomoci v smere Sever - Juh. 

Juh (v čase UNCED už 128 členských štátov OSN vrátane Číny) sa zjednotil 
v presvedčení, že je historickou obet'ou koloniálnej, exploatačnej politiky 
a konzumno-plytvavého životného štýlu Severu a že Sever má morálnu i praktickú 
povinnost' tento dlh splácat' podstatne vel'korysejšie, než tomu bolo dosial'. 

GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Sever v zásade toto tvrdenie neodmieta, bráni sa však poskytovat' zvýšenú 
podporu dovtedy, kým nebudú vybudované účinné mechanizmy kontroly 
efektivnosti využívania týchto prostriedkov. 

V rámci prípravného procesu predchádzajúceho UNCED-u sa suma, ktorá by na 
podporu trvalo udržatel'ného rozvoj a krajín Juhu mala prichádzat' zvonka (teda 
z krajín Severu), kvantifikovala na 125 mld. USD ročne. UNCED však nedokázal 
závazne garantovat' ani zlomok z tejto sumy, čo bolo vari najv8čším sklamaním 
z konferencie pre krajiny Juhu. 

Nemožno ignorovat' ani fakt, že napriek tomu, že na rozdiel od štokholmskej 
konferencie o životnom prostredí pred dvadsiatimi rokmi, organizátori tento raz kládli 
doraz práve na previazanost' problémov životného prostredia a rozvoja, chápanie 
rozvoja zostáva vel'mi mnohoznačné. Ako príklad možno uviest' projekty vel'kých 
priehrad s hydroelektrárňami, ktoré na jednej strane využívajú na výrobu energie 
obnovitel'né zdroje a neprodukujú do ovzdušia oxidy síry ani CO2, ale na druhej 
strane sposobujú často katastrofálne ekologické i kultúme škody. 

Pre úplnost' je treba spomenút', že konflikt Sever - Juh necháva do istej miery 
bokom skupinu krajín, medzi ktoré patria najma štáty bývalého sovietskeho bloku, 
ktoré niektorými ukazovatel'mi (materiálna životná úroveň, hrubý domáci produkt 
v prepočte na obyvatel'a apod.) patria skor medzi rozvojové štáty Juhu a inými 
ukazovatel'mi (objem výroby, produkcia znečistenia, konzumný štýl života) skor 
medzi štáty Severu. 

Z analyzovaných vystúpení hláv štátov vyplýva, že za hlavný, alebo jeden 
z hlavných rizikových faktorov, ohrozujúcich budúcnost' Zeme, považuje viac ako 
polovica hláv štátov globálnu zmenu klímy, najma takzvaným skleníkovým efektom 
podmienené otepl'ovanie a s tým spojené dvíhanie sa hladiny mora a zaplavovanie 
celých pobrežných oblasti, prípadne celých nízko ležiacich ostrovných štátov. Toto 
riziko sa zdorazňuje najma vo vystúpeniach predstavitel'ov tých krajín, kde 
geografické pomery podmieňujú najv8čšiu mieru ohrozenia. SÚ to v prvom rade 
malé, nízko ležiace tichomorské štáty a krajiny strednej Ameriky, kde sa navyše 
klimatickým zmenám pripisuje aj podiel viny na rastúcej frekvencii a síle ničivých 
hurikánov. Okrem toho sa zmena klímy považuje aj za hlavného povodcu 
dlhotrvajúceho katastrofálneho sucha, týkajúceho sa najma afrického Sahelu, ale aj 
niektorých iných častí Afriky, oboch Amerík, Austrálie a Ázie. Sucho, šírenie sa 
púští (desertifikácia), hlad a ďalšie vzájomne súvisiace príčiny a následky sa 
frekventovali najma vo vystúpeniach afrických delegátov. 

S problémom desertifikácie je bezprostredne spatý problém odlesňovania, ktorý 
ohrozuje najma juhoamerické a africké štáty, ale historickými dosledkami 
odlesňovania katastrofálne trpí napríklad aj Austrália a doplatila na ne aj Eur6pa 
i Amerika. 

Proces likvidácie tropických ďažďových pralesov má rozhodujúci podiel aj na 
ohrození globálnej biodiverzity, a pf-eto sa riziko tejto straty pripomínalo aj vo 
vystúpeniach viacerých predstavitel'ov Severu. 

Predstavitelia malých ostrovných štátov upozorňovali v Riu na krehkost' 
a zranitel'nost' ostrovných ekosystémov. 

Ďal'šiu významnú kateg6riu rizík predstavuje ohrozenie oceánov a morL Tento 
problém dominoval vo vystúpeniach predstavitel'ov Mediteránu a Karibskej oblasti, 
ale bol charakteristický aj pre vystúpenia predstavitel'ov malých ostrovných štátov. 
Znečist'ovanie mora však znepokojuje aj krajiny Blízkeho východu, Baltské štáty, či 
napríklad Island alebo Paraguay. V prípade tichomorských štátov sa obava zo 
znečistenia týkala najma rádioaktívnych a toxických odpadov. Špeciálny problém, 
zdorazňovaný najma predstavitel'mi Austrálie, Oceánie a Karibskej oblasti, 
predstavuje vplyv znečisteného mora na chátranie a ústup korálových útesov. 

V katastrofálnom dedičstve totalitných režimov a ich následkov okrem iného aj na 
životné prostredie vidia hlavný zdroj problémov a rizík najma postkomunistické štáty 
bývalého sovietskeho bloku, ktoré pred nedávnom získali slobodu. Viaceré z nich, 
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poučené černobyl'skou katastrofou, upozorňujú na zastaralost' a rízikovost' 
jadrových reaktorov sovietskeho typu na svojom území (napr. Arménsko, 
Rumunsko). Dlhodobá absencia demokracie a s ňou spojené deformácie, 
prejavujúce sa o.i. aj na stave životného prostredia, sa však frekventujú aj vo 
vystúpeniach predstavitel'ov krajín z iných častí sveta, najma z Latinskej Ameriky 
a Afriky. 

Samostatnú kategóriu hrozieb pre I'udstvo a jeho životné prostredie predstavujú 
vojnové konflikty, ale i d'alšie aspekty, súvisiace so zbrojením. Problém vojen sa 
vypuklo prejavoval vo vystúpeniach hláv štátov, na území ktorých sa bojuje bud' 
v súčasnosti (krajiny bývalej Juhoslávie a Sovietskeho zvazu), alebo sa v nich 
bojovalo v nedávnej minulosti a dodnes sú centrami nestability (Blízky Východ, Irán, 
Angola, Mozambik, Namíbia, Etiópia, Haiti, Guatemala ... ). 

Jednou z hlavných príčin vedúcich k devastácii životného prostredia mnohých 
rozvojových krajin je neregulovaný explozívny rast populácie. Je zaujímavé, že ako 
problém sa vo. vystúpeniach hláv štátov v Riu spomínal pomeme zriedkavo. 

V porovnaní s vyššie uvedenými sa všetky ostatné príčiny ekologických katastrof, 
devastácie životného prostredia a prekážok trvalo udržatel'ného rozvoj a frekventujú 
len sporadicky, ale viaceré si napriek tomu zasluhujú pozornost'. Podl'a 
predstavitel'a Indie je vel'kou hrozbou transfer technológií z rozvinutých do 
rozvojových krajín. Argentínsky prezident pripomína koristnícky dopad 
neregulovanej spotreby na zdroje a riziko, že ošial' konzumenstva prepadne aj 
rozvojový svet. Zástupca Uruguaya upozorňuje na absenci u medzinárodnej 
legislatívy a sankčných postihov voči páchatel'om ekologickej kriminality. Cyperský 
prezident vidí príčinu neúspechov svetového spoločenstva pri hl'adaní cesty trvalo 
udržatel'ného rozvoj a v nedostatočnom globálnom ochranárskom povedomí 
a monacký princ v nedostatku preventívnych opatrení. Prezident Angoly zdórazňuje 
neochotu zúboženého obyvatel'stva akceptovat' dóležitost' environmentálnych 
problémov, prezident Haiti hovorí o inštitucionálnom násilí, importovanom pred 500 
rokmi do Ameriky z Európy a reprezentant Arménska poukazuje na tragické 
dósledky hospodárskych zámerov, realizovaných za každú cenu. Holandský 
ministerský predseda upozorňuje na globálne riziko spósobené absenciou 
ekonomickej a environmentálnej dimenzie v bezpečnostnom koncepte OSN a jeho 
belgický partner hovorí o nedostatočnej integrácii environmentálnych aspektov do 
politických rozhodnutí. Mongolský predstavitel' pripomína chybnú urbanizačnú 
politiku uplynulých desat'ročí s katastrofálnymi dósledkami ako na vidiecke, tak aj 
na mestské štruktúry a ruský viceprezident vidí vel'ké riziko v nedostatočnej 
informovanosti, absenci i globálneho environmentálneho monitoringu a operačného 
výstražného systému. 

Ako sa javia vo svetle Ria postkomunistické krajiny strednej a východnej Európy? 
Akú úlohu tu zohrali? Aká budúcnost' ich asi čaká v rámci celosvetového snaženia 
o odvrátenie globálnej ekologickej katastrofy a o nájdenie cesty trvalo udržatel'ného 
rozvoj a? 

Najskór pár slovo pozícii nášho regiónu v silovom poli súčasného sveta: 

Morálna, ekonomická a environmentálna podstata krajín strednej a východnej 
Európy, ktoré koncom 80-tych a na začiatku 90-tych rokov 20. storočia opustili 
cestu budovania komunizmu, je vážne poznačená desat'ročiami totalitných režimov. 
Uplynulé štyri resp. pat' desat'ročí malo za následok medzinárodnú izoláciu týchto 
krajin, ktoré v súčasnosti predstavujú akési vákuum medzi Severom a Juhom 
a medzi Západom a Východom. S tým súvisí aj nebezpečenstvo, že špecifické 
problémy týchto krajin nedokáže ostatný svet dostatočne pochopit' a akceptovat'. 
Jednoducho tieto krajiny sú príliš chudobné a po stránke technologickej príliš 
zaostalé na to, aby boli prijaté do spoločenstva bohatých krajin a zároveň sú príliš 
konzumne zamerané, industrializované a materialisticky orientované na to, aby si 
získali sympatie a dóveru krajín chudobných. Na je.dnej strane príliš "špinaví", na 
druhej strane príliš "bieli". A navyše tie roky izolácie, ktoré majú za následok totálny 
nedostatok medzinárodných kontaktov a diplomatickej obratnosti. 

GLOBÁLNI PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Donedávna sa zdalo, že by mohla existovat' cesta alternatívneho rozvoj a pre štáty 
strednej a východnej Európy. Model, ktorý by rešpektoval ich vlastnú, jedinečnú 
identitu a zahfňal pozitívne črty ich kultúrneho vývoj a vrátane ich relatívne nízkych 
nárokov na osobnú materiálnu spotrebu a na druhej strane dokázal integrovat' čo 
najviac pozitívnych vlastností Severu, Juhu i Západu. Ukazuje sa však, že tieto 
krajiny nemajú dost' času, vóle a sebavedomia na definovanie a realizáciu takejto 
alternatlvnej cesty rozvoj a. 

V skutočnosti však nejde o izolovaný problém, ohraničený hranicami nejakého toho 
tuctu štátova štátikov, hl'adajúcich vlastnú identitu. Táto dilema v sebe zahfňa širšie 
environmentálne a rozvojové aspekty s vážnymi globálnymi dósledkami. Tieto 
krajiny totiž patria medzi najvačších svetových producentov S02, CO2 a d'alších 
plynov, prispievajúcich ku globálnej zmene kll my - pravdepodobne najviac 
diskutovanej téme na konferenci i v Riu. Na ich území sa T')achádza celý rad 
zastaraných jadrových reaktorov sovietskeho typu, sú úložiskom miliónov ton 
nebezpečných odpadov, rieky, opúšt'ajúce tieto krajiny sú kontaminované ešte 
d'aleko od "materských" krajín ich znečistenia a hospodárstva týchto krajín čerpajú 
a plytvajú zdrojmi Zeme spósobom, ktorému t'ažko hl'adat' obdobu. 

Postkomunistické krajiny strednej a východnej Európy sa v rámci celého UNCED
procesu ocitli, vzhl'adom na svoju nevyhranenost', v skupine krajín, pre ktoré sa 
prijalo šalamúnske označenie "krajiny či ekonomiky v prechode", čím sa myslí 
v prvom rade prechod od centrál ne riadeného hospodárstva k trhovému. Ich 
taktikou, aj ked' skór intuitívnou a živelnou, než precízne formulovanou 
a koordinovanou, bolo, nemusiet' prispiet' do spoločnej kasy na riešenie globálnych 
problémov a naopak, vzbudit' súcit a presvedčit' svetové spoločenstvo, že nielen 
krajiny tradične považované za rozvojové a chudobné, ale aj postkomunistické štáty 
strednej a východnej Európy sú odkázané a majú nárok na finančnú 
a technologickú pomoc rozvinutých krajín. 

Tento ich postoj však vyvolal otvorene odmietanú reakciu zo strany chudobného 
Juhu, ktorý si robí univerzálny nárok na rolu obete a v štátoch v prechode vidí rivala 
pri delení aj tak nie vel'mi štedrého mešca zo strany bohatých. 

Ďalšou príznačnou črtou "krajín v prechode" bola a je ich neschopnost' dohodnút' sa 
na spoločnom postupe a na spósobe jeho tlmočenia na Summite Zeme. Tento fakt 
výrazne kontrastoval so schopnost'ou 128 štátov Juhu dohodnút' sa v zásadných 
veciach a vystupovat' viac-menej jednotne. Možno, že je to o.i. aj smutný dósledok 
povinného "bratstva" týchto krajín v rámci RVHP, Varšavskej zmluvy apod. 
V skutočnosti každá z týchto krajín chápe, zdá sa, trochu inak etickú dimenziu 
svojho vzt'ahu ku svetovému spoločenstvu. Kým pre štáty bývalého ZSSR a viac
menej i Pol'sko, Rumunsko a niektoré d'alšie štáty otázka znela jednoznačne - ako 
získat' prostriedky, či ako dosiahnut' odpustenie dlhov, pre niektoré iné štáty, najma 
Česko-Slovensko, otázka tak jednoznačne neznela. Tieto štáty sa nelíšili od prvej 
skupiny tým, že by ekonomickú a technologickú či poradenskú pomoc rozvinutých 
krajín odmietali, ale tým, že si zároveň uvedomovali aj svoj dlh voči ostatnému svetu 
a snažili sa ponúknut' formou nemateriálnej pomoci (školstvo, mimoškolské 
vzdelávanie, know-how) svoje poznatky, skúsenosti, nevyužité kapacity krajinám 
Tretieho sveta, ktoré by o takúto formu pomoci prejavili záujem. Hlavným 
reprezentantom takéhoto prístupu bol vedúci česko-slovenskej delegácie v Riu, 
vtedajší federálny minister životného prostredia Josef Vavroušek. 

Dókazom stupňa dezintegrácie postkomunistických štátov krajin strednej 
a východnej Európy je i fakt, že ich vyjednávači sa v Riu nedokázali d~hodnút' ani 
len na tom, predstavitel' ktorej z týchto krajín by mal prípadné spoločné stanovisko 
predniest'. 

Ukázalo sa, že napriek mnohým spoločným skúsenostiam týchto krajín 
a obdobným dósledkom totalitného systému a "vojnového hospodárstva" na 
ekonomiku a životné prostredie týchto krajín, je sebareflexia jednotlivých krajín 
značne odlišná. . 
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OHROŽENÁ PLANETA na prahu 21.sloletí 

Hodno pripomenúť, že ČSFR, ktorá mala v tom období na čele príslušných 
ústredných orgánov zrejme najvýraznejšie, najkompetentnejšie a najrozhl'adenejšie 
osobnosti spomedzi štátov hodnoteného regiónu, zorganizovala v rámci 
prípravného procesu viacero podujatí koordinačného zamerania. Či to už bolo 
Josefom Vavrouškom inicíované stretnutie európskych ministrov životného 
prostredia v Dobříši, alebo vyslovene na Rio zameraná koordinačná porada 
ministrov životného prostredia štátov strednej a východnej Európy v Tatranských 
Matliaroch v marci 1992, či exministrom a predsedom čs. prípravného výboru pre 
UNCEO Bedřichom Moldanom organizovaná scMdzka členovnárodných 
komitétov pre UNCEO začiatkom roku 1992 v Bratislave. Praha bola v októbri 1991 
dejiskom medzinárodného ochranárskeho Public Fora a reprezentanti česko
slovenských mimovládnych organizácií nie bezvýznamným sp6sobom 
reprezentovali záujmy strednej a východnej Európy. Napokon pozíciu Česko
Slovenska dokumentuje i zvolenie B. Moldana za predsedu jedného z troch 
prípravných výborov pre UNCEO a za spoločného spravodajcu Hlavného výboru 
priamo na Summite Zeme v Riu. Som presvedčený, že ČSFR by svoju úlohu 
akéhosi neoficřálneho environmentálneho lídra tejto časti Európy završila ešte 
úspešnejšie, keby bol v Riu prítomný jej bývalý prezident Václav Havel. 

Aká bola pozícia nášho regiónu v následnom postUNCEO procese a aké sú jeho 
šance pri hl'adaní cesty pre trvalo udržatel'ný rozvoj? Čo sa týka samotného 
bezprostredného kontaktu so svetovým dianím, d61ežité bolo, aké zastúpenie 
získajú zástupcovia krajín strednej a východnej Európy v novokonštituovaných 
orgánoch OSN (najma v Komisii OSN pre trvalo udržatel'ný rozvoj), ktoré majú 
zabezpečiť konkretizáciu a napom6ct' praktickej aplikácii záverov z Ria (následne 
sa viceprezidentom tejto komísie stal B. Moldan). Nemenej d61ežité bude, nakol'ko 
zodpovedne tieto štáty pristúpia k plneniu závazkov, ktoré vyplývajú z nimi 
podpísaných dokumentov. 061ežité je tiež, kto a ako bude na plnenie týchto 
záverov dohliadať. 

Podstatné však bude podl'a mňa to, či vlády, parlamenty a ekonomiky týchto, 
s množstvom problémov zápasiacich štátov, dokážu akceptovať fakt, že ochrana 
životného prostredia integrovaná do kontextu trvalo udržatel'ného rozvoj a je 
skutočnou prioritou. Práve tu je však na optimizmus zatial' málo d6vodov. 
Odhliadnuc od toho, že žiadať niečo podobné od krajín bývalej Juhoslávie či 
Moldavska, zmietaných vojnovými konfliktami, je v najbližších rokoch evidentne 
nereálne, ani situácia v ostatných krajinách bývalého "ost-bloku" nie je v tomto 
smere nijako ružová. Sústavný pokles životnej úrovne, rastúca zadlženosť, 
vyčerpávanie vnútorných zdrojov živia dezilúziu a ned6veru. Ideál participatívnej 
občianskej spoločnosti z námestí revolučného konca 8G-tych rokov sa vytráca pod 
tlakom reality či chmúrnych prognóz. Chaos a destabilita bránia triezvemu 
uvažovaniu a perspektívnejším koncepciám. Na druhej strane priamy i nepriamy 
tlak západnej ponuky má tendenci u stále viac a viac korumpovať východoeurópske 
režimy i celé spoločno$ti s nie nereálnou nádejou, že mu tieto budú plniť funkciu 
kolónií. Politici s humanisticko-ekologickým- povedomím sa' pomaly, ale iste 
strácajú z politickej scény týchto krajín a na ich miesto nastupujú technokraticky 
orientovaní vodcovia a staro-nové technokratické lobby, ktoré tu mali obrovský 
vplyv už pred revolúciami, kedy boli však relatívne izolované od podobných 
zoskupení v ostatnom svete. Zvlášť nebezpečné je, že Západ, práve pod tlakom . 
ekologicky prebudenej a citlivej verejnosti (teda voličov) sa na úkor svojich 
východných susedov snaží zbaviť nielen svojich odpadov, ale aj takých 
nebezpečných vecičiek, akými sú napríklad nepopulárne jadrové reaktory 
v krajinách, ktoré odmietli získavať energiu touto cestou. 

Šancu vidím len v tom, že domáce 'obyvatel'stvo, ktoré v porovnaní s nedávnou 
minulosťou disponuje predsa len podstatne účinnejšími demokratickými nástrojmi, 
sa nedá oklamať, zastrašiť a znechutiť a na druhej strane svetové spoločenstvo 
správne pochopí a docení problémy a riziká, ale aj určité rozvojové šance, ktoré sú 
spojené s vývojom v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy. 

GLOBÁLNI PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

11.2. Summit Zeme II, a/ebo 5 rokov od konferencie 
UNCED v Rio de Janeiro 

11.2.1. Úvod 

Následný proces medzinárodnej environmentálnej diplomacie od uskutočnenia 
Summitu Zeme v Rio de Janeiro v r. 1992 možno zhmúť nasledovne: 

• 1992 - Vznik Komisie OSN pre trvalo udržaterný rozvoj (CSO) so sídlom 
v NewYorku 

• Od r. 1992 - Každoročné zasadanie uvedenej Komisie 
• Od r. 1992 - Priebežné monitorovanie a hodnotenie plnenia záverov 

a odporúČ8ní UNCEO na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni 
• Od r. 1992 - Vznik medzinárodných a národných jednotiek (panelov) na 

podporu a monitorovanie implementácie oboch medzinárodnoprávnych 
konvencií z Ria 

• 1995- Vznik Užšej skupiny expertov pri CSO pre indikátory trvalo 
udržaterného rozvoja 

• 1995 - Prijatie súboru 132 ukazovatel'ov trvalo udržatel'ného rozvoj a na 
zasadaní UN CSO 

• 1997 - "Rio plus 5", resp. "Summit Zeme II" proces 
• 1997 (marec) - Hodnotiace stretnutie predstavitel'ov vlád i mimovládnych 

organizácií v Rio de Janeiro 
• 1997 (apríl) - Hodnotiace zasadanie Komisie OSN pre trvalo udržatel'ný 

rozvoj v New Yorku 
• 1997 (23. - 27. jún) - Osobitné zasadanie Vl OSN na posúdenie 

a zhodnotenie implementácie AGENOY 21 v New Yorku 

11.2.2. Hodnotenie následného procesu 

Vel'mi nejednoznačné - podobne ako hodnotenie samotnej UNCEO, resp. Summitu 
Zeme - je hodnotenie jej následného procesu od r. 1992 až po súčasnosť. 

Inštitucionálna oblast' 

Za úspech možno považovat' vznik a fungovanie jednotlivých inštitúcií na 
monitorovanie a presadzovanie implementácie Agendy 21 a ďalších dokumentov 
a odporúčaní UNCEO na čele s Komisiou OSN pre trvalo udržatel'ný rozvoj (CSO) 
a jej orgánmi. 

Za najvačší neúspech možno považovat' neschopnosť účinne presadit' do praxe 
odporúčania UNCEO a problemátické zhromažd'ovanie, prerozdel'ovanie 
a využívanie rozvojovej pomoci, ako aj skutočnosť, že CSO nedisponuje žiadnymi 
Výkonnými právomocami. 

00 konca roku 1996 vo vačšine krajín sveta - konkrétne v 117 - vlády vytvorili 
národné komisie, ktoré sú na jednej strane partnermi CSO na národnej úrovni a na 
druhej strane majú dohliadat' na aplikácie národných stratégií trvalo udržaterného 
rozvoja. Vo vačšine týchto komisií je popri predstavitel'och vládnych štruktúr 
zastúpený ako podnikatefský, tak aj tretí (mimovládny, neziskový) sektor. 

Hodnotenie zo strany Komisie OSN pre trvalo udržatel'ný rozvoj (eSO) 

Výsledok hodnotenia prierezovej skupiny politikov, diplomatov, expertov 
a zástupcov mimovládnych organizácif a ďalších relevantných subjektov, ako ho 
prezentovali na záver zasadania CSO, 25. apríla 1997 v New Yorku: 
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Za pozitíva V realizácii odporúčaní Agendy 21 boli označené: 
• pokrok v medzinárodnej spolupráci na ochrane zásob pitných vod, 
• podnietenie vačšej energetickej účinnosti, 
• presadenie lepšieho manažmentu vo VYl,Jžívaní zeme, 
• dosiahnutie všeobecného súhlasu ohl'adom začati a rokovaní o príprave 

medzinárodnoprávnej konvencie o lesoch. 

Taktiež niektoré globál ne trendy sa ukazujú byť pozitívne: 
• rast svetovej populácie sa spomalil, 
• celková produkcia potravín stále ešte rastie, 
• očakávaná dížka života vačšiny obyvatel'ov Zeme je dlhšia než pred 

5 rokmi. 

Celý rad trendov má však viac negatívny než pozitívny charakter: 
• akcelerácia globalizácie svetovej ekonomiky prospela niektorým krajinám, 

ale mnohé, najma v Afrike, sú naďalej diskriminované, 
• počet I'udí, žijúcich v chudobe, vzrástol, 
• priepasť medzi bohatými a chudobnými narastá - a to ako v rámci 

samotných krajín, tak aj medzi jednotlivými krajinami, 
• celkovo sa stav globálneho životného prostredia naďalej zhoršoval, ČO sa 

prejavovalo rastúcou mierou znečistenia, vráta ne produkcie plynov 
sposobujúcich globálne otepl'ovanie, ako aj produkcie tuhých odpadov. 
Obnovitel'né zdroje - najma pitná voda, lesy, pody a zásoby morských rýb 
- sa naďalej využívajú sposobom, ktorý je evidentne trvalo neudržatel'ný. 

Za určitý úspech možno považovať už samotné zvolanie Osobitného zasadania VZ 
OSN s názvom Summit Zeme II "na posúdenie pokroku za uplynulých pat' rokov 
a stanovenie priorít a cielbv na nasledujúcich pat' rokov". 

Za pokrok možno tiež považovať požiadavku viacerých ministrov neuspokojiť sa iba 
so všeobecnými formuláciami, ale prikročiť k stanoveniu konkrétnych vecných 
ciel'o~ a časových horizontov ich dosahovania. 

Za slabinu týchto návrhov možno považovať nedostatok konkrétnych návrhov. 
Mimovládne organizácie, prítomné na zasadaní Komisie OSN pre trvalo udIŽatel'ný 
rozvoj, označili nedostatok konkrétnych závazkov za závažný regres. Clif Curtis 
z Greenpeace International, ktorý tieto organizácie zastupoval na tlačovej 

konferencii sponzorovanej OSN, uviedol: "máme pocit, že ideme dozadu, a nie 
dopredu pri hl'adaní ciest trvalo udfŽatel'ného rozvoja". 

Pokrok v medzinárodnej environmentálnej legislatíve 

V období po Summite Zeme medzinárodné spoločenstvo prijalo Konvenciu 
o desertifikácii a podstatne sa sprísnila Bazi/ejská konvencia o transfere 
nebezpečných odpadov. 

Prijal sa Akčný program ochrany morí proti znečisteniu pochádzajúcemu za súše. 
Prerokúva sa návrh Dohody o kontrole perzistentných organických polutantov .. 

Keďže trvalo udIŽatel'ný rozvoj nie je problém iba environmentálny, ale aj 
ekonomický a sociálny, mažeme do tejto kategórie zaradiť aj Akčný plán, týkajúci 
sa svetovej populácie. 

Financovanie rozvojovej pomoci 

Vel'kým problémom je otázka finančnej pomoci. 132 ro~vojový?h k:ajín zdr~žených 
v G-77 nalieha na donorské krajiny ohl'adom zvýšenej rozvojovej pomocI (ODA), 
prisl'úbenej pred piatimi rokmi v Riu. V pripravovanom záverečnom dokumente sa 
tiež konštatuje, že táto pomoc nielenže nedosahuje sl'úbených 0,7% hrubého 

GLOBÁLNí PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

domáceho produktu (HDP), ale má dokonca výrazne klesajúcu tendenci u (z 0,34% 
v r. 1992 na 0,27% v r. 1995). Najvačší, takmer dvojpatinový, pokles zaznamenali 
v tom istom čase USA, pričom Japonsko už rozsahom rozvojovej pomoci prevyšuje 
USA takmer dvojnásobne. K tomu sa pripojil terminologický spor medzi krajinami 
Severu a Juhu o to, či zvýšenie rozvojovej pomoci bol "závazok" alebo "ciel". Zhodli 
sa však aspoň na potrebe zistiť príčiny uvedeného poklesu. 

Podobné reštriktívne opatrenia postihli aj relevantné medzinárodné inštitúcie, ako 
napr. UNEP či UNDP. 

Niektoré donorské krajiny odóvodnili pokles ODA rastom priamych investícií 
z privátneho sektoru (FDI). Rozvojové krajiny však tvrdia, že z týchto zdrojov 
profituje iba nie,kol'ko štátov a navyše, že nie vždy sa jednalo o podporu trvalo 
udIŽatel'ného rozvoja. 

Výsledky štúdie holandského Inštitútu pre výskum verejných výdavkov 

V súlade s výsledkami štúdie, ktorú vypracoval holandský Inštitút pre výskum 
verejných výdavkov, sa odhaduje, že prostriedky poskytnuté v rámci rozvojovej 
pomoci ODA, mal i na životné prostredie viac negatívny, než pozitívny účinok (týka 
sa to najma podpory vel'kých projektov v oblasti pol'nohospodárstva, vodného 
hospodárstva, energetiky a cestnej dopravy). Vedúci riadiaceho výboru pre 
vypracovanie správy James MacNeil doslova uviedol: "Vlády Severu a Juhu 
používali finančné prostriedky daňových poplatníkov na podporu rozvoja, ktorý 
nebol trvalo udťžatel'ný, hlavný motív poskytovania týchto prostriedkov je politický". 

V návrhu záverečného dokumentu júnového VZ sa požadovali štúdie a stratégie na 
pritiahnutie takého zahraničného súkromného kapitálu, ktorý by smeroval do 
projektov trvalo udIŽatel'ného charakteru. Na zlepšenie situácie vo sfére finančnej 
pomoci sa navrhlo zriadiť Medzivládny panel, týkajúci sa finančných záležitostí. 

Spomedzi nových iniciatív stojí za zmienku snaha EÚ o zavedenie daní z leteckého 
benzínu, ako nového zdroja na saturovanie fondov na podporu trvalo udIŽatel'ného 
rozvoj a a návrh zavedenia nových finančných mechanizmov. 

Odvetvové záležitosti 

Otázka dostupnosti (nedostupnosti) pitnej vody sa stáva, podl'a názoru mnohých, 
prioritným problémom pri zabezpečovaní trvalo udIŽatel'ného rozvoj a v mnohých 
regiónoch. 

V problematike oceánov išiel návrh záverečného dokumentu z VZ OSN o kus ďalej 
ako Agenda 21, keď dórazne žiadal vlády predchádzať, alebo eliminovať nadmerný 
lov rýb, vylúčiť devastačné formy rybolovu a zvážiť vplyv vládnych dotácií. , 

ČO sa týka lesníctva, vlády sa rozhodli nechať otvorenú otázku, či začať rokovania 
o právne závaznej konvencii, alebo vytvoriť Medzivládne fórum o lesoch 
a pokračovať v rozhovoroch o tejto možnosti a zároveň monitorovať plnenie viac 
ako 100 odporúčaní trvalo udIŽatel'ného hospodárenia v lesoch, prijatých na 
februárovom rokovaní medzivládneho panelu o týchto otázkach. Z krajín s vel'kým 
lesným bohatstvom Kanada, Malajzia a Rusko podporujú právne závazný 
dokument, Brazília žiada odklad definitívneho rozhodnuti a a Spojené štáty sú proti. 
Vačšina mimovládnych organizácií (MVO) vidí v týchto prieťahoch riziko 
oneskorenia konkrétnych aktivít a tvrdia, že aj jestvujúce dokumenty, napr. 
Konvencia o biodiverzite, vytvárajú dostatočný (a využitel'ný) právny rámec na 
medzinárodnú ochranu lesov. Štúdie pritom ukazujú, že rúbanie a vypal'ovanie 
lesov zatial' v celosvetovom meradle pokračuje alarmujúcou rýchlosťou. 

ČO sa týka zmeny klímy, chystá sa stretnutie zmluvných strán v Kjóte v de~emb~i 
1997. Vlády sa dosial' nedohodli na tom, ktoré aktivity je potrebné uskutočnlť. E~ 
navrhuje do r. 2010 15%-né zníženie emisií skleníkových plyn ov v porovnam 
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s rokom 1990. Aliancia malých ostrovných štátov, ktoré sa citia byť priamo 
ohrozené stúpnutím hladiny svetového oceánu, požaduje 20%-né zníženie 
množstva emisií CO2 do r. 2005. USA preferujú prijatie "najtvrdšej možnej dohody" 
v Kjóte, vrátane právne postihnutel'ných závazkov, avšak bez predbežného 
špecifikovania týchto závazkov. 

Návrh záverečného dokumentu taktiež požadoval sprísnenie Montrealského 
protokolu na ochranu ozónovej vrstvy, vrátane pomoci rozvojovým krajinám 
v prechode na nové, ozón nepoškodzujúce technológie. 

Čo sa týka energie, mnohí delegáti žiadali trvalo udržatel'nejšie vzorce jej výroby, 
distribúcie a spotreby, vrátane lepšieho reflektovania environmentálnych dopadov 
v cene energie. 

Hodnotenie post-Rio procesu podl'a ročenky Stav Sveta 1997 

Hodnotenie vývoj a sveta za uplynulých 5 rokov, ktoré uplynuli od UNCED, autormi 
známej ročenky z washingtonského Worldwatch Institute, vyznieva taktiež prevažne 
pesimisticky až varovne. 

Podl'a nich ambície záverov Summitu Zeme boli privel'ké na to, aby sa dali 
. uskutočniť za pať rokov. Čo je však znepokojujúcejšie, je skutočnost', že len zopár 
vlád ČO i len začalo s opatreníami potrebnými na prechod na cestu trvalo 
udržatel'ného rozvoja. 

Len 6 krajín zaviedlo environmentálne dane na zmiemenie neudržatel'ného vývoj a. 
A mnoho krajín naďalej poskytuje dotácie na holoruby, neefektívne využívanie vody 
a energie, alebo baníctvo. 

Odhliadnuc od krátkosti času na robenie uzáverov, jedno poučenie je zrejmé: 
Napriek podstatnému pokroku v prípade viacerých konkrétnych environmentálnych 
problémov, je svet naďalej neúspešný pri realizácii výzvy integrovat' 
environmentálne stratégie do hospodárskych rozvojových programov. 

Zaujímavé je hodnotenie správania sa Svetovej banky v tomto procese. Svetová 
banka poskytuje rozhodujúce finančné prostriedky na financovanie Globálneho 
environmentálneho fondu (GEF), ktorý je významným finančným nástrojom na 
financovanie oboch závazných konvencií z Ria: o Zmene klímy i o Biodiverzite. 

Táto finančná podpora, aj keď v mnohých prípadóch vel'mi užitočná, je 
neporovnatel'ne nižšia než 20 mld. USD požičiek, ktoré Svetová banka poskytuje 
ročne rozvojovým krajinám, ČO má ovel'a vačší dopad na celosvetové 
environmentálne trendy, než GEF. Svetová banka zintenzívnila proces hodnotenia 
environmentálnych vplyvov projektov a "vycúvala" z niektorých problematických 
projektov, ktoré boli označené za škodlivé či deštruktívne, ako napr. Arun Dam 
v Nepále. Nový prezident Svetovej banky sa verejne hlási ku koncepcii trvalo 
udržatel'ného rozvoj a a pre túto problematiku dokonca vznikla funkcia 
viceprezidenta. Tieto symbolické zmeny zvýraznili rozdiel medzi novým, 
environmentálne uvedomelým "top-manažmentom" a stovkami výkonných 
manažérov a riaditel'ov Banky pre jednotlivé krajiny, ktorí predstavujú v Banke 
reálnu moc. Títo sa naďalej zameriavajú na úzko definované finančné ciele a tak sa 
Banka neúspešne pokúša zaviesť adekvátne hodnotenie environmentálnych 
dopadov svojich požičiek. Následkom toho pokračuje v poskytovaní obrovských 
požičiek na projekty, ktoré napomáhajú produkcii emisií CO2, deštrukcii prírodných 
ekosystémov a podkopávajú existenčné podmienky chudobných I'udí, zatial' ČO 
širšia vízia trvalo udržatel'nej ekonomiky sa ignoruje. 

Zdá sa, že najvačší pokrok sa v uplynulých rokoch dosiahol v prípade problémov, 
ktoré boli diagnostikované už pred mnohými rokmi - napríklad znečistenie vod 
a ovzdušia. A netýka sa to len rozvinutých, ale aj mnohých rozvojových krajín. 

GLOBÁLNf PROBLÉMY VE SVĚTLE SUMMITů ZEMĚ 

Na globálnej úrovni snahy o ukončenie výroby chemických látok poškodzujúcich 
ozónovú vstvu Zeme viedli k 76%-nému zníženiu výroby najnebezpečnejších 
z nich. 

Stav sveta upozorňuje na tri globál ne problémy, ktoré stoja v ceste. úsiliam o trvalo 
udržatel'ný svet: 

• človekom vyvolaná zmena klímy, 
• strata biodiverzity, 
• rast svetovej populácie a spotreby. 

Stabilná atmosféra, bohatý a roznorodý biologický svet a ustálená rudská populácia 
sú podstatné z hl'adiska perspektív I'udstva. 

Neúspech pri dosahovaní uvedených ciel'ov by skomplikoval okruh ďalších 
problémov a viedol k takmer neodvrátitel'nému znehodnoteniu podmienok I'udskej 
existencie. 

Nie všetky krajiny sa rovnakou mierou podierajú na spravovaní planetámych 
zdrojov, ako aj na sposobovaní či riešení globálnych environmentálnych 
a rozvojových problém ov. Ročenka si preto podrobnejšie všíma 8 krajín (Čína, 
USA, Brazília, NemeCko, Rusko, Japonsko, India a Indonézia), v ktorých 
dohromady býva 56% svetovej populácie, produkujú 59% ekonomického produktu, 
ale aj 58% CO2 a na území ktorých sa vyskytuje 53% svetových lesov. Pre túto 
skupinu autori navrhujú pracovné označenie E8 a z hl'adiska vplyvu na budúcnost' 
planéty je táto skupina dokonca podstatne doležitejšia ako G7. Štyri rozvinuté 
krajiny spomedzi E8 sa vyznačujú ekonomickou silou, vysokou mierou materiálnej 
spotreby a technologickou dominanci ou. Vplyv skupiny 4 rozvojových krajín je 
naproti tomu predurčený čiastočne ich početnou populáciou, ich rýchlym 
hospodárskym rozvojom a vel'kou druhovou roznorodost'ou ich prírody. Vzhl'adom 
na vyššie uvedené má spomínaných 8 krajín aj rozhodujúcu zodpovednost' za 
plnenie záverov z Ria. Bolo by vel'mi žiadúce, aby sa začali stretávať 
a spolupracovat' aspoň tak účinne, ako to robia krajiny G7. 

USA, ktoré mali vedúce postavenie v životnom prostredí v 70-tych a 80-tych 
rokoch, ho v Riu a po ňom stratili. 

Naopak, Nemecko prijalo niektoré z najprísnejších environmentálnych štandardov 
ako aj inovatívne stratégie na obmedzenie používania obalova zvýšenie využívania 
obnovitel'ných zdrojov energie. Nemecko sa prejavuje ako líder EÚ a bolo 
hostitel'skou krajinou Klimatického summitu v r. 1995. 

Japonsko, do ktorého sa už v Riu vkladali vel'ké nádeje, dosiahlo v posledných 
rokoch rekordné zníženie znečistenia, vrátane zníženia množstva emisií síry a NOx. 
Je však ďaleko od toho, aby sa mohlo považovat' za svetového environmentálneho 
lídra, o.i. aj pre svoj odpor voči medzinárodným dohodám o rybolove a voči importu 
tropického dreva z prírodných lesov. 

Rusko čeliace hospodárskemu a politickému chaosu do značnej miery stratilo 
kontrolu nad budúcnosťoLJ svojho životného prostredia. Obrovské územia Sibfri 
prichádzajú o svoje prírodné bohatstvo. Desiatky nebezpečných jadrových 
reaktorov pokračujú v prevádzke a ruský priemysel pokračuje vo výrobe CFC, 
porušujúc tak medzinárodné dohody o ochrane ozónovej vrstvy, ktoré podpísala aj 
ruská vláda. ťudia v Moskve dnes hovoria: "Daj nám chlieb, strechu nad hlavu 
a ošatenie a potom budeme rozmýšl'ať o ekológii". 

Aj keď rozvojové krajiny dosiar zaostávajú v prijímaní a uplatňovaní 
environmentálnych zákonov, prešli už dlhú cestu smerom k uvedomeniu si vážnosti 
hrozieb. Pred Riom si mnohí vládcovia 3. sveta mysleli, že environmentálne 
problémy majú len lokálny charakter, odvtedy si však uvedomili, že globálna zmena 
klímy či strata biodiverzity ohrozujú aj ich celkový rozvojový potenciál. S vedomím 
tohto nebezpečia a závazkov z Ria, začínajú postupne meniť smerovanie svojho 
rozvoja. 
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Brazília sa S určitým úspechom pokúsila spomalit' odlesňovanie a vďaka vel'kému 
tlaku svojich MVO výrazne zredukovala porodnost'. 

India taktiež zvýšila svoje environmentálne úsilie a stáva sa svetovým lídrom vo 
využívaní obnovitel'ných zdrojov energie. 

Čína, ktorá z hl'adiska určitých ukazovatel'ov predstavuje tretiu najvýznamnejšiu 
svetovú ekonomiku, bude v rastúcej miere rozhodujúcim fenoménom pri 
akýchkol'vek úvahách o budúcnosti globálneho životného prostredia. Čína je 
svetový líder v spotrebe niektorých komodít, vrátane uhlia a druhý najvačší 

producent CO2. Na druhej strane Čína vypracovala jednu z najobsiahlejších 
a najambiciáznejších národných AGEND 21. Vláda je pomerne neúspešná pri 
presadzovaní environmentálneho práva a je otázne, či papierové sl'uby dokáže 
premietnut' do reálnych politických zmien. 

Súčasná environmentálna politika je poznačená momentálnym "novým svetovým 
neporiadkom". Výhodou tejto situácie je to, že nič nebráni vzniku a efektívnemu 
fungovaniu skupiny E8. 

19. osobitné zasadanie VZ OSN a jeho hlavné výsledky - Summit Zeme II 

V dňoch 23. - 27. júna 1997 sa v New Yorku uskutočnilo 19. osobitné zasadanie 
Valného zhromaždenia OSN (UNGASS) venované otázkam realizácie Agendy 21 
a ďalších aktivít, odvíjajúcich sa od Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji 
v roku 1992 v Riu. Z tohto dovodu sa toto zasadanie označuje aj ako Summit Zeme 
II či Rio + 5. 

V rámci prípravy a v priebehu UNGASS sa prejednávali dva základné dokumenty: 
Politická deklarácia a Záverečný dokument, ktorý špecifikuje hlavné oblasti záujmu 
svetového spoločenstva pri presadzovaní trvalo udržatel'ného rozvoj a v budúcnosti. 
Po náročnom vyjednávaní bol napokon v ranných hodinách 28. júna 1997 prijatý 
súhrnný dokument pod názvom "Program ďalšej realizácie Agendy 21". Tento 
dokument sa pokúša zhrnúť všetky oblasti, ktoré sú významné z hl'adiska trvalo 
udržatel'ného rozvoj a , avšak doraz kladie na niekol'ko kl'účových problematík, ako je 
ochrana atmosféry a zmena klímy, ochrana vodných zdrojov, energetika, doprava, 
vzt'ah obchodu a ochrany životného prostredia, zmena sposobov výroby a spotreby 
("eko-efektívnosf'), transfer čistých technolágií, a tiež vzdelávanie a výchova pre 
udržatel'ný rozvoj. 

Ako hodnotí prípravu a priebeh UNGASS jeden z najpovolanejších odborníkov 
z nášho regiánu, ktorý sa zúčastňoval už prípravy konferencie v Riu a odvtedy je 
nepretržite v stredobode diania, environmentálny diplomat Jan Kára? 

a) dominantným rysom bol podl'a očakávania rozpor "Sever-Juh". Po tomto 
diplomatickom súboji, vyznačujúcom sa často prevahou formálnych a "rituálnych" 
prvkov nad prvkami obsahovými, prevládala skor snaha o udržanie "už obsadených 
pozícií" nad snahou o posun v smere trvalo udržatel'ného rozvoja. Tomu 
zodpovedala snaha prikláňať sa pri prerokúvaní prakticky všetkých čiastkových 
pasáží k už skor prijatým a teda "bezpečným" formuláciám a tieto viac-menej 
"recyklovat"' , 

b) v rámci priemyselne vyspelých krajín "Severu" sa o konštruktívnu rolu snažila 
predovšetkým EÚ (určite aj vďaka holandskému predsedníctvu), niektoré 

. konkrétnejšie návrhy však až príliš presahovali rámec diskusie - napr. zmienka 
o desaťnásobnom zvýšení efektívnosti, závazok výrazne znížiť emisie skleníkových 
plynov a pod. EÚ bol a pripravená prisl'úbiť za určitých okolností aj zvýšenie 
rozvojovej pomoci, toto predsavzatie však viac-menej stroskotalo najma na málo 
flexibilnom prístupe rozvojových krajín a na váhavom prístupe ostatných donorských 
krajín. Postoje USA naopak naznačovali značnú nechuť k akýmkol'vek novým 
medzinárodným závazkom (a do istej miery tiež nechuť k potvrdeniu už prijatých 
závazkov). Vel'kou témou USA je doraz na zodpovednosť jednotlivých vlád a na 
aktivity na národnejúrovni. Pritom viac ako v minulosti tento postoj USA podporili aj 
niektoré ďalšie vyspelé krajiny - predovšetkým Kanada, Austrália a Nový Zéland, 
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c) v postojoch krajín skupiny G-77 (tzv. rozvojové krajiny a Čína, za predsedníctva 
Tanzánie) bola evidentná frustrácia z nenaplnenia finančných a ďalších prísl'ubov 
z Rio de Janeira. G-77 opakovane dávala najavo, že koncept trvalo udržatefného 
rozvoja bez adekvátnej pomoci za strany vyspelých krajín je pre vačšinu rozvojových 
krajín iba vel'mi málo atraktívny. Menšie očakávania rozvojových krajín ohfadom 
UNGASS (rozumie sa predovšetkýnm očakávania týkajúce sa nových, konkrétnych 
finančných závazkov donorských krajín) sa napokon prejavili aj v relatívne nižšej 
úrovni zastúpenia týchto krajín. Už ani príliš neprekvapila jednota názorov tejto inak 
heterogénnej skupiny cca 140 rozvojových krajín. Až na výnimky (napr. v otázke 
zmeny klímy, kde sa výrazne odlišuje postoj skupiny tzv. "malých ostrovných 
štátov") táto skupina hovorila ako keby jedinými ústami - často so značnou 
deštruktívnou silou (ako napr. v prípade ~olitickej deklarácie) . 

d) aktivita krajín regi6nu strednej a východnej Eur6py bola už tradične nízka. Vačšina 
krajín tohto regi6nu sa, okrem "povinného" vystúpenia v pléne, nijako neprejavovala. 
Štáty tohto regiánu, ktoré sa nejakým sposobom snažili zasiahnuť do jednania, 
možno rozdelit' do dvoch skupín: krajiny so stanoviskami blízkymi či podporujúcimi 
EÚ (predovšetkým Maďarsko, ČR, Pofsko) a krajiny dožadujúce sa zaradenia do 
kategárie "transformujúcich sa ekonomík" (Ruská federácia, Ukrajina, Bielorusko) 
s možnosťou prípadného uchádzania sa o pomoc medzinárodného spoločenstva. 
Krajiny regiónu nevystupovali spoločne a ich prípadné individuálne a viac-menej 
izolované návrhy mali len malú nádej na presadenie 

e) stále významnejšiu úlohu v diskusiách o trvalo udržatel'nom rozvoji hrajú 
mimovládne inštitúcie - nielen environmentálne organizácie, ale aj obce, 
podnikatelia, odbory, rozne hnutia, záujmové zvazy a pod. Zasadanie UNGASS bolo 
bezprecedentné v tom, že tieto inštitúcie sa plnoprávne zúčastnili jednania na pode 
OSN - akokol'vek ich "vyjednávacie pozície" neboli silné. / 

To, že sa negociácie viedli vo všeobecnosti vo vermi opatrnom duchu, svedčí 
jednak o skutočnosti, že pokrok od Ria pri realizácii Agendy 21 evidentne zaostáva 
za očakávaniami (nech už tieto očakávania bol i akékol'vek), jednak o tom, že sám 
koncept trvalo udržatel'ného rozvoj a - akokol'vek všeobecne prijfmaný - nemá ešte 
cel kom pevné kontúry a stále skor len "dorastá dd svojho rámca", ktorý výrazne 
presahuje oblast' ochrany životného prostredia a zasahuje prakticky všetky 
produktívne sektory i ďalšie oblasti. Je tiež zrejmé, že táto skutočnost' nebola 
zďaleka vo všetkých krajinách docenená a medzinárodné jednania na tému trvalo 
udržatel'ného rozvoja sa naďalej zvyknú zverovat' rezortom zodpovedným za 
životné prostredie, i keď v skutočnosti v rade ohradov prekračujú ich kompetencie. 
Zrejmé je to aj z tém, ktoré sú zahrnuté do textu pre UNGASS (energia, doprava, 
medzinárodný obchod, finančné toky, zdravie, I'udské sídla atď.). A práve tieto témy 
boli často vel'mi kontroverzné, aj keď problémy sa vyskytli prakticky v každom z viac 
ako stovky jednotlivých odsekov dokumentu. V hodnotiacej časti B sa naprfklad ako 
takmer neriešitel'ný problém ukázalo byt' dosiahnutie zhody pri charakterizovaní 
procesu globalizácie a jej dopadov, a podobné to bol o aj v prípade hodnotenia 
zahraničných investícií, role súkromného kapitálu a pod. Ešte kontroverznejšie bolo 
prejednávanie časti CaD. 

Jedným z hlavných dojmov z UNGASS je, že cesta k trvalo udržaternému rozvoj u je 
ešte ďaleko zložitejšia, než sa povodne predpokladalo. Entuziazmus, ktorý 
sprevádzal UNCED, už do značnej miery vyprchal a stále zretelnejšie sa ukazuje, 
že prakticky žiadna krajina nie je pripravená a schopná skl bit' záujmy ekonomického 
a sociálneho rozvoja so záujmami ochrany životného prostredia či prírodných 
zdrojov (o globálnom rozmere trvalo udržaterného vývoja ani nehovoriac). Na druhej 
strane je však mimo akúkol'vek pochybnost', že myšlienka trvalo udržaterného 

. rozvoj a získava stále širšiu podporu a stáva sa východiskom pre mnohé cel kom 
konkrétne opatrenia na národnej i medzinárodnej úrovni. Intenzívne sa do 
presadzovania princípov trvalo udržaterného rozvoj a zapájajú mestá a obce, 
podnikatelia a ďalšie záujmové skupiny. Vačšina krajín sveta ustanovila národné 
komisie pre trvalo udržatel'ný rozvoj na vysokej úrovni. 

V POSTOJlcH ZEMI G-
77 BYLA EVIDENTN 
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Ako už bolo naznačené, rozhodujúcu iniciatívu V rámci UNGASS mala Európska 
únia, ktorá prišla s návrhom radu konkrétnych opatrení a aktivít (obmedzenie emisií 
skleníkových plynov, programy úspor a trvalo udržatel'ného využívania 
energetických zdrojov, eko-efektívnost', program celosvetovej ochrany 
sladkovodných zdrojov, príprava globálnej konvencie o lesoch a pod.). Iniciatívy EÚ 
mali v zásade podporu asociovaných krajín, narážali však často na váhavý postoj 
USA a niektorých ďalších vyspelých krajín (Austrália, Kanada), a tiež na 
prevládajúci "negativistický" postoj krajín rozvojových, súvisiaci so stále klesajúcim 
objemom zahraničnej rozvojovej pomoci. 

Kompromisné texty, ktoré vzišli z jednania UNGASS tak zostali ďaleko za 
očakávaniami EÚ a predovšetkým predstavitelia EÚ vyjadrovali s výsledkami 
UNGASS nespokojnost'. Určité roztrpčenie dávali najavo aj iní. Tak napríklad 
predseda VZ OSN, malajský diplomat Razali Ismail, hovoril v súvislosti s UNGASS 
(a najma v reakcii na to, že nebolo prijaté Politické prehlásenie) o "vytriezvení" 
a "sklamaní". 

Kto očakával, že "Summit Zeme II" prinesie niečo prevratného, ten musel byt' 
sklamaný. Kto neočakával viac, než to, že bude potvrdený kurz, vytýčený 
medzinárodným spoločenstvom pred 5 rokmi v Rio de Janeiro, mohol byt' vcelku 
spokojný. Ako teda merat' úspešnost' či neúspešnost' UNGASS a ako celkovo 
hodnotit' toto zasadanie? Predovšetkým jetreba sa rozlúčit' s predstavou, že otázky 
ochrany životného prostredia a trvalo udržatel'ného rozvoja možu neobmedzene 
stupňovat' svoju politickú a mediálnu prít'ažlivosť. Sotva je možné v tomto smere 
prekonat' UNCED. Mechanizmy súčasného sveta sú už proste také: koncept trvalo 
udržatel'ného rozvoj a - nech je sebaušl'achtilejší - musí súperit' o miesto na výslní 
pozornosti v ostrej konkurenci i s ďalšími problémami, s ktorými sa I'udstvo potýka: 
s vojnovými konfliktami, hladomormi, chorobami, terorizmom, šírením drog. V tomto 
smere je však aspoň možné s uspokojením konštatovat', že otázky udržatel'ného 
rozvoj a sú už cel kom legitímnym a štandardným prvkom celého radu "vel'kých" 
jednaní. Roznymi aspektami trvalo udržatel'ného rozvoj a sa pravidelne zaoberajú 
summity G-7, vrcholné jednania EÚ, OECD a pod. Skutočnost', že na UNGASS 
prehovorilo zhruba 50 najvyšších predstavitel'ov roznych krajín sveta, je proste 
vyjadrením seriózneho prístupu politických elít vel'kej časti sveta k tejto otázke. 
Trvalo udržatel'ný rozvoj preto každopádne zostáva vel'kou témou medzinárodnej 
spolupráce pre 21. storočie. Nie je to však koncept pre netrpezlivých." 

11.2.3. Záver 

Zdá sa, že naliehavý hlas z Ria sa začal strácat' v inflačne sa šíriacej "záplave" 
svetových summitov na rozne témy. Výsledky Ria do značnej miery zrelativizoval 
i následný proces globalizácie svetového obchodu ako aj konvencie prijaté v tejto 
súvislosti - najma GATI. Stále citel'nejší je na poli svetovej environmentálnej 
diplomacie a politiky nedostatok charizmatických a pritom zodpovednost' 
pocit'ujúcich osobností typu Josefa Vavrouška, ktoré by úsilie o lepšie životné 
prostredie a trvalo udržatel'nú budúcnost' nechápali len ako svoju profesionálnu 
povinnost', ale aj ako svoje poslanie a ktoré by boli schopné svojou vierou, volbu, 
energiou a životným príkladom dat' svetovému spoločenstvu nový impulz. 
V opačnom prípade hrozí, že bude síce pribúdat' inštitúcií, podujatí i dokumentov, 
prehlásení a odporúčaní, ale svetové spoločenstvo sa bude pohybovat' 
v začarovanom kruhu a zdravotný stav Zeme i jej obyvatel'ov sa bude naďalej 
zhoršovat'. 
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11.3. Hl'adanie východisk nad ostatnou Správou 
Rímskemu klubu - Faktor štyri 

Významný príspevok k hl'adaniu východísk z hroziacej globálnej environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej krízy predstavuje dosial' posledná Správa Rímskemu klubu 
- Faktor štyri. Jej autormi sú Ernst Ulrich von Weizsacker, prezident 
Wuppertálskeho inštitútu pre klímu, životné prostredie a energiu a Amory B. Lovins 
s L. Hunter Lovinsovou, zakladatelia a vedúce osobnosti Rocky Mountain inštitútu 
v americkom Colorade. 

Faktorom štyri autori označujú spojenie dvojnásobného zvýšeni a blahobytu 
a polovičnej spotreby prírodných zdrojov (2x2=4), a to všetko v globálnom meradle. 

Ako dokaz reálnej uskutočnitel'nosti vyššie uvedeného zámeru uvádzajú 
50 konkrétnych príkladov, z ktorých vačšina sa do určitej miery a v niektorých 
lokalitách či regiónoch uskutočňuje už i dnes. 

Prvých dvadsat' príkladov je venovaných štvornásobnému zvýšeniu energetickej 
účinnosti, konkrétne 0.1.: energeticky nenáročným automobilom, pine biologickej 
administratívnej budove, obytným domom a administratívnym budovám, založeným 
na využívaní pasívnej energie, prirodzenej klimatizácii budov v horúcich oblastiach, 
cenovo výhodným renováciám, energeticky málo náročným domácim spotrebičom, 
zvýšeni u energetickej účinnosti osvetl'ovacích telies a kancelárskych strojov, 
zmenám vybaveni a kancelárií, novým formám získavania energie, zníženiu 
energetickej náročnosti pol'nohospodárstva, zhodnocovaniu odpadov, až po celé 
ret'azce zvyšovania efektívnosti. 

Už samotné názvy vybraných oblastí dávajú tušit', že ide prakticky vo všetkých 
prípadoch o zmenu prístupu k problematike ako takej, rovnako ako i o zmenu 
riešenia jednotlivých komponentov, aj keď v jednom prípade (napr. nové formy 
získavania energie) može prevládat' prvý prístup a v inom (napr. zmena vybavenia 
kancelárií) prístup druhý, prípadne možu byt' oba prístupy zastúpené rovnomeme 
(napr. tzv. hyperautá, o ktorých sa hovorí, že by mal i byt' v prvom rade niekol'kokrát 
I'ahšie, než dnešné autá a "celkovo sa viac podobat' lietadlám, ako dnešným 
automobilom"). Aj keď to nemusí platit' automaticky, medzi znižovaním enegetickej 
a surovinovej náročnosti, znižovaním environmentálnej závadnosti a zlepšovaním 
vzhl'adu či cel kovej elegancie I'udských výtvorov jestvuje čím ďalej tým viac vzt'ah 
priamej závislosti. Súvisí to s tým, že energeticky i surovinovo málo náročné 
postupy, technológie, výrobky, služby a i. sú menej náročné na používanie 
neprírodných materiálov, viac spaté s prírodou a využívajúce prirodzené danosti 
prostredia, hmotnostne i vizuálne I'ahšie, menej znehodnotené vazbou na 
infraštruktúrne siete a menej poznačené produkciou odpadov všetkého druhu. 
Špeciálne postavenie majú v tomto smere výrobky založené na báze recyklácií. 

Podl'a autorov Faktoru štyri by napr. budovy mal i byt' nie spotrebitel'mi 
a devastátormi, ale producentami energie, potravy, krásy a pohody. Ako príklad 
uvádzajú samotný Rocky Mountain inštitút s jeho zaoblenými stenami, posobiacimi 
uvolňujúcim sposobom na psychiku, či šumom malého viacúčelového interiérového 
vodopádu, absenciou mechanického hluku a elektromagnetických polí, zvukmi, 
vQňou, kyslíkom a bujnými rastlinami v interiérovej minidžungli, to všetko v spojitosti 
s takmer nulovými odpadmi a schopnost'ou vyprodukovat' viac energie, než ako 
budova (umiestnená mimochodom 2200 metrov nad morom) sama spotrebuje. 

Aj energeticky asi najúspornejšia administratívna budova v Európe - banka 
International Netherlands Group v Amsterdame, pozostávajúca z desiatich šikmých, 
tehlami obložených veží a s podorysom nepravidelného S, v rámci ktorého sa 
striedajú záhrady a vnútorné nádvoria a parkoviská sú starostlivo ukryté pod 
zemou, spája v sebe nové poňatie účelnosti a krásy. Malá hfbka miestností zároveň 
umožňuje, aby žiadny z písacích stolov nebol príliš vzdialený od okna a mal 
dostatok denného svetla. Strešné okná, átriá, rolety a biele svetlo odrážajúce steny 
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a stropy privádzajú rafinovaným spósobom svetio do každého kúta budovy, takže 
umelé osvetlenie v priebehu dňa prakticky nie je potrebné. 

Podl'a podrobnej štúdie dánskej Technickej univerzity sa súčasná úroveň 
elektrického výkonu - na chladenie, upratovanie, varenie a čistenie vzduchu 
v domácnosti ach - dá dosiahnuť s púhymi 26% dnešnej spotreby prúdu, ak sa 
podniknú patričné kroky smerom k rozvoj u a presadeniu účinných technológií. 

Obrovský komplex rezerv skrývajú v sebe aj kancelárske stroje a prístroje. Asi 
najčastejšie uvádzaným prfkladom je v tomto smere počítač. Vel'ké energetické 
úspory, zlepšenie estetických kvalít a dobré, motivujúce pracovné podmienky móže 
znamenat' zmena vybaveni a kancelárií. 

Synergizmom vyššie uvedených a niektorých d'alších opatrenf sa dá teoreticky 
znížiť spotreba energie na 2%. Aj ked' v skutočnosti sa tieto efekty tak ideálne 
nenásobia, je povzbudivé vedieť, že pri každom jednotlivom kroku úspory nemusia 
byť bezpodmienčne vel'ké, lebo vel'a krokov dohromady vedie k pósobivému 
celkovému výsledku. Z toho sa odvíja ret'az efektívnosti, na konci ktorej je šokujúca 
možnosť "úspory" desiatok ba stoviek elektrární. 

Mnoho inšpiratívneho prinášajú aj príklady možnej štvomásobnej materiálovej 
produktivity. Friedrich Schmidt-Bleek z Wuppertálskeho inštitútu vyvinul koncepci u 
materiálovej intenzity na poskytnutú službu (Materialintensitat pro Servi ce - MIPS), 
ktorý umožňuje pre každú riadne definovanú aktivitu vyrátat', kol'ko ton či kilogramov 
surovín všetkého druhu sa na ňu niekde vo svete spotrebuje. Zvýšená materiálová 
produktivita teda znamená zníženie MIPS. 

Jeden z príkladov je venovaný obrovským možnostiam vo sfére šetrenia vodou. 
Sem by sme mohli zaradiť aj nečakane vel'ké úspory (nielen vody), ktoré prinieslo 
odbúranie automatického každodenného vymieňania prádla v amerických hoteloch. 

Medzi ideály modernej priemyselnej výroby patria O.i. tzv. bezodpadové 
technológie. Ich spoločný menovatel' je, že zavádzanie usporných technológií 
a procesov s tzv. uzavretým cyklom sa spravidla až nečakane ekonomicky vypláca. 

Vo sfére obchodu a služieb sa konštatujú obrovské možnosti úspor v prípade 
opakovane použitel'ných fliaš, krabíc a prepraviek, teda vo sfére, ktorú sme pred 
niekol'kými rokmi začali nerozumne opúšt'ať. 

Možnostiam úspor v doprave je venovaných celých 10 príkladov z 50-tich. Okrem 
efektívnych foriem organizácie mestskej dopravy, zavádzania rýchlovlakov či 
zvyšovania prepravnej kapacity komplexom organizačných a technických opatrení, 
zaujme svojou komplexnosťou prepočet, kol'ko sa dá ušetriť, ked' eliminujeme 
prepravné vzdialenosti róznych substrátov napr. v potravinárskom priemysle 
a budeme sa viac než na dovoz orientovať na využitie nemenej kvalitných 
miestnych produktov. Ide zároveň o výzvu vyvažovať jednostrannost' 
globalizačných trendov v medzinárodnom obchode trendami regionalizačnými. 

V súvislosti s dopravou autori pripomínajú, že celková cena najazdeného kilometra 
osobným automobilom je podstatne vyššia, než je suma, ktorú motorista za ňu 
v skutočnosti zaplatí. Ak by majitelia platili túto skutočnú cenu, podiel pasažierov 
individuálnej a verejnej dopravy, ale aj podoba našich miest a krajiny ako celku, ba 
dokonca celého nášho života, by bola podstatne iná, ako dnes. 

Jednostrannú orientáciu na neobnovitel'né zdroje - najma na uhlie, ropu a jadrové 
palivá - začína striedať orientácia na obnovitel'né a tzv. alternatívne zdroje energie. 
S tým súvisí aj snaha predlžovať životnosť výrobkov, znižovať podiel obalov na 
jedno použitie, zvyšovat' možnosti ich recyklovatel'nosti, opravitel'nosti, 
vymenitel'nosti najviac namáhaných súčastí a pod. 

Celková filozofia výroby a spotreby sa mení - od prírode čo najvzdialenejších 
prístupov k prírode čo najbližším. 

Na inom mieste spomíname vzťah medzi eleganciou v zmysle estetickom a zmysle 
technickom a predpokladáme vysokú mieru korelácie medzi estetickou hodnotou 
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výrobku, stavby, aktivity a pod. a jeho Qej) dómyselnosťou, v neposlednom rade tiež 
dómyselnosťou, s akou dokáže šetrit' suroviny a energiu a zároveň redukovať 
množstvo odpadov, spojených so svojou produkciou, prevádzkou, resp. 
vyrad'ovaním z činnosti. Cez prizmu etickú dostáva tento vzt'ah d'alšiu dimenziu. 
Pocit (spolu)zodpovednosti za naše prostredie, vrátane (spolu)zodpovednosti za 
limitované prírodné zdroje, ozónovú vrstvu či tropické pralesy bude zrejme formovať 
aj náš vzt'ah k jednotlivým výrobkom, výrobám, službám a pod. 

Kým do 70-tych rokov náš ho storočia bolo krásne to, ČO bol o vel'ké, silné, rýchle, 
náročné na suroviny i energiu, lebo to v západnom človeku posilňovalo ilúziu 
slobodya nadradenosti nad prírodou, sa zrazu ukáialo byť omylom, a do i'stej miery 
i amorálnosťou (ked' už nie voči "duchom neobdarenej" prírode, tak aspoň voči 
obyvatel'om chudobnejšej vačšiny sveta). Spojili sa tu impulzy filozoficko
axiologicko-etické s impulzom vel'mi pragmatickým, vyplývajúcim z poznania, že 
zdroje sú vo viacerých smeroch limitované. Malé je krásne nie preto (alebo nielen 
preto), že je to módne, ale aj preto, lebo to začína byt' poznaná nevyhnutnost'. 

Dnes už klasické diela typu Malé je krásne (E. Schumacher, 1974), Medze rastu (D. 
H. Meadows, D. L. Meadows, L. Randers, 19,72), Bod obratu (F. Capra, 1982) či 
Tretia vlna (A. Toffler, 1981) a po nich stovky d'alších priniesli dostatok príkladov 
toho, ako sa rodí určitá nová vrstva I'udí, vyznávajúcich čosi ako nový svetonázor či 
náboženstvo. ~udí, ktorí odmietajú jazdiťautomobilom a lietat' lietadlom a ked' je to 
len trochu možné, uprednostňujú vlastné nohy, bicykel či prostriedky verejnej 
dopravy, zriekajú sa masa, nenosia výrobky z kože a kožušín a preferujú 
biopotraviny, triedia a v rámci možností recyklujú odpad, používajú biopotrqviny 
a žiarivky s nízkou spotrebou a dl hou životnosťou, šetria energiu, vodu a pod., ~de 
sa len dá, uvedomelým spotrebitel'ským správaním podporujú výrobcov, výroby 
a výrobky, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu, nezanedbatel'nú časť vol'ného 
času i finančných prostriedkov venujú dobrovol'ným aktiyitám v prospech ž'ivotného 
prostredia a volia zeleno orientované strany či.jednotlivc?v. 

Táto orientácia na parciálne, ale vzájomne súvisiace imeny v správaní, má stále 
komplexnejšf charakter a nemožno prehliadať vzt'~h zlll~ny konkrétneho správania 
sa a zmeny vedomia, ako vzájomne sa podporujúyich f~homénov. Aj ked' stále ešte 
menšinová, ale predsa už dnes nezanedbatel'ná vrstv~ - na jednej strane voličov 
a daňových poplatníkova na druhej spotrebitel'ov - už sama osebe vyvoláva tlak na 
ekonomickú, ale aj politickú sféru. Nezanedbatel'ný je tiež mienkotvomý vplyv tejto 
vrstvy na ostatnú verejnosť a znásobenie počtu "uvedomelých zelených 
spotrebitel'ov" "módnymi". Navyše, minimálne od čias Konferencie OSN o životnom 
prostredí a rozvoji má takáto orientácia oficiálnu podporu svetového spoločenstva, 
ako súčast' nevyhnutného prechodu I'udstva na trajektóriu trvalo udržatel'ného 
rozvoj a , resp. spósobu života. 
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Část IV. 

Evropská dimenze globálních 

environmentálních a rozvojových 
problémů· 

EVROPSKÁ DIMENZE GLOBÁLNfcH PROBLÉMů 

12. Európska dimenzia globálnych environmentá! 
nych a rozvojových problémov 

12.1. Pan-európske konferencie ministrov životného 
prostredia a para/e/né konferencie mimov/ádnych 
organizácií (MVO) a environmentá/nych občianskych 

organizácií (ECOs) 

12.1.1. Globálny proces, dobříšska konferencia a luzernský proces 

Ak naša spoločnost' nemá upadnúť do stavu izolovanosti, provincionality 
a nezáujmu o globálne problémy, potrebuje byť o nich najpohotovejšie 
a najzasvatenejšie informovaná. Prlležitosťou získať takéto informácie sú najma 
významné medzinárodné podujatia, či už makroregionálneho, alebo celosvetového 
charakteru. Posledné štyri roky bol i na takéto podujatia bohatšie, než 
predchádzajúce desaťročia. Bolo by proti našim vlastným záujmom, keby sme 
výsledky týchto podujatí ignorovali. Podobne by smemali zúročiť i skúsenosti ich 
aktérov, oboznámiť sa so základnými dokumentami, ktoré tu boli prijaté, ako aj so . 
stanoviskami mimovládnych organizácií či komentármi k týmto dokumentom. 
Predložený materiál hodnotí, najma z pohl'adu mimovládnych ochranárskych 
organizácií (MVO), predovšetkým pan-európsku konferenciu ministrov životného 
prostredia európskych a najvplyvnejších mimoeurópskych krajín, ktorá sa 
uskutočnila koncom aprlla 1993 vo švajčiarskom Luzeme. 

Kým Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED' 92), vd'aka 
rekordnej účasti (114) hláv štátov nazývaná tiež Summitom Zeme, bola 
vyvrcholením určitého procesu, ktorý sa začal pred 20 rokmi prvou podobnou 
konferenciou v Štokholme, Luzern bol súčasťou dvoch procesov. V širokom zmysle 
následného "post-Rio" procesu, v užšom, regionálnom zmysle, procesu 
európskych konferencií ministrov životného prostredia, tradícia ktorých sa začala 
písať v máji 1990 v nórskom Bergene, pokračovala v írskom Dubline a punc 
oficiality, nálepku pan-európska a čestný prívlastok "Prvá" získala na zámku Dobříš 
pri Prahe. Ako sa konštatuje v ochranárskom memorande z Luzemu, dobříšska 
konferencia s názvom "Životné prostredie pre Európu" bola historickou udalosťou 
s vel'mi ambicióznymi dlhodobými ciel'mi: položiť základy Európskeho systému 
ochrany a obnovy životného prostredia, ako potenciálnej integrálnej súčasti 
podobného globálneho systému. Vytvoriť, uplatnit' a systematicky revidovať 
Program životného prostredia pre Európu, ako všeobecný rámec pre aktivity na poli 
životného prostredia na našom kontinente a hl'adať hodnoty kompatibilné 
s predstavou o rozvoji trvalo udržatel'ného typu. 

V Dobříši bol náš kontinent chápaný ako jednotný, vel'mi krehký ekosystém, 
strádajúci mnohými environmentálnymi problémami, ktorých riešenie si vyžaduje 
intenzívnu a dobre koordinovanú starostlivost', ako na národnej, tak aj na 
medzinárodnej úrovni. Ale nie len to. Pan-európske snahy o zlepšenie životného 
prostredia na našom kontinente sa v Dobříši považovali za najsl'ubnejšiu - ak nie 
jedinú - platformu pre žiadúcu integráciu východnej a západnej časti Európy, ktoré 
boli po štyri desaťročia od sebe oddelené Železnou oponou. Malo ísť o integráciu 
na báze spoločného prechodu na trajektóriu trvalej udržatel'nosti (sustainability) v 
chápaní d'alšieho rozvoja. 

Závery Dobříšskej konferencie boli sl'ubné. Ministri sa o.i. zaviazali: 
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a) zlepšit' Európsky informačný a monitorovací systém životného prostredia 
a urýchlene ustanovit' Európsku agentúru životného prostredia, ako inštitúciu 
Európskeho spoločenstva, ktorá by bol a otvorená aj pre nečlenov ES, 

b) koordinovat' európsku legislativu, programy a politiku v oblasti životného prostredia, 
vrátane regionálnych programov, programov pre vel'ké povodia a také dopravné 
systémy, ktoré rešpektujú životné prostredie, 

c) pokračovať v diskusii o zásadnych zmenách v hierarchii I'udských hodnot 
a sposoboch správania sa, 

d) zlepšit' fungovanie jestvujúcich medzinárodných organizácií, zameraných na životné 
prostredie a integrovať environmentálnu dimenziu do systému OSN, 

e) zintenzívniť ochranu prírody v Európe, 

f) publikovať správu "Stav životneho prostredia v Európe" do konca roku 1993, 

g) zorganizovať následnú konferenciu európskych ministrov životného prostredia va 
švajčiarskej konfederácii. 

Čo bolo charakteristické pre Dobříš? Určitý celoeur6psky entuziazmus a doraz, 
ktorý sa kládol na potrebu hl'adania trvalo udIŽatel'ných hodnot a ekologických 
i etických noriem. Táto problematika tvorila samostatný "tretí koš" v programe 
konferencie, čo sa nestalo nikdy predtým ani potom. Nepochybne to bolo v prvom 
rade odrazom filozofie iniciátora a hlavného organizátora celého podujatia, 
federálneho ministra životného prostredia - Josefa Vavrouška a takejto orientácii 
podujatia napomohol nemálo i otvárací prejav prezidenta Václava Havla 
a moderovanie "tretieho koša" filozofom Erazimom Kohákom. 

12.1.2. Správa "Životné prostredie Európy - Dobříšske hodnotenie" 

Táto kapitola je prevzatou recenziou správy Europe's Environment - The Dobříš Assessment 
(Cebecauerová, M., 1995). 

Europe's Environment - The Dobříš Assessment (Životné prostredie Eur6py -
Dobříšske hodnotenie) je prvou správou o stave životného prostredia Eur6py ako 
celku a zároveň jedným zo splnených závazkov, ktorý dali sebe a Európskej 
agentúre pre životné prostredie účastníci dobříšskej konferencie. 

Široko definovaný ciel' tejto publikácie zahfňa niekol'ko bod ov: rozvoj programov 
orientovaných na jednotlivé environmentálne problémy prekračujúce hranice štátov 
(1), vytvorenie bázy efektívnych opatrení, stratégií a polití k na pochopenie 
a riešenie environmentálnych problémov na národnej a regionálnej úrovni (2), 
poskytovanie informácií širokej verejnosti a tým podpora rastu vedomia 
a zodpovednosti za životné prostredie (3). 

Táto správa je prvou podobnou environmentálnou prácou, ktorá sa vzťahuje na 
kontinent ako na celok. Správa tak predstavuje východisko pre periodickú 
aktualizáciu a prezentáciu publikácie o stave životného prostredia Eur6py a vytvára 

. podpornú bázu pre tvorbu celoeurópskych informačných sietí. 

Prvá časť prezentovanej knihy s názvom Kontext približuje pracovné metódy 
použité v správe a analytickú štruktúru vzťahu medzi environmentálnym 
hodnotením, tvorbou účinných politických' nástrojov a zavádzaním 
environmentálnych postupov a návrhov do praxe. Správa zachytáva a vysvetl'uje 
zmeny a účinky na životné prostredie a poskytuje obsažný globálny obraz o stave 
životného prostredia Európy na začiatku devaťdesiatych rokov. Zber informácií 
o životnom prostredí v Európe trvá už niekol'ko desaťročí a niektoré európske 
krajiny zvyknú už dlhšie zostavovať svoje vlastné správy o stave životného 
prostredia ako ročné správy alebo menej pravidelné publikácie. Avšak nie zo 
všetkých štátov je možné použiť informácie rovnako objektívne, prístupné 
a porovnatel'né. V súčasnosti zaznamenávame nárast environmentálnych dát 
vďaka výskumu a monitoringu. Analytická štruktúra jednoduchej reťaze ukazuje 
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vzťahy medzi zdrojmi environmentálnych tlakov - I'udskými aktivitami na počiatku, 
tlakmi samotnými a ich dosledkami - environmentálnymi podmienkami 
a problémami na konci reťaze. Vzťah hodnotenie (Aký je stav životného 
prostredia?) - tlak (Čo sposobuje ta kýto stav prostredia?) - ludské aktivity (Čo je 
zdrojom týchto tlakov?) - problémy (Aké problémy možno identifikovat') je 
definovaný ako základný pracovný prístup. Životné prostredie sa v globálnej miere 
mení vďaka I'udským aktivitám, ktoré sposobujú environmentálne zmeny 
v biogeochemických cykloch. Tieto trendy spolu s demografickými a ekonomickými 
sa hodnotia v konfrontácii s trvalou udIŽatel'nosťou a ekologickou únosnosťou 
krajiny. Táto časť publikácie načrtáva opis Eur6py ako kontinentu zahfňajúc 
geografické vlastnosti a faktory - geologické, reliéfne, hydrologické, klimatické, 
dávajúce kontinentu špecifickú podnu pokrývku, vegetáciu a mozaiku využiti a 
krajiny. 

Druhá časť s názvom Hodnotenie zachytáva v jednotlivých kapitolách stav, 
dynamiku, kvalitu, trendy a problémy jednotlivých elementov: ovzdušie, rieky 
a jazerá, moria, poda, krajina, príroda a vol'ne žijúce organizmy, urbánne životné 
prostredie, 

Kapitola Krajinné typy podáva charakteristiku hodnot a funkcií hlavných tridsiatich 
kultúrnych krajinných typov a bližšie sa zaoberá typmi krajiny pod silným 
antropogénnym stresom. Analýza stavu ekosystémov, fauny a f16ry Eur6py 
vyúsťuje do rozpracovania osmych hlavných prírodných (resp. polo-prírodných) 
typov ekosystémov, ktoré bližšie charakterizuje. Krajinné typy, ekosystémy ako aj 
jednotlivé druhy rastlín a živočíchov si vyžadujú zlepšenie prostriedkov ich ochrany 
na medzinárodnej ako aj národnej úrovni. Životné prostredie miest a identifikácia 
najvačších problémov vybraných miest Európy sú načrtnuté v nasledovnej kapitole. 
Na záver tejto časti sa problematika I'udského zdravia zovšeobecňuje a hodnotí 
vzťah medzi zdravím Európanov a ich životným prostredím. 

V správe sú identifikované vážne hrozby a stresy, a to v tretej časti nazvanej Tlaky. 

V tejto časti sa snaží publikácia zachytiť prepojenie medzi I'uďmi, produkCiou 
tovarov a na druhej strane ich spotrebou. Množstvo vzťahov v týchto zložitých 
materiálových vazbách však dodnes nie je dostatočne dobre pochopených 
a vysvetlených. Demografické a ekonomické trendy ovplyvňujú v globálnej miere 
prírodné ako aj humánne procesy cez popu láci u a ekonomický rast. Počet 
obyvatel'ov planéty vzrástol za posledných 100 rokov viac ako trojnásobne 
a svetová ekonomika sa znásobila viac než dvadsaťkrát. Nerovnomerné rozloženie 
týchto trendov' vo svete možno dokumentovať známou skutočnosťou, že 
priemyselné krajiny dnes spotrebujú približne 80% svetových zdrojov, hoci 
reprezentujú len patinu svetovej populácie. 

Jedným zo stále pretrvávajúcich problémov, ktorým sa zaoberá táto časť publikácie, 
je problém, ako riešit' nároky na prírodné zdroje v zmysle trvalo udIŽatel'ného 
rozvoj a. Samostatná kapitola monitoruje prírodné zdroje a rozdiely medzi (relatívne) 
obnovitel'nými a neobnovitelnými zdrojmi. Analýza emisií vo vzduchu a vode, trendy 
v produkcii odpadov, vplyv hluku a žiarenia - to sú ďalšie problémy opisované 
v tejto časti práce. Množstvo chemikálií používaných v životnom prostredí má 
zhubný vplyv na I'udské zdravie ako aj ekosystémy. Prírodné a človekom 
pOdmienené hazardy ovplyvňujú životné prostredie a jeho potenciálne využitie pre 
I'udské aktivity. 

Štvrtá časť tudské aktivity prezentuje osem kl'účových sektorov I'udskej 
Spoločnosti, ktoré sú najvážnejšími zdrojmi tlakov na životné prostredie: výroba 
energie, priemysel, doprava, pol'nohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, 
turizmus a rekreácia a napokon komunálna sféra. Kapitola Energia hodnotí prvky 
cyklu: produkcia primárnej energie - jej transformácia - konečné využitie. Súčasné 
využívanie fosílnych palív a jadrovej energie musí byt' v budúcnosti nahradené 
novými energeticko-produkčnými postupmi. Tvorba emisií a odpadu a využívanie 
prírodných zdrojov sú v jednotlivých regiónoch Eur6py rozložené vel'mi 
nerovnomerne. Nasledujúce kapitoly sa orientujú na analýzu súčasnej situácie 
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a nových smerov vývoj a V doprave, pol'nohospodárstve a lesnom hospodárstve. 
Globálne narastajúci turizmus a rekreácia vytvárajú silné tlaky na životné prostredie 
a sposobujú vznik oblastí oh rozených "rekreačným priemyslom". 

Vzájomný vzt'ah medzi požiadavkami, ktoré kladie človek na prírodu, a možnost'ami 
čerpat' prírodné zdroje, zohráva najvýznamnejšiu rolu pri hodnotení trvalej 
udržatel'nosti I'udských aktivít. Svetová ekonomika, celá I'udská spoločnost' ako aj 
všetka biota sú závislé na prírode, ktorá poskytuje základné podmienky pre život. 
V súčasnosti rastie závislost' rozvoja niektorých regiónov sveta na prírodných 
zdrojoch poskytovaných z iných, často vel'mi'vzdialených, území. ludia sa budú 
musiet' učit' akceptovat' hranice ekologickej únosnosti krajiny a udržiavat' rovnováhu 
medzi energiou a surovinami transformovanými do tovarov a na strane druhej 
znečistením a odpadom, ktorý je schopná absorbovat' a zneškodnit' samotná 
príroda. 

Postupy a stratégie riešiace environmentálne problémy sa podrobnejšie analyzujú 
v piatej časti publikácie, nazvanej Problémy. l hlavných problémov životného 
prostredia sa spomínajú nasledujúce: globál ne zmeny klímy, ubúdanie 
stratosferického ozónu, strata biodiverzity, antropogénne hrozby, acidifikácia 
prostredia, zvýšený obsah emisií vo vzduchu, chemické riziká, znečistenie a úbytok 
zdrojov pitnej vody, degradácia lesov, ohrozenie pobrežných zón, produkci a 
odpadu, stres miest. 

Posledná čast' správy nazvaná Závery podáva v celej šírke prehl'ad problémov 
životného prostredia, ktoré je treba riešit'. Vhodné transformačné procesy riadiacich 
a správnych subjektov, ako aj celospoločenská hospodárska orientácia sa musia 
preorientovat' smerom k trvalo udržatel'nému rozvoju. Cesta vývoj a európskych 
krajin vedie cez hl'adanie nových prístupov a pohl'adov na kvalitu I'udského života. 
ludia musia podporit' aktivity a stratégie založené na trvalej udržatel'nosti. 
Významnú úlohu v tomto procese zohráva environmentálna výchova a nárast 
všeobecného vedomia. Tieto súhrnné závery 'predstavujú impulz pre aktivity 
a výskum alternatívnych ciest vývoja. 

Správa a jej závery boli poskytnuté jednotlivým vládam a medzinárodným 
organizáciám, záujmovým skupinám, úradom a mimovládnym organizáciám. 
Európska komisia a Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) umožnili 
distribúciu tejto publikácie i pre širokú odbornú i laickú verejnost'. Na zostavenie 
tejto správy sa vytvorila všeobecná informačná báza spol'ahlivých a vzájomne 
porovnatel'ných údajov. 

12.1.3. Luzern 

O tom, že sa uskutoční nasledujúca pan-európska ministerská konferencia i o tom, 
že sa uskutoční vo Šv~jčiarsku, rozhodla prítomnost' švajčiarskeho prezidenta pána 
Cottiho v Dobříši a jeho nadchnutie sa myšlienkami, ktoré tam odzneli. Obdobie od 
Dobříše po Luzern sa nazývalo Dobříšskym procesom. 

ťudské hodnoty a trvalo udržatel'ný život 

Čo tvorilo súčast' tohto procesu a s čím prišli ministri životného prostredia 
i mimovládni ochranári do Luzernu? 

Na prípravu konferencie sa okrem organizačného prípravného výboru ustanovili 
štyri pracovné skupiny, ktoré sa sústredili na: 

1. prípravu správy "Stav životného prostredia v Európe", 

2. akčný program pre strednú a východnú Európu, 

3. začínajúci Program životného prostredia pre Európu, 

4. ochranu prírody. 
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Ako je zrejmé z názvov problémových okruhov, bola diskusia o I'udských hodnotách 
úplne vypustená, čím celý dobříšsky proces smerujúci k Luzernu stratil jednu 
z podstatných dimenzií. To sa prejavilo ako na atmosfére okolo prípravy a priebehu 
ministerskej konferencie ako celku, tak aj na charaktere jednotlivých prerokúvaných 
dokumentov. Mimovládne organizácie to vo svojom Memorande označili za 
podstatnú chybu a dorazne trvali na tom, aby sa tento aspekt do ministerskej 
agendy vrátil. Preto aj obsiahla a myšlienkovo najhodnotnejšia čast' ochranárskeho 
Memoranda sa venovala práve tejto problematike. lostavenia kapitoly o I'udských 
hodnotách a trvalo udržatel'nom živote sa ujal Josef Vavroušek s medzinárodným 
kolektívom. Od volieb 1992 už nebol ministrom životného prostredia, ale 
predsedom mimovládnej organizácie s názvom "Spoločnost' pre trvalo udržatel'ný 
život". O čo jeho neúčast' oslabila ministerský "tím", o to jeho návrat posilnil tábor 
ochranárov. 

Kapitola ochranárskeho Memoranda z Luzernu o I'udských hodnotách sa začína 
konštatovaním, že mimovládne ochranárske organizácie sú presvedčené o tom, že 
bez hlbokých a všeobecných zmien I'udských hodnot a následnej reorientácie 
životného štýlu, ako aj pravidel rozhodovania a správania sa, niet cesty k trvalo 
udržatel'nej budúcnosti. 

Vzhl'adom na vysoko aktuálne mravné posolstvo, rád by som odcitoval podstatné 
časti tejto kapitoly: 

1. Etické korene ekologickej krízy 

Priame dosledky rozsiahlej devastácie životného prostredia, ktoré krok za krokom vedú 
ku katastrofe, sú celkom zrejmé: my, obyvatelia leme, spotrebovávame príliš mnoho 
energie a surovín, produkujeme enormné množstvo odpadov, ničíme podu, lesy, rieky 
a moria, zabíjame vol'ne žijúcich živočíchov a zraňujeme našu planétu mnohými ďalšími 
sposobmi. 

Súbor sekundárnych faktorov, ktoré prispievajú k ekologickej kríze, zahfňa plytvajúci, 
konzumný štýl života jednej patiny I'udskej populácie, ktorý kontrastuje s hlbokou biedou 
alebo dokonca hladomorom iných častí populácie; zavádzanie technológií a výrobkov, 
poškodzujúcich životné prostredie, rovnako ako aj ekonomických systémov, necitlivých 
k životnému prostrediu; absencia verejného povedomia o enilironmentálnych 
problémoch; nedostatočná environmentálna výchova a vzdelanie, poznačujúca 
dokonca i vedecké myslenie. 

Ale koreňom všetkých vyššie spomenutých príčin globálnych environmentálnych 
problém ov je jeden kl'účový faktor: I'udské hodnoty, ktorými je presiaknutá 
a determinovaná naša euroamerická či "severná" kultúra. 

Sebectvo, hedonizmus a ziskuchtivost' sú hlavnými hnacími silami "severných" 
ekonomík, ale súčasne jedmi, ktoré otravujú vzt'ahy medzi I'udmi, rovnako aj medzi 
I'udskou spoločnost'ou a prírodou. 

Totalitné režimy krajín bývalého sovietskeho bloku viedli k ďalšiemu extrému: narušili 
sebadoveru I'udí a ich zmysel pre osobnú zodpovednost' voči ostatným I'udom 
a životnému prostrediu a tým tiež ich schopnost' prijímat' rozhodnutia. Mnohí z nich teraz 
slepo obdivujú konzumnú, plytvajúcu spoločnost'; tieto myšlienky agresívne podporuje 
masívna reklama, ktorá len prehlbuje nedostatočnost' v chápaní nepriaznivých 
dosled kov takéhoto chápania života. Iní sa snažia nájst' nové vyhliadky do budúcnosti 
v netolerantných nacionalistických, etnických, alebo náboženských ideológiách; príčinou ' 
je neistota a vplyv nevyhnutného a žiadúceho rozpadu starého komunistického režimu, 
avšak bez receptu, ako hl'adat' a nachádzat' nové spol'ahlivé perspektívy. 

Na oboch stranách bývalej Zeleznej opony, ktorá rozdel'ovala Európu štyri desat'ročia, 
možeme nájst' vel'mi hlboké a zásadné etické deviácie, ktoré prispievajú k jestvujúcim 
formám poškodzovania životného prostredia, ale tiež k rastu sociálnych, politických 
a ekonomických napatí, ktoré náš kontinent ohrozujú nebezpečím chaosu a násilia. 
Západná čast' Európy sa nemože spoliehat' na novú "elektronickú oponu", ktorá by bola 
vybudovaná na jej západných hraniciach a ktorá sa už dnes rysuje na hraniciach medzi 
Nemeckom na jednej strane a Pol'skom či Českou republikou na strane druhej. 
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Vyhnúť sa nebezpečenstvám plynúcim z ďalšieho znečisťovania vzduchu a vody, 
sociálnych výbuchov, anarchie, reťazových bankrotov, násilia a kriminality, ako aj 
ohromných migračných vín, smerujúcich z východu a juhu na jednej strane, a odvrátiť 
nebezpečenstvá spojené s pokračovanim egoistického a plytvajúceho západného 
sposobu života na strane druhej, sa dá jedine prostrednictvom pan-európskej 
kooperácie, založenej na našom zmysle pre solidaritu a prirodzenú zodpovednosť. 

2. Zmena hodnot, ako hlavná podmienka trvalo udfŽatel'ného života 

Zásadné zmeny I'udských hodnot sú "conditio sine qua non" všetkých pokusov 
o realizáciu trvalo udržatel'ného sposobu života. Mali by sme hl'adať také hodnoty, ktoré 
by nás mohli doviesť k humanizmu a harmónii medzi človekom a prírodou, medzi 
I'udskou spoločnosťou a jej prostredím. Mali by sme sa dať poučiť a inšpirovať nielen 
európskou históriou, venovať pozornosť hodnotám zabudovaným v európskej kultúre od 
jej začiatkov, ale inšpirovať sa aj kultúrami mimoeurópskych národov. 

Je vysoko pravdepodobné, že hodnoty úcty k životu a prírode, zmysel pre demokraciu 
a vzájomné súvislosti, rovnako ako aj osobná zodpovednosť každého jednotlivca za 
vývoj spoločnosti a stav prírody, holistický prístup a tvorivosť, by mohli a mali formovat' 
hodnoty I'udí, ktoré by viedli smerom k trvale udržatel'nej budúcnosti. 

Musíme n$jsť rovnováhu medzi I'udskými právami a slobodou na jednej strane 
a I'udskou zodpovednosťou za ostatné bytosti a celú planétu Zem na strane druhej, 
medzi individualizmom a kolektivizmom, medzi sebauspokojovaním a rešpektovaním 
prírody, vzhl'adom na to, že sme len vel'mi malou súčasťou živého sveta. 

3. HI'adanie a šírenie hodnot novej budúcnosti 

Úlohy, o ktorých hovoríme, sú pravdepodobne najdoležitejšími úlohami našej doby, 
,úlohami nielen pre ekológov, teológov, sociológov, psychológov, ekonómov, 

obchodníkov, pedagógov a špecialistov z mnohých ďalších profesií, 'ale pre každého 
obyvatel'a náš ho kontinentu a planéty Zem. 

Balo by žiadúce, aby sa sociológovia, politici, filozofi a teológovia zamerali na 
vyhodnotenie nepriaznivých ekologických dosledkov konzumného sposobu života 
spoločnosti, agresívnej reklamy, sebedva, hedonizmu a iných "západných" hodnot, 
ktoré ovplyvňujú nielen bohatý Sever, ale aj chudobný Juh, podporujú trvalo 
neudržatel'ný charakter rozvoj a a prebúdzajú frustráciu a nenávisť u chudobných I'udí, 
vedomie ktorých je "znečistené" podivnými, nebezpečnými a reálne nedosiahnutel'nými 
hodnotami. Súčasne by mali hl'adať hodnoty, ktoré sú zlučitel'né s predstavou trvalo 
udržatel'ného života. Politici, novinári, učitelia, teológovia a vobec všetci, ktorí sa 
podiel'ajú na vzdelávaní a tvorbe verejnej mienky, by mali mať, podl'a nás, morálnu 
povinnosť vysvetl'ovať etické korene globálnej i regionálnej krízy a mali by viesť 
obyvatel'ov Zeme k poznaniu nevyhnutnosti prijať nové hodnoty, založené na zmysle 
pre zodpovednosť, solidaritu, na úcte k životu, altruizme, uvedomelej skromnosti a iných 
"udržatel'ných" hodnotách. 

Politici, politológovia, ekonómovia, právnici a všetci obyvatelia by sa mali spolupodiel'ať 
na zlepšovaní jestvujúceho demokratického systému a národných, rovnako ako aj 
medzinárodných inštitúcií, ktoré by mohli podporiť "udržatel'né hodnoty". Decentralizácia 
rozhodovacieho procesu sebaorganizujúcich, resp. autoregulačných aktivít na národnej 
i miestnej úrovni, by mohli byt' základnými predpokladmi pre skutočnú účasť I'udí, 
rovnako ako aj pre prebudovanie regionálnych polouzavretých energetických systém ov 
a tokov surovín a pre obnovu ekologickej rovnováhy v krajine. 

Súčasne stojíme tvárou v tvár nevyhnutnosti dramatických zmien jestvujúcich 
ekonomických systémov tak, aby bola zachovaná ich efektivnosť, ale aby sme sa 
súčasne vyhli, alebo aspoň minimalizovali, enormný tlak na nadbytočnú spotrebu 
a "vynaliezanie" nových umelých I'udských potrieb. V prvej fáze by mal i byt' zavedené 
nové ekonomické nástroje, ako sú napríklad energetické dane tak, aby sa zvýšila 
environmentálna citlivosť trhu, ale súčasne by smemali pripravovať ovel'a radikálnejšie 
zmeny, založené na "ekologickej ekonomike", ktorá má silný vplyv na priemysel, 
pol'nohospodárstvo, energetiku, dopravu a iné I'udské činnosti. Zavedenie technológii, 
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ohl'aduplných voči životnému prostrediu a rozšírenie sortimentu a podpory ekologickým 
výrobkom je absolútnou nevyhnutnosťou. 

Politici a zákonodarcovia by mali - v súlade so závazkami z Dobříše a Rio de Janeira -
systematicky zdokonalovať ako národnú, tak aj medzinárodnú legislativu, uplatňovať, 
podporovať a zvyšovať autoritu "udržatel'ných hodnot", ako základného rámca I'udských 
aktivít. 

Je ale možné, že hlavná morálna zodpovednosť za rozširovanie I'udských hodnot, 
podporujúcich I'udskosť a úctu k životu a prírode, je v rukách umelcov - spisovatel'ov, 
hudobníkov, básni kov, maliarov a iných. Mohli by a mal i verejnosti navrhnúť nové 
vzorce správania, orientované viac na udržatel'ný sposob života. 

Úloha mimovládnych organizácií v procese hl'adania a internalizácie 

Mali by iniciovať celý tento proces, poskytnút' skutočné príklady uplatnenia 
"udržatel'ných hodnot" a vytvoriť korektívnu spatnú vazbu všetkým formálnym 
štruktúram. Program v Luzerne, pripravený miestnymi mimovládnymi ekologickými 
aktivistami, bol jednou z ukážok samostatnosti, nezávislosti a svojpomoci. 

Budúca pan-európska sieť národných a medzinárodných organizácií, zameraných 
na trvalo udržatel'ný sposob života, by mohla vytvárať rámec pre mnohé aktivity 
mimovládnych organizácií. 

Mažeme dúfať, že nám ešte zostáva nejaký ten čas na hl'adanie a skúmanie 
"udržatel'ných hodnot", ktoré vedú k humanizmu a harmónii medzi človekom 
a prírodou. Ale času zostáva pravdepodobne vel'mi málo a my ho nemažeme 
strácať. 

Luzernská konferencia mala jedinečnú príležitosť iniciovať a systematicky podporovať 
všetky vyššie zmienené aktivity, ktoré vedú k orientácii na "udfŽaterné hodnoty". 
Mimovládne organizácie veria, že ministri životného prostredia cítia celú ťarchu 
zodpovednosti, ktorá na nich spočíva v tejto oblasti. " 

Čast' ochranárskeho Memoranda z Luzernu, adresovaného európskym ministrom 
životného prostredia, obsahuje vo svojom závere nasledujúce návrhy 
a odporúčania: 

1. Iniciovať všestranne zamerané, vyčerpávajúce výskumné programy, orientované 
najma na: 

a) analýzu I'udských hodnot, ktoré povedú európske národy na trvalo 
udržatel'nú cestu rozvoja; 

b) pri hl'adaní "trvalo udržatel'ných hodnot", zlučitel'ných s trvalo udržatel'ným 
životom, sa musíme snažiť nachádzať v Európe nové etické princípy. 

Tieto programy by sa mali spustiť ako na vládnej, tak aj na mimovládnej úrovni. 

2. Požiadať vyznavačov všetkých vierovyznaní, aby sa snažili identifikovať, 
podporovať a šíriť hodnoty trvalo udržatel'ného života; sme pripravení na úzku 
spoluprácu pri odhal'ovaní koreňov našej civilizácie. 

3. Trvať na nevyhnutnosti posilnenia a prehlbenia všeobecného ekologického 
vzdelania tak, aby trvalo udržatel'né hodnoty boli integrované do celého systému 
výchovy a vzdelávania, počínajúc materskými a základnymi školami a končiac 
výchovou dospelých;zdorazňujeme prioritu výchovy učitel'ov v tomto smere. 

4. Odporúčame zabudovať hodnoty trvalej udržatel'nosti do celého právneho systému, 
a zvlášť sa sústrediť na environmentálne občianske trestné právo, ako aj daňové 
a ďalšie ekonomické zákony. 

5. Odporúčame zabudovať tieto hodnoty aj do celého ekonomického systému, 
posilňovať . ekologicky priaznivé činnosti a znevýhodňovať procesy, ktoré 
predstavujú nebezpečie pre človeka i prírodu; súčasne veríme, že bude základným 
záujmom všetkých podnikov, v prípade naznačených legislatívnych 

..... 
II II 

I, 

I I 

ČASU NA HLEDÁNI 

"UDRŽITELNÝCH 
HODNOT" VEDOucíCH 
K HUMANISMU A 
HAR/IIONII JE JENOM 
VELMI MÁ.Lo - NESMíME 
HO PROTO ZTRÁCET 

191 



NEVlÁDNi ORGANIZACE 
VYJÁDŘilY POTŘEBU 

v.VuEMNÉSPOlUPRÁCE 
ODBORNíKŮ NA POLI 
OCHRANY PŘíRODY 

NEJDISKUTOVANĚJšíM 
DOKUMENTEM BYL 

"ENVIRONMENTÁLNí 
AKČNí PROGRAM PRO 
STŘEDNí A VÝCHODNí 

EVROPU" 

192 

OHROŽENA PLANETA na prahu 21.stoleti 

a ekonomických úprav, aby prijali trvalo .udržatel'nú stratégiu, ako základný faktor 
svojho "prežitia". 

6. Navrhujeme zmenit' kvantitatívne indikátory národnej, rovnako ako aj individuálnej 
prosperity, ktoré sú jednostranne orientované na rast (napr. hrubý národný produkt, 
príjem na jedného obyvatel'a a pod.) kvalitatívnymi ukazovatel'mi, orientovanými na 
kvalitu života a ochranu životného prostredia. Materiálna spotreba, založená na 
umelo vyvolaných I'udských potrebách, by mala byt' obmedzená a nahradená 
kultúrnou spotrebou, .orientovanou na vnútorné, duchovné hodnoty. 

7. Trvat' na tom, že prehlbovanie demokracie s najširšou možnou účast'ou má 
podstatný význam pri zavádzaní trvalo udržatel'ných hodnot. 

8. Oslovit' spisovatel'ov, hercov, hudobníkov, maliarov, fotografov a všetkých ostatných 
umelcov, rovnako ako aj novinárov a d'alších zástupcov masmédií, aby sa zúčastnili 
na identifikácii a šírení trvalo udržatel'ných hodnot. 

Tieto opatrenia je treba prijať tak:;;koro, ako je to len možné, lebo životné prostredie 
už začína byť nezvratne poškoden$ a vznikajú silné sociálne, politické 
a ekonomické napatia, sprevádzané nezriedka dokonca výbuchmi násilia. 

Ďalšia časť ochranárskeho Memoranda sa vyjadruje k materiálu pod názvom 
Ochrana prírody, ktorý vypracovala skupina expertov, zastrešená Radou Európy. 

Zástupcovia mimovládnych organizácií sa pozastavili už nad samotou 
skutočnosťou, že dokument si prisvojil prívlastok "celková stratégia", bez toho, že 
by sa jeho spracovatelia boli snažili o akýkol'vek dialóg, či dokonca konsenzus 
s d'alšími významnými subjektmi vládneho, či mimovladneho charakteru (vrátane 
tak významných celosvetových organizácif, akými je napríklad Svetový fond na 
ochranu prírody - WWF, Medzinárodná únia ochrany prírody - IUCN, Priatelia 
Zeme - FOEI, Greenpeace a d'alšie). Správa nepostihuje problematiku ochrany 
prírody komplexne a o niektorých dóležitých problémoch neobsahuje ani len 
zmienku. Málo je v nej akcentovaný význam mimovládnych organizácif v ochrane 
prírodya potreba ich podpory. 

Pre nás je zaujímavé, že komentáre mimovládnych organizácií k tomuto dokumentu 
sa týkajú najma situácie v post-komunistických krajinách strednej avýc,hodnej 
Európy, Ide napr. o jedinečnú prfležitost' odkupovania dosial' lacnej pódy za účelom 
zabezpečenia ochrany prírodných ekosystémov, ktoré sa na nej nach~dzajú. 
Nezdórazňuje sa perspektívna metóda odpúšťania časti 'zahraničných dlhov za 
protihodnotu serióznej ochrany cenných častí prírody (Debt for Nature Swaps). 
Mimovládne organizácie navrhujú vytvorenie celoeurópskeho zoznamu jestvujúcich . 
a potenciálne chránených území. Vyzývajú k predchádzaniu duplicitných aktivít 
lepšou koordináciou činností. Ponúkajú svoje skúsenosti pri tvorbe projektov 
prírode blfzkych, trvale udržatel'ných foriem turistiky v chránených územiach. 
Podporujú zámer školit' príslušných odborníkov, rovnako ako aj rozšíriť rozsah 
ekologicky orientovaných predmetov v školskom systéme. 

Mimovládne organizácie vyjadrujú záverom záujem rozpracovat' v tesnejšej 
spolupráci s Radou Európy myšlienky vyjadrené v predloženom dokumente. 

Najviac diskutovaným, ako na vládnej, tak aj na mimovládnej úrovni a zároveň pre 
nás najzaujímavejším dokumentom bol 300 stranový Environmentálny akčný 
program (EAP) pre strednú a východnú Európu, ktorý vznikol za podpory 
Európskych spoločenstiev, Svetovej banky a d'alších nadnárodných subjektov. 
Akčný program chcel dat' odpoved' na jeden z ústredných problémov 
predchádzajúcej konferencie v Dobříši, kde sa hojne frekventovali požiadavky na 
pomoc krajinám strednej a východnej Európy pri riešení problémov životného 
prostredia. 

EAP ponúka vládam východnej Európy strategické postupy, smerujúce pri 
minimalizácii nákladov k čiastočnému ozdraveni u životného prostredia a naznačuje 
princípya relevantné ciele pre investície vlád, obcí, rozvojových bánk a komerčných 
inštitúcií vo sfére životného prostredia. Stanovuje tiež prioritné okruhy činností 
a dokumentuje ich na konkrétnych príkladoch. Na rozdiel od čias revolučnej 
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a porevolučnej eufórie sa krajinám nášho regiónu dáva na vedomie, že rozhodujúcu 
ťarchu nákladov (až 95%) na ozdravenie životného prostredia, budú musieť zná šat' 
samy. "Peňazovod" Západ-Východ sa teda nekoná ani v tejto oblasti, na druhej 
strane aj tých odhadovaných 5% prostriedkov zvonka sa dá využit' efektívne, alebo 
neefektvíne .. Pravidlá na pridel'ovanie grantov a zvýhodnených úverov sú stále 
konkrétnejšie a prísnejšie v priamej vazbe na prehlubujúcu sa vtedajšiu 
hospodársku recesi u Západu i nie vždy najlepšie skúsenosti s využitím 
poskytnutých prostriedkov v našich krajinách. Štruktúra EAP obsahuje 0.1.: 

• kritériá pre výber priorít. SÚ to ochrana zdravia ("cena zdravia"), možnosť 
zabránenia ireverzibilným zmenám prírody ("cena straty fyzického 
a prírodného kapitálu") a minimalizácia nákladov včasným zásahom tam, 
kde by náklady v budúcnosti výrazne vzrástli ("cena času"), 

• návrhy na reformu jednotlivých politík. Pri energetickej politike sa 
jednoznačne odporúča odbúranie dotácií do cien energie. Podnetné 
v oblasti ekologickej politiky je konštatovanie, že opatrenia typu 
zlepšeného managementu, zlepšenej údržby a kontroly a podobné 
"měkké" opatrenia možu mať rovnaký, alebo i věčší efekt, než nákladné 
investície, 

• inštitucionálne predpoklady pre realizáciu politiky a investičnú činnost'. 
Vel'ký doraz sa kladie na proenvironmentálne inštitucionálne reformy, 
ucelenú a transparentnú štátnu ekologickú politiku, posilnenie pozície 
ministerstiev životného prostredia, rast významu ekologickej výchovy 
a vzdelávania, ekologických monitorovacích a informačných systémov, 
vedy, techniky a výskumu a na posilnenie mimovládnych ochranárskych 
organizácií, 

• krátkodobé investičné priority, 
• transhraničné otázky kontinentálneho a globálneho charakteru, 
• implikácie v oblasti financovania na národnej i medzinárodnej úrovni. 

Ciel'om EAP je v prvom rade vytvoriť spoločnú, konsenzuálnu platformu pre 
spoluprácu krajín Východu a Západu na súbore politických, inštitucionálnych 
a investičných akcií. Zároveň chce vytypovat' oblasti, kde je možná okamžitá pomoc 
na riešenie najvážnejších a najakútnejších environmentálnych problémov 
v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy. Svojim charakterom je 
EAP strategický dokument. Efektívny mechanizmus jeho praktickej aplikácie je však 
vecou d'alšej diskusie. Predpokladá sa, že tomuto účelu bude slúžiť inštitút 
s názvom "Project Preparation Facility", ktorý má predstavovať multilaterálny nástroj 
so spoločnými pravidlami, ktoré by platili pre všetkých zúčastnených: členov 
i nečlenov ES, EÚ, rovnako ako aj pre zúčastnené finančné inštitúcie. 

EAP chce byt' živým, otvoreným dokumentom, širokokoncipovanou stratégiou 
a súborom inštrukcií ako integrovať riešenie problémov životného prostredia do 
procesu ekonomickej transformácie krajín strednej a východnej Európy. 

Postoj mimovládnych organizácií (MVO) k EAP . . 

MVO z celej Európy pozorne sledovali celý proces prípravy EAP a SVOJI ml 
pripomienkami k nemu, účasťou na stretnutiach expertných skupín a vytvorením 
svojho vlastného programu pre Luzern i následné aktivity ovplyvnili celý proces. 
MVO pripravili kapitolu EAP, týkajúcu sa posilnenia ochranárskych organizácií. Táto 
otvorenosť voči názorom MVO je na jednej strane vítaná, na druhej však vyvoláva 
rad otáznikov; napríklad: je skutočne úloha, pripisovaná mimovládnym 
organizáciám v tomto procese adekvátna ich potenciálu? Nie je pre ne vyhradená 
len okrajová problematika, kým do podstatných vecí si vlády, ministri a banky aj tak 
nedajú hovorit'? Nekompromitujú sa MVO takouto formou spolupráce s vládnymi 
a finančníckymi štruktúrami? Nestrácajú vo vleku oficiálneho procesu svoju 
schopnost' uvažovat' a správať sa skutočne nezávislo? Nebolo by správnejšie 
a prínosnejšie, keby mimovládne organizácie išli úplne svojou cestou, nezávisle od 

CílEM EAP BYLO 
VYTVOŘIT SPOLEČNOU 
PLATFORMU PRO 
SPOLUPRÁCI VÝCHODU 
A ZÁPADU V RŮZNÝCH 
OBLASTECH ŽIVOTNíHO 
PROSTŘEDí 

193 



MVO v ZÁSADt EAP 
PŘNfrALY, OVŠEM 

povAžuJI HO JENOM ZA 

PRVNI KROK A 
uPozoRŇUJI NA MNOHÉ 

NEDOŘEŠENÉ, RESP. 
ABSENTWlcl PROBLÉMY 

194 

OHROŽENÁ PLANETA na prahu 21.s!oleti 

oficiálnych dokumentov a ministerských konferencií? Osobne som v ochranárskom 
Luzerne presadzoval kompromisné stanovisko. Ano, je treba si zachovať odstup, 
nadhl'ad, nezávislé videnie i myslenie, lebo jedine v tom prípade má dobrovol'né 
ochranárstvo zmysel, v tom sa líši od oficiálnych vlád no-byrokratických, 
diplomatických, či priemyselno-finančníckych, ale napokon i od akademicko
vedeckých štruktúr. 

Na druhej strane by bolo zrejme taktickou chybou cel kom ignorovať oficiálny 
proces, ktorý má na každodenný život a beh sveta dosial' predsa len věčší vplyv, 
než naše stretnutia a memorandá. Kompromis teda spočíva v tom, že je treba 
stretávať sa, spolupracovať a budovať nezávislé ochranárske štruktúry na jednej 
strane, a na druhej sa nad'alej snažiť zúčastňovať sa oficiálneho procesu 
a ovplyvňovať ho. 

Ako mimov/ádne organizácie hodnotili Environmentá/ny akčný program, 
prerokúvaný na ministerskej konferencii? 

V zásade ho vítajú, ako nepostrádatel'ný prvý krok. Zároveň kritizujú jeho 
jedr:loznačne západného ducha. Nejde tu o fundamentalistickú kritiku západných 
technol6gií a predností trhového hospodárstva, ale skor o upozornenie na fakt, že 
ani v Západnej Eur6pe ani v Severnej Amerike neboli dosial' environmentálne 
problémy vyriešené. V· skutočnosti tieto regi6ny neprispievajú ku globálnym 
problémom o nič menšou mierou, než krajiny strednej a východnej Eur6py. 
Západné vlády by mali zvážiť: 

• či venujú dostatočné úsilie rýchlemu prechodu na cestu trvalo 
udržatel'ného rozvoja, 

• či budú pomáhať vládam strednej a východnej Európy v tom, aby sa vyhli 
chybám Západu, alebo naopak, budú ich priamo či nepriamo nútiť k tomu, 
aby tieto chyby opakovali (napríklad nákupom technológií a výrobkov 
poškodzujúcich životné prostredie, podporou konzuinného životného štýlu 
a pod.). 

Na druhej strane MVO žiadajú vlády strednej a východnej Eur6py, aby svoje životné 
prostredie, ktorého kvalita je podmienkou budúceho prežitia, neobetovali 
krátkodobým ekonomických a sociálnym ciel'om. 

V Memorande sa tiež konštatuje, že v dokumente absentuje celý rad doležitých 
otázok, resp. adresných návrh ov na ich riešenie. Napríklad: 

1. Jadrová energetika: EAP obchádza zložité otázky, týkajúce sa budúcnosti jadrovej 
energetiky v krajinách strednej a východnej Európy. Podporu investicií do 
okamžitého zvýšenia bezpečnosti jestvujúcich reaktorov musí sprevádzať koncepcia 
ich urýchleného vyrad'ovania z prevádzky (najma čo sa týka zastaralých typov 
RBMK a WER, ktoré nemožno prebudovať tak, aby splňali medzinárodné 
bezpečnostné kritériá). Tieto možno nahradiť hospodámejším a racionálnejším 
narábanim s energiou, čistejšou a efektívnejšou konvenčnou výrobou, ako aj 
prechodom na obnovitel'né či alternatívne zdroje energie. 

2. Energetika všeobecne: V tomto smere je EAP mimoriadne málo obsažný. MVO 
žiadajú urýchlené uplatnenie navrhovaných energetických CO2 daní na území celej 

Európy, ako prvý krok k takým cenám energie, ktoré budú odrážať plné náklady na 
jej výrobu, teda aj .vplyv na znečistenie prostredia. Výnos z takejto inovovanej 
daňovej a cenovej politiky by sa mal investovat' do opatrení na redukciu C02, 
vrátane zvyšovania energetickej účinnosti, obnovitel'nosti a rozvoj a máloodpadových 
technológii. 

3. Doprava: EAP zlyháva v oblasti posilnenia a zlepšenia systém ov verejnej hromadnej 
dopravy. Individuálny automobilizmus sa stal jedným z hlavných prispievatel'ov k 
environmentálnym problémom v západných krajinách. V dokumente sa na jednej 
strane navrhuje odbúrat' dotácie do verejnej dopravy, ale na druhej strane sa 
nepožaduje plná internalizácia nákladov a dopadov automobilovej dopravy do cien 
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a poplatkov, súvisiacich s jej prevádzkou, čim sa umelo zvýhodňuje voči doprave 
hromadnej. 

4. Odpady: EAP takmer úplne ignoruje aj túto d61ežitú oblasť, v ktorej problémy majú 
výrazne rastovú tendenciu (napr. vo sfére obalových materiálov). Bolo by žiadúce, 
aby krajiny strednej a východnej Európy sa neutopili v západných obalových 
problémoch. Naopak, je vel'mi d61ežité podporiť recykláciu odpadov v týchto 
krajinách a zabrániť importu odpadov zo Západu do nich. 

5. Trvalo udržatel'ný rozvoj: Dokument sa zameriava hlavne na krátkodobé 
a terapeutické opatrenia, a nie na ucelenú koncepci u prechodu na cestu trvalo 
udržatel'ného rozvoja. Tento prechod, z dlhodobého hl'adiska nevyhnutný, je značne 
problematický pre zabehnuté západné ekonomiky, ale postkomunistické "krajiny 
v prechode" by sa mohli vyhnúť nejednej chybe Západu, keby zásady trvalej 
udržatel'nosti zabudovali do svojich politických, legislatívnych a hospodárskych 
systémov, v rámci ich práve prebiehajúcej zásadnej reformy. Západné ekonomiky 
odporujú predstave o trvalej udržatel'nosti a masivne prispievajú 
k environmentálnym problémom regiónu i celej planéty. SÚ zodpovedné za zmenu 
svojej orientácie a spoluzodpovedné za zmenu orientácie Východu. 

Ďalší významný, hoci len rámcový dokument, ktorý sa prerokúval v Luzerne, sa 
nazýva Environmentálny program pre Eur6pu. Ide o akýsi súhrn základných 
princípov a východísk, ktoré by mal i determinovať prechod Eur6py na cestu trvalej 
udržatel'nosti. Program vychádza z odporúčaní dobříšskej konferencie a snaží sa 
o aplikáciu záverov Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v eur6pskych 
podmienkach. Mal by sa dopracúvať súbežne s dokumentom Stav životného 
prostredia v Eur6pe a jeho gestorom je Eur6p~ka hospodárska komisia. 

V dokumente sa 0.1. hovorí o historickej zodpovednosti Eur6py a potrebe ustanoviť 
celoeur6psku environmentálnu platformu, ktorá by mala vychádzať z preventívnych 
prístupov a zásady "znečisťovatel' platí", doležitosti medzinárodných i národných 
stratégií trvalo udržatel'ného rozvoj a , vzájomného vzt'ahu medzi nedelitel'nosťou 
a vnútornou roznorodosťou eur6pskeho kontinentu, potreby technologickej 
spolupráce Východu a Západu pre zlepšenie životného prostredia (o.i. aj v záujme 
podstatného zvýšenia energetickej efektivnosti). Hovorí sa tiež o obrovskej 
príležitosti ekologizovať ekonomické systémy nášho regi6nu napr. v procese 
zavádzania novej daňovej sústavy, o doležitosti zhromažd'ovania a šírenia 
objektivnych informácií i nezastupitel'nom význame účasti verejnosti na celom 
procese, ako aj potrebe zdokonalenia tvorby a kontroly dodržiavania medzinárodnej 
environmentálnej legislatívy a d'alších relevantných otázkach. 

Ochranárske Memorandum reagovalo na program Životné prostredie pre Eur6pu 
replikou obsiahlejšou a podnetnejšou, než bol samotný oficiálny dokument. Hned' 
úvodom MVO konštatujú, že: "Krajiny Strednej a Východnej Eur6py sú pod stálym 
tlakom, a to ako zo strany časti svojej vlastnej verejnosti, tak aj od západných 
spoločností, vlád a rozvojových inštitúcií, aby nekriticky prijali západný model 
rozvoja, vrátane všetkých jeho nedostatkov, pričom zároveň západné krajiny stoja 
tvárou v tvár hlbokej recesii, vysokej nezamestnanosti, environmentálnym, 
sociálnym a d'alším problémom, ktoré signalizujú, že aj na tomto model i spoločnosti 
si mnohé vyžaduje zásadné zmeny. 

Musíme znova definovať sféry, hodnoty a perspektívy, na ktorých my, Eur6pania, 
chceme organizovať spoločný život. Procesy transformácie v postkomunistických 
krajinách paralelne 's recesiou na Západe, predstavujú v určitom zmysle jedinečnú 
príležitosť "na ochranu a revitalizáciu životného prostredia a tvorbu modelov 
pozitívneho vývoja, ktoré by mohli inšpirovať aj mimoeur6pske krajiny". 

Európa podstupuje hlbokú transformáciu s prvkami dekonštrukcie, a to nielen 
v Strednej a Východnej Eur6pe, ale aj na Západe. Je to obdobie, kedy 
spoločenstvá hl'adajú auton6miu na troskách národnej solidarity. Rodia sa nové 
štáty. Menšiny s novou intenzitou túžia po nezávislosti. To všetko sa odohráva na 
území, presýtenom zbraňami, kde zároveň prežívajú krivdy a konflikty zdelené po 
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predkoch. Naviac, anarchický hospodársky rozvoj spolu s chaotickou liberalizáciou 
iba zvýrazňujú disproporcie v európskej kvalite života, ktoré budú pretrvávať ešte po 
dlhé roky. 

Zlyhanie ekonomických systémov maže viesť k ozbrojenému vpádu do viac 
prosperujúcich oblastr. A koniec tohoto obdobia európskej dekompozície nie je 
dosial' v dohl'adne. 

Životné prostredie je prvkom zásadného významu v systérne európskej 
bezpečnosti. Zastaraným zariadeniam hrozia havárie. A I'ahko zranitel'né objekty 
typu jadrových či vodných elektrární sú I'ahkými obeťami v prípade občianskej 
vojny. 

Ako sa zdarazňovalo už v Brundtlandovej správe Naša spoločná budúcnosť: 
"Ničenie životného prostredia maže hrať významnú úlohu v reťazci príčin, vedúcich 
ku konfliktu a niekedy maže byť i jeho katalyzátorom. Bieda, nerešpektovanie 
I'udských práv a znehodnocovanie prostredia spolu s lokálnymi konfliktmi - tieto 
jednotlivosti interagujú komplexným a synergickým spasobom". 

Mimov/ádne ochranárske organizácie požadujú zásadné zaangažovanie sa v 4 
h/avných okruhoch: 

1. Potreba zmenit' medzinárodné pravidlá. Žiada sa udelit' mandát pracovnej skupine, 
tvorenej kompetentnými nezávislými osobnosťami a mimovládnymi organizáciami 
na vypracovanie správy o mieri a životnom prostredi pre budúcu konferenciu, ktorá 
by vyústila do návrhu účinných opatreni na zmiernénie vojenskej hrozby, vrátane 
hrozby pre životné prostredie. 

2. Pozitívny projekt budúcnosti, . ponúknutý všetkým Európanom. MVO vyjadrujú 
podporu európskej spolupráci na báze demokracie, ochrany I'udských práv a práv 
menšín. Súčasťou I'udských práv je aj legitímne právo všetkých Európanov na 
zdravé životné prostredie a ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva. Veria, že 
akcie na ochranu životného prostredia mažu urýchliť "rekonštrukciu" celej Európy 
a viesť k novým formám pan--európskej entity. Takáto aktivita predpokladá, že 
prehodnotíme jednotu kontinentu a diverzitu jeho kultúrneho dedičstva. 

3. Posilnenie davery. Predpokladá, že pan--európsky Súdny dvor bude kompetentný 
vo sfére hrozieb pre životné prostredie, trvalo udržatel'ného rozvoj a a ďalších 
integrálnych faktorov európskej bezpečnosti, bude schopný podporit' demokraciu 
a rešpektovanie I'udských práv, ako aj práv menšín. Hlavy európskych vlád sa 
žiadajú, aby v tomto zmysle dali širší mandát Európskemu súdnemu dvoru pre 
I'udské práva v Štrasburgu. 

4. Pan--európsky následný mechanizmus. Európa bude znova schopná dosiahnuť 
rovnovážneho stavu a zabezpečit' dlhodobejšiu stabilitu, len ak prehodnotí vyhliadky 
svojho ekonomického rozvoja. 

Štáty, zúčastňujúce sa na Luzernskej konferenci i podpísali Agendu 21 z Ria, ktorá 
je prvým krokom k takejto reorientácii. 

Jeden zo zásadných predpokladov dlhodobej stability bude solidarita so susednými 
regiónmi, najma so stredomorsko-černomorskou oblasťou. ' 

Podl'a Agendy 21 by mala vedúcu úlohu pri koordinovaní regionálnych 
a subregionálnych aktivít zohrávať regionálna komisia ·OSN. MVO preto navrhli 
založiť Európsku regionálnu komisiu pre trvalo udržatel'ný rozvoj na implementáciu 
Agendy 21, a to ešte pred koncom roka 1993. Táto komisia by mala mať vo svojej 
kompetencii: 

• navrhovať pan--európske dlhodobé stratégie trvalo udržatel'ného rozvoj a , 
• vytvárat' a vyhodnocovat' mechanizmy na prijatie takejto stratégie, ako 

základu Plánu environmentálneho rozvoj a Európy, Správy o stave 
životného prostredia, Akčného programu pre Strednú a Východnú Európu 
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(EAP), národných správ pre Komisiu OSN pre trvalo udržatel'ný rozvoj 
(UNCSD) a ďalších dokumentov, 

• monitorovať implementáciu Agendy 21, právnych nástrojov, finančných 
tokov vzťahujúcich sa k EAP, 

• podporovať "spoločnú zodpovednost" a "spojenectvo" pri zabezpečovaní 
prístupu k informáciám a podpore demokracie, . 

• prediskutúvať a schval'ovať Regionálnu správu pre UNCSD. 

MVO zároveň vyslovujú požiadavku, aby pripravovaná Európska agentúra pre 
životné prostredie (EEA), ktorej vznik iniciovala dobříšska konferencia, bola 
inštitucionalizovaná už počas najbližšieho summitu hláv štátov ES v júni 1993, sídlo 
by mala mať čo najbližšie geografickému stredu Európy, mala by byť otvorená pre 
všetky európske štáty, mimovládne organizácie by mali mať zastúpenie priamo vo 
výbore EEA a postupne by sa mala decentralizovať. 

ČO sa týka pripravovanej Správy o stave životného prostredia Európy, žiada sa 
zabezpečiť spoluúčasť mimovládnych organizácií. Reprezentanti MVO by sa mali 
stať plnoprávnymi člen mi skupiny zodpovednej za prípravu Správy a mal i by mať 
možnosť zásadne ovplyvniť už samotný rámec Správy pred tým, než bude pevne 
určený, vrátane výberu priorít. 

Mimovládne organizácie, zamerané na životné prostredie a rozvoj, organizácie 
spotrebitel'ov a iné sociálne hnutia bol i vyzvané k organizovaniu národných 
"okrúhlych stolov a o trvalo udržatel'nom rozvoji". Konzultácie na národných 
úrovniach by sa mali viesť v národných jazykoch. 

Požaduje sa zriadenie Európskeho strediska EIA (Environmental Impact 
Assessment - hodnotenie vplyvov na životné prostredie), ktoré by pomáhalo 
vládam, regionálnym a miestnym správam a spoločnostiam získať potrebné 
skúsenosti pri posudzovaní vplyvu plánov, pragramov a politiky na životné 
prostredie. Treba urýchlene harmonizovať environmentálnu legislatívu na pan
európskej úrovni. 

Správa fondov na podporu úsilia mimovládnych organizácií by sa mala 
uskutočňovať s pomocou mimovládnych organizácií. Mala by sa prijať povinnosť 
vypracúvať ročnú správu o dodržiavaní práv občanov na úplné informácie, ako aj 
o účasti občanova mimovládnych organizácií v súlade s Agendou 21 v každej 
európskej kraji ne. 

Európske štáty by sa mal i zaviazať, že behom 2 rakov od Luzernu prijmú v každej 
krajine národný zákon zabezpečujúci: 

a) právo verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí, 

b) prehl'ady o emisiách toxických látok, 

c) mechanizmus hodnotenia a komentovania procesu hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie verejnost'ou, 

d) právo mimovládnych organizácií na protestné akcie. 

Hospodárska recesia v Západnej Európe a potreba obnovy v krajinách Strednej a 
Východnej Európy vedú predstavitel'ov európskych krajín k potrebe tvorby 
programov na oživenie svojich ekonomík. Mnoho týchto programov počíta 
s rozvojom nových infraštruktúr. Tieto programy sa vel'mi často navrhujú a realizujú 
bez hodnotenia ich vplyvov na životné prostredie a trvalú udržatel'nosť ich rozvoj a. 

Mimovládne organizácie definujú princípy schém trvalo udržatel'nej ekonomickej 
obnovy Európy nasledujúcim spasobom: 

Ciel'om hospodárskej obnovy je zabezpečenie uspokojovania základných I'udských 
potrieb pre všetkých. Musí sa však uskutočňovať tak, aby to nenarušilo integritu 
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ekosystémov a uspokojovanie I'udských potrieb a práv nielen súčasnej, ale 
i budúcich generácií. Rozvoj musí chránit' biologickú i kultúrnu diverzitu a zaručovat' 
racionálne a úsporné využívanie všetkých prírodných zdrojov a energie, musí pine 
zohl'adňovat' princíp predvídania a prevencie, vylučovat' dvojakost' noriem 
a zabezpečovat' zapojenie verejnosti a právo na informácie. Ministri by sa mali preto 
zaviazat', že vo svojich krajinách presadia bezodkladne zavedenie posudzovania 
vplyvu rozvojových programov na životné prostredie a zverejnia výsledky tohto 
posudzovania. 

K vybraným problematickým sféram zaujali MVO nasledujúce postoje: 

1. Čo sa týka vývozu odpadov, vyjadrili svoje hlboké znepokojenie v súvislosti 
s ilegálnym transferom nebezpečných a ostatných odpadov medzi európskymi 
krajinami v smere západ - východ. Tento export by sa mal jednoznačne definovat' 
ako trestný čin významného celospoločenského dosahu, ako úmyselné 
poškodzovanie zdravia obyvatel'ov a urážka medzinárodných zákonov a konvencií, 
podpísaných európskymi krajinami. MVO žiadajú vlády všetkých európskych krajín 
bezodkladne prijat' opatrenia na recykláciu, prípadne bezpečnú likvidáciu odpadov 
v krajinách ich vzniku. 

2. ČO sa týka obalovej techniky, mimovládne organizácie pozorne sledujú snahy 
západného priemyslu obalov, nahradiť pozitívny systém recyklovatel'ných obalov, 
dosial' prevažujúci vo Východnej Európe, svojím systémom obalov v jednorazového 
použitia, bez ohl'adu na to, aké to bude mať d6sledky na životné prostredie a bez 
toho, aby sa prednostne zabezpečila recyklovatel'nosť týchto obalov. 

3. ČO sa týka pol'nohospodárstva: Tvárou v tvár vysoko intenzifikovanej 
pol'nohospodárskej vel'kovýrobe, ktorá dominuje ako v západnej, tak aj vo východnej 
Európe, MVO žiadajú zásadnú ekologizáciu, revitalizáciu a kultiváciu európskeho 
pol'nohospodárstva. Ďalší rozvoj "priemyselného pol'nohospodárstva" by sa mal 
prestať podporovat'. Týka sa to napr. Pol'ska s prevahou maloplošného 
pol'nohospodárstva a vyváženou pestrou štruktúrou využívania zeme, ktoré 
nesmieme dovolit' zničiť. Zároveň je treba urýchlene riešit' kritickú situáciu 
s obchodnými obmedzeniami ES v oblasti pol'nohospodárstva. 

4. ČO sa týka energetiky: Znečistenie, súvisiace s výrobou a spotrebou energie je 
jednou z hlavných príčin degradácie životného prostredia v krajinách Strednej 
a Východnej Európy. Zároveň je energetický sektor v týchto krajinách jednou 
z hlavných prekážok demokratizácie a prechodu na cestu trvalo udržatel'ného 
rozvoja. Okamžitá a zásadná reforma je nevyhnutnosťou. Európska energetická 
charta musí obsahovať aj právne závazné ustanovenia, zabezpečujúce ochranu 
životného prostredia vo sfére investovania i obchodovania v tejto oblasti. Je treba 
eliminovat' koristnícky import elektrickej energie na Západ z krajín, kde platia 
miernejšie environmentálne normy. 

Všeobecné závery ochranárskeho Memoranda z Luzernu 

"Uplynuli takmer dva roky od Dobříšskej pan-eur6pskej konferencie a jej vel'mi 
sl'ubných záverov. Za tento čas došlo na našom kontinente k radikálnym zmenám. 
V západnej časti Eur6py, čeliacej hospodárskej recesii, móžeme pozorovat' snahu, 
skór idealistickú, ale z dlhodobého hl'adiska predvídavú, o skutočnú pan-európsku 
spoluprácu, či dokonca integráciu, vel'mi obmedzenú a nesystematickú pomoc 
novo-vznikajúcim demokraciám v Strednej a Východnej Európe a podchvíl'ou 
dokonca i administratívne bariéry voči východným susedom. 

Prakticky všetky krajiny Strednej a Východnej Európy zápasia so zložitými 
vnútornými problémami, spojenými s komplexnými zmenami ich politických, 
ekonomických a sociálnych systémov. Potreba ochrany životného prostredia, ktorá 
sa nachádzala tak vysoko v rebríčku priorít v čase antikomunistických revolúcií, sa 
bohužial' často vytratila z myslí mnohých obyvatel'ov týchto krajín. Tento jav súvisí 
jednak s novovzniknutými možnost'ami, jednak s nutnosťou čelit' neočakávaným 
ťažkostiam, spojeným so zmenami ekonomík smerom k ekonomikám vol'ného trhu 
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a čiastočne aj so slepou vierou niektorých politikov, že privatizácia sama osebe je 
riešením všetkých problémov, vrátane ekologických. 

V niektorých z týchto krajín vznikli vážne nacionálne, etnické a náboženské napatia, 
ktoré v bývalej Juhosláviiviedli ku krutej občianskej vojne, v bývalom ZSSR ku 
kolapsu tohto kedysi mocného impéria a v bývalom Československu k rozdeleniu 
štátu. V niektorých prípadoch chýbala tiež vól'a ku spolupráci medzi krajinami 
Strednej a Východnej Eur6py - dokonca i na poli životného prostredia, ČO bolo 
čiastočne zapríčinené zlými skúsenost'ami s bývalou RVHP, čiastočne naivnou 
predstavou, že problémov postkomunizmu sa dá zbavit' "na vlastnú past". 

Celý postdobříšsky proces bol bytostne ovplyvnený týmito zmenami v eur6pskom 
politickom ovzduší. Na druhej strane, v priebehu tohto procesu boli položené 
základy budúceho Ekologického programu pre Eur6pu vo viac prepracovaných 
častiach, týkajúcich sa životného prostredia Strednej a Východnej Eur6py a ochrany 
prírody na našom kontinente. Avšak pri príprave patH:lur6pskych či dokonca 
celosvetových environmentálnych inštitúcií a pri hfadanl fudských hodnót, 
zlučitefných s filozofiou trvalo udIŽatefného rozvoja, sa nedosiahol prakticky žiaden 
pokrok. 

Na vládnej úrovni sa neurobili žiadne zásadné kroky na implementáciu záverov 
z Dobříše. Nebola založená Eur6pska agentúra pre životné prostredie. V priebehu 
konferencie UNCED v Riu nebola prezentovaná eur6pska politika, vedúca k trvalo 
udIŽatel'nému životu - starodávne delenie Eur6py do rozdielnych blokov stále 
dominovalo. Neurobili sa kroky k vytvoreniu nového, ekologickejšie orientovaného 
systému OSN a necítit' vážnejšie snahy o nájdenie fudských hod nót pre trvalo 
udIŽatel'ný rozvoj nášho kontinentu, či celej planéty a integráciu týchto hod nót do 
medzinárodného práva. 

Eur6pske environmentálne mimovládne organizácie nechcú bagatelizovat' pokrok, 
ktorý sa udial od Dobříšskej konferencie "Životné prostredie pre Eur6pu" v r. 1991. 
Súčasne ale nemóžu nevyjadriť pocit, že my, Eur6pania, sme prinajmenšom 
čiastočne stratili jedinečnú príležitosť na ochranu prostredia nášho spoločného 
domu, ale tiež na postavenie mostov medzi rozličnými eur6pskymi krajinami, 
z ktorých niektoré boli pochované v troskách pod nacionálnymi a etnickými tlakmi 
a konftiktmi, sebeckými tlakmi a osobnou túžbou po moci. 

Dúfame, že Eur6pa sa vráti spať k základným myšlienkam Dobřlšskej konferencie 
s osobitným zretel'om na I'udské hodnoty pre trvalo udIŽatefný rozvoj." 

12.1.4. . Sofia - oficiálny sofijský proces alebo "Životné prostredie pre 
Európu" 

Sofijský proces 

Luzernská ministerská konferencia privítala ponuku Bulharska stať sa hostitefskou 
krajinou konferencie "Životné prostredie pre Eur6pu" v roku 1995 v Sofii, čim sa 
započal prlpravný, tzv. sofijský proces. Aké nástroje pre jeho zabezpečenie prijali 
ministri životného prostredia a ostatní účastníci v Luzerne? 

Následne po prijatí Environmentálneho akčného programu pre strednú a východnú 
Eur6pu (EAP), ustanovila luzernská konferencia skupinu typu Task Force na 
implementáciu EAP za spolupredsedovania zástupcu krajin strednej a východnej 
Európya Hospodárskej komisie OSN pre Eur6pu (UN ECE) na rotačnom principe a 
so sekretariátom na póde OECD. EAP Task Force sa skladá zo zástupcov 
východoeur6pskych i západoeur6pskych vlád, medzinárodných organizácií, 
finančných illštitúcii, MVO, predstavitefov podnikatefských kruhov a obchodu, ako 
aj odborov. 
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Počas svojich stretnutl V Parlži V rokoch 1993 - 1994 Task Force rozpracoval 
program implementácie EAP a stanovil 4 hlavné smery: 

• poskytnúť pomoc šíreniu prístupov zakotvených v EAP a umožniť krajinám 
strednej a východnej Eur6py vypracovaf svoje vlastné národné 
environmentálne akčné programy, 

• rozbehnúť tréningové programy zlepšujúce schopnosf vyhfadávaf, 
pripravovaf a riadif prioritné environmentálne projekty, 

• vtiahnuf súkromný sektor do podpory pro-environmentálnych opatrení 
v podnikatefskej sfére, 

• zlepšiť manažment oblastí s prioritným významom ochrany. 

Luzemská konferencia iniciovala vznik Výboru na prípravu projektov (Project 
Preparation Committee - PPC) ako mechanizmu siefového typu na zlepšenie 
koordinácie medzi medzinárodnými finančnými inštitúciami (IFI) a donormi, ktorl 
majú záujem investovaf do ochrany životného prostredia v krajinách strednej 
a východnej Európy. Hlavnou úlohou PPC je podporovat', ciefovo zameriavat' 
a usmerňovat' investičné prostriedky do prioritných environmentálnych projektov. 
Zaoberá sa výlučne projektami spolufinancovanými donormi a IFI a nezaujlma sa 
o projekty len národného či bilaterálneho charakteru. 

Luzemská konferencia podporila iniciativu Rady Európy vyhlásit' rok 1995 za Rok 
ochrany európskej prírody, so špeciálnym dorazom na ochranu prírodných hodnot 
mimo chránených území. Do tejto kampane sa v roku 1995 zapojilo 40 európskych 
krajín, v ktorých sa pri tejto príležitosti uskutočnilo množstvo podujatf. Rada Eur6py 
zároveň pripravila pracovnú verziu dokumentu o Pan-európskej stratégii biologickej 
a krajinnej diverzity. 

Ministri životného prostredia odobrili príspevok ECE, týkajúci sa Prvkov dlhodobého 
environmentálneho programu pre Eur6pu, ktorý pokrýva sedem elementov, 
podstatných pre podporu environmentálneho zbližovariia v rámci Európy: 
technologická spolupráca pre lepšie životné prostredie, integrovaná prevencia 
a kontrola znečistenia, .ekonomické nástroje, prehfady o stave a vývoji životného 
prostredia v jednotlivých krajinách, environmentálne informácie, účast' verejnosti 
a medzinárodné právne nástroje. 

Následne po luzemskej konferenci i bol a vytvorená Pracovná skupina starších 
vládnych úradnlkov v rámci ECE ako ústredný koordinačný orgán, zodpovedný za 
dohfad nad následným procesom po luzemskej konferenci i a za prlpravu sofijskej 
konferencie. Na svojej scMdzi v Ženeve v r. 1994 zhodnotila dosiahnutý pokrok vo 
sfére medzinárodných aktivít, privítala nové iniciativy, ako napr. ustanovenie 
výborov a pracovných skupín a zdoraznila potrebu zahmút' neformálny sektor, 
vrátane priemyslu, poslancova koalícií národných MVO do prípravného procesu 
sofijskej ministerskej konferencie. 

Za významný pokrok v realizácii Environmentálneho programu pre Európu sa 
považuje publikovanie správy "Životné prostredie v Európe - Dobříšske 
hodnotenie" začiatkom roka 1995 Eur6pskou agentúrou pre životné prostredie EEA 
(pozri samostatná kapitola 12.1.2. - pozn. aut.). 

Deklarácia ministrov životného prostredia z regiónu Hospodárskej komisie 
OSN pre Európu (UN ECE) 

Deklarácia, ktorú prijali ministri životného prostredia 49 krajin, ako aj zástupcovia 
Eur6pskej komisie počas tretieho stretnutia v rámci procesu "Životné prostredie pre 
Európu" v dňoch 23. - 25. 10. 1995, pozostáva z 50 bodov usporiadaných do 
preambule a desiatich kapitol (Implementácia Environmentálneho akčného 
programu pre Strednú a Východnú Eur6pu, Financovanie životného prostredia 
v krajinách SVE, Obchod, priemysel a životné prostredie, Biologická a krajinná 
diverzita, Environmentálna a jadrová problematika, Environmentálny program pre 
Európu, Účast' verejnosti, Regionálne environmentálne centrum, Environmentálne 
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dohovory, Budúcnost) a z prílohy nazvanej Hlavné odporúčania Environmentálneho 
programu pre Európu. 

Hodnotenie procesu "Životné prostredie pre Európu" a sofijskej konferencie z 
pohl'adu environmentálnych občianskych organizácií (ECOs). 

Environmentálne občianske organizácie (čo je aktualizovaná náhrada za 
environmentálne mimovládne organizácie - pozn. aut.) konštatovali, že sa 
zúčastňovali prípravného procesu v priebehu celých dvoch rokov pred Sofiou. Aj 
keď záujem ECOs nebol vždy dostatočný, podarilo sa vcelku úspešne koordinovať 
spoluprácu medzi vel'kými medzinárodnými organizáciami, vrátane Priatefov Zeme, 
Greenpeace, WWF, rovnako ako aj medzi niekol'kými stovkami národných 
organizácií z celej Európy a USA, prítomnými v Sofii. 

V rámci prípravného procesu sa v porovnaní s minulosťou podarilo dosiahnuť 
vačšiu transparentnosť celého procesu ako aj účasť ECOs na ňom. Niektorým 
kl'účovým osobnostiam z radov zainteresovaných ECOs sa umožnila účasť aj na 
obyčajne uzavretých zasadaniach, na ktorých sa rokovalo o návrhu textu 
Ministerskej deklarácie. 

Ďalším úspechom bol vel'ký počet ministerských delegácií s účasťou zástupcov 
ECOs, pričom to plati o vačšine krajín strednej a východnej Európy (jednou 
z nemnohých výnimiek bol a v tomto smere Slovenská republika). Prítomnosť týchto 
zástupcova koordinácia s nimi bola zdrojom mnohých doplňujúcich informácií, 
myšlienok a podnetov. 

Horšie to bolo s akceptáciou návrhov a pripomienok ECOs v rámci prípravného 
procesu, ako aj samotného priebehu sofijskej konferencie. A tak celkové 
hodnotenie zo strany ECOs je zmesou sklamania a pozitivnych prvkov. 

1. V oblasti, týkajúcej sa účasti verejnosti, ECOs viedli od samého začií?tku 
kampaň za presadenie právne vymáhatefnej konvencie, zakotvujúcej pravidlá 
účasti verejnosti a právo na informácie. Zdá sa byť vysoko pravdepodobné, že 
podobná konvencia by mala byť prijatá na nasledujúcej ministerskej konferencii 
v roku 1998 v Kodani. Túto skutočnost' je možné považovať za víťazstvo ECOs. 
Doterajšie skúsenosti s praktickým uplatňovaním týchto práv zo strany vlád však 
často protirečia teoretickým právam, ako ich zvyknú vlády prezentovat'. 

2. ČO sa týka zlepšenia stavu životného prostredia v strednej a východnej Európe 
(SVE), EAP prijatý v Luzerne predpokladal výrazné environmentalne zlepšenia 
v tejto časti Európy. EAP požadoval od vlád v tomto regióne (rozumej SVE -
pozn. aut.). v prvom rade dobudovanie environmentálnej legislativy 
a administrativy. Žiadal taktiež odbúranie štátnych dotácií, podporujúcich 
nadspotrebu energie a vody, uplatňovanie trhu, vačšie zapájanie 
podnikatel'kého a mimovládneho neziskového sektoru, ako opatrení, ktoré viac
menej automaticky povedú k podstatným zlepšeniam. Finančná pomoc donorov 
zo Západu mala byť obmedzená len na vybrané oblasti. Vlády SVE neboli 
takýmto posolstvom nadšené. V Luzeme dúfali v konkrétne dohody o vi:\čšej 
západnej pomoci. Aj tak však odsúhlasili EAP a prisl'úbili jeho konkretizáciu 
v podobe Národných environmentálnych akčných programov (NEAP). Avšak 
vývoj, ako aj samotná sofijská konferencia ukázali, že vlády krajín SVE urobili 
v tomto smere málo. Ministerstvá životného prostredia postupne strácajú vplyv, 
majú obmedzený personál, chýbajú im zdroje. Odpor ostatných rezortov je silný. 
Na druhej strane, západná pomoc nerastie a konkrétne podmienky na 
poskytnutie požičiek sú často vhodnejšie na miestnej úrovni, kde však centrál ne 
vlády nechcú za ne poskytnúť štátne garancie. 

Medzinárodné ECOs realizovali dvojročný projekt na podporu mimovládnej 
účasti na EAP/NEAP procese. Napriek pomalému tempu napredovania je treba, 
aby tento proces pokračoval. Návrh ECOs na prípravu pracovného plánu, "ktorý 
podporí integráciu environmentálnych záujmov do procesu ekonomickej 
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a sociálnej transformácie v krajinách SVE", ministri podporili. Potenciálne to 
može viest' k podpore zeleného daňového systému, integrácii externých 
environmentálnych nákladov, čistej výrobe a pod. 

Finančné záležitosti sa diskutovali na uzavretom zasadaní PPC, proti čomu 
ECOs protestovali. Ale z tohto rokovania boli vylúčení aj oficiálni predstavitelia 
krajín SVE. Dánsky minister životného prostredia inicioval v roku 1994 diskusiu 
o "měkkých požičkách" na environmentálne investície v SVE. Stretol sa 
s odporom Svetovej banky a EBRD. Aj tak to však viedlo k zaujímavým 
diskusiám o sposoboch, ako urobit' environmentálne investície v SVE 
atraktívnejšími. 

3. V Luzerne sa dohodlo, že na Agendu 21 treba nadviazat' Environmentálnym 
programom pre Európu (EPE), založeným na správe o Stave životného 
prostredia v Európe, ktorá sa v tom čase nachádzala v štádiu rozpracovanosti. 
Správa (nazvaná Dobříšske hodnotenie) sa napokon ukončila s vel'kým 
oneskorením začiatkom roku 1995. Zástupcom ECOs sa podarilo dosiahnut' pri 
vypracúvaní správy celý rad vylepšení (napr. požiadavka zdaňovania leteckých 
paliv, redukcie mobility, čistých výrob či intemalizácie extemých nákladov, 
vrátane energetických, resp. CO2 daní). 

Tak či tak, EPE nie je ani zďaleka adekvátnou odpoveďou ani na Dobříšske 
hodnotenie, ani na Agendu 21. Postráda konkrétne ciel'ové horizonty, časové 
rozvrhy, aktérov i nástroje. A tak nie je pravdepodobné, že by sa stal účinným 
nástrojom ako pre ECOs, tak aj pre progresívnejšie vlády na aktivizáciu 
neochotných admihistratívnych štruktúr. 

4. Pan-európsku stratégiu biologickej a krajinnej diverzity považujú ECOs vo 
všeobecnosti za užitočný strategický dokument a netrpezlivo očakávajú, že 
budú prizvané k spoluúčasti na jeho implementácii, zastrešenej Radou Európy. 
Zároveň však ECOs okrem iného požadujú vytvorenie národných platforiem na 
implementovanie stratégie so zastúpením ako vládnych, tak aj mimovládnych 
organizácií ako aj to, že každá krajina pripraví národnú stratégiu biodiverzity, 
týkajúcu sa diverzity v rámci stratégie celoeurópskej. 

5. Jadrová energetika zostávala počas prípravy sofijskej konferencie tabu. Len 
posledné 4 dni pred príchodom ministrov sa táto otázka stala otvorenou. 
Pododobne ako v Luzerne, aj v Sofii sa vytvorili dve "myšlienkové školy". Hlavný 
prúd západných krajín vyjadroval obavy o bezpečnost' jadrových elektrámí 
v SVE. Podporili ich niektoré krajiny SVE v nádeji na konkrétnu pomoc Západu. 
Pod tlakom ECOs menšina európskych krajín trvala na svojej požiadavke 
z Luzernu upustit' v dlhodobom časovom horizonte od výroby energie z jadra. K 
6 krajinám z Luzemu (Rakúsko, Island, írsko. Luxembursko, Nórsko, Švédsko) 
sa pripojilo Dánsko a Lotyšsko. ECOs sa pokúšali urobit' súčast'ou agendy aj 
jadrové skúšky. Celý rad krajín, na čele s Dánskom, to explicitne podporil. 
Prijatý kompromisný text požaduje zákaz skúšok do konca pol roku 1996. 

6. ČO sa týka hostitel'skej krajiny, Bulharska, ECOs kritizovali novelu zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) z marca 1996, ktorá 
obmedzuje účast' verejnosti na procese posudzovania. V priebehu ministerskej 
konferencie bulharské i medzinárodné ECOs upozornili na to, že konkrétne 
kroky bulharskej vlády protirečia duchu Smernice o účasti verejnosti a práve na 
informácie, prijatej na konferenci i. Ďalším odsudzovaným aktom bolo 
znovauvedenie jadrovej elektrárne zastaralého typu - Kozloduj-1 - do 
prevádzky, a to práve dva týždne pred začiatkom konferencie. Západní experti 
s týmto rozhodnutím nesúhlasili. Verejná kritika, vrátane demonštrácií 
organizovaných Národným hnutím Ecoglastnost, spolu s politickým lobbovaním, 
vytvorili vel'ký tlak na bulharskú vládu. 

7. Svoj celkový vplyv na oficiálny proces hodnotili ECOs ako výsledok stratégie 
rovnováhy medzi zaangažovanost'ou a odstupom v záujme nezávislosti: 
vypracovali konštruktívne návrhy a boli pripravené pomoct' vládam v procese 
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vyjedná~~nia, ale zároveň si zachovávali kritický prístup k frustrujúcim 
tendenclam v celom procese a nahlas vyjadrovali svoje obavy pri každej 
vhodnej príležitosti. Nemožno povedat', že by environmentálne skupiny mal i 
dostatočný vplyv na prinútenie vlád urobit' niečo proti svojej vlastnej voli, avšak 
ECOs dokázali: 
• uplatnit' myšlienky, ktoré neboli natol'ko kontroverzné a v budúcnosti sa 

možu ukázat' ako užitočné, 
• podporit' požiadavky progresívnejších vlád, 
• dostat' do ministerskej' agendy problémy, ktoré by sa inak v nej 

pravdepodobne nezjavili, napr.: \ 
• závazok, týkajúci sa právne závaznej Konvencie o účasti verejnosti 

a práve na informácie, 

• potrebu' zaviesť zdanenie leteckých palív, 
• koncepciu čistej výroby, 
• potrebu konkrétneho pracovného plánu v rámci implementácie EAP, 

ohl'adom integrácie environmentálnych záujmov do procesov ekonomickej 
a sociálnej trasformácie. 

Podarilo sa to dosiahnuť vďaka: 

• serióznej priprave zo strany. ECOs, 
• účasti na všetkých relevantných zasadaniach, 
• rozdeleniu práce do jednotlivých pracovných skupín, 
• čistému, doveryhodnému mandátu, súc tvorení koalíciou medzinárodných 

a národných mimovládnych a neziskových organizácií, . 

• uplatnením si práva na účast', 
• zásluhou spojencov nastrane vlád, podporujúcich účast' ECOs. 

Vďaka ich vlastnej .angažovanosti sa prispevok ECOs spomína explicitne ako 
na mnohých miestach v Ministerskej deklarácii ·a iných dokumentoch, tak aj 
počas samotnej konferencie. 

Deklarácia mimovládnych organizácií (MVO) prijatá paralelnou MVO 
konferenciou, Sofia, 22. október 1995 

V Deklarácii MVO prijatej paralelnou konferenciou sa o.i. uvádza: 

"Environmentálne mimovládne organizácie, zastúpené v Sofii 21. októbra 1995, potvrdili 
svoje hlavné požiadavky adresované Ministerskej konferenci i "Životné prostredie pre 
Eur~pu", uvede~é. v materiál i "Quality Benchmarks for the 3rd Pan-European 
En~lro~mental Mlnlsters Conference, Sofia, 1995" a vyjadrili pol'utovanie nad tým, že 
v ramcl prípravy Pan-európskej konferencie ministrov životného prostredia sa dosia!' 
nepodarilo predložit' návrhy uspokojivých, trvalo udržatel'ných riešení európskych 
environmentálnych problémov. 

Účast' verejnosti 

Čo sa týka umožnenia účasti MVO na medzinárodných fórach, považujeme sofijský 
proces fa dobrý príklad a registrujeme rastúci počet krajin, ktoré zahrnuli zástupcov 
MVO do svojich delegácií. Chceli by sme povzbudit' ďalšie inštitúcie, aby nasledovali 
tieto pozitívne príklady. . 

Prijatie Smernice ECE na zabezpečenie prístupu k environmentálnym informáciám 
a účasti verejnosti pri rozhoqovaní o problémoch životného prostredia sa taktiež 
považuje za užitočný krok, napomáhajúci zlepšovaniu verejného povedomla, vrátane 
posilnenia významu MVO. Avšak stále je to ešte len prvý krok smerom k vážnejším, 
právne vymáhatel'ným konvenciám. 

Slabými miestami smernice sú mechanizmy, ktoré by mali zabezpečit' účast' verejnosti 
na rozhodovaní. Mala by sa vytvorit' pracovná skupina na rozpracovanie konkrétnejšej 
textácie, týkajúcej sa týchto oblastí, ktoré by sa mal i prijať a aplikovat' ako integrálna 
čast' spomínanej smernice. 

DEKLARACE 
NEVlÁDNíCH 
ORGANIZACí (SOFIE, 
ŘíJEN 1995) 
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ECE sa vyzýva zahrnúť MVO do hodnotenia direktív o slobode prístupu k informáciám 
o životnom prostredí, plánovaných na rok 1996. 

Implementácia smernice by sa mala starostlivo monitorovať za účasti MVO a výsledky 
využiť pri príprave právne vymáhatel'nej konvencie, ktorá zabezpečí uplatnenie 
demokratického práva na informácie a účasť verejnosti v ECE regióne. 

Vzhl'adom na životnú potrebu účasti verejnosti na rozhodovaní o vel'kých projektoch, 
vrátane napríklad tých, ktoré súvisia s využívaním jadrovej energie alebo vel'kých 
vodohospodárskych projektov, žiadame bulharskú vládu zrušiť dopinky k Zákonu 
o životnom prostredí, resp. vytvoriť právne podmienky pre účasť verejnosti ako základ 
úspešných environmentálnych stratégií. 

Voláme po podpore rozvoja MVO, vrátane výmeny skúseností, najma va vzťahu 
k environmentálnym MVO v strednej a východnej Európe, na zvýšenie ich vplyvu na 
národnej a medzinárodnej úrovni. Žiadame o podporu pri tvorbe siete nezávislých 
environmentálnych stredísk v krajinách bývalého ZSSR na podporu účasti verejnosti. 

Environmentálne MVO si predsavzali posilnovať spojenectvo s ministerstvami životného 
prostredia priamo úmerne s tým, ako pozícia životného prostredia klesá v politickej 
i verejnej agende. Vyzývame ministerstvá životného prostredia, aby túto ponuku 
spojenectva opatovali. 

Uvedomili sme si podstatnú doležitosť environmentálneho vzdelávania 
a environmentálneho povedomia pre trvalo udržatel'ný rozvoj v Európe. Preto žiadame, 
aby sa týmto aktivitám dostalo podpory va všetkých krajinách a aby boli integrované do 
celého vzdelávacieho systému a zvyšovania odbornej sposobilosti. 

Vyjadrujeme svoje znepokojenie nad tendenciami diskreditovať environmentálne MVO 
a brániť im v ich aktivitách, ktoré sa prejavili v niektorých krajinách. 

Environmentálny program pre Európu 

Vyjadrujeme pol'utovanie nad neschopnosťou Environmentálneho programu pre Európu 
(EPE) byť kreatívnym, progresívnym a povzbudivým. Mal to byť nástroj ministrov 
životného prostredia na vytváranie koalícií stými sektormi spoločnosti, ktorým ide 
o seriózne zlepšenie životného prostredia v záujme spravodlivej a trvalo udržatel'nej 
budúcnosti. Aj ked' EPE zahfňa niektoré nové prvky potrebné pri tvorbe rozvojových 
stratégií, postráda konkrétne ciele, algoritmy, časové horizonty, nástroje a úlohy pre 
krajiny starého kontinentu v závislosti na stave ich rozvoja a na tom, nakol'ko nadužívajú 
svoj environmentálny priestor. EPE mal slúžiť ako "prvá fáza" v rámci regionálnej 
stratégie implementácie Agendy 21. 

Apelujeme na ministrov zlepšiť EPE, aspoň s ohl'adom na nasledujúce ciele: 

• zrušenie dotácií na podporu využívania neobnovitel'ných zdrojov energie 
a zaviesť C02 dane do roku 1998. Výnosy z nich by mohli čiastočne slúžiť 
na zníženie možných negatívnych sociálnych dopad ov, 

• príprava a zavedenie (od r. 1997) Stratégie ochrany energie v krajinách 
ECE, vedúcej k 20%-nému zníženiu spotreby primárnej energie v Európe 
do r. 2010 a d'alšie zníženie tak, aby do r. 2050 všetky ECE krajiny 
zredukovali svoje emisie C02 na osobu tak, aby ich celková produkcia C02 
nepresahovala limity ich environmentálneho priestoru, 

• zintenzívnenie výskumu a využívania obnovitel'ných zdrojov energie va 
sfére dopravy (napr. solárna energia), 

• nulový rast (stabilizácia) v oblasti motorizmu v Európe do roku 2000. Po 
roku 2000 bude treba motorovú dopravu neustále redukovať, 

• aplikácia princípu "znečisťovatel' platí" v pol'nohospodárskej výrobe 
povedie k vytvoreniu spravodlivých "súťažných podmienok" medzi bežnými 
pol'nohospodárskymi praktikami a metódami trvalo udržatel'ného 
pol'nohospodárstva. Sem patrí aj internalizácia externých nákladov, 

• povinnosť dodržiavať environmentálne normy a regulatíva používané 
v Európe aj v prípade výrobkov či výrobných procesov exportovaných 
z Európy do iných častí sveta. 
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Jadrová problematika 

Bezodkladne začať s aktivitami, ktoré umožnia ukončiť výrobu energie z jadra ako aj 
ťažbu jadrového paliva v Európe do r. 2010. . 

Mala by sa uvaliť moratórium na všetky rozostavané či plánované jadrové elektrárne, 
napr. Machovce či Temelín. Západné krajiny by mali pomocť pri urýchlenom vyradení 
z prevádzky najnebezpečnejších reaktorov prevádzkovaných v krajinách SVE. Táto 
pomoc by mala zahfňať trvalo udržatel'né energetické riešenia na zabezpečenie 
potrebnej úrovne energetických služieb. 

Spoločenstvo vlád regiónu ECE nebolo ani zd'aleka úspešné pri naplňaní svojho 
závazku z Luzernu. Podl'a neho sa mali odstaviť najnebezpečnejšie jadrové reaktory tak 
rýchlo, ako je to len možné. Preto ap~lujeme na jednotlivé vlády, aby začali nezávislé 
bilaterálne a multilaterálne rokovania Východ-Západ na tému odstavenia jadrových 
zariadení, ako aj o zabezpečení ich náhrady čistejšími zdrojmi energie, alebo zvýšením 
energetickej účinnosti. 

Žiadame Bulharsko prehodnotiť jeho rozhodnutie opatovne uviesť do prevádzky jadrový 
reaktor Kozloduj-1, ked'že jeho bezpečnú prevádzku nie je možné zabezpečiť a nehody 
možu mať medzinárodné následky. 

Berúc do úvahy environmentálne a zdravotné riziká, žiadame okamžité ukončenie 
skúšok jadrových zbraní na celom svete. V súvislosti s tým upozorňujeme, že jadrové 
skúšky odporujú článku 15 Deklarácie z Ria, ktorú prijali všetky členské štáty OSN. 

Oobříšske hodnotenie 

Vzhl'adom na význam, ktorý majú poznatky za správy "Životné prostredie v Európe -
Dobříšske hodnotenie" pre informovanie verejnosti a formuláciu environmentálnych 
stratégií, MVO by privítali pravidelné aktualizovanie tejto správy. Navrhujeme, aby 
Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) získala mandát a prostriedky na 
splnenie tejto úlohy v úzkej spolupráci so všetkými kompetentnými štatistickými ai. 
orgánmi, ako vládnymi, tak aj mimovládnymi, va všetkých európskych krajinách. 

Environmentálny akčný program pre strednú a východnú Európu 

Pravdepodobne v žiadnej z krajín strednej a východnej Európy nie sú vytvorené 
podmienky pre účasť verejnosti na tvorbe a implementácii Národných 
environmentálnych akčných programov (NEAPs), čo predstavuje vel'ké riziko pre ich 
prijímanie a uskutočňovanie. 

Vzhl'adom na široké spektrum záhadných rozvojových plánov, ktoré sa pripravujú za 
bránami ministerstiev životného prostredia a vydávajú sa za NEAPs, požadujeme 
rešpektovať nasledujúce kritériá pre NEAPs: 

• konkrétne akcie, so.závaznými vecnými a časovými ciel'mi, 
• stanovenie finančnej náročnosti tej-ktorej akcie, 
• určenie pravidiel vyjednávania a komunikácie stými, ktorí budú 

plánovanými akciami postihnutí. 

Financovanie v strednej a východnej Európe 

Západné krajiny sa zameriavajú iba na kvalitatívnu stránku pomoci životnému 
prostrediu, zabúdajúc na stránku kvantitatívnu. Vychádzajúc z problémov uvádzaných v 
práve Dobříšske hodnotenie, ako aj za zlej ekonomickej situácie v SVE regióne, najma 

v nástupníckych štátoch po bývalom ZSSR, žiadame nárast západnej pomoci va sfére 
investícií do životného prostredia. 

Takzvaná viazaná zahraničná rozvojová pomoc, t.j. také poskytovanie pomoci za strany 
donorských krajín, kedy sa finančné prostriedky vracajú výlučne obyvatel'om 
donorských štátov a do nákupu ich technológií, sa javí byť vysoko neefektívna. Krajiny 
SVE sú nútené platiť drahých západných konzultantov, a nie je im umožnená vorba 
najlepších dostupných technológií, pretože nie sú súčasťou priamej ponuky. 

Západné krajiny sa nesmú vyhnúť svojej zodpovednosti za budúcu redukciu 
skleníkových plynov v spolupráci s krajinami SVE. 

Navyše, všetky aktivity využívajúce aj verejné zdroje by mali byť založené na 
demokratických princípoch kontrolovatel'nosti a otvorenosti. Poskytovanie informácií 
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o zdrojových tokoch v rámci krajín SVE prostredníctvom miestnych informačných 
jednotiek a publikácií je základnou podmienkou. 

Biodiverzita 

V rozpore s peknými slovami, ktoré odzneli z úst ministrov v Luzerne, biodiverzita po 
celej Európe klesá dokonca rýchlejšie, než kedykol'vek predtým. Pan-európska 
stratégia biologickej a krajinnej diverzity obsahuje množstvo užitočných prvkov a je 
vítaná. Avšak jej úspech pri odvracaní spomínaného poklesu bude závisieť do nájdenia 
praktických mechanizmov na jej účinné uplatňovanie. 

Tie štáty, ktoré ešte nepodpísali 4 hlavné konvencie, týkajúce sa ochrany biodiverzity, 
by tak mali urobiť ČD najskor. Západnú pomoc takým investíciám v krajinách SVE, ktoré 
poškodzujú biodiverzitu, je treba eliminovat'. Naopak, v rámci podporných programov, 
napr. PHARE či TACIS, je treba vytvoriť podmienky pre prioritné podporovanie ochrany 
biodiverzity vrátanevyužívania inštitútu EIA. Privatizácia v mnohých prípadoch vedie 
k poškodzovaniu oblastí s vel'kou druhovou rozmanitosťou - tento problém je treba 
riešiť medzi prvými. 

Je si treba priznať podiel krajin ECE na deštrukcii biodiverzity iných častí sveta a prijať 
konkrétne opatrenia na zmenu tohto stavu. 

Bezpečnosť a životné prostredie 

Akokol'vek pol'utovaniahodné sú straty na I'udských životoch v dosled ku vojenských 
akcií v časti regiónu, nemenej hrozivé sú i škody na životnom prostredí. Na nasledujúcu 
ministerskú konferenci u je treba predložiť návrh na spoluprácu v oblasti bezpečnosti 
a životného prostredia, vrátane konceptov regionálnej stability, rozvojovej spolupráce 
a dialógu medzi kultúrami a civilizáciami. 

Budúcnosť 

Vítame iniciatívu dánskej vlády zaradiť do programu ministerskej konferencie v r. 1998 
aj okrúhly stol na tému účasti verejnosti organizovaný MVO a umožňujúci otvorenú 
diskusiu ministrova environmentálnych MVO. 

V záujme toho, aby sa otázky trvalo udržatel'ného rozvoja dostali na vyššie priečky 
v politickej agende a diskutovali sa v širšom kontexte, ministri by mali inciovať zvolanie 
Pan-európskeho summitu hláv štátov a vlád pod heslom "Všetci sme v štádiu 
prechodu". Výsledky nedávnych summitov OSN v Riu, Káhire, Kodani, Pekingu 
a nadchádzajúcej Konferencie Habitat II v Istambule, podpísané vládami všetkých 
členských štátov OSN, nech sú východiskovým bodom pre takúto konferenciu". 

12.1.5. Blízka budúcnosť - Aarhus 

Nasledujúca Európska konferencia ministrov životného prostredia sa uskutoční 
v júni 1998 v dánskom Aarhuse. Jej agendu je možné rozdeliť do 3 častí: 

• záležitosti na diskusiu, 
• záležitosti na podpis, odsúhlasenie, prijatie a pod., 
• záležitosti charakteru správ. 

Predmetom diskusie by mal i byť najma: 

Environmentálne problémy v post-komunistických krajinách vrátane tzv. nových 
nezávislých štátov bývalého ZSSR 

Najvážnejšie problémy znečistenia v tomto regióne predstavujú stále ešte vážny 
environmentálny problém Európy. Tento problém musí byť preto na vrchu agendy 
na konferenci i o životnom prostredí Európy. 

EVROPSKÁ DIMENZE GLOBÁLNíCH PROBLÉMů 

Financovanie a ekonomické nástroje 

Bariéry brániace financovaniu zlepšeni a životného prostredia vo východnej Európe 
figurovali vysoko v agende Luzernu i Sofie. Dodnes sa to týka najma nových 
nezávislých štátov a hodnotenie pokroku, ktorý v tejto oblasti nastal, by malo byť 
predmetom Súhrnnej správy o financovaní vo sfére životného prostredia. 

Budúcnost' procesu "Životné prostredie pre Europu" 

Proces "Životné prostredie pre Európu" sa začal na Dobřískej konferenci i v roku 
1991 a je načase posúdiť, či v súčasnej podobe plní svoje poslanie, alebo, či by sa 
mal reštrukturalizovať. 

V Aarhuse na to budú mať ministri životného prostredia vhodnú príležitosť. 

Účast' verejnosti 

Ministerská konfrencia v Aarhuse bude vo svojom programe obsahovať aj d61ežitý 
nový prvok: poldenné zasadanie na tému "Posilnenie participatívnej demokracie pre 
trvalo udržatel'ný rozvoj". Organizuje ju mimovládny sektor (ECOs) v spolupráci 
s Regionálnym environmentálnym centrom pre strednú a východnú Európu (REC). 

Na prijatie budú predložené nasledujúce návrhy dokumentov: 

Konvencia o účasti verejnosti 

Očakáva sa, že Konvencia o prístupe k informáciám o životnom prostredí a o účasti 
verejnosti v environmentálnom rozhodovacom procese bude pripravená na podpis 
v Aarhuse. 

Taktiež sa očakáva, že na podpis budú predložené protokoly o NOx, perzistentných 
organických polutantoch a ťažkých kovoch. 

Ministerská deklarácia 

Špecifické aspekty pan-európskej stratégie biologickej a krajinnej diverzity 

V tejto oblasti sa pod záštitou UNEP a Rady Európy pracuje na rozpracovaní 
11 tématických okruhov. O výsledkoch tejto práce budú informovaní ministri 
vzhl'adom na to, že d'alšie pokračovanie týchto aktivít !ly mohlo tvoriť súčasť ich 
odporúčaní. 

Energetické ÚSpOry v Európe 

Na tejto problematike pracuje skupina expertov z environmentálnych 
i energetických kruhov. Ich práca vychádza z Protokolu o energetickej účinnosti, 
ktorý je súčasťou Energetickej charty. Je vel'mi d61ežité zd6razniť vazby medzi 
stratégiou týkajúcou sa klimatickej zmeny (Kjóto, 1997) a ciel'mi energetickej 
účinnosti. V týchto dokumentoch by sa mala zdorazniť potreba spolupráce 
v investovaní do energetického sektoru medzi Západom a Východom. 

Odbúranie olova z benzínu 

Osobitná skupina je poverená prípravou plánu, týkajúceho sa úplného vyradenia 
olovnatého benzínu v celoeurópskom meradle, ktorý je súčasťou širšie zameraného 
programu znižovania znečistenia ovzdušia. 

Osobitné správy pre ministrov sa pripravujú v dvoch oblastiach: 

Politicky významné výsledky 

jednotlivých ,komisií a výborov, ktoré posobili v problematike Životného prostredia 
pre Európu a Environmentálneho akčného programu pre strednú a východnú 
Európu v období medzi sofijskou a aarhusskou konferenciou. 

JE OČEKÁVÁNO pŘIJETí 
ŘADY DEKlARACí, 
OOKUMENTŮA zPRÁv 
NA MEZINÁRODNI 
ÚROVNI 
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Dobříš Assessment + 3: Hodnotenie a Správa o pokroku v Environmentálnom 
programe pre Európu 

Správa by mala obsahovať politicky významné výsledky práce Európskej agentúry 
pre životné prostredie (EEA) o vývoji stavu európskeho životného prostredia od 
sofijskej konferencie. 

Mimov/ádne organizácie a Aarhus 98 

Mimovládne organizácie sa v prlprave na Aarhus zameriavajú na nasledujúce 
problémové oblasti: 

• biodiverzita, 
• environmentálnyakčný program (EAP) , 

• účast' verejnosti, 
• vzorce výroby a spotreby, 

• doprava, 
• energia a klíma, 
• životné prostredie a zdravie, 

• miestna agenda 21. 

Počas európskeho strategického MVO stretnutia na slovinskom Blede 
7.- 8. 11. 1997 odzneli aj návrhy prinavrátiť do agendy paralelnej MVO konferencie 
v Aarhus problematiku týkajúcu sa etických koreňov environmentálnej krízy 
a I'udských hodnot zlúčitel'ných s trvalo udržatel'ným sposobom života. 

12.2. Kampaň Priatel'ov Zeme-Európa s názvom "Trvalo 
udržatel'ná Európa" 

Slovné spojenie TRVALO UDRžATEL:NÝ (SUSTAINABLE), v spojení s roznymi 
substantívami: rozvoj, vývoj, život, resp. sposob života ai., sa stáva stále častejšou 
súčast'ou slovníka envíronmentalistov, ekonómov, žurnalistov, ale aj politikov. 
Postupne sa z kritiky doterajšieho neudržaterného rozvoja, charakterizovaného 
neregulovaným rastom ekonomiky, populácie, množstva odpadov a ďalších 
problémov globálneho charakteru, ktorá sa z viacerých strán ozvala začiatkom 
7Q-tych rokov, začína rodit' poznanie o potrebe nového typu rozvoj a , koncepci a 
a následne nová globál na . rozvojová paradigma, ako aj globálny rozvojový 
imperativ, zakotvený v celom rade medzinárodno-právnych dokumentov. 

12.2.1. Kampaň "Sustainable Europe" (Trvalo udI'Žatel'ná Európa) 

Kampaň prebiehajúca v rokoch 1994-97, pozostávala z troch hlavných fáz: 

1994 

1995 

• vypracovanie gnozeologických a teoretickCHT1etodologických základov 
v podobe štúdie Towards Sustainable Europe - Smerovanie k trvalo udržatel'nej 
Európe (vyšla v 9 jazykoch krajín EÚ). ZOdpovedný Wuppertálsky inštitút 
z Nemecka, 

• spracovanie redukovaných materiálov SÚHRN a PRfRUČKA pre potreby 
národných riešitel'ských kolektívov, 

• kontaktovanie významných osobností z vedeckých, politických, ekonomických, 
odborových, mimovládnych ai. štruktúr, 

• vytvorenie poradného aktívu z popredných európskych expertovo 

• zapojenie národných environmetálnych organizácií, zvMša člen ov Pratel'ov 
Zeme - Európa (FOEE), do riešenia projektov a vedenia kampane na národnej 
úrovni, 

EVROPSKÁ DIMENZE GLOBÁLNíCH PROBLÉMů 

• preklad SÚHRNU a PRíRUČKY do národných jazykov a ich dislribúcia medzi 
potenciálnych spolupracovníkov zo širokého spektra spoločenských štruktúr, 

• iniciovanie diskusného procesu na národných úrovniach (okrúhle stoly, 
semináre, tlačové besedy a pod.), 

• regionálne stretnutia koordinátorov (pre strednú Európu vo Viedni, september 
1995), 

• celonárodné konferencie (v prípade SR 7. 11. 1995 v Bratislave), 
• vypracovanie národných štúdií, 
• celoeurópska konferencia v Bruseli. 

1996-1997 

• porovnanie výsledkov získaných na národných úrovniach, 
• tvorba celoeurópskej štúdie. 

12.2.2. Odporúčania celoeurópskej konferencie Trvalo udI'Žatel'ná Európa 
(Brusel, 17. 11. 1995) 

V nadvaznosti na Agendu 21 sa dosiahnutie trvalo udržatel'ného rozvoja má stať 
hlavným ciel'om rozvoja každej spoločnosti na Zemi. Prijatím Agendy 21 sa vlády 
zaviazali uplatňovať vo svojich stratégiách pre životné prostredie princíp prevencie. 

V duchu týchto iniciativ Priatelia Zeme spolu s ďalšími organizáciami v 31 krajinách 
Európy začali kampaň Trvalo udržatel'ná Európa. 

Prvým stretnutím zúčastnených krajín a organizácií bola konferencia v Bruseli 
(17.11.1995). Zúčastnilo sa jej približne 140 odborníkov z oblasti podnikania, 
priemyslu, ale i z vládnych inštitúcií, vedy, zo spotrebitel'ských a ochranárskych 
organizácií. Účastníci konferencie prijali 6 hlavných odporúčaní: 

1. Národné a miestne vlády a medzinárodné organizácie by mali, po širokej diskusii 
a rokovaní so zainteresovanými sektormi spoločnosti, vrátane podnikatel'ských 
združení, mimovládnych organizácií a samospráva využívajúc najlepšie vedecké 
poznatky a d6kazy, formulovať, a ak je to potrebné revidovať, ciele trvalo 
udržatel'ného rozvoj a na národnej úrovni z hl'adiska spotreby prírodných zdrojov na 
základe celosvetovej koncepcie ich využívania. Mali by tiež vypracovať stratégie na 
výrazné zníženie spotreby s ohl'adom na "environmentálny priestor", ktorý máme 
k dispozícii do budúcich desaťročí. 

2. Národné vlády a medzinárodné organizácie, ako napríklad Európska únia, by mali 
po širokej diskusii so zainteresovanými sektormi spoločnosti prijať a pravidelne 
uverejňovať ukazovatele trvalo udržatel'ného ekonomického "blahobytu", spolu 
s opatreniami na zlepšenie kvality života a životného prostredia a používať ich 
v ekonomických i sociálnych stratégiách, ako aj spájat' tieto stratégie s ciel'mi na 
zlepšenie životného prostredia. Programy ekonomickej pomoci v rámci jednej 
krajiny, alebo na medzinárodnej úrovni, by malí mať za ciel' zvyšovanie kvality života 
a zlepšovanie životných podmienok I'udí. 

3. Národné vlády by mali pracovať, či už individuálne alebo spoločne, na zavádzaní 
reformy daňového systému a "ekologickej dani" na úrovni celoeurópskej alebo 
aspoň Európskej únie, zvýšením dane za využívanie prírodných zdroj ov (v 
najnutnejších prípadoch aspoň s ich kompenzáciou), využívajúc pritom možnosť 
znížiť dane zo mzdy a vytvoriť nové pracovné príležitosti, rešpektujúce životné 
prostredie. 

Podporou regulácie, plánovania a ďalších ekonomických nástrojov usmerňovať 
rozvoj a podporovať technológie vhodné pre životné prostredie. 

4. Je potrebné hl'adať spravodlivý podiel a možnosť spoločne využívať 
"environmentálny priestor" medzi Severom, Juhom a Východom. Všetky stratégie 
a opatrenia vlády a medzinárodných organizácií, zahfňajúc pritom oblasť obchodu, 
pomoci, medzinárodnej zadíženosti a transferu technológií, by mali pine 
zohl'adňovať ciele udržatel'ného rozvoja. Súčasný západný model rozvoj a 
spoločnosti nie je udržatel'ný a preto by sa nemal aplikovať v krajinách na Východe 
alebo Juhu. Východné krajiny by mali využit' príležitost' hospodárskej reformy na 

DOSAŽENI TRVALE 
UDRžITELNÉHO 
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uplatnenie zásad trvalo udržatel'ného rozvoja. Pri tom všetkom je potrebná 
celosvetová spolupráca a vzájomná výmena skúseností. 

5. Podnikatel'ská sféra by sa mala dobrovol'ne a s ohl'adom na dlhodobú perspektivu 
zapojil', i nad rámec svojich bežných povinností, do zavádzania čistejších 
technológií, výrobkov a sposobov riadenia a uplatňoval' ich na celom svete s ciel'om 
zosúladiť požiadavky spotrebitel'a s trvalo udržatel'ným životným štýlom. 

6. Miestne, národné a medzinárodné inštitúcie a spoločenstvá musia umožnil' 
jednotlivcom a mimovládnym organizáciám rozneho typu, aby sa pine zúčastňovali 
na rozhodovacom procese na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovní. ~udské 
práva, najma právo byť informovaný a právo zúčastňoval' sa na verejných 
zhromaždeniach, musí mať podporu zo strany vlád i podnikatel'ov. Tieto práva sú 
spojené so zodpovednosťou za správanie sa jednotlivcov v súlade s princípmi trvalo 
udržatel'ného rozvoja. 

Povedomie verejnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a prijatie trvalo udržatel'ného 
životného štýlu musí byť podporované prostredníctvom výchovy, vzdelávania 
a komunikácie. Mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, cirkev a ďalšie 
zúčastnené organizácie, by sa mali na tomto procese aktívne zúčastňovat'. 

12.3. Postrehy osobného účastníka celého procesu 

Mal som to šťastie, že som sa zúčastnil na celom vyššie opísanom procese od 
Bergenu, cez Dobříš, Rio de Janeiro, Luzem až po Sofiu. Dáva mi to možnosť 
porovnávat' a na pozadí tohto sedemročného vývoja sledovať do istej miery aj vývoj 
myslenia a atmosféry na našom kontinente, ale aj protirečivý osud nejedného 
z aktérov celého procesu, seba nevynímajúc. 

Je historickou zhodou okolností, že celý tento proces "naštartovalo" Valné 
zhromaždenie OSN práve v tých dňoch, keď padal berlínsky múr a na zbitých, 
bezbranných pražských študentoch si vylámal zuby jeden z najpolicajnejších 
režimov včerajšej Európy. 

Boli sme vypustení z našej dobre zadrótovanej klietky priamo do arény, v ktorej sa 
mala hrať vysoká hra o budúcu tvár Európy i sveta. Veď ako inak nazvať rokovania 
a podpisy pod konvencie, určujúce pravidlá správania sa európskeho a svetového 
spoločenstva, ktoré je treba dodržiavať v záujme prežitia. 

V krajine, v ktorej žijem, takmer nik neberie tieto aktivity takto vážne, a nie som si 
istý, či aj zo strany predstavitel'ov iných krajín, bez ohl'adu na to, ako vzletne zvykli 
vystupovat', nejde viac-menej len o kamufláž. Ale to isté sa dá napokon povedat' 
i o vzťahu vel'kého sveta k bývalej Juhoslávii, Čemobylu, Somálsku ... Snáď len 
v prípade oh rozených ropných záujmov v Perzskom zálive bol ten záujem úprimný, 
nefalšovaný. 

Ale minimálne ako akúsi vzdialenú výčitku svojho hypotrofovaného svedomia musia 
prebiehajúcu skazl:J sveta kl'účoví svetoví politici predsa len pociťovať, keď sa na 
túto tému v Riu stretla najvačš~ spoločnosť hláv štátov v dejinách. 

Isté je tiež, že v environmentálnej brandži rýchlo pribúda lukratívnych postov, 
úradov, koordinačných výborov apod., ktoré neraz prispievajú viac k cel kovej 
dezorientácii, než ku koordinácii. 

Ďalšou charakteristickou črtou celého procesu sa mi zdá byť tendencia stále 
začínať odznovu, akoby sa celý vývoj začínal vo chvíli, keď do neho vstúpi nová 
ambiciózna osobnost', skupina, organizácia, krajina ... Akoby bolo pod úroveň 
nadviazať na čosi, ČO tu vzniklo už skór a rozvíjať to. Akoby to uberalo aktérom na 
miere originality, autorskej či vodcovskej prestíži, ohrozovalo to ich záujmy 
a podobne. 

Stále prerušovanú kontinuitu má však na svedomí i celková nestabilita 
v jednotlivých európskych krajinách, veď v Luzeme bolo už len zopár tých istých 

EVROPSKÁ DIMENZE GLOBÁLNfcH PROBLÉMů 

ministrov životného prostredia a členov Ich sprievodu, ako dva roky predtým 
v Dobříši. 

Zo včerajšlch ministrova poslancov sa opal' stávajú dobrovol'ní ochranári a naopak, 
zo včerajších ochranárov diplomati a poradcovia vládnych delegácií. 

Keby sme porovnali Luzem s Bergenom, kde sa pred siedmimi rokmi po prvý raz 
uskutočnilo podujatle podobného charakteru, do očí by nám udrela zmena, ktorú 
Európa za ten čas prekonala. V Luzeme' chýbali búrlivé bergenské ochranárske 
demonštrácie, minulosťou sa zdajú vtedajšie východoeurópske nádeje, ale aj úplná 
medzinárodná neskúsenosť zástupcov tejto dl ho izolovanej časti starého 
kontinentu. Dnes východoeurópski ochranári tvoria plnoprávnu súčast' 
ochranárskeho sveta. 

Európa však zaznamenala aj iné vel'ké zmeny - od hospodárskej depresie až po 
traumatizujúcu vojnu v bývalej Juhoslávii. Bolo by naivné si myslieť, že toto všetko 
sa nepremleta I do politiky a cel kovej atmosféry, súvisiacej so životným prostredlm. 
Jednoducho povedané, zdá sa, že Európa za uplynulé roky zostarla, zneistela, 
zosmutnela (ale v niečom aj zvnútomela, zmúdrela, zreálnela, dospela). 

Ochranárov-demonštrantov s jednoduchými heslami nahradili ochranári hlboko 
uvažujúci o kontúrach, mechanizmoch a hodnotách trvalo udržaternej budúcnosti. 
O tom, že toto uvažovanie prlnáša svoje plody, svedčí aj Luzemské ochranárske 
Memorandum. Tým nechcem povedať, že by demonštratívne, priame akcie typu 
Greenpeace stratili na význame. V konkrétnych situáciách ich význam naopak 
stúpa, veď darebáctiev a ignorantstva vo vzt'ahu k životnému prostredlu neubúda -
skór naopak. Ale aj samotný vývoj v Greenpeace potvrdzuje vyššie naznačený 
trend. Greenpeace v Luzeme, okrem niekorkých komo mých demonštračných 
vystúpení a póvabnej rikše na propagovanie environmentálne neškodnej verejnej 
dopravy, venovali pozomosť najma návrhom energetických altematív- teda 
možnosti trvalo udržaterného smerovania energetiky v budúcnosti. 

Samozrejme, že všetko je to zložitejšie. Heslo západoeurópskej študentskej revolty 
kO!1ca 60-tych rokov: "Buďme realisti, žiadajme nemožné!" má vo svojej paradoxnej 
loglke stále kus prít'ažlivosti a zo strany občianskych hnutí by bolo netaktické, keby 
sa ho vzdali skór, ako sa stanú reálnymi spolutvorcami kritérií na posudzovanie 
možného a nemožného. Tam kdesi pramení aj obava nejedného ochranára zo 
strany skutočnej nezávislosti ba i existenčnej opodstatnenosti občianskeho 
ochranárskeho hnutia, ktorá nemusí súvisieť len s fenoménom skorumpovatel'nosti, 
ale i so stratou nonkonformného myslenia, vyjadrovania a správania sa v snahe 
stať sa akceptovanejším partnerom vysokej politiky a biznisu. 

Nerodí sa nová kasta ochranárov-euro-byrokratov, ktorí vyhrávajú konkurzy na nie 
zle platené miesta v hlavných mestách ES neraz viac vďaka svojej šikovnosti, 
diplomatickým schopnostiam a jazykovým znalostiam, než hlbokému 
ochranárskemu presvedčeniu, pochopeniu a zaslúženej dóvere domácich 
ochranárskych hnutí? 

Aj o tom sa, síce opatme, diskutovalo v Luzeme. Spósobov, ako predchádzať 
tomuto riziku, je viacero. Jedným z nich je vytvoriť základy reprezentatívnemu 
medzinárodnému ochranárskemu hnutiu skutočne na národných, resp. 
regionálnych úrovniach, pričom základ medzinárodnej siete budú tvorit' legitímnl 
zástupcovia národných a regionálnych MVO. Druhou osvedčenou možnosťou je 
rotácia kádrov, treťou je povinnosť európskych koordinátorov čo najviac času 
venovať bezprostredným kontaktom s aktivitami v regiónoch. Strategickým 
zámerom je vytvorenie dvoch vzájomne sa prekrývajúcich sietí - jednej, tvorenej 
všeobecne zameranými národnými komitétmi a druhej, pozostávajúcej z tematicky 
špecializovaných medzlnárodných pracovných tímov. Ďalším strategickým 
zámerom je, udržiavať Informatlvno-kooperatívne kontakty s vládnymi a ďalšími 
štruktúrami, I a zároveň pestovať (ducha maximálnej možnej nezávislosti 
a nonkonformnosti mimovládnych štruktúr. 

ZA UPLYNULÉ 
ŠESTILETÉ OBDOBI 
PŘEKONALA EVROPA 
VELKOU ZMĚNU
OBRAZNĚ ŘEČENO 
KONTINENT ZESTÁRNUL, 
ZNEJISTĚL, ZESMUTNĚL 

ZMĚNAMI PROŠLO I 
OCHRANÁŘSKÉ HNUTI
UBYLO PŘIMOčARÝCH 
AKci A DEMONSTRACí, 
PŘIBYLO 
KOMPLEXNOSTI A 
WAŽovANl, ALE TAKÉ 
BYROKRACIE 
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