
Ekologické problémy Co je potřeba udělat - návrh Hnutí DUHA Odpovědnost

MŽP (kotle, 

zateplování, plány 

zlepšování ovzduší, 

antifosilní zákon, 

odpis uhlí)

MPO (čistá elektřina, 

odpis uhlí)

MD (mýtné)

NÍZKÁ RECYKLACE: Pouze 30 procent cenných surovin je znovu využito, 

zbytek bez užitku leží na skládkách nebo shoří ve spalovnách.

zákon o odpadech s účinnými motivačními nástroji pro zvýčení 

recyklace, na minimálně 50 %; MŽP musí odmítnout (a nefinancovat) 

krajské plány na výstavbu nových spaloven MŽP

NIČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: Čtvrtina orné půdy je ohrožena erozí a tedy i 

ztráto plodnosti. Pokračují také zábory zemědělské půdy v důsledku 

zástavby území.

odrazit aktuální pokus TOP09 zrušit poplatky za zástavbu zemědělské 

půdy developery rodinných a bytových domů; nastavit dostatečně 

vysoké poplatky za zábor zemědělské půdy, které budou motivovat 

například ke stavebnímu využití již dříve zastavěných nebo 

zdevastovaných ploch MŽP

NEMOCNÉ LESY: Zdravotní stav našich lesů je špatný a od roku 2000 se 

opět zhoršuje. Nadále výrazně převažují nepřirozené smrkové monokultury, 

v lesích není nedostatek starého a mrtvého dřeva, probíhá nešetrná těžba a 

obnova lesních porostů.

nový lesní zákon a reforma mysliveckého zákona, které zajistí, aby 

lesy měly přirozenou druhovou skladbu, jejich obnova nebyla 

devastována zvěří a aby lesy nebyly pouhou továrnou na dřevo, 

zajišťovaly zdraví naší krajiny a vítané prostředí pro turisty MZE

NEDOSTATEK DIVOČINY: Pro divokou nespoutanou přírodu je vyčleněno 

pouze 0,3 procenta krajiny. Nadále pokračuje kouskování krajiny třeba 

silnicemi, to je problém pro pohyb vzácných velkých šelem naší krajinou.

novela zákona o ochraně přírody (50 % plochy pro divokou přírodu a 

turisty, 50 % pro obce a šetrné hospodaření v lesích a na loukách);

vyhledat nová území, která lze ponechat divoké přírodě a turistům MŽP

ZÁVISLOST NA FOSILNÍCH PALIVECH: Přes vysokou závislost a z ná 

plynoucí znečištění se projevuje pozitivní trend oddělování průmyslové 

výroby a růstu znečištění nebo posilování objemů veřejné dopravy (zejména 

železnice). Problém je, že vláda zatím nezareagovala a tyto trendy cíleně 

nerozvíjí.

prosadit antifosilní zákon (stanoví tempo snižování závislosti na 

fosilních palivech, podobná legislativa se osvědčila v Británii) vláda a MŽP

ŠPINAVÝ VZDUCH: 25 % obyvatel dýchá vzduch s nadlimitní koncentrací 

prachu, téměř 6 tisíc lidí ročně následkem toho zemře. Více než 50 % z nás 

je vystavena nepřípustně vysokým koncentracím rakovinotvorných látek v 

ovzduší.

prosadit antifosilní zákon; odstranit podporu kotlů na hnědé uhlí; zvýšit 

podporu zateplování domů; upravit pravidla pro připojování a dotace 

střešních fotovoltaickéch eletráren; prosadit zavedení rozumné 

podpory pro větrné elektrárny ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obcí 

a jejich obyvatel; odepsat uhlí za limity těžby pod zastěvným územím 

obcí a jejich ochrannými pilíři; rozšířit mýtné pro kamiony na všechny 

silnice




