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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Rut Bízkovou (ODS) 

1) Jak podle Vás vypadá konzervativní a progresivní environmentální politika? Kde na této 

ose stojí podle Vás ODS? 

Pokud rozumím otázce, pak se konzervativní a progresivní env. politika dává do 

protikladu. Progresivní politikou se pravděpodobně rozumí politika stran zvláště zaměřených 

na ochranu ţivotního prostředí. Dle mého soudu je moţné environmentální politiku – jako 

specifickou část celkové politiky – dělit na pravicovou a levicovou. Specificky pro 

environmentální politiku lze navíc pouţít rozdělení na antropocentrickou a biocentrickou. 

Konzervativní politika je zaloţena na uchování dědictví příštím generacím, tedy 

udrţitelném rozvoji společnosti, kde je v rovnováze ekonomická aktivita, sociální spravedlnost 

a dostatečná ochrana ţivotního prostředí („Ţijme za své a nenechávejme dluhy svým dětem“). 

Co do pouţitých nástrojů je tato politika většinou pravicová (odpovědnost jednotlivce, 

minimalizace role státu) a antropocentrická (ţivotní prostředí se chrání pro člověka) 

„Progresivní“ politika nadřazuje ochranu ţivotního prostředí jiným aspektům 

společenského rozvoje (udrţitelný rozvoj je chápán ze zorného úhlu „co je dobré pro ţivotní 

prostředí, je dobré pro společnost obecně“), co do nástrojů bývá spíše levicová (větší role 

státu), i kdyţ to vţdycky není úplně nezbytné a je jednoznačně biocentrická (ţivotní prostředí 

se chrání pro ţivotní prostředí, v němţ jsou si organizmy rovny).    

Politika ODS pro ţivotní prostředí je pravicová, konzervativní a antropocentrická.  

2) Kdo se v ODS zabývá formulací environmentálního programu strany? Z čeho tento 

program vychází (základní principy)?  

Základními principy env. politiky ODS jsou čtyři „ekologické“ artikuly, formulované 

v polovině 90. let: 

 Ţivotní prostředí chráníme pro člověka, nikoli před člověkem  

 Ochrana ţivotního prostředí je legitimním veřejným zájmem, ostatní veřejné zájmy 

jsou neméně legitimní  

 Stát se má v ochraně ţivotního prostředí starat pouze o to, co nemůţe obstarat někdo 

jiný  

 Ochrana ţivotního prostředí a hospodářský rozvoj nemusí být (a není) v protikladu 

 

Formulací programu (politiky ŢP a volebních programů) se zabývá odborná komise ODS 

pro ŢP, která vznikla v roce 1993. V současnosti je podskupinou nově vzniklé odborné komise 

pro konkurenceschopnost. 

3) Jak vidíte budoucnost specializovaných ekologických stran, jako je např. SZ? Budou 

získávat volební podporu? Převezmou jejich voliče etablované catch-all strany? 



 

Monotematická strana můţe nárazově/jednorázově získat významnou podporu, 

dlouhodobě však není udrţitelná, pokud by se orientovala pouze na jednu problematiku. 

Např. strana zelených u nás se etablovala jako strana liberální a neměla ani specielní politiku 

ţivotního prostředí. V praxi prosazovala ochranu ţivotního prostředí do veškeré legislativy, 

voliče však primárně neoslovovala tímto tématem. Vláda Mirka Topolánka, ve které byla SZ 

zastoupena, byla snad jediná dosavadní vláda, která neměla v programovém prohlášení 

zvláštní kapitolu o ţivotním prostředí. 

4) Jak podle Vás ovlivnila ekonomická krize programové priority politických stran a 

důležitost environmentálního programu pro voliče?  

Ekonomická krize, podle mého soudu, zatím programové priority politických stran 

příliš neovlivnila, protoţe si ji – přes současnou rétoriku – příliš neuvědomují. Navíc v ČR 

neměla krize fatální důsledky, projevila se spíše jako sestupná fáze ekonomického cyklu neţ 

jako zásadní problém. 

Environmentální program obecně nebývá pro voliče příliš důleţitý (rozumí se 

v celostátních volbách). Podle průzkumů veřejného mínění zájem o ţivotní prostředí od 

začátku 90. let upadá (viz pravidelné průzkumy CVVM).  ODS má dlouhodobě průzkumy 

veřejného mínění, ze kterých plyne, ţe část voličů ODS (principielní – ideoví konzervativci) je 

po voličích strany zelených nejvíce „zelená“, nicméně obecně ochrana ţivotního prostředí 

nepatří mezi témata, kterými lze v celostátních volbách oslovit voliče. Jiná situace je 

v komunálních volbách, kde toto téma jako praktické/místní téma (čistota prostředí, nakládání 

s odpady, vodovod a kanalizace atd.) hraje významnou roli. 

Ekonomická krize zároveň neznamená, ţe „nebudou peníze na ţivotní prostředí“ – většina 

ochrany ţivotního prostředí totiţ není financována ze státního rozpočtu, nýbrţ municipalitami 

a podnikatelskými subjekty. 

5) Kteří aktéři (a v jaké míře) mají vliv na formulaci environmentální politiky parlamentních 

stran a kteří aktéři mají vliv na reálnou státní politiku a přijímanou legislativu? 

Neznám situaci v jiných stranách, mohu proto dát informaci pouze o ODS. Základní 

formulaci politiky připravuje odborná komise, „převedení“ do volebního programu obstarává 

tým autorů programu, který je ustaven vedením strany. Ti buď sami „přepíší“ teze do 

programu v dané oblasti a následně je konzultují, nebo je přímo nechají napsat autory 

politiky. Pokud si pamatuji, ţádný volební program ODS nevznikl bez konzultace s komisí ŢP. 

Reálná státní politika a přijímaná legislativa je ovlivněna zejména charakterem vlády 

(zda jde o pravicový nebo levicový kabinet) a v oblasti ţivotního prostředí aparátem 

Ministerstva ţivotního prostředí.  Definitivní tvar legislativy se snaţí hodně ovlivnit 

lobbistické skupiny v parlamentu, částečně jsou úspěšné.  

6) Jak podle Vás ovlivnil Václav Klaus jako prezident ČR svými názory na environmentální 

politiku českou veřejnost a obraz ČR v otázce životního prostředí v zahraničí? 



 

Nemyslím si, ţe Václav Klaus prezentuje názor na celou environmentální politiku. (První 

env. politika – mimo „duhový program“ na začátku 90. let – byla přijata jeho vládou a po 

celou dobu Klausova působení v ODS měla ODS rozumnou ekologickou politiku.) Vede v 

podstatě náboţenský zápas s „ekologisty“, které si nějakým způsobem definoval. Určitě 

vyjadřuje názor řady českých občanů např. na ochranu klimatu, nejsem si jista vlivem jeho 

názorů na společnost. Zároveň v oblasti ochrany klimatu zviditelňuje ČR v cizině, protoţe 

jako jeden z mála státníků nevyjadřuje mainstreamový názor. Myslím si však, ţe vztah ČR 

k tématu ochrany ŢP není v cizině hodnocen podle postojů prezidenta ke klimatu. 

7) Vidíte nějaký rozdíl v postoji k životnímu prostředí mezi levicovými a pravicovými 

stranami? Pokud ano, jaký? 

Jak jsem uvedla výše, rozdíl přístupu levicových a pravicových stran k ochraně ţivotního 

prostředí je dán zejména v pouţití nástrojů k realizaci politiky. Pravicové strany spoléhají 

spíše na konání občanů, levicové na uplatnění nástrojů státu vůči občanům. 

8) Kdy podle Vás začalo docházet k adopci environmentální politiky masovými stranami 

v ČR a Evropě? Vychází trend zelenání politických stran ze samotného středu politických 

stran nebo jsou strany nuceny tuto oblast zájmu přijímat, protože si to žádají potenciální 

voliči? 

Programy stran vţdycky odráţejí zájmy voličů, resp. řeší to, co je ve společnosti 

indikováno jako problém. Ochrana ţivotního prostředí byla indikována jako problém v 70. 

letech a od té doby se postupně prosazovala do programu politických stran. Např. v ODS 

vznikl program ochrany ţivotního prostředí na základě aktivity lidí, kteří v 80. letech ţili v 

severočeském kraji a na podzim 1989 se zúčastnili protireţimních demonstrací za lepší ţivotní 

prostředí.  

9) Jaké jsou podle Vás hlavní témata environmentální politiky, která zajímají českou veřejnost 

a o kterých tématech se nejvíce diskutuje ve straně a v parlamentu? 

Podle průzkumů veřejného mínění na téma ochrany ŢP českou veřejnost nezajímají 

„velká“ témata – např. ochrana klimatu, ekologická politika. Zajímá je jejich okolí, hezká 

příroda, lesy, čistota v jejich okolí, třídění odpadů apod. Zvláštností české populace ve 

srovnání s obyvateli jiných evropských zemí je to, ţe dlouhodobě podporuje jadernou 

energetiku a za ochranu ţivotního prostředí povaţuje zejména ochranu přírody. Většinový 

názor v Evropě je protijaderný a za ţivotní prostředí je chápáno prostředí měst a ochranou 

ŢP regulace znečištění (viz Eurobarometr). Ve vnitřních diskusích ODS jsou nejvýznamnější 

diskuse starostů o jejich problémech s ochranou ŢP, v parlamentu otázky spojené 

s energetikou a nakládáním s odpady. 

10) Jaká z evropských politických stran by mohla být považována za vzor environmentální 

politiky ODS?  Do jaké míry se trendy a témata v evropské environmentální politice podobají 

nebo odlišují od politiky v ČR (na úrovni politických stran, parlamentu)? 

ODS má úzkou spolupráci s britskou konzervativní stranou, která je ve svých 

projevech velmi „zelená“ („vote blue, go green“). Tvoří spolu jednu frakci v Evropském 



 

parlamentu a na zásady britských konzervativců se ODS občas odkazuje ve svých ideových 

postojích. Obě strany mají společný odkaz na „heritage“ – národní dědictví, mají však 

rozdílní přístup k ochraně klimatu, která je ve Velké Británii velmi akcentována. To platí na 

úrovni stran i parlamentů. 

Příloha č. 2:  Rozhovor s Bedřichem Moldanem (TOP 09)  

1) Jak podle Vás vypadá konzervativní a progresivní environmentální politika? Kde na této 

ose stojí podle Vás TOP 09? 

Nemám rád termín progresivní, ale budiţ. Konzervativní  je spíše pravicové, 

progresivní levicové. (vidím víceméně totoţnou otázku ad7) Konzervativní spíše přiklání 

hodnotu tradičním postupům, jen po delším uvaţování přijme potřebu změny, ať uţ 

v jakémkoliv smyslu. Má to nevýhodu, ţe jen stěţí uznává potřebu změny, i kdyţ je změna 

nutná. Zato jestliţe tuto nutnost uzná, odhodlá se obvykle k razantní akci. Levicová 

(progresivní) politika je víc neţ ochotna činit změny kdykoliv je k tomu sebemenší příleţitost, 

a často prosadí změny, jeţ jsou ve skutečnosti k horšímu. 

2) Kdo se v TOP 09 zabývá formulací environmentálního programu strany? Z čeho tento 

program vychází (základní principy)?  

Je tím oficiálně pověřena „expertní komise pro ekologickou politiku“, jíţ mám čest být 

předsedou. 

3) Jak vidíte budoucnost specializovaných ekologických stran jako např. SZ? Budou získávat 

volební podporu? Převezmou jejich voliče etablované catch-all strany? 

Dlouhou dobu jsem si myslel, ţe příliš budoucnost nemají, neboť jejich záběr je příliš 

úzký. Ale po dlouholetém úspěchu německé strany zelených začínám měnit svůj názor a vidím, 

ţe zelení mohou úspěšně převzít  úlohu „středových“ stran, které mají okolo-10-20% hlasů, 

mohou být ve vládě a representovat navíc specifický program, který je dnes velmi potřebný. 

Takţe jim začínám obecně fandit, ne však u nás, kde situace není dost zralá.  

4) Jak podle Vás ovlivnila ekonomická krize programové priority politických stran a 

důležitost environmentálního programu pro voliče?  

Myslím, ţe vůbec, a kdyţ tak spíše anti-evironmentalisticky, jako ţe „teď máme přece 

jiné, důleţitější starosti“. 

5) Kteří aktéři (a v jaké míře) mají vliv na formulaci environmentální politiky parlamentních 

stran a kteří aktéři mají vliv na reálnou státní politiku a přijímanou legislativu? 

Jednoznačně nejdůleţitější jsou různé zájmové skupiny (special interest groups, viz 

Mancur Olson, to je autor, kterého velmi uznávám), Mezi nimi jsou také jistě environmentální 

NGO, ale jejich vliv je jistě omezený. Nicméně reálně: Naše environmentální politika  je z 80 

% politikou Bruselskou, a tam je situace sice v principu podobná, ale environmentálně 

orientovaných special interest groups je víc a mají větší vliv.  

6) Jak podle Vás ovlivnil Václav Klaus jako prezident ČR svými názory na environmentální 

politiku českou veřejnost a obraz ČR v otázce životního prostředí v zahraničí? 



 

Vliv VK v Česku je nedoceněn, je mimořádně velký a zcela negativní. Vliv  v zahraničí 

je rovněţ negativní, bohuţel, je mi to líto, ale nepřeceňoval bych to. Naštěstí obraz Václava 

Havla je dosti trvalý (a skvělý).  

7) Vidíte nějaký rozdíl v postoji k životnímu prostředí mezi levicovými a pravicovými 

stranami? Pokud ano, jaký? 

Jiţ viz ad 1. Jenom dodám, ţe pravicové je spoléhání na svobodné lidské rozhodnutí 

(často iluze bohuţel) versus levicové spoléhání na státní regulace dirigizmus  (jako pravičák 

se smutkem konstatuji, ţe bohuţel mnohdy dosud funguje lépe.)  

8) Kdy podle Vás začalo docházet k adopci environmentální politiky masovými stranami 

v ČR a Evropě? Vychází trend zelenání politických stran ze samotného středu politických 

stran nebo jsou strany nuceny tuto oblast zájmu přijímat, protože si to žádají potenciální 

voliči? 

Přesně ta, ţádají si to voliči, a vidím to od 90. let.  

9) Jaké jsou podle Vás hlavní témata environmentální politiky, která zajímají českou veřejnost 

a o kterých tématech se nejvíce diskutuje ve straně a v parlamentu? 

Bohuţel, míjí se to s tématy světovými a evropskými. Lidé soudí, ţe Němci jsou blázni, 

kdyţ se chtějí zbavit jaderné energetiky, a ţe bránění dálnicím je zločin proti lidskosti a měl 

by být potrestán. V Parlamentu se nic zásadního nediskutuje, jen jednotlivém zákony bez 

souvislosti, a diskuse nebývá věcná, nýbrţ poskytuje příleţitost  k politickým exhibicím s věcí 

nesouvisejícím  Smutný pohled.  

10) Jaká z evropských politických stran by mohla být považována za vzor environmentální 

politiky TOP 09?  Do jaké míry se trendy a témata v evropské environmentální politice 

podobají nebo odlišují od politiky v ČR (na úrovni politických stran, parlamentu)? 

Němci. Ale obecně se nám líbí Britové, konkrétně ekologická politika vládnoucích 

konzervatistů. Je od čeho opisovat, doufám, ţe to trochu budeme dělat. Zatím se debata u nás 

a ve vyspělé Evropě liší zcela zásadně. Kdysi jsme byli skanzenem komunizmu, dnes jsme 

skanzen klausovského iracionálního antienvironmentalismu. Je mi z toho smutno.  

Příloha č. 3: Rozhovor s Janem Zemanem (KSČM) 

1) Jak podle Vás vypadá konzervativní a progresivní environmentální politika? Kde na této 

ose stojí podle Vás KSČM? 

Konzervativní environmentální politikou rozumím snahu o ochranu přírody, krajiny, 

ţivotního prostředí a některých jejich atributů, např. venkova (analogie s ochranou rodiny či 

obce) před jejich větším poškozováním. V parlamentu mívá často podobu ochrany dosaţené 

environmentální legislativy před snahami ji ořezat. Progresivní environmentální politikou 

rozumím snahu o zpřísňování environmentální politiky, integrace environmentálních kritérií 

do odvětvových politik a územních plánů a prosazování udrţitelného rozvoje na všech 

úrovních. Likvidace sociálního státu Topolánkovou a Nečasovou vládou likviduje 

nejdůleţitější sociální pilíř udrţitelného rozvoje, destruuje ekonomiku a vzdaluje ČR 

moţnostem udrţitelného rozvoje. K tomu přistupuje zesílené taţení proti šetrné ţelezniční 

dopravě, beztak slabému a zbídačovanému a nejednou i likvidovanému zemědělství a venkovu, 



 

další poškozování obcí, měst, krajů aj. KSČM v prvé řadě brání sociální stát a ţádá jeho 

zdokonalování. Jeho součástí je i ochrana ţivotního prostředí. Narůstající bída, významně 

zvyšovaná pseudoreformami pravicových vlád, je základním nepřítelem ţivotního prostředí i 

v ČR. Odmítá ale některé avantýry některých ekologů – principiální odmítání jaderných 

elektráren a spaloven odpadu, diletantské prosazování obnovitelných zdrojů energie 

(některých druhů OZE a některých forem jejich podpory), ponechání lesů národního parku 

Šumava k seţrání kůrovci. 

2) Kdo se v KSČM zabývá formulací environmentálního programu strany? Z čeho tento 

program vychází (základní principy)?  

Odborné zázemí (v prvé řadě Komise pro strategii ţivotního prostředí ÚV KSČM), 

stínová vláda KSČM (stínovou ministryní ţivotního prostředí KSČM je poslankyně K. 

Konečná) a vyšší funkcionářský aktiv. Program vychází z koncepce udrţitelného rozvoje, od 

jiných politických stran se liší zejména důslednou obhajobou sociálního státu a důslednou 

mírovou politikou.  

3) Jak vidíte budoucnost specializovaných ekologických stran, jako je např. SZ? Budou 

získávat volební podporu? Převezmou jejich voliče etablované catch-all strany? 

Pokud bude SZ fungovat tak jako dosud, tak šance nemá. Určitý okruh voličů ale mít 

bude. Nelze nepředpokládat, ţe by neodčerpala 1-2% hlasů voličů orientovaných na ochranu 

ţivotního prostředí i při pokračování velmi špatné politiky ji těţce kompromitující. 

Perspektivu mají jen politické strany, které budou prosazovat reálný udrţitelný rozvoj v praxi.  

4) Jak podle Vás ovlivnila ekonomická krize programové priority politických stran a 

důležitost environmentálního programu pro voliče?  

Ekonomická krize sníţila váhu ochrany ţivotního prostředí a environmentálního 

programu všech politických stran s výjimkou SZ a to právě s ohledem na moţnost získat hlasy 

voličů. Sníţení váhy ochrany ţivotního prostředí se ale automaticky nepromítalo do programu 

a praxe politických stran (je tu i otázka integrace environmentálních kritérií do odvětvových 

politik). Rozhodující část ekologické fronty – SZ - se zásadně zkompromitovala účastí 

v pravicové Topolánkově vládě a hrubými chybami ve vlastní ochraně ţivotního prostředí. 

Stalo se tak jako vlivem tlaku koaličních partnerů, tak vlastními hrubými chybami v ochraně 

ţivotního prostředí (energetika, NPŠ). 

5) Kteří aktéři (a v jaké míře) mají vliv na formulaci environmentální politiky parlamentních 

stran a kteří aktéři mají vliv na reálnou státní politiku a přijímanou legislativu? 

V prvé řadě poslanci, senátoři (u opozičních stran zcela rozhodující), krajští 

zastupitelé (omezeně – kraje mohou iniciovat změny zákonů). Jejich moţnosti jsou u 

opozičních stran zásadně limitovány (ne) kvalitou předkládaných návrhů zákonů. Jejich 

působení je ale pod mnoha vlivy – z vnitrostranických jde zejména o program strany, její 

politické vedení a odborné zázemí, můţe se uplatnit i tlak členské základny. Profesionální 

lobisté ale pracují na plný úvazek přímo v Parlamentu, poslanci mnoho věcí nestíhají a 

nebývají odborníky na danou problematiku a uţ vůbec ne na četné předkládané pozměňovací 



 

návrhy. Negativně působí i nedostatečná důvěryhodnost části ekologické fronty, zvláště pak 

SZ.  

6) Jak podle Vás ovlivnil Václav Klaus jako prezident ČR svými názory na environmentální 

politiku českou veřejnost a obraz ČR v otázce životního prostředí v zahraničí? 

Velmi negativně. 

7) Vidíte nějaký rozdíl v postoji k životnímu prostředí mezi levicovými a pravicovými 

stranami? Pokud ano, jaký? 

Rozdíl je větší neţ by se mohlo zdát. Nejde přitom jen o zásadní otázka přístupu 

k sociálnímu státu. Při převaţující politice omezování aţ likvidace sociálního státu levicové 

strany naráţí na někdy značně sloţité problémy „environmentální versus sociální,“ někdy 

reálné, někdy jen smyšlené (vylobované). Projevuje se to častou nekritickou podporou 

výstavby některých velmi konfliktních a i jinak problematických staveb (dálnice, vodní cesty, 

snaha prolomit územní limity těţby uhlí) v často liché naději, ţe se tak podpoří rozvoj 

ekonomiky nebo alespoň zachrání pracovní místa. Pravicové politické strany zase nejednou 

zcela bezohledně prosazují záměry spřátelených podnikatelů na úkor ţivotního prostředí.  

8) Kdy podle Vás začalo docházet k adopci environmentální politiky masovými stranami 

v ČR a Evropě? Vychází trend zelenání politických stran ze samotného středu politických 

stran nebo jsou strany nuceny tuto oblast zájmu přijímat, protože si to žádají potenciální 

voliči? 

Situace v Evropě byla a je značně diferencovaná. Ve státech západní a severní Evropy 

zelenání politických stran i politik začalo v 70. letech 20. století, v ČR výrazně v letech 1990-

1992. Jiné bývalé socialistické země, podobně jihoevropské země, zezelenaly v 90. letech jen 

mírně, zpravidla pod ostrým tlakem Evropské unie. Rozhodující je vesměs poţadavek voličů, 

v některých státech přetransformovaný na strach ze SZ. Mohou se uplatnit i pragmatické 

poţadavky (některé formy ochrany ţivotního prostředí urychlují, nikoliv brzdí rozvoj 

ekonomiky, ochranou ţivotního prostředí lze nejednou úspěšně porazit konkurenci). Proti 

působí rostoucí sociální problémy způsobované politikou ekonomického neoliberalismu, 

přehmaty některých ochránců ţivotního prostředí (nemusí být nutně SZ) aj. 

9) Jaké jsou podle Vás hlavní témata environmentální politiky, která zajímají českou veřejnost 

a o kterých tématech se nejvíce diskutuje ve straně a v parlamentu? 

Otázky ochrany ţivotního prostředí jsou v ČR zatlačovány na okraj veřejného zájmu. 

Dílem vlivem významného zlepšení stavu ţivotního prostředí v ČR v 90. letech, dílem vlivem 

vyhrocování se sociálních problémů proti létům reálného socialismu po nástupu vády M. 

Topolánka. Je otázka, která témata jsou dnes nejţhavější. Zcela určitě tam patří otázky 

energetické politiky, dopravní politiky, zemědělské politiky, protipovodňové ochrany. 

10) Jaká z evropských politických stran by mohla být považována za vzor environmentální 

politiky KSČM?  Do jaké míry se trendy a témata v evropské environmentální politice 

podobají nebo odlišují od politiky v ČR (na úrovni politických stran, parlamentu)? 



 

O takové politické straně nevím. Zásadní problém je, ţe dnes mluvit jen o tradiční, 

středně progresivní ochraně ţivotního prostředí nestačí, dnes má perspektivu jen prosazování 

udrţitelného rozvoje, jehoţ ochrana ţivotního prostředí je jen jednou a zřejmě ne 

nejdůleţitější sloţkou. Evropa včetně EU zabředla do baţiny neoliberální ekonomie a politiky 

omezující aţ likvidující sociální stát a významně zvyšující bídu. Proti tomu důrazně, nikoliv 

úspěšně bojují jen strany Sjednocené evropské levice – severské zelené levice. Spoluvládní je 

ale jen kyperská AKEL. SZ zde vesměs mají nedostatečnou sociální politiku, v bývalých 

socialistických státech destrukci sociálního státu často podporují. Některé SZ si i ušpinily 

ruce účastí v neospravedlnitelných válkách. Dostatečnou environmentální politiku zřejmě 

nemá nikdo, krachuje zde zjevně i EU, o zbytku světa nemluvě. Zásadním problémem je, ţe 

udrţitelný rozvoj musí být prosazován celosvětově a na všech rozhodujících frontách. 

Udrţitelný rozvoj je vyloučen v situaci, kdy většina lidstva ţivoří v bídě, zatímco vyspělé státy 

a zejména jejich elity nehorázně plýtvají a nestydí se vést krvavé války o ropu. Místo 

prosazování udrţitelného rozvoje probíhá nechutná rvačka velmocí o tenčící se přírodní 

zdroje planety Země, zdůvodňovaná bojem proti terorismu či za lidská práva. Aktuální jsou 

nouzové programy pro havarijní situace, které současný vývoj zákonitě produkuje. 

Příloha č. 4: Rozhovor s Robinem Böhnischem (ČSSD) 

1) Jak podle Vás vypadá konzervativní a progresivní environmentální politika? Kde na této 

ose stojí podle Vás ČSSD? 

Náhled na environmentální politiku se historicky měnil. V 19. století vyhlašování 

prvních rezervací v českých zemích nebo třeba národních parků ve Spojených státech bylo 

bezpochyby velmi progresivním krokem. Jejich zřizování s cílem zachovat estetické a přírodní 

hodnoty a více či méně nechat území přirozenému vývoji ovšem vycházelo z ideálů 

romantismu a to z dnešního hlediska reprezentuje konzervativní přístup. Na druhou stranu 

v komunistickém Československu bylo v 50. letech volání po třeba jen konzervátorském 

přístupu od řady vědců progresivní, ne-li hrdinské. ČSSD je na pravolevé ose relativně 

rozkročená strana a environmentalistikou se zabývají členové různého věku a zkušeností. 

Kaţdopádně dnes mají navrch názory respektující dynamiku prostředí a prosazující moderní 

management a aktivní postupy v ochraně ţivotního prostředí. Domnívám se, ţe v současnosti 

reprezentuje konzervativní přístup v ochraně přírody ODS společně s KSČM, progresivní pak 

ČSSD, část TOP 09 a VV. 

2) Kdo se v ČSSD zabývá formulací environmentálního programu strany? Z čeho tento 

program vychází (základní principy)?  

Formulováním environmentálního programu strany se zabývá ekologická komise a 

stínový ministr ţivotního prostředí se svým tzv. minitýmem, který je zároveň garantem 

ekologické komise. Ta v současnosti začíná procházet zásadní rekonstrukcí. Na parlamentní 

půdě funguje skupina pro ţivotní prostředí poslaneckého klubu, vedená místopředsedou 

výboru pro ţivotní prostředí. ČSSD má zároveň ekologickou platformu Zvonečník, která 

představuje nejprogresivnější sloţku mezi účastníky tvořícími ekologickou politiku strany. 

Platforma je otevřená nestraníkům i členům jiných stran z okruhu sociálně demokratického 

hnutí a spolupracuje s nestranickými odborníky z praxe a akademické sféry. Sociálně 



 

demokratický program v oblasti ochrany prostředí vychází ze základních pilířů sociálně 

demokratického hnutí, tj. svobody, solidarity a spravedlnosti. Má optimálně reprezentovat 

solidaritu člověka s ostatními sloţkami ţivotního prostředí prostřednictvím jejich ochrany. 

Rozvíjí původní sociálně demokratickou myšlenku, ţe člověka nelze vyuţít – konzumovat, ve 

stanovisko, ţe tak nelze bez ohledu na udrţitelnost nakládat ani s přírodou. 

3) Jak vidíte budoucnost specializovaných ekologických stran jako např. SZ? Budou získávat 

volební podporu? Převezmou jejich voliče etablované catch- all strany? 

Domnívám se, ţe zelené strany se rozvinuly a uspěly především v zemích, kde sociální 

demokracie neprošly modernizačním procesem. Zelené hnutí je jednoznačně součástí sociálně 

demokratického proudu, spojuje je internacionální a liberální charakter. Problémem zelených 

stran je monotématičnost, i kdyţ samy se takovému hodnocení brání. V dosavadní podobě 

nemohou aţ na výjimečné situace dosáhnout zásadního zastoupení v zastupitelských 

orgánech. Například v případě české Strany zelených docela dobrý program v oblasti 

environmentalistiky pomíjí sociální aspekt. Svým způsobem tak mohou zelené strany 

environmentální politice škodit. 

4) Jak podle Vás ovlivnila ekonomická krize programové priority politických stran a 

důležitost environmentálního programu pro voliče?  

Domnívám se, ţe programové priority neovlivnila. Tam, kde strany věrohodné priority 

měly, tam i zůstaly. Strany, které environmentální aspekt pomíjely, tak činí nadále. Důleţitost 

ekologických témat bude spíše tváří tvář svým ekonomickým obtíţím daleko méně neţ 

v minulosti vnímat volič. 

5) Kteří aktéři (a v jaké míře) mají vliv na formulaci environmentální politiky parlamentních 

stran a kteří aktéři mají vliv na reálnou státní politiku a přijímanou legislativu? 

To zcela záleţí na charakteru stran. Podíl vlivu nevládního sektoru a průmyslové 

lobby je různý u liberálních (ČSSD, VV/?/, /SZ/) a konzervativních stran (ODS, TOP 09, 

ODS), u velkých a malých stran. V souvislosti s tím se pak liší i podíl na státní politiku 

v závislosti na tom, která strana právě nese vládní odpovědnost.  

6) Jak podle Vás ovlivnil Václav Klaus jako prezident ČR svými názory na environmentální 

politiku českou veřejnost a obraz ČR v otázce životního prostředí v zahraničí? 

Je paradoxní, ţe absolutní laik v oblasti environmentalistiky, který navíc nezřídka 

argumentuje i bez evidentní znalosti základních termínů z oblasti ţivotního prostředí, je 

schopen působit na tomto poli na širší veřejnost. Je moţné, ţe určitou atraktivitu dodává jeho 

názorům u laické veřejnosti fakt, ţe jde o argumenty menšinové, opoziční vůči autoritám, 

které dlouhodobě nemají u české populace oblibu. Navenek pak logicky Václav Klaus působí 

směšně, česká média ani diskurz veřejné debaty v České republice ale tento moment aţ na 

výjimky neakcentují. 

7) Vidíte nějaký rozdíl v postoji k životnímu prostředí mezi levicovými a pravicovými 

stranami? Pokud ano, jaký? 



 

Takové dělení neexistuje. Viz odpověď na první otázku. 

8) Kdy podle Vás začalo docházet k adopci environmentální politiky masovými stranami 

v ČR a Evropě? Vychází trend zelenání politických stran ze samotného středu politických 

stran nebo jsou strany nuceny tuto oblast zájmu přijímat, protože si to žádají potenciální 

voliči? 

Tak se děje, někde déle, někde aţ v současnosti. V Evropě začaly masové strany 

akcentovat ekologii tváří tvář prudkému zhoršování kvality ţivotního prostředí a průmyslovým 

haváriím uţ od 70. let. U nás byla sice ekologická témata součástí programových dokumentů 

protireţimních hnutí a organizací uţ před rokem 1989 a nespokojenost s kvalitou ţivotního 

prostředí byla i jedním z hnacích momentů převratu, do programů porevolučních politických 

stran se ale přesto dostávala zprvu jen pomalu a formálně. Velké strany více zahrnuly ve větší 

míře ekologii do svých záměrů aţ v souvislosti s úspěchy zelených stran v západní Evropě a 

opakovanými pokusy etablovat podobnou stranu v Česku. 

9) Jaké jsou podle Vás hlavní témata environmentální politiky, která zajímají českou veřejnost 

a o kterých tématech se nejvíce diskutuje ve straně a v parlamentu? 

Taková témata jsou jednak lokální či regionální a jednak celostátní a globální. Mezi ta 

hlavní regionální témata patří kvalita ovzduší. Mezi ta celostátně stále častěji diskutovaná 

témata patří ochrana půdního fondu v souvislosti s nevyuţíváním brownfieldů, ale 

pokračujícího agresivního zastavování dosud zemědělsky vyuţívaných ploch. Zásadním 

tématem by měla být i problematika globální klimatické změny, ta je ale v české veřejné 

debatě zatím okrajová. Jednak na Česko bezprostředně a viditelně zatím nedopadají následky 

změny klimatu a bezpochyby na širší laickou veřejnost působí i popírání problému ze strany 

prezidenta republiky. 

10) Jaká z evropských politických stran by mohla být považována za vzor environmentální 

politiky ČSSD?  Do jaké míry se trendy a témata v evropské environmentální politice 

podobají nebo odlišují od politiky v ČR (na úrovni politických stran, parlamentu)? 

Vzorem by měly být skandinávské sociální demokracie a obecně strany v zemích, kde 

politická reprezentace na rozdíl od té naší současné dbá o podporu moderních technologií a 

obnovitelných zdrojů energií, udrţitelného lesnictví a zemědělství. 

Příloha č. 5: Rozhovor s Jiřím Machem (VV) 

1) Jak podle Vás vypadá konzervativní a progresivní environmentální politika? Kde na této 

ose stojí podle Vás strana Věci veřejné (VV)? 

Existují značné rozdíly mezi konzervatismem samotným stejně jako mezi progresivními 

přístupy. V konzervativním pojetí chápu environmentální politiku především s důrazem na 

ochranu prostředí ţivota lidí, které spoluvytvářely generace předků proti neopodstatněným 

změnám. Bohuţel často v tomto směru platí tradiční, konzervativec neoponuje změně, on jí 

prostě vzdoruje. 



 

Progresivní environmentální politika, která je východiskem pro Věci veřejné zahrnuje 

především systematický a dobře odůvodněný směr, který změnám nevzdoruje, nýbrţ reaguje a 

spolupracuje. 

2) Kdo se ve VV zabývá formulací environmentálního programu strany? Z čeho tento 

program vychází (základní principy)? 

Odborná komise pro oblast ţivotního prostředí.  

Program vychází především z racionálního, ekologicky, ekonomicky a eticky 

opodstatněného přístupu k ochraně ţivotního prostředí 

3) Jak vidíte budoucnost specializovaných ekologických stran, jako je např. SZ? Budou 

získávat volební podporu? Převezmou jejich voliče etablované catch- all strany? 

SZ má v posledních letech podporu především svého tvrdého voličského jádra. Její 

podpora má tedy růstový potenciál, pokud se vymaní z nálepky vyhraněně ekologické strany.  

4) Jak podle Vás ovlivnila ekonomická krize programové priority politických stran a 

důležitost environmentálního programu pro voliče?  

Ekonomická krize zaměřila pozornost voličů především na ekonomické otázky. 

5) Kteří aktéři (a v jaké míře) mají vliv na formulaci environmentální politiky parlamentních 

stran a kteří aktéři mají vliv na reálnou státní politiku a přijímanou legislativu? 

Především a bohuţel platí, čím větší strana tím větší externí lobby. Následně pak straničtí 

experti či odborné orgány k tomuto účelu vytvořené. 

6) Jak podle Vás ovlivnil Václav Klaus jako prezident ČR svými názory na environmentální 

politiku českou veřejnost a obraz ČR v otázce životního prostředí v zahraničí? 

Odborně nezasvěcenou část veřejnosti mohl utvrdit v jejich názorech, odborně zasvěcenou 

pak někdy poněkud dehonestovat. V zahraniční je zřejmé, ţe Václav Klaus nevyjadřuje řadou 

svých názorů postoj většiny obyvatel ČR.  

7) Vidíte nějaký rozdíl v postoji k životnímu prostředí mezi levicovými a pravicovými 

stranami? Pokud ano, jaký? 

Ano, pohled na environmentální politiku levice se více opírá o klišé v nedůvěře vůči 

kapitalismu, globalizaci a volnému trhu. Na pravici vůči tomu, co by mohlo toto klišé 

omezovat. 

8) Kdy podle Vás začalo docházet k adopci environmentální politiky masovými stranami 

v ČR a Evropě? Vychází trend zelenání politických stran ze samotného středu politických 

stran nebo jsou strany nuceny tuto oblast zájmu přijímat, protože si to žádají potenciální 

voliči? 

V minulosti byla péče o ţivotní prostředí nejprve agendou nevládních organizací a teprve 

později specializovaných „zelených stran". V ČR zejména v posledních dvaceti letech, kdy se 

špatný stav ţivotního prostředí stal popředím veřejného zájmu, v Evropě pak průměrně o něco 

málo dříve. 

9) Jaké jsou podle Vás hlavní témata environmentální politiky, která zajímají českou veřejnost 

a o kterých tématech se nejvíce diskutuje ve straně a v parlamentu? 



 

Bezesporu jsou to ta se širokými ekonomickými a sociálními konsekvencemi, především 

energetika, ovzduší, dopravní infrastruktura, protipovodňová opatření apod. Nepřirozeně pak 

ta účelově medializovaná. 

10) Jaká z evropských politických stran by mohla být považována za vzor environmentální 

politiky VV? Do jaké míry se trendy a témata v evropské environmentální politice podobají 

nebo odlišují od politiky v ČR (na úrovni politických stran, parlamentu)? 

Spíše neţ vzorem by zdrojem inspirace mohla být evropská liberální frakce 

v Evropském parlamentu. 

V některých oblastech se témata a trendy bohuţel vůbec neliší a v některých bohuţel 

příliš. 

Příloha č. 6: Rozhovor s Františkem Pelcem (SZ) 

1) Jak podle Vás vypadá konzervativní a progresivní environmentální politika? Kde na této 

ose stojí podle Vás SZ? 

Hranice nemusí být aţ tak ostrá. Nicméně, konzervativní přístup se orientuje převáţně 

na limity a regulace omezující negativní jevy. Progresivní ENV politika v sobě integruje i 

pozitivní motivaci např. v daňovém prostředí atd. podporující moderní technologie a 

vyuţívání prostředí šetrné k okolí.  Progresivní politika v sobě integruje mix čtyř základních 

instrumentů – právně regulačních, ekonomických, vědeckých poznatků a informovanosti 

veřejnosti a to v proporcích diferencovaně stavu prostředí v tom nejobecnějším slova smyslu. 

SZ je ve srovnání s ostatními parlamentními stranami nejprogresivnější. 

2) Kdo se v SZ zabývá formulací environmentálního programu strany? Z čeho tento program 

vychází (základní principy)?  

Odborné komise a orgány strany. Program SZ obsahuje aspekty ochrany prostředí 

napříč celým obsahem a není to pouze moderně přijímaný apendix celého programu tak, jak 

to často bývá u některých programů dalších stran. Základní princip je relativně primitivní: 

ekonomická prosperita a ochrana ţivotního prostředí nejsou v protikladu.  

3) Jak vidíte budoucnost specializovaných ekologických stran jako např. SZ? Budou získávat 

volební podporu? Převezmou jejich voliče etablované catch- all strany? 

To je na delší rozbor. Specializované strany mají šanci (viz Německ , ale musí najít 

v programech balanci mezi nezbytným otevřením schopnosti řešit další problémy lidského 

ţivota a věrohodností autentické a principiálních ochrany ţivotního prostředí (viz Německo). 

Krátkodobě to tak být nemusí a můţe být v menším rozsahu úspěšná i specializovaná 

ekologická strana, ale dlouhodobá stabilita je nejistá. 

4) Jak podle Vás ovlivnila ekonomická krize programové priority politických stran a 

důležitost environmentálního programu pro voliče?  



 

Dvojím rozporuplným způsobem. Za prvé to znamenalo sníţení akcentu na OŢP, 

protoţe existují přece zásadnější problémy. Za druhé přesně naopak-je to výzva 

k zaintegrování ochrany ŢP do ekonomických a dalších rozvojových programů. 

5) Kteří aktéři (a v jaké míře) mají vliv na formulaci environmentální politiky parlamentních 

stran a kteří aktéři mají vliv na reálnou státní politiku a přijímanou legislativu? 

Vědci, podnikatelé a informovaná veřejnost. 

6) Jak podle Vás ovlivnil Václav Klaus jako prezident ČR svými názory na environmentální 

politiku českou veřejnost a obraz ČR v otázce životního prostředí v zahraničí? 

Nepředstavuje standartní názorový proud.  

7) Vidíte nějaký rozdíl v postoji k životnímu prostředí mezi levicovými a pravicovými 

stranami? Pokud ano, jaký? 

Zásadní a překonaný. Dobrá ochrana ţivotního prostředí můţe být dělaná jak 

pravicovou tak levicovou politikou a také naopak. Obecně řečeno OŢP není ani pravicová ani 

levicová. Zpravidla nejběţnější je proto středová pozice, zejména v zemích, kde zaţili 

komunistickou diktaturu.  

8) Kdy podle Vás začalo docházet k adopci environmentální politiky masovými stranami 

v ČR a Evropě? Vychází trend zelenání politických stran ze samotného středu politických 

stran nebo jsou strany nuceny tuto oblast zájmu přijímat, protože si to žádají potenciální 

voliči? 

Odráţí to reálná rizika kvality ţivotního prostředí a míra poznání souvislostí a 

informovaná veřejnost tj. potenciální voliči. 

9) Jaké jsou podle Vás hlavní témata environmentální politiky, která zajímají českou veřejnost 

a o kterých tématech se nejvíce diskutuje ve straně a v parlamentu? 

Zdraví, energetika, pěkná krajina a přírodní prostřed, vodní reţim v krajině, moderní 

technologie, nastavení daní a dalších ekonomických instrumentů 

10) Jaká z evropských politických stran by mohla být považována za vzor environmentální 

politiky SZ?  Do jaké míry se trendy a témata v evropské environmentální politice podobají 

nebo odlišují od politiky v ČR (na úrovni politických stran, parlamentu)? 

Podle úspěšnosti by to měli být SZ v Německu, Francii, Rakousku, které vykazují 

dlouhodobou stabilitu. Osobně jsem však přívrţenec spíše středových modelů. Ta druhá 

otázka je dost sloţitá. Evropská a národní politiky jsou výrazně provázané. Nicméně největší 

diferenci bych spatřoval v dlouhodobém přístupu   k problematice rizik klimatické změny a 

akceptaci ekologicky přijatelných strategií ve vyuţívání energie. 

 

 


