
Dílo bylo vydáno v rámci projektu Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj (E-DUR), CZ.1.07/1.1.00/14.0005

Tento projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
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Největší naleziště měděné rudy v Asii a čtvrtý největší důl na mě-

děnou rudu na světě. Do země díky těžbě ušlechtilých kovů proudí 

nemalé zahraniční investice, přitom třetina obyvatel Mongolska žije 

pod hranicí chudoby. (Erdenet, Mongolsko)

Ukázka kořistnického vztahu k přírodě (Jelšava na Slovensku).Na Haiti bylo zničeno 99 % původních lesů.

Exponenciální nárůst výroby a spotřeby v ohraničeném ekosystému Země není již dlou-

hodobě udržitelný.

Ekonomický růst odstartovala průmyslová revoluce a nyní musí skončit nebo se změnit.

Aralské jezero v roce 1989                   Aralské jezero v roce 2008.

Rozloha čtvrtého největšího jezera světa se za posledních 40 let zmenši-

la na čtvrtinu. Příčinou jsou nereálné vize o zavlažování okolních pouští, 

které měly navždy plodit bavlnu. 90% vody z řek Amudarji a Syrdarji, kte-

ré napájí Aralské jezero ,se odvádělo do zavlažovacích  kanálů a v letech 

1966 - 1993 poklesla hladina jezera o 16 metrů.

Udržitelný rozvoj je rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožení mož-

nosti budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby. 

Strategie udržitelného rozvoje je zaměřená na prosazování harmonie mezi lidskými 

bytostmi a mezi lidstvem a přírodou. 

Principy udržitelného rozvoje:

 úcta ke společenství života 

 zlepšování kvality lidského života

 ochrana vitality a rozmanitosti Země

 dodržování mezí únosnosti Země

 změna osobních přístupů a chování

 umožnění komunitám pečovat o jejich vlastní životní prostředí

 budování národních struktur pro integraci rozvoje a ochrany

 vytvoření globální aliance na podporu udržitelnosti

Víte, že…
Lidstvo spotřebovalo v období po 2. světové válce více energetických a surovinových zdrojů než za celou předcházející historii.

Hodnotové orientace se mění v průběhu dlouhých časových období (desítky až stovky let). Revoluce v hodnotových orientacích probíhá ne-

nápadně, ačkoliv je tou nejpřevratnější revolucí.

Můžeme uvést příklady pozitivních změn hodnot: zrušení otroctví (existovalo v USA ještě před 150 lety, nyní je hodnotově nepřijatelné),

recyklace (během několika desetiletí lidé začali dobrovolně a zdarma třídit odpad), volební právo žen (poprvé přiznáno na začátku 20. století, 

dnes naprosto běžné).

Středoškoláci z osady Kalekol, která se nachází nedaleko jezera Turkana (dříve Rudolfovo jezero). 

(Keňa, jezero Turkana)

Pokud chceme, aby lidé i v budoucnu mohli prožít svůj život důstojně, kvalitně a tvořivě, 

musíme usilovat o podstatnou změnu našich hodnotových orientací a životního stylu.

Jaké jsou vaše hodnoty? 

Růst světové populace v letech 1950–2100.

(Upraveno podle Lean, Hinrichsen, 1990.)

Jeden ze základních principů udržitelného rozvoje je změna osobních 

přístupů a chování. (Ekvádor, hlavní město Quito)

Nežijeme v čase posledního soudu, ale v čase zkoušky naší vlastní svobodné vůle. V čase volby mezi „dobře si žít“ a „dobře žít“. ~ Lubor Kysučan


