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Paul Hawken, Amory Lovins,  
A.L.Hunter Lovinsová: 
 

Přírodní kapitalismus 
1999, Mladá Fronta , Praha 2003 
 
Komentář exministra životního prostředí  a  také skauta  Martina Bursíka: 
„Strhující čtení. Autoři knihy přicházejí s revolucí v produktivitě  využívání přírodních zdrojů. Kniha je doslova 
nabita  příklady inovací  v oblasti energetických  a materiálových úspor. Ukazuje nové směry v podnikání. Je 
návodem jak směřovat k udržitelnému ekonomickému modelu a prodloužit  alespoň o nějaký čas  život na Zemi. 
Tisíce příkladů je zarámováno do konceptu přírodního kapitalizmu, který opravuje  chyby současného 
ekonomického modelu, vedoucího civilizaci  ke globální ekologické krizi.“  
 
Komentář exprezidenta Billa Clintona: 
„ Přírodní kapitalizmus  v podstatě neoddiskutovatelným způsobem  prokazuje, že jsou dnes , nebo na blízkém 
obzoru  k dispozici technologie, které nám  umožní zbohatnout  ne tím , že budeme  životní prostředí 
znečišťovat, ale že ho budeme očišťovat.“   
 
Úvod. 

Lovinsovi se spolu s Ernst von Weizsáckerem podíleli na napsání knihy: „Faktor čtyři“,  Dvojnásobný blahobyt 
– poloviční spotřeba zdrojů“, Paul Hawken pak napsal “ Ekologii obchodu“. 

Jak Faktor čtyři, tak Ekologie obchodu naléhaly na soukromý sektor ke smělým enviromentálním řešením. 

Vznikla potřeba biologického a sociálního rámce  pro praktickou transformaci  komerční sféry. 

Wendel Berry ve svých Sebraných esejích napsal: 

„Vycházeli jsme z předpokladu, že to co je dobré pro nás, je dobré i pro svět. Mýlili jsme se. Musíme změnit své 
životy tak, aby se opíraly o opačný předpoklad, že to co je dobré pro svět , je dobré i pro nás.. To po nás žádá, 
abychom usilovali o poznání světa a  abychom zkoumali, co je pro něj dobré. Musíme se naučit spolupracovat 
s děním světa  a respektovat jeho meze.Ještě důležitější však je, že se musíme naučit uznávat, že stvoření je plné 
tajemství a že mu nikdy  plně neporozumíme. Musíme v sobě obnovit cit pro majestát stvoření a  schopnost mu 
sloužit. Neboť pouze za podmínky pokory a úcty vůči světu bude náš druh schopen se v něm udržet. 

 

1. KAPITOLA: Další průmyslová revoluce 
Ekonomika potřebuje 4 druhy kapitálu: 

1) lidský , 2) finanční,   3)vyrobený ,  4) přírodní 

Na konci 20.stol naqstaly 2 velké intelektuální posuny:  

1)konec studené války   2) konec války proti životu na Zemi 

Kapitalismus tak, jak se nyní praktikuje  je finančně ziskovou, ale neudržitelnou úchylkou lidského 
vývoje. Průmyslový kapitalismus  totiž likviduje  svůj přírodní kapitál  a nazývá to příjmem. 

1. V Experimentu BIOS 2 za 200 milionů dolarů se ukázalo, že člověk není schopen udržet uměle nezbytnou                                         
hladinu kyslíku pro 8 lidí. Planeta  Země to dělá denně pro 6 miliard lidí. 

2. Odhad : biologické služby Země mají hodnotu nejméně 36 bilionů dolarů  ročně, což se blíží  hrubému ,                           
světovému produktu  

3. Jako nelze nahradit živé systémy planety technikou, nelze nahradit stroji  lidskou inteligenci, poznání, 
organizační schopnosti ani kulturu. „Index blahobytu“ Světové banky zjistil, že souhrnná hodnota lidského     
kapitálu je třikrát větší, než hodnota veškerého  kapitálu finančního a vyrobeného.  

Ekonomické teorie,  analyzovaly vzestup založený na mylném předpokladu, že přírodní a lidský kapitál   
mají na výstupu malý podíl 

Protože každou hodinu přichází na Zem  takřka deset tisíc lidí, začíná být vzácná  právě příroda.. Takže pokud 
má být v budoucnu  nějaká prosperita,  musí společnost využívat zdrojů  neskonale produktivněji. Z čehokoliv, 
co si vypůjčí z planety,  musí  získávat čtyř , deseti až stonásobný efekt. 



Přírodní kapitalismus je založen na nových myšlenkových principech: 

- prostředí není okrajovým faktorem výroby, ale podstatou, která udržuje ekonomiku 

- limitem rozvoje je dostupnost a funkčnost  přírodního kapitálu 

- příčiny úbytku přírodního kapitálu: mylně navržené obchodní systémy, populační růst a hýřivá spotřeba 

- pokrok  je možný jedině v demokratických tržních  systémech výroby a distribuce, kde jsou oceňovány 
všechny druhy kapitálu 

- klíčový faktor: radikální zvýšení produktivity zdrojů 

- blahobytu napomáhá zlepšování kvality toku požadovaných služeb 

- globální udržitelnost je založena na  vyrovnání  globální nerovnosti v příjmu a materiálním 
blahobytu 

- nejlepší prostředí je takové, které je  založeno na potřebách lidí spíše než  na byznysu. 

Z toho vyplývají 4 základní strategie přírodního kapitalizmu:  

1. radikální produktivita zdrojů : může téměř zastavit degradaci biosféry, lépe využívá  

               lidskou práci, brání  úbytku živých systémů a snižování sociální soudržnosti 

2. biologické mimikry:  přeprojektovat  průmyslové systémy v biologickém duchu,  

               umožňující uzavřený cyklus, jako to umí příroda 

3.ekonomika služeb a toků : od ekonomiky zboží a nakupování k ekonomice služeb a   

                toků. Od nabývání zboží  jako míry blahobytu směřovat k ekonomice, kde blahobyt závisí  

                 v tom, že lidé budou trvale získávat kvalitu, užitečnost a výkon  

4. investování do přírodního kapitálu : reinvestice do udržitelných  technologií, obnovujících a  

                 zvyšujících se zásob přírodního kapitálu, aby biosféra mohla produkovat daleko  

                 více ekosystémových služeb 

 

 2. KAPITOLA: Znovu vynalezení kola: hyperauta a sousedské vztahy 
     Cesta k hyperautu je založena na 1) snížení hmotnosti 2) snížení tření 3) hybridně elektrickém pohonu 
K účinnosti přispívá karoserie z uhlíkového vlákna a plastu. Nárazové testy kompozitů jsou  3x lepší než u oceli, 
což znamená vyšší bezpečnost, dílce vycházejí z nízkotlakých lisů přesně zformované a s povrchovou úpravou a 
nepotřebují tudíž soustruhy, obrovské lisy a drahé formy, lakování a  místo sváření nastupuje lepení. 

Akumulátorové elektromobily  jsou nahražovány hybridně elektrickým motorem, který snížuje  váhu na  
třetinu. Pohon: benzin,  kapaliny ze zemědělských a lesních odpadů ( etanol, bionafta), vodíkový palivový 
článek, založený na reakci kyslíku s vodíkem na platinové membráně, za vzniku elektřiny a vody.(obrácená 
elektrolýza).   Zlevnění  palivového článku obstará masová výroba. To ve svých důsledcích povede  
k transformaci průmyslu automobilového, naftového, ocelářského a hliníkového, ale i uhelného a 
elektrárenského. 

1993 –98 byl prováděn výzkum konceptu hyperauta za celkem asi 5 miliard dolarů. Toyota již v r.1997: dala 
na trh hybridně elektrický sedan Prius za 16 000 dolarů . a další následují. Spotřeba: 25 – 30 km /l, vývoj si 
klade za cíl: 100 km/l. Toto představuje předvoj  technologické, tržní a kulturní revoluce, zvrat nejen v  
ježdění, ale i ve fungování světové ekonomiky.( konec celých průmyslových odvětví, zabývajících se 
automobily, naftou, ocelí, hliníkem elektřinou, uhlím) 

Kolem 20 nejčastějších mechanických poruch odpadá, protože hyperauta budou více připomínat počítače 
na kolech, než auta s čipy a může se stát, že dalšího vývoje automobilismu se chopí počítačoví giganti.                                                                         

Ovšem nejlepší přístup s nejmenšími náklady: hyperauta  sice splní sny automobilistů cenou i provozem, ale 
současně naroste celá řada nebezpečí a enormních dopravních problémů, kterým už dnes čelí města zákazem 
vjezdu aut. Dopravní zácpy dusí mobilitu a tyto časové ztráty se dají vyčíslit jako obrovské ztráty 
ekonomické , do nichž lze zahrnout  i úrazy a úmrtí na silnicích. 



Řešení: snížení automobility: telekomunikacemi, domácí prací,  moderním  sofistifikovaným 
urbanismem, který odstraňuje potřebu dalekého dojíždění za prací ( to je výrazem špatně umístěného 
bydlení). Možnosti: bicykly pro krátké dojíždění, sdílení automobilu.Chaotickou výstavbu měst je třeba  
nahradit sofistikovaným urbanismem, který vyvolá i nové sociální změny v chování sousedů při současném 
snížení požadavků na mobilitu. 

Mocné technologie  by měly být vždy v kontaktu  s výrazným smyslem pro sociální cíle. 

 

3. KAPITOLA: Bez odpadu( aneb konec plýtvání)        
Odpady z domácností jsou trpaslíkem proti odpadům z průmyslu: z těžebních a výrobních procesů.. Zatím 
co příroda své odpady  je schopná recyklovat, větší část lidských odpadů je nerecyklovatelná a musí se 
ukládat. Šokující jsou výsledky sledování  výrobní cesty jednotlivých výrobků .  

Příklad výrobní cesty plechovky na colu v Anglii: 1. těžba bauxitu v Austrálii, 2. převoz  k provedení redukce  
na oxid hlinitý  do Švédska, nebo Norska, kde je levná elektřina 3. převoz do válcoven Al plechu k vyválcování 
na tlouštku 3 mm   4. převoz  do skladiště a poté do válcovny, kde se vyválcuje za studena na 0,3 mm plech..  5 . 
Tento plech se odešle do Anglie, kde se formuje do podoby plechovek. Ty se pak myjí vysoušejí, barví, lakují, 
opatří přírubou, dovnitř se nastříká ochranná vrstva , následuje kontrola. Poté  jdou do palet a do skladu .6. 
Odvoz do plnícího zařízení, kde se ještě jednou vymývají a čistí, poté plní ochucenou vodou, fosforem a 
kofeinem. Cukr je z Francie, fosfor z povrchových dolů v Idaho,  (Redukce fosfátu spotřebuje energii pro100 
tisícové město). Kofein se doveze z chemické továrny.7. Naplněné plechovky se víčkují  rychlostí 15 000 
plechovek/min, vloží do kartonových krabic z lesní papíroviny, převážejí do regionálního  distribučního skladu    
8. převoz do supermarketu 9. Nákup a vypití v několika minutách, 10. vyhození plechovky ve vteřinách. 
V Anglii je to z  84% odpad na skládky. Kdyby celý svět žil jako Angličané, Američané nebo Kanaďané, 
potřebovali bychom tři zeměkoule. 

Roční tok amerického průmyslového odpadu je 113 bilionů kg. a recyklují se pouhá 2% 

Rozvojové země aspirují na ekonomiku podobné americké, ale  industrializují se mnohem rychleji.. 
(zdvojnásobení výroby: v USA: 50 let, Čína: 9 let). 

S nezaměstnanými lidmi se zachází také jako s odpadem.- výsledek: nezaměstnanost, drogová závislost,, 
násilí, kriminalita, vandalismus. Nezaměstnanost v Evropě 1960/ 2%, 1998/ 11%. V mnoha částech světa 20 – 
40%. Náklady na věznění jsou téměř stejné jako na studium na prestižních  univerzitách. 

To je výsledkem překonaného předpokladu, že lepší je používat přírodního, než lidského kapitálu. Ti co 
pracují, pracují  za stejný plat daleko tvrději než dříve.. 

Svět čelí 3 krizím, které  hrozí ochromit civilizaci: 

1)Devastaci přírodního prostředí,  2) upadání občanské společnosti do stavu nezákonnosti, zoufalství a 
apatie 3) nedostatku veřejné vůle  k vyrovnání se jak s lidským utrpením, tak s ideálem blahobytu 

Vykazovaný ekonomický růst zahrnuje všechny výdaje , tedy i ty negativní:vězení, odpady,  nemocnice, 
naftové skvrny na moři, ekologickou dekontaminaci, léčbu rakoviny,  rozvody nedokáže  rozlišit mezi 
žádoucím  a nežádoucím. „Kvalita  života“ se zatím nikterak nevyhodnocuje. 

 

4. KAPITOLA: Jak se buduje svět.  
Moderní projektování uplatňuje  celostní, systémový přístup.Je potřeba vyburcovat lidi k tomu , aby provedli 
zásadní posun v mentalitě projektování, totiž  v synergickém hledání úspor. 

Metody pro zvyšování energetické a materiálové produktivity  v průmyslu lze roztřídit  do šesti hlavních 
kategorií, na: projektování nové technologie , řízení, firemní kulturu, nové postupy a úsporu materiálů. 
Výrobky je třeba konstruovat tak, aby se daly snadno demontovat, likvidovat nebo přetransformovat Od přírody 
se toho dá hodně odkoukat.  

 

 5. KAPITOLA: Kostky stavebnice 
Inteligentní projektování budov řeší integrálně řadu parametrů najednou: 



Energetické úspory, provozní náklady, skelet, osvětlení vytápění, isolace, strojové vybavení , spotřebiče – to vše 
vyžaduje mezioborovou integraci projektování. „Zelené projektování“ může paradoxně snižovat stavební  
náklady tím, že dojde k úsporám v nákladech na infrastrukturu, že se využije pasivních technik topení a 
chlazení, které učiní větší část mechanického zařízení nepotřebným. 

Účinné nové budovy ušetří 70 –90 % tradiční spotřeby energie a nabízejí tři další hospodářské efekty: 

1. zelené projekty se snadněji prodávají 

2. visuální, termální a akustický komfort vytváří prostředí s nižší úrovní stresu 

    a vyšší produktivitou práce, 

3. lepší kvalita ovzduší v budově zlepšuje zdraví. Agentura pro životní prostředí odhaduje, že nemoci  

    spojené s vnitřním prostředím budov v USA představují ztrátu 60 miliard dolarů/ rok Na projektu se  

   účastní řada profesí a je velice potřebné, aby pracovali spolu, protože pak vzniká řada synergických vztahů  

    mezi prvky projektu, které přinášejí násobné efekty. 

Bohužel honoráře se odvozují z ceny stavby, takže při snížení její ceny úsporami  na to projektanti doplácejí. To 
je příklad špatně nastavených  ekonomických podmínek.Odměna by se měla odvozovat z toho co se ušetří. a 
nikoliv z toho co se utratí: příklad zvrácených ekonomických stimulů. 

Je nezbytné napravit ekonomické stimuly v celé řadě profesí. 

Dramatická zlepšení umožňují: konstrukce stavby, nebo fasády, které isolují lidi od venkovního počasí. zlepšená 
isolace a vzduchotěsnost,  superokna ( teplo v zimě, v létě chlad- kombinují se  tři tenké folie, jimiž může 
procházet světlo avšak odráží teplo, uvnitř je plyn,  např. krypton, který brání průchodu tepla a hluku.. Jsou o 15 
% dražší než dvojitá okna, ale  4,5x  lépe isolují .Superokna umožnila experimentálním superizolovaným 
budovám v 80 - 90.letech zachovávat vnitřní komfort bez jakéhokoliv vytápění nebo chlazení v rozmezí  
venkovních teplot – 350 C  -  + 460 C. Skutečně inteligentní budova nepotřebuje kontrolní zařízení. Fasáda 
může být obložena fotovoltaickými články,  které mají formu stavebních prvků  a pak se z budovy stává 
elektrárna.  Pětihvězdičkový hotel Mauna Lani Bay na Havaji, postavený v roce 1998 proměnil svou střechu 
v elektrárnu o kapacitě stovek KW. 

Zelené projektování může zmodernizovat takřka všechny staré budovy. 

Materiálová recyklace umožňuje prodávat ruiny k přepracování na použitelný stavební materiál. 

Revoluce probíhající na velkých stavbách začíná pronikat i do rodinných domků. 

Existují rodinné domy, kde ohřívač na vodu vytápí celý dům. 

Také v oblasti spotřebičů  je obrovský vývoj. Ledničky, které se dnes prodávají mohou uspořit asi 87 % energie 
(špičková technologie 98 –99 % ) z množství, které spotřebovala lednička v roce 1972.. 

Dánská technická univerzita spočítala, že kdyby se zkombinovala všechna  zlepšení spotřebičů v roce1989, 
dala by se tím ušetřit ¾ celkové spotřeby energie v zemi. 

Také urbanistická řešení mohou přispět: přijemné a bezpečné prostředi měst,  vícegenerační domy (domácí 
práce), větší hustota zástavby šetří půdu, snižuje dojíždění  ( Los Angeles,  rozptýlené na stovkách kilometrů je 
patologická záležitost) 

 

6. KAPITOLA: Jak se provrtat nákladovou barierou 
 

Největší vliv na budoucnost: zlepšování kvality  „mentálního softwaru“ projektantů. Bylo zjištěno, že 
náklady na lepší vzdělání se vrátí stokrát až tisíckrát. 

Přístup: celostní systémové inženýrství. Optimalizace  isolovaných komponent  vede k pesimalizaci celého 
systému 

Má-li se učinit krok vpřed musí se myslet zpětně: od koncových fází procesů proti proudu. Dělat věci ve 
správném pořadí: chcete-li  optimalizovat osvětlení a klimatizaci je třeba začít osvětlením, aby bylo možno 
zmenšit zařízení pro klimatizaci. 

 



7. KAPITOLA: „Muda“, služby a toky 

Nejzuřivějším bojovníkem proti plýtvání ( japonsky „muda“) byl Taiichi Ohno 

(1912 –1990), otec firmy Toyota Production Systém, firmy stojící na světové špici. 

Jeho myšlenky byly systemizovány Američany Womackem a prof.  Jonesem, kteří napsali knihu „Zeštíhlující 
myšlení. 

Ohno byl proti jakékoliv formě odpadu. Odpad Womack a Jones definovali jako: chyby, které je třeba 
napravovat, výroba předmětů, které nikdo nechce, , takže se hromadí zásoby a zbytkové zboží,  
nepotřebné zpracovatelské kroky, přesuny zaměstnanců a materiálu bez jakéhokoliv účelu, lidé kteří při 
výrobě postávají, zboží a služby  které nedokáží vyhovět potřebám zákazníka. To všechno Ohno nazývá 
„muda“.Omylem je i kontrolovat výrobky, zda mají kvalitu, naplněné ohrady novými automobily, které 
nevycházejí vstříc nějakému požadavku.. Stavitel  Doyle Wilson zjistil, že  5/6 obvyklé doby potřebné na stavbu 
domu se promrhá čekáním. 

Zeštíhlující myšlení – metoda čtyř vzájemně propojených prvků:: 1.plynulý tok hodnot, 2. jak je definuje 
zákazník, 3. směrem který požaduje , 4. ve snaze o dosažení dokonalosti 

Jedním z klíčů zeštihlujícího myšlení je  zjednodušování, např. společná zpětná zrcátka pro více typů 
automobilů. Také volba správného měřítka je důležitá 

Asi padesát amerických firem, které vyzkoušely  toto myšlení zjistilo, že se stejnými pracovníky a stejným 
kapitálem  za 5 –10 let  se zvýšila výroba 2 –4 krát, kdežto zásoby, zpoždění, vady, chyby, nehody,zmetky, a 
další nežádoucí jevy poklesly  4 – 10  krát. 

Místo abyste  zákazníkovi prodávali výrobek o němž myslíte, že jej bude používat, aby mu poskytl službu 
o kterou skutečně stojí, poskytněte mu tuto službu rovnou. 

Ve Francii místo aby prodávali surovou energii v podobě nafty, plynu, elektřiny, uzavírají smlouvy , že na určité 
ploše budou udržovat určitý teplotní rozsah v určitém denním rozmezí za určitou cenu, Jak se toho dosáhne je 
věcí firmy, která, čím méně energie pro to spotřebuje, tím více vydělá. Firma Carrier zjistila, že zákazníci 
netouží po tom vlastnit klimatisační systém, ale chtějí to co dělá.. Nyní firma nedodává ani teplo ani chlad, ale 
komfort. Čím méně  zařízení firma  musí instalovat, tím více vydělá, což platí i pro výdrž zařízení. Vztah, který 
poskytuje  kontinuální tok služeb  vytváří zájmovou alianci obou stran a vzájemnou výhodnost. Tento přístup 
začne omezovat  pouhé prodejce zařízení, jako podezřelé, že nevěří kvalitě svých výrobků.. Ciba přechází od 
prodeje barev  k poskytování barvících služeb. Ve zpracování dat  rostou příjmy z poskytování celého 
balíčku  služeb rychleji, než z prodeje hardwaru a softwaru.. Firma Xerox vyvinula řadu digitálních kopírek 
u nichž se dosahuje 95% ní recyklovatelnosti a takřka 100% ní přepracovatelnosti.  Elektrolux  získal 
konkurenční výhodu čtyřmi hlavními způsoby: 1.poskytováním lepšího vybavení,2. schopností prodloužit jeho 
životnost optimálním způsobem jeho používání a údržby, 3.schopností prezentace nabídky a kontroly její 
nákladnosti a konečně 4. sdílením diferencovaného parku svého vybavení mezi mnoha uživateli, čímž splňuje 
jejich potřebu měnit způsoby užívání a plně využívat zařízení při  minimálním finančním riziku. 

Firma Interface nastartovala přechod od prodeje koberců k leasingu služeb na pokrývání podlah. Lidé chtějí 
chodit po kobercích, dívat se na ně, ale ne je vlastnit. Tyto služby  získají za mnohem nižší cenu, když 
vlastníkem  koberce zůstane firma , které zůstane odpovědnost za to, že je bude udržovat čisté a svěží  za 
měsíční poplatek Pravidelná kontrola vede k výměně vadných dílů, které se vymění v noci, aby se nerušil 
provoz. Firma zavedla  nový polymerní materiál, který může být kompletně přepracován na stejný materiál a na 
identický nový výrobek. Vývoj firmy začal hledat nové způsoby uspokojování  potřeb spotřebitelů spíše, než aby 
se hledaly způsoby jak prodat to, co chceme vyrábět. 

 Stále více firem se denně rozhoduje, zda něco nakoupit nebo si najmout. Tento trend  pronikne i do 
soukromé spotřeby. 

Leasingové služby tlumí nestabilitu,  která  vzniká propouštěním a přijímáním pracovníků podle výkyvů 
trhu.Kdyby se od této rozkmitané ekonomiky přešlo  k ekonomice založené na plynulých tocích, vyloučilo by to 
udržování nadměrných kapacit, což je „ muda“, kterou je třeba vyloučit. 

 

8. KAPITOLA: Růst kapitálu 
 Myšlenky knihy“ Meze růstu“, měly varovat před možnými katastrofami a protože ke katastrofám nedošlo, byla 
vysmívána obchodními a politickými kruhy ,když se předpovědi nesplnily.To je velké nepochopení pro 
hospodaření se zdroji.. 



Výsledky experimentu BIOS 2 ukázaly, že nemůžeme narušit,  ani ničím zaměnit složité vzájemné vztahy  
v ekosystémech tak, aby to mělo dobré následky.. Naše životy jsou plny mechanismů, ve kterých malá síla, může 
způsobit  rychlé změny, nebo náhlé zvraty . Měly bychom se proto vynasnažit, abychom brali vážně  varování 
vědců před možnými důsledky  svých činů.  

Současné lidské aktivity způsobují globální úpadek ve všech živých systémech. Ztráty 750 tun orné půdy/sec na 
celém světě a  2000 ha lesního povrchu/ hod se staly kritickými. Ani změna 16 000 ha denně  na hlušinu není 
dlouhodobě udržitelná. Všechny  světové rybolovné oblasti jsou vykořistěny do krajnosti a jedna třetina  všech 
druhů ryb  je ohrožena vyhynutím 

Přírodní kapitál je výslednicí drobné práce prováděné nesčetným množstvím druhů v jejich složitých 
interakcích. 

Darwin: „Nemůžeme změřit úžasnou složitost organického bytí(….) Na každou živou bytost se musí 
nahlížet jako na mikroorganismus – na malý vesmír , který je složen z nespočtu organismů, jež se samy 
rozmnožují, nepředstavitelně precizních  a stejně početných jako hvězdy na nebi“.  

Na přírodní kapitál lze pohlížet jako na úhrn ekologických  systémů, které podporují život.Od člověkem 
vyrobeného kapitálu se liší tím ,že nemůže být lidskými aktivitami vyráběn . Člověk může docela spokojeně 
žít, aniž co ví o této složitosti a teprve ve chvíli, kdy  se služby poskytované ekosystémovými  funkcemi 
prokazatelně začínají hroutit, děláme krok zpět a začínáme přemýšlet. Ekonomové tvrdí, že síly trhu a lidská 
vynalézavost  povedou k technologickým adaptacím, které budou úbytek přírodního kapitálu kompensovat. Źe 
toto tvrzení je chybné dokazuje seznam služeb přírodního kapitálu a představa o jeho výrobě člověkem: 

- produkce kyslíku,  udržování biologické  a genetické diverzity,  čištění vody a vzduchu, skladování, 
koloběh  a    

- globální distribuce sladké vody, regulace chemického složení atmosféry, udržování migrace  a stanovišť 
pro mláďata zvířat v divočině,  rozklad organických odpadů, oddělení a detoxikace  lidských a 
průmyslových odpadů,  kontrola přírodních nákaz a chorob,  kterou uskutečňuje hmyz , netopýři  a další 
organismy,  vytvoření genetické knihovny pro potraviny, vlákniny léčiva a materiály, zachycování 
sluneční energie  a její transformace na suroviny,  zvládání půdní eroze  a kontrola usazování,  prevence 
záplav a regulace splachů,   ochrana proti vesmírnému záření,   regulace chemického složení oceánů, 
regulace místního a globálního klimatu,  vytváření ornice a udržování úrodnosti půdy,  produkce luk, 
hnojiv, potravin, uchování a koloběh živin. 

V roce 1997 skupina renomovaných přírodovědců, především biologů se dohodla na prohlášení o 
ekosystémových službách, aby se pokusila zvýšit pozornost veřejnosti k tomuto tématu: 

-  Ekosystémové služby mají pro civilizaci zásadní význam 

-  Ekosystémové služby působí v tak velkém rozsahu a tak vzájemně propojenými a při tom málo       

       prozkoumanými způsoby, že se většina z nich nedá technologií nahradit 

-  Lidské aktivity  již nyní v širokém rozsahu narušují tok ekosystémových služeb. Pokud budou      
pokračovat  současné trendy, lidstvo dramatickým způsobem pozmění nebo zničí potenciálně  všechny 
zbývající přírodní ekosystémy Země v průběhu několika málo desetiletí. 

Investice do přírodního kapitálu: potřebujeme  postupně , ale rozhodně  transformovat pomocí  cukrátka a 
biče principy, které řídí a motivují byznys. To znamená revidovat systém daní a dotací. Je spousta dotací 
které jsou špatné a drží nad vodou nejvíce škodící obory na úkor těch potřebných pro obnovení přírodního 
kapitálu. 

 Příklady špatné podpory: podpora těžby uhlí v Porůří, podpora automobilismu, papírny znečisťující řeky, 
Bulharsko dotovalo energii, což vede ke  zvýšenému používání energie –  a to je špatně, podpora stavby 
silnic, podpora výrobcům tabáku, dotace pasení dobytka a poté, služby na ochranu půdy. Dotace na 
pesticidy. Vysoké zdanění práce vede k nezaměstnávání lidí 

Co by se mělo zdaňovat ? : odpadní plyny, jaderná energie, paliva, benzin, motorový olej, oxidy dusíku a 
chlor. Letecká doprava, užívání veškerých vozidel a silnic.K tabáku a alkoholu by přibyly pesticidy,  umělá 
hnojiva a fosfor..Voda z vodovodu, dřevo, lov, narušování ornice, závlahová voda , uhlí stříbro, zlato, 
chrom, molybden, bauxit, síra  a mnoho dalších hornin.Odpad který  jde na skládku, nebo do spalovny,.  

Nové způsoby zdaňování  by znamenaly změnu chování,  vliv na projektování, na výrobní procesy i 
nakupování. 

 



 

9. KAPITOLA: Příroda a vlákna  
Lesy se kácejí především proto, aby se tím získaly výrobky z papíru a stavební dřevo. 

Svět nyní spotřebovává  5 x více papíru než v roce 1950. Papír  představuje 2 % světového obchodu a 
2,5% průmyslové výroby.  

Velké úspory představuje elektronika. Harddisk o mnoha gigabajtech nahradí spousty papíru. Některé 
kanceláře pracují již bez papíru. Nápady jak šetřit papír: omezovat necílené informace, všelijaké katalogy na 
paměťová media - na CD. Noviny a časopisy na CD. Kombinování úspor, omezit přehnané balení, psát po obou 
stranách papíru, dělat menší okraje, zbavit se hromadné pošty a nevyžádaných tisků, používat e-mail a naučit se 
jej netisknout., tisk menšími písmeny, dvoucestné nevratné obálky, čárové kódy, používat papír s nižší 
hmotností, vyždímat větší množství papíru z každé tuny buničiny, zlepšení terénní účinnosti výsadby. 

Příklad kombinace úspor: 

1) snížení spotřeby papíru díky e-mailu o 10%: faktor úspor= 1,11 

2) snížení spotřeby papíru o 50%, faktor :2,0 

3) efektivita transformace papíru : o 5% faktor 1,05 

4) terénní účinnost, zvýšení výtěžnosti dřeva o 400 %  díky racionální výsadbě, faktor 5,0 

5)snížení hmotnosti o 25 % faktor 1,33 

6)snížení spotřeby dřevného vlákna  za použití jiných materiálů (např. slámy) o 10%  + čisté snížení o 30% na  

   základě recyklace  

Celkový faktor v součinu bude činit 26  a povede ke snížení rozlohy  pro těžbu o 96 % 

Kombinace několika druhů zlepšení násobí vyvolané úspory, 

Nové materiály, nové projekty. Snižování hmotnosti stavebních materiálu,, jejich sofistikovaná konstrukce, 
tvorba sendwičů. Prodej výrobků z rekonstituovaného dřeva se velice rozrostl: o 25% / rok. Zpracování 
odpadního dřeva, výroba prefabrikátů, sendvičů,  uhlíkové vlákno  v sendviči  zvýší pevnost a uspoří 2/3  dřeva 
Dřevěné přepravní palety spotřebovávají 11% veškerého stavebního dřeva: spotřeba  6 palet/ 1 Američana. 
stoupá. Japonci vyvinuli recyklační kopírky – odstraní toner a papír se dá využít 10 krát 

Elektronický papír:  pružná počítačová obrazovka se dá přepisovat milionkrát  

Opětovné využití poloviny palet z 50 největších amerických měst: by znamenalo  2500 pracovních míst a 
úsporu  6 150 000 zalesněných arů lesa. Také trh recyklovaného papíru pomalu  roste.  

 Plodné výsadby odpovídající 0,5 - 1% současných lesů na světě by pokryly potřebu papíru na celém světě. 

Alternativní vlákna: bambus – pevnější než ocel,, kenaf – východoindický ibišek, konopí. sloní tráva, ptačí zob, 
cukrová třtina, 

Zbytky ze zemědělské produkce  v USA 1994: 280 milionů tun/rok- odpovídá celosvětové spotřebě papíru 

 

10. KAPITOLA: Potrava pro život 
Za posledních třicet let  se množství potravních kalorií , které jsou k disposici každému člověku zvýšilo  o 
13% na základě spíše rychle rodících se  plodin, než většího množství půdy. 
Tradiční agrární kultura je nahrazována manažerskou a průmyslovou. Pouze 1% Američanů pěstuje 
potraviny. 
Nepovšimnuty  zůstávají údaje o tom, že reálné výnosy  z intensifikace zemědělství se snižují. Vedle ztráty 
půdy samé  je i neviditelná ztráta  organického bohatství půdy: v dobré půdě  50% pevných látek a 1/10 
organického původu zadrží stejné množství vody jako 9/10 nerostných. Většina dávných civilizací zanikla, 
protože si zničili ornici. 
Na světě je zavlažováno pouze 16 % půdy. V mnohých klíčových oblastech je spodní voda přečerpána nebo 
vyčerpána. Degradace přírodního kapitálu, který je základem zemědělství snižuje celkovou zemědělskou 
produktivitu na celém světě. 
Světové zemědělství spočívá  na mimořádně úzké genetické základně. Z  200 000 druhů divokých rostlin jich 
lidé jedí jen několik tisíc, z těch jen několik set zdomácnělo a tři čtvrtiny  světové potravinové produkce  



pocházejí ze sedmi druhů plodin: pšenice, rýže, kukuřice, brambory, ječmen, kasava a čirok. U těchto 
druhů se  však rychle vytrácí genetická diverzita . 
Orientace  na jedinou plodinu je v rozporu s tendencí přírody posilovat diverzitu a zhoršuje prastarý zápas  
s nákazami. 
Chemická závislost monokultur  vyžaduje obrovská množství umělých hnojiv. – zemědělství je největší 
znečišťovatel  vody v Americe.  
Inovace: zákazníci si předplácejí nákup potravin z určitého statku, kde se dodržují organické zásady. 
Efektivita v zemědělství  stejně jako jinde je založena na stejných principech.. 
Jednotlivci by si mohly vypěstovat rajčata ve skleníčku opřeném o venkovní stěnu domu, nebo přímo v „ 
zeleném domě“ ve vlastních obývácích, na rovných střechách nebo zahrádkách. 
Přeprava  potravin od dodavatelů ke zpracovatelům   je ohromná – lokální produkce by mohla  enormě snížit 
náklady na dopravu. 
Ze zemědělských odpadů  lze vedle papíru získat i etanol a další kapalné pohonné hmoty. 
 
Příroda jako model a učitelka. 
 
Biointensivní minifarmy  - nová technika založená na kombinaci 4 zahradnických principů: hluboká orba, 
kompostování, rostliny blízko sebe ale v širokých záhonech, směs druhů jako obrana  proti škůdcům.  
Zemědělská praxe v USA : 4 ha na obyvatele(masožravce)), 1,9 ha pro vegetariána. Rozvojové země mají 
k disposici pouze 0,85 ha / osobu. Biointensivní hospodaření pro vegetariána potřebuje pouze 0.18 –0.36 ha / 
osobu. Systém Fukuoka: „nedělej nic“: je elegantně koncipovaný sled jednotlivých rostlin který   automaticky  
zajišťuje kontrolu nad plevelem, kompostování a další služby – prostě tím, že se dělají nepočetné správné kroky 
ve správnou dobu a ve správném sledu. 

 
11. KAPITOLA:  Řešení problému vody 
 
Tři čtvrtiny povrchu Země jsou pokryty vodou, ale sladká voda je čím dál vzácnější 
Žádná strategie nabídky  nedokáže držet krok s růstem poptávky. Zásoby vody jsou na Západě  takřka 
plně využity. Jediné řešení je: šetřit. Chyba spočívá v   používání kvalitní vody na všechno. 
 Zemědělství spotřebovává 2x tolik co jinde. Je vidět pokrok v produktivnějším využívání vody. V zemědělství 
důležitým nástrojem je  vzdělávání. Zavlažování kapkové a rozprašovací..Pokrok ve výzkumu plodin, které  
dávají přednost poloslané (brakické) vodě. 
Začíná se uplatňovat  projektování krajiny účinně hospodařící vodou: vyšlechtěné trávy s nízkou spotřebou vody, 
správně volené rostliny se zavlažují efektivními technologiemi. Prérijní trávy  mají kořeny ve  3 metrech – voda 
zdarma. 
Rodinný domek spotřebuje 265  l / osobu / den . Vývoj spotřebičů s nízkou spotřebou vody: toaleta, pračka, 
myčka, sprcha.  
Toaleta: dělení odpadu a separátní využívání. Sprcha 23 –30 l /min sníženo až na 4 –5,5 l/min 
Dřezy: modernizace kohoutků, míšení se vzduchem – napěněná směs.V pračkách enzymatické detergenty. 
Distribuční systémy ztrácejí  v únicích 1/10 vody. 
 Řešení =  technologie + chování.  
V roce 1995 nezemědělské podniky  odebraly o 38 % méně vody než v roce 1970. 
Opakované používání dešťové a užitkové vody., regenerace v místních biologických čističkách. 
Implementace: k disposici pronajimatelé služeb , ekonomická stimulace  šetření vody 
Služby na projektování implementaci , vzájemné kombinování a měření úspor. 
 

12. KAPITOLA: Klima: Jak uchovávat smysl věcí a zároveň vydělávat 
peníze  
Kdyby Země byla velká jako vejce, pak veškerá voda by byla pouhou kapkou,  zkoncentrovaný vzduch by byl 
1/40 oné kapky a půda  by byla téměř neviditelná skvrnka prachu. To je vše čím se lišíme od mrtvého měsíce. 
Sluneční energie  dopadající na zem: 1/5 z 10 15 W 3 – doráží k vnější atmosféře s intenzitou 14 000x větší, 
než je celková intenzita fosilních paliv, která spalují všichni pozemšťané. Ale toto spalování přeměňuje 6,5 
miliardy tun uhlíku ročně   v CO2. Zatím se zdá, že o nic nejde, ale tak jako se vana postupně plní a jednou 
přeteče, tak tomu může být i s CO2. Tento plyn spolu s dalšími vytváří  skleníkové plyny. Pokud by tyto 
v atmoféře nebyly, pak by sluneční záření proniklo na povrch země, ale hned by uniklo do vesmíru. Jako tomu je 
u měsíce, jehož povrch je v průměru o 35 st C  chladnější  Skleníkové plyny fungují jako superokna: 
atmosféra je prostupná pro záření ze Slunce, ale takřka neprostupná pro  infračervené záření, To je příčina proč 
má Země průměrnou teplotu 15 st.C a nikoliv –18 st.C 



Výsledek: postupné oteplování Země: od roku 1998 padají teplotní rekordy, nadmořská výška ve které 
atmosféra dosahuje 0 st.C se každoročně zvyšuje o 4,5 m.. Teplejší země: vrtkavější počasí, horší extrémní 
události, oteplený oceán uvolní více CO2, teplá půda:rozklad rostlin- změněná vegetace- změna schopnosti půdy 
pohlcovat sluneční záření, teplejší póly – tání ledovců- vzestup hladiny moří- ohrožení 30 největších velkoměst –
300 milionů lidí. 
Konsensus  v uznání, že klimatický problém existuje.Díky revoluci v produktivitě zdrojů se  
však opatření pro změnu klimatu  stávají pro sféru byznysu výhodná, takže  klima Země lze . 
 ochraňovat  nikoliv za velkou cenu, ale se ziskem náhradou energie, získávané nikoliv spalováním fosilních 
paliv.1997 došlo k  setkání vlád v japonském Kjótu  a  stalo se  počátkem seriozního přístupu ke změně 
klimatu. Menu na ochranu klimatu je velice rozsáhlé. Předpoklad, že větší  energetická účinnost  je vždycky 
dražší není oprávněný. 
Chytré naftařské firmy již dnes investují do obnovitelných zdrojů. Nejrychleji rostoucí technologie:  větrná 
energie 26 % / rok, fotovoltaika:23 –42 % / rok. Cena solárních článků od 70.let klesla  o 95 % a v příštích 10 
letech se očekává pokles o dalších 10%.  Začíná se prosazovat: nízkoteplotní polymerový palivový článek. 
Nejpomaleji roste jaderná energetika.: náklady na provoz  ji činí neschopnou konkurence. Celosvětově vyřazeno 
již 90 elektráren  po průměrné :17 leté  životnosti. 
1979 – 86 získaly USA  5x víc nové energie z úspor než z rozšiřování dodávek Ekonomika vzrostla o 19% ale 
spotřeba energie klesla o 6 %,. 
Jediný způsob, jak budou rozvojové země  schopny reálně zvyšovat  své životní standardy, je vyhnout se 
hýřivým  praktikám industrializovaných zemí. Takže  budovat továrny na superokna  nebo účinné osvětlení 
vyžaduje asi tisíckrát méně kapitálu na jednotku zvýšeného komfortu. Z toho vyplývá požadavek: zastavit 
transfer negativní  technologie a raději neefektivní technologie sešrotovat, než je dodávat do rozvojových zemí. 
Potenciál pro efektivní spotřebu energie je nyní daleko větší, než si kdo dokázal představit v roce 1976 
nebo i v roce 1996. 
Je třeba pomoci lidem z odvětví, které přestávají být pro společnost ekonomické. Místo, abychom ve snižování 
závislosti na fosilních palivech viděli hrozbu pro pracovní místa , měli bychom v tom vidět příležitost pro 
investice a tvorbu  nových pracovních míst v důsledku nových potřeb a nových technologií. 
 

13. KAPITOLA: Jak způsobit , aby trhy fungovaly  
 
Demokracie potřebuje neustálou politickou bdělost a informované občany, aby bylo možno zabránit tomu, 
že budou klamáni nebo poškozováni. 
 Celosvětové zkušenosti potvrzují, že existuje hojnost tržních nástrojů, jejichž produkty mohou být nejvyšší 
kvality z hlediska enviromentálního, ekonomického i etického:  trhy založené na vyhýbání se plenění zdrojů, 
snižování znečistění, šetření zdroji, započítávání  znečistění CO2 (ceny uhlíku) .  
Trh je pouhým nástrojem, dobrým sluhou, ale špatným pánem a ještě horším náboženstvím. Může zlepšit 

důležité věci, ale je nebezpečnou iluzí, že by mohl nahradit etiku nebo politiku. Takováto teologie  zachází 

s živými bytostmi jako by to byly mrtvé věci,  přírodu přijímá jako potíž, několik miliard let jejich zkušeností 

s projektováním je schopná bezmyšlenkovitě  odvrhnout  a budoucnost chápe jako bezcennou. 

80. léta  vychvalovala sobecký postoj, který počítal jen s tím co je spočítatelné a nikoliv s tím, s čím se dá 

skutečně počítat.Takové hodnoty jako život , svoboda  nebo hledání štěstí chápala tak, jako kdyby se daly 

koupit , prodat a uložit do banky na úvěr. 

Protože neoklasická ekonomie  se zabývá pouze efektivitou, nikoliv spravedlností,  podporuje postoj , který 

chápe sociální spravedlnost jakožto zbytečnou ozdobu, fair play jako něco pasé a riziko, že se vytvoří trvalá 

vrstva nejchudších za tržní šanci  pro privátní stráže  a ohražená ghetta .Posedlost neoklasické ekonomie  

uspokojováním nemateriálních potřeb  materiálními prostředky  odhalila  základní rozdíly a přímo hluboké 

rozpory  mezi tvorbou bohatství, akumulací peněz  a zlepšováním lidského bytí. 

Ekonomická efektivita  je pozoruhodným prostředkem jen potud , pokud máme na paměti, že není cílem o 

sobě. Trhy mají být efektivní, nikoliv však konečnou skutečností. Mají být bojovné a soutěživé, nikoliv 

rovnostářské. Trhy nikdy neměly být prostředkem, jak vytvářet společenství nebo integritu, krásu nebo 

spravedlnost, udržitelnost nebo posvátnost – a skutečně nic z toho neumějí. Pro naplňování širšího účelu 

lidského bytí vynalezly civilizace politiku, etiku a náboženství. jen ty mohou odhalovat smysluplné cíle pro 

nástroje ekonomického procesu. 
Někteří „teologové trhu“tvrdí, že vlády by neměly mít zodpovědnost za dohled nad trhy. Výsledek: 
Divoký západ v Rusku, tunelování úspor a půjček, švindly po telefonu atd. 
 
Iracionální a v podstatě neplatné ekonomické předpoklady pro  dokonalé fungování trhu : 
1. všichni mají dokonalé, informace o budoucnosti 
2. existuje dokonalá obchodní soutěž 
3.ceny jsou přesné a aktuální 



4.neexistují externality v cenových signálech 
5.neexistuje monopol 
6. neexistuje jediný kupující 
7.individuální transakce nemůže ovlivnit trh 
8.žádný zdroj není nevyužíván 
9.neexistuje nic co by se nedalo koupit nebo prodat  
10. každý obchod lze realizovat bez „tření“ 
11.obchody jsou okamžité 
12.neexistují dotace 
13.neexistují zábrany pro vstup na trh 
14.neexistují regulace 
15. neexistuje zdanění 
16. investice jsou plně dělitelné a zaměnitelné 
17.při úrokové míře a přizpůsobeném riziku je pro každého dostupné neomezené množství     
     kapitálu 
18. každý je motivován maximalizací užitku, která se měří bohatstvím nebo příjmem  
      
Z uvedeného vyplývá, že mimořádné obchodní příležitosti  vytváří právě nedokonalost trhů 
Společnosti, které těží z dotací mají sklon ignorovat tržní pravidla, vyhýbají se transparentnosti, lobbují za nová 
pravidla a ignorují staré.. 
Na příklad nevyužití investic do energetické návratnosti  - představuje  selhání trhů. Vzniká otázka : jak se 
vyrovnávat s nedokonalostmi trhů, jež by lidem umožnily využít zisku ze zvyšování efektivity zdrojů. 
Je třeba identifikovat v reálném světě překážky bránící v „nakupování „ efektivity zdrojů. 
Pokřivení ekonomiky spočívá v tom, že nakupujeme příliš mnoho energie a příliš málo efektivity. Jen málo 
rodin si může dovolit koupit fotovoltaiku, což je něco jako nákup elektřiny na příštích 20 let. Ale pouze 10% 
Američanů kupuje auto za hotovost – obdobou by mohla být  solární energie na leasing. 
Náprava: odměňovat nejlepší nákupy ( z hlediska efektivity) a nikoliv ty nejhorší. 
Smutný  stav –  „infekční repetidida „  kopírování starých projektů   Je třeba povzbuzovat ke krokům, které 
vyžadují určité riziko.Nejvyšší formou u rizikového jednání je výzkum.. Stavební firmy v USA  - pouze 1% do 
výzkumu, zatímco  v elektronice a farmaceutickém průmyslu: až 10 – 20x tolik. 
Minimální přijatelné podmínky pro projekt – ještě vyhovující norma: „ nejhorší barák jaký můžete postavit , aniž 
půjdete do vězení „, nebo „ nejlevnější technické řešení, které taktak unikne prokurátorovi.“ 
Informační selhání:  pokud nevíte, že něco je možné, nemůžete rozhodnout, že to budete dělat. To 
pomáhají řešit  standardy např.“ Energy Star“. Účinné stroje pracují lépe  a stojí stejně nebo méně a jsou tudíž 
pro státní nákupy povinné. 
Tam, kde bylo povoleno nabízet účinnost proti nové dodávce energie, účinnost bez vyjímky vítězila. 
Otvírání trhů s uspořenými zdroji a se znečistěním, kterému se podařilo vyhnout, může znamenat podporu 
mocných podnikatelských inovací, jež promění každou překážku v produktivitu zdrojů. 
Vznikají rámce pro tvořivou politiku: nové nápady pro motivaci a  stimulaci  efektivních řešení.: 
příklady: platba havarijního pojištění u pumpy ( v benzinu) – připomíná, že pojištění je součástí nákladů za jízdu. 
Společnost by těm, kteří nevyužívají silnice měla platit na základě plateb řidičů za používání a údržbu silnic. 
Stavět obchodní cíle  nad transparentnost a zúčtovatelnost ničí demokracii. Trh je způsobem výměny 
informací o tom co lidé mají a co chtějí 
Systémy se zpětnou vazbou: se mohou rychle stávat chytřejšími. Příklady: Přítok vody do továrny pod 
výpustí- spojit obě roury dohromady – uzavřený cyklus a závěr pro přírodní kapitalismus: zrušit samotný 
koncept odpadu a toxicity. Problém  kvality svarů  na prvních amerických jaderných ponorkách byl vyřešen tím, 
že svařeči se zúčastnili první plavby. 
 

14. KAPITOLA: Lidský kapitál  
 
Řešení přívalu problémů postupně je špatné, protože optimalizace jednoho isolovaného prvku pesimalizuje  celý 
systém.  Nerozpoznané skryté spojitosti vedou ke vzniku nevýhody. 
Města velice často zjišťují, že příčinou jejich problémů jsou minulá chybná řešení: např. rozšířením ulic se 
do města vtáhne větší doprava s následnými problémy. Tedy: potřeba integrovaného projektování. Nevhodné 
metody využívání lidských zdrojů mohou zničit sociální integritu kultury, která už nedokáže  přinášet 
svým členům štěstí a trvalé zlepšování. 
 
Industriální kapitalismus  likviduje  přírodní a zároveň lidský kapitál , aniž je oceňuje -  a to tím, že se 

zmocňuje krátkodobých ekonomických zisků způsoby, které ničí  dlouhodobé lidské perpektivy a cíle. 

Přepracovaná, ale nedoceněná  pracovní síla, rodičovství přenesené z rodiny na  vnější instituce, neustálá 



nejistota  ohrožující i ty  nejvíce ceněné intelektuální pracovníky strachem o místo – to vše narušuje  lidské 

společenství a podrývá občanskou společnost. 

Když se fyzická výroba  a ekonomický růst  z  prostředků změní v cíle, vnější výstupy v podobě blahobytu jsou 

provázeny  vnitřní chudobou projevující se jako sociální patologie. 

Hypermarket je bídnou náhražkou místní hospody, podobně jako televizní komedie nenahradí rodinné soužití, 

bezpečnostní služby nenahradí bezpečné silnice a pojištění nenahradí zdraví. 
 

Základní otázka:  jak mohou být  klíčová rozhodnutí týkající se lidí i přírodního kapitálu propojena do sítě  
vzájemně se podporujících  řešení, která vytvářejí  zdravý ekologický a sociální systém, jenž napomáhá rozvoji 
lepších lidí a zároveň prosperující přírody. 
 
Příklad: Curitiba 
Curitiba je velkoměsto v JV Brazilii s počtem  obyvatel jako Houston nebo Filadelfie, které má nebezpečnou 
kombinaci  omezených zdrojů a výbušného populačního růstu.  
( z  300  000 /1950 na 2,1 milionu/1990 , další milion do r.2020) . Všude jinde v Brazilii tyto podmínky vedou k 
chudobě, nezaměstnanosti, zchátralosti, chorobám, analfabetismu, dopravním  zácpám, znečištěním, korupci, 
zoufalství. Avšak Curitiba má  měřitelně lepší úrovně vzdělání, zdravotnictví, blahobytu , bezpečnosti 
veřejných prostor, demokratické participace, politické integrity, ochrany životního prostředí, 
komunitního ducha, než jeho sousedé a podle názoru některých, než většiny měst v USA. 
Tento výsledek způsobilo uvedení do chodu stovek multiúčelových , rychlých , levných , jednoduchých,  na 
domácí síly  a lidi  zaměřených iniciativ, opírajících se o tržní mechanismy, zdravý rozum a dovednosti 
místních obyvatel. Město pečovalo především o své děti s široce akceptovanou vizí, přesahující partajnictví. 
Lekce z Curitiby platí  pro všechna velkoměsta i všechny lidi na světě. 
 
Historie: 
jednoho pátečního večera v roce1972 v 18 hod.: započala obnova města: Za 48 hod. vznikla po perfektně 
naplánované akci první pěší zóna v Brazilii a jedna z prvních na světě. 
V pondělí na pěší zóně bylo nabito a obchodníci, kteří se báli, že nic neprodají napsali petici, aby projekt byl 
ještě rozšířen . To bylo  výsledkem odvážného vzkříšení historického boulevardu těsně před jeho zrušením kvůli 
dálničnímu nadjezdu. Guverner státu Paraná vybral za primátora města 33 letého architekta, inženýra, urbanistu, 
a humanistu Jaimeho Lernera, srdečného, neformálního, energického, praktického muže s mozkem technokrata a 
duší básníka pro údajný nedostatek politického talentu, který by nemohl guvernera politicky ohrozit Lerner se  
však stal 3 x primátorem ( zákony nedovolily vícekrát)  a stal se nejpopulárnějším  primátorem Brazilie. Pět 
z šesti  primátorů po r.1971 byli architekti, inženýři, nebo urbanisté, kteří  pojímali město a jeho politické vedení  
jakožto problém projektování a navazovali na Lernera. 
O Lernerovi se dnes hovoří jako o přijatelném kandidátu na prezidenta. 
Lerner odmítl likvidaci měst zaměřenou tak, aby sloužila více  automobilům než lidem. A usiloval tím o 
obnovu  živosti a rozmanitosti pouličního života., kterou zažil jako dítě, když si hrál před krámem svého otce, 
polského imigranta. Protože předtím působil jako prezident Výzkumného a urbanistického institutu chápal 
Curitibu jako živou laboratoř  pro testování nového konceptu institutu. 
Lerner: inovace se rodí okolo motivu paměti a dopravy. Ve městě bylo zbouráno jen několik málo budov. 
Byli modifikovány 3 paralelní hlavní ulice . Ve střední oběma směry jezdí expresní autobusy, po obou stranách 
proudy místní dopravy. Dvě paralelní jednosměrné vysokokapacitní silnice do centra a z centra  - obrovská 
průjeznost. 
Obnova parků , revitalizace  výtvarného umění, kultura a historie městského jádra. Ceremoniální brána pro 
každou  významnou kulturu (řídili potomci této kultury), Zastřešené obchodní pasáže  podél celých bloků,  a 
obchody otevřené 24 hod. vedly k tomu , že  centrum se stalo živým po celou noc.. Městské jádro: návrat 
k preferování chodců, obyčejné ulice si zachovaly lidské měřítko. Město vybudovalo  ve vybraných čtvrtích  
bydlení s nízkými příjmy a ve všech předměstích: školy, nemocnice , jesle, parky, střediska pro distribuci 
potravin, kulturní zřízení – jako demokratizace vybavení. To snížilo potřebu cestovat. Veřejná přístupnost 
městských plánů  snížila spekulace s pozemky. Zaveden veřejný geografický informační  systém – stejný přístup 
k informacím o pozemcích. Zónování se začalo opírat o analýzy týkající se geografie, hydrologie , místopisu, 
klimatu, směru větru, kulturních i historických činitelů. To všechno se stalo prvky jediného intrgrovaného 
projekčního problému. 
Jednoduché zásady:  všeobecná dostupnost před soukromými automobily, podpora lidských potřeb, 
nepodporovat jednotlivé druhy dopravy, vstříc požadavkům nejchudších, a neutrácej peníze, které nemáš. 
Vyprojektován zcela nový typ autobusu, v místě je montuje Volvo, mají dvoj až trojnásobnou délku (kloubové 
spojení), uvezou 270 lidí při spotřebě paliva o 42% nižší  než je standard. Tubusová stanice : nastupování a 
vystupování ve stejné výšce v úrovni  autobusu z obou stran za 30 sec, každou minutu  projíždí 1 autobus. 



Výkonnost autobusové dopravy: je potřeba o 69% méně autobusů, méně paliva, znečištění, hluku a sníží 
se  přepravní doba cestujícího o  40min/den. Každá linka expresních autobusů přepraví  20 000lidí/hod  
Guardian  napsal, že vedle efektivnosti autobusové přepravy v Curitibě vypadá Londýn předpotopně.. Tento 
autobusový systém přepraví 1,9 milionů pasažérů týdně,  což je víc než v New Yorku. Autobusy, pro jejich 
výhodnost, používají i majitelé automobilů, což vede k nejnižší hladině automobilové přepravy  a znečištění 
ovzduší v Brazilii. Cyklisté mají 160 km cyklostezek ( rovina  pro rekreační,  kopce pro sportovní cyklisty). 
V Curitibě 2 velké a 5 malých řek :  protipovodňová řešení:  podél řek parky, budovy na sportovní zařízení a 
volný čas . Místní skupiny se věnují ochraně parků, využití pro enviromentální výchovu. Na veřejných 
prostorách zakázáno nevsákavé dláždění. Současně výsadba stromů: 1/6 města zalesněna. Soukromé zahrady a 
lesy rozšířeny: z 5 na 50 m2 / obyv., t.j. 4x víc než doporučuje OSN.  Město má 18 km2 parků, 9 lesů,  dvě 
chráněné oblasti( 13 km2), 282 náměstí, 259 kapesních zahrádek, 242 druhů ptáků,  
Průmysl a místní společenství 

Za 20 let vznikla mocná průmyslová a obchodní skupina. 10 km od centra  zakoupeno 40 km2 
pozemků pro industriální zónu, Bydlení nedaleko pracovišť. Město získalo v náboru 500 neznečišťujících 
podniků a tím 50 000 přímých a 150 000 nepřímých pracovních míst. 
Firmy musí odpady ukládat na svém pozemku. 
Výdaje jsou mnohem efektivnější než jinde. 
Investice do sociálních služeb se  z psychologických důvodů v Curitibě se měří pomocí nové jednotky: 
vyasfaltování  1 km silnice (půl milionu dolarů) Tak autobusová  tubusová stanice  = 0,5 km, maják poznání 0,2 
km. Maják poznání je 16 m  vysoká knihovna ve tvaru majáku ve které je 7000 svazků včetně desetisvazkového 
díla o Curitibě . Je zde napojení na internet nahoře je hlídka pro bezpečný příchod a odchod dětí. Snaha je, aby 
každé dítě mělo maják, jako základnu pro sebevzdělávání, dostupný pěšky. 
V Curitibě se všechno recykluje: ze starého nádraží  je železniční museum,  z továrny na lepidla – centrum 
tvořivosti , kde se děti věnují uměleckým řemeslům, vytěžený kamenolom se změnil  ve Svobodnou univerzitu 
životního prostředí. Vysloužilé autobusy (3,5 roku) jsou zaparkovány ve slumech a zadaptována na : střediska 
pro profesionální vzdělávání. Výcvik probíhá ve více jak 40 aktuálních oborech pro více jak 10 000 lidí / rok. 
Tříměsiční kurz  stojí pouze dvě autobusové jízdenky. Z dalších autobusů: ordinace, školní třídy, střediska pro 
hlídání dětí, potravinářské trhy, vyvařovny polévek, kancelářské místnosti pro průvodce do parků. 
Obsazení úřadů: hodně ženy, velmi mnoho architektů. Myšlenkové experimenty vedou rychle  k jejich aplikaci. 
Selhání  jsou častá, tvrdé lekce neustálé, ale boj o zlepšení a úspory neúnavný. 
 
Děti a zdraví , domácí odpadky a výživa 
70% domácností třídí  recyklovatelný odpad do třikrát týdně vybíraných kontejnerů, 2/3 odděleně balených, 
recyklovatelných odpadů se přetřídí a prodají  a pokryjí polovinu nákladů tohoto systému, který dříve 
představoval největší položku v městském rozpočtu. 
Třídící stanice, postavené z použitých dílců si najímají bezdomovce, hendikepované, alkoholiky v léčbě. 
Recyklace  papíru zachrání 1200 stromů denně. Město financuje „Program prodeje smetí“ v chudých čtvrtích a  
slumech: desetitisíce lidí přicházejí s pytli smetí a vyměňují je za potraviny: za 60 kg odpadů dostanou 60 lístků, 
které stačí na jídlo na 1 měsíc  pro celou rodinu  ( nebo autobusové jízdenky, školní sešity, vánoční hračky).  Za 
2 kg recyklovatelného odpadu se získává 1 kg potravin. Podobná výměna  (celkem 100 tun/měsíc) se provádí 
i ve školách a továrnách. Tato výměna  uspokojuje mnoho potřeb zároveň: rýže, fazole rajčata, cibule,  
pomeranče, česnek  vejce, banány, mrkev a med  pocházejí ze sezónní nadvýroby,  vykupované od místních 
zemědělců, což jim pomáhá udržet se na půdě.. Další projekt: „Všechno čisté“ zaměstnává čističe, které 
zaměstnává 135 občanských sdružení – nezaměstnané, nebo důchodce potřebující příjem. S tím je spojená i 
pýcha  místní komunity na čistotu města .Ze 700 000 nejchudších mohou někteří  dostat zahrádky, semena, 
nářadí i poradenskou službu. Aby město zamezilo cenovému vydírání zavedlo  telefonní systém, který informuje  
o běžných cenách 222 druhů zboží 
 
Vzdělání, školní družiny  a zaměstnání  : 

 Nejvyšší úroveň vzdělání v Brazilii: 96 %. 200 školních družin, které jsou pro rodiny s nižšími příjmy zdarma 
Děti si mohou na část.úvazku vydělávat roznášením novin, učí se  zahradničení pěstováním květin, které 
prodávají městským parkům čímž  získávají sebeúctu. 
Solidarita po telefonu  je ochotna vykoupit jakýkoliv použitý nábytek,. který opraví učňové a ten se prodá za 
režijní cenu těm nejpotřebnějším (někdy i daruje). Existují programy pro starší občany zahrnující i fyzické 
aktivity. Město se snaží zajistit slušnou cenu sběračům  recyklovatelného odpadu. V pilotním projektu si 170 
rodin  postavilo vlastní slušná obydlí  se splátkou za cenu 2 balíčků cigaret měsíčně. Bydlí nahoře, dole jsou 
obchody. Příliv migrantů však pokračuje a přesahuje možnosti Curitiby, proto město vytvořilo novou čtvrť  která 
má podle plánu umístit dalších 30 000 rodin pomocí programu „Postav si sám“ 
Každá rodina dostane pozemek, stavební materiál, 2 stromky (ovocný a okrasný) a hodinovou konsultaci. 
Příklady staveb jsou umístěny v technologické ulici 



 
 
Identita a lidská důstojnost 

„Občanská ulice“ je shluk kanceláří městského úřadu  v dané lokalitě. – decentralizace správy 
Začínají se projevovat známky  opravdové družnosti na rozdíl od Američanů, kteří neznají souseda 
99 % obyvatel města by nechtělo opustit své město na rozdíl od obyvatel Sao Paula (70%- pryč), nebo New 
Yorku.(60% - pryč). 83 % obyvatel má  středoškolské vzdělání. 
 Curitibské inovace představují základní principy přírodního kapitalismu, které jsou vysoce inspirativní a 
čemu by se dalo říkat „lidský kapitalismus“ 
. 
 
 

15.KAPITOLA: Byla jednou jedna planeta. 
 
Existují 4  pohledy na základní lidské problémy: 
 
MODŘÍ: stoupenci  volného trhu, vykazují technologický optimismus.,ukazují jak se svět obrovsky zlepšuje a 
o problémech životního  prostředí jsou přesvědčeni že je trh v případě potřeby zvládne, protože cenové signály 
budou včas varovat, 
RUDÍ : zastupují všeliké formy socialismu, navzdory očekávání  je jejich světonázor velice životný, protože 
ho potvrzuje chaos a hrozivé hospodářské podmínky , které do  Ruska vnesl lupičský kapitalismus . Jejich 
analýzy potvrzují prohlubující se propast  mezi bohatými a chudými.   Pokud jde o  chudobu a utrpení mají  
jejich analýzy obvykle málo co říct k otázkám životního prostředí. 
ZELENÍ:  vidí svět prismatem ekosystému  a soustřeďují se na plenění, škody, znečištění a populační růst. 
Chtějí vyvolat lepší porozumění tomu nakolik může ekonomika ještě růst, než přeroste svého hostitele.Zelení 
a Rudí se pohybují v široké názorové škále a zůstávají tudíž roztříštěni. Mají sklon sjednocovat své nepřátele a 
rozdělovat své přátele. 
BÍLÍ:  jsou  syntetizátoři, kteří zcela neodmítají žádný ze tří přístupů. Protože mají optimistický pohled na 
lidstvo, jsou přesvědčení, že proces se nakonec prosadí sám . Dávají přednost  střední cestě integrace, 
reformování, respektu a důvěře. Odmítají jakékoliv ideologie . Vládnutí podle bílých: taoistická moudrost:  dobří 
panovníci vyvolávají ve svých poddaných pocit, že jsou sami zdrojem svého úspěchu a řešení 
enviromentálních a sociálních problémů mohou vznikat jen tam, kde se na místní obyvatele přenáší 
rozhodování a kde jsou ctěni. 
 
Závěr: každá strana se zaměřuje na jednu výseč z velmi složitého systému.Protože žádná strana nevidí 
celek, nedochází ke zcela udržitelným závěrům. 
Úspěšné podnikání v epoše přírodního kapitalismu bude respektovat všechny čtyři přístupy a rozumět 
jim.Pochopí, že řešení  spočívají v tom jak porozumíme vzájemné propojenosti problémů. Hlavní principy 
jimiž se řídí Země jsou dány a všichni přírodovědci se na nich shodnou. Neexistuje však uživatelský manuál, 
jak žít a fungovat na Zemi  a v lidském společenství. 
Desetitisíce organizací na celém světě  se chopily úkolu  sestavit z jednotlivých komponent  skutečně 
funkční manuál pro tuto planetu a pracují pro zachování životaschopné budoucnosti.  Pro zachování  
životaschopné budoucnosti podnikání dělají víc než všechny obchodní komory na světě.. Některé  z nich se 
zaměřily  na zodpovědnosti a šance podnikání. 
 Patří k nim: Institut Skalistých hor (RMI), Přírodní krok (The Natural Step),  Wuppertalský institut pro klima, 
energii a životní prostředí, Ústav pro světové zdroje  (World  Resources Institute), Udržitelnost (Sustain-Ability, 
Londýn),CERES, Redefinovat pokrok (Redefining Progress), Ústav pro životní cyklus výrobků (Product -Life 
Institute),Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Švýcarsko), Středisko pro čisté výrobky a 
technologie  při universitě Tennessee,  Enviromentální program  Spojených národů (UNEP) a jejich Rozvojový 
program  (UNDP). Ústav pro udržitelné projektování a obchod při univerzitě ve Virginii (Charlottes Ville), 
Fórum pro budoucnost (Forum for the Future, Londýn), Mezinárodní ústav pro udržitelný rozvoj ( International 
Institute for Sustainable  Development, Kanada), Podnikatelé pro sociální zodpovědnost (Businesses for Social 
Responsibility) a Enviromentální ústav ve Stockholmu..  
Tyto organizace  spojuje asi stovka  transnárodních společností a desítky tisíc  menších firem, které se 
zavázaly chopit se aktivní role při formování úlohy role  byznysu v životním prostředí a ve společnosti. 
Celou škálou enviromentálních otázek se kromě toho zabývají desítky tisíc ústavů, spolků, nadací, středních a 
vysokých škol, církevních sborů, sportovních klubů, pozemkových  fondů a nevládních organizací.  
Patří sem tak pozoruhodné skupiny jako Ecotrust, Ashoka, Společnost pro ekologickou obnovu( Society for 
Ecological Restoration),  Worldwatch  Institute, Přátelé řeky, (Friends of the River), Nadace  pro enviromentální 
výzkum ( Enviromental Research Fundation), Alternativy rozvoje  (Development Alternatives, Dillí), Rada pro 



službu půdě (Land  Stewardship Council), Konsorcium pro spravedlivou transformaci ( The Just  Transition 
Consortium), Instituto de Ecologia Politica (Santiago, Chile), Mezinárodní společnost pro ekologickou 
ekonomii, ( International Society of Ecological Economics), Mezinárodní ústav pro průmyslovou enviromentální 
ekonomii, (Lund), Ústav pro ostrov zvaný Země (Earth Island Institute), Kongres pro Nový urbanismus 
(Congress for New  Urbanism), Americký farmářský fond (American Farmland Trust), Nadace pro energii  
( Energy Foundation), Jihozápadní organizační projekt (Southwest Organizing Project) , RIVN (Holandsko),  
Středisko pro nový americký sen (Center for a New American Dream), Tisíc přátel Oregonu( One Thousend 
Friends of Oregon), Cenzoická společnost (Cenzoic Society), Domorodá enviromentální síť,  (Indigenous  
Enviromental Network), Světový fond pro divokou přírodu (World Wildlife  Fund), IUCN, Přátelé Země 
(Friends of the Earth) a mnoho dalších.  
Všechny tyto organizace  se společně staly  ve vší tichosti nejrozsáhlejším a nejrychleji rostoucím 
aktivistickým hnutím na světě 
Životní prostředí se nikdy  úplně „nezhorší“, pouze změní . Největším překvapením by byla absence překvapení.   
Komplexní plánování má dnes pro jakoukoliv instituci zásadní význam. Lekce z této knihy, pokud jde o 
prognózování  je jasná:  bez ohledu na to v jakou budoucnost kdo věří, zabudování principů přírodního 
kapitalismu  do našeho plánování upevní základy společnosti. 
Důraz na produktivitu zdrojů bude vyžadovat  převrácení  dvě stě let starých politik na poli zdaňování 
práce, průmyslu, a obchodu, jejichž záměrem bylo povzbudit  těžbu, čerpání zdrojů a likvidaci přírodního 
kapitálu. 
Bude nutno formulovat obchodní politiky na ochranu enviromentálního kapitálu, kulturního dědictví, 
práv domorodců a sociální spravedlnosti 
V současné době však obchodní politiky v celém světě  jdou přesně opačným směrem. Globální ekonomie, 
jak je v současné době chápána a vnucována světu, může podle Berryho  pouze institualizovat  globální 
neporozumění,  
Všichni ti, kteří se starají o regulace by se měli zabývat tím, aby se započítávaly  ztráty přírodního a 
sociálního  kapitálu do každé bilance. 
Nadějným se zdá být vznik finančního hnutí na podporu komunitních institucí . Tak dochází k rekonstrukci 
humánního a sociálního kapitálu ve stovkách menších i velkých měst. Právě zde se začíná zakořeňovat  
bankovnictví zaměřené na přírodní kapitál 
Bude třeba zásadního přehodnocení  role podnikání a jeho zodpovědnosti. Zatímco zvyšování produktivity 
práce  za účelem zlepšení konkurenceschopnosti, má-li se tato tendence udržet v pohybu, vyžaduje obrovské 
investice  do kapitálů, materiálu a přísunu energie,   zvyšující se produktivita zdrojů naproti tomu velká množství 
kapitálu, uvolňuje,  který lze  investovat do posilování  firmy, do rekonstrukce  kapitálu lidského  a  obnovy  
kapitálu přírodního. 
Dnes úhlavní témata pro inteligentní a úspěšná průmyslová odvětví se  netýkají toho, jak co nejlépe 
produkovat služby pro uspokojivý život – což teď výtečně funguje – ale spíše toho, co stojí za to produkovat , 
aby z nás byli lidštější bytosti, co nás učí, jak můžeme zastavit  snahy uspokojovat nemateriální  potřeby  
materiálními prostředky a kdy už jich máme dost. 
Lidé a instituce na celé planetě – od Sibiře po Chile  a Keňu se organizují,  aby bránili lidský život  a život 
této planety. I když jsou nekoordinovaní začínají se spojovat  díky hlubším hlasům, mezinárodních organizací. 
Tato sdělení představují široký konsensus, jaký vzniká v celé společnosti  a nikoliv jen ve vládnoucích 
strukturách. 
Jsou to např. Zpráva Brundtlandové( „Naše společná budoucnost.“), Světová ochranářská strategie, kterou vydal 
Mezinárodní svaz  pro ochranu přírody, Principy vydané  organizací CERES, Sienská deklarace, Světová charta 
Spojených národů pro přírodu, Konvence  o biologické diverzitě a Rámcová konvence o změně klimatu ze 
Summitu Země, Hanoverské principy a stovky dalších málo známých  i dobře známých dokumentů se  nyní 
zveřejňují, šíří a vzájemně se ovlivňují .1) Tato sdělení se netýkají pouze preferencí, často přicházejí 
s praktickými řešeními, která vyplývají z celostního systémového myšlení a projektování.2) Tato sdělení 
představují široký konsensus jaký vzniká v celé společnosti a nikoliv jen ve vládních strukturách    
 3)Nikdy před tím, v dějinách  nevytvářely takovéto nezávislé skupiny  společné rámce  pro porozumění 
na celém světě. Nic, takového se nestalo v politice,  ekonomii ani náboženství, avšak děje se to 
v rozrůstajícím hnutí, ke kterému se připojuje  náboženství i věda , a  čemu se říká udržitelnost. Lidé se 
pozoruhodně  shodují v tom o  jakou budoucnost  pro své děti a vnuky stojí .  
 
Principy udržitelnosti  a přírodního  kapitalismu  se takřka bezchybně shodují  s tím, co chtějí američtí 
voliči: lepší školy, lepší životní prostředí, bezpečnější pospolný život, mzdu která uživí rodinu, větší 
ekonomickou jistotu, silnější podporu rodiny, nižší daně, efektivnější způsob vládnutí  a více lokální 
kontroly.  
 
 


