
Rok 2015 si možná budeme v budoucnu připomínat jako 
dobu, kdy se Česká republika vydala cestou čisté domácí 
energetiky a také začala hledat místa, kde dát volnou 
ruku fascinujícím přírodním procesům. A my všichni – 
naši experti, podporovatelé i dobrovolníci – si budeme 
moci říct, že jsme stáli u počátku těchto pozitivních 
změn. 

Zachování klíčové části těžebních limitů, odstranění 
hlavních překážek pro solární střechy, start přípravy 
antifosilního zákona i debaty o ochraně české divočiny 
a nových pravidlech pro národní parky – to všechno jsou 
první důležité kroky, které mohou vést k výrazně lepší-
mu prostředí pro náš život.

Děkuji vám za vaši přízeň a těším se, že budeme na těch-
to základech společně stavět a zažijeme další úspěšné 
roky.

Jiří Koželouh, 
programový ředitel Hnutí DUHA

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostře-
dí pro život, pestrou přírodu a chyt-
rou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat 
politiky a úřady, jednáme s firmami 
a pomáháme domácnostem. 

Fotografie: archiv Hnutí DUHA, 
M. Jedličková, 123RF, Photospin, 
I. Matějková, Wikimedia, Pixabay
Vytištěno na recyklovaném papíře.

A› Údolní 33, 602 00 Brno
T › 545 214 431
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ÚSPĚCHŮ V ROCE 2015 BYCHOM NEDOSÁHLI BEZ 
PODPORY 5085 PŘÁTEL HNUTÍ DUHA. DĚKUJEME.

PRÁCE PROGRAMŮ, INFORMOVÁNÍ 
VEŘEJNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ 76 %

PROVOZ ORGANIZACE 6 %

DÁRCOVSKÝ 
PROGRAM 17 %

JAK JSME S VAŠIMI DARY HOSPODAŘILI?

ZA PODPORU A DŮVĚRU V ROCE 2015 DĚKUJEME TĚMTO ORGA-
NIZACÍM A NADACÍM: FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA, 
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI, NADACE PART-
NERSTVÍ, MINISTERSTVO FINANCÍ, MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, MINISTERSTVO VNITRA, DŮM ZA-
HRANIČNÍ SPOLUPRÁCE, STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘE-
DÍ, MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MAGISTRÁT MĚSTA 
BRNA, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAVA FOUNDATION, ČESKO-NĚ-
MECKÝ FOND BUDOUCNOSTI, PATAGONIA, NADAČNÍ FOND RO-
DINY ORLICKÝCH, NADACE NEZISKOVKY.CZ, HORNORAKOUSKÁ 
VLÁDA, DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT, EURONATUR, 
JOSEF KVAPIL, A.S., INTERNATIONAL VISEGRAD FUND, EURO-
PEAN CLIMATE FOUNDATION, HEINRICH BÖLL STIFTUNG PRA-
HA, EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ 
ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, MI-
NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, PROGRAM ŠVÝCAR-
SKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE, EVROPSKÁ KOMISE
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FINANČNÍ ZPRÁVA

NÁKLADY 15 636 306 KČ

KOORDINACE DOBROVOLNÍKŮ 641 279 KČ

PROJEKTY ROZVOJE RECYKLACE 
A ČISTÉ ENERGETIKY

3 254 123 KČ

PROJEKTY OCHRANY ŠUMAVY 
A ČESKÉ DIVOČINY

5 335 034 KČ

PROJEKTY NA PODPORU ŠETRNÉHO 
SPOTŘEBITELSTVÍ

603 555 KČ

PROVOZ ORGANIZACE 1 405 477 KČ

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ 90 988 KČ

OSTATNÍ INFORMAČNÍ 
A VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

2 348 327 KČ

INDIVIDUÁLNÍ FUNDRAISING 1 529 109 KČ

BENEFIČNÍ OBCHOD 428 413 KČ

VÝNOSY 17 988 946 KČ

GRANTY 10 007 761 KČ

PŘÍSPĚVKY PŘÁTEL HNUTÍ DUHA 6 913 049 KČ

VYUŽITÍ DARŮ Z PŘEDCHOZÍCH LET 439 467 KČ

TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ 182 653 KČ

PRODEJ SLUŽEB, PORADENSTVÍ 323 662 KČ

OSTATNÍ (ÚROKY, KURZOVÉ ZISKY) 122 354 KČ

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (PO PO-
KRYTÍ NÁKLADŮ PROJEKTŮ A KAM-
PANÍ, VČETNĚ REZERVY NA POKRYTÍ 
ČINNOSTI V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH)

2 352 640 KČ
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ČESKÁ DIVOČINA – SEZNAMTE SE!
Spustili jsme velký projekt s názvem Česká divočina, který vtahuje veřejnost do ochra-

ny nejkrásnějších koutů neporušené přírody v naší krajině. Výzkum sociologů z Ma-
sarykovy univerzity zjistil, že chránit divočinu chce 71 procent Čechů a Češek. Lidé 

potkávali náš „divočinový“ informační stánek na letních hudebních festivalech a při 
promítání filmů o přírodě.

ŽIVÍ MĚ ZEMĚ
Na pražské Kampě jsme uspořádali fotografickou výstavu s názvem Živí mě země jako hold 

více než čtyřem tisícům českých ekologických zemědělců. Autorkou velkoformátových 
černobílých i ilustračních barevných fotografií je brněnská fotografka a grafička Markéta 

Jedličková.

ŠELMÍ HLÍDKY POPATNÁCTÉ
Rysí a Vlčí hlídky Hnutí DUHA, které pomáhají chránit velké šelmy a mapovat jejich výskyt na Šu-

mavě, v Pošumaví a na česko-slovenském pomezí, mají za sebou další úspěšný ročník. Zapojilo se cel-
kem 205 dobrovolníků, kteří měli kromě stovek důkazů o přítomnosti velkých šelem štěstí na setkání 

s divokým rysem a dalšími vzácnými zvířaty.

TÝDNY PRO DIVOČINU
Populární program Hnutí DUHA dosáhl plnoletosti. Celkem se do něj zapojilo přes 1 700  

dobrovolníků a dobrovolnic, kteří společně odpracovali 61 560 hodin pro přírodu. Na zatím 
posledním týdnu v cenných dubohabřinách v okolí Radějova v Bílých Karpatech jsme zna-

čili doupné stromy, aby v jejich dutinách mohly nerušeně hnízdit sovy, a vytipovávali jsme 
stromy nové.

ATLAS UHLÍ
Po úspěšném Atlasu masa jsme spolu 
s organizacemi Heinrich Böll Stiftung 
a Glopolis vydali českou verzi publi-
kace mapující historii a současnost 
paliva, které změnilo svět i klima. 
Nabitá publikace popisuje, jak uhlí 
podporovalo náš rozvoj stovky let, 
a vysvětluje, že dnes už máme k dis-
pozici lepší technologie.

CAUSA CARNIVORA
Podobně jako divoČINY v roce 2014 spatřil světlo světa i v roce 
2015 nový film o divoké přírodě v Česku režiséra Jana Svatoše. 

Film Causa Carnivora vznikl ve spolupráci s Hnutím DUHA Olo-
mouc. Na rozdíl od běžných přírodovědných dokumentů přináší 

vzácné záběry volně žijících šelem, které pořídily Vlčí hlídky 
během dvanáctiletého monitoringu.

EVROPSKÁ PŘÍRODA ZŮSTÁVÁ CHRÁNĚNA
Hnutí DUHA se jako člen Friends of the Earth zapojilo 
do celoevropské kampaně za zachování evropských 
směrnic chránících přírodu. Díky kampani se na Ev-
ropskou komisi obrátilo půl milionu lidí. Eurokomi-
saři proto ustoupili od záměru směrnice oslabit.

NOVÁ PRAVIDLA PRO NÁRODNÍ PARKY
V květnu 2015 vláda schválila novelu zákona o ochraně přírody. Díky práci 

expertů Hnutí DUHA se podařilo původní návrh vylepšit, aby umožnil nej-
cennější území naší divočiny lépe chránit a zároveň otevřít návštěvníkům. 

Chystáme se vyzvat poslance k dalším úpravám a postavit se návrhům 
na rozprodávání státních pozemků v národních parcích developerům.

ZÁCHRANA HORNÍHO JIŘETÍNA
Celý rok jsme spolu s dalšími organizacemi přesvědčovali politiky, aby odolali vábení 
uhlobaronů a nevydali severočeská města napospas rypadlům. Za pravdu nám dali i ex-
perti a expertky vládních výborů pro energetiku, ekonomiku a rozvoj obcí. Ministři se 
nakonec rozhodli ochránit domovy lidí a nechat v zemi 750 milionů tun uhlí. Zpřístupnili 
však několik desítek milionů tun v místech, kde těžba neohrozí okolní obce.

POSVÍTILI JSME SI NA ODPADY
Analyzovali jsme krajské plány odpadového 
hospodářství a doložili jsme, že navrhují zbytečné 
výstavby spaloven a nízkou recyklaci.

ŠKOLU OBČANSKÉ INICIATIVY ZAHÁJILA OMBUDSMANKA
V roce 2015 odstartoval další ročník vzdělávacích kurzů pro občanské aktivisty a akti-
vistky. Přes dvacet lidí různého věku a profesního zaměření si díky Hnutí DUHA osvojilo 
dovednosti ve vedení kampaní, v práci s médii či v organizaci akcí. Na prvním víkendovém 
kurzu v říjnu měli účastníci možnost debatovat s veřejnou ochránkyní práv Annou Šaba-
tovou.

NÁSTUP ČISTÉ ENERGETIKY
Vláda dala na naše argumenty – odstranila největší bariéry pro instalaci 
střešních solárních elektráren, a dokonce spustila jejich podporu z pro-
gramu Zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě 
koncept tzv. antifosilního zákona, který prosazujeme.

EVROPSKÉ ČESKO
Usilovali jsme, aby Česká republika v Bruselu prosazovala nižší používání škodlivých 
biopaliv první generace, zachování ochrany evropské přírody či snížení závislosti 
kontinentu na dovozu paliv a surovin. Jako inspiraci pro české politiky a úředníky 
jsme vydali publikaci o úspěšných evropských příkladech recyklace odpadů a chytré 
energetiky.

24. ROČNÍK SEDMÉ GENERACE
Už 24. rokem vycházel společensko-ekologický časopis Sedmá generace 

(www.sedmagenerace.cz).

Hnutí DUHA vzniklo na podzim roku 1989 a za více než 
čtvrtstoletí své existence dosáhlo řady úspěchů:

1993 • Prosadili jsme zákon zakazující škodlivé freony.
1995 • Přesvědčili jsme ministerstvo, aby nesouhlasilo 
s odstřelem vzácných rysů.
1999 • Uchránili jsme před vykácením divoký 
Trojmezenský prales na Šumavě.
2000 • Dle našeho návrhu zákon zakázal těžbu zlata 
jedovatým kyanidem.
2003 • Uhájili jsme před vyškrtnutím ze zákona 
klauzuli, podle níž lidé mohou připomínkovat velké 
stavby ve svém sousedství.
2004 • Přiměli jsme stát, aby nedovolil dovoz odpadků 
z ciziny ke spálení.
2006 • Pomohli jsme vytvořit pravidla zdravého 
hospodaření v lesích – používají se už na 53 000 hektarů.
2007 • Vláda potvrdila ochranu severočeských obcí 
před rozšiřováním uhelných dolů.
2011 • Vytvořili jsme populární webový adresář 
biofarmářů a místních potravin.
2012 • Vláda vyčlenila prostředky na pokračování 
Zelené úsporám – přesně podle našeho návrhu.
2013 • Poslanci se postavili proti Rusnokově 
úřednické vládě, která chtěla prolomit limity těžby 
uhlí na Mostecku.
2014 • Mobilizovali jsme tisíce lidí, aby se postavily 
proti likvidačnímu senátorskému zákonu o národním 
parku Šumava. Poslanci díky tomu smetli návrh ze 
stolu.

Další úspěch může být náš společný. V naší práci 
dosahujeme úspěchů i díky pomoci lidí, jako jste 
vy. Zkuste to ještě dnes zde: darce.hnutiduha.cz. 
Děkujeme!

CO JSME (NAPŘÍKLAD) DOKÁZALI 
V PŘEDCHOZÍCH LETECH


