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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Českou republiku zasáhl v lednu nebývale silný smog. Zrovna v tu dobu ministr životní-
ho prostředí Richard Brabec přišel s tím, že by už do voleb nepředkládal tzv. antifosilní 
zákon, který nastaví cíle a tempo snižování emisí skleníkových plynů a pomůže moder-
nizovat ekonomiku. Zákon by přitom – podle studie, kterou si ministr nechal zpraco-
vat – snížil prach a další zplodiny o 95 procent. A oficiální důvod odložení? Nestíhá se, 
nemáme vše dokonale propočítáno, průmysl a odbory nesouhlasí. Pro tu polovinu z nás, 
která musí dýchat vzduch zamořený rakovinotvornými látkami či škodlivým mikrosko-
pickým prachem, to nezní jako příliš silné důvody. 

Jak by se v takové „bezsmogové“ ekonomice změnil náš každodenní život? Víme to i díky 
zmíněné studii ministra Brabce. První pohled nás může vylekat: bude dražší energie. 
Ale pozor, oč víc zaplatíme za její výrobu z domácích (zejména čistých obnovitelných) 
zdrojů, o to méně zaplatíme za zahraniční zdroje, zejména za dovoz ropy a plynu. A také 
budeme méně připlácet za škody na zdraví a přírodě způsobované znečištěním. Nákla-
dy na energetiku se celkově sníží a změní. V příštích desetiletích budeme platit méně 
elektrárenským společnostem a místo toho budeme splácet zateplení domu, solární 
panely na střeše či fasádě nebo tepelná čerpadla. Za třicet let uvidí Češi vyšší částku 
na faktuře za elektřinu, ale účty z benzínové pumpy… nebudou mít žádné. Auta se budou 
„tankovat“ doma ze zásuvky. Čištění ovzduší přinese ještě jeden – v dnešní době čím dál 
vzácnější – dar: větší jistotu do budoucna. Podnikatelé i domácnosti budou daleko méně 
závislé na výkyvech globálního trhu nebo libovůli cizích vůdců.

Pokud se chceme zbavit smogu, musíme zásadně srazit i naši závislost na fosilních pali-
vech. To znamená proměnit ekonomiku. V tomto čísle Evergreenu se například dočtete, 
jak na takové proměně pracujeme my – díky vám a spolu s vámi.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA
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aktuality

Týdny pro českou divočinu

Také letos pořádá Hnutí DUHA týdenní 
pracovní kurzy pro dobrovolníky, kteří 
se chtějí aktivně zapojit do praktické 
ochrany biodiverzity. Zájemci mohou 
vybírat z již osvědčených lokalit, jako 
jsou Králický Sněžník, Šumava na Stra-
konicku, bělokarpatská Ščúrnica či 
nedaleký Radějov. O dalších místech 
jednáme a aktuální přehled najdete 
na http://hnutiduha.cz/akce/tydny-
-pro-divocinu-2017

Účastníky čeká nejen práce, ale těšit 
se mohou také na zajímavé odborné ex-
kurze do oblastí mnohdy nepřístupných 
veřejnosti.

Přemítáte před každými narozeni-
nami, svátkem nebo významným 
dnem, jakým dárkem své blízké po-
těšit? Zkuste jim letos dopřát hřejivý 
pocit z dárku pro divočinu a věnujte 
jim stylové patronáty. Vděčná vám 
bude nejen kočka divoká, ale i celá 
česká divočina, a pevně věříme, že 
všichni obdarovaní také.

Omezování smogu jde ruku v ruce 
s antifosilním zákonem
Uhelné kotle už nebudou mít nárok na kotlíkovou dotaci. Dřívější slib 
ministra životního prostředí Richarda Brabce a zároveň jeden z proti-
smogových návrhů ekologických organizací byl potvrzen na nedávném 
jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí.

 I když na kotel čistě na uhlí už v Česku tzv. „kotlíkovou dotaci“ nedo-
stanete, propáslo Ministerstvo životního prostředí možnost vyřadit nebo 
omezit peníze pro tzv. kombinované kotle (na uhlí nebo biomasu). Pro-
marněná příležitost je to hlavně proto, že v nich lidé běžně pálí převážně 
právě uhlí.

 Hnutí DUHA s dalšími ekologickými organizacemi vítá zákaz 
dotování uhelných kotlů jako první krok k odstranění špinavého uhlí 
z domovních zdrojů tepla. Podpořili ho také vědci a pozadu nezůstal ani 
průmysl. Zároveň však ekologická organizace doporučuje, aby dalším 
krokem bylo úplné vyřazení kombinovaných kotlů z kotlíkových dotací.

 Veřejné peníze a fondy EU by podle Hnutí DUHA měly být inves-
továny do opravdu moderních technologií, jako jsou například tepelná 
čerpadla či kotle pouze na dřevo nebo pelety.

Ekologické organizace proti smogu dále navrhují posílit u obcí a měst 
povinnost zasahovat v případě smogu a regulovat topení uhlím i automo-
bilový provoz. Nutné je také odstavit zastaralé uhelné elektrárny a připra-
vit podporu pro obecní a občanské projekty čistých obnovitelných zdrojů. 
Úřady by také měly požadovat po průmyslu uplatňování nejlepších 
technologií (tedy těch v praxi energeticky nejefektivnějších a nejčistších).

To vše by měl podchytit antifosilní zákon, který by pomohl vymanit 
zemi ze silné závislosti na fosilních palivech, jež jsou příčinou znečištění. 
A právě jeho znění by měl ministr Brabec připravit ještě před koncem 
svého funkčního období.
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Dárcovská samoobsluha
Na začátku letošního roku odbavila koordinátorka 
Péče o dárce Martina Hlavatá drtivou většinu potvr-
zení o daru pro vás, dárce Hnutí DUHA, bez větších 
obtíží. Zásluhu na tom má více než 1200 lidí, kteří 
zareagovali na výzvu, aby zkontrolovali své údaje 
a v případě potřeby je rovnou změnili.

Jména, adresy i další kontaktní údaje jsme tak 
sesbírali ještě před uzavřením loňského roku. 
Přidali jsme také výzvu, abyste nám napsali nějaký 
vzkaz, třeba přidali důvody, proč nám darujete. 
Vzkazy nás moc potěšily a jsme za ně vděční. Je to 
pro nás vzpruha. Pokud nám chcete navíc pomoci, 
aby bylo odesílání šesti tisíc potvrzení o daru ještě 
pružnější, a přitom spolu prozatím nekomuni-
kujeme elektronickou cestou, pošlete nám svůj 
e-mail na pratele@hnutiduha.cz. Děkujeme, že 
jste s námi.

Magazín Hnutí DUHA, 
XX. roč ník, 
číslo 1/2017. 
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Číslo vzniklo díky 
podpoře projektu: 
Zvyšováním povědomí 
veřejnosti k lepší ochraně 
biodiverzity v ČR.

Hnutí DUHA prosazuje 
zdravé prostředí pro život, 
pestrou přírodu a chytrou 
ekonomiku. Dokážeme 
rozhýbat politiky a úřady, 
jednáme s firmami a po-
máháme domácnostem. 
Našich výsledků bychom 
nedosáhli bez podpory 
tisíců lidí, jako jste vy.

Přesvědčivé vítězství pro divočinu. Přesvědčí i prezi-
denta?
Celých 117 hlasů získala v Poslanecké sněmovně už jednou schválená novela zákona o ochraně příro-
dy, která zlepšuje ochranu divočiny ve všech našich národních parcích. Krásy divoké přírody také více 
otevírá obdivu ohleduplných turistů. Dolní komora tak, díky prosbám veřejnosti, přesvědčivě smetla 
ze stolu senátní návrhy destruktivních změn, které by otevíraly cestu masivní výstavbě, volnému lovu, 
budování asfaltových cest, nebo dokonce betonových přehrad.

 Lepší, sněmovní verze zákona získala skutečně masivní podporu. Děkujeme všem více než pa-
desáti tisícům lidí, kteří se připojili k výzvě na www.zachranmenarodniparky.cz, i všem účastníkům 
demonstrace na pražském Malostranském náměstí. Sešlo se nás více než čtyři sta a podle některých 
šlo o největší ekologickou demonstraci za posledních deset let.

 Kromě desítek tisíc lidí napříč republikou podpořilo větší ochranu divočiny v našich národních 
parcích v Česku téměř 400 vědců a akademických pracovníků, 24 spolků šumavských občanů a pět 
šumavských obcí.

 Novela zákona o ochraně přírody mění a zpřesňuje pravidla péče o čtyři české národní parky – Po-
dyjí, Šumavu, Krkonoše a České Švýcarsko. Nově stanovuje dlouhodobý cíl národních parků: ochranu 
samovolného vývoje přírody bez kácení a výstavby na více než polovině jejich území. Neříká ovšem, 
dokdy se tak má stát. Zpřístupňuje také divokou přírodu lidem. Ruší totiž plošný zákaz vstupu mimo 
turistické stezky na území prvních, nově přírodních zón národních parků. Místo toho zavádí regulaci 
vstupu pomocí tzv. klidových území, která omezí vstup pouze tam, kde by návštěvníci prokazatelně 
škodili ochraně vzácných druhů živočichů a rostlin. Poslanci už v prosinci 2016 také doplnili úplný 
zákaz rozprodeje státních pozemků na celém území národních parků, což zabrání dalším spekulacím.

 Prezident Miloš Zeman avizoval, že pokud projde sněmovní verze zákona, bude novelizovanou 
legislativu vetovat. Jestli to tak skutečně bude, zjistíme právě v době, kdy se vám toto číslo Evergreenu 
dostává do rukou. Prosíme, zůstaňte s námi i s národními parky. Dost možná nás budou znovu potře-
bovat. Nové informace budeme zveřejňovat na stránkách www.zachranmenarodniparky.cz a na face-
bookové stránce www.facebook.com/CeskaDivocina.

aktuality



 

Už jako malý kluk se Milan Mareš rád pohyboval v přírodě. A proto ho velmi těší, že se tato záliba, kte-

rou v něm vypěstovali rodiče, nyní prolíná i s jeho prací. Spojit příjemné s užitečným se mu podařilo 

například na expedici v Pákistánu, při cestě do Řecka na bájný Olymp nebo na toulkách po přírodních 

zajímavostech Etiopie.

V současnosti je hlavním těžištěm jeho práce patnáctiminutový pořad o outdoorových sportech 

Vertikal, který běží každý týden v České televizi. Kromě krátkých příspěvků pro tento pořad točí také 

edukativní nebo populárně naučná videa. Práce Milana Mareše je opravdu rozmanitá a na tvorbě videí 

spolupracuje i s Hnutím DUHA.

RÁD DĚLÁM VĚCI, 
VE KTERÝCH VIDÍM SMYSL
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Milan Mareš 
vystudoval obor 
kamera a střih 
na Fakultě mul-
timediálních 
komunikací 
na Univerzitě 
Tomáše Bati 
ve Zlíně. Nyní 
pracuje na volné 
noze. V České 
televizi se podílí 
na pořadu Ver-
tikal o outdooro-
vých aktivitách. 
Kromě natáčení 
se věnuje vzdě-
lávání v Junáku 
a stojí také u zá-
kladů Skaut-
ského institutu 
v Brně.

TEXT: KATEŘINA JAMBOROVÁ, FOTO: VOJTĚCH ZAVŘEL, VOJTĚCH PETR, KATEŘINA JAMBOROVÁ

Prozraď prosím čtenářům magazínu Hnutí DUHA, jak ses dostal 
k práci kameramana a střihače.
Kupodivu jsem to vystudoval a už od prvního ročníku na vysoké škole se 
tím zabývám. Na začátku studia jsem si „užil“ asi tři brigády v supermarketu 
a od té doby už jsem si naštěstí přivydělával jen natáčením a střihem videí. 

Nyní natáčíš a stříháš videa pro pořad Vertikal. Jakým outdoorovým 
sportům se Vertikal věnuje? 
Zabývá se vším, co si lidé můžou vyzkoušet. Je to například kolo, běh, tu-
ristika, vysokohorská turistika, v zimě pak lyže, skialpy, sněžnice nebo třeba 
lezení v ledu. Cokoli, co může člověk dělat venku a aktivně se u toho hýbat. 

Jsou ti tyto sporty blízké? Věnuješ se jim i aktivně ve svém volném 
čase?
Ano, jsou mi blízké. Ne všechny provozuji aktivně, ale dost věcí jsem si 
vyzkoušel právě díky natáčení. Ve volném čase rád jezdím na kole a chodím 
na výlety.

Co točíš nejraději? 
Mám nejraději, když se točí někde venku, v outdooru, v přírodě. Je skvě-
lé, kam se s prací člověk podívá. Na krásná místa, kde se dá procházet 
a sportovat. Točíme hlavně u nás a přijde mi, že je všude krásně. Přejedeme 
na druhý konec republiky a tam je taky krásně. Každé zákoutí České repub-
liky je něčím výjimečné.

Jaký je tvůj vztah k přírodě? Říkáš, že v ní rád trávíš čas. Co na ní máš rád?
K přírodě jako takové mám hodně kladný vztah. Už jako malý kluk jsem 
chodil s rodiči na výlety. Každý víkend jsme někam vyrazili, na oběd si 
opekli buřty na malém ohníčku. Tehdy jsem se rozhlížel hlavně po okolí 
Brna. A když jsme byli někde na horách na dovolené, tak jsme dělali spous-
tu výletů zase tam. Byly to hlavně Beskydy, Jeseníky… 

Takže tě k přírodě a turistice přivedli rodiče?
Ze začátku určitě rodiče a asi od sedmi let jsem začal navštěvovat skautský 
oddíl, se kterým ty výlety do přírody začaly být pravidelné a delší. Každý 
druhý týden jsme vyrazili na celý den někam ven. A tak jsem pokračoval 
v objevování naší přírody a jejích krás. 

Jak se díváš na ochranu přírody?
Přijde mi skvělé, že je v České republice spousta míst, která jsou nějakým 
způsobem chráněná. Když jde člověk jen tak někam do lesa, je to většinou 
takový obyčejný, řekněme prázdný les. Zatímco když jedu někam do hor nebo 
do nějaké chráněné oblasti, tak mi ten les přijde jakoby plnější. Můžu tam za-
hlédnout i víc zvířat. Rozhodně víc než v tom „obyčejném“ lese, kde se zvířata 
pravděpodobně někde schovávají, protože je odevšad slyšet nějaký ruch města 
nebo hluk z blízké silnice. Myslím si, že chráněných oblastí v České republice 
máme dost, ale chybí nám nějaké větší území, které by je spojovalo v rozsáh-
lejší celek. Právě proto, aby ta ochrana přírody dávala větší smysl. Čím větší ta 
oblast bude, tím větší klid tam budou mít i větší zvířata nebo šelmy. 
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Kromě zmíněného natáčení se věnuješ i vzdělá-
vání v Junáku.
V Junáku se v současnosti zabývám vzděláváním 
náctiletých. Pořádáme kurzy, kde se mohou zájemci 
naučit, jak připravit program pro děti, který je bude 
dále rozvíjet. 

Pří své práci se dozvíš spoustu věcí, o kterých jsi 
třeba neměl ani ponětí.
Je to hodně obohacující a jsem za to rád. Rád dělám 
věci, ve kterých vidím smysl. A ještě radši je dělám, 
když jim dokážu i porozumět.

Nějaká videa jsi točil i pro Hnutí DUHA. 
Ano, první pracovní zkušeností s Hnutím DUHA byl 
úplně jednoduchý úkon: sestříhat video z fotopasti, kde 
si rys namlouval rysici. Měl jsem k tomu jenom přidat 
úvodní a závěrečný titulek a logo. Jednoduchá věc 
v rámci hodiny. Ale vlastně to bylo tak krásné a pro mě 
tak silné, že jsem rád, že nezůstalo jen u jednoho videa, 
ale že jsme naši spolupráci mohli prohloubit.

Co dalšího jsi potom pro Hnutí DUHA dělal?
Na konci června loňského roku jsem v Praze točil 
odborný seminář. Čeští i zahraniční odborníci tam 
popisovali, jak u nich funguje divočina. Nebo jak 
by divočina, kterou prosazuje Hnutí DUHA, mohla 
fungovat u nás. Kromě semináře jsem točil také PF 
a kampanický plán pro letošní rok.

Chtěl bys v započaté spolupráci pokračovat?
Ta spolupráce mě baví, protože se u toho vždycky 
dozvím něco nového. Je pro mě hodně velký přínos, 
když se při natáčení různých videí z různých odvět-
ví dozvím o nějakém problému nebo o nějaké věci, 
o které bych se jinak ani nezajímal. A díky své práci 
se dostávám k opravdu různorodým tématům. Téma 
ochrany přírody je mi hodně blízké a jsem rád, že 
jsem na něm spolupracoval a že třeba naše spoluprá-
ce bude pokračovat i v budoucnu.

rozhovor

Myslíš oblasti přímo u nás v České republice?
Mám nějaké zkušenosti ze zahraničí, kde jsou chrá-
něné oblasti mnohonásobně větší. Je to asi dané tím, 
že i ty státy, ve kterých jsem byl, mají větší rozlohu 
nebo mají velká území, která ani není možné osíd-
lit. Myslím teď třeba na rakouský národní park 
Vysoké Taury, což je tuším největší chráněná oblast 
v Rakousku. A před dvěma lety jsem byl v Kanadě 
a na Aljašce, kde jsou takové oblasti velké třeba jako 
celá Morava. Myslím si, že příroda je něco, s čím mu-
síme žít ruku v ruce. Nemůže tady být člověk, který si 
všechno podmaní. My jsme součástí přírody a jsem 
přesvědčen, že bychom ji měli zachovávat v nějakých 
celcích. Měli bychom ji chránit, protože je součástí 
i nás. 

Stalo se ti, že se tvoje pracovní povinnosti pro
tnuly s tvým zájmem o přírodu?
Ve dvou zakázkách pro Českou geologickou službu 
jsme točili šest a později sedm krátkých desetiminu-
tových dokumentů, které se věnovaly jednotlivým 
obdobím v historii. Popisovaly, jak se geologická 
historie zapsala na území České republiky nebo kde 
se s ní teď můžeme aktivně setkat. Na každém kousku 
naší země zrovna vykukuje na povrch nějaký jiný kus 
historie. Pro mě vždycky bylo hodně zajímavé a pří-
nosné, když jsem se dozvěděl něco nového. Že jsem 
nejel točit na nějaké místo nějakého člověka, ale že 
jsem ho točil v prostředí, které na mě dýchalo historií 
mnoha set milionů let. V podstatě kdokoli mohl jen 
tak zašťárat v písku a vylovit nějaký žraločí zub. Pro 
mě to bylo nepředstavitelné, ale od jednoho geologa 
jsem se dozvěděl, že takový úlovek v těch místech 
opravdu nedávno našli. 
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80 KILOMETRŮ V NOHÁCH PRO RYSÍ HLÍDKY
„Jsem Roman a chci vás přesvědčit, abyste v téhle kampani přispěli pár korun, stovek nebo tisíc na Rysí 
hlídky. Hnutí DUHA a dobrovolníci na nich mapují a chrání velké šelmy, kterých je v Česku pomálu.“ Těmi-
to slovy začíná krátké video, ve kterém jsem vás v závěru loňského roku prosil o příspěvek na ochranu rysů, 
vlků a medvědů na českém území. Byla to historicky první takzvaná peer-to-peer kampaň Hnutí DUHA a také 
zkušenost, která posouvala hranice mé komfortní zóny o řádný kus dopředu. A jak se to celé vlastně seběhlo?
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Co je peer–to–peer fundraising
Vždy se jedná o výzvu a dárcovství. Ambasador (a mnohdy také 
sám dárce,  spolupracovník či fanoušek organizace) je tím, kdo 
se rozhodne „běžet či slavit narozeniny pro dobrou věc“, a aby 
tak mohl učinit, zorganizuje svou vlastní dárcovskou výzvu, 
kterou osloví své okolí a požádá o podporu. Ambasador svým 
jménem zaštítí organizaci vůči okolí. Žádá pak své vlastní okolí – 
rodinu, přátele, kolegy z práce – aby vybrané organizaci poskytli 
finanční prostředky, dary. Ambasador tak může pro svou orga-
nizaci udělat mnohem víc, než kdyby pouze daroval.

Roman Hřebecký a Pábení
Roman pracoval v novinách, v PR, na pozicích copywritera, 
kreativce, obsahového stratéga či lektora. Za posledních více 
než 10 let nasbíral spoustu zkušeností při spolupráci s různě 
velkými firmami, neziskovými organizacemi i jednotlivci. Spo-
lupracoval i s Hnutím DUHA a velmi se mu zalíbily projekt Čes-
ká divočina a Rysí hlídky. Od roku 2015 vede odborníky z firmy 
Pábení, kterou téhož roku založil. Jsou to machři na uživatelský 
design, copywriting, zákaznickou zkušenost, byznys strategii 
a nábor zaměstnanců.

Roman si vždy umí udělat čas na své dva syny a manželku. 
Myšlenky si třídí a den často startuje běháním. Rád ale vyzkou-
ší, jaké je to být v kůži a životě někoho jiného při hraní takzva-
ných larpů.

Před nějakým časem mi napsal Vráťa Vozník z Hnutí DUHA, 
že by potřebovali pomoci s brandingem, tedy s budováním 
značky, s uvědoměním si, jaké jsou interní hodnoty organizace 
a co je Hnutí DUHA. 

Nutno říct, že v tu chvíli začala jedna z mých nejzajímavěj-
ších pracovních zkušeností v životě. Nejen proto, že jakkoli 
jsem konzumní tvor, je mi blízká řada myšlenek Hnutí DUHA. 
A nejen proto, že šlo o práci na značce. To, co pro mě bylo nej-
silnější, byla možnost facilitovat veskrze citlivé debaty a do-
týkat se takových témat, která sahala mnohem hlouběji než 
ke značce. Zkrátka můj vztah k Hnutí DUHA a k lidem v něm 
to posunulo do roviny, která se zdaleka nedá popsat jen jako 
konzultant–klient.

A tak se stalo, že mi Vráťa znovu napsal: „Romane, máme 
pro tebe nabídku, která se neodmítá.“ Měl recht. Stal jsem se 
součástí experimentu, v němž jsem překračoval hranice svých 
komfortních zón jak na běžícím pásu. Prosil jsem někoho o pe-
níze. Peer-to-peer fundraising je docela jiná disciplína než vy-
jednávání nad rozpočty za práci Pábení. Ne že by tam nebyly 
paralely. Jednou z nich je třeba absolutní víra, že jde o poctivou 
nabídku. Ovšem dívat se do kamery a říkat přitom „přispějte“ 
není nikterak snadné. Propůjčuju totiž sám sebe, svůj hlas, svůj 
obličej více méně reklamní kampani. Pro introverta, který se 
klepe před každým vystoupením před větším publikem, to není 
žádný med. Musel jsem se spolehnout na to, že jsou v mé so-
ciální bublině lidé, které téma i moje výzva zaujme natolik, že 
opravdu přihodí pár kaček do banku. A to i přes fakt, že nejsem 
žádná celebrita. Že dosah mých sociálních sítí je minimální. 
A že bublinu tvoří převážně lidé od marketingu, larpu, HR nebo 
moji známí, které jsem už léta neviděl, protože skoro nechodím 
na třídní srazy, večírky ani jiné společenské akce. Najednou jim 
všem říkám „přispějte“ a ocitám se v pozici, ve které mě roz-
hodně neznají.

Hnutí DUHA ani já jsme s crowdfundingem tohoto cha-
rakteru neměli prakticky žádné zkušenosti. Neziskovky běžně 
získávají dary od lidí, se kterými mají bezprostřední kontakt. 
Peer-to-peer jde ale o krok dál. Místo toho, aby se hnutí ptalo 
svých sympatizantů, zda mu můžou přispět, prosí je, aby se stali 
jeho „vyslanci“ a sami požádali o dar své známé. Finance jsou 
tak jen jednou z možných hodnot, kterou mají šanci získat.

Překonávám sám sebe fyzicky i psychicky. Protože výzva, kte-
rou jsem si dal, je pro mě prostě „vostrá“. Dnes už ukončená 
„Giving Tuesday“ kampaň #kaslunakomfort se rozběhla. Kam-
paň, jejímž cílem bylo za 14 dní získat 20 tisíc korun na Rysí 
hlídky. Kampaň, kvůli které jsem nakonec 10. prosince 2016 
běžel 80 kilometrů přes Brdy a ještě jsem o tom v reálném čase 
psal na sociální sítě. A trochu jsem tušil, že tahle zkušenost 
můj vztah k Hnutí DUHA posune zas o kousek dál. Posunula.
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Pražská stovka je každoroční závod konaný počátkem pro-
since „v okolí“ Prahy a v roce 2016 oslavil dvacáté třetí naro-
zeniny. „V okolí“ je v uvozovkách hlavně proto, že ač název 
závodu evokuje sto kilometrů, ve skutečnosti celková trasa jen 
výjimečně měří méně než 130 kilometrů. O nečekaně vysokém 
převýšení ani nemluvě. Poté, co se začalo startovat mimo hlavní 
město a celý závod se neběží na jednom velkém okruhu, si účast-
níci mohou prohlédnout místa Praze skutečně velmi vzdálená.

I přes ryze amatérskou organizaci závodu patří k tomu nej-
lepšímu, co se u nás dá absolvovat. A to nejen pro výbornou, 
téměř rodinnou atmosféru, ale možná trochu překvapivě i pro 
perfektní zázemí, skvěle značenou a do detailu promyšlenou 
trasu a v neposlední řadě i pro hodně vysokou obtížnost vyplý-
vající (nejen) ze zimního počasí.

Závodu se každý rok účastní několik stovek nadšenců a letos 
je trasa provedla skrze nedávno zpřístupněné Brdy.

A jak to dopadlo? Povedlo se! Za 14 dní se nám podařilo vy-
brat na Rysí hlídky a na ochranu velkých šelem a divočiny v české 
přírodě víc než oněch 20 tisíc. Byla to vůbec první peer–to–peer 
crowdfundingová akce, kterou Hnutí DUHA udělalo, a já jsem 
nesmírně rád, že jsem na tomhle experimentu mohl spolupraco-
vat.

 Zpětně musím říct, že takový způsob získávání prostředků 
na skvělé věci mi přijde hrozně prima. Jestli máte někdy pocit, 
že byste měli něco udělat, vymyslete si výzvu, spojte se s někým 
z Hnutí DUHA (nebo z jiné organizace, která stojí za to) a zkus-
te to. Nemusíte „jen“ posílat peníze. Můžete spojit to, co vás 
těší, s tím, co pomůže. Stačí se prostě jen zvednout.

Za sebe můžu říct, že i kdybych vystrčil hlavu ze své kom-
fortní zóny už jen tím, že jsem oslovil tolik lidí ze svého okolí 
a o něco je prosil, má to pro mě hodnotu. Možná větší než celý 
výlet po Brdech. Moc mi pomohlo, že to bylo pro tak dobrou věc, 
jakou jsou Rysí hlídky. Dodá to člověku odvahu. Zvlášť člověku, 
který se posledních deset let pohybuje v marketingu. 

Asi se ptáte, jestli jsem to opravdu uběhl… Uběhl! A na závěr 
bych se chtěl podělit o několik postřehů, které jsem měl bezpro-
středně v cíli, ale i později, když jsem si všechno trochu srovnal 
v hlavě.

* Díky všem, kteří mi fandili. Esemesky, videa, zprávy… Užíval 
jsem si to, a navíc vám vděčím za pár překonaných krizí.

* Místo 84 kilometrů mi moje GPS, zapnutá po 6 kilometrech, 
hlásí „naťapaných“ 95 km. Moc jí nevěřím. Dva tři kufry (vyběhnutí 
mimo trasu) mohly dát 8 km navíc. Ten poslední těsně před cílem 
mě stál pár hezkých míst. Ale i tak mě vážně překvapilo, že je na di-
plomu 17. místo. Dodnes to nechápu.

 
* Brdy jsou neskutečně krásné. Vojenská atmosféra je z nich sice 

občas cítit, ale to jen podtrhuje genius loci. Vyrazím sem jednou 
na dovolenou, abych se na Nazaret, Babku a ty náramné kamenité 
hřebínky mrknul ještě jednou, ideálně za světla.

 
* Musím hluboko smeknout před Olafem Čihákem a celou bandou 

kolem Pražské stovky za skvostně značenou a promyšlenou trať. 
Občas jsem vůbec nechápal, jak někdo něco takového mohl projít, 
vyznačit, vymyslet, objevit…

 
* Během poslední doby se mi ozvalo pár lidí, že by chtěli zkusit 

nějakou výzvu spojenou s neziskem projít taky. A trochu se mi zdá, 
že s tím začínáme koketovat i v Pábení.cz. Což je skvělé, protože 
jsme si s Hnutím DUHA dali tři cíle: zkusit peer–to–peer kampaň, 
vybrat peníze a vzbudit zájem. Moc rád vám k tomu povím, co vím. 
Pojďte do toho!

Podtrženo a sečteno, jsem teď zlámaný, ale moc spokojený. 
Určitě i proto, že moje pobíhání tentokrát nebyla jen tak nějaká 
kratochvíle. Tak zase příště a ještě jednou díky! Hnutí DUHA 
za tuhle možnost a vám všem za podporu, fandění, krásné 
věty… A samozřejmě peníze.

#kaslunakomfort
#chcidivocinu
#pojdtetaky

TEXT: ROMAN HŘEBECKÝ, VRATISLAV VOZNÍK, FOTO: SAMPHOTO
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Realita života je ale jiná. Byť se velká část lidí snaží poctivě třídit 
a ve třídění plastových obalů jsme na tom v celoevropském srov-
nání skutečně dobře, tvoří PET lahve nebo kelímky od jogur-
tů jen zlomek veškerého odpadu, který v domácnostech nebo 
ve firmách vzniká. Ještě výraznější nepoměr zjistíme ve chvíli, 
kdy odpady zvážíme. Takové zbytky z kuchyní a zahrad, ale tře-
ba i pokažená televize dokážou s poměrem různých druhů od-
padů pěkně zahýbat.

Co můžeme udělat, aby odpad v našich domácnostech vznikal 
co nejméně? Konceptu zero waste se věnuje jiný článek, zde se 
zaměříme na to, co mohou udělat politici a byznys pro zlepšení 
současné situace, kdy je u nás míra recyklace podle těch pozitiv-
nějších statistik na hodnotě 36 % komunálních odpadů. Podle 
těch negativnějších dokonce jen 26 %.

(Nejen) evropský kontext

Celá Evropská unie je závislá na dovozu surovin. Ovšem i ty, 
které se vyprodukují v rámci Evropy, mají při těžbě obrovský 

negativní vliv na životní prostředí. Představitelé států EU se 
proto shodli, že pro zajištění budoucího demokratického rozvo-
je společnosti v Evropě je nutné omezit závislost EU na importu 
surovin. Evropský průmysl by měl díky menší spotřebě surovin 
mít konkurenční výhodu oproti mimoevropským, surovinově 
náročným firmám. Navíc se ukazuje, že zvýšení surovinové 
efektivity je nutné, neboť omezovat surovinovou závislost začaly 
už i japonské, čínské a americké firmy.

Konkrétním krokem Evropské komise pro zvýšení surovino-
vé efektivity je příprava šesti nových evropských odpadových 
směrnic, známých pod jednotným označením „balíček oběho-
vého hospodářství“. Evropská komise navrhuje omezit sklád-
kování komunálních odpadů na 10 % a zvýšit míru recyklace 
do roku 2030 na 65 %. Ano, to je to číslo, u kterého jsme o mini-
málně 29 % pozadu.

Ekonomická nutnost však rozhodně není jediným důvodem 
a pro řadu lidí ani tím hlavním. Motivem ke snižování množství 
směsných komunálních odpadů (SKO) ukládaných na skládky 

SPALOVNY? DĚKUJEME,
N E P O T Ř E B U J E M E !
Asi by se mezi čtenáři Evergreenu těžko našel někdo, kdo by mohl sám sebe označit za zcela „bezodpadového“ 

člověka. Odpady jsou jakýmsi evergreenem i ve veřejných debatách od nejmenší obce po evropskou politiku. 

A všichni se nějak musíme poprat s otázkou, jak s nimi naložíme. V Hnutí DUHA jsme přesvědčeni, že by Česko 

mělo primárně směřovat k takovému systému prevence vzniku odpadů, který sníží množství odpadu na mi-

nimum a množství toho nerecyklovatelného téměř na nulu. Nejlepší odpad je totiž ten, který vůbec nevznikne.
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TEXT: IVO KROPÁČEK, VRATISLAV VOZNÍK
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je a musí být ochrana životního prostředí. Skládky „materiálu, 
který už nepotřebujeme“ jsou totiž nejméně vhodnou variantou 
nakládání s odpady, a to nejen z pohledu ochrany životního pro-
středí (kromě lokálního znečištění je velkým problémem účinný 
skleníkový plyn metan, který se ze skládek, i přes snahy o jeho 
zachytávání, uvolňuje) a záboru půdy, ale také z důvodu nevrat-
ného zničení přírodních surovin. A ty bychom potřebovat mohli 
a také potřebujeme.

Naopak tím nejlepším řešením je předcházení vzniku odpadů. 
Pokud už nějaké odpady vzniknou, mělo by být na prvním místě 
jejich materiálové využití. O něco horší variantu pak představu-
je mechanicko-biologická úprava (která oddělí recyklovatelnou 
a spalitelnou složku a nevyužitelný stabilizovaný zbytek) a ještě 
horší možností je přímé energetické využití.

Něco českých čísel

V České republice se v roce 2014 podle dat ČSÚ 19 % odpadů 
spálilo, 56 % skládkovalo a jen 26 % kompostovalo a recyklo-
valo. Podle jiné databáze spravované Ministerstvem životního 
prostředí (tzv. ISOH) bylo spáleno 12 %, skládkováno 48 % 
a recyklováno jen 35 % komunálních odpadů. Z nízkých čísel 
o současné míře recyklace vyplývá, že by se výstavba zařízení 
pro energetické využití odpadů a úpravu SKO měla plánovat 
v první řadě s ohledem na vývoj předpokládaný v tuzemských 
strategických dokumentech (např. Plán odpadového hospo-
dářství ČR). Ty jsou v souladu i s požadavky v připravovaném 
balíčku oběhového hospodářství, a vyšší míru recyklace tedy 
předpokládají.

„Balíček“ změn právě vzniká

Právě připravovaný balíček oběhového hospodářství počítá 
se zvýšením míry recyklace komunálních odpadů nad 65 % 
do roku 2030. S podobně vysokou mírou recyklace počítá i ne-
dávno přijatý Plán odpadového hospodářství ČR (60 % do roku 
2025). Zvýšení o pět procentních bodů do roku 2030 považu-
jeme za reálné v případě, že se Česká republika začne na tento 
krok ihned připravovat.

Ze zbytkového odpadu je potřeba zužitkovat ekologicky a eko-
nomicky co nejvíce energie. Cesta k tomu ovšem nevede přes 
výstavbu nových spaloven, ale přes pokročilejší technologii 
mechanicko-biologické úpravy odpadu, která oddělí část k do-
datečné recyklaci, energeticky využitelnou část ve formě paliva 
pro elektrárny, cementárny či přísně dimenzovanou kapacitu 
spaloven a nevyužitelný zbytek ve formě stabilizovaného odpa-

du uloží na skládku. Tato metoda (je-li prováděna na nejvyšší 
možné úrovni) znamená:

• podobné snížení skládkování jako v případě spaloven (ty 
totiž množství odpadu spálením sníží na 25–30 % a vý-
slednou škváru a popílek uloží na skládky)

• produkci výhřevnějšího a snáze dopravovatelného pali-
va, než je SKO

• levnější řešení, než je výstavba spaloven na kompletní, 
celostátní množství SKO

• odstranění rizika, že výstavba spaloven a tlak provozo-
vatelů na jejich následné udržování v provozu povede 
k omezování růstu recyklace, aby se nesnižoval přísun 
paliva (případně rizika dovozu odpadu ze zahraničí); 
platí totiž pravidlo: čím víc spaloven, tím víc je potře-
ba SKO coby palivo, a čím víc odpadů do spaloven, tím 
méně do recyklace

• naplnění směrnice EU, která požaduje odpad před ulože-
ním na skládky upravit

• rychlejší a flexibilnější řešení (rychlá realizace i případ-
ná demontáž nebo použití pro dotřiďování vytříděných 
odpadů)

Je nutné, aby stát měl jasnou koncepci, která zabrání aktuálním 
nekoordinovaným plánům na výstavbu spaloven či jiných zaří-
zení v několika krajích. Stát musí vytvoření přiměřených kapa-
cit zkoordinovat a rozhodnout na základě ekologického a eko-
nomického kritéria o variantě řešení.

Pokud byste se s tímto tématem chtěli seznámit podrobněji, 
prohlédněte si infografiky ke studii, kterou nechalo zpracovat 
Hnutí DUHA. Celá studie je pak ke stažení na webových strán-
kách http://hnutiduha.cz/odpadova-studie.
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ZPŮSOB PLACENÍ 
ZA ELEKTŘINU 

A FOTOVOLTAIKA 
NA STŘEŠE
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TEXT: KAREL POLANECKÝ, FOTO: PIXABAY

PRÁVĚ PŘED ROKEM SE HNUTÍ DUHA AKTIVNĚ ÚČASTNILO ROZ-
SÁHLÉ DEBATY O REFORMĚ ZPŮSOBU PLACENÍ ZA ELEKTŘINU. TEH-
DEJŠÍ NÁVRH ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU (DALEKO 
VÍC PLATIT PAUŠÁLNĚ KAŽDÝ MĚSÍC BEZ OHLEDU NA SPOTŘEBU 
A VÝRAZNĚ MÉNĚ ZA KAŽDOU SPOTŘEBOVANOU KILOWATTHO-
DINU) BY NEPŘÍZNIVĚ DOPADL PŘEDEVŠÍM NA DOMÁCNOS-
TI S NÍZKOU SPOTŘEBOU, COŽ BYLO HLAVNÍM DŮVODEM PRO 
JEHO POZDĚJŠÍ ZAMÍTNUTÍ. KAM JSME SE ZA ROK POSUNULI?

V srpnu loňského roku Energetický regulační úřad oficiálně 
oznámil, že upouští od plánovaného nárůstu paušálních plateb 
v závislosti na velikosti jističe. Zároveň vedení úřadu přislíbilo, 
že připraví nový komplexní návrh plateb za elektřinu pro malo-
odběratele s názvem „Vyvážený tarifní systém“, jehož součástí 
bude i speciální tarif pro samovýrobce. Přípravné kroky, během 
kterých by mohla veřejnost ovlivňovat výslednou podobu systé-
mu, ovšem zatím nebyly zahájeny.

Nejisté ceny za elektřinu – nejisté úspory

Hnutí DUHA se dlouhodobě a systematicky snaží ovlivnit po-
dobu systému placení za elektřinu, protože rozhodujícím způ-
sobem ovlivňuje atraktivitu úsporných opatření. Navíc má 
zásadní význam pro rozvoj decentralizovaných obnovitelných 
zdrojů, především střešních fotovoltaických elektráren. Aby se 
tato technologie významně rozšířila, musí být pro své majitele 
ekonomicky výhodná. Lidí, kteří si fotovoltaiku namontují jen 
proto, že jí fandí, asi nikdy nebudou tisíce. 

Motivací by byla možnost dodávat elektřinu z vlastní střešní 
fotovoltaické elektrárny do sítě za výhodnou cenu. Tuto výsadu 
však mají jen zdroje postavené před koncem roku 2013. Nověj-
ší zařízení mohou dodávat vyrobenou elektřinu do sítě pouze 
za velmi nízkou cenu a jejich pořízení je v takovém případě 
ztrátové. Jedinou ekonomickou motivací pro instalaci střešní 
fotovoltaické elektrárny je proto v současné době (a jistě zůsta-
ne i v budoucnu) úspora v platbě za spotřebovanou elektřinu. 
Jediná možnost, jak se může fotovoltaická elektřina vyplatit, je 
její využití ve vlastních spotřebičích. Výše úspory za ušetřenou 
kilowatthodinu je proto klíčovým parametrem, který bude sle-
dovat každý nový zájemce o střešní fotovoltaickou elektrárnu.

Ani Energetický regulační úřad situaci nikterak neusnadňu-
je, právě naopak – loňský návrh na zvýšení paušálních plateb 
by kromě znevýhodnění úsporných domácností také spolehlivě 
přidusil zájem o vlastní střešní elektrárny. Kdo by si je pořizoval, 
když by rozdíl na faktuře za elektřinu byl sice znatelný v kilo-
watthodinách, ale zanedbatelný v korunách? Vzhledem k tomu, 
že se o podobě budoucích plateb za elektřinu můžeme stále jen 
dohadovat, těžko si mohou zájemci o fotovoltaickou elektrárnu 
spočítat možné úspory.

Hnutí DUHA proto navrhuje, aby bylo pro nový tarifní 
systém stanoveno takové omezení, aby podíl paušální částky 
v regulované platbě související s dodávkou elektřiny nemohl 
překročit 30 % (počítáno pro průměrnou spotřebu v běžných 
sazbách; nevztahuje se na speciální sazby například pro uživate-
le tepelných čerpadel). Při vyšším podílu stálé platby totiž silně 
klesá motivace k šetření elektřinou – ať už úspornými spotřebi-
či, nebo vlastní výrobou.

Poptávka roste…

Český trh se střešními fotovoltaickými elektrárnami se navzdory 
výše uvedeným nejasnostem v ekonomických propočtech, způ-
sobených váhavým postupem Energetického regulačního úřadu 
v posledních měsících, poněkud probudil: v roce 2016 bylo nain-
stalováno zhruba 500 systémů. Za rostoucí poptávkou stojí několik 
faktorů. Jednak se projevil vliv investiční podpory malých fotovol-
taik (včetně možnosti akumulace) z programu Nová zelená úspo-
rám, a pozitivní roli sehrála také možnost instalovat si fotovoltaic-
kou elektrárnu do výkonu 10 kW bez nutnosti získat licenci.

U administrativy spojené s malými fotovoltaickými elektrár-
nami se na okamžik zastavíme. Právě nutnost získávat licenci 
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téma

a stát se podnikatelem řadu zájemců v minulosti odradila. Ak-
tuální legislativa nabízí dvě cesty, jak se u malých zdrojů těmto 
komplikacím vyhnout. První možností je provozovat elektrárnu 
s výkonem do 10 kW jako mikrozdroj podle platného energe-
tického zákona. Aby mohla elektrárna fungovat v režimu mik-
rozdroje, musí být ovšem vybavena zařízením, které zamezuje 
dodávkám do sítě. Při splnění této a dalších technických pod-
mínek nepotřebuje majitel mikrozdroje licenci pro výrobu elek-
třiny, a navíc má nárok na připojení – provozovatel distribuční 
soustavy nemůže jeho žádost zamítnout. 

Druhou variantou je pořízení zdroje s výkonem do 10 kW 
a s možností přetoku elektřiny do sítě. K provozu těchto zdro-
jů není potřeba licence pro výrobu elektřiny, ale je podmíněn 
souhlasem provozovatele distribuční soustavy, který potvrzu-
je možnost rezervace požadovaného výkonu. V současnosti se 
ve většině případů provozovatel distribuční soustavy vysloví 
kladně. Pro případ významnějšího rozšíření technologie, které 
může být v blízké budoucnosti reálné (v Německu je instalováno 
více než milion střešních fotovoltaických elektráren), je důle-
žitou jistotou varianta nárokového připojení majitele fotovol-
taické elektrárny v režimu mikrozdroje, přestože zařízení pro 
zamezení dodávek do sítě zvyšuje celkové náklady na pořízení 
systému.

… ale pomalu

I přes zmíněné oživení trhu se střešními fotovoltaickými elek-
trárnami neodpovídá několik stovek osazených střech tempu, 

které by vedlo k využití solárního potenciálu České republiky 
v horizontu příštích dvaceti nebo třiceti let. V úspěšných ze-
mích se solární panely na budovách instalují daleko rychleji. 
Podmínkou je ovšem některý ze způsobů podpory (například 
Itálie úspěšně využívá net-metering, tedy účetní výměnu vyro-
bených a odebraných kilowatthodin mezi malovýrobcem a pro-
vozovatelem sítě) a ochota energetických společností využívat 
elektřinu vyrobenou malovýrobci v síti. Problémem současného 
nastavení je omezená atraktivita fotovoltaiky pro domácnosti, 
jejichž členové jsou v době nejvyšší výroby fotovoltaické elek-
trárny v práci nebo ve škole, a vyrobenou elektřinou tak lze po-
krýt jen spotřebu ledničky a dalších zařízení, která jsou v pro-
vozu i za nepřítomnosti obyvatel domu. Významnější spotřebu 
mezi nimi vykazuje pouze elektrický ohřev vody – v tomto pří-
padě ovšem fotovoltaická výroba elektřiny obtížně konkuruje 
teplovodním kolektorovým systémům.

V budoucnu lze očekávat, že rozhodujícím impulzem pro 
významnější rozšíření střešních fotovoltaických elektráren 
v České republice bude další zlevnění akumulátorových baterií, 
jejichž cena se snižuje rok od roku, a následné zvýšení podílu 
hybridních a ostrovních systémů. Akumulace výrazně rozšíří 
možnosti spotřeby elektřiny vlastní výroby. Také pro konkuren-
ceschopnost systémů vybavených akumulací bude ovšem ne-
zbytné stabilní prostředí, konkrétně pak nastavení limitu pro 
paušální platby za elektřinu.        
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Z E RO  WA S T E
PRACOVAT, PEČOVAT O SEBE A SVOJI RODINU, VAŘIT, NAKUPOVAT, JEZDIT NA DOVOLENOU, SPORTO-
VAT, BAVIT SE S PŘÁTELI… ZKRÁTKA ŽÍT. A PŘITOM NEPRODUKOVAT TÉMĚŘ ŽÁDNÝ ODPAD. PŘIPADÁ 
VÁM TO NESKUTEČNÉ? V NAŠICH PODMÍNKÁCH TO JDE ZATÍM OBTÍŽNĚ, OVŠEM TU A TAM SE OBJEVU-
JÍ NADŠENCI, KTEŘÍ NÁM UKAZUJÍ, ŽE NIC NENÍ NEMOŽNÉ.

ZERO WASTE V PŘEKLADU ZNAMENÁ NULOVÝ ODPAD. POKUD VÁS DĚSÍ PŘEDSTAVA, ŽE BYCHOM VÁS ZE 
DNE NA DEN NUTILI PŘESTAT POUŽÍVAT ODPADKOVÝ KOŠ, NENECHTE SE ODRADIT. CÍLEM NENÍ PŘESTAT 
PRODUKOVAT JAKÝKOLI ODPAD, ALE POKUSIT SE HO V RÁMCI SVÝCH MOŽNOSTÍ CO NEJVÍCE MINIMALI-
ZOVAT. TÝKÁ SE TO VEŠKERÉHO ODPADU, NEJEN TOHO SMĚSNÉHO. ZERO WASTE JE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO 
STYLU. PRAVDĚPODOBNĚ TO NEPŮJDE OKAMŽITĚ, ALE TO VŮBEC NEVADÍ. DŮLEŽITÉ JE, ABY SE KAŽDÝ 
Z NÁS ČAS OD ČASU ZAMYSLEL NAD TÍM, KDE MÁ SVÉ REZERVY. NABÍDNEME VÁM NĚKOLIK JEDNODU-
CHÝCH TIPŮ, JAK SE K „NULE“ PO KRŮČCÍCH PŘIBLÍŽIT.

Řiďte se třemi „R“

Předpokládám, že pravidelným čtenářům tohoto magazínu není 
třeba vysvětlovat, že je důležité snižovat množství odpadů a neplýt-
vat surovinami. O třídění jste toho také jistě slyšeli už mnoho. An-
gličtina má pro tento šetrný životní styl snadno zapamatovatelné 
pravidlo: Reduce, Reuse, Recycle. V překladu to znamená předchá-
zet vzniku odpadu, používat věci až do konce a recyklovat. Pokud 
budeme mít tato tři „R“ neustále na paměti, jistě nebudeme muset 
chodit se smetím tak často.

Tipnete si, kolik kilogramů směsného komunálního odpadu prů-
měrně vyprodukuje každý občan České republiky za rok? Osobně 
moc nemám ráda, když mě někdo označuje za „průměrnou“ Češku 
a sype z rukávu jedno ohromující číslo za druhým, abych věděla, 
kolik kterého odpadu údajně každý rok vysypávám do popelnice 
nebo způsobně odnáším do ekodvora. Vytvořme si tedy protento-
krát takového modelového Čecha, abychom si lépe dokázali před-
stavit, jak velká hromada po nás všech zůstává. Říkejme mu třeba 
Karel. Jeden takový Karel vyhodí ročně 280 kilogramů – a to je pou-
ze směsný komunální odpad bez toho vytříděného (a dalších druhů 
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odpadů, které by vydaly na samostatný článek). A teď si jednoduše 
spočítejme, kolik takových Karlů v naší republice žije…

Poraďte Karlovi

Co s tím? Neměli byste pro Karla nějakou radu? Vzpomeňme si 
na tři R a zastavme se hned u toho prvního: Reduce. Úplně tím 
prvním nejzákladnějším pravidlem by mělo být předcházení vzni-
ku odpadu. Jinými slovy, nenakupujme zbytečnosti a odpadky. 
Často podléháme jen sezónním trendům a zatoužíme po něčem 
novém, i když onu věc, která vypadá ve výloze tak lákavě, ani ne-
potřebujeme. Anebo se necháme nachytat na superakční slevu 
v letáku. Obchodníci vědí, jak na nás, a často se jim jejich strategie 
daří. Proto si, milý Karle, pokaždé když cítíš, že na tebe jde nákupní 
horečka, polož nejprve jednoduchou otázku: Opravdu to potřebuji? 
Další věc, na kterou si musíš dát pozor je, abys nenakoupil víc obalů 
než zboží. Nekupuj proto věci na jedno použití a zvláště u potravin 
a drogerie dávej přednost většímu balení. A pokud tě pořád lákají 
ty zářivě barevné obrázky v reklamním letáku, existuje jedno pros-
té a rychlé řešení: nalep si na schránku oznámení typu: Nevhazujte 
reklamní materiály. 

Nákup už má Karel zdárně za sebou. Sedí doma na pohovce 
a přemýšlí, jak by zkrášlil svůj byt. Co mu poradíme – vyhodit vše 
staré a opotřebované a vydat se znovu na nákup? Nebo ze starého 
vykouzlit nové? Spousta věcí se dá opravit nebo s trochou šikovnosti 
a fantazie výtvarně oživit. Tipů na kreativní tvoření z vysloužilých 
věcí lze v dnešní době internetu najít víc než dost. Případně může-
te nepotřebné, ale ještě zachovalé věci zkusit prodat nebo darovat. 
Zkrátka využívat věci až do konce – Reuse.

A konečně třetí „R“ nám říká, že máme věci recyklovat. Tomu 
předchází správné třídění. Přestože se my Češi učíme třídit a recy-
klovat odpad už poměrně dlouho, máme pořád co dohánět. Ne-
budu vás zatěžovat dalšími čísly, ale za „průměrným“ Němcem 
či Belgičanem náš Karel hodně zaostává. Možná ví, kam patří 
starý papír a jakou barvu mají kontejnery na plasty a na sklo. To 
je však jen začátek. Podrobně popsaný návod na správné třídění 
v domácnosti najdete například na webu Umění žít, který jsme vám 
představili v minulých číslech tohoto magazínu. Zavítejte na stránky 
umenizit.hnutiduha.cz. Kromě praktického přehledu, co kam patří, 
zde naleznete i tipy na správné kompostování.

Bezodpadová královna
Důkazem, že to v praxi opravdu jde, je čtyřčlenná rodina ze 

San Francisca, která se k zero waste dostala již před deseti 
lety. Když se Bea Johnson přestěhovala se svým mužem 

a dvěma syny do malého bytu, zjistila, jak málo věcí ve sku-
tečnosti potřebuje, a začala se zajímat o šetrný životní styl. 
Ani její cesta k nulovému odpadu nebyla přímá a bez drob-
ných zakopnutí. Po období hledání a pokusů se však dosta-
la tak daleko, že si vyrábí vlastní přírodní kosmetiku a říká, 

že jediná věc na jedno použití v její domácnosti je toaletní 
papír. Ukazuje, že bezodpadový život je levnější, a hlavně 

zdravější. Na svém blogu inspiruje lidi z celého světa, pořá-
dá přednášky a v loňském roce navštívila i Českou republi-
ku. Je na ní vidět, že životní styl, který si zvolila, ji naplňuje 
i baví. Bea Johnson je krásná a vitální žena, která dokázala 
svou domácnost proměnit v útulný minimalistický domov. 

Je považována za globálního guru zero waste hnutí. Aby 
také ne, když se roční odpad její domácnosti vejde do jediné 

litrové zavařovací sklenice.

S obalem do Bezobalu 

Nakupovat potraviny v běžném obchodě či supermarketu bez-
obalově není vůbec jednoduché. I když se budete vyhýbat zby-
tečné spotřebě všudypřítomných igelitových sáčků a na pečivo 
či zeleninu si donesete vlastní látkový pytlík, spoustu věcí bez 
obalu jen tak nekoupíte. Výrobci nám velkou část svého zboží 
pečlivě zabalili do igelitu. Proti tomuto proudu jdou tzv. bez-
obalové obchody. Průkopníkem v České republice je pražská 
nezisková organizace Bezobalu (www.bezobalu.org), která 
se snaží šířit koncept zero waste i u nás a provozuje prodejnu, 
v níž si můžete koupit kvalitní potraviny do znovupoužitelných 
obalů, tedy především do látkových pytlíků a skleněných dóz. 
Jejich heslem je „Kupujeme jídlo, ne odpad“ a k bezodpadové 
produkci motivují i své dodavatele. V Bezobalu najdete velký 
výběr základních surovin, jako jsou například mouky, luštěniny 
či koření, často lokálního původu a v biokvalitě. 

A tento trend se u nás postupně šíří. Třeba v Liberci je Jo-Bio 
(www.jobio.cz), bez obalů lze nakupovat i v Olomouci (www.olo-
moucbezobalu.cz) a nezaostává ani Zlín (www.bezobaluzlin.cz). 
Doufejme, že se podobné obchůdky brzo rozšíří i do dalších měst. 

Exkurze do odpadkového koše

Obecné rady jsou sice užitečné, ale každý má tu svoji rezervu ně-
kde jinde. Nezbývá než se zvednout ze židle a jít se podívat, čím 
se nejvíce plní právě ten náš koš. Umíme správně třídit veškerý 
odpad, který se u nás doma nahromadí? A co ten zbytek? Nekupu-
jeme věci, které se u nás ani neohřejí a už mizejí v koši? 

Ráda bych se s vámi podělila o svoji vlastní čerstvou zkušenost. 
Jako pro každou mladou maminku je teď pro mě chtě nechtě kaž-
dodenním tématem přebalování. Když se mi před 12 lety narodila 
první dcera, jednorázové plenky byly považovány za něco tak samo-
zřejmého, že mě ani nenapadlo hledat alternativu. Jakmile se řeklo 
látkové pleny, vybavila jsem si strhané ženy, jejichž život se dočasně 
točí jen okolo praní, vyvařování a žehlení. U mnohých tato před-
stava sice ještě přetrvává, ale takzvané moderní látkovky mezitím 
udělaly ohromný skok. Nejenže jsou ekologické, ale jsou i prak-
tické, nenáročné na údržbu, cenově přijatelné, pro dítě komfortní 
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a mnohem šetrnější k pokožce než ty umělé na jedno použití. A na-
víc se vám budou i líbit. 

Největším problémem pro mě bylo zorientovat se v záplavě růz-
ných tvarů a materiálů. Nenechala jsem se však odradit a nyní jsem 
velice spokojená, že se mi podařilo radikálně změnit složení našeho 
odpadkového koše. A především rychlost jeho plnění. Představa, že 
vyhodíte denně šest až osm použitých kousků ještě nezní tak děsivě, 
jako když si spočítáte, že za rok je to celá tuna odpadu. Ani cenou se 
rozhodně nenechte odradit. Pokud se vám nepoštěstí zdědit kom-
pletní výbavu po nějakém odrostlejším dítku ze svého okolí, bude 
počáteční investice nevyhnutelná. Ovšem ve srovnání se zmíněnou 
tunou jednorázovek se vám zaručeně vyplatí. A po plenkovacím ob-

dobí svých dětí navíc můžete zachovalé kousky výhodně prodat.
A jaký obsah se skrývá v tom vašem koši? Zkuste se na něho nyní 

podívat „zero waste“ pohledem. Téměř každá jednorázová věc má 
svou trvanlivou alternativu. Ať už se jedná o hygienické potřeby, 
ubrousky, tašky na nákup, kuchyňské pomůcky nebo třeba holicí 
strojek. Třeba ta změna nebude tak bolet, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Zero nemusí nutně znamenat nulu. Najděte si cestu, 
která bude pro vás přijatelná, a třeba vám přinese hřejivý pocit, že 
jste dokázali změnit k lepšímu nejen svoje zvyklosti, ale pomohli 
jste i životnímu prostředí. 

Tak nezapomeňte – až budete příště něco házet do koše, vzpo-
meňte si na Karla a nebuďte průměrní!

Pár bezodpadových rad (nejen pro Karla)

• Odpad není zdaleka jen to, co si od našeho domu v pravidelných 
intervalech odvážejí popeláři, ale třeba také spousta chemikálií, 
které protečou naším kuchyňským dřezem, umyvadlem či zá-
chodem. Preferujte proto ekologické čisticí přípravky a snažte 
se s nimi šetřit. A pokud si chcete zjednodušit život, vězte, že 
univerzálním čističem téměř na vše je obyčejný ocet. 

• Radost si můžete udělat i jinak než hromaděním věcí. Když 
hledáte vhodný dárek pro své blízké, ale nechcete kupovat 
další lapače prachu na poličku, přemýšlejte nad nehmotnými 
dary. Může to být společně strávený čas v podobě nějakého 
kulturního či dobrodružného zážitku nebo výrobek vlast-
noruční, třeba i recyklovaný. Inspirací najdete na internetu 
mraky.  

• Hračky a oblečení, ze kterého už vaše děti vyrostly, pošlete 
dál. Uděláte tak radost dalším lidem i úložným prostorům 
svého bytu.

V některých zemích je bezobalový trend natolik silný, že se ho chytly i obchodní řetězce. Takto to vypadá v jednom 
rumunském hypermarketu – celá bezobalová sekce.

• Nezavrhujte bazary. Často se v nich ukrývají skvosty, za které 
byste v jiných obchodech utratili několikanásobnou sumu. 
A na oplátku můžete v bazaru zanechat něco ze svého domo-
va, co už sami nepotřebujete, ale jiní to ještě ocení. 

• I v second handech se dají za pár korun najít velice pěkné 
kousky. Nakupování z druhé ruky ocení především rodiče 
malých dětí, které mění velikost oblečení i několikrát za rok.

• Za dobrý pocit můžete darovat zachovalé potřeby do do-
mácnosti na charitu. Také když budete z jakéhokoli důvodu 
obnovovat svůj šatník, myslete na to, že vaše kousky můžou 
slušet ještě někomu jinému. 

• Nejsme tak bohatí, abychom mohli utrácet za levné věci. 
Není to sice pravidlem, ale často se vyplatí trochu si připlatit 
za kvalitnější zboží, které nám nevypoví službu po několika 
použitích. 

• V práci jako doma – zkuste bezodpadovou filozofii zavést 
i ve svém zaměstnání. Inspirujte své kolegy, přátele i rodinu!
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Lukáši, co tě přivedlo zpátky do střední Evro-
py?
Když jsme v roce 2015 odjížděli s manželkou 
Dorotkou na nějaký čas do Kambodži, zdálo 
se nám, že se občanská společnost v České re-
publice a na Slovensku pozitivně rozvíjí. Řešily 
se skutečné problémy, jako je školství, zdravot-
nictví nebo nakládání s veřejnými prostředky, 
a vznikaly mnohé iniciativy, které usilovaly 
o zlepšení kvality života už od lokální úrovně. 
Cítili jsme pozitivní změnu. Když jsme se ale 
v létě v roce 2015 vrátili na týden za rodinou, 
vládla tu nenávist, řešily se hlouposti a ulice byly 
plné po zuby ozbrojených policistů. Mé-
dia a politici využívali neštěstí druhých 
lidí pro svoje vlastní politické a ekono-
mické zisky a nezodpovědně otevřeli 
Pandořinu skříňku primitivního naci-
onalismu a strachu, čímž se znovu do-
staly na povrch naše nejhorší vlastnosti. 
Na Slovensku se později dokonce dostali 
i do parlamentu tací, kteří by nejraději 
viděli mnohé skupiny lidí v plynových 
komorách nebo v pracovních táborech. 
A tak jsme si řekli, že nastal čas vrátit se 
a postavit se tomuto šílenství.

Co jste vlastně dělali v jihovýchodní 
Asii?
Manželka pracovala s mladými lidmi jako dob-
rovolnice pro OSN v Phnompenhu a já jsem 
hodnotil grantové žádosti pro Evropskou komi-
si v programu Erasmus+. Také jsem psal knihu 
o kambodžských reáliích, vymýšlel kvízy, napsal 
pár cestovatelských článků pro slovenské ma-
gazíny a byl jsem tak trochu muž v domácnosti. 
Samozřejmě jsme se snažili co nejvíce toho zažít 
a poznat, a tak jsme kromě Kambodži navštívili 
i sousední země, například Myanmar, Thajsko 
nebo Vietnam.

Jak se vám v Kambodži žilo?
V Kambodži jsme vedli krásný život a stále se nám 
po něm stýská, ale zároveň si uvědomujeme, že 

ten život nebyl skutečný a udržitelný. Necítili 
jsme žádnou zodpovědnost a jenom jsme si uží-
vali komfortní život Evropanů v rozvojové zemi 
se vším, co k tomu patří. A to nám po určitém 
čase přestalo vyhovovat, mimo jiné i kvůli tomu, 
co se dělo v Evropě.

Proč sis vybral neziskovou organizaci zamě-
řenou na ochranu přírody a životního pro-
středí?
Vše je navzájem provázané a tato oblast úzce 
souvisí s občanskými, politickými a rozvojový-
mi tématy, která jsem studoval na univerzitě. 

K environmentálním tématům jsem se dostal 
přes problémy v Kambodži. V Phnompenhu 
je možné každý rok pozorovat úchvatný úkaz, 
kdy se řeka vyleje ze svých břehů a zaplaví okol-
ní oblasti, což má pozitivní vliv na zabezpečení 
obživy místních lidí. Ti to oslavují tzv. vodním 
festivalem. V době, kdy jsem Phnompenhu žil, 
k této události ale nedošlo a namísto obvyklé 
trojí sklizně rýže byly úrody jen dvě. Extrémní 
změny počasí přinášely krátké a intenzivní deš-
tě, půda nestačila vstřebat vodu a prudký déšť 
navíc ničil úrodu. Následně si místní obyvatelé 
museli půjčovat peníze s příšerným úrokem 
a hledat nové způsoby zabezpečení obživy. Bo-
hužel to často končilo u různých společenských 

frustrací, alkoholismu, prodeji panenství vlast-
ních dcer a nezřídka i u sociálních nepokojů. 
A to ani nemluvím o tom, že místní elity zvládly 
za 25 let odlesnit skoro celou zemi (80 % zales-
něného území se smrsklo na pouhá 4 %). Mocní 
zbohatli na prodeji dřeva nebo těžbě surovin, ale 
Kambodža má i nadále obrovské problémy a so-
ciální rozdíly jsou ještě vyšší než dříve. Zemí, kde 
jsou vlivy klimatických změn tak výrazné, přibý-
vá a je jenom otázkou času, kdy se z toho stane 
další zdroj migrace a sociálních nepokojů. A po-
kud si uvědomíme, že jen v jihovýchodní Asii žije 
víc lidí než v Evropě a polovina z nich těsně nad 

hranicí chudoby, kam asi půjdou, když 
všechno ztratí? Oni už nebudou mít co 
ztratit, to jen my. 

Jaký sis dal jako koordinátor dobrovol-
níků Hnutí DUHA cíl?
Chci vybudovat hnutí okolo Hnutí 
DUHA, aby se dobrovolníci stali aktiv-
ní součástí kampaní a prožívali spolu 
s námi výzvy, na kterých nám společně 
záleží. 

A co se ti na tvé práci líbí?
Moc se mi líbí, že můžu v rámci práce 
vytvářet nové vzdělávací projekty a se-
mináře, jako třeba seminář nenásilné ko-

munikace nebo legendární školu občanské ini-
ciativy. Je skvělé poznávat příběhy jednotlivých 
lidí, které mě fascinují a v mnohém inspirují. 
Mezi našimi dobrovolnicemi a dobrovolníky 
jsou nesmírně šikovní a schopní lidé, kteří děla-
jí mnohé úžasné aktivity, a já jsem se zpočátku 
udivoval, jak to stíhají. Dnes už se nad tím moc 
nezamýšlím a jednoduše si to užívám. Vrací 
mi to víru v lidstvo a jeho dobré stránky, což je 
občas těžké najít v dnešní době plné nenávisti, 
úmyslných lží a absence řešení komplexních 
problémů. Z témat mě čistě prakticky zajímají 
především ta ekonomická, protože je nutné řešit 
je už proto, že přímo ovlivňují i přírodu, která je 
zase bližší mému srdci.

Vrbové, Kambodža, DUHA...
Lukáš Osvald pochází ze slovenského města Vrbové. Vystudoval politologii, dlouhá léta psal o hudebních festivalech, žil v pěti zemích 
a mimo jiné mluví khmérsky. Volný čas tráví na únikových hrách nebo při tvorbě kvízů a právě dokončuje knihu o Kambodži. A také je 
novým koordinátorem dobrovolníků Hnutí DUHA. Přibyl nám tak další kolega, který přináší inspiraci ze života v zahraničí.





UŽ VÁS NEBAVÍ KONVENČNÍ VÝLETY A PUTOVÁNÍ 
PO PŘÍRODĚ? CHCETE V PŘÍRODĚ VIDĚT ROSTLINY A ZVÍŘATA, 
KTERÉ VÁM ZATÍM UNIKALY? CHCETE TVÁŘÍ V TVÁŘ 
POZNÁVAT VÝVOJ PŘÍRODY BEZ LIDSKÉHO PŘIČINĚNÍ? 

SKVĚLÉ! 
STÁHNĚTE SI PUBLIKACI 
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