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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nové číslo Evergreenu i velká část naší práce se nyní točí kolem lesů. Nyní již bývalí ministři země-
dělství a průmyslu se ještě před složením svých funkcí dohodli, že hynoucí smrky z českých lesů 
bude možné spálit v uhelných elektrárnách. Zástupci lesních podniků jednají s nákladní železnič-
ní společností ČD Cargo o poskytnutí většího množství vagonů na vyvážení pokácených stromů. 
Opravdu se naše lesy staly odpadem a bezcenným palivem? Až tak daleko nás naše pýcha zaved-
la? Bohužel ano. České lesy se před desítkami let na většině území staly smrkovými plantážemi. 
Současná změna klimatu – způsobená mimo jiné právě spalováním uhlí – přinášející větší sucha 
se stala jakousi rozbuškou, která masové hynutí smrkových monokultur nastartovala. 

Měl jsem možnost nekonečné holiny v podhůří Jeseníků navštívit a stejně jako ostatním, kteří 
viděli tu katastrofu na vlastní oči, se i mně nesmazatelně zapsala do paměti. Toto číslo je tedy 
o lesích. Popisuje naši (ovšem silný zájem veřejnosti ukazuje, že nejen naši) snahu vysvětlit, že 
motorové pily nejsou řešení, že k lesům musíme začít přistupovat úplně jinak, že musíme respek-
tovat přírodu a přestat poroučet větru, dešti. Věřím, že společně s vámi – našimi podporovateli 
a podporovatelkami – budoucnost pro lesy opravdu zachráníme. Vše potřebné najdete na strán-
kách www.zachranmelesy.cz.

Ale Hnutí DUHA samozřejmě nežije jen lesy. Snažili jsme se také přesvědčit poslance, že se mají 
starat o naše plíce a donutit uhelné elektrárny snížit znečištění na nové, rozumné evropské limi-
ty. To se bohužel nepovedlo, především kvůli uhelné koalici, kterou vytvořilo hnutí ANO s ODS. Ale 
přesto jsme vybojovali alespoň naději: ekologické organizace získaly místo v pracovní skupině, 
která bude jednat o možnostech omezení výjimek ze zmíněných limitů.

Lesy, ovzduší, čistá elektřina či snižování množství odpadů – to vše bude naším denním chlebem 
i nadále. Zajímavé čtení přeje
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aktuality

Evropská komise chce omezit plasty, kon-
krétní cíle ale nezazněly
Plastové odpadky najdeme všude – na nejvyšší hoře světa i v nejhlub-
ším místě oceánu. Malé kousky plastů neboli mikroplasty se nacházejí 
ve vodě, ve vzduchu, v půdě, a dokonce i v potravinách a organismech. 
Situace je alarmující a je nutné podniknout konkrétní systémové kroky 
k nápravě.

Evropská komise se o první krok k vyčištění planety od plastů pokouší 
takzvanou Plastovou strategií. Nová směrnice obsahuje následující 
opatření:

• zákaz jednorázových plastových brček, příborů a talířů, čisticích 
tyčinek a tyček na nafukovací balonky

• výrazné snížení spotřeby plastových nádob na jídlo a kelímků 
na jedno použití během následujících 6 let

• do roku 2025 třídění až 90 % plastových lahví
• označování hygienických vložek, vlhčených ubrousků a nafu-

kovacích balonků informacemi o negativním dopadu na životní 
prostředí

• zavedení finanční zodpovědnosti výrobců za třídění a recyklaci těch-
to výrobků: cigaretové filtry, nápojové obaly včetně víček, nádoby 
na potraviny, lehké plastové sáčky, vlhčené ubrousky a další

Návrh Evropské komise musí ještě projednat Evropský parlament 
a Rada Evropské unie složená ze zástupců vlád členských zemí EU. 
Očekává se, že účinný by mohl být od roku 2021.

Bohužel návrh v tuto chvíli neobsahuje žádné konkrétní kvantita-
tivní cíle pro snížení spotřeby jednorázových plastů, jako jsou třeba 
nerecyklovatelné kelímky na kávu, nebo pro omezení používání plas-
tového nádobí. Komise chce konkrétní cíle navrhnout až v rámci revize 
navržených opatření, která by měla proběhnout až 6 let od účinnosti 
směrnice, tedy asi v roce 2027. Jen aby nebylo pozdě.

Po odstavení uhelných 
elektráren světla 
nezhasnou
Naše síť může v roce 2030 bezproblémově 
fungovat s obnovitelnými zdroji energie a bez 
velkých uhelných elektráren. To je hlavní závěr 
nové studie renomované konzultační společ-
nosti Energynautics, kterou v ČR představil 
její hlavní autor Peter-Philipp Schierhorn. 
Studie „Czech Power Grip Without Elektricity 
from Coal by 2030“ vznikla na objednávku 
organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí 
DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance 
pro energetickou soběstačnost. 

Jako základ pro studii posloužily výsledky 
modelování, které provedli experti ze společ-
nosti Energynautics vlastními softwarovými 
nástroji. Na počítačovém modelu simulovali 
chování sítě během celého roku za předpo-
kladu, že se zrychlí energetická transformace 
v ČR mezi dneškem a rokem 2030. Ta by se 
projevila především odstavením všech uhel-
ných zdrojů využívaných výhradně pro výrobu 
elektřiny. V provozu by měly zůstat pouze 
uhelné zdroje s kombinovanou výrobou tepla 
a elektřiny, jejichž hlavním cílem je zásobování 
velkých sídelních celků teplem, a kogenerační 
zdroje v průmyslových podnicích.

Druhým významným rozdílem mezi sou-
časným stavem a předpoklady pro rok 2030 
je nárůst výkonu OZE, především větrných 
a solárních elektráren, tedy zdrojů závislých 
na počasí. Model předpokládá nárůst výkonu 
větrných elektráren na 2 050 MW (oproti 
278 MW v roce 2017) a solárních elektráren 
na 5 500 MW (z původních 2 100 MW). Podle 
výsledků modelu tento nárůst stabilitu sítě 
neohrozí.

„Není možné, aby Česká republika plnila 
Pařížskou dohodu a zároveň provozovala uhel-
né elektrárny v Počeradech, Chvaleticích nebo 
Dětmarovicích. Potřebný útlum uhelných 
elektráren bude znamenat významný zásah 
do systému. Zpráva o tom, že česká síť se bez 
uhelných elektráren může obejít, je důležitým 
vstupem do debaty,“ poznamenal k výsledkům 
studie energetický expert Hnutí DUHA Karel 
Polanecký.

Vaše osobní údaje ukládáme na bezpečné 
místo
V nedávné době vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Nejspíš už ho 
všichni z médií a e-mailů známe pod zkratkou GDPR.

I v Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic jsme od vás 
v minulosti dostali některé osobní údaje a souhlas, abychom vám mohli 
předávat informace a zprávy o naší činnosti nebo pozvánky na naše 
akce. Jste pro nás důležití, a proto jsou vaše data uložena na bezpeč-
ném místě a pečlivě se o ně staráme. Ať už je to vaše jméno, příjmení, 
kontaktní e-mail, telefon, adresa či záznam telefonického hovoru, 
nedostane se k nim nikdo bez patřičného oprávnění.

Pokud se chcete podrobně seznámit s našimi zásadami ochrany 
osobních údajů, můžete si je přečíst na adrese http://hnutiduha.cz/
informacni-memorandum.
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Těžba v Bělověžském 
pralese byla nezákonná
Všichni milovníci divoké přírody mohou 
slavit. Evropský soudní dvůr rozhodl, že ma-
sivní těžba dřeva v Bělověžském pralese byla 
nezákonná a těžební práce nesmějí pokra-
čovat. Toto rozhodnutí přichází po meziná-
rodních nenásilných protestech proti postoji 
polského ministerstva životního prostředí 
a po roce nepřetržité ochrany Bělověžského 
pralesa vědci, ekologickými organizacemi 
a polské občanské společnosti.

V rozsudku soudní dvůr uvedl, že Polsko 
nesplnilo své povinnosti vyplývající ze směr-
nic EU. Odmítl, že lesnické zásahy mohou 
být odůvodněny nezbytností zastavit šíření 
lýkožrouta smrkového, a uvedl, že naopak 
vedou k zániku části unikátní přírodní lokality 
zařazené do soustavy Natura 2000. Vyhověl 
tak žalobě Evropské komise v plném rozsahu.

Na možné porušení evropských směrnic  
oficiálně upozornila skupina polských 
neziskových organizací včetně Greenpeace, 
když v březnu 2016 polské úřady rozhodly 
až trojnásobně zvýšit těžbu a kácet i v dosud 
nedotčených oblastech. Polsko následně 
nereagovalo na výzvu Evropské komise 
z dubna 2017, aby bylo kácení ukončeno. 
Po rozhodnutí bývalého ministra životní-
ho prostředí Jana Szyszka použily státní 
lesy těžkou techniku k vytěžení téměř 
200 000 m3 stromů na území 19 km² Bělo-
věžského pralesa, což je nejvíc za posled-
ních třicet let. 

Vlastními těly blokovalo kácení loni 
v létě a na podzim na 1 200 lidí, mezi nimi 
i stovka Čechů a Češek. Blokádu, bez níž by 
byly škody na unikátním pralese daleko větší, 
podpořilo i Hnutí DUHA. 
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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.

Sedmá generace nejen o monokulturizaci 
Společně s Evergreenem vychází i letošní třetí číslo časopisu Sedmá generace. V hlavním tématu 
se redakce zaměřuje na monokulturizaci: polí, lesů, krajiny či médií. V reportážích se můžete vydat 
do vysušeného Kapského města, za novodobými etiopskými otrokyněmi či do padlého ráje na Bali. 
Kromě toho se časopis věnuje editování genomu, (ne)výhodám bitcoinu a FairCoinu, fenoménu swa-
pování, rysům na Šumavě nebo dokumentu Planeta Česko. V rozhovorech přibližuje Viktor Třebický 
problémy udržitelného rozvoje Prahy a František Kumhála potenciál přesného zemědělství. 

aktuality

WHO: znečištěný vzduch je 
skoro v celé republice 

Silně znečištěné ovzduší v České republice se zda-
leka netýká jen Ostravska. Mezinárodně doporuče-
ný hygienický limit pro koncentraci nebezpečného 
jemného prachu u nás splňují jen odlehlé lokality 
na Šumavě a několika dalších místech. Ukázala to 
nedávná aktualizace databáze znečištění ovzduší 
Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Přitom podle zákona o ochraně ovzduší mají 
s plněním limitu problém pouze části průmyslového 
Ostravska. Jak je to možné? Český limit je totiž 
2,5krát vyšší než zmíněné doporučení WHO. 
To vytváří dojem, že znečištění prachem se týká 
hlavně severní Moravy a vybraných (například 
dopravně zatížených) míst.

Česko je jemným polétavým prachem zatíženo 
celoročně a téměř všude. Po Bulharsku, Polsku 
a Maďarsku jsme čtvrtou nejznečištěnější zemí 
EU a v průměru překračujeme doporučený roční 
limit dvojnásobně, na některých místech až téměř 
čtyřnásobně. Příčinou této míry znečištění je 
zejména spalování uhlí v domácích kotlích a kam-
nech, ale také doprava (zejména dieselová auta). 
Uhelné elektrárny a teplárny jsou pak hlavním 
zdrojem látek, z nichž vzniká prach až v atmosféře.

Apelujeme proto na českou vládu, aby zásad-
ně urychlila řešení příčin znečištění. Je nutné 
přijmout další omezení pro provoz starých kotlů 
a kamen, zpoplatnit škody, které pálení uhlí 
způsobuje, a podporovat výměnu kotlů (a nově 
i kamen) také u sociálně slabých spoluobčanů, 
například pomocí předfinancování, administ-
rativní podporou apod. Zároveň je třeba omezit 
znečištění z uhelných elektráren, které spalují 
velkou většinu uhlí. Pomohlo by také zavedení 
přísnějších pravidel pro vjezd nevyhovujících 
aut do měst a rozšíření a zdražení mýtného pro 
kamiony.
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téma

Obnovitelné zdroje jsou ze své podstaty 
decentralizované a jejich využití v měst-
ské zástavbě je hodně omezené. Ovšem 
většina spotřebitelů elektřiny žije ve měs-
tech. To znamená, že když jsou obnovi-
telné zdroje v rukou regionálních firem, 
platí město jako spotřebitel venkovu jako 
výrobci. Domácím příkladem můžou být 
zemědělské bioplynové stanice.

Mezi lety 2005 a 2013 manažeři z ve-
dení zemědělských podniků propočítali, 
zafinancovali, postavili a uvedli do pro-
vozu řadu bioplynových stanic, neboť 
garantovaná výkupní cena elektřiny jim 
zajistila rozumnou návratnost. Osobně 
mám v okruhu pěti kilometrů od svého 
bydliště tři bioplynové stanice, a tak se 

OBNOVITELNÉ ZDROJE PROSPÍVAJÍ ROZVOJI VENKOVA
JAK ZAJISTIT ROZVOJ VENKOVA A OMEZIT JEHO VYLIDŇOVÁNÍ? TENTO PROBLÉM ZAMĚSTNÁVÁ ŘADU HLAV A NEMÁ JEDNODUCHÉ 
ŘEŠENÍ. JEDEN JEHO ASPEKT JE OVŠEM DISKUTOVÁN POMĚRNĚ MÁLO. OBCE A REGIONY NEMUSEJÍ SPOJOVAT SVŮJ ROZVOJ 
POUZE S TURISTICKÝM RUCHEM NEBO VÝROBOU TRADIČNÍCH LOKÁLNÍCH PRODUKTŮ. ROSTE POČET PŘÍPADŮ, KDY REGIONÁLNÍ 
LÍDŘI VSADILI NA ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DOSÁHLI VELMI DOBRÝCH VÝSLEDKŮ.

tato zařízení logicky dostala i do sou-
sedské debaty. A to nejen v obdobích, 
kdy jsou posekané louky postříkané di-
gestátem a čistou nohou se po nich nedá 
projít. Bioplynové stanice jsou v zásadě 
vnímány jako přínosné. I vtipy traktoris-
tů o krmení nenažrané betonové krávy 
vyznívají vcelku laskavě. Námitky typu 
„platím to v každé kilowatthodině“ po-
chopitelně sem tam zaznívají, ale skuteč-
nost, že obyvatelé měst zaplatí mnohem 
více a peníze proudí právě do zeměděl-
ských regionů, je zřejmá. Hospodářské 
výsledky zemědělských podniků jsou pro 
region důležité, především pro jejich za-
městnance a majitele propachtovaných 
pozemků.

Jak to dělají v Güssingu

Známým příkladem regionu, který svůj 
rozvoj úspěšně spojil s využíváním obno-
vitelných zdrojů, je rakouský Güssing. Re-
gion na jihovýchodě Rakouska v blízkosti 
hranic s Maďarskem obývá 27 tisíc stálých 
obyvatel a jeho centrem je stejnojmen-
né čtyřtisícové městečko. Plán přechodu 
na obnovitelné zdroje byl vypracován kon-
cem 80. let minulého století, kdy se místní 
předáci shodli, že je zbytečné platit milio-
ny šilinků za vytápění topným olejem.

V 90. letech proběhl nejdříve program 
omezování tepelných ztrát v budovách 
a díky technickým opatřením se podaři-
lo snížit spotřebu na polovinu. Následně 
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TEXT: KAREL POLANECKÝ, FOTO: UNSPLASH 

byl schválen plán na eliminaci spotřeby 
fosilních paliv v obecních budovách. Vý-
stavba výtopen na biomasu byla zahájena 
v menších obcích a posléze přišly na řadu 
dvě výtopny na biomasu s celkovým vý-
konem 11,5 MW v samotném Güssingu. 
Výtopny zásobují teplem 600 domácností 
a všechny ostatní budovy včetně průmyslo-
vých objektů. Jako palivo slouží především 
dřevo z okolních lesů, přičemž vedení obce 
dohlíží na udržitelné lesní hospodaření, 
aby nedocházelo k nadměrné těžbě.

Po roce 2000 přibyla do zdrojové zá-
kladny kogenerační jednotka na zplyňová-
ní dřevěné štěpky s elektrickým výkonem 
2 MW a bioplynová stanice na zemědělský 
odpad (el. výkon 0,5 MW). V roce 2008 
bylo vybudováno výzkumné centrum pro 
výrobu syntetických kapalných a plynných 
paliv z biomasy, které má do budoucna 
zásobovat region pohonnými hmotami. 
O rok později pak vznikla firma Güssing 
Renewable Energy, která se specializuje 
na dodávky zařízení pro lokální využití ob-
novitelných zdrojů. Stala se významným 
místním zaměstnavatelem a získala řadu 

zakázek v Evropě, Asii i Severní Americe. 
V blízkosti Güssingu dnes stojí i fotovol-
taická elektrárna s výkonem 28 kW a to-
várna na výrobu fotovoltaických modulů, 
která zaměstnává 140 lidí.

Celkově se zde v regionu daří vyrá-
bět 210 000 GJ obnovitelného tepla 
a 19,2 GWh elektřiny ročně. To stačí 
ke kompletnímu zásobování domácností 
a obecních budov a k zajištění poloviny 
energetických potřeb průmyslu a ostat-
ních firem. Firmy navázané na průmysl 
obnovitelných zdrojů zaměstnávají v re-
gionu 1 200 lidí různých profesí. Bez nad-
sázky lze proto říct, že obnovitelné zdroje 
vrátily zastrčenému regionu perspektivu 
a pomáhají jeho dalšímu rozvoji.

Využití biomasy v okolí Banské 
Bystrice

Využití lokálních zdrojů vedlo také k po-
zoruhodnému projektu na středním 
Slovensku. Mezi lety 2003 a 2008 bylo 
v devíti obcích v okolí Banské Bystrice 
zprovozněno sedmnáct kotelen na bio-
masu o celkovém výkonu 4 340 kW, které 
zásobují teplem veřejné budovy – školy, 
mateřské školky, tělocvičny, kulturní 
domy nebo zdravotní střediska. Obce 
postupovaly koordinovaně a společně 
založily sdružení Bioenergia Bystric-
ko, které zajišťuje dodávku technologií 
a paliva. Na koordinaci se vedle obcí po-
dílela také nevládní organizace Priatelia 
Zeme CEPA (sesterská organizace Hnutí 
DUHA, člen Friends of the Earth).

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit 
míru ekonomické soběstačnosti venkov-
ských obcí. Zúčastněné obce (například 
Čierny Balog, Lubietová nebo Hrochoť) 
zároveň hledaly cestu ke snížení výdajů 
na vytápění svých budov a potřebovaly 
modernizovat vytápěcí systémy. Výdaje 
na palivo se podařilo snížit o 57 %. Vzhle-
dem k tomu, že v kotelnách se spaluje 
výhradně dřevo a štěpka z okolních lesů, 
peníze zůstávají v regionu.

Cenu tepla za 1 GJ, do které jsou pro-
mítnuty i náklady na rekonstrukci kotelen, 

se podařilo dostat na částku o 17 % nižší, 
než jakou nabízí největší místní dodavatel. 
Celkové investiční náklady dosáhly 170 mi-
lionů korun a k jejich pokrytí byly využity 
i strukturální fondy Evropské unie.

Jde to i u nás, ale nemáme to 
lehké

Na obnovitelné zdroje vsadily i desítky čes-
kých obcí, především v případě vytápění 
regionální biomasou. Patrně nejznámější 
je projekt Kněžic v okrese Nymburk, kde 
vedle kotelny na slámu pro centrální vytá-
pění objektů provozují i bioplynovou sta-
nici, která zpracovává biologický odpad 
(a mimo jiné nahrazuje čističku odpad-
ních vod). Obec i díky projektu s obnovi-
telnými zdroji viditelně prosperuje. K naší 
škodě však není možné úspěšný projekt 
jednoduše přenést do jiného regionu. 
V roce 2013 totiž došlo ke zrušení provoz-
ní podpory pro výrobu elektřiny z bioply-
nu z nových zdrojů, a v dnešní době by 
proto stejný projekt již nebyl ekonomicky 
životaschopný. Umožnit obcím využívat 
obnovitelné zdroje podle podobných pra-
videl, jaká platila mezi lety 2005 a 2013 – 
to je jednoduchý návod, jak venkovským 
regionům finančně pomoci. 

Dalším zdrojem elektřiny, pro který je 
na venkově mnohem více možností než 
ve městě, jsou větrné elektrárny. Obno-
vení zeleného bonusu pro výrobu elektři-
ny z větrných elektráren, ve kterých mají 
podíl okolní obce, by bylo technicky po-
měrně jednoduché a z hlediska motivace 
k novým projektům i účinné. Není pochyb 
o tom, že konzervativnější části obyvatel-
stva by se projekt obecní větrné elektrárny 
nelíbil. Ale pohled na vylepšený rozpočet 
obce by jistě v řadě případů vedl ke schvá-
lení projektu a stavbě elektrárny.

Princip, podle kterého elektřina proudí 
z lokálních zdrojů do měst a peníze jdou 
naopak od městských spotřebitelů ven-
kovským provozovatelům, rozvoji venko-
va nepochybně napomáhá. Díky němu 
by mohly opět vznikat nové projekty typu 
Kněžic nebo rakouského Güssingu.
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BUDOU LESY NA HOUBY? 
MÍSTO STRAŠENÍ PŘINÁŠÍME ŘEŠENÍ
 
V minulém vydání Evergreenu jsme nastínili, jak chabý je zdravotní stav českých lesů i kudy by měly vést 
kroky k jeho zlepšení. Nyní můžeme navázat tam, kde jsme minule skončili: podíváme se na prognózy 
změn v českých lesích a podrobněji se zaměříme i na návrhy Hnutí DUHA, jak tomuto – mnohdy až příliš 
překotnému – vývoji čelit.
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TEXT: JAN SKALÍK, JAROMÍR BLÁHA, FOTO: UNSPLASH

Na úvod uveďme smutná a nelichotivá 
fakta: v českých lesích trpí ztrátou jehličí 
tři pětiny všech jehličnatých porostů. Bo-
hužel je to nejhorší výsledek v celoevrop-
ském srovnání, ve kterém se nacházíme 
třikrát nad průměrem všech hodnocených 
států. Současný špatný zdravotní stav čes-
kých hvozdů však není to jediné, co by nás 
mělo trápit. Ještě závažnější jsou totiž již 
řadu let známé a až dosud převážně pře-
hlížené vědecké predikce toho, jak se les 
v měnícím klimatu bude nadále vyvíjet.

Když dáme dohromady modely, kte-
ré v prestižním časopise Nature Climate 
Change představil tým profesora Hanewin-
kela, se studií publikovanou výzkumníky 
Petrem Čermákem, Tomášem Kadavým 
a Janem Kadavým z Mendelovy univer-
zity v Brně, dostaneme při určitém zjed-
nodušení následující obrázek: smrkovým 
porostům bude už za 30 let hrozit rozpad 
na většině českého území, pouze s výjim-
kou vrcholků Krkonoš, Krušných hor, 
Šumavy, Hrubého Jeseníku a Beskyd. 
Nadále se smrku bude dařit na severních 
svazích, v chladných kotlinách a na dal-
ších místech jako vtroušené dřevině. 
Pak už ale nikde. Smrkové monokultury, 
které tak často vídáme v českých, morav-
ských i slezských lesích, budou stále čas-
těji podléhat suchu. A vyschlé stromy bez 
dostatku živin nezřídka pohltí polomy, 
choroby nebo kůrovec.

Konec smrkových monokultur, které do-
sahují poloviny rozlohy všech našich lesů 
a v jejichž prostředí většina z nás vyrůstala, 
chytá za srdce kdekoho. Smrkové lesy se 
díky svému rozšíření i inženýrské přesnos-
ti, kvůli níž je biologové přezdívají „továr-
ny na prkna“, staly součástí české kultury: 
smrk pěstovaný v normovaných, téměř 
vojenských formacích je pevně spjatý s na-
šimi pohádkami, filmy a v neposlední řadě 
i s tradičním pojetím českých Vánoc.

Až odejde smrk
Jakkoli bychom si tento sentiment nemě-
li zakazovat, je dobré si zároveň vykres-
lit, jak mohou vypadat jednotlivé scénáře 
budoucnosti, dle kterých je již nyní zřej-
mé, že smrk je dřevinou minulosti. I bez 

změny podnebí by u nás přirozeně rostly 
především buky, duby a jedle. Ať už se 
bude oteplovat více, nebo méně, je cel-
kem nepochybné, že se u nás bude stále 
více dařit teplomilným druhům. A mezi 
ně smrk rozhodně nepatří.

Středozemní klimatické podmínky, 
které podporovaly dub a buk v zemích 
jižně od nás, pozřou podle zmíněného 
německého výzkumu v druhé polovi-
ně jednadvacátého století i naše území. 
Po polovině století budou přírodní pod-
mínky pro dub ideální v Polabí a na jižní 
Moravě a buku se bude dařit na celém 
zbytku republiky s výjimkou vrcholků 
nejvyšších pohoří.

Tato predikce poukazuje na vývoj pří-
rodních podmínek, nikoli na vývoj uva-
žování o lese v naší společnosti. A změna 
myšlení lidí může být za změnami v příro-
dě poměrně pozadu. Hrozí tedy, že místo 
toho, abychom v lesích nechali prospero-
vat listnáče, budeme se zuby nehty držet 
překonaného modelu rychlé ekonomiky 
lesního hospodářství. Tento model si již 
od chladnějších dob Marie Terezie zvolil 
za hlavní dřevinu smrk a může smrkové 
monokultury odmítat opustit i přesto, že 
se budou houfně rozpadat a budou závislé 
na dotacích. Tento scénář není založený 
na fantazírování, ale na skutečnosti, že 
smrk je stále nejčastěji vysazovanou dřevi-
nou České republiky a že Ministerstvo ze-
mědělství výraznější změně už roky brání. 
Zjevnější je to tím spíše nyní, kdy se poros-
ty v Jeseníkách masivně rozpadají, a přes-

to předchozí ministr Jiří Milek přišel s vy-
hláškou, která má opět umožnit vysazování 
smrku v poměru až 75 % i na místech, kde 
se jeho porosty velmi pravděpodobně roz-
padnou ještě před mýtním věkem.

Jinými slovy, narůstající krize stáva-
jícího pěstování lesů otevírá otázku, zda 
v něm bez ohledu na ztráty pokračovat, 
anebo konečně umožnit přechod na tra-
jektorii, po níž se již před dvaceti lety vyda-
lo Rakousko, Německo a další země. Díky 
takové změně bychom se za třicet či pa-
desát let nemuseli dostat do situace, kdy 
budou desítky procent českých lesů potře-
bovat rychle vykácet, prodat a obnovit.

Velká výzva pro lesy
Na nastalou situaci jsme začali reagovat 
již počátkem letošního roku kampaní 
Zachraňme lesy. Není to ale rozhodně 
počátek úplný – Hnutí DUHA a desítky 
dalších odborníků upozorňují na problé-
my v lesním hospodaření už od počát-
ku 90. let minulého století. Po několika 
úvodních měsících naší kampaně, kdy 
se podařilo téma prostřednictvím mé-
dií vnést do veřejné a politické debaty, 
nyní přicházíme s komplexním návrhem 
opatření pro zlepšení zdravotního stavu 
českých lesů. Opakovaná jednání premi-
éra s ministry o krizi lesů, speciální schů-
ze Poslanecké sněmovny o lesní kalamitě 
i vzrůstající zájem novin i televizí volají 
po dlouhodobém a systematickém řešení.

A právě takové řešení, které bude v bu-
doucnu zmírňovat rychlost rozpadu na-
šich lesů (a tam, kde je to ještě možné, 
mu dokonce předcházet), chceme nyní 
nabídnout. Vzhledem k tomu, jaká je 
„rychlost“ růstu lesa, lze bez přehánění 
říct, že rozhodnutí politiků, zda setrvají 
u zastaralého hospodaření, nebo umožní 
přírodě bližší, odolnější a zdravější lesy, 
bude skutečně historické.

A jak naše návrhy vypadají? Jejich 
ambicí je řešit vzájemně provázané pro-
blémy lesů jako celek a nevynechat žád-
nou oblast, jejíž opomenutí může úsilí 
v jiných částech tématu zhatit. Proto 
přicházíme s návrhem o mnoha bodech, 
jehož prosazování může zabrat i několik 
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let. Právě systematičnost ale vnímáme jako 
hlavní přednost tohoto návrhu, který pro 
přehlednost dělíme na čtyři zásadní sekce: 
na oblast legislativy, certifikace lesů, dotač-
ní podpory a politiky Ministerstva země-
dělství vůči státnímu podniku Lesy České 
republiky.

I. Legislativa aneb Poslanecké 
lavice jsou také ze dřeva
První a nejrozsáhlejší část balíčku opat-
ření se soustředí na změnu vyhlášek a zá-
konů. Naši zákonodárci by měli hlasovat 
přinejmenším o čtyřech zákonech: my-
sliveckém, o ochraně přírody, o státním 
podniku Lesy ČR a o lesích.

Mezi hlavní zákony, které ovlivňují 
udržitelnost lesního hospodaření, patří 
myslivecký zákon spjatý s vyvažováním 
množství lesní zvěře. Před 100 lety tu 
žila oproti dnešku pouhá třetina jelenů 
a srnců. Pokud se budou moci skrýt a živit 
v lesním podrostu, může jich tu být v bu-
doucnu ještě více než dnes. Abychom ale 
dosáhli pestrých lesů, bude zapotřebí v zá-
koně o myslivosti a jeho vyhláškách zavést 
odvozování plánu lovu především od míry 
škod na lesích a tyto škody začít realisticky 
vyčíslovat. Podle poslední inventarizace 
zvěř vážně poškodí nebo úplně spase 64 % 
sazenic listnáčů a jedlí.

Druhý zákon, který se týká ochrany pří-
rody a krajiny, by v lesích vymezil plochy, 
na kterých se nebude hospodařit. Jen tak se 
dozvíme, jak se vyvíjejí přírodní lesy adap-
tované na změnu klimatu, a budeme moci 
tyto poznatky využít v lesním hospodaření.

Již dlouho chybí několikrát odložený 
zákon o státním podniku Lesy ČR, který 
dá státním lesům jasné zadání pro jejich 
fungování, zahrnující nejen šetrnou pro-
dukci dřeva, ale také environmentální 
a společenské funkce. Újmy vzniklé na-
plňováním veřejného zájmu by se odečí-
taly z finanční renty odváděné podnikem 
do státního rozpočtu. Megatendry neboli 
nepružně a obtížně kontrolovatelné za-
kázky pro obří těžařské firmy jsou jed-
nou z hlavních příčin dnešní lesní krize. 
Zákon by měl proto nastavit k přírodě 
šetrnější a ekonomičtější způsob prodeje 

dřeva prostřednictvím vlastních zaměst-
nanců státního podniku.

V uvedené řadě zákonů jde ovšem 
především o zákon o lesích. Lesní zákon 
může spolu s návaznými vyhláškami za-
jistit rozmanitější formy lesa a umožnit 
v nich přírodě blízké hospodaření bez ho-
losečí, podpořit historické postupy sprá-
vy lesa a ponechat malé části lesů divoké 
přírodě. Konkrétně by měl zákon o lesích 
stanovit povinnost obnovovat lesy v pří-
rodě blízké druhové skladbě. Dřeviny, 
které na dané stanoviště patří, by měly být 
považovány za hlavní, zatímco stanovišt-
ně nepůvodní druhy by se mohly pěstovat 
pouze v malém podílu. Pro přerod lesů 
do odolnější podoby je také nezbytné, 
aby velká část stromů vyrůstala ze semen, 
tedy aby byla co nejvíce zastoupena sa-
moobnova lesa, které lze dosáhnout pro-
dloužením lhůty pro umělé zalesnění a za-
jištění na místě těžby. Protože holosečný 
způsob hospodaření významně poškozuje 
půdu, jeho použití na ploše nad 0,3 hekta-
ru by se mělo úředně schvalovat. 

V balíčku opatření myslíme i na řadu 
nástrojů, které by měly vrátit do našich 
lesů pestrost a rozmanitost. Aby v lesích 
žily rozmanité druhy hub, živočichů a mi-
kroorganismů, je vhodné ponechávat 
přinejmenším pět stromů na hektar k do-
žití a zetlení. Zvířatům a rostlinám rovněž 
prospěje rušení odvodnění krajiny a zave-
dení rozmanitých způsobů hospodaření, 
které nyní zákon zaměřený na pěstová-
ní uniformních lesů nedovoluje. Máme 
na mysli především přírodě blízké hospo-
daření, které umožní pěstovat strukturně 
bohaté lesy se stromy různého stáří i dru-
hu, v nichž bude místo pro houštiny i pro-
světlené palouky. Zapomínat by se nemě-
lo ani na nízké a střední lesy, které mohou 
být vhodným doplňujícím způsobem hos-
podaření, jenž podpoří lesní biodiverzitu. 

II. Certifikace aneb Nejrychlejší 
způsob, jak něco udělat, je 
začít to dělat
Schválení a zavedení všech výše vypočíta-
ných kroků do praxe se může stát během 
na několik let. Příroda se ale neptá, jak je 
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náš legislativní koloběh rychlý nebo účinný. 
Příroda jedná – a v tomto případě skutečně 
v tempu, které překvapilo i samotné vědce 
a odborníky. Ani my ale nemusíme k tomu, 
aby se věci daly do pohybu, čekat na promy-
šlení, prodiskutování a schválení zákonů. 
Návrhy, které mohou pomoci dostat naše 
lesy z nejhoršího, totiž už jsou promyšlené, 
prodiskutované a formulované v principech 
zdravého hospodaření podle certifikátu 
Forest Stewardship Council (FSC). Minis-
terstvo zemědělství by tak mělo bez zbyteč-
ných odkladů zavést pravidla hospodaření 
dle této mezinárodně uznávané a výrobci 
i dřevozpracovateli vyžadované certifikace 
na velké části státních lesů. Nebude-li dřevo 
s tímto certifikátem dostupné, hrozí podle 
Asociace českých nábytkářů navíc ztráta 
více než 4 000 pracovních míst. Zatímco 
papírny musejí certifikované dřevo dovážet 
z ciziny, necertifikované české dřevo se vy-
váží v surovém stavu do zahraničí. Proto se 
za zavedení FSC přimlouvá i Svaz průmyslu 
a dopravy či Hospodářská komora.

III. Dotace aneb Podpora 
patří tam, odkud přichází 
budoucnost
Je trudným zvykem českých podpor a do-
tací, že se často lejí jak do bezedných jam 
do věcí již překonaných, na které jsme si sice 
zvykli, ale nejlepší by pro nás bylo je co nej-
dřív opustit. Přitom podporu, včetně té fi-
nanční, si zaslouží především záměry, které 
jsou o krok napřed, které prošlapávají cestu 
ostatním a – když zůstaneme u tohoto pří-
měru – kterým kvůli tomu nezřídka zůstane 
i nějaký ten trn mezi prsty. Nyní by se proto 
mělo podporovat zejména takové hospoda-
ření v lesích, při kterém nevznikají paseky, 
ale naopak se ponechávají pro ptáky a brou-
ky staré stromy a tlející dřevo nebo jsou sa-
movolnému vývoji přenechané celé porosty. 
Pro získání investiční podpory do lesního 
hospodaření by se mělo vyžadovat splnění 
minima „zásad dobré praxe“.

IV. Státní podnik Lesy ČR aneb 
Šampión v oboru
Čtvrtý a poslední bod balíčku se týká způso-
bu zadávání zakázek a obchodního modelu 

státního podniku Lesy České republiky. 
Stávající model nepodporuje šetrné hospo-
daření, připravuje místní lidi o práci v lese, 
a navíc ani neumožňuje rychle reagovat 
na kalamitní situace. Ekonomickou úsporu 
by přineslo, kdyby prodej dřeva zajišťoval 
přímo státní podnik a ve zmenšených reví-
rech měli revírníci více času na péči o lesy 
a na kontrolu dodavatelských firem i za-
městnanců. Práci v lesích by postupně měli 
alespoň z větší části převzít zaměstnanci 
LČR a zbytek zajišťovat místní podnikatelé 
a živnostníci v rámci malých zakázek.

Čtyři body balíčku opatření pro zdravé 
lesy se z teoretického cvičení vypracová-
vaného během jara v konzultacích s de-
sítkami odborníků a vědců dostaly do re-
álného světa rychleji, než bychom čekali. 
Na začátku června prošla mezirezortním 
připomínkovým řízením ona zpátečnická 
vyhláška Ministerstva zemědělství, jež ur-
čuje, které dřeviny se mohou sázet v jakých 
podmínkách a v jakém zastoupení. Tehdej-
ší ministr Jiří Milek nám tím dal jasně naje-
vo, že žádnou revoluci v českých hvozdech 
při zachování politického statu quo minis-
terstvo neplánuje.

Nynější stav věcí by se ale mohlo poda-
řit rozhýbat. Výzvu Zachraňme lesy, kte-
rou doplňuje nedávno zveřejněný balíček 
legislativních i nelegislativních opatření, 
podepsalo dosud na 12 tisíc lidí. A přidávají 
se k ní politici, politická uskupení a ve svých 
vyjádřeních například i Lesnicko-dřevařská 
komora. Lze přitom tušit, že veřejný zájem 
o systematická a dlouhodobá řešení se bude 
stupňovat, a to i vzhledem k tomu, že letošní 
vedra ani nadcházející roky žádnému uklid-
nění v lesích nenahrávají. Premiéru Andreji 
Babišovi tak napříště nevystačí, pokud při-
slíbí více vagonů na odvoz kůrovcového 
dříví do zahraničí. 

My všichni chceme a potřebujeme lesy 
plné hub, ne lesy „na houby“. Poslanecká 
sněmovna a vláda proto budou muset dří-
ve či později přijít s řešením příčin dnešní 
krize lesního hospodaření. A naše návrhy 
jsou jim již nyní k dispozici – na webu 
www.zachranmelesy.cz.

téma



Říkají si Monkey Brothers a na jejich ovocné tyčinky s logem usměvavé opice dnes můžete běžně 
narazit ve zdravé výživě, v drogerii nebo ve sportu. Ještě před deseti lety však podobné potraviny 
v biokvalitě a bez ztužených tuků, umělých sladidel, pesticidů a geneticky upravených surovin 
na pultech českých obchodů chyběly. Trojice sympatických mladíků si proto začala přírodní ener-
getickou stravu vyrábět sama, doslova doma v hrnci. Takové byly začátky energetických tyčinek 
a nápojů značky Chimpanzee, které postupně zaplnily prázdné místo na trhu.

Vaše firma vnikla v roce 2008. Co bylo tím hyb-
ným momentem?
Jídlo na sport jsme si chystali doma sami, protože 
tehdy nebylo na trhu nic srovnatelného. A je to tak 
v podstatě dodneška – na trhu sportovní výživy 
převažují výrobky, které jsou konzervované, hodně 
přeslazené a dochucené chemicky. To byl tedy ten 
impuls, který se souhrou náhod přerodil v pro-
dukty, které dnes najdete v naší nabídce. Byl jsem 
otcem té myšlenky a díky kolegům, kteří ji uvedli 
do chodu, jsme nyní tam, kde jsme.

A kde tedy jste?
Nacházíme se v takové mikrotrhlině, která vznikla 
na trhu, když si lidé začali více všímat toho, co jedí. 
Přišel obrovský boom zdravé výživy, pořádaly se růz-
né farmářské trhy, začalo se o jídle více psát a lidé 
o něm také více přemýšleli. A sportovci se chtěli 
správně stravovat nejen v běžném životě, ale i při 
sportu. Nemám ani tak na mysli vrcholové sportovce, 
ale spíše aktivní veřejnost. Pro ni nabízíme ucelenou 
sportovní výživu, která je na bázi organických biosu-
rovin.

NEJEN BRÁT, ALE I VRACET
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Josef Toufar je nadšený 

sportovec a příznivec 

zdravého stravování, 

který chtěl tyto dvě 

oblasti spojit dohroma-

dy. Před deseti lety se 

proto spolu s kolegou 

Milanem Jurkou pustili 

do podnikání. Zrodila se 

firma Monkey Brothers, 

jejímž cílem je udržitel-

né podnikání, podpora 

místních zemědělců 

a minimalizace eko-

logické stopy všech 

výrobků. Zapojili se 

do světového hnutí 

„1 % pro planetu“ a kaž

doročně věnují 1 % ze 

svého obratu na ochra-

nu životního prostředí. 

S rodinou společně ces-

tují a sportují, zajímá 

ho hlavně cyklistika, 

lezení a zimní sporty. 

Je také členem trenér-

ského týmu Českého 

snowboardingu, s nímž 

pořádá různé kempy, 

závody a další akce. 

TEXT: VRATISLAV VOZNÍK, FOTO: ARCHIV CHIMPANZEE

Říkáte, že příběh tyčinky začíná už tím, že se utrhne borůvka nebo ně-
jaká jiná plodina. Ovšem i výběr surovin může být v některých přípa-
dech součástí poškozování planety. Jak k výběru surovin přistupujete?
Při samém začátku jsme trpěli obrovským optimismem a výběr surovin 
jsme si stanovili jako jeden ze základních pilířů našeho podnikání. Chtěli 
jsme si spočítat i ekologickou stopu produktu. Problematika je však natolik 
složitá, že nikdy není nic stoprocentní. Přesto se snažíme pečlivě si vybírat 
veškeré suroviny. Produkce českého zemědělství a ovocnářství je v tomto 
ohledu poměrně problematická, a proto jsme nuceni jít trochu dál, zvláště 
v případech, jako jsou třeba ořechy. Při výběru sušených plodů se pohybu-
jeme většinou v Turecku, Egyptě a Španělsku. 

Je to pro potravináře těžký úkol, aby měl při nákupu surovin čisté svědomí, 
a přitom vyráběl ve velkém. Jednoznačně nejlepší způsob přípravy jídla je, po-
kud si ho chystáte doma sami – když si potravinu sami vypěstujete a pak i při-
pravíte. V případě průmyslové výroby už to tak jednoduché není. Jestliže však 
máme možnost volby, nevozíme suroviny přes oceán ani z příliš velké dálky. 

Jaká je vaše nejvzdálenější destinace a jaké suroviny odtam vozíte?
Jsou to určitě sušené banány ze Srí Lanky, které se k nám dopravují trajek-
tem. Ale nespotřebujeme jich velké množství.

S každým výrobkem je spojeno i množství obalů, především plastů. Plánu-
jete nějaké kroky, které by mohly vést ke snížení množství obalů? Nemys-
lím tím teď jen tyčinky, ale obaly v celém vašem dodavatelském řetězci. 
Většina ovoce chodí v papírových pytlích nebo krabicích, aby mohlo ovoce 
„dýchat“. Tam tedy ani mnoho plastových obalů nevzniká. V plastech jsou 
baleny třeba sirupy, ale to jsou zase vratné barely. Zajímali jsme se sice 
o biodegradable neboli kompostovatelné plasty, ale při hlubším vhledu 
do této problematiky jsme bohužel zjistili, že je to nejen technologicky pro-
blematické a ekonomicky náročné, ale ani náš systém recyklace na to není 
v současné době nastaven. 

Samotné tyčinky jsou baleny ve fóliích s logem „please recycle“, které se dají 
vytřídit ve žlutém kontejneru. Nejsme tedy v tomhle ohledu nijak výjimečně 
ekologičtí, ale snažíme se hospodařit rozumně v rámci svých možností. 

1 % for the Planet
1 % pro planetu je celosvětové hnutí zaměřené na ochranu životního prostředí. Zapojené 
firmy věnují každoročně 1 % svého obratu na projekt podporující zdravé prostředí. S touto 
myšlenkou přišel Yvon Chouinard, majitel kalifornské firmy Patagonia, která se zároveň stala 
prvním členem tohoto programu. Zapojit se může kdokoli – jakákoli firma, která nechce 
přírodě jen brát, ale cítí potřebu jí i něco vracet – třeba právě tu jednu setinku. Příjemcem 
peněz jsou obvykle místní neziskové organizace. Každá firma si může vybrat takovou 
organizaci, která je jí blízká a jejíž aktivity považuje za smysluplné a chce je podporovat.

Společnost Monkey Brothers touto formou spolupracovala s organizací Sázíme 
stromy. Díky její podpoře byly vysazeny stovky stromů na místech, která by se jinak nikdy 
nezazelenala. Už druhým rokem Josef Toufar a jeho kolegové podporují Hnutí DUHA, 
nejprve Českou divočinu a nyní kampaň Zachraňme lesy.
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rozhovor

A co třeba nějaké úvahy směrem k zero waste 
a bezobalovému obchodu, ve kterém by si zákaz-
ník mohl koupit třeba kilo vašich tyčinek a odnést 
si ho domů ve vlastní nádobě? 
Vzhledem k tomu, že se zabýváme sportovní přírodní 
výživou, tak si zákazník náš produkt potřebuje vzít 
s sebou někam na cesty. A to svým způsobem před-
určuje i způsob balení. Nejsme bohužel nastaveni 
na tento typ obchodu. Ale osobně bych všem doporu-
čil, aby si našli čas na přípravu vlastního jídla, včetně 
tyčinek. Tento můj názor jde sice trochu proti našemu 
byznysu, ale já prostě nevěřím tomu, že by dnešní 
doba byla natolik uspěchaná, aby si lidé nemohli najít 
čas na přípravu jídla. 

Proč jste se zapojili do hnutí 1 % pro planetu? Je 
to pro váš dobrý pocit, nebo jsou v tom ještě i jiné 
pohnutky?
Zapojení do 1 % pro planetu vychází z našeho pře-
svědčení, že to má význam. Chceme přírodě touto 
formou něco vracet přímo v místě, kde podnikáme. 
Mohli bychom si samozřejmě vybrat nějakou ne-
ziskovku a ty peníze jí věnovat přímo, ale členství 
v 1 % pro planetu nám zároveň dává možnost říct to 
lidem. Otvírá nám také dveře na zahraniční trhy, kde 
už je tahle organizace v povědomí a zákazníci i po-
tencionální obchodní partneři ji znají. Jsme zkrátka 
přesvědčeni, že to má smysl, a snažíme se spojovat 
s podobně zaměřenými organizacemi, jako je třeba 
právě nyní Hnutí DUHA.

 
Proč jste si vybrali zrovna Hnutí DUHA?
U předchozího partnera „Sázíme stromy“ už nebyl 
prostor se dále věnovat projektu. Když jsme se to 
dozvěděli, bylo Hnutí DUHA úplně jasnou volbou. 
Šlo jen o to, najít společný projekt, který by nám dával 
smysl. 

A tím společným projektem je záchrana lesů 
v české krajině. 
Je to projekt, který hodnotově zapadá do našeho 
smýšlení. Les vnímáme jako důležitou součást kra-
jiny a je nutné, aby se nějakým způsobem české lesy 
ozdravily. To pokládáme za hodně důležité. 

Řekl byste o sobě, že jste občanským aktivistou?
V povaze to asi nemám. Méně toho namluvím, ale 
více by mohly hovořit aktivity, které děláme. Ať už je to 
výroba tyčinek, které na sobě nesou hlavu usměvavé 
opice – což je takové poselství společnosti, že by se lidé 
nemuseli brát tak vážně, nebo organizování sportovní 
činnosti. Pořádáme různé sportovní akce spojené s naší 
komunitou, takže jistou formou aktivismu by se to 
nazvat dalo.

Tím i relaxujete? Jak trávíte volný čas a čerpáte 
energii do své práce?
Každý člen naší firmy dělá nějaký sport a určitě je to 
i přirozená forma naší relaxace. Ale máme už rodiny 
a děti a ty už se o náš volný čas spolehlivě postarají. 
Snažíme se je ovlivnit tak, aby věděly, že je lepší strá-
vit volný den v lese než někde v supermarketu.

Jaké jsou vaše vnitřní hodnoty, které souzní s tím, co 
děláte v pracovním životě i ve volném čase? Když si 
představím logo vysmáté opice, řekl bych, že to bude 
určitě humor. A pochopitelně také příroda či zdravé 
prostředí.
Jsem přesvědčen, že člověk by měl dělat to, za čím si 
může stát. Souvisí to třeba i s tím nákupem surovin: 
nikdy bychom se nesmířili s tím, že budeme něco 
vyrábět v Číně, vozit to k nám a tady to prodávat. Je 
lepší tvořit něco tady v centru Moravy. A také mám 
radost, že po deseti letech podnikání už nemáme 
jen pět zaměstnanců, ale patnáct a že všichni mají co 
na práci. Není to tedy žádný velký byznys, ale děláme to 
s vědomím, že si za tím můžeme vždycky stát.
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Friends of the Earth

Aspoň tak sa javilo minuloročné predsta-
venie plánov bulharského premiéra Boyka 
Borissova o dodatočnej legalizácii nele-
gálnej výstavby v národnom parku Pirin. 
K nej ešte aj pribalili nové návrhy, ktoré 
by umožnili začiatok masívnej výstavby 
na takmer polovici rozlohy parku (48 %) 
a na väčšine územia ťažiť drevo (doteraz 
bola ťažba zakázaná). Ani status národné-
ho parku, ochrana UNESCO, NATURA 
2000 a pomenovanie podľa mýtického 
boha Perúna tak nedokáže zabezpečiť 
ochranu vzácnej prírody v Bulharsku. 

Takmer okamžite prepukli protesty, 
petície, interpelácie a súdne spory. Naši 
bulharskí kolegovia a kolegyne zo Za Ze-
miata spolu s ďalšími organizáciami 
združenými v koalícii „Za prírodu“ mo-
bilizovali tisíce ľudí do ulíc a získavali 
podporu nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Jared Leto, Leonardo DiCaprio, ale aj ľu-
dia z Hnutí DUHA sa postupne pridávali 

k podpore, ktorá do dnešného dna zís-
kala viac ako 150 000 podpisov a žiada-
la ochranu vzácnej prírody a zastavenie 
deštruktívnych návrhov. 

Aj napriek tomu bulharská vláda tvrdo 
obhajovala svoje záujmy v Pirine, kde de-
veloperi plánovali výstavbu novej kabínovej 
lanovky, hotelov, diaľnice a príslušnej infra-
štruktúry. Hlavné médiá v Bulharsku, vlast-
nené oligarchami prepojenými na vládu, 
o protestoch väčšinou neinformovali, alebo 
prípadne tlmočili slová určitých vládnych 
predstaviteľov o ochrancoch prírody, ktorí 
boli označovaní za „zelených teroristov“. 

Hrozilo tak, že domov pre vlkov, med-
vede, rysov, orla zlatého, vzácne ende-
mity, tristoročné majestátne stromy, ale 
aj borovicu Baikusheva mura, ktorá za-
pustila korene už tri storočia pred vzni-
kom Veľkej Moravy, bude nenávratne po-
škodený výstavbou, ťažbou a aroganciou 
moci.

AK IDE O PENIAZE, 
OCHRANA VZÁCNEJ PRÍRODY MUSÍ ÍSŤ BOKOM

TEXT: LUKÁŠ OSVALD, FOTO: WIKIMEDIA

Bulharský súd však na konci apríla 
tohto roka predbežne rozhodol v pro-
spech ochrany prírody a nariadil vyko-
nanie odbornej štúdie dopadov pripra-
vovaných zmien na prírodu, ktorá je 
pri podobných zásahoch v chránených 
lokalitách štandardom, ale vláda ju igno-
rovala. To samozrejme nie je finálnym ví-
ťazstvom pre ochrancov, ale rozhodnutie 
znamená pozastavenie developerských 
plánov aspoň na pár mesiacov. 

Ľudia majú radi prírodu, trávia v nej 
voľný čas a paradoxne sa na tieto potreby 
snažia odpovedať developeri a mocní ľu-
dia, ktorí nemajú strach a zábrany ju eko-
nomicky zneužiť a v konečnom dôsledku 
zničiť. Spomeňme si na Šumavu, Bielo-
vež či Tatry. Podobné zápasy prebiehajú 
takmer v každej krajine, a preto je osud 
národného parku Pirin a víťazstvo ochra-
ny prírody v Bulharsku dôležité aj pre 
nás. Držme prírode palce!
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téma

Projekty na ochranu české divočiny byly 
v uplynulém roce naším hlavním téma-
tem. Náklady na kampaň tvořily přes 5,5 
milionu korun, což byla zhruba třetina 
loňského rozpočtu. Za lepší ochranu divo-
činy v českých národních parcích se spo-
lečně s námi postavilo více než 50 tisíc lidí 
včetně 400 vědců, řady celebrit a politiků 
a také několik mezinárodních organizací, 
24 místních spolků a 5 obcí ze Šumavy. 

Významným zviditelněním kampa-
ně byla demonstrace na Malostranském 
náměstí, která poslancům a poslanky-
ním jasně ukázala, že veřejnost se nebojí 
za podporu své přírody postavit. Podařilo 
se nám prosadit dobrou novelu zákona 
o ochraně přírody. Od června 2017 tak 

Peníze od dárců nám umožňují 
prosazovat dobré věci
V uplynulém roce se nám mimo jiné podařilo prosadit novelu zákona o ochraně přírody, díky které se oblasti divoké 
přírody rozšíří na polovinu území každého z našich národních parků. Dobrovolníci odpracovali stovky hodin pro čes-
kou divočinu přímo v terénu. Zabránili jsme také prodeji uhelné elektrárny v Počeradech a díky jejímu zavření budeme 
dýchat čistší vzduch. To je však jen zlomek z loňských úspěchů Hnutí DUHA, kterých jsme dosáhli díky našim dárcům.

platí, že hlavním cílem národních parků 
je ochrana divoké přírody na více než 50 
procentech jejich území. 

Ochrana české divočiny udala směr 
i hlavní kampani Hnutí DUHA v roce 
2018, v níž se zaměřujeme na záchranu 
českých lesů. Divoká příroda se u nás může 
nejlépe rozvíjet ve zdravých lesích. A právě 
stav našich lesů už je bohužel kritický. 

Směřujeme k čisté energii
Téměř čtyři miliony korun plynuly v loň-
ském roce na rozvoj recyklace a čisté ener-
gie. Ovzduší v České republice se v po-
sledních desetiletích sice zlepšuje, pořád 
ale většina z nás dýchá více znečištěný 
vzduch, než dovoluje zákon. 

Společně s lékaři, vědci a dalšími eko-
logickými organizacemi jsme v roce 2017 
zabránili prodeji uhelné elektrárny ČEZ 
Počerady Pavlu Tykačovi, který ji chtěl 
provozovat ještě další desítky let. Nyní je 
možné naložit s ní podle státní energetic-
ké koncepce a zavřít ji. Ministerstvo prů-
myslu také začalo připravovat rozumnou 
podporu pro čisté domácí obnovitelné 
zdroje.

Část příjmů Hnutí DUHA putuje také 
na péči o dárce, provoz kanceláří a služ-
by s tím spojené nebo na koordinaci 
dobrovolníků. Jsme rádi, že můžeme mít 
v našem týmu kvalifikované odborníky 
a s dalšími spolupracovat. Naši dobrovol-
níci odpracovali na tradičních Týdnech 

Projekty rozvoje recyklace 

Projekty ochrany Šumavy 

Projekty na podporu 

3 %

1,5 %

42,4 %

1,9 %

18,3 %

32,9 %

EHP a Norsko

EU

Nadace 

Samospráva

Státní 

3,5 %9,1 %

13,1 % 51 %

12,1 %

0,5 %
0,7 %

6 %
1,2 %

2,7 %
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TEXT: JANA VONDROVÁ, GRAFY: PAVEL RICHTER 

„I když z mnohaletých zku-
šeností víme, jak dárcovství 
funguje, stále je to magie. Růst 
počtu trvalých dárců a dárkyň 
a neobyčejně vysoký počet lidí, 
kteří nám v roce 2017 pomohli 
mimořádným darem dosáhnout 
našich úspěchů, způsobily lepší 
výsledky než v roce předcháze-
jícím. Díky tomu můžeme hrdě 
pokračovat v trendu, kdy výnosy 
z darů rostou, náklady na jejich 
získání klesají a celkově se orga-
nizace stává stabilnější.“ 

Žaneta Gregorová, vedoucí týmu 
individuálního fundraisingu

„Naší každoroční prioritou je 
snaha o zajištění dostatečných 
odborných kapacit pro naši 
práci. Naše finanční zdroje 
jsou a vždy budou malé – men-
ší, než bychom potřebovali. 
I tak ale každoročně usilujeme 
o vyrovnaný rozpočet nezá-
vislý na jednotlivých velkých 
zdrojích. Proto se snažíme, aby 
co největší část našich příjmů 
pocházela z nejprůhlednějšího, 
veřejně prospěšné povaze naší 
organizace nejbližšího a zároveň 
nejstabilnějšího zdroje – z pří-
spěvků české veřejnosti.“ 

Marie Horáková, finanční ředi-
telka

pro divočinu stovky hodin přímo v teré-
nu. Mohli jsme také zorganizovat Školu 
občanské iniciativy a předat své zkuše-
nosti lidem, kterým není lhostejné, co se 
v jejich okolí děje. 

Dárci loni poslali přes osm 
a půl milionu korun
Nejvíce peněz získalo Hnutí DUHA 
od drobných dárců. Přes 8,5 milionu korun 
pocházelo v loňském roce přímo z darů. 
Další zhruba milion korun jsme využili z re-
zervy vytvořené v předchozích letech.

Přes 5,5 milionu korun jsme získali 
z grantů. Zhruba polovina těchto finan-
cí pocházela z Evropské unie. Další vý-
znamná částka k nám doputovala ze stát-
ních zdrojů, ať už z České republiky, nebo 
ze zahraničí. Menší částky jsme získali 
od samosprávy či od českých a zahranič-
ních nadací. Drobnější výnosy v celkové 
výši zhruba 400 tisíc korun tvořily tržby 
za prodané zboží, prodej služeb a pora-
denství a dále například úroky nebo kur-
zové zisky.

Naší práci se můžeme věnovat přede-
vším díky drobným příspěvkům od na-
šich dárců. I stovka měsíčně nám pomáhá 

napnout síly k prospěšným věcem. Právě 
trvalé, drobné dary jsou pro naši finanční 
stabilitu a dlouhodobé plánování našich 
aktivit zásadní. Děkujeme, že jste s námi!

 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000

Projekty rozvoje recyklace

Projekty ochrany Šumavy

Projekty na podporu

Granty

Individuální dary z aktuálního roku

Ostatní výnosy (kurzové zisky, úroky, 
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téma

TŘETÍ POKUS ČESKÉ ENERGETIKY 
– TENTOKRÁT UŽ REALISTICKY?

nevyřešené bezpečnostní hrozby a její 
pořizovací náklady rostou. Naopak cena 
obnovitelných zdrojů prudce klesá a jejich 
využití zásadně mění energetiku k větší ne-
závislosti a soběstačnosti. 

Zdá-li se být jaderná cesta pro Českou 
republiku reálnější volbou, je to spíš tím, 
že si to tolik vlivných lidí přeje. Fakta ale 
říkají něco jiného. Například jen realistic-
ké a k přírodě ohleduplné využití větrných 
turbín by u nás zajistilo výrobu stejného 
množství elektřiny jako nové reaktory 
(o výkonu o něco větším, než má současný 
Temelín), ale za šestinu jejich ceny. 

Neexistuje na světě stát, který by úspěšně 
šel převážně jadernou cestou energetické 
budoucnosti. Naopak úspěchy obnovi-
telných politik najdeme hned v několika 
evropských státech či USA, ale ještě am-
bicióznější je například rozvojová Indie.

Hnutí DUHA nechce zkracovat provoz 
existujících reaktorů. Také respektujeme, 
že již bylo zmodernizováno několik uhel-
ných elektráren, které mohou ve svém 
provozu pokračovat až do roku 2030. 
Prosazujeme rychlé uzavření pouze za-
staralých a plýtvajících zdrojů. Naše 
plány pro energetiku jsou však realistic-
ké, i proto se odmítáme opájet jaderným 
snem. Jeho příznivci měli už dva pokusy 
(temelínský tendr a rozdělení ČEZu) a stá-
lo to spoustu energie, peněz a času. Je při-
rozené a férové, aby nyní do třetice dostala 
stejnou péči státu a pozornost politiků jiná 
cesta – vyvážená kombinace rozvoje ob-
novitelných zdrojů, zvyšování efektivity, 
akumulace elektřiny a chytré sítě. Ani naše 
země nemůže stát stranou této rozvíjející 
se cesty světové energetiky. 

Aktuální situace kolem plánů na výstav-
bu nových jaderných reaktorů je až pode-
zřele podobná okamžiku, kdy v roce 2014 
zrušil ČEZ běžící tendr na nové temelín-
ské bloky. Ministr průmyslu (nyní již býva-
lý) totiž odmítl plány na dělení ČEZu, které 
měly otevřít cestu k vybudování jaderných 
reaktorů. Stálý výbor pro jadernou energeti-
ku došel k názoru, že nové jaderné reaktory 
musí financovat stát, a vrátil tak hru o čtyři 
roky nazpět – do okamžiku těsně před zru-
šením temelínského tendru. Ten padl právě 
proto, že vláda finanční zatížení státu odmí-
tla. Oficiálně se řešení nyní odsouvá na pro-
sinec, ale fakticky došlo k výraznému kroku 
směrem ke krachu atomových plánů. Je 
zase o něco pravděpodobnější, že se mega-
projekt nikdy neuskuteční. A pokud usku-
teční, tak (podle zahraničních zkušeností) 
jen za cenu velkého prodlužování výstavby 
a jejího několikanásobného zdražení oproti 
předpokládané ceně. 

Nemám radost z toho, že stát vsadil na špat-
ného koně. Těšit to může jen uhlobarony, 
kteří si brousí zuby na prodlužování pro-
vozu starých uhelných elektráren. To by 
byl nejhorší možný scénář pro energetiku 
i naše plíce. Ovšem atomový krach by měl 
být mnohem větší příležitostí pro čisté, 
domácí obnovitelné zdroje. Ty představují 
cestu z fosilního skanzenu. Nikdo netvr-
dí, že to bude jednoduché, že to nebude 
stát spoustu peněz a že se to stane přes 
noc. V tomto ohledu se rozvoj obnovitel-
né energie od jaderných plánů nijak neli-
ší. Zásadní technické výzvy obnovitelné 
a atomové energetiky jsou typově různé, 
ale v principu platí, že obě cesty jsou tech-
nologicky a logisticky náročné. Podstat-
ný rozdíl je ale v tom, že jaderná energie 
s sebou nese větší ekologické problémy, 

TEXT: JIŘÍ KOŽELOUH
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ZAHRADY A TRUHLÍKY 
VYDÁVAJÍ ÚRODU. 
PUSŤME SE DO EXPERIMENTŮ

zelená domácnost
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zelená domácnostná domácnost

Jak nejlépe skladovat, co si člověk vy-
pěstuje nebo co nám dává sama příroda, 
řešili lidé už před mnoha generacemi. 
Experimentovali s uchováním potravin 
pomocí varu, mrazu, vyrábění mastí, si-
rupů a mnoha dalších produktů. 

Některé bylinky jsou pojmenovány 
přímo podle toho, k čemu se používa-
jí: plicník pomáhá při onemocnění plic, 
jaterník je vhodný na podporu činnosti 
jater, kostival hojí zlomeniny a jitrocel 
celí rozjitřené rány. Jiné rostliny žádnou 
nápovědu ve svém názvu nemají a lidé je 
často považují za plevel. Ale zdání klame. 
Věděli jste třeba, že „obyčejná“ kopřiva 
působí protizánětlivě, snižuje krevní tlak 
a pročišťuje tělo? Černý bez zase pomáhá 
regenerovat jaterní buňky a sirup nebo 
čaj z bezových květů se užívá při nachla-
zení, proti horečce a pro usnadnění vy-
kašlávání. Čerstvé plody mají projímavý 
účinek, a naopak sušené se používají pro-
ti průjmu. Ovoce a zelenina, ať už vypěs-
tované na zahrádce, nebo planě rostoucí 
v přírodě, jsou zase zdrojem mnoha vita-
mínů a vlákniny, která působí preventiv-
ně proti rakovině tlustého střeva. 

BYLINKY SE PRO LÉČEBNÉ ÚČELY PĚSTOVALY JIŽ PŘED NĚKOLIKA TISÍCI LETY. BEZ NADSÁZKY TAK MŮŽEME 
ŘÍCT, ŽE JSOU STARÉ JAKO LIDSTVO SAMO. PRO TĚLO POTŘEBNÉ VITAMÍNY SKRÝVÁ TAKÉ OVOCE A ZELENINA 
ZE ZAHRAD, SADŮ NEBO TRUHLÍKŮ. PŘIŠLO OBDOBÍ SKLIZNĚ A KAŽDÝ ZAHRADNÍK UŽ SE RADUJE ZE SVÝCH 
VÝPĚSTKŮ. JAK ALE NALOŽIT S BYLINKAMI, OVOCEM ČI ZELENINOU, ABYCHOM SE Z NICH MOHLI TĚŠIT 
PO CELÝ ROK A NEMUSELI ZA PÁR MĚSÍCŮ KUPOVAT ZBOŽÍ Z DRUHÉHO KONCE SVĚTA?

mikroorganismů, a přitom zachovává 
maximum léčivých látek a vitamínů. Su-
šíme nejlépe na tmavém, suchém, teplém 
a dobře větraném místě. Tma brání ztrátě 
barvy a chuti a sucho zabraňuje plesni-
vění. Bylinky můžeme zavěsit na šňůru 
nebo rozložit v tenké vrstvě na čistý bílý 
papír. Jakmile se stonky začnou lámat 
a listy se zkroutí, máme hotovo.

Pro skladování bylinek jsou nejvhod-
nější nádoby z tmavého skla nebo ple-
chové krabice, které lze dobře uzavřít, 
abychom bylinky chránili před vlhkostí. 
Proto se nehodí plátěné ani papírové 
pytlíky. Nádoby popíšeme, aby nedošlo 
k záměně, a necháme je na tmavém mís-
tě. Některé rostliny vydrží až dva roky, 
ale například květy je dobré spotřebovat 
do roka. Bylinky bychom měli vždy pou-
žívat jen krátkodobě a v rozumné míře, 
abychom tělu pomohli, ale neuškodili.

U sušení ovoce a zeleniny potřebuje 
každý druh individuální přístup. Obecně 
platí, že čerstvé zralé plody dobře omy-
jeme a nakrájíme na plátky. Sušit lze 
ve stínu (nevýhodou je ale pomalé sušení 
a hrozící plísně) nebo v troubě (z klasic-
kých je nejméně vhodná plynová, naopak 

BYLINKY ČEKAJÍ U LUK 
A STRÁNÍ
Bylinky, zeleninu i ovoce lze pěstovat 
na zahradě a některým druhům se daří 
také na balkoně nebo v květináčích na pa-
rapetu. Příjemným trávením času může 
být ale i procházka na louku či do lesa. Při 
sbírání všeho volně rostoucího se nejpr-
ve přesvědčme, zda bylinka není v dané 
lokalitě chráněná, a trhejme jen takové 
rostliny, které bezpečně poznáme. 

Mysleme na zachování přírody, a na mís-
tě proto vždycky nechejme několik rost-
lin, aby se mohly rozmnožit a příští rok 
na stejném místě znovu vyrůst. Vyhý-
bejme se také sběru u silnic, velkých to-
váren, v blízkosti chemických postřiků 
a na jinak znečištěných místech. 

Při sběru bylin si počkejme na suché 
počasí. Vláha totiž podporuje vznik plís-
ní. Z tohoto důvodu také rostliny před 
sušením neoplachujeme, jen odstraníme 
větvičky, trávu či broučky.

SUŠENÍ TISÍCKRÁT JINAK
Sušení patří k nejstarším a nejzdravějším 
způsobům konzervace potravin. Snižuje 
obsah vody, čímž klesá možnost růstu 
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TEXT: JANA VONDROVÁ, FOTO: UNSPLASH, PIXABAY

horkovzdušná je ideální). Nejčastěji vy-
užívanou a nejspolehlivější metodou je 
sušička. Dobře usušené plody bývají vláč-
né, ohebné a bez vlhkých částí. Usklad-
nit je lze nejlépe ve sklenicích s dobrým 
uzávěrem. 

ZAVAŘOVÁNÍ ROZVÍJÍ 
KREATIVITU
Zavařování, tedy uchování potravin po-
mocí tepla, vzniklo v kuchyni francouz-
ského kuchaře a cukráře Nicollase Aper-
ta na přelomu 18. a 19. století. Zkoušel 
tehdy konzervovat potraviny v plechov-
kách varem. Základy pro dnešní konzer-
vační metody položil o půlstoletí později 
francouzský chemik Louis Pasteur. 

Před zavařováním je potřeba sklenice 
a víčka řádně omýt, vyvařit a nechat oka-
pat. Poté už můžeme sklenice plnit ovocem 
či zeleninou. Na kompoty se hodí téměř 
všechny druhy ovoce. Jen je potřeba, aby 
bylo dostatečně vyzrálé. Omyjeme ho těs-
ně před přípravou, urovnáme do sklenic, 
setřeseme a zalijeme horkým cukerným 

nálevem, případně prosypáváme cukrem 
a doléváme převařenou vodou. Sklenice 
zavíčkujeme a vložíme do zavařovacího 
hrnce s horkou vodou, do hrnce vložíme 
zavařovací teploměr a zakryjeme po-
kličkou. Pomalu zahříváme na teplotu 
kolem 85 °C a udržujeme ji 20 minut. 
Díky tomuto procesu bude pokrm chrá-
něn před mikroorganismy a zkažením. 
Nakonec sklenice vyjmeme a necháme 
na studeném místě, aby vznikl podtlak, 
který udrží víčko a díky kterému bude 
potravina uchována ve vzduchotěsném 
prostředí.

KDYŽ TO NEJDE VAREM, PŮJDE 
TO MRAZEM
S mrazením potravin se začalo později 
než se zavařováním, protože mrazničky 
dříve v domácnostech nebyly. Aby zmra-
zování bylo efektivní, musí být rychlé. 
Důležité je minimalizovat množství 
vzduchu, a proto balíme potraviny co 
nejtěsněji, například do mikrotenových 
sáčků. Rozmrazovat je naopak potřeba 

pomalu, nejlépe v ledničce, aby z potra-
vin neunikaly vitamíny.

Pro tento způsob zpracování jsou 
vhodné tvrdé a bobulové druhy ovoce, za-
tímco zeleninu lze použít téměř všechnu. 
Potraviny je dobré nejdříve rozložit na tác 
a prudce zmrazit a teprve poté vložit do sáč-
ku nebo dózy. Díky tomu zůstanou plody od-
dělené a nebude z nich jedna velká hrouda. 

Touto cestou lze uchovávat i kuchyňské 
bylinky, jako jsou pažitka, majoránka, ore-
gano, libeček, bazalka nebo kopr. Může-
me je také různě kombinovat a připravit si 
třeba směs na polévky. Bylinky omyjeme, 
necháme uschnout, nasekáme nadrobno 
a vložíme nejlépe natěsnané do mikro-
tenového sáčku nebo plastové krabičky. 
Je to jednoduché a zachováme tím jejich 
barvu i aroma. V mrazáku nám pak vydrží 
několik měsíců.

Poklady, kterými můžeme obohatit 
náš jídelníček, máme nyní na dosah ruky. 
Nebojme se po nich sáhnout. Bylinky, 
ovoce i zelenina lákají k experimentům. 
Tak dobrou chuť!
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V Hnutí DUHA pracuješ tři a půl roku. 
Pořád tě to baví?
Strašně moc. Líbí se mi, jak je moje prá-
ce pestrá a jak přede mě kolegové stále 
stavějí nové výzvy. Třeba hned po nástu-
pu jsem se podílela na přípravách oslavy 
25. narozenin naší organizace. To pro 
mě bylo jako pro nováčka náročné, ale 
zase jsem se díky tomu rychle seznámi-
la s kolegy a rozkoukala se v nové práci. 
Většinou pracuji z domu, ale do brněn-
ské kanceláře se vždy těším. Panuje tam 
přátelská atmosféra a vždy pak odjíždím 
nabitá energií do další práce. Kromě psa-
ní grantů připravuji také Týdny pro divo-
činu nebo se podílím na Škole občanské 
iniciativy.

Týdny pro divočinu se konají právě 
nyní. Můžeš akci přiblížit?
Jedná se o aktivitu, kterou Hnutí DUHA 
organizuje už přes dvacet let. Jak název 
napovídá, akce trvá vždy jeden týden 
a dobrovolníci, kteří se jí účastní, mají 
možnost strávit čas v přírodě v někte-
rém koutě naší republiky a podílet se 
přímou prací na její ochraně. Spolupra-
cujeme přitom s lokálními partnery, tedy 
s našimi místními skupinami, správci 
chráněných krajinných oblastí, národ-
ních parků či přímo s majiteli pozemků, 
na kterých se akce koná. Kromě práce ale 
na účastníky čekají i besedy a zajímavé 
exkurze, které jim umožní blíže poznat 
dané místo. 

Na podzim opět začne Škola občan-
ské iniciativy. Jaký je její smysl?
„ŠOIka“ také patří mezi naše tradiční ak-
tivity. Vznikala v době, kdy v Česku zcela 
chybělo občanské vzdělávání, které chybí 
podle mě do velké míry dodnes. Lidé tá-
pou a nevědí, jak mohou ovlivnit, co se 

okolo nich děje. Škola občanské inicia-
tivy je program, do kterého se může při-
hlásit kdokoli, kdo ve svém okolí identi-
fikoval nějaký problém nebo cítí potřebu 
něco změnit, ale neví, jak začít a od čeho 
se odrazit. Nebo každý, kdo je jen zvěda-
vý a zajímá ho, jak takové iniciativy a ne-
ziskové organizace fungují. 

Jak Škola občanské iniciativy vypadá?
Skládá se z několika víkendů, které jsou 
vždy specificky zaměřené. Jeden víkend 
věnujeme kampaním, vysvětlujeme si, 
jak fungují, na koho jimi chceme cílit 
a jak si nastavit cíle v dosažitelném ča-
sovém horizontu. Další víkend je celý za-
měřený na média. Tam se učíme, jak na-
psat tiskovou zprávu, přilákat pozornost 

Z PRÁCE VŽDY ODJÍŽDÍM NABITÁ ENERGIÍ
Vystudovala mezinárodní rozvojová studia a učitelství zeměpisu. Ekologickým tématům se dříve příliš nevěnovala, ale po-
hybovala se v neziskovém sektoru a chtěla v něm zůstat. Do Hnutí DUHA přišla Gabriela Šťastná jako koordinátorka akcí pro 
veřejnost a postupně se k tomu přidala i práce na grantech pro program Krajina.

k našemu tématu, správně navrhnout 
webové stránky či spravovat sociální sítě. 
Dalšími tématy jsou fundraising (indivi-
duální i grantový), práce s dobrovolníky 
a organizace veřejných akcí. Ale vždy je 
na víkendech prostor i na to, aby si účast-
níci nově naučené vyzkoušeli nanečisto 
a vše konzultovali s lektory. 

Považuješ sama sebe za občansky 
aktivního člověka?
Považuji se spíše za pasivně aktivního 
člověka. Nebývám tím, kdo sám něco ini-
ciuje a organizuje, ale pokud se ztotož-
ním s tématem, kterému se věnuje někdo 
jiný, ráda se zapojím, ať už přímo, nebo 
nepřímo. 

Velká část tvé práce se věnuje příro-
dě. Trávíš v ní i svůj volný čas? 
Mezi kolegy jsem asi jedna z mála, kdo 
neutíká za odpočinkem do přírody. Trá-
vím spíš hodně času s přáteli nebo s ro-
dinou. Ráda čtu, cestuji, hraji hospodský 
kvíz a poslední dobou jsem propadla háč-
kování. Uznávám, že je to poněkud ne-
tradiční koníček, ale vždy si u něho spo-
lehlivě vyčistím hlavu a zároveň mohu 
vytvořit nějaký osobitý dárek, třeba šá-
tek, deku nebo hračku pro děti. 

Jak vnímáš Hnutí DUHA?
Jako organizaci plnou aktivních lidí, která 
pečlivě zvažuje, jakým aktivitám a tématům 
se bude věnovat. Je totiž jasné, že nemůže-
me pokrýt vše. Stanovujeme si realistické 
cíle a těch se držíme. Líbilo se mi, jak to vyjá-
dřila jedna z absolventek ŠOIky, která měla 
možnost na společných víkendech poznat 
několik mých kolegů. Řekla o nás, že každý 
jsme úplně jiný, ať už povahově, nebo zamě-
řením své práce. Jsme duhově rozmanití, ale 
přitom nám to společně perfektně funguje.



V tvrdých podmínkách pohraničních 
hvozdů Bílých Karpat se lidé udrželi jen 
díky důmyslu a síle vlastních rukou. Dob-
rovolníci Týdnů pro divočinu pomáhají 
v okolí Radějova s údržbou květnatých luk 
a s označováním doupných stromů v lese.

Dobrovolnické pobyty v divokých koutech 
naší krajiny nejsou vyplněny jen prací. 
Účastníci Týdnů pro divočinu na Strako-
nicku se podívali i do národního parku 
Bavorský les.

Jeden malý lesní pozemek u obce Rado-
myšl na Strakonicku hledá cestu k rozma-
nitosti. Pomáhají mu v tom dobrovolníci, 
a to především svými svaly.

Kromě aktivního odpočinku na vás čekají i zajímavé odborné exkurze, 
mnohdy do dosud neprobádaných končin naší vlasti.

Při své letní dovolené 
můžete poznávat tajupl-
né krásy přírody a vy-
chutnávat si je plnými 
doušky. Uvidíte nevšed-
ní scenérie a zažijete 
kouzlo nepoznaného. 
Během týdne pro dob-
rovolníky českou divo-
činu nejen poznáte, ale 
přímo se zapojíte do její 
praktické ochrany. 

Pokud vás láká krajina 
s mlhami povalujícími 
se nebezpečně nízko, 
s černými tůněmi a ba-
žinami, je pro vás aktivní 
týden na Šumavě jako 
stvořený.

Pro Šumavu jsou charakteristickým krajinným prvkem rašeliniště 
nebo také slatě, jak se jim zde říká. Klíčovou roli při vzniku rašelinišť 
hraje voda, která spolu s rašeliníky a ploníky vytváří unikátní ekosys-
tém plný vzácných forem života. TÝ
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Na Týdnech pro divoči-
nu fotili: Pavel Dekař, 
Milada Dušková, Ester 
Dobiášová, Milan Mareš. 
Děkujeme za fotografie.

www.ceskadivocina.cz
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