
1

MAGAZÍN HNUTÍ DUHA, ZIMA 2018CESTA K OBNOVĚ 
LESA

ROZHOVOR 
S TOMÁŠEM 
KLUSEM

evergreen
ZIMA NA KRKU – JAK 
UŠETŘIT ZA ENERGIE

SEN O LESE





3

Obsah:

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

také vás zajímá, zda bude stát škrtat peníze neziskovkám? Návrh ministryně financí Aleny Schille-
rové vzbudil velkou debatu. A vy se možná ptáte, jak to může poškodit ekologické aktivity. V první 
řadě je potřeba připomenout, že Hnutí DUHA nedostává žádné „dotace“. Podporu od státu získá-
váme v transparentních soutěžích o granty, kde vyhrává kvalita a finanční efektivita. Navíc takové 
peníze tvoří jen pár procent našeho rozpočtu. Hlavním zdrojem našich příjmů jste vy – tisíce 
drobných dárců a dárkyň. Existuje ale spousta malých lokálních spolků, které za ministerské de-
setitisíce vzdělávají děti i dospělé k ekologickému chování, pomáhají předcházet vzniku odpadů, 
chrání vzácná zvířata či rostliny i zdraví lidí. Škrty by tak zmařily neocenitelné aktivity a poškodily 
společenský život v městských i venkovských komunitách.

A nejen to. Rozumný státník, který pracuje pro demokracii, si rád pěstuje i konstruktivní kritiku 
a nezávislý dohled. Pokud začnou politici přemýšlet, jak se zbavit nezávislých nevládních orga-
nizací, kdo nám zaručí, že nebudou pokračovat třeba s odbory, médii a nakonec se nevrhnou 
i na policii a soudy? Pak by třeba mohli dospět k tomu, že i volby jsou vlastně na obtíž… V době, 
kdy si připomínáme padesáté výročí sovětské invaze, která zničila naděje na svobodnější stát, 
a zároveň sté výročí vzniku Československa, bychom měli o to citlivěji vnímat kroky současných 
politiků a ptát se, zda nejde o potlačování svobody a demokracie.

V tomto čísle se dočtete o dalším vývoji v horké lesní kampani, lépe se seznámíte s konceptem 
oběhového hospodářství a s jeho výhodami nejen pro životní prostředí a jako vždy na vás čeká 
i mnoho dalších aktualit. Vše se děje díky vám – našim podporovatelkám a podporovatelům – 
dobře si to uvědomujeme a děkujeme vám. 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA
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aktuality

Nizozemské větrné a sluneční elektrárny budou 
vlastnit místní lidé a obce
Podle nového nizozemského klimaticko-energetického plánu musejí všechny nové 
větrné a solární elektrárny vlastnit alespoň z 50 % místní lidé, obce, zemědělci 
nebo drobní podnikatelé. Cílem je urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
(OZE). Nový postup také umožní větší demokratizaci energetiky – lidé se budou 
moci sami podílet na proměně energetiky, profitovat z ní a posilovat svou nezávis-
lost na velkých tradičních a znečišťujících zdrojích. 

Tento krok navazuje na nedávno schválenou evropskou směrnici o obnovitel-
ných zdrojích, která posiluje roli samovýrobců energie a tzv. komunitních projek-
tů OZE. Podobnou cestu, jakou zvolilo Nizozemí, lze proto očekávat i v dalších 
evropských zemích.

Přidat by se mohla i Česká republika. Podle zahraničních zkušeností dokážou 
svůj potenciál obnovitelné energie mnohem rychleji rozvíjet právě ty země, v nichž 
OZE vlastní a provozují místní lidé a obce. Navíc obecní a občanské projekty vy-
tvářejí místní pracovní příležitosti a pomáhají udržet peníze v regionech.

Současné podmínky u nás bohužel takovým projektům nepřejí. Následkem 
zpackané podpory solárních elektráren byla v roce 2013 plošně zrušena podpora 
i pro další obnovitelné zdroje a nové projekty už od té doby prakticky nevznikají. 
Změnu by měla přinést připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích 
energie, která má systém podpory OZE obnovit. 

Lesy na Šumavě se 
obnovují bez lidských 
zásahů
Správa NP Šumava na konci srpna 
uspořádala terénní exkurzi k místům 
ponechaným samovolnému vývoji 
a zároveň prezentovala výsledky 
dlouhodobých vědeckých výzkumů. 
Velké plochy lesů v národních parcích 
a dalších chráněných územích, které 
ponecháme samovolnému vývoji, 
jsou podle opakovaných vědeckých 
zjištění navzdory přírodním katastro-
fám velmi životaschopné. I po ničivé 
vichřici či velkém napadení kůrovcem 
se nejlépe obnoví bez lidských zásahů. 
Tato místa mohou být inspirací i pro 
hospodářské lesy, které nyní na vel-
kých plochách podléhají kůrovci. 
Přirozená obnova lesa má navíc oproti 
umělé řadu předností: přírodní les 
je zdravější a odolnější a obnova nic 
nestojí. 

Nové výsledky dokládají, že velké 
přírodní zóny v národních parcích 
jsou správnou volbou. Podle loni při-
jaté novely zákona o ochraně přírody 
mají tvořit polovinu rozlohy každého 
z našich národních parků, přičemž 
nyní zabírají jen velmi malou část. 
Výsledky průzkumu tedy potvrzují, že 
není důvod rozšíření území ponecha-
ných přírodě odkládat. 

Cena emisních povolenek raketově roste

Na desetileté maximum a k hranici 20 eur za tunu se v srpnu přiblížila cena emis-
ních povolenek, které platí uhelné elektrárny a průmyslové podniky za každou 
tunu oxidu uhličitého vypuštěnou do atmosféry. Mimo jiné tím stát získává čím 
dál víc peněz do programu Nová zelená úsporám. Aktuálně zveřejněné prognózy 
navíc ukazují, že by se cena povolenek mohla do pěti let ještě zdvojnásobit.

Cena emisních povolenek na evropském trhu v posledním roce roste díky re-
formě směrnice, která upravuje systém obchodování s emisemi. Na ni bude příští 
rok navazovat i novelizace českého zákona o emisním obchodování, jenž určuje 
i využití peněz z emisních povolenek. Ministr životního prostředí Richard Brabec 
nebude mít lehkou pozici – bude muset uhájit peníze pro rodiny na zateplování 
domů a instalaci fotovoltaických panelů na střechy, které financuje program Nová 
zelená úsporám. Přitom bude čelit tlaku elektrárenských společností a průmyslu, 
aby opět co nejvíc povolenek rozdal zdarma.

Při rostoucí ceně povolenky jsou však stále více diskriminovány domácnosti 
napojené na centrální zásobování teplem oproti těm, které spalují uhlí v domá-
cím kotli či kamnech. Teplárny totiž platí emisní povolenky, zatímco producenti 
tříděného uhlí – které přitom způsobuje několikanásobně vyšší znečištění ovzduší 
na jednotku vyrobené energie – je neplatí. 

Vláda by měla tuto nerovnost odstranit a zavést environmentální složku ener-
getické daně. Zdanění emisí oxidu uhličitého mimo systém emisního obchodo-
vání navíc požaduje i Státní energetická koncepce ČR a Politika ochrany klimatu 
v ČR. 



5

Magazín Hnutí DUHA, 
XXI. roč ník, 
číslo 3/2018. 

Vydává: 
Hnutí DUHA, Údol-
ní 33, 602 00 Brno, 
telefon: 545 214 431, 
e-mail: pra te le@hnuti-
duha.cz,
www.hnutiduha.cz. 

Redakce: 
Jana Vondrová, Vratislav 
Vozník, Jiří Koželouh, 
Lucie Krejčí, Žaneta Gre-
gorová, Karel Polanecký, 
Josefa Volfová, Miroslav 
Kutal, Ivo Kropáček.

Sazba a grafika: 
Markéta Jedličková. 

Foto: Unsplash (obálka), 
Unsplash, Wikimedia, 
archiv Jana Skalíka, Mar-
kéta Jedličková.

Podávání novinových 
zá si lek po vo li la Česká 
poš ta, s. p., OSP Brno, č.j. 
P/23623/93 ze dne 25. 10. 
1993. Registrováno u MK 
ČR E 12145. 

Tištěno na recyklovaném 
pa píře. 

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 sice 
ještě 100 let neslaví…
… ale v nejnovějším vydání 5/2018, které 
právě vychází, připomíná 100 let republi-
kové ochrany přírody a krajiny. Vydává se 
také za lovem lososů u Kamčatky a za kme-
nem Konjaků v Indii. Rozhovory představí 
německého lesníka Petera Wohllebena 
a konceptuálního fotografa Benjamina 
Von Wonga. Nechybí ani texty o klima-
kempu, přehradách, kráse zdejší divočiny 
nebo vztahu české veřejnosti k přírodě. 
A pokud chcete dostávat 7.G pravidelně, 
zamiřte na stránku www.sedmagenerace.cz/
predplatne. Elektronicky, dárkově nebo 
třeba s recy utěrkou či deníkem do divoči-
ny. Jak je libo!

aktuality

Měsíc dobročinné závěti 

Stejně jako jiné roky připadnul i na letošní září 
Měsíc dobročinné závěti. Oslovuje všechny, 
kteří by chtěli pomáhat nejen za svého života, 
ale i po něm, a tradičně přináší poutavé příbě-
hy obětavosti a pomoci i praktické informace. 
Hnutí DUHA se připojilo k ostatním nezisko-
vým organizacím sdruženým pod hlavičkou 
Koalice za snadné dárcovství. 

Počet závětí, které lidé sepíšou ve prospěch 
dobročinných organizací, každoročně roste. 
A není se čemu divit – průzkumy mezi seniory 
potvrzují, že vyřešit své záležitosti za života při-
náší nejen úlevu a méně starostí pro pozůstalé, 
ale také pocit naplnění díky vědomí, že dobré 
skutky dárce či dárkyně budou pokračovat 
i po smrti. 

Je na každém z nás, v jaké oblasti by chtěl po-
moci. Díky vašemu daru toho můžete dokázat 
ještě hodně: můžete například vykouzlit úsmě-
vy na tvářích dětí, které si zaslouží lepší domov 
i vzdělání. Můžete pomoci přírodě a zachovat 
ji pro další generace. Můžete se také podílet 
na budování občanské společnosti, hájit lidská 
práva a mnoho dalšího.

 
Pokud vás tohle téma zajímá, navštivte inter-
netové stránky zavetpomaha.cz nebo napište 
na e-mail pratele@hnutiduha.cz.
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Kampaň za pěstování zdravých lesů vede 
Hnutí DUHA od začátku letošního roku. 
Jak známo, naše smrkové lesy jsou málo 
odolné a trápí je sucho a kůrovec. Mluví-
me proto s lesníky, úředníky, právníky či 
politiky a hledáme vhodnou cestu, jak to 
napravit. Chceme prosadit změnu záko-
nů a vyhlášek, jež by umožnily starat se 
o les tak, aby cílem nebyl jen hospodářský 
výnos, ale hlavně zdravé a krásné stromy, 
které jen tak nějaký živel nezaskočí. Je to 
náš velký sen a zároveň dosažitelný cíl. 
Když mu půjdeme malinko naproti… 

MÁME SEN. O ZDRAVÉM LESE A PASECE PLNÉ BŘÍZ
NAJDEME JI NA SKÁLE, NA STŘEŠE STARÉHO DOMU I NA HOLOSEČI. ROSTE RYCHLE A K ŽIVOTU JÍ STAČÍ MÁLO. ŘEČ JE 
O BŘÍZE, KTEROU POUŽÍVAJÍ LESNÍCI V CELÉ STŘEDNÍ EVROPĚ JAKO JEDEN Z NEJVHODNĚJŠÍCH STROMŮ PŘI OBNOVĚ 
LESA. A POMOCI MŮŽEME I MY.

Pomozme lesu 
po kalamitní těžbě

I české lesy občas padají kvůli větru nebo 
kůrovci. Někdy je takový scénář pro pří-
rodu přirozený a přínosný, ale často se 
to děje proto, že naše lesy jsou nemocné 
a nevydrží to, co by zdravé stromy s pře-
hledem zvládly. 

V čem je zásadní problém? Popadané 
stromy jsou odváženy z lesa pryč, a tak 
jejich tlející dřevo neposkytuje živiny 
ani stín nově rostoucímu lesu. Vznikají 

obrovské holiny, na které praží slunce, 
a nové sazenice mají jen malou šanci 
takový žár vydržet. Holoseče vznikají 
i po odvezení stromů napadených kůrov-
cem.

Pojďte s námi pomoci novému lesu. 
Sázení přípravných či pionýrských dře-
vin, jako jsou bříza, jeřáb, olše či osi-
ka, je potřebné, a přitom snadné. Tyto 
stromky dokážou zamezit odplavování 
svrchní, nejúrodnější části půdy, zadržet 
tolik potřebnou vodu v krajině a nabíd-
nout stín náchylnějším druhům.
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TEXT: JANA VONDROVÁ, FOTO: MARTIN PROCHÁZKA 

Dlouhý přímý sluneční svit škodí lesní 
půdě – vlivem slunečního světla minera-
lizuje humus. Pionýrské dřeviny rychle 
rostou a daří se jim i v méně příznivých 
podmínkách. Svým stínem pomáhají 
chránit půdu před úplnou ztrátou vláhy 
a zároveň ochraňují malé semenáčky 
před přímým slunečním svitem a vy-
schnutím. Včasným výsevem dokáže-
me urychlit návrat lesa na holoseče. Při 
umělé obnově lesa, kdy je staré dřevo 
odvezeno pryč, by celý proces trval mno-
hem déle.

Lesy vzniklé ze semen jsou mnohem 
odolnější než lesy z uměle vysazených 
sazenic předpěstovaných ve školkách. 
Při přirozeném zmlazování totiž dochá-
zí k selekci a přírodnímu výběru, takže 
z množství malých semenáčků zůstanou 
jen ti nejsilnější a danému místu nejlépe 
přizpůsobení jedinci.

JAK NA TO?
Bříza je ideální pionýrská dřevina pro zalesňování velkých holosečí. Dá se 
vysadit třemi způsoby:

 
1. Posbírat jehnědy břízy a na holoseči jehnědy podrtit a semena roz-

prášit. Nejlépe v lednu na zasněženou půdu nebo na podzim, než 
napadne sníh.

2. Využít plodonosné větve břízy s jehnědy, které zapícháme na holoseč. 
Větve z bříz odřežeme nebo odstřihneme, ideální je však vyhledat vy-
vrácené břízy. Je přitom zapotřebí využít větve těsně před dozráním, 
které nastává většinou ke konci srpna. Pro zapíchnutí jsou vhodné 
i ztrouchnivělé pařezy. Pokud se snažíme o rozšíření břízy na smr-
kovou holinu nebo na jinou půdu pokrytou vrstvou jehličí, musíme 
nejdříve vedle místa, kam větev břízy zapíchneme, odhrnout jehličí, 
a umožnit tak jehnědám opadat na zem. 

3. Vykopat malou břízu (nejlépe s balem) a přesadit ji ideálně na ne-
daleké místo na holoseči. Důležité je, aby během přesazování nevy-
schl sazenicím kořenový systém. Držte je  proto ve vlhku a zasaďte co 
nejdříve. Nejlépe v blízkosti pařezů a vývratů, aby měly zabezpečený 
alespoň nějaký stín a vláhu. Pozor na lesní zákon, je zakázáno vyzve-
dávat lesní dřeviny!

 
Další dřevinou, která může při obnově holin pomoci, je jeřáb ptačí. 

1. Sběr je jednoduchý. Plody jeřábu sbíráme v září a říjnu. Problematič-
tější je jeho klíčení, protože semena je třeba stratifikovat. Musejí se 
zbavit dužiny. Stačí plody namočit a po jejich změknutí je propasíro-
vat přes staré plátno. Ze šťávy lze navíc udělat skvělou marmeládu! 

2. Z takto upravených semen lze pěstovat semenáčky nebo je můžete 
zkusit vysévat v dubnu do nezarostlých ploch, nejlépe na minerální 
půdu.

3. Máte kozu? Nebo váš soused? Skvělé! Přidejte jí do krmiva plody je-
řábu, pár dní počkejte a pak stačí posbírat kozince a vyrazit s nimi 
na nejbližší holoseč.

 
Skvělou pionýrskou dřevinou je také olše. Dobře snáší průmyslové znečiš-
tění a mineralizovanou půdu.

1. V září nebo říjnu nasbíráme zralé tmavohnědé a dřevnaté šišky olše, 
velké skoro jeden centimetr. Z nich je potřeba získat semena. 

2. Ideální čas pro jejich výsev přijde brzy na jaře. Vyrazte na vlhčí holo-
seče a tam semena rozprašte.
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VLCI SE VRACEJÍ 
A VLČÍ A RYSÍ HLÍDKY JSOU U TOHO
 
V posledních letech sledujeme postupný návrat vlka a rysa do české krajiny. V roce 2014 se u nás po 250 
letech usadila první vlčí smečka a od té doby každoročně přibývají další. Část české veřejnosti z toho má 
radost – vždyť se k nám vrací obdivovaný a mýtický tvor. Ovšem pro další, především pastevce a chovatele 
hospodářských zvířat, může návrat tohoto predátora představovat noční můru. Každopádně jsme 
podrobeni zkoušce, zda zvládneme soužití s těmito šelmami lépe než naši předci před stovkami let, kteří 
pocit ohrožení a potenciální konflikt vyřešili tím, že je v naší přírodě zcela vyhubili. 
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TEXT: JOSEFA VOLFOVÁ, MIROSLAV KUTAL, FOTO: Z FOTOPASTÍ

Vlci nepotřebují divočinu

Většina z nás si vlka představí nejspíše 
v rozlehlých oblastech divočiny, v se-
veroamerických národních parcích či 
na liduprázdné Sibiři. V kontrastu s tím 
se dnes vlci objevují v kulturní a silně 
pozměněné krajině střední Evropy. Na-
příklad v sousedním Německu se první 
vlčí pár ukázal na přelomu tisíciletí v ob-
lasti německo-polské Lužice, tedy v kra-
jině, která je panenské divočině na hony 
vzdálená. První smečka se sice usadila 
v liduprázdném vojenském prostoru, ale 
další vlci postupně osídlili krajinu, které 
dominují rozsáhlé povrchové doly, chladi-
cí věže a komíny elektráren. Vlci dnes běžně 
žijí také v Braniborsku, Sasku-Anhaltsku 
nebo v Dolním Sasku mezi Hamburkem 
a Brémami.

Evropští vlci jsou skutečně výjimeční: 
jsou nejpřizpůsobivější a nejrozšířenější 
velkou šelmou. Pokud pomineme Rusko, 
Ukrajinu a Bělorusko (odkud nemáme vě-
rohodná data), žijí v Evropě na zhruba 800 
tisících kilometrech čtverečních. Návrat 
vlků do Evropy byl dovršen letos – posled-
ním státem na evropské pevnině, kde vlci 
dosud nebyli zaznamenáni, byla Belgie. 
A právě tam v lednu letošního roku dopu-
tovala vlčice původem z oblasti východně 
od Hamburku. Definitivně tak padl mýtus 
o tom, že vlci potřebují divočinu.

Cesta zpět do české kotliny

Pro situaci na našem území je klíčový 
stav populací ve středoevropském pro-
storu. Obdobný vývoj jako v Německu se 
odehrál i v sousedním Polsku: po zavedení 
celoroční ochrany v roce 1998 vlci rekoloni-
zovali západ Polska a rozrostli se z několika 
jedinců na více než 60 smeček. Německo-
-polské vlky dnes řadíme do tzv. středoev-
ropské nížinné populace. Její příslušníci se 
začali sporadicky objevovat na našem úze-
mí již na začátku nového tisíciletí. První vlčí 
rodina pobývá na výhradně českém území 
od roku 2014 v Ralsku, kde se od té doby 
rozmnožila již minimálně čtyřikrát. 

Další smečky vlků se pohybují na Brou-
movsku, Šluknovsku a v Krušných horách 
a v loňském létě poprvé i na Šumavě. Le-
tos k tomu přibyla hlášení o výskytu vlků 
z Třeboňska, Českého lesa a všech pohoří 
při severní hranici republiky. 

Vlci versus chovatelé ovcí

Češi si odvykli na přítomnost vlka v kraji-
ně a několik generací nemělo s touto šel-
mou přímou zkušenost. V případě, že vlk 
či vlčí smečka narazí na nezabezpečené 
stádo, mohou být následky dramatické. 
Během jedné noci jsou vlci schopni strh-
nout i více než deset ovcí, a pokud cho-
vatel zjistí škodu třeba až po několika 
dnech, vlci se mezitím mohou opakovaně 
vracet a škody narůstají. Menším chova-
telům tak mohou způsobit i existenční 
problémy. 

Naštěstí nemusíme řešení tohoto kon-
fliktu složitě a dlouho vymýšlet. Stačí 
se poohlédnout kousek zpět do historie 
nebo hledat zkušenosti v okolních stá-
tech, třeba na Slovensku. V tamních 

horských oblastech se vlkům podařilo 
přežít i ono „období temna“ v minulých 
staletích a tradice společného soužití lidí 
a velkých šelem nebyla nikdy přerušena. 
Pohybujeme-li se v oblastech nepřetrži-
tého výskytu vlků, jen zřídka narazíme 
na nechráněná stáda ovcí bez bači či pas-
teveckého psa.

I u nás naštěstí najdeme několik cho-
vatelů, kteří respektují návrat velkých še-
lem do přírody a hledají způsob, jak bez 
konfliktů sdílet společný životní prostor. 
Jedním z nich je Petr Zacharda, který 
v Krušných horách chová přes tři tisíce 
ovcí a postupně si pořídil osm pastevec-
kých psů plemene španělský mastin. 

Do pomoci chovatelům se zapojilo 
i Hnutí DUHA Olomouc, když letos v úno-
ru zprostředkovalo nákup štěněte paste-
veckého psa plemene kangal chovatelce 
ovcí v Lužických horách, jejíž stádo na-
padli vlci před dvěma lety. Kangalí fenka 
Máša, pocházející z pracovního chovu 
z hospodářství Petra Hataly z okolí Ban-
ské Bystrice, se nyní stará o to, aby se již 
útok vlků neopakoval.
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téma

Zmíněné příklady poukazují na zá-
kladní zásady, kterými by se měli chova-
telé ovcí řídit: vybrat si vhodné plemeno 
pasteveckého psa z pracovního chovu, 
včas ho umístit ke stádu a postarat se 
o jeho správnou výchovu: pastevecký pes 
se totiž nesmí stát rodinným mazlíčkem, 
jeho rodinou je stádo ovcí. Podrobnější 
informace a další rady přináší publikace 

Pastevečtí psi: praktická příručka pro 
chovatele ovcí a koz, kterou si lze stáh-
nout na webu selmy.cz.

I Vlčí a Rysí hlídky rozšiřují svá 
území 

S návratem vlků jsme svoji působnost 
rozšířili i my. Letos nově pořádá Hnu-
tí DUHA Olomouc pro nováčky Vlčích 
a Rysích hlídek seminář i v Lužických ho-
rách, kde se potvrdil výskyt vlčího páru, 
a my s napětím očekáváme, zda se tu usa-
dí i celá smečka. Na podzim organizuje-
me po celé České republice od Beskyd až 
po Krušné hory celkem devět seminářů, 
tedy rekordní počet. V listopadu a pro-
sinci se ještě můžete přihlásit na posled-
ní volná místa na školeních v Jeseníkách, 
Beskydech a na Šumavě.

Vyškolení hlídkaři s námi v zimě vy-
rážejí do terénu a hledají stopy a další 
pobytové znaky velkých šelem. Víkendo-
vá setkání se konají ideálně při dobrých 
sněhových podmínkách a všechny nále-
zy pečlivě zaznamenáváme do společné 
databáze. Díky tomu pak můžeme určit, 
kde se které šelmy, ale i jiné vzácné dru-
hy živočichů vyskytují. Navíc získáváme 
z laboratoří (z trusu, moči a chlupů zví-
řat) výsledky, které nám pomáhají zjistit, 
čím se daný druh živí nebo z jaké popula-
ce pochází. 

Speciálně u rysů sledujeme i rodinné 
vztahy a míru příbuznosti jedinců v popu-
laci. Pomáhají nám v tom především foto-
pasti, jejichž správu a pravidelné kontroly 
mají na starosti právě dobrovolníci a ko-
ordinátoři Rysích a Vlčích hlídek. Zkušení 
koordinátoři, kteří žijí přímo v regionech 
výskytu velkých šelem, se také často podí-
lejí na osvětě: účastní se besed s místními 
obyvateli, debatují na infostáncích a také 
nám pomáhají při setkáních s chovateli 
hospodářských zvířat.

Další vlci vítáni

Vzhledem k současnému trendu můžeme 
očekávat další rozšiřování vlků v České 

PŘIDEJTE SE!

ZAJÍMÁ VÁS ŽIVOT VELKÝCH ŠELEM 
A CHTĚLI BYSTE JIM BÝT NA STOPĚ? PAK 
JE PRÁVĚ PRO VÁS URČEN SEMINÁŘ PRO 
NOVÉ DOBROVOLNÍKY VLČÍCH A RYSÍCH 
HLÍDEK. VYBÍREJTE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 
TERMÍNŮ A LOKALIT A PŘIHLASTE SE 
NA WWW.SELMY.CZ/HLIDKY/AKTUALNI-
-UVODNI-SEMINARE.

26.–28. 10. 
VEJPRTY (KRUŠNÉ HORY)

9.–11. 11. 
TŘEŠTÍK (BESKYDY)

16.–18. 11.  
HOJSOVA STRÁŽ (ŠUMAVA)

23.–25. 11.  
HUSLENKY (BESKYDY)

30. 11. – 2. 12.  
MICHLOVA HUŤ U VIMPERKA 
(ŠUMAVA)

7.–9. 12.  
LIPOVÁ-LÁZNĚ (JESENÍKY)

republice. V evropském srovnání je po-
tenciál naší krajiny značný, a to se netýká 
jen vysídlených pohraničních hor. Kolik 
vlků u nás najde domov, záleží především 
na naší toleranci. A také na ochotě zapo-
menout na předsudky a pomýlenou sym-
boliku, kterou vlk v posledních staletích 
bez vlastního přičinění získal.

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY 
HLÍDEK ZA ROK 2017?

LONI JSME PROŠKOLILI 176 ZÁJEMCŮ 
O STOPOVÁNÍ ŠELEM.

CELKEM 277 DOBROVOLNÍKŮ A ZA-
MĚSTNANCŮ SLEDOVALO POBYTOVÉ 
ZNAKY A PŘÍPADNÉ ZNÁMKY NELEGÁL-
NÍHO LOVU VELKÝCH ŠELEM V BESKY-
DECH, JESENÍKÁCH, NA ŠUMAVĚ A V DAL-
ŠÍCH OBLASTECH. 

BĚHEM 1 579 POCHŮZEK MONITORO-
VALI VÝSKYT VELKÝCH ŠELEM A DALŠÍCH 
CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ V MNOHA OBLAS-
TECH ČR I NA ČESKO-SLOVENSKÉM PO-
HRANIČÍ. 

ZÍSKALI PŘES 1 300 DOKLADŮ O PŘÍ-
TOMNOSTI ŠELEM A VÍCE NEŽ 300 ZÁZNA-
MŮ O VÝSKYTU VYDRY, JEŘÁBKA A DAL-
ŠÍCH VZÁCNÝCH PTAČÍCH OBYVATEL 
NAŠICH LESŮ. 

 2 800 FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ RYSŮ, 
VLKŮ, MEDVĚDŮ A KOČKY DIVOKÉ Z FO-
TOPASTÍ, 285 VZORKŮ PRO ANALÝZY DNA 
A 314 VZORKŮ TRUSU PRO POTRAVNÍ 
A PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ZÍSKALI  
MAPOVATELÉ ZAPOJENÍ DO ČESKO-SLO-
VENSKÉ SPOLUPRÁCE. 

NAVÍC OBJEVILI NĚKOLIK NELEGÁLNÍCH 
MASITÝCH NÁVNAD, JEJICHŽ ODSTRANĚNÍ 
JSME ÚSPĚŠNĚ VYŘEŠILI S UŽIVATELI DO-
TČENÝCH MYSLIVECKÝCH HONITEB.
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TEXT: JANA VONDROVÁ, FOTO: FREEPIK

UŠIJTE SI NA MÍRU PÉČI I POTVRZENÍ O DARU
Každý dárce je pro nás důležitý a chceme se o něj náležitě 
postarat. V dárcovské samoobsluze si můžete kdykoli upravit 
své osobní a kontaktní údaje, potřeby nebo požadavky. 
Do dárcovské samoobsluhy se dostanete jednoduše přes 
webovou stránku osobniudaje.hnutiduha.cz.

Součástí péče o dárce je i zasílání potvrzení o daru. 
Posíláme ho každý rok koncem ledna automaticky všem 
dárcům a dárkyním, a to buď poštou, nebo elektronicky. 
Jakou formou chcete potvrzení dostávat, si můžete 
nastavit v dárcovské samoobsluze. Pokud potvrzení o daru 
z jakéhokoli důvodu nechcete, můžete si to rovněž nastavit 
nebo nám napsat či zavolat.

Aktualizujte si své údaje 
ještě před koncem roku

Protože patříte k téměř sedmi tisícům dárců a dárkyní Hnutí 
DUHA, můžete si nechat odečíst hodnotu daru ze svého 
daňového základu. Abychom vám v lednu vystavili potvrzení 
o daru za rok 2018 bez chyb a přesně v té formě, jakou 
potřebujete, chceme vás nyní požádat o pár vteřin vašeho 
času.

V dárcovské samoobsluze si můžete sami aktualizovat 
své údaje – například zkontrolovat správnost svého jména 
a adresy, a pokud budete mít chuť, můžete také upravit 
nastavení naší vzájemné komunikace. Aby byl příští rok 
s námi přesně podle vašeho přání. 

Můžete si například vyplnit, jak vás máme oslovovat, 
když vám posíláme e-mail či dopis. Dejte nám vědět, jaká 
témata z naší činnosti vás nejvíce zajímají. V budoucnu pak 
ve své e-mailové nebo poštovní schránce uvítáte informace 
právě o těchto tématech. Dále lze nastavit, jaké informace 
si od nás přejete, nebo nepřejete dostávat a zda preferujete 
elektronickou, či tištěnou verzi.

Veškeré dotazy ohledně dárcovské samoobsluhy nebo 
potvrzení o daru můžete směrovat také na koordinátorku 
péče o dárce a dárkyně Janu Vondrovou na e-mail pratele@
hnutiduha.cz nebo na telefon 608 283 490.



Račí údolí v Rychlebských horách spaluje slunce a hloučky zmožených turistů zvědavě okukují se-
cesní Tančírnu. Je začátek prázdnin a za chvíli začne benefiční koncert Tomáše Kluse. Známý herec 
a písničkář ověnčený anděly i slavíky nedávno podpořil kampaň Hnutí DUHA „Zachraňme lesy“ 
a kromě natočení „Bezlesé pohádky“ se rozhodl koncertem podpořit veřejnou debatu o chřadnutí 
lesů. 

OHLEDUPLNOST KE VŠEMU ŽIVÉMU SE VRACÍ 
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NĚKDEJŠÍ DOROSTENECKÝ 

MISTR EVROPY V MODERNÍM 

PĚTIBOJI TOMÁŠ KLUS (*1986) 

VYSTUDOVAL DAMU A VYDAL 

PĚT STUDIOVÝCH ALB, ZA NĚŽ 

ZÍSKAL PĚT HUDEBNÍCH 

CEN ANDĚL. TU ŠESTOU MÁ 

ZA DUET CESTA S RICHARDEM 

KRAJČEM A JEHO SKUPINOU 

KRYŠTOF. V ROCE 2012 PŘED-

STIHL KARLA GOTTA A ZÍSKAL 

ZLATÉHO SLAVÍKA, ČASTO TÉŽ 

PŘEBÍRAL HUDEBNÍ CENY ŽE-

BŘÍK ČI CENY TELEVIZE ÓČKO. 

HRÁL V POHÁDKÁCH TAJEM-

STVÍ STARÉ BAMBITKY A TŘI 

BRATŘI NEBO VE FILMECH 

ŠEJDREM, INTIMITY A RYTMUS 

V PATÁCH. 

VEDLE VZTAHOVÉ TEMATI-

KY VE SVÉ TVORBĚ ČASTO 

REFLEKTUJE SPOLEČENSKOU 

A POLITICKOU REALITU. 

NAPŘÍKLAD V PÍSNI JdeVoZem 

VYJADŘUJE OBAVY Z EKO-

LOGICKÉ DESTRUKCE ZEMĚ. 

ŽÁNROVĚ SE POHYBUJE MEZI 

FOLKEM, POPEM A ROCKEM. 

KONCERTNĚ VYSTUPUJE SE 

SVOU CÍLOVOU SKUPINOU 

NEBO VE DVOJICI S KYTARIS-

TOU JIŘÍM KUČEROVSKÝM. 

ŽIJE V MNÍŠKU POD BRDY SE 

ŽENOU TAMAROU A TŘEMI 

DĚTMI.

TEXT: VÍT KOUŘIL, FOTO: JAN SKALÍK, ESTER DOBIÁŠOVÁ

Proč jakožto slavný muzikant hrajete tady v Tančírně pro málo lidí, 
a ne třeba v O2 aréně či jiné velké hale? 
Za prvé si moc nepotrpím na velké prostory, potřebuji mít s lidmi kontakt, 
obejmout je, a jsem rád, když jim ho můžu poskytnout. Myslím, že je důle-
žité, abychom se vnímali, mluvili spolu, popřípadě si začali zpívat samou 
radostí z toho, že si rozumíme (smích). 

Tady jsme s kapelou především z toho důvodu, že se v tomto krásném pro-
storu dobře sešla snaha Hnutí DUHA se snahou mojí, a tou je otevírat dialog 
mezi lidmi. Nejen v tomto lesním případě jsou známa řešení, jenom jsou ty 
příslušné komunity natolik rozhádané, že nejsou ochotné uznat, že mohou 
najít společnou řeč. A já bych se chtěl podílet na tom, abychom tu společnou 
řeč našli, protože si myslím, že je čas spolu vyjít – jinak už tady třeba po čase 
nebude po čem chodit. Chci se tedy zúčastnit otevření dialogu, jenž ve výsled-
ku povede k záchraně našich lesů. Jsem optimista, vždycky jsem byl a do vše-
ho jdu s tím, že to dobře dopadne. Nejsem zastánce přístupu „nic neočekávat 
a pak se nechat překvapit“. Vždycky je lepší do daného snažení přinést spíše 
pozitivní než neutrální energii. 

Jak často se dostanete do lesa? 
Každý den. Potřebuju to. A zároveň jím procházím do práce. 

Napadají vás v něm i písničky? 
Ani ne. Do lesa chodím za tichem. Asi jsem do něj nikdy nešel s žádným 
nástrojem. Jdu si do lesa sednout a naslouchat mu. Jeho hlas mi přijde da-
leko moudřejší než hlasy lidské nebo naší mysli. Z lesního ticha pak člověk 
na svou mysl výborně vidí, proto ho mám taky rád. 

Ale i když v lese přímo neskládám, vliv přírody na mou tvorbu je patrný, 
hlavně na posledních dvou deskách. Skládání je koneckonců moje poslání, 
nebo to aspoň tak vnímám. Neumím moc mluvit a tančit nebo něco opravit, 
tak se snažím napsat písničku o tom, co prožívám. A potřeba soužití lidí obec-
ně a lidí s přírodou je v poslední době mým stěžejním tématem. 

Snažíte se vychovávat děti v rytmu přírody? Chodí například do lesní 
školky? 
Ano, chodí. Našli jsme krásnou lesní školku v Mokrovratech, která je oprav-
du v lese. A musím říct, až ačkoli naše první dcera Josefína zpočátku v Praze 
působila jako takzvané indoorové dítě, teď v Mníšku tráví prakticky každý 
den venku, z čehož mám velkou radost. Já jsem poměrně líznutý buddhis-
tickou filozofií a je pro mě velmi důležité, aby se mé děti naučily respektovat 
všechno živé. Líbí se mi proto, že jdou v mých stopách, například že když 
na chodníku nebo silnici uvidí nějakého brouka, vezmou ho a dají do trávy. 
Myslím, že pro člověka je obecně důležité, aby vnímal nejen život lidský, 
ale veškerý, protože to velmi značně působí na jeho morálku a charakter. 
Ohleduplnost ke všemu živému se vrací, protože ono živé je pak ohleduplné 
k vám. Člověk to ale začne vnímat až v momentě, kdy to začne praktikovat. 

Sledujete svoji vlastní ekologickou stopu? Snažíte se ji aktivně zmenšovat? 
Ano, snažím, co jen to reálně jde. Na venkově člověk vidí, že nic z toho, co 
ve městě působí samozřejmě, ve skutečnosti samozřejmé není – od tepla 
až po suroviny, které konzumuje. Náš pozemek je z poloviny sad, takže je 
skvělé vidět dlouhodobý a krásný proces vzniku jablka. Člověk si uvědomí, 
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rozhovor

že stromy jsou živí tvorové, kteří něco vytvářejí – sice 
o dost pomaleji než lidi, ale vytvářejí. Toto pozorování 
umocnilo mé vnímání ekologického dopadu našeho 
vlastního života. 

Máme jednu ekologickou neřest, a to že hodně rádi 
cestujeme do dalekých krajů. Dali jsme si tudíž závazek 
být tam dostatečně dlouho a létat jen jednou za rok. Je 
na druhou stranu dobré poznat jiný kraj, jak po stránce 
přírodní, tak sociální, nahlédnout, že existují jiné formy 
přírody a jiní lidé, člověka to velmi obohatí a do značné 
míry zpokorní vůči vlastním problémům ve své domo-
vině. Když jsme byli na Bali, pochopil jsem, že my tady 
v podstatě velké ekologické problémy nemáme, ale jsme 
jako konzumenti součástí jejich obrovského problému. 

Hodně cestujete na koncerty, uvažovali jste 
po vzoru některých hudebníků o uhlíkových kom-
penzacích, například ve formě podpory výsadby 
lesů tam, kde mizejí? 
O tom jsme ještě neuvažovali, ale spolupracujeme 
s jednou automobilkou, která nám na koncerty půjčuje 

vůz na CNG motor, což je takové menší zlo. A když 
jezdíme s kytaristou Jirkou Kučerovským sami dva 
a nemusíme vozit moc aparatury, bereme to vlakem. 

Sledujete stopu nástrojů, na které hrajete? 
Ano, moje kytary pocházejí z dílen malých kytarářů, 
takže vím, kdo a s čím je vyrábí a odkud je to dřevo. 
Jsou to lidi, kteří mají k nástrojům moc dobrý vztah, 
ať už je to Ondřej Holoubek, nebo rodina Furchových. 

Máte tři malé děti, nechcete nahrát album dět-
ských písniček? 
Pár takových zachvění už ve mně bylo, na druhou 
stranu je to hrozně těžké, protože děti jsou čisté 
a daleko víc cítí, když do písničky promítnete sebe. 
To už je pak nebaví, ta témata musejí být velmi nad-
osobní. A já to zatím neumím. Jsou tady ale jiní mistři 
jako Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem nebo Jan 
Vodňanský s Petrem Skoumalem, to jsou fantastické 
věci. Zrovna teď doma máme období Svěrák–Uhlíř 
a slyším, že jejich písničky mají obrovský lingvistic-
ký i myšlenkový přesah. Písně jako „Národy, mějte 
se rády“ nebo „Chválím tě, Země má“ jsou hymny, 
ve kterých je úplně všechno. 

Pojďme k vaší nové desce „Spolu“. Loni jste řekl, 
že půjde o chvalozpěvy na ženství, děti a život. 
Platí to pořád? 
Vlastně ano. Na desku se vešlo jednadvacet písní. 
Mnoho z nich jsem napsal během roční pauzy, kterou 
jsem často trávil ve zkušebně, a klukům z kapely jsem 
pak dodal asi čtyřicet skladeb. Album začíná mým do-
spěním, kdy jsem se rozhodl, že je důležité mít vlastní 
názor a stát si za ním, jinak pak člověk stojí za prd; 
pokračuje nalezením sama sebe, v mém případě skrze 
lásku ke své ženě a dětem – tato osobní rovina tvoří 
přibližně deset písní; a pak následují celospolečenská 
témata vztahující se k naší planetě a místu, kde žije-
me. Pokládám si tam mimo jiné otázku, proč nejdeme 
správným směrem, i když víme, kudy máme jít. 

Jste známý i písněmi „poukazatelskými“, kriti-
zujícími zdejší politickou situaci. Jsou takové 
i na nové desce? 
Jsou, neodpustím si to. Často jsem kritizovaný za to, 
že na koncertech mluvím o politice a upozorňuju 
na některé věci. Chápu, že je můj názor díky mikro-
fonu hlasitější než lidí pod pódiem, vždycky jim ale 
říkám, že po vystoupení zůstanu na místě a jsem ote-
vřený jakékoli diskuzi. V jednu chvíli jsem byl dokonce 
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tak aktivní – a stálo mě to spoustu času, kterého neli-
tuju – že jsem na Facebooku lidi s opačným světonázo-
rem vyzval, aby mi napsali, proč si myslí, co si myslí. 
A dostal jsem spoustu zpráv, včetně těch, že bych měl 
být jako první pověšený na náměstí, až to tady oni 
převezmou. Zařekl jsem se, že každému slušně ode-
píšu, a 90 procent těch, co mi odepsali zpátky, začalo 
odpověď omluvou. A pak jsme si vyměnili další zprávy 
a zjistili, že na obou barikádách stojí jenom lidi, kteří 
mají jiný názor, ne nepřátelé na život a na smrt. To mě 
inspirovalo k nápadu uspořádat příští rok po okrajo-
vých částech republiky jakési „meeting pointy“, kam 
lidi můžou přijít spolu mluvit. My totiž spolu mluvit 
neumíme, a pak toho využívají ti, kteří chtějí mluvit 
za nás. Myslím, že právě znovuobjevení dialogu je ved-
le zrovnoprávnění žen druhou podstatnou podmínkou 
ke zlepšení špatné společenské situace. 
Ale pokud s lidmi na okraji, s těmi dvěma miliony 
přímo, či nepřímo postižených exekucemi, chcete 
mluvit, musíte mít po ruce někoho, kdo jim dokáže 
pomoct. Když jim totiž jen řeknete „myslete pozitivně 
a dělejte to a to a to“, pošlou vás k šípku a vyslyší spíš 
Tomia Okamuru, který jim řekne „vezmeme peníze 
cikánům a dáme je vám“. 

A vy na těch meeting pointech budete mít takové 
pomocníky po ruce? 
Ano, chci oslovit řadu organizací a lidí, kteří s tím 
mají zkušenosti a jsou v tom dobří. 
Jen bych chtěl upřesnit, že se to určitě nebude jmeno-
vat meeting pointy. Pracovní a hodně v uvozovkách 
je název „konverzační tábory“, protože bych chtěl 
lidi rozmluvit. Spojení „meeting point“ by ani řada 
z nich nerozuměla, mluvím z vlastní zkušenosti, páč 
jsem sám furt v první lekci u „Hello Dolly“. Jsme stále 
postižení velkou jazykovou negramotností – mimo-
chodem i kvůli ní jsme tak xenofobní. Cokoli cizího, 
jazykem počínaje, je pro nás nebezpečné. A když 
světu nerozumíme, máme tendenci stavět okolo sebe 
vysoké ploty. Pokud se ale rozhodnete vycestovat, 
zjistíte, že lidé jsou všude stejní. Ne v tom, že by stejně 
vypadali, ale že všude žijí lidé dobří i zlí. Ti zlí však 
nejsou zlí, protože chtějí nebo protože se tak narodili. 
Věřím na příčinu a následek. Je nutno si před každým 
vynesením soudu o osudu daného něco zjistit. Poznat 
ho. Zlo v nás často zasévají ublížení v dětství, šikana, 
nepřijetí kolektivem, pocit ukřivděnosti, opuštění, 
na to navazující chycení se špatné party. Národnostní 
nebo etnické rozdíly v tom nehrají roli. 

Vy sám jste neuvažoval o přeshraniční hudební 
spolupráci, abyste nám svět přiblížil? 
Ne, nejsem ten pravý vzhledem k tomu, že poměrně 
velká část mé tvorby je postavena na hraní si s češtinou. 
Myslím ale, že právě ta naše setkání v příhraničí by mohla 
takové spolupráce inspirovat a bylo by skvělé, kdyby se 
k nám připojili umělci z druhé strany hranic. Hranice 
totiž omezují a my omezení být nechceme. 

Dialog je jistě základem demokracie, problém je 
v tom, že v něm často nevítězí síla argumentů, ale 
popularita jejich držitelů. 
On ale existuje dialog a „dialog“. My spolu můžeme 
mluvit, ale posloucháme se? To je zásadní věc, kterou 
bychom se měli naučit. Vypozoroval jsem na sobě, že 
když mi někdo něco říká, rozmýšlím si vlastní protiar-
gumenty místo toho, abych ho pořádně poslouchal 
nebo ho vyslechl až do konce. Pak z těch dialogů 
nevzejde žádné konstruktivní řešení, protože jde o hru 
eg jeho účastníků. I v této lesní debatě jde o to, aby-
chom potlačili touhu být za spasitele lesní kalamity. 

Celý rozhovor si můžete přečíst v časopise Sedmá ge-
nerace 4/2018 nebo na webu www.sedmagenerace.cz. 



16

zelená domácnost

ZIMA NA KRKU 
aneb Jak uspořit za energie
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V 90. letech minulého století, kdy jsem začal psát první články o úsporách energie v domácnostech, platilo téměř bez 
výjimky, že více než 60 % energie se spotřebuje na vytápění. Vzhledem k výraznému pokroku ve snižování tepelných 
ztrát budov už zmíněný odhad takto všeobecně neplatí. Přesto je na místě, aby naše zamyšlení o snižování spotřeby 
energie začalo právě u vytápění. Třeba i proto, abychom se dostali mezi domácnosti, pro které zajištění tepelné pohody 
v zimních měsících nepředstavuje větší problém.

TEXT: KAREL POLANECKÝ, FOTO: UNSPLASH, PIXABAY 

Teplo domova

Nebudeme se zde dlouho zabývat zajiště-
ním minimální spotřeby tepla při návrhu 
a stavbě nového domu. Plánuje-li někdo 
ze čtenářů výstavbu nového domu, nepo-
chybně si vyhledá podrobnější zdroje, než 
je jeden časopisový článek. Ve stručnosti 
jen připomeňme, že z energetického po-
hledu je stále nejvhodnější dům postavený 
v pasivním standardu – vybavený dosta-
tečnou izolací, kvalitními okny a dveřmi 
a nuceným větráním s rekuperací. Měrná 
spotřeba na vytápění by neměla překročit 
15 kWh/m2 za rok. Náklady na výstavbu 
jsou u pasivního domu jen zhruba o 5 % 
vyšší než u domu splňujícího normu. Vý-
daje na vytápění budou ovšem ve stejném 
porovnání pětinové. Pro další informace 
doporučujeme například stránky Centra 
pasivního domu (www.pasivnidomy.cz).

Podobně náročným (a z technického 
pohledu často ještě obtížnějším) krokem 
je komplexní rekonstrukce stávajících 
domů. Výsledná úspora energie závisí 
do značné míry na stavu rekonstruovaného 
domu a v některých případech se můžeme 
dostat i na úroveň pasivního standardu. 
I v případech, kdy takto dokonalá renova-
ce není možná nebo by byla příliš náklad-
ná, se vyplatí nešetřit na tloušťce izolace. 
Kvalitním zateplením stěn a střech spoje-
ným s výměnou oken se běžně dostáváme 
na třetinu původní spotřeby.

Jak ale ušetřit, neplánujeme-li výstav-
bu ani velkou rekonstrukci domu? Zá-
kladem je dodržování několika jednodu-
chých pravidel. Především nepřetápějme 
místnosti. Snížení pokojové teploty o 1 °C 
ušetří až 6 % energie na vytápění. Ideální 

teplotu vnímáme každý jinak, ale zdravé 
a zároveň příjemné prostředí pro prů-
měrného Středoevropana je 19–20 °C 
a na spaní ještě o dva stupně méně. Část-
ka zaplacená za vytápění proto z velké 
části závisí na domluvě v domácnosti, 
na jakou teplotu budeme topit.

Větrat ano – plýtvat ne

U starších domů máme v řadě případů vý-
znamnou možnost omezit tepelnou ztrátu 
okny a dveřmi. Stará okna s vydroleným 
tmelem, která jdou špatně zavírat, jsou 
místem velkých tepelných ztrát. V přípa-
dě, že jsou dřevěné části okna „zdravé“, 
můžeme přistoupit k renovaci. Dražší, 

ale efektivní variantou je pořízení no-
vých, kvalitních oken. A jak poznat kva-
litní okno? Při jeho výběru se zaměřte 
na parametr označovaný písmenem U: 
jeho hodnota by měla být 1,1 nebo nižší. 
V případě nových oken, která dobře těs-
ní, je třeba v nezateplených domech dbát 
na pravidelné větrání.

Právě způsob větrání je další čistě uži-
vatelskou cestou ke snížení spotřeby. Při 
větrání je správné okna krátkodobě ote-
vřít dokořán. Tímto způsobem se rychle 
vymění vzduch a stěny zůstanou teplé. 
Pokud trvale větráte pootevřeným oknem 
a zároveň máte zapnuté topení, velmi plýt-
váte. Teplotu v místnosti rozhodně nesni-
žujeme větráním. Je-li nám příliš teplo, je 
třeba snížit výkon vytápěcího systému.

Významnou podmínkou pro dosažení 
kvalitního a šetrného systému vytápění 
je volba vhodného kotle. Ten musí být 
správně dimenzován, aby jeho výkon od-
povídal tepelné ztrátě domu. Necháme-li 
v zatepleném domě původní kotel s vyso-
kým výkonem, přijdeme o část úspory, 
protože nebude možné provozovat jej 
v optimálním režimu. Důležité je také 
dbát na pravidelné seřizování a údržbu 
kotle i komína. Při výběru kotle na pevná 
paliva je navíc třeba dbát na to, abychom 
při jeho provozu minimalizovali znečiš-
tění ovzduší. Nový kotel by měl splňovat 
standard daný nařízením o ekodesignu. 
Spalujeme výhradně předepsané palivo, 
dodržujeme pokyny výrobce a jednou 
za dva roky si necháme provést kontrolu 
technického stavu kotle.

Při volbě způsobu vytápění doporu-
čujeme vyhnout se elektřině. Při výrobě, 
transformaci a přenosu elektřiny totiž 
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dojde ke ztrátě okolo 75 % energie ob-
sažené v palivu použitém k její výrobě. 
K výrobě stejného množství tepla tak 
spotřebujeme téměř čtyřikrát více paliva 
(např. uhlí), než kdybychom ho využili 
k výrobě tepla přímo v kotli. Velká část 
úsilí věnovaného omezení tepelných 
ztrát pak přichází vniveč.

Teplou, prosím!

Nejvýznamnější úspory energie na pří-
pravu teplé vody dosáhneme, pořídí-
me-li si solární systém – v dnešní době 
připadá v úvahu i pro bytové domy. Ob-
vyklé provedení pro čtyřčlennou rodinu 
je postaveno na kolektorech s plochou 
6 metrů čtverečních a zásobníku s obje-
mem 300 litrů. Správně navržený systém 
pokryje až 70 % roční spotřeby energie 
na přípravu teplé vody.

Zejména v bytových domech může 
docházet k významným ztrátám energie 
v důsledku nedokonalého řešení, jak za-
jistit dodávku teplé vody pokaždé, když 

uživatel otočí kohoutkem. V případě stá-
lé cirkulace zajištěné trvalým provozem 
oběhového čerpadla dochází ke zbyteč-
nému ochlazování vody. Zkušený tope-
nář vám může optimalizací systému uše-
třit až třetinu nákladů na teplou vodu.

V případě spotřeby energie na ohřev 
vody hrají rozhodující roli i naše návyky 
spojené s koupáním a sprchováním. Spo-
třeba teplé vody ve dvou domácnostech 
se stejným počtem členů se tak může lišit 
dvojnásobně i více. Chceme-li uspořit, 
není jiná cesta než krotit touhu po dlou-
hých, horkých koupelích.

Úsporní pomocníci 
pro každý den

Při nákupu pračky, ledničky či domácí 
elektroniky je nepostradatelným rádcem 
energetický štítek. Ovšem od jeho zavede-
ní už výrobci spotřebičů natolik pokročili, 
že bylo nutné v některých kategoriích za-
vádět lepší označení než A. Proto se třeba 
u špičkových ledniček setkáváme dokonce 

s označením A+++. Vzhledem k rychlému 
vývoji je vhodné ještě před nákupem na-
vštívit průběžně aktualizovanou stránku 
www.uspornespotrebice.cz. Důležité je 
rovněž vybírat spotřebič vhodné velikos-
ti – velká lednička má pochopitelně větší 
spotřebu než malá stejného typu. 

Bez některých energeticky náročných 
spotřebičů se dokážeme bez problémů 
obejít. Typickými příklady dnešní doby 
jsou sušičky prádla nebo klimatizační 
jednotky. Prakticky u všech spotřebičů 
včetně osvětlení však platí jednoduché 
pravidlo: volíme úsporné typy a používá-
me je s rozmyslem.

Zima už se neodbytně vkrádá do našich 
domovů. Je proto nejvyšší čas, abychom 
se zamysleli nad možnostmi úspor ener-
gie ve své domácnosti. Ať už se pustíte 
do výměny oken, stáhnete si teplotu v lož-
nici o nějaký ten stupínek níž, nebo si jen 
jednou za čas uděláte doma příjemnou 
černou hodinku, přejeme vám krásné 
podzimní a zimní dny a spoustu energie!
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MY JSME PŘÁTELÉ ZEMĚ. 
A VÍME, JAKOU CHCEME EVROPU!

se zapojují spíše desítky milionů lidí. Tím 
pádem jsme největší sdružení ekologic-
kých organizací na světě.

Jak to všechno začalo…

V roce 1971 založily ekologické organi-
zace z Velké Británie, Švédska, Francie 
a USA mezinárodní sdružení Friends 
of the Earth. Zpočátku se spolupráce 
omezovala zejména na mezinárodní vý-
roční setkávání ekologických aktivistů 
a aktivistek za účelem výměny informací 
a vzájemné inspirace. Dominovala téma-
ta jako ochrana velryb nebo rizika jader-
né energetiky (a také jaderných zbraní). 
Po dvou letech byl založen mezinárodní 
sekretariát v Amsterodamu, a tím od-
startovala éra těsnější spolupráce a koor-
dinace. V roce 1983 (kdy se autor těchto 
řádků teprve narodil) již měli Přátelé 
Země 25 členských organizací. 
Za další dva roky vznikla ev-
ropská odnož a bruselská 
kancelář, která kromě 
koordinace na evrop-
ské úrovni stále více 
řešila společné 
ekologické otáz-
ky Evropského 
s p o l e č e n s t v í 
a později Ev-
ropské unie. 
V roce 1989 
vzniká v teh-
dejším Česko-
slovensku – bez 
vazby na Friends 
of the Earth – Hnu-
tí DUHA a v roce 
1994 se stává řádným 
členem tohoto meziná-
rodního sdružení.

Na začátku léta se 33 ekologických orga-
nizací ze všech koutů starého kontinentu 
shodlo na tom, čeho chtějí společně do-
sáhnout v následujících několika letech. 
V první řadě vidí pozitivní vizi budoucí 
Evropy jako prostoru pro lidská práva, 
moderní a sociálně spravedlivou ekono-
miku, zdravé prostředí i pestrou přírodu. 

Každá z organizací ve svém domovském 
státě prosazuje konkrétní účinná řešení 
ekologických problémů, a naopak opo-
nuje falešným řešením (jako je třeba 
pěstování biopaliv typu řepka oficiálně 
za účelem snižování emisí skleníkových 
plynů v dopravě). Organizace se ne-
bojí poukazovat na zneužívání moci ze 
strany politiků či byznysu, ale zároveň 
ve společnosti budují mosty mezi růz-
nými skupinami s oprávněnými zájmy. 
Spolupracují například s progresivními 
firmami a současně i s odbory, které usi-
lují o ochranu zaměstnanců při nutných 
změnách struktury ekonomiky. Zapojo-
vání lidí a budování hnutí, kterému jde 
o řešení jednotlivých ekologických výzev 
i o hlubší ekologickou reformu, je prostu-
pujícím principem naší společné práce. 

Mezi zmíněné organizace patří i české 
Hnutí DUHA a dohromady si říkáme 
Friends of the Earth, tedy Přátelé Země. 
A patří k nám ještě dalších 42 ekologických 
nevládních organizací z dalších kontinentů. 
Všechny dohromady po celém světě zaměst-
návají 1 200 expertů a expertek na ochranu 
přírody, energetiku, odpady, zemědělství, 
ekonomiku, právo, veřejnou komunikaci, 
financování a mnoho dalších oborů. Kro-
mě kanceláří tvoří strukturu 5 000 místních 
skupin a iniciativ. Na celé planetě máme 
více než 2 miliony přímých podporovatelů 
a podporovatelek, avšak do našich aktivit 

TEXT: JIŘÍ KOŽELOUH

Evropští Přátelé Země spolu s dalšími 
ekologickými organizacemi společně 
dokázali mimo jiné zlepšit vzduch, který 
dýcháme, či zachránit systém ochrany 
přírody Natura 2000 před oslabením pod 
záminkou líbivé „deregulace“. Nyní nás 
kromě pokračování práce na těchto a dal-
ších ekologických výzvách (EU například 
stále zdaleka není na potřebné dráze sni-
žování skleníkových exhalací a moder-
nizace energetiky či dopravy) čeká ještě 
větší výzva – přispět k překonání krize 
důvěry ve společnou budoucnost a de-
mokratickou společnost. Protože chceme 
žít ve svobodné společnosti a víme, že jen 
taková společnost dokáže docenit a v praxi 
ochránit společné přírodní dědictví a zlep-
šovat prostředí, v němž všichni žijeme.

Friends of the Earth
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názoryná domácnost

Evropská unie bude tedy méně závislá 
na dovozu surovin z jiných kontinentů. 
Výrazně vyšší recyklace omezí těžbu pří-
rodních surovin, sníží znečištění z výroby 
i spotřebu energie a jen v České republice 
vznikne více než 10 000 nových pracov-
ních míst.

Spolu s celou Evropou oslavuje i Hnu-
tí DUHA. O výrazné zvýšení recyklace se 
snažíme už řadu let a nyní se na naši stra-
nu postavila i Evropská komise. Možná 
si vzpomenete, že ministr životního pro-
středí Richard Brabec (ANO) před třemi 
roky ve vládním Plánu nakládání s odpa-
dy snížil do té doby závazný cíl recyklo-
vat polovinu komunálních odpadů. Nový 
závazný cíl recyklace pro rok 2020 byl tak 

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ JAKO NOVÁ EVROPSKÁ VIZE
AČKOLI JSME SE NENARODILI V USA, ALE V EVROPĚ, MOHLI JSME 4. ČERVENCE 2018 SLAVIT DEN 
NEZÁVISLOSTI. PRÁVĚ  VE VÝROČÍ DNE, KDY SPOJENÉ STÁTY VYHLÁSILY NEZÁVISLOST NA VELKÉ BRITÁNII, 
TOTIŽ NABYL V EVROPSKÉ UNII ÚČINNOSTI TZV. BALÍČEK PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. JEHO CÍLEM JE 
UDRŽET A „OTÁČET“ PŘÍRODNÍ SUROVINY V EVROPSKÉ EKONOMICE NAMÍSTO TOHO, ABY SE NEUSTÁLE 
VYHAZOVALY NA SKLÁDKY ČI PÁLILY VE SPALOVNÁCH A NÁSLEDNĚ SE K NÁM OPĚT DOVÁŽELY NOVÉ. 

Jinými slovy, naprostá většina odpadů 
musí být vytříděna v rámci tříděného 
sběru a jen malé množství může zůstat 
v popelnicích.

Jaké změny nás čekají

Česká republika musí nejprve do dvou let 
(konkrétně do 5. července 2020) do své 
národní legislativy zahrnout ambicióz-
ní změny šesti evropských odpadových 
směrnic. Pro naši zemi to znamená při-
pravit zcela nové zákony o odpadech, 
o obalech a o výrobcích s ukončenou ži-
votností, které se na Ministerstvu život-
ního prostředí neúspěšně připravují už 
deset let. Dnešní nízká, zhruba třetinová 

nízký, že jej země splnila už v následují-
cím roce 2016. 

Žádný další cíl pro recyklaci všech 
komunálních odpadů Česko nyní nemá. 
Ale balíček pro oběhové hospodářství 
pod hrozbou sankce požaduje po každé 
členské zemi EU, aby v roce 2025 do-
sáhla minimálně 55% míry recyklace 
komunálních odpadů. Následují dále se 
zvyšující závazné cíle: 60 % v roce 2030 
a 65 % v roce 2035. Přitom je řeč o sku-
tečné recyklaci, nikoli o třídění. Vzhle-
dem k tomu, že ne všechno, co se vytřídí, 
lze recyklovat, bude nutné v roce 2035 
vytřídit nejméně tři čtvrtiny veškerého 
komunálního odpadu, aby mohlo být 
65 % komunálních odpadů recyklováno. 
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recyklace komunálních odpadů bude mu-
set do roku 2035 vzrůst na 65 %. Do eko-
nomiky (průmyslu, stavebnictví, země-
dělství atd.) se bude zpátky vracet víc 
než milion tun surovin, které dnes končí 
na skládkách. Každopádně co konkrétně 
se bude měnit, zjistíme až z nových čes-
kých zákonů, o nichž ještě budeme s po-
litiky vyjednávat. 

Výraznou změnu očekávejme v nakládá-
ní s bioodpady, které tvoří více než třetinu 
hmotnosti komunálních odpadů. Jejich 
třídění v bytové zástavbě a centrech měst je 
zatím ještě v plenkách. Zatímco v řadě ital-
ských nebo španělských měst již třídění ku-
chyňských bioodpadů do malých kbelíků 
funguje, u nás naráží na odpor Svazu měst 
a obcí ČR i mírné zlepšení třídění bioodpa-
dů. Svaz odmítá návrh Ministerstva život-
ního prostředí, aby obce umožnily domác-
nostem třídit bioodpady celoročně. Zatím 
tak obce musejí umožnit třídění bioodpadů 
pouze od 1. dubna do 31. října.

Další změnou bude určitě zvýšení po-
platku za skládkování, takže se skládkování 
a produkce netříděného směsného odpadu 
v popelnicích obcím prodraží. Díky práci 
Hnutí DUHA bude návrh nejspíše obsa-
hovat i tzv. recyklační slevu: obce, které 

vytřídí a odešlou k recyklaci více než polo-
vinu svých odpadů, budou za skládkování 
platit méně než ty, které třídí méně. Mini-
sterstvo chce obcím také usnadnit změnu 
platby za odpad pro občany – v budoucnu 
by neměl být problém jednoduše přejít 
z nyní převažující paušální platby na platbu 
podle toho, kolik odpadů kdo produkuje.

Nové zákony již brzy

Ministerstvo životního prostředí chce 
nové zákony předložit vládě do konce 
roku 2018. Detaily budeme s politiky ješ-
tě diskutovat. Již nyní ale víme, že návrh, 
aby se od roku 2024 zakázalo skládková-
ní odpadů podle parametru výhřevnosti, 
nepodpoříme. Česká republika totiž logic-
ky nemůže za 6 let přestat skládkovat od-
pad a následně dalších 11 let zvyšovat pro-
centuální míru recyklace. Jestliže má růst 
procentuální podíl recyklace, musí klesat 
procentuální podíl jiného nakládání s od-
pady. V případě, že by již v roce 2024 byly 
skládky na 0 %, nebylo by kam klesat. 

Logiku taková politika postrádá, a na-
víc potenciálně ohrožuje růst recyklace. 
Nikdo z odborníků na ministerstvu nám 
zatím nedal přijatelnou odpověď, jak si 

růst recyklace představuje. Hnutí DUHA 
se snaží politiky přesvědčit, že mno-
hem rozumnější je zakázat k roku 2024 
skládkování odpadu, který se biologicky 
rozkládá. Takový postup by vedl k další-
mu zvýšení tlaku na třídění bioodpadů 
a k úpravě obsahu popelnic před jeho 
uložením na skládku. Obojí s výrazně 
pozitivním vlivem na životní prostředí. 
Ostatně samotný balíček pro oběhové 
hospodářství požaduje, aby v roce 2035 
bylo v členských zemích Evropské unie 
skládkováno maximálně 10 % komunál-
ních odpadů.

Najde se rozumné řešení?

Oběhové hospodářství přináší obrovský 
impulz ke změně. Ke změně chování nás, 
občanů, a ke změnám v nakládání s odpa-
dy na úrovni obcí i ve výrobním sektoru. 
Neboť těžko lze dosáhnout vysoké míry 
recyklace ve chvíli, kdy průmysl dál vyrábí 
nerecyklovatelné výrobky. Vize je schvále-
na a cíle jsou závazné a vymahatelné pod 
hrozbou sankcí. Nyní záleží jen na našich 
politicích, jak konkrétně budou chtít po-
vinné evropské cíle splnit. Hnutí DUHA 
je – tak jako doposud – bude hlídat. 
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Jak ses dostal k ekologii a k práci 
v ekologických organizacích?
Moje rodina má spíše technické kořeny – 
můj děda navrhoval papírenské stroje 
a oba rodiče jsou stavební inženýři. K pří-
rodě jsem se dostal až na gymnáziu, kdy 
se v naší třídě sešly děti biologů a já jsem 
se přidal k jejich partě. Ale protože jsem 
měl vždycky špatnou paměť na kytky, při-
šla mi zajímavější a neméně důležitá spo-
lečenská rovina ochrany přírody. Proto 
jsem si vybral Fakultu sociálních studií, 
která se mimo jiné právě souvislostmi 
lidské společnosti a přírody zabývá. 

Co tě přivedlo do Hnutí DUHA a k les-
ní kampani? 
Rád chodím do lesa a na výlety. Už 
před sedmi lety, kdy propukly problémy 
v národním parku Šumava, jsem sledo-
val práci Hnutí DUHA a viděl jsem, že 
na své lesní kampani pracuje organizo-
vaně a profesionálně. Když jsem pak loni 
sháněl nové zaměstnání, rozjížděla se 
kampaň „Zachraňme lesy“. Měl jsem 
jednoduše pocit, že tohle je práce, která 
by mě mohla bavit a motivovat. Na jedné 
straně je plná diskuze, a na druhé straně 
do ní můžu i já vnést svůj vlastní pohled 
a podílet se na jejím vývoji. Myslím si, že 
v Hnutí DUHA jsou tyto dvě, pro mě dů-
ležité stránky práce v rovnováze.

Říkal jsi, že ve volném čase chodíš 
rád do přírody. Jaká jsou tvá oblíbe-
ná místa?
Moc se mi líbí severská příroda. Hodně 
jsem prochodil Norsko, ale stejně mám 
nejradši českou krajinu. Nejniternější 
vztah mám asi k Novohradským horám, 
kopcům kousek od Třeboně, kde jsem vy-
růstal. Je to stále vylidněná příhraniční 

oblast, v níž si příroda vzala zpátky úze-
mí, které bylo v minulosti poměrně znač-
ně obhospodařované. V poslední době se 
k hranicím lidé zase vracejí a je zajímavé 
sledovat, jak se ta místa mění.

A je to dobře, nebo špatně? Měla by 
krajina sloužit lidem a být poměřová-
na lidským užitkem, nebo má hodno-
tu sama o sobě? 
Z mého pohledu má příroda nesporně 
hodnotu sama o sobě. Jsme na ní ale zá-
vislí, a tak se z ní nemůžeme vyčlenit a ne-
chat ji nedotčenou úplně všude. Naše kra-
jina vznikala v nějakém dialogu a synergii 
mezi lidmi a přírodními procesy a takovou 
ji kolem sebe vnímáme a máme. Naštěstí 
je naše republika natolik velká, že může-
me vyhradit nějaká místa pouze pro divo-
kou přírodu, kam se lidé vracet nebudou.

Čeho chceš v kampani dosáhnout?
Z porovnání s okolními státy je zřejmé, že 
naše lesy by mohly být mnohem pestřejší 

RÁD SE OBKLOPUJI PŘÍRODOU
Ve svém volném čase chodí na výlety a toulá se lesem. Jednoho dne se zatoulal do Hnutí DUHA a stal se koordinátorem 
kampaně „Zachraňme lesy“. Jan Skalík vystudoval environmentální studia a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je 
čerstvě ženatý a na svatební cestu se vydal do své oblíbené Skandinávie. Přesto má nejraději českou krajinu. Nejbližší jsou 
mu Novohradské hory, ač se od nich už geograficky vzdálil. 

a odolnější. Nemyslím si, že je u nás ne-
dostatek přírodovědných nebo technic-
kých znalostí – že bychom nevěděli, co 
dělat. Problém spíš spočívá v tom, že vět-
šina politiků i veřejnosti na rozdíl od od-
borníků nevěřila, že s lesy něco udělat 
můžeme a máme. V posledních suchých 
letech odumírání smrkových plantáží se 
otevřela příležitost lesům pomoci. Budu 
moc rád, když se k tomu naší kampani 
podaří přispět.

Pocházíš z Třeboně a nyní pracuješ a by-
dlíš v Brně. Které místo je ti milejší?
Tuto otázku jsme si s manželkou v po-
sledních měsících často kladli a došli 
jsme k tomu, že naše vztahy i práce se 
natolik vážou k Brnu, že z něj odcházet 
nechceme. Ale je pro nás oba důležité mít 
kolem sebe přírodu, a proto se jí snažíme 
obklopovat i v Brně a občas z města unik-
nout.



ChCete kupovat potraviny bez obalů? 
Sháníte ekologiCkou drogerii? 
ChCete předat přebytečné věCi tomu, 
kdo je potřebuje a využije?

najděte nejbližší míSta, kde to lze. 
Web mapa.reduCa.Cz obSahuje už 
přeS 1 200 takovýCh možnoStí. 
a do tvorby mapy Se můžete zapojit i vy.

PRAHA 125

BRNO 95

OSTRAVA 18

ZLÍN 11
olomouC 17

třebíč 11

LIBEREC 10

plzeŇ 15
čeSké budějoviCe 12

uherSké hradiště 12




