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Milé čtenářky, milí čtenáři,

jako malý chlapec jsem v dobách „reálného socialismu“ dýchal enormní koncentrace oxidu siřiči-
tého a prachu z brněnských uhelných tepláren. Ovšem dozvěděl jsem se to až o dvacet let později 
na univerzitě, když jsem vývoj kvality ovzduší zkoumal. Porevoluční zákon o ochraně ovzduší 
mezitím donutil uhelné elektrárny i teplárny zásadně snížit znečištění. Brněnský vzduch samo-
zřejmě není v pořádku ani dnes – objevily se nové problémy, zejména bující automobilismus. 
Dálkové teplo z plynu je sice pro ovzduší velkou úlevou, ale stále jde o fosilní palivo, které může 
být jen dočasným řešením. Ale i velké ekologické problémy je možné řešit, pokud se nebojíme 
a sledujeme cíl. S trochou odlehčení lze říct, že nyní už jen stačí vrátit město lidem – v tramvajích, 
na kolech i jen tak pěšky. Inspiraci můžeme hledat v dánské Kodani, které se to do velké míry 
podařilo. 

Obyvatele v jiných částech české kotliny zase trápí topení uhlím v domácích kotlích a kamnech 
a na všechny z nás padá rtuť z vysokých komínů uhelných elektráren. I na to jsou recepty, které 
Hnutí DUHA opakuje politikům, úředníkům i novinářům. Tato řešení zároveň potřebujeme pro 
snížení exhalací skleníkových plynů, a proto je zásadní nové výzvy přijmout. I když se jedná o boj 
s mocnými elektrárenskými společnostmi, které chtějí z povinnosti chránit naše zdraví uniknout 
pomocí výjimek z limitů. A přestože je složité a pracné najít sociální řešení čistého vytápění i pro 
chudé domácnosti.

V roce 2019 pokračuje také naše kampaň Zachraňme lesy a doufáme, že se nám podaří ukončit 
stagnaci rozvoje čistých obnovitelných zdrojů energie i snížit množství odpadů. Hnutí DUHA 
se totiž výzev nebojí. A pokud budeme i nadále pokračovat s vámi – našimi nenahraditelnými 
podporovateli a podporovatelkami – budeme společně úspěšní.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA
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Třetina energie v Evropě pochází z obnovi-
telných zdrojů
Produkce evropských obnovitelných zdrojů v roce 2018 opět vzrostla. 
Jejich podíl na celkové hrubé výrobě elektřiny dosáhl 32,3 %. Vyplývá 
to z analýzy, kterou na konci ledna zveřejnily think-tanky Sandbag 
a Agora Energiewende. Na růstu se podílely především nové insta-
lace solárních a větrných elektráren a také produkce vodních zdrojů 
(po výrazně podprůměrném roce 2017). V České republice se podíl 
obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny dostal na hodnotu 11,1 % 
a dlouhodobě stagnuje.

Důležitým evropským trendem je pokles výroby elektřiny z čer-
ného uhlí, která se meziročně snížila o 9 % a od roku 2014 o 40 %. 
Vzhledem k ohlášenému útlumu uhelných elektráren je patrné, že 
tento trend bude pokračovat. V případě hnědého uhlí, jehož spalování 
má ještě horší ekologické dopady, je ovšem pokles výroby elektřiny 
daleko pomalejší. 

Navíc země závislé na hnědém uhlí, ke kterým patří i naše republi-
ka, nemají plán na náhradu tohoto paliva (výjimkou je aktuální výsle-
dek jednání uhelné komise v Německu). Autoři poukazují na skuteč-
nost, že jednou z příčin pomalého poklesu výroby elektřiny z hnědého 
uhlí je pomalý rozvoj obnovitelných zdrojů v zemích, jako je právě 
Česká republika, Polsko, Bulharsko nebo Řecko.

Specifikem České republiky je, že významná část výroby uhelných 
elektráren není potřebná pro pokrytí domácí poptávky, ale směřuje 
na vývoz. Vzhledem k ročnímu vývozu okolo 13 TWh by bylo možné 
řadu uhelných bloků uzavřít okamžitě a bez náhrady, pouhým omeze-
ním vývozu.

Nedusme se kvůli uhlí
Uhlím stále topí 300 000 českých domác-
ností. Do ovzduší tak uniká jemný prach, 
který spolu se zplodinami z uhelných elek-
tráren tvoří nejvýznamnější zdroj prachu 
u nás. Kvůli němu v Česku loni předčasně 
zemřelo 5 400 lidí. 

Topení pevnými palivy v domácnostech 
produkuje 98 % nebezpečného benzo(a)-
py renu, který je silně karcinogenní. Český 
stát by měl proto majitele uhelných kotlů 
a kamen motivovat k výměně topení. Sou-
časná podpora ve formě kotlíkových dotací 
nestačí pro všechny a těm nejchudším velké 
šance nedává. 

Naši experti proto připravili návrh, jak to 
napravit, a spustili kampaň „Nedusme se 
kvůli uhlí“ (www.nedusmese.cz). Změna 
pravidel finanční pomoci domácnostem či 
zvýšení energetické daně a směšně nízkých 
poplatků z těžby uhlí by přinesly potřebnou 
pozitivní změnu. Lidé se do kampaně mo-
hou zapojit například svým podpisem pod 
výzvu vládě ČR.

Do Česka zasahuje 16 vlčích teritorií

Šestnáct vlčích teritorií se alespoň částečně v roce 2018 nacházelo 
na území České republiky – až na jednu výjimku v našich pohranič-
ních horách. V deseti případech se jednalo o smečky (tři a více jedin-
ců), v pěti případech o vlčí pár a kromě toho byl zmapován i jeden 
teritoriální vlk. 

Tyto výsledky ukázal monitoring šelem, na kterém se podílejí Hnutí 
DUHA Olomouc, Česká zemědělská univerzita a partneři projektu 
OWAD, polské sdružení WILK, Správa NP Šumava a Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. Data se vztahují k takzvanému vlčímu 
roku 2017/2018, což zahrnuje období od května 2017 do konce dub-
na 2018. Toto období lépe odpovídá rozmnožovacímu cyklu vlků než 
kalendářní rok: vlčata se totiž obvykle rodí v dubnu.

Genetický výzkum ukázal, že Česká republika se nachází na křižo-
vatce cest vlků pocházejících z různých koutů Evropy. Do Čech se nej-
častěji dostávají vlci ze severu a na Moravu a do Slezska se zase šíří vlci 
ze slovenských a polských Karpat. Ojediněle se na naše území mohou 
dostat vlci až z Alp, odkud pochází i jeden ze šumavských vlků. 
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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 tentokrát 
o soběstačnosti
První číslo 28. ročníku časopisu Sedmá gene-
race se v hlavním tématu zaměřuje na výhody 
a rizika soběstačného životního stylu. Přečíst 
si můžete rovněž texty o pěstování pokojo-
vých rostlin, výzkumech veřejného mínění, 
úbytku úrodné půdy, umírajících jesenických 
lesích či o rozdílných přístupech k ochraně 
velryb. Přiblížíme vám také fungování infor-
mačního zákona nebo klíčení semen s Arche 
Noah. 

Hovořili jsme s ekozemědělskými experty 
Radomilem Hradilem a Janem Valeškou 
a s etno-folkovou hudebnicí Veronikou Kic-
kovou. V recenzích se věnujeme filmu Stává-
ní se zvířetem či knihám Můj první les a Ko-
nec lidské evoluce. 

To vše a ještě více naleznete jak v tištěném 
čísle, tak i na stránce https://www.sedmage-
nerace.cz/casopisy/12019.

aktuality

Do českých škol zamířil projekt Ekostory.cz  
Středním školám je určen nový dokumentární projekt Ekostory.cz, zaměřený na občanství a eko-
logii. Jeho cílem je poskytovat pedagogům vhodný materiál pro interaktivní reflexi témat občanské 
společnosti a občanské angažovanosti. Tvůrci projektu reagují na skutečnost, že podle dlouhodobých 
výzkumů klesá u mladých lidí občanské vědomí a zájem o aktivní participaci v občanském životě.

Jádrem projektu je dokumentární film Ekostory, který mapuje dějiny tuzemského ekologického 
hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století až do nedávné minulosti. Hlavním tématem filmu 
jsou však formy občanské angažovanosti. Studenti a studentky ji sledují na příbězích lidí, kterým 
záleží na přírodě a stavu životního prostředí, ať už v období komunismu, či v demokratickém státě. 

Film doplňují didaktické listy, které mohou učitelé využít ve třídách ke společné reflexi. Podrob-
nější informace naleznete na webu projektu www.ekostory.cz. 
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HNUTÍ DUHA VS. NEVIDITELNÝ ZABIJÁK
NA TOPENÍ UHLÍM V DOMÁCÍCH KOTLÍCH A KAMNECH SI VE VĚTŠINĚ OSTATNÍCH VYSPĚLÝCH ZEMÍ UŽ NIKDO ANI 
NEVZPOMÍNÁ. ALE V ČESKÉ REPUBLICE JE TO V NĚKOLIKA STOVKÁCH TISÍC DOMÁCNOSTÍ STÁLE REALITA. JE TO JEDNA 
Z HLAVNÍCH PŘÍČIN, PROČ VĚTŠINA Z NÁS MUSÍ DÝCHAT ŠPINAVÝ VZDUCH, A TAKÉ PŘÍSPĚVEK KE STÁLE ENORMNĚ 
VELKÉMU MNOŽSTVÍ SKLENÍKOVÝCH EXHALACÍ, KTERÝM SE KAŽDÝ ROK NAŠE ZEMĚ PODÍLÍ NA NEBEZPEČNÉM ZAHŘÍVÁNÍ 
PLANETY. 
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TEXT: JIŘÍ KOŽELOUH, KAREL POLANECKÝ, FOTO: UNSPLASH

Kotlíkové dotace Ministerstva život-
ního prostředí rozběhly změnu a tisíce 
domácností již díky nim modernizovaly 
vytápění. Ovšem většina lidí (a zejména 
chudé domácnosti) však na pomoc státu 
nedosáhla. Proto Hnutí DUHA sestavilo 
zatím nejkomplexnější plán, jak postup-
ně vyměnit téměř všechny kotle a kamna 
a zcela vytlačit uhlí z lokálního vytápění.

Rakovina stále na (uhelném) 
skladě

Téměř 60 % obyvatel České republiky 
žije v oblastech, kde znečištění ovzduší 
(alespoň u jedné ze sledovaných škod-
livin) překračuje zákonem stanovené 
limity. Nejčastěji se jedná o výskyt rako-
vinotvorných polycyklických aromatic-
kých uhlovodíků, kterým se souhrnně 
říká benzo(a)pyren. Jejich hlavním zdro-
jem je nedokonalé spalování uhlí a dřeva 
ve starých kotlích a kamnech. Kromě 
toho lokální topeniště vyprodukují také 
40 % nebezpečného jemného prachu. 

Druhým hlavním tuzemským zdrojem 
prachu a látek, z nichž prach v ovzduší 
vzniká dalšími chemickými reakcemi, 
jsou uhelné elektrárny a teplárny, které 
přidávají 20 %. Zbylých 40 % je koktejl, 
v němž vyniká hlavně spalování ropných 
paliv, tedy doprava. Vypustí sice jen málo 
prachu, ale zato v místech, kde žije nejví-
ce lidí – ve velkých městech. Mezinárod-
ně doporučený hygienický limit Světové 
zdravotnické organizace pro koncentra-
ci nebezpečného jemného prachu u nás 
splňují pouze odlehlé lokality na Šumavě 
a několika dalších místech.

Vlivem zvýšených koncentrací prachu 
roste celková nemocnost i úmrtnost, ze-
jména onemocnění srdce a cév, mrtvi-
ce, nemoci dýchacího ústrojí, kojenecká 
úmrtnost a potíže astmatiků, chronická 
bronchitida. Ultrajemné částice (o velikos-
ti 0,001–0,1 mikrometru) mohou pronik-
nout i do krevního oběhu, odkud se dále 
dostanou do všech orgánů. U benzo(a)py-
renu jsou navíc prokázány karcinogenní 
účinky. Každý rok u nás vlivem znečištění 

předčasně zemřou tisíce obyvatel. Podle 
Světové zdravotnické organizace je znečiš-
tění ovzduší „největším environmentálním 
zdravotním rizikem“ a je odpovědné za jed-
no z osmi úmrtí na celém světě. 

Jak topíme?

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 
z roku 2011 bylo v České republice přímo 
(tedy domácím kotlem či kamny) vytá-
pěno uhlím 336 000 domácností a pa-
livovým dřevem 285 000 domácností. 
Na základě dostupných dat experti od-
hadují, že kolem 86 000 domácností vy-
tápěných tuhými palivy využívá kamna 
(jako hlavní zdroj vytápění; doplňková 
krbová kamna nejsou započítána), zby-
tek připadá na kotle. Kvůli kotlíkovým 
dotacím a povinnému stahování kotlů 
nižších emisních tříd z trhu, které snižují 
rozsah problému, odhadujeme, že bude 
potřeba nahradit 350 000 nevyhovujících 
kotlů a 80 000 kamen.

Vytápění bez kouře

Iniciativa, s níž přichází Hnutí DUHA, 
má ambiciózní cíl: postupně vytlačit uhlí 
z kotlů a kamen a nahradit i nevyhovují-
cí kotle na dřevo moderními (ať už opět 
na kusové dřevo, nebo na ještě čistší pe-
lety). Nestane se to přes noc ani za rok či 
pět let, ale už dnes je potřeba rozhodnout 
o zásadních řešeních, která nás k čisté-
mu lokálnímu vytápění v Česku dovedou. 
V kombinaci s nutným omezováním spo-
třeby uhlí (a tedy i znečištění) ve vytápění 
dálkovém, a zejména ve výrobě elektřiny 
(kde se spaluje naprostá většina hnědého 
uhlí) to povede k zásadnímu zlepšení kvali-
ty prostředí, v němž žijeme. Naše iniciativa 
má dvě části: v první řadě jde o ambiciózní 
program zaměřený na podporu výměny 
kotlů a kamen i pro nízkopříjmové domác-
nosti a zároveň je nutná změna, která zajistí 
financování programu a také zvýšení moti-
vace pro výměnu kotlů a kamen.

V případě náhrady kotlů lze po úpravě 
převzít schéma kotlíkových dotací. Díky 

dosavadní práci Hnutí DUHA, ale také 
rozumnému postoji českého průmyslu se 
podařilo vyřadit z podpory kotle na uhlí 
i kotle kombinované (v nichž se dá spa-
lovat uhlí či biomasa). Lidé tak mohou 
od roku 2019 žádat jen o kotle na spalo-
vání biomasy nebo zemního plynu a te-
pelná čerpadla. Dlouhodobým cílem eko-
logických organizací je ovšem podpora 
pouze obnovitelných zdrojů a samozřej-
mě také perfektní zateplení všech domů, 
u nichž je to možné. 

Pro domácnosti obývané lidmi v dů-
chodovém věku a sociálně slabými oso-
bami či rodinami bude třeba schéma 
přizpůsobit – umožnit proplacení všech 
nákladů (případně s postupným spláce-
ním části nákladů) a zavést službu asis-
tence s podáním žádosti a instalací nové-
ho kotle. Nabízí se zapojení obcí, které by 
mohly být příjemci dotací na „technickou 
podporu“ implementace programu.

Pro náhradu kamen bude třeba vy-
tvořit nové schéma. Otevření podpory 
na výměnu starých kamen za čistší vy-
tápění v rámci Nové zelené úsporám byl 
krok správným směrem, avšak zdaleka 
se nejedná o plošné řešení. Stará kam-
na v tomto případě totiž nelze nahradit 
novými kvalitními kamny na dřevo, ale 
pouze krbovými kamny s výměníkem, 
kotlem na biomasu či plyn nebo tepel-
ným čerpadlem. Nárok na podporu mají 
tedy jen majitelé kamen, kteří se rozhod-
nou investovat do teplovodních rozvodů 
a radiátorů. 

Nelze očekávat, že mezi nízkopříjmo-
vými domácnostmi bude mít tato nabíd-
ka velký ohlas. Při tvorbě komplexního 
programu proto bude třeba brát v úvahu 
skutečnost, že tuhými palivy v kamnech 
vytápějí především právě nízkopříjmové 
domácnosti (na rekreační objekty se pod-
pora vztahovat nebude), a vypracovat spe-
ciální podprogram. Pravděpodobně bude 
nutné, aby při výměně kamen pomáhaly 
lidem přímo obce (přičemž financovat to 
bude stát) a kamna jim spíše dlouhodobě 
pronajímaly, než dávaly. Podmínkou pro 
účast domácnosti v programu musí být 
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také možnost kontroly vytápění ze strany 
obce podle pravidel určených obcí, pří-
padně splnění dalších podmínek, které 
obec stanoví. Cílem je zamezit spalování 
nevhodných paliv.

Kolik to bude stát a kde na to 
vezmeme

Odhad potřebných výdajů na kompletní 
náhradu nevyhovujících kamen a kotlů 
na tuhá paliva činí zhruba 40 miliard ko-
run (v průměru 105 tisíc Kč na náhradu 
kotle a 40 tisíc Kč na náhradu kamen). 
Podíl kamen na této částce je poměrně 
malý – zhruba 3,2 miliardy korun. Příjmy 
rozpočtu programu lze částečně pokrý-
vat i nadále z evropských fondů. Dalším 
chytrým zdrojem je zvýšení energetické 
daně z uhlí. 

Smyslem má být mimo jiné motivovat 
uživatele k přechodu na čistá paliva. Pod-
le Hnutí DUHA je logické, aby byla část 
výnosu vrácena zpět lidem formou pod-
pory nových kotlů a kamen. V současné 
době totiž platí daň (ve formě emisních 
povolenek) jen velké teplárny spalující 
uhlí (fakticky tedy lidé odebírající od nich 
teplo), ale domácnosti s uhelným kotlem, 
který uhlí spaluje daleko méně efektivně, 
a hlavně produkuje daleko více znečištění 
na jednotku vyrobeného tepla, tyto povo-
lenky samozřejmě neplatí. 

Spravedlivé by bylo stanovit sazbu 
daně na úrovni ceny emisní povolenky, 
která dnes činí přes 500 Kč za tunu oxidu 
uhličitého. Startovní sazba by však měla 
být stanovena i s ohledem na sociální 
dopady a postupně zvyšována. Pokud by 
na začátku bylo zdaněno pouze spalování 
uhlí mimo sektory pokryté emisním ob-
chodováním sazbou 100 Kč/t CO2, činil 
by výnos stovky milionů korun. V přípa-
dě postupného zvyšování sazby a zahr-
nutí dalších fosilních paliv by se výnosy 
zvyšovaly.

Dalším vhodným zdrojem pro finan-
cování programu Vytápění bez kouře 
jsou výnosy z úhrad za vydobytý nerost 
pro hnědé uhlí. Právě spalování hnědého 

Jak motivovat domácnosti

Významnou překážkou pro zvý-
šení poptávky po čistém vytápění 
zůstává nízká cena tuhých paliv, 
především hnědého uhlí. Pro některé 
domácnosti je prioritou udržet nízké 
náklady na palivo, i když by mohly 
získat nový kotel s výraznou slevou 
(nebo nahradit kamna prakticky 
zdarma). Dotování zemního plynu 
nebo elektřiny nemůže být předmě-
tem programu. Motivaci pro zacho-
vání levného, ale nečistého vytápění 
mohou omezit následující opatření:

• výše zmiňovaná uhlíková 
daň, která sníží atraktivitu 
hnědého uhlí; zároveň 
budou výnosy pomáhat 
lidem změnit palivo

• revize struktury příspěvku 
na bydlení (nízký paušální 
příspěvek na tuhá paliva 
doposud motivuje 
k využívání hnědého uhlí)

• zavedení speciálního tarifu 
pro vytápění zemním 
plynem pro domácnosti 
s nízkou spotřebou a malou 
vytápěnou plochou

Musíme si také uvědomit, že nízká 
cena tříděného uhlí je možná jen díky 
tomu, že do nákladů producentů 
či spotřebitelů nejsou započítány 
tzv. externí náklady (konkrétně 
škody zejména na zdraví lidí, které 
jsou s pálením uhlí spojeny a mají 
konkrétní ekonomické dopady ve for-
mě pracovní neschopnosti či nákladů 
na léčbu, jež nakonec musíme 
všichni zaplatit, i když uhlím doma 
netopíme).

uhlí zůstává jednou z nejvážnějších pří-
čin znečištění ovzduší a bylo by smyslu-
plné, kdyby stát vložil část prostředků, 
jež za těžbu inkasuje, právě do programu, 
který znečištění omezuje. 

Nyní jsou zisky těžebních firem enorm-
ní a v některých případech odcházejí 
do daňových rájů – například z velkolomu 
Vršany s největšími zásobami hnědého 
uhlí v ČR odtékají peníze do neprůhledné 
kyperské firmy finančníka Pavla Tykače. 
Pokud bude sazba pro hnědé uhlí zvýšena 
na minimálně 10 % tržní ceny, bude vyšší 
i motivace využívat uhlí efektivně (tedy 
v teplárnách) a neplýtvat jím v uhelných 
elektrárnách a domácích topeništích, 
čímž se budou naplňovat i cíle Státní 
energetické koncepce ČR.

Podle zkušeností s kotlíkovými dota-
cemi v Moravskoslezském kraji lze dota-
ce na výměnu zdroje lokálního vytápění 
doplňovat z rozpočtu krajů a obcí. Mo-
ravskoslezský kraj přispíval žadatelům 
částkou 7 500 korun na projekt a něko-
lik desítek obcí se rozhodlo přispět ža-
datelům z vlastního rozpočtu částkou 
od 2 000 do 15 000 korun na projekt. 

Jménem zákona, čisté kotle 
a kamna!

Aktuálně zákon o ochraně ovzduší za-
kazuje spalovat palivo horší než hnědé 
uhlí (například uhelné kaly či odpadky) 
a od 1. září 2022 bude zakázáno provozo-
vat nejstarší kotle (1. a 2. emisní třídy). Již 
od 1. ledna 2018 se nesmějí vyrábět (ale 
smějí se doprodávat a provozovat) ani 
lepší kotle 3. emisní třídy a zastavení výro-
by stihne od 1. ledna 2020 i 4. a 5. emisní 
třídu. Poté bude možné vyrábět jen kotle 
splňující nejpřísnější kritéria (tzv. ekode-
sign). Hnutí DUHA navrhuje, aby zákon 
po vzoru Polska dal obcím právo na jejich 
území zcela zakázat topení hnědým uhlím. 
Využije toho nejspíše jen omezený počet 
obcí (v Polsku mimo jiné Krakov), které 
tím však mohou vyřešit například akutní 
problém s několika málo zdroji, jež obtě-
žují celou obec. 
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Zároveň je novelou zákona o ochra-
ně ovzduší potřeba zakotvit postupné 
plošné zpřísňování požadavků na pro-
vozované kotle. Kotle 1. a 2. třídy budou 
zakázány 8 let po ukončení jejich výro-
by. Logicky by tedy měl zákon o ochra-
ně ovzduší stanovit zákaz kotlů 3. třídy 
od roku 2026 a kotlů 4. a 5. třídy od roku 
2028. Zároveň by měl zákon o ovzduší 
od roku 2028 zakázat využívání kamen, 
která nesplňují nařízení EU 1185/2015 
(ekodesign lokálních topidel), k vytápění 
trvale obývaných objektů. 

Úplný plošný zákaz topení hnědým 
uhlím je vhodné zavést od roku 2030. 
Dá se totiž předpokládat, že v té době již 
bude tříděného uhlí nedostatek a kvalitní 
hnědé uhlí se bude moci využívat primár-
ně pro efektivní a daleko čistší teplárny. 
Novela zákona o ochraně ovzduší by 
měla přispět ke snížení znečištění rovněž 

úpravou pravidel pro revize kotlů na pev-
ná paliva. Povinná revize technického 
stavu a provozu kotle, která je zakotvena 
v aktuálním zákoně, by měla být doplně-
na o měření spalin pomocí analyzátoru.

Souběžně musejí novely zákonů samo-
zřejmě řešit i další zdroje. Například mu-
sejí zajistit, aby velké uhelné elektrárny 
a teplárny splňovaly nové limity pro zne-
čištění ovzduší a nevypouštěly nadměrné 
znečištění na základě výjimek z limitů, 
jako je tomu ve většině případů nyní. Ale 
musejí také dát obcím větší pravomoce 
a větší odpovědnost za řešení znečištění 
z dopravy.

Zdraví je k nezaplacení

Realizovat tento návrh Hnutí DUHA by 
znamenalo změnit několik zákonů a vy-
naložit 40 miliard korun. Je však velmi 

pravděpodobné, že náklady na léčbu ne-
mocí, na zdravotní neschopnosti a další 
dopady spojené se současným znečiště-
ním z uhelných kotlů a kamen jsou každý 
jednotlivý rok vyšší než oněch 40 miliard 
korun. 

Ale nejde přece jen o peníze – na kon-
ci by bylo výrazné zlepšení kvality ži-
vota lidí v České republice. Z dnešních 
60 procent lidí zasažených nadlimitním 
znečištěním by se podstatná část mohla 
zhluboka nadechnout, neboť konec uhlí 
v kotlích a kamnech přinese téměř úplné 
vymizení karcinogenního benzo(a)pyre-
nu v ovzduší. Podle dostupných modelů 
by to znamenalo až o několik tisíc přípa-
dů rakoviny ročně méně. A to se nedá vy-
vážit žádnou finanční částkou.
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téma

SBOHEM, JEDNORÁZOVÉ PLASTY!
Lidstvo používá plasty přes sto let. Život 
bez nich si už neumíme ani představit. 
Oblékáme si plastové oblečení a bydlíme 
v domech z plastu. Sedíme na plastové 
židli a u plastového stolu jíme potraviny 
z plastových obalů plastovým příborem. 
Zkrátka plasty jsou všude, kam se podívá-
me. Bohužel doslova.

Globální roční produkce plastů již 
překročila 320 milionů tun. Z toho je recy-
klovaných pouze 9 % a až 13 milio nů tun 
plastů (4 % světové roční produkce) končí 
každý rok nekontrolovatelně v oceánech 
a životním prostředí. Jen státy Evropské 
unie vypustí ročně do moří 150 až 
500 tisíc tun umělohmotných odpadů. 
V Tichém oceánu plovoucí plasty vytvořily 
dokonce další kontinent. Jejich rozklad 
trvá stovky let, a protože se neustálou 
fragmentací zmenšují, oceány jsou plné 
tzv. mikroplastů – částeček menších než 
5 mm, z nichž se stává „plastová polévka“. 

Mikroplasty byly nalezeny rovněž 
v půdě, ovzduší, pitné vodě, kuchyňské 
soli, ale překvapivě i v medu nebo rybách. 
Jen země Evropské unie vypouštějí každý 
rok do životního prostředí 75 až 300 tisíc 
tun mikroplastů ročně, což je množství 
odpovídající 10 až 35 tisícům plných 
popelářských aut. Vědci přitom doposud 
neznají vliv mikroplastů na lidské zdraví. 
Pozitivní však určitě nebude. 

Plasty se tak stávají hrozbou, na kterou 
se Evropská komise rozhodla reagovat. 
A není sama. Problematika se řeší také 
na úrovni OSN, G7 i G20. Přestože je 
Evropská unie zodpovědná zřejmě jen 
za zlomek světového znečištění, chce být 
lídrem, který bude tento problém řešit 
a půjde příkladem ostatním zemím světa.

Reakce Evropské unie byla skutečně 
velmi rychlá a Hnutí DUHA se na ní 
bezprostředně podílelo. V lednu 2018 
zveřejnila „Strategii pro plasty“ a již 

v květnu představila návrh směrnice 
omezující vliv jednorázových plastů 
na životní prostředí. Do loňských Vánoc 
se nad obsahem směrnice shodly všechny 
tři orgány Evropské unie, tedy komise, 
parlament i rada sestávající ze zástupců 
vlád členských zemí. 

Po schválení Evropským parlamentem 
a vydáním ve věstníku se směrnice stává 
závaznou pro všechny členské státy, které ji 
budou muset do 24 měsíců implementovat 
do svých zákonů. Legislativa omezující 
plasty tak prošla jedním z nejrychlejších 
procesů v celé historii Unie.

Zákazy, omezení i požadavky 
na sběr odpadků

A co je vlastně obsahem směrnice o ome-
zení vlivu některých plastových výrobků 
na životní prostředí? Evropská komise 
si v plastové strategii vytyčila cíl, aby 
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vlhčené ubrousky, balónky, rybářské 
náčiní a tabákové výrobky s filtrem. 
Členské země zajistí do konce 
roku 2024 (u tabákových výrobků 
již do 5. 1. 2023), aby výrobci 
uvedených produktů hradili náklady 
na informační kampaň, sběr odpadů 
z těchto výrobků, přepravu a úpravu, 
ale také náklady na čištění životního 
prostředí od těchto výrobků (netýká 
se rybářského náčiní).

•	 Požadavek	 na	 tříděný	 sběr:	ná-
pojové láhve o objemu do 3 litrů. 
Členské státy EU učiní takové 
kroky v oblasti tříděného sběru 
a následné recyklace těchto láhví, 
aby bylo do roku 2025 tříděno 
77 % hmotnosti láhví a do roku 
2029 90 % hmotnosti láhví. Členské 
státy EU si dále nastaví vlastní cíle 
pro minimální roční míru sběru 
rybářského náčiní.

 
Mnoho detailů musí Evropská komise 

ještě vyjasnit. Nicméně je evidentní, kam 
směrnice míří. Můžeme očekávat, že vý-
robci jednorázových plastů ponesou nejen 
náklady na sběr, ale dokonce i na čištění 
životního prostředí od svých výrobků. 
Pravidelný úklid řek, příkopů a lesů už 
tedy nebude záležitostí dobrovolníků, ale 
samotných výrobců.

Směrnice také v podstatě tlačí členské 
země k zálohování jednorázových plas-
tových láhví, protože nikde na světě 

do roku 2030 byly na trhu EU všechny 
plastové obaly buď znovupoužitelné, 
nebo recyklovatelné. 

Návrh směrnice se pomocí různých 
opatření zaměřuje zejména na omezení 
plastových odpadů, které se v největším 
množství objevují na evropských plážích:
•	 Snížení	 spotřeby: pro nápojové 

kelímky (včetně víček) a jídelní 
boxy. Směrnice požaduje, aby 
členské země zajistily snížení jejich 
spotřeby mezi lety 2022 a 2026.

•	 Zákaz	uvádění	na	trh:	pro vatové 
tyčinky s plastovým tělem, příbory, 
talíře, brčka, nápojová míchátka, 
tyčinky od balónků, výrobky 
z oxo-degradabilních plastů (plasty 
vyrobené z ropy a obsahující látku, 
která způsobí jejich rychlejší roz-
pad na mikroplasty) a výrobky 
z expandovaného polystyrenu (jí-
delní boxy a nádoby pro nápoje). 
Směrnice požaduje, aby tyto vý-
robky nebyly ve členských zemích 
uváděny na trh po roce 2021.

•	 Požadavky	 na	 výrobky:  pro 
plastové láhve o objemu do 3 litrů. 
Členské země EU mají do roku 2024 
zajistit, aby plastové láhve do 3 litrů 
neměly odnímatelné víčko. Dále 
zajistí, aby od roku 2025 byly PET 
láhve vyráběny minimálně z 25 % 
z recyklovaného plastu a od roku 
2030 všechny plastové láhve 
minimálně z 30 % z recyklovaného 
plastu.

•	 Požadavky	na	 značení	 výrobků:	
dámské	hygienické vložky, tam-
pony a tamponové aplikátory, 
vlhčené ubrousky, tabákové vý-
robky s filtrem a kelímky na nápoje. 
Směrnice požaduje, aby od roku 
2021 tyto výrobky obsahovaly 
informaci o obsahu plastů a o způ-
sobu nakládání s nimi poté, co se 
stanou odpadem.

•	 Rozšířená	zodpovědnost	výrobců: 
jídelní boxy, balíčky a obaly, ná-
pojové láhve o objemu do 3 litrů, 
lehké plastové odnosné tašky, 

nedokázali vysbírat pomocí dobrovolného 
kontejnerového sběru více než 70 % plas-
tových láhví. Jediný známý způsob, jak 
toho docílit, je právě zálohování.

Pojďme příkladem

Evropská unie chce potvrdit vedoucí po-
stavení při řešení globálního plastového 
problému. Schválená směrnice navrhuje 
konkrétní opatření, jež by měla naplnit 
vizi oběhového hospodářství pro plasty. 
Nicméně řešení neleží pouze na Evropské 
komisi – konkrétní kroky musejí udělat 
národní orgány, kraje, města i průmysl. 

Pozitivních příkladů je již celá řada – 
od Buckinghamského paláce, jenž pře-
stal používat plasty na jedno použití, 
přes Brno, které má již několikátý rok 
k dispozici opakovaně použitelné hrnečky 
v období vánočních trhů, až po rozvíjející 
se síť bezobalových obchodů nabízejících 
kvalitní nebalené zboží. Pochvalu si zaslouží 
také ministr životního prostředí Richard 
Brabec se svou iniciativou #dostbyloplastu, 
která apeluje na prodejce, aby dobrovolně 
omezili používání jednorázových plastů.

Ostatně i každý z nás může omezit vliv 
plastů na životní prostředí. Přičemž platí, 
že kdo není součástí řešení, je součástí 
problému.



Podpořit lidi, kteří chtějí přeměnit své okolí, například park, náves, náměstí, komunitní centrum, 
společenský sál nebo třeba zarostlý plácek. To je cílem programu, který letos spouští Nadace Via. 
Nese název Místo, kde žijeme a představila nám ho programová manažerka Pavla Jenková.

ZMĚNIT K LEPŠÍMU MÍSTO, KDE ŽIJEME

Můžete přiblížit, co je hlavní myšlenkou programu?
V rámci podpořených projektů lidé společně plánují podobu místa pro setkávání, diskutují o ní a hlasují o její konečné 
podobě. Poté se pravidelně potkávají na brigádách, kde mají příležitost, aby se více poznali a možná spolu i poprvé mluvili. 
Celou dobu táhnou za jeden provaz a společnou prací zlepšují život ve své obci či městě. A má to výsledek – nejen že společ-
ně vytvoří prostor, který slouží celé komunitě, ale zároveň ochutnají, jaké to je podílet se na něčem, a tím se zvyšuje jejich 
chuť do další práce. Chceme, aby takto angažovaných lidí bylo v Česku co nejvíce. 

Jakou podporu lidem nabízíte?
V programu poskytujeme jednak finanční podporu, a to grant ve výši od 100 000 až do 500 000 korun. Grant je určen 
na úpravu veřejného prostranství nebo vnitřních prostor, které mají sloužit k setkávání místní komunity. Ale finance nepo-
važujeme za to nejdůležitější. Celým programem provází konzultant či konzultantka, kteří jsou odborníky na zapojování 

Programová manažerka Pavla Jenková
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MÍSTO, KDE ŽIJEME

PROGRAM PRO VŠECHNY, 

KTEŘÍ CHTĚJÍ PROPOJIT MÍSTNÍ 

LIDI, NEZISKOVÉ ORGANI-

ZACE, FIRMY A INSTITUCE 

A VYBUDOVAT MÍSTO PRO 

SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ – AŤ UŽ 

JDE O PARK, NÁVES, NÁMĚSTÍ, 

MALÝ ZAROSTLÝ PLÁCEK, 

KOMUNITNÍ CENTRUM, NEBO 

SÁL V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ.

PROGRAM JE URČENÝ PRO 

MENŠÍ OBCE A MĚSTA, 

KTERÝM CHYBÍ PROSTOR 

PRO SETKÁVÁNÍ A JEJICHŽ 

OBYVATELÉ SE CHTĚJÍ NAUČIT 

PARTICIPATIVNÍM METODÁM. 

V ROCE 2019 BUDOU POD-

POŘENY TŘI OBCE V ČESKÉ 

REPUBLICE, PRO NĚŽ JE 

PŘIPRAVEN GRANT VE VÝŠI 

AŽ 500 000 KČ, ODBORNÝ 

KONZULTANT, TŘI SEMINÁŘE 

A PODPORA NA DALŠÍ DVA 

ROKY.  

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE 
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veřejnosti. Na místě pak pořádáme až tři semináře o tom, jak zapojovat veřej-
nost, jak shánět a využívat lokální zdroje nebo o tématu, které v obci rezonuje. 
Na seminář může přijít kdokoli z podpořené obce, ale i ze sousedství. Chceme, 
aby se dobrá praxe šířila i za hranice obce. Naším cílem je zajistit, aby celý 
projekt fungoval co nejlépe a měl reálné výsledky.

Kdo se může zapojit?
Zapojit se mohou týmy z menších měst a obcí, ve kterých lidé narážejí na ab-
senci místa k setkávání a trávení společného času, pokud mají motivaci naučit 
se, jak zapojovat veřejnost a tyto principy prosazovat i po skončení projektu.

Co může člověk jako jednotlivec udělat, aby se mohl vašeho projektu 
zúčastnit?
Projekt může podat vedení obce či města nebo nezisková organizace, která 
v místě působí. Důležité je, aby žadatel nepodával žádost sám, ale měl kolem 
sebe vytvořený tým lidí a subjektů, kteří do toho půjdou s nadšením a sdílenou 
vizí, že něco dělají pro dobro své komunity. 

V současné společnosti je pro lidi často náročné spojit se v nějaké myš-
lence. Může program, jako je tento, bořit mezi lidmi mantinely a spojo-
vat je k nějaké činnosti?
Máme zkušenosti, že když lidé společně něco tvoří, buduje to lepší vztahy mezi 
nimi a oni sami získávají hlubší vztah k místu, kde žijí. V několika obcích se 
dokonce znesvářené strany usmířily nebo se spolu začali po letech bavit dva 
rozhádaní sousedé. Během programu se lidé sejdou na plánovacích setkáních, 
mají možnost jet společně na výlet a také se pravidelně potkávají na brigádách. 
Během toho si vyzkoušejí, jak spolu konstruktivně diskutovat a budovat kon-
senzus. Na začátku to není jednoduché, ale v průběhu projektu si tento způsob 
komunikace osvojí. Různá nedorozumění mezi lidmi vznikají právě z toho, 
že se navzájem málo znají a nejsou schopni spolu komunikovat a na něčem se 
domluvit. 

Kdy program spustíte a jak dlouho potrvá?
Pokud vše dobře dopadne, vyhlásíme nový ročník v dubnu 2019. Program 
je dvouletý a potrvá do konce roku 2020. Nově chceme program vyhlašovat 
každý rok vždy na jaře, a podpořit tak větší počet obcí. Zájemcům doporučuji 
sledovat naše webové stránky, kde se také mohou přihlásit k odběru newslette-
ru Via Café, aby jim nic o našich programech neuniklo.

Tento program nespouští Nadace Via poprvé. Změnilo se něco za dobu 
jeho trvání? A vzpomenete si na nějaké zajímavé projekty z minulých 
let?
Program běží již 18 let a po celou dobu se ho snažíme přizpůsobovat potřebám 
jednotlivých obcí a komunit. Letos chceme co nejvíc pravidel zrušit a společně 
je nastavovat až s lidmi, které podpoříme. Zajímavých projektů byla celá řada, 
ale mým srdcovým je budování návsi v Markoušovicích na Trutnovsku. Je to 
dlouhá obec, ve které se lidé z jednoho konce neznali s lidmi z druhého konce, 
a navíc jim chyběl venkovní prostor pro setkávání. Místní se rozhodli, že dávno 
zaniklou náves znovu vybudují. Za rok a půl se ze zeleného, bažinatého plácku 
v centru obce stala krásně upravená náves, na které nechybí přírodní amfiteátr, 
altán, zvonička, informační tabule o historii obce ani herní prvky pro děti. Obnovily 

V Markoušovicích na Trutnov-
sku si lidé na zeleném plácku 
vybudovali novou náves.
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rozhovor

se tu kulturní a společenské akce a sousedé se nyní 
pravidelně setkávají na dalších brigádách a společně 
se pouštějí do opravy dalších míst.

Můžete zmínit ještě nějaký další příběh, který vás 
zaujal?
V malé obci Bečice na Táborsku se zase roky táhly 
majetkové spory o plácek před místní hasičskou zbroj-
nicí. A právě ten se stal místem, které lidé společně 
upravili na fotbalové hřiště, altán s venkovním grilem 
a posezením, dětskými prolézačkami a krásnou zelení 
kolem. Na slavnostním otevření se pak sešla celá obec 
a v přátelském duchu zapila staré spory. Pokud tudy 
budete projíždět, určitě se zastavte na návštěvu. Více 
podobných příběhů můžete najít ve Viablogu na na-
šich stránkách.

Dají se vysledovat nějaké změny v projektech, 
se kterými lidé přicházeli třeba před deseti lety 
a které se objevují nyní?
Současné projekty, stejně jako před deseti nebo osm-
nácti lety, reagují hlavně na pasivitu místních, absenci 
míst k setkávání a nefungující sousedské vztahy. Ale 
je pravda, že dříve bylo více projektů typu „chceme 
vybudovat náves“, zatímco nyní převládá spíše „chce-
me propojit místní“. Ta potřeba participace je v české 
společnosti čím dál větší. 

Co vás osobně na této práci nejvíc baví?
Program je založen na blízkém vztahu nadace a pod-
pořených lidí – jsme v častém kontaktu prostřednic-
tvím e-mailu a telefonu, ale často do obcí i vyjíždíme. 
Baví mě, že potkávám mnoho skvělých lidí, kteří 
nesedí doma na zadku. Spousta z nich se mezitím stala 
mými dobrými přáteli – jsme v kontaktu i po skončení 
projektu, sledujeme, co kdo dělá, a navštěvujeme se. 
Třeba ve zmíněných Markoušovicích jsem od té doby 
byla mockrát a vždy se tam ráda vracím. Vidět na vlast-
ní oči, jak se ta místa mění k lepšímu, jak v projekto-
vých týmech rostou velké osobnosti a komunitní lídři 
a jak se vztahy v obcích zlepšují, to je pro nás v nadaci 
velkou motivací. 

Jaká je obvykle budoucnost podpořených projektů?
Za 18 let, kdy tento program nabízíme, víme, že jeho 
dopad na zapojené komunity je velký. Nejde o jedno-
duchou věc – ta cesta je mnohdy strastiplná a vyčer-
pávající, to musím přiznat. Ale podpořili jsme už 66 
obcí a v 90 % z nich to funguje i po skončení projektu. 
To je myslím ta nejlepší motivace, proč by se potenci-
ální žadatelé měli do programu přihlásit. A to mi dává 
i energii do další práce. 

V Krásnu na Sokolovsku se do brigád zapojili i ti 
nejmenší. 

Na plánovací setkání v Bečicích přišli všichni místní 
obyvatelé i chalupáři. 
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kampanický plán TEXT: JANA VONDROVÁ

Lepší lesní zákon, čistější ovzduší nebo 
zdravější potraviny. Nejen to chce v le-
tošním roce Hnutí DUHA prosadit. Po-
dívejte se na naše plány.

Zachraňme lesy
Naše lesy i letos na mnoha místech ploš-
ně hynou. Pestré a zdravé budou jen teh-
dy, bude-li se v nich hospodařit šetrně 
s ohledem na přírodu. Tomu však mimo 
jiné brání zastaralá lesnická legislativa 
a stávající pravidla rozdělování dotací. 
Proto je naším úkolem pro tento rok pro-
sadit změnu alespoň těch nejvíce nesmy-
slných pravidel v lesním zákoně, která 
přírodě blízkému hospodaření brání. 
Zasazovat se budeme i o lepší pravidla 
dotační politiky, aby v dalších letech mi-
liardové příspěvky proudily na udržitel-
né lesní hospodářství, a ne na bezhlavý 
nákup strojů a výstavbu dalších lesních 
asfaltek.

Čisté zdroje energie pro obce 
a rodiny
Klimatická změna pokračuje a rozvoj ob-
novitelných zdrojů u nás stagnuje. V zá-
věru minulého roku předložila ministry-
ně průmyslu a obchodu nové plány pro 
jejich rozvoj, který však zdaleka nevyu-
žívá potenciálu České republiky. Opo-
míjí řešení pro modernizaci energetiky 
a podceňuje schopnosti obcí a občanů, 
kteří by mohli těžit z posílení energetické 
soběstačnosti. Vytvořili jsme silné spoje-
nectví s obcemi a moderním průmyslem 
a rozběhli veřejnou debatu o rozvoji ob-
novitelných zdrojů v médiích. Letos bu-
deme prosazovat zvýšení českého cíle pro 
obnovitelné zdroje energie i kvalitní no-
velu zákona, která nastaví jejich rozum-
nou podporu. Chceme prosadit zejména 
motivační podmínky pro komunitní pro-
jekty a samovýrobce.

Cirkulární Česko se blíží
Letos proběhne zásadní diskuze o nových 
zákonech, které by měly zajistit, aby pří-
rodní suroviny českou ekonomikou ne-
protékaly na cestě z dolů na skládky, ale 
využily se opakovaně. Bude také potřeba 
zavést omezení jednorázových plastů, 
na němž se Česká republika dohodla 
s ostatními státy Evropské unie. Bude-
me prosazovat co nejrychlejší omezení 
skládek a snížení množství směsných 
odpadů v obcích. K tomu bude potřeba 
zvýšit dlouhodobě nízký skládkovací po-
platek, přičemž slevu ze zvýšení by měly 
získat obce, jejichž občané zodpovědně 
třídí odpad. Odpady vznikají u každého 
z nás. Proto zapojíme veřejnost: poskyt-
neme lidem tipy, jak omezit odpady v do-
mácnosti, a společně budeme apelovat 
na politiky. 

Šumavská divočina si zaslouží 
ochranu
Novela zákona o ochraně přírody, kterou 
se nám podařilo spolu s vámi prosadit 
před necelými dvěma lety, je důležitým 
krokem vpřed. Zákon nyní říká, že cílem 
národních parků je ochrana divoké příro-
dy na více než polovině jejich území, ale 
nespecifikuje odkdy. Teprve schválení 
nové zonace pro každý národní park sta-
noví, kde bude chráněna divoká příroda 
příštích 15 let, kde se bude moci lesnic-
ky zasahovat a na kterých místech bude 
povolena výstavba. Rozhodování o nové 
zonaci národního parku Šumava nás 
čeká letos. Spolu s vědci jsme na základě 
odborných dat připravili možnou podo-
bu této zonace, která jasně ukazuje, že již 
nyní lze chránit divočinu na více než po-
lovině parku. Celý rok budeme usilovat 
o to, aby se co nejvíce cenných divokých 
míst Šumavy dočkalo potřebné ochrany 
a lidé je mohli obdivovat.

Ofenziva proti neviditelnému 
zabijákovi
Loni jsme sestavili plán, jak vyčistit 
ovzduší od prachu a rakovinotvorných 
látek z domácích kotlů a kamen. I díky 
nám skončilo nesmyslné dotování kotlů 
na uhlí v rámci kotlíkových dotací, a ev-
ropské peníze tak budou skutečně po-
máhat. Letos chceme prosadit, aby stát 
pomáhal s čistým vytápěním i chudým 
domácnostem. Budeme usilovat i o zvý-
šení těžebních poplatků. Postavíme se 
proti tomu, aby uhelné elektrárny v ČR 
dostávaly výjimky z limitů na ochranu 
našeho zdraví nebo mohly více plýtvat 
palivem. Pokud se chceme zbavit smogu 
a adekvátně přispět k zastavení změny 
klimatu na relativně bezpečné úrovni, je 
postupné ukončení spalování uhlí v do-
mácích i elektrárenských kotlích v násle-
dujících deseti letech nezbytné. 

Zdravá krajina, zdravé 
potraviny
Letos startuje dekáda rodinných farem, 
kterou vyhlásilo OSN. Tyto farmy jsou 
garancí dobré péče o půdu a krajinu 
i zdrojem kvalitních potravin. Budeme 
proto pomáhat lidem a drobným far-
mářům, aby k sobě našli cestu a navzá-
jem si byli prospěšní – především skrze 
náš webový adresář farmářů. Jedná se 
o mapu, která obsahuje kontakty a in-
formace o činnosti a nabídce téměř 800 
českých farem. Chceme ji dále rozvíjet 
tak, aby co nejlépe plnila svůj účel. Bu-
deme také nadále prosazovat omezení 
používání nebezpečných pesticidů, jako 
je glyfosát.

CO LETOS PLÁNUJE HNUTÍ DUHA?
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zelená domácnost

Potraviny od místního 
farmáře na vašem stole

Pokud se zajímáte o životní prostředí, stav okolní krajiny a způsob na-
kládání s přírodními zdroji, váš každodenní nákup potravin se pravdě-
podobně neřídí akční nabídkou supermarketového řetězce. 
Zřejmě neplesáte nad celoroční nabídkou španělských rajčat, která 
se sklízejí napůl zelená a dozrávají v umělých podmínkách až cestou 
na váš stůl, ani nad cibulí z Holandska, máslem z Polska, jogurtem 
v pestrobarevném plastu s nekonečným výpisem složení či nad ma-
sem z velkochovu, byť třeba českého. 
Vaše oči a chutě se spíš toužebně otáčejí za svazkem šťavnatých mrkví 
různých barev, rudými rajčaty dozrálými na keři a poctivým farmář-
ským jogurtem či máslem, ideálně z vašeho regionu nebo alespoň 
z České republiky. A pokud ne, tak by rozhodně měly! 
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TEXT: KLÁRA KYRALOVÁ, FOTO: UNSPLASH

se na návštěvě předem. Případně můžete 
zkusit štěstí – pokud bude mít farmář zrov-
na čas, jistě vám rád své produkty, které má 
aktuálně v nabídce, prodá. Při pravidelném 
odběru se pak domluvíte na způsobu, který 
bude vyhovovat vám oběma. 

Přímý prodej z farmy má řadu výhod pro 
vás i pro farmáře – vy poznáváte lidi a pro-
středí, odkud vaše jídlo pochází, a farmář 
zase vidí zájem o své produkty a může vám 
je prodat za cenu výhodnou pro obě strany. 
Tento typ nakupování ale může být časově 
náročný jak pro vás, tak pro zemědělce.

Jídelníček každému na míru
Jestliže nechcete pravidelně jezdit naku-
povat jídlo přímo na farmy, existují i další 
možnosti. Někteří zemědělci nabízejí mož-
nost rozvozu svých produktů, ať už konkrét-
ních balíčků na objednávku, nebo formou 
„bedýnek“. V případě bedýnek obvykle pla-
títe předem domluvenou částku za předem 
domluvený objem produktů, přičemž kon-
krétní obsah se liší podle aktuální sezónní 
nabídky. V pravidelných intervalech pak 
dostáváte farmářské produkty bez nutnosti 
kamkoli jezdit a přemýšlet, co nakoupíte. 

V poslední době vzniklo také mnoho 
menších firem, které bedýnky sestavují 
z nabídky více farem tak, aby jejich ob-
sah pokrýval celou škálu obvyklé spotřeby 
potravin od zeleniny a ovoce přes mléčné 
a zpracované produkty až po maso. Nebo 
si u nich můžete nakoupit farmářské potra-
viny z různých farem dle vlastního výběru 
i času dodání. Tento způsob je zřejmě nej-
jednodušší a pro spotřebitele nejflexibil-
nější. Na druhou stranu je potřeba počítat 
s tím, že takto nakoupené produkty budou 
logicky o něco dražší, než když si je koupíte 
sami přímo od vybraného farmáře. 

Komunitou podporované 
zemědělství
Dlouhodobým způsobem, jak si zajistit 
pravidelný přísun místních potravin a zá-
roveň účelně podpořit konkrétního místní-
ho zemědělce, je komunitou podporované 
zemědělství (KPZ). U nás je tento koncept 
relativně nový, avšak v zahraničí funguje 

už několik desetiletí. Jedná se v podstatě 
o partnerství mezi zemědělcem a spotřebi-
telem stvrzené smlouvou. 

Spotřebitel koupí předem domluvený 
podíl úrody, a má tak jistotu zásobování 
kvalitními a čerstvými produkty po smlu-
vené období. Farmář má naopak jistý odbyt 
i finance nutné na zajištění produkce. KPZ 
je postaveno na solidaritě (spotřebitelé sdí-
lejí bohatství sklizně, ale i případnou neú-
rodu způsobenou například klimatickými 
podmínkami) a živé komunitě: odběratelé 
se mohou se zemědělcem domluvit na ná-
hradě části platby vlastním zapojením 
do zemědělských prací, mohou společně 
plánovat, co a jak bude hospodářství pro-
dukovat a v průběhu sezóny se setkávat 
na farmě nebo jiném místě, a navázat tak se 
„svým“ zemědělcem skutečně úzký vztah. 
V současnosti u nás existují desítky tako-
vých skupin po celé republice a nové stále 
vznikají.

Zajímejme se o možnosti
Trh se samozřejmě neustále rozvíjí 
a vznikají různé další formy prodeje. Far-
mářské potraviny se dostávají i do kon-
venčních obchodů, a dokonce i do online 
prostoru, takže je můžete stále častěji 
nakupovat jak v klasických obchodech, 
tak i přes internet. Každý z vás si tak ur-
čitě najde vhodnou kombinaci způsobů 
nákupu místního jídla, která bude vyho-
vovat právě vám. Ať už budete nakupovat 
(místní) potraviny jakkoli, vždy se zají-
mejte o místo původu i způsob produkce 
nebo zpracování. 

Dostali jste právě chuť začít s nakupová-
ním potravin od našich farmářů, ale nevíte, 
kde je najít? Podívejte se na náš adresář far-
mářů: www.adresarfarmaru.cz. Mapujeme 
v něm všechny výše zmíněné možnosti ná-
kupu místních potravin – od farem prodá-
vajících ze dvora přes bedýnky a farmářské 
obchody až po KPZky. Místo, se kterým 
máte osobní zkušenost, můžete na webu 
i ohodnotit. A pokud tam chybí, můžete 
nám o něm přes web dát vědět a my ho 
do mapy rádi přidáme. 

Co je místní, to se počítá
Místní jídlo je nejenom čerstvé a bez zby-
tečné chemie nutné k jeho přepravě přes 
půl zeměkoule, ale také mnohem pestřej-
ší a chutnější. A především jeho nákupem 
nepodporujete drancování přírodních zdro-
jů, spotřebu fosilních paliv ani exhalaci 
zplodin z dopravy, ale naopak rozvoj na-
šeho venkova a zemědělství a péči o čes-
kou půdu a krajinu. Také ovšem záleží, 
jaké zemědělce a zpracovatele konkrétně 
svým nákupem podporujete.

Nejlepším řešením je nakupovat po-
traviny přímo od drobných zemědělců, 
kteří hospodaří šetrně k půdě a přírodním 
zdrojům. Nejlépe tedy těch s certifikací 
bio. Nakupování od místních zemědělců 
má také tu výhodu, že producenta svého 
jídla znáte, a můžete tak sami posoudit, 
jestli vám jeho způsob hospodaření vyho-
vuje. A můžete mu to dát při svých osob-
ních setkáních najevo. 

Z trhu, nebo ze dvora?
Od místních farmářů můžete nakupo-
vat několika způsoby. Jedním z nich jsou 
trhy. Nakupování na trhu má tradici i určité 
kouzlo. Je ale potřeba dobře zhodnotit, kdo 
a jaké potraviny na trzích prodává – občas 
se tam totiž kromě samotných producentů 
zatoulají i pouzí překupníci, kteří nabízejí 
dovážené produkty nakoupené ve velko-
skladech. 

Správný trh by měl jasně odlišit skuteč-
né producenty, a pokud to nedělá, zeptejte 
se buď samotných stánkařů, zda prodávají 
vlastní produkci, nebo ještě lépe organizá-
tora trhu. Přinejmenším uvidí, že zákazníci 
mají zájem o lokální produkty. Bioprodejci 
musejí mít v každém případě na stánku vi-
ditelně vystavený certifikát.

Nejjistější a v mnoha ohledech i nejsym-
patičtější cestou je takzvaný nákup „ze 
dvora“, tedy přímo na farmě. Takový ná-
kup umožňuje většina farem, které produ-
kují skutečné potraviny. Větší farmy mají 
obvykle stanovené prodejní hodiny nebo 
přímo obchůdek na farmě, kde si můžete 
kdykoli během otevírací doby nakoupit. 
U menších zemědělců je dobré domluvit 
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Evropský parlament TEXT: ŽANETA GREGOROVÁ, JIŘÍ KOŽELOUH

NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE LIDÉ POCHYBUJÍ O SMYSLU EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO NÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT. 
PŘÍPAD BOJE ZA OMEZENÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉHO HERBICIDU GLYFOSÁTU V MINULÝCH MĚSÍCÍCH VŠAK POTVRDIL, ŽE SE 
EVROPŠTÍ ZÁKONODÁRCI DOKÁŽOU POSTAVIT ZA NAŠE PRÁVA. A UKÁZAL TAKÉ, ŽE ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ OPRAVDU 
NEDĚLÁ BÁJNÝ „BRUSEL“, ALE ČLENSKÉ STÁTY SAMOTNÉ. EVROPSKÝ PARLAMENT VELKOU VĚTŠINOU RAZIL ZÁKAZ 
POUŽÍVÁNÍ PRAVDĚPODOBNĚ KARCINOGENNÍHO GLYFOSÁTU. NAVRHOVAL DOSTATEČNOU LHŮTU, V RÁMCI KTERÉ 
BY SE MOHLI ZEMĚDĚLCI PŘIPRAVIT. MEZI MINISTRY ZEMĚDĚLSTVÍ OVŠEM NAKONEC MÍRNOU VĚTŠINOU ZVÍTĚZILO 
ROZHODNUTÍ POSUNOUT PRODLOUŽENÍ CELOEVROPSKÉ LICENCE O DALŠÍCH PĚT LET.

Není bez zajímavosti, že návrh usnesení 
v Evropském parlamentu podal český euro-
poslanec Pavel Poc (ČSSD) a k postoji pro 
zdraví a bezpečí obyvatel strhl i poslance 
z velkých a vlivných států. Škodlivé účin-
ky doložené mnoha nezávislými výzkumy 
nebo například i celoevropská iniciativa 
za zákaz glyfosátu s více 1,3 miliony pod-
pisů byly jedněmi z argumentů, který-
mi své rozhodnutí námi volení zástupci 
v Bruselu podložili. Finální verdikt byl ale 
dle pravidel EU na členských státech.

Důležitý krok vpřed už nyní

Přestože se glyfosát smí i nadále použí-
vat, nebyly snahy ekologických organizací 
(včetně Hnutí DUHA) a Evropského parla-
mentu zbytečné. Potvrzuje to i názor úřed-
níků českého Ministerstva zemědělství, 
že za dalších pět let už na zákaz glyfosátu 

ZELENÁ EVROPA, ZATÍM ALE 
S PŘÍMĚSÍ GLYFOSÁTU

dojde. K jeho omezování se přistupuje 
už i u nás. Ministr zemědělství Miroslav 
Toman na podzim doslova šokoval, když 
vyhlásil zákaz jeho plošného použití, aby 
následně toto rozhodnutí opět zmírnil. 
Zjistil totiž, že zemědělci údajně nemají 
za herbicid náhradu. 

Zatímco v jiných evropských zemích 
k zásadnímu omezení skutečně došlo, 
u nás zůstal nakonec jen zákaz desikace 
(dosoušení plodin před sklizní). Je to 
celkem důležitý krok vpřed. Avšak ani 
ten bohužel nezajistí, že na nás jedovatý 
herbicid nebude číhat v parcích a na polích.

Přijďte k volbám, má to smysl

Evropský parlament v letos končícím 
volebním období přispěl i k omezování 
emisí skleníkových plynů či k nedávné-
mu zákazu jednorázových plastů. Jestli 

v podobných opatřeních bude pokračo-
vat i následujících pět let, ovšem nyní 
záleží na nás všech – vybírejme proto své 
volené zástupce a zástupkyně zodpověd-
ně a s nadějí, ne se strachem. 

To nejmenší, co můžete udělat, je 
jít volit. Poznačte si v kalendáři datum 
24. a 25. května. Evropské volby se budou 
konat v obvyklých volebních místnostech 
od pátku 14.00 h. do soboty 14.00 h.

A pokud chcete udělat více, vyzvěte – 
tak jako my – své přátele a známé, aby 
k volbám přišli také. Na internetové 
stránce www.vimcoje.eu stačí vyplnit 
formulář a přidat se k nám, abychom 
výzvám čelili jako Evropa společně. 

Tento text vznikl za finanční podpory Evropské unie a vyjadřuje postoje autorů. Nevyjadřuje postoje Evropského parlamentu 
a ten za jeho obsah a použití není odpovědný.
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JAK „CHRABRÉ ŽENY KRUŠČICE“ 
UBRÁNILY ČISTOU ŘEKU

a Hercegovině,“ radovala se Amela Zukan. 
Zmíněnou přezdívku získaly místní oby-
vatelky poté, co byly v srpnu 2017 násilně 
napadeny policejními jednotkami při blo-
kování vjezdu těžké techniky. O několik dní 
později lidé nazvali ubráněný most „Most 
Hrabrih žena Kruščice“.

Aby modré srdce Evropy 
nepřestalo bít

V zastoupení právníka vedlo 810 obyvatel 
vesnice Kruščica soudní boj proti výstavbě 
elektráren po mnoho měsíců. O plánech 
na výstavbu vodního díla prý nebyli včas 
informováni. Už loni v červnu slavily or-
ganizace i jednotlivci z Koalice na ochranu 
řek Bosny a Hercegoviny vítězství, neboť 
stavebnímu záměru bylo odejmuto envi-
ronmentální povolení. Evropský parla-
ment navíc nedávno vynesl usnesení, 
které upozorňuje na environmentální 
rizika výstavby malých vodních elektráren 
a zdůrazňuje, že jsou v rozporu s envi-
ronmentálními normami Evropské unie. 

TĚSNĚ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY 
SLAVILO ENVIRONMENTÁLNÍ HNUTÍ 
V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ VELKÉ 
VÍTĚZSTVÍ. LIDÉ V OBCI KRUŠČICA 
DOSÁHLI U KANTONÁLNÍHO SOUDU 
ZRUŠENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO 
DVĚ VODNÍ ELEKTRÁRNY. STAVBY BY 
OHROZILY TAMNÍ ZDROJ PITNÉ VODY 
A TAKÉ NENÁVRATNĚ NARUŠILY TOK 
DIVOKÉ ŘEKY I OKOLNÍ NEDOTČENOU 
PŘÍRODU.

Místní na případ upozorňovali celoevrop-
ská média a více než 16 měsíců blokovali 
most přes řeku Kruščica, aby zabránili 
vjezdu stavební techniky. Na hlídkách se 
střídali ženy i muži, v parném létě i mrazi-
vých zimách. Na břehu řeky postupně vy-
budovali dřevěný přístřešek, ve kterém se 
scházeli. Pravidelně tam nosili jídlo a pití 
pro hlídkující sousedy a neopustili ho ani 
během zimních měsíců, kdy venkovní tep-
loty klesaly k patnácti stupňům pod nulou.

Lokálním aktivistům pomáhají také 
mnohé organizace, vedle skupiny Friends 
of the Earth Bosna and Hercegovina na-
příklad i česká Arnika. „Místní jsou z celé 
kauzy velmi unavení. Aby zabránili ilegál-
ní výstavbě, vytvořili systém směn a dnem 
i nocí blokovali most přes řeku. Střídala 
se celá vesnice a nějaký průlom už moc po-
třebovali. Mám obrovskou radost,“ uvedla 
za Arniku Zuzana Vachůnová, koordiná-
torka projektu na ochranu bosenských řek.

Únavu potvrzuje i jedna z takzvaných 
chrabrých žen Kruščice. „Jsme rádi, že 
konečně došlo k nějakému zlepšení a jsme 
upřímně vděčni všem organizacím a dob-
rým lidem za jejich podporu. V současné 
době jsme nejšťastnější vesnicí v Bosně 

TEXT: ŽANETA GREGOROVÁ 

Na projektu ochrany tamních divokých řek 
se podílí také Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR.

V zemi, která je právem nazývána mod-
rým srdcem Evropy, je přes 240 unikát-
ních vodních toků, z nichž většina má být 
v příštích letech zastavěna. Na říční síti 
Bosny už nyní stojí 120 přehrad. V součas-
né době se připravuje dalších více než tři 
sta projektů, což je jen sotva představitelné 
množství. V praxi to znamená přehrazení 
po každých 10 kilometrech řeky. 

Balkánské řeky nejsou pouze láka-
dlem pro milovníky vodních sportů. 
Četné krasové útvary, hluboké kaňony, 
vodopády či nížinné mokřady přitahují 
pozornost turistů, ale jsou také domo-
vem mnoha vzácných živočichů včetně 
69 endemických druhů ryb. Patří mezi ně 
například i ohrožený losos dunajský, kte-
rý byl v Česku vyhuben. Pokud se chcete 
přidat k protestu proti výstavbě elektráren 
na balkánských řekách, podepište petici 
na stránkách arnika.org.

Friends of the Earth
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názoryná domácnost

Vzhledem k tomu, že v nadcházejících 
letech se velmi pravděpodobně rozpadne 
většina nepůvodních českých smrkových 
lesů, je podoba jejich obnovy naprosto klí-
čová. Rozpadu lesů se už bohužel zabrá-
nit nedá, ale máme velkou příležitost ne-
opakovat již protentokrát chyby minulosti 
a pěstovat nové lesy tak, aby nadcházejícím 
kalamitám odolaly. 

Zjednodušeně řečeno, odolnost lesů 
může zajistit pouze jejich pestrost a dosta-
tečně vysoký podíl takzvaných meliorač-
ních a zpevňujících dřevin, tedy listnáčů 
a jedlí. A právě o velikost tohoto podílu se 
v roce 2018 vedly největší spory.

Vědci shodně říkají, že smrky se kvůli 
změně klimatu nejspíš ani nedožijí do-
spělosti, kdy by z nich byl dobrý výnos. 
Proč tedy někdo hájí pěstování smrků, 
když celé smrkové hospodaření s vel-
kou pravděpodobností skončí krachem? 
Těžko říct. Zdá se ale, že největší podíl 
na konzervativnosti smrkového přístupu 
mají značné investice, které školkaři vlo-
žili do předpěstování smrkových sazenic, 

ZALESŇOVACÍ VYHLÁŠKA: 
DLOUHÁ CESTA A STÁLE VZDÁLENÝ CÍL
NOVÁ VYHLÁŠKA URČUJE, JAKÉ DRUHY STROMŮ A V JAKÉM POMĚRU MOHOU VLASTNÍCI DO SVÝCH 
LESŮ VYSAZOVAT. UPŘÍMNĚ ZHODNOTIT, NAKOLIK JE TATO „ZALESŇOVACÍ“ VYHLÁŠKA S ČÍSLEM 
298/2018 SB. ÚSPĚCHEM, A NAKOLIK NAOPAK PROHROU, NENÍ TAK DOCELA SNADNÉ. PŘED JEJÍM 
ZVEŘEJNĚNÍM SE TOTIŽ OPROTI PŮVODNĚ PŘEDLOŽENÉMU TRAGICKÉMU NÁVRHU PODAŘILO 
DOSÁHNOUT ZNAČNÉHO ZLEPŠENÍ. PŘESTO JE ALE CELKOVÝ VÝSLEDEK STÁLE VÍCE NEŽ ROZPAČITÝ. 
PŘÍBĚH O TOM, JAK SE TATO ROZPORUPLNOST ZRODILA, KAŽDOPÁDNĚ POMÁHÁ NAHLÉDNOUT 
DO POLITICKÉHO DĚNÍ, KTERÉ BUDE PRO LESY KLÍČOVÉ I V LETOŠNÍM ROCE. 

připomínky od několika krajů a minis-
terstev. Hnutí DUHA zaslalo k vyhlášce 
deset zásadních připomínek a již na jaře 
2018 spustilo výzvu za odolné a zdravé 
lesy, kterou dosud podpořilo přes 19 000 
lidí. K samotné vyhlášce navíc napsalo 
osobní komentář více než 1 200 občanů – 
možná jste mezi nimi byli i vy. Stovky lidí 
se rovněž v září a říjnu obrátily osobním 
dopisem na premiéra, aby situaci řešil. 

Díky tlaku veřejnosti i jasnému tónu při-
pomínek Ministerstva životního prostředí, 
které podporovalo přírodě bližší druhovou 
skladbu budoucích lesů, se situace začala 
pozvolna měnit a Ministerstvo zemědělství 
ze svého plánu „hlavně při změně vyhlášky 
nic podstatného nezměnit“ mírně ustou-
pilo. Po půlročním projednávání tak byla 
alespoň zvýšena povinná výsadba listnáčů 
a jedle v nižších polohách a vyškrtnuty nej-
více rizikové návrhy. 

V mezirezortním řízení požadovalo 
Ministerstvo životního prostředí ČR zvý-
šit povinný podíl listnáčů a jedle mini-
málně na 60 až 80 % pro střední polohy 

dosud dobré finanční výsledky smrku, jež 
někteří vlastníci lesů a lesníci nerealistic-
ky promítají do budoucna, a také víra, že 
když se něco v celém sektoru pokazí, stát 
jej nenechá padnout, ale raději masivně 
nalije do neudržitelné praxe peníze.    

Od prvního „semínka“ až 
k prosazení vyhlášky

Celý příběh začal už na jaře roku 2017, 
kdy dostal ministr zemědělství od vlády 
úkol, aby připravil české lesnictví na ze-
silující změnu klimatu. Na základě toho 
přichystalo Ministerstvo zemědělství no-
velu zalesňovací vyhlášky. Ačkoli se tato 
vyhláška odvolávala na experty připra-
vený Národní lesnický program II i Ná-
rodní akční plán adaptace na změnu kli-
matu, které vyzdvihují potřebu nahradit 
smrky, její první verze paradoxně podíl 
listnáčů a jedlí nezvedla ani o píď.

 Ještě více zarážející je, že změnu Mi-
nisterstvo zemědělství nepřipouštělo ani 
bezprostředně poté, co v létě obdrželo 
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TEXT: JAN SKALÍK, FOTO: MARKÉTA JEDLIČKOVÁ

a pahorkatiny. Ministerstvo zemědělství 
jej ovšem zvýšilo jen o zhruba 10 % (z do-
savadních 15 až 30 % na 25 až 45 %). 
Navíc Ministerstvo zemědělství i přes 
námitky mnoha odborníků umožňuje na-
dále sázet jako zpevňující dřevinu i exo-
tickou douglasku tisolistou. 

Například v lesích na Vysočině, kde 
nyní smrkové lesy ve velkém hynou, tak 
budou moci vlastníci nebo správci lesů 
znovu zasadit třeba 65 % smrků, 10 % 
douglasky a jen 25 % ostatních listnáčů 
a jedle. A není to jen teoretická obava – 
na mnoha místech se skutečně dál sázejí 
smrky i na místech, kde jsou ohroženy 
hynutím. Na několika příkladech to Hnu-
tí DUHA dokládá v publikaci „Galerie 
smrků, které asi nepřežijí“, jež je dostup-
ná na adrese bit.ly/galerie-smrku.

Olše + bříza = lepší zítřky

Důležité zlepšení nicméně vyhláška přiná-
ší tím, že umožňuje obnovu kalamitních 
holin pomocí takzvaných přípravných 

dřevin, jako jsou bříza, jeřáb, vrby nebo 
osika, jež zlepší vlastnosti půdy zne-
hodnocené po holoseči. Vytvoří se tak 
stín pro buky či jedle, které není vhodné 
vysazovat na holiny pod přímý sluneční 
žár. Přípravné dřeviny zároveň pomohou 
citlivým lesníkům vytvořit rozmanitější 
věkovou strukturu budoucích lesů.

Rozpad lesů již nyní dosáhl hranice 
kalamity v sedmi krajích. Naše brožurky 
na webu www.zachranmelesy.cz s návo-
dem, jak pomoci bříze či olši vyrůst v čes-
kých lesích, se proto můžou hodit každé-
mu, kdo má chuť pomoci. 

Řešit následky nestačí

V letošním roce se oproti loňsku očekává 
více než dvojnásobný rozpad lesů. Přitom 
již nyní zůstávají v lesích miliony kubí-
ků nezpracovaného kůrovcového dřeva. 
Podle Ministerstva zemědělství má letos 
uschnout 50 milionů metrů kubických 
převážně nevhodně vypěstovaných smr-
kových lesů. I kdyby všechny české pily 

a zpracovatelé běželi celý rok naplno, ne-
zvládnou z toho zpracovat ani polovinu. 
Není dostatek strojů ani lidí, kteří by takové 
množství stromů pokáceli. Zřejmě tedy 
část suchých stromů zůstane stát a ochrá-
ní půdu před nejvážnějším rozpadem 
a erozí.

Ministerstvo zemědělství nyní začalo 
pracovat na dílčí změně zákona o lesích. 
Ovšem ani ta neřeší příčiny problému. 
Pro zvýšení odolnosti českých lesů je nut-
né změnit tento zákon od základů. Upravit 
se musejí i lesnické dotace, aby skutečně 
podporovaly ozdravení českých lesů a je-
jich adaptaci na klimatické změny. 

Náš balíček systematických opatře-
ní „Co dělat, abychom zachránili české 
lesy“, připravený ve spolupráci s desít-
kami odborníků, se momentálně pokou-
šíme prosadit v praxi, neboť vláda dosud 
namísto příčin lesní krize řeší hlavně její 
následky. A to se letos musí změnit.
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TEXT: LUKÁŠ ROLF, FOTO: BEN SKÁLAnáš člověk

Co tě přivedlo k práci pro ochranu 
přírody?
Vyrůstala jsem ve skautu, který je s pří-
rodou spřízněný. Oba moji rodiče praco-
vali v Agentuře ochrany přírody a krajiny, 
a když jsem byla malá, tak jsem s nimi ob-
čas jezdila na služební cesty. Také jsme trá-
vili hodně času na chalupě ve východních 
Čechách. Ač jsem městské dítě, tak se moje 
vzpomínky vážou k přírodě a venkovu. 

Takže je to láska k přírodě už od dět-
ství?
Určitě. Vnímám odpovědnost za to, že 
na téhle planetě žijeme, i za to, jaké vzta-
hy si ke svému okolí budujeme. Ať už 
k přírodě, nebo k lidem. 

Jak se to odráží ve tvém životě?
Ve skautu jsem se podílela na vedení od-
dílu, připravovala víkendovky a tábory. 
Moc mě to bavilo. Hlavně vést puberťáky, 
které nikdo jiný nechtěl – všichni chtěli 
roztomilé děti. Myslím, že je hodně dů-
ležité otevírat mladým lidem oči a dostat 
je bezpečně mimo jejich komfortní zónu, 
protože v životě hodně tápou a nevědí, ja-
kou cestu si zvolit. A taky je s nimi legrace. 
Pro děti připravuji i aktivity v Českobratr-
ské církvi evangelické, jíž jsem členkou. To 
je další důležitý faktor v mém životě – že 
jsem věřící. Skaut a rodiče mají velký podíl 
na mé lásce k přírodě, ale k odpovědnosti 
za prostředí kolem sebe mě přivedla spíš 
víra v Boha a Bible. Vědomí, že Země byla 
lidem svěřena do péče a máme být jejími 
dobrými správci.

AŤ PO NÁS NENÍ POTOPA
Jezdí na vandry a věnuje se cirkusovým aktivitám, hlavně žonglování. Loni 
chytila duhový míček a roztáčí s ním péči o dárce a magazín Evergreen. Jana 
Vondrová pochází z Brna, kde vystudovala žurnalistiku a environmentální 
studia. Na svět se dívá očima skautky s Biblí v ruce.

A to tě dovedlo k práci, kterou teď 
děláš? 
Hnutí DUHA bylo v mém povědomí 
od začátku studia na vysoké škole, i když 
tehdy mě lákala spíš práce v jiných or-
ganizacích. Při studiu žurnalistiky a en-
vironmentálních studií jsem pracovala 
v redakci novin. O práci v Duze jsem 
tehdy neuvažovala, ale po pár letech při-
šel správný čas i příležitost a jsem za to 
ráda. Dřív jsem si tolik neuvědomovala, 
co všechno mi moje vzdělání dalo. Doká-
žu to ocenit až zpětně. Myslím si, že to, 
co jsem se učila na vysoké škole, by měli 
znát všichni. U obou oborů. Ať už jde 
o fungování přírody, nebo mediální ma-
nipulaci. Znalost těchto oblastí mi u naší 
společnosti zoufale chybí.

V čem je podle tebe Hnutí DUHA 
jedinečné?
Hnutí DUHA se zaměřuje na to, jak mů-
žeme ve prospěch přírody i obyčejných 
lidí měnit legislativu a tvořit podmínky 
pro dobrý život. Do komunikace zapo-
jujeme veřejnost a vysvětlujeme jí, co to 
znamená, proč to děláme a proč je to dů-
ležité. Spojujeme lidi ke společnému cíli.

Máš na starosti péči o dárce i maga-
zín Evergreen. Co tě baví nejvíc?
Komunikuji s našimi více než šesti tisí-
ci dárci a dárkyněmi, kteří stojí za námi 
a pomáhají nám dosahovat našich cílů. 
Většinou je to velice příjemná práce. Jsou 
to lidé, kteří už s námi nějak souzní, takže 
i když třeba vyjadřují odlišný názor, je to 
obohacující. Díky nim můžeme reflektovat 

Zachraňme klima, skoncujme s uhlím!

LIMITYJSMEMY.CZ

tábor bez vedoucích
letní škola klimatické spravedlnosti

akční dny proti uhlí

1. - 7. 7. 2019svoji práci a zlepšit ji. Kromě každodenní 
komunikace s nimi ještě třikrát do roka 
tvořím časopis Evergreen. Ten dárcům 
a dárkyním přibližuje, čemu se právě vě-
nujeme. Na mé práci mě baví, že je růz-
norodá a kreativní. 

Zbývá ti volný čas pro něco dalšího?
Snažím se pravidelně běhat a v posledních 
letech v zimě objevuji kouzlo běžek. Tím si 
kompenzuji život ve městě. A taky žong-
luju a šiju na šicím stroji. To jsou zase ak-
tivity, které rozvíjí mozek úplně jinak než 
moje práce. Všechno se to hezky spojuje.
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Spalování uhlí v domácích i elek-
trárenských kotlích je nejvý-
znamnějším zdrojem prachu 
v ovzduší, který u nás loni před-
časně zabil 5 400 lidí.

Přidejte se k nám a podepište 
výzvu vládě ČR, aby pomohla li-
dem zbavit se závislosti na uhlí 
a zastaralých kotlích a nám 
všem umožnila žít v čistším 
prostředí.

Nedusme se kvůli uhlí.

www.nedusmese.cz


