
Hnutí DUHA v kostce

Hnutí  DUHA prosazuje  ekologická  řešení, 
která zajistí zdravé a čisté prostředí pro ži-
vot každého z nás. Lepší recyklaci odpadků. 
Čistější vzduch a řeky. Zdravější péči o lesy, 
aby mohly sloužit turistům a odpočinku. Méně 
chemie v potravinách. Více místa pro přírodu 
a zeleň v české krajině. Rozvoj zelené hi-tech 
ekonomiky.

Jak pracujeme
Navrhujeme  změny  v  zákonech,  jednáme  
s politiky nebo s úřady,  kontrolujeme činnost 
průmyslových firem. Tichou diplomacii účinně 
kombinujeme s otevíráním veřejné debaty.

Lidé  si  nejúčinněji  mohou  pomoct  sami. 
Proto radíme spotřebitelům, jak si vybrat zdra-
vější zboží, dáváme tipy domácnostem a ve-
deme  vzdělávací  projekty.  Spolupracujeme 
také s radnicemi, starosty či úřady.

Podmínkou  úspěchu  Hnutí  DUHA  jsou 
přesná  fakta.  Důležitou  součást  naší  práce 
tvoří výzkum. Vydáváme také množství publi-
kací. Máme pověst dobrého a důvěryhodného 
zdroje  informací:  často  se  na  nás  obracejí 
politici, úřady, obce či novináři.

Hnutí DUHA pracuje celostátně, v jednotli-
vých městech nebo krajích i na mezinárodní 
úrovni.  Je českým zástupcem Friends of the 
Earth International, největší světové federace 
ekologických organizací.

Co chceme
Ekologické  zákony  a  další  zelená  opatření 
musí  sloužit  lidem. Měly by chránit  zdraví  či 
zajišťovat lepší kvalitu každodenního života.

Čisté technologie sníží znečištění, ale také 
modernizují  ekonomiku.  Proto  prosazujeme 
zákony i další programy, které rozhýbou zele-
né inovace a nová průmyslová odvětví. Pros-
perita a čisté prostředí jdou ruku v ruce.

Za důležité hodnoty považujeme svobodu, 
demokracii  a  otevřenou  společnost.  Zkuše-
nost  naší  země dokládá,  jak  důležité  jsou k 
ochraně prostředí pro život každého z nás.

Řekli o nás

„patrně nejvlivnější česká ekologická  
organizace“ – Mladá fronta DNES

„poskytlo velmi hodnotný a konkrétní materiál… 
velmi konstruktivní přístup a faktický a odborný  
příspěvek“ – Martin Pecina, bývalý náměstek 
ministra průmyslu a obchodu

„nejsilnější ekologické sdružení v České 
republice“ – Lidové noviny

"...ekologické Hnutí DUHA představuje svou  
Velkou výzvu – promyšlenou, ambiciózní a mož-
ná i nejucelenější vizi budoucnosti, jaká je v  
Česku k mání." – Respekt



Kdo je Hnutí DUHA
Celostátní kancelář Hnutí DUHA čítá přes 40 
profesionálních pracovníků a řadu dobrovolní-
ků. Zaměstnává kvalitní tým zkušených odbor-
níků, kteří se specializují na vybraná témata: 
odpady, lesnictví, energetiku a další. Ve zhru-
ba  deseti  městech  máme  místní  pobočky. 
Organizaci spravuje devítičlenná Rada, kterou 
demokraticky volí členové.

Hnutí DUHA je nezávislá organizace. Spo-
lupracujeme se všemi politickými stranami, ale 
s žádnou nejsme spojeni.

Aktuální práce
Hlavní priority, které Hnutí DUHA nyní prosa-
zuje, jsou:
• iniciativa  Velká výzva:  po britském vzoru 

navrhujeme nový zákon, který rozhýbe in-
vestice do zeleného hi-tech;

• snadnější třídění odpadu pro domácnos-
ti, aby recyklace postupně stoupla na úro-
veň Německa;

• větší  nabídka  základních  biopotravin 
z ekologického zemědělství v obchodech;

• reforma  lesního zákona,  jež zajistí  zdra-
vější hospodaření;

• účinnější ochrana vzácných druhů šelem 
– především rysů – v českých horách;

• pomoc obcím,  jimž  hrozí  zbourání  kvůli 
rozšiřování uhelných dolů;

• úprava  mýtného,  aby  firmy  motivovalo  k 
přesouvání  nákladní  dopravy z  kamionů 
na železnice.

Novější úspěchy

• Průmyslové  podniky,  humanitární  organi-
zace,  ČSSD  i  někteří  poslanci  podporují 
naši iniciativu Velká výzva – zákon, který 
rozhýbe moderní zelená řešení.

• Se  státními  lesy,  soukromými  vlastníky, 
dřevaři, myslivci i zástupci vědců jsme se 
dohodli  na  společném plánu, jak ozdra-
vit české lesy.

• Pomohli jsme prosadit  nový zákon o ob-
novitelných zdrojích energie, který otev-
ře cestu na náš trh větrným a malým vod-
ním elektrárnám, bioenergetice či solárním 
panelům. 

• Navrhli  jsme a prosadili  zaměření  vládní-
ho  plánu  nakládání  s odpady na  vyšší 
recyklaci a snadnější třídění odpadu. 

• Dosáhli  jsme  konce kácení  ve  zbytcích 
pralesů na Šumavě a respektování mezi-
národních standardů národního parku. 

• Pomohli jsme donutit státní Lesy ČR, aby 
stoply sporný megatendr, který by poškodil 
přírodu, a dobrovolníci na akcích, jež orga-
nizujeme, vysázeli 210 000 stromků.

Náš recept na úspěch má tři ingredience. 
Získali  jsme  dobrou  reputaci  díky  důrazu, 
který klademe na perfektní odbornou kvalitu a 
přesnost argumentů. Za druhé nikdy neříkáme 
pouze,  co je  špatně,  ale  hlavně navrhujeme 
konkrétní a propracovaná řešení. A konečně: 
velmi  nám pomáhá silná  podpora  veřejného 
mínění i aktivní pomoc tisíců lidí.

Financování Hnutí DUHA
Roční rozpočet Hnutí DUHA činí asi 20 milio-
nů korun.  Pocházejí  převážně ze dvou hlav-
ních zdrojů: z grantů poskytovaných převážně 
nadacemi na konkrétní,  nejčastěji  vzdělávací 
projekty, a z drobných darů tisíců jednotlivých 
přispěvatelů. Zhruba 3–5 % ročně činí granty 
ministerstva  životního  prostředí.  Účetnictví 
každoročně prochází kompletním auditem; vý-
sledky hospodaření a konkrétní zdroje financí 
uvádí výroční zpráva.

Další informace
Více o Hnutí  DUHA, zelené rady do domác-
nosti,  ekologická  fakta  a  informace,  široký 
výběr publikací: www.hnutiduha.cz

Hnutí DUHA a Vy

• Naše práce se neobejde bez pomoci li-
dí, jako jste Vy. Zvažte prosím, zda jí mů-
žete pomoci malým finančním příspěvkem: 
více na www.hnutiduha.cz /podpora.

• Chcete s Hnutím DUHA spolupracovat ve 
Vašem městě nebo v celostátní kanceláři? 
Klikněte na www.hnutiduha.cz.
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