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Milé čtenářky, milí čtenáři,

srdečně Vás vítám v Hnutí DUHA! Svým darem se stáváte součástí skupiny lidí, která za třicet let 
své existence už hodně dokázala a která má před sebou stále řadu úkolů.

Všechno jsou to věci na první pohled docela samozřejmé – čistý vzduch, zdravé potraviny nebo 
pestré lesy plné života. Přesto se žádná ze změn, o kterou usilujeme, nestane ze dne na den. 
Například Jaromír Bláha, náš expert na lesní hospodaření, vzpomíná na to, jak byl v polovině 
90. let minulého století přesvědčen, že vítězství v ochraně národního parku Šumava je na dosah. 
Ve skutečnosti však trvalo dalších 20 let, než se nám ochranu divoké přírody podařilo prosadit.

Vydávat se na takto dlouhé tratě nelze osamoceně – člověk by rychle ztratil elán a možná i směr. 
Slovo „hnutí“ nemá naše organizace ve svém názvu náhodou. Propojuje totiž mnoho generací 
dárců, dobrovolníků i spolupracovníků, kteří sdílejí respekt k přírodě i lidem. Jen díky tomu mů-
žeme dlouhodobě ovlivňovat naši zemi tak, aby byla stále lepším místem k životu.

Jakkoli se může zdát akt převodu peněz banální, není tomu tak. Dárcovství chápu jako vykročení 
ze sebe, jako gesto důvěry a vyjádření zájmu o okolní svět a jeho směřování. Nepovažuji jej za ni-
jak samozřejmé a chtěla bych Vám srdečně poděkovat.

Těším se, jakých dalších úspěchů společně dosáhneme.

Anna Kárníková
ředitelka Hnutí DUHA
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co mě čeká jako dárce

 Î Rozhodnu se poslat peníze Hnutí DUHA. Do e-mailové schránky mi přijde potvrzení 
a potřebné informace k platbě.

 Î Pošlu peníze a do týdne mi přijde potvrzení, že organizace dar přijala. Dostanu také přístup 
ke svému online dárcovskému profilu.

 Î Dárcovská samoobsluha je prostor, ve kterém si mohu upravit své osobní a kontaktní údaje. 
Pokud mám chuť, můžu si nastavit, jak chci, aby vypadala moje komunikace s Hnutím 
DUHA – tedy zda chci dostávat například jednou za měsíc newsletter, třikrát do roka časopis 
pro dárce nebo jestli si přeji potvrzení o daru zaslat poštou, e-mailem nebo vůbec. Přístup 
do samoobsluhy je přes web osobniudaje.hnutiduha.cz.

 Î Pokud přispěji jednorázově alespoň 500 korun nebo zavedu trvalý příkaz, do několika dnů mi 
zazvoní telefon a někdo z Hnutí DUHA mě přivítá mezi dárci, zeptá se mě, zda mám všechny 
potřebné informace, a případně se mnou nastaví podobu vzájemné komunikace. 

 Î Magazín Evergreen, který je pozorností pro dárce, dostanu poštou nebo elektronicky 
třikrát do roka. Nabízí základní přehled o dění v Hnutí DUHA a jeho kampaních. Přináší 
aktuality související s tématy, kterým se tato organizace věnuje, a nabízí informace 
o blížících se akcích. 

 Î Duhovky jsou newsletter, který Hnutí DUHA rozesílá zájemcům elektronicky jednou 
za měsíc. Poskytují stručné shrnutí aktuálních informací o práci Hnutí DUHA. 

 Î Drobné narozeninové překvapení dostanu, pokud Hnutí DUHA poskytnu i údaje o datu 
narození.

 Î Potvrzení o daru mi přijde poštou nebo elektronicky koncem ledna každý rok. Hnutí DUHA 
je posílá automaticky všem dárcům. Pokud ale Hnutí DUHA požádám, aby mi potvrzení 
nezasílalo, protože jej nepotřebuji, chodit mi nebude. Ještě v prosinci mi od organizace 
přijde prosba o aktualizaci mých údajů v dárcovské samoobsluze. Díky jejich kontrole 
a případné opravě mi potvrzení o daru přijde včas a přesně v té podobě, v jaké je potřebuji. 

 Î Po roce od zavedení trvalého příkazu mi  do e-mailu přijde dárcovský certifikát. Je to poděkování 
za pravidelnou podporu, které si velmi vážíme.

Veškeré dotazy ohledně dárcovské samoobsluhy nebo potvrzení o daru můžete také směrovat 
na koordinátorku péče o dárce a dárkyně na e-mailovou adresu pratele@hnutiduha.cz nebo 
na telefonní číslo 608 283 490.

UŠIJTE SI PÉČI NA MÍRU
DĚKUJEME ZA PODPORU, KTERÁ NÁM POMÁHÁ KAŽDÝ DEN CHRÁNIT PŘÍRODU. 

KAŽDÝ DÁRCE A KAŽDÁ DÁRKYNĚ JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÍ A CHCEME SE O NĚ 

NÁLEŽITĚ POSTARAT. ABYSTE VĚDĚLI, CO VÁS ČEKÁ, CO NABÍZÍME A KDE A JAK SI 

MŮŽETE VŠE SAMI NASTAVIT, PŘINÁŠÍME STRUČNÝ PŘEHLED.
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TEXT: JIŘÍ KOŽELOUH, ANNA KÁRNÍKOVÁ 

Hnutí DUHA 2050
Nepotřebujeme nutně vědecké zprávy, 
abychom viděli, že lidská civilizace 
na planetě Zemi stojí na rozcestí. 
Hnutí DUHA vzniklo v roce 1989 ve víru 
pozitivních společenských změn, aby 
ve svobodné společnosti hájilo jeden 
z nejzákladnějších veřejných zájmů: vizi 
společnosti, která dokáže svoje potřeby 
pokrývat tak, aby nezničila budoucnost 
svým potomkům v dalších generacích. 
Tato vize stále platí a také ji díky Hnutí 
DUHA sdílí stále více lidí. Za uplynulých 
30 let jsme opravdu dokázali zlepšit život 
lidí i ochranu české přírody. Společnost 
se však – přes veškeré pozitivní změny  – 
stále nevydala jednoznačně, a hlavně 
dostatečně rychle směrem udržitelného 
způsobu života. Stále si z přírody hodně 
bereme – a vracíme do ní příliš mnoho 
znečištění.

Na chvíli si představme, že je rok 
2050. K výrobě energie a k dopravě už 
nevyužíváme fosilní paliva a čistý vzduch 
můžeme dýchat kdekoli – po celý rok. 
Díky tomu se nám podařilo radikálně 
snížit emise skleníkových plynů, a tím 
přispět ke globální stabilizaci klimatu. 
Energii vyrábíme z obnovitelných 
zdrojů, které z velké části vlastní 
domácnosti nebo obce. Díky šetrnému 
hospodaření si uchováváme zdravou 
půdu, jež zadržuje vodu a odvrátila 
nejhorší dopady sucha, a obnovené meze 
opět obsadili motýli a ptáci. Použité 
materiály nekončí na skládkách, ale 
zužitkují se v dalších výrobcích a obsah 
černých popelnic se snížil na pětinu. 
Hospodářské lesy už nevypadají jako 
továrny na smrky. Naopak jsou pestré 
a plné života. Velké šelmy v nich udržují 
stavy zvěře v rovnováze a ilegální 
lov šelem je již minulostí. Každý, kdo 
má chuť, může vyrazit do divočiny 
a obdivovat sílu přírody v jedné z řady 
oblastí ponechaných bez lidských 
zásahů.

Taková je naše vize. A máme promyš-
leno, jak k ní dospět. Naším hlavním 
želízkem v ohni, které bylo ještě před 
dvěma lety jen těžko představitelné, 
jsou snahy o ukončení uhelné energe-
tiky. Pustíme se do práce na ochraně 
naší těžce zkoušené zemědělské půdy, 
která je základem pro zdravé potraviny 
a klíčem k tomu, abychom se vyhnuli 
nejhorším dopadům sucha. Budeme 
dále kontrolovat, aby se reforma les-
ního hospodaření, prosazená v roce 
2019, skutečně realizovala. Věříme, že 
díky stabilizované zonaci a pozitivnímu 
vývoji v zásadách péče budeme moci 
již brzy přenechat práci na Šumavě 
místním spolkům. Troufáme si rovněž 
na rozjezd obnovitelných zdrojů ener-
gie, které budou sloužit energeticky i fi-
nančně především domácnostem a ob-
cím. A čeká nás také vzrušující období 
zavádění oběhového hospodářství.

Společně to zvládneme

Každý člověk, který se do naší prá-
ce zapojí, nám dodává sílu a posu-
nuje nás směrem k dosažení našich 
cílů. Společně totiž tvoříme hnutí 
za zdravější prostředí pro život, lidi 
a přírodu. Nechceme však jen tvořit 
hnutí aktivně zapojených lidí, byť je 
to velmi důležité. Chceme vyprávět 
příběh našich kampaní, který zaujme 
a inspiruje širokou veřejnost v jejím 
každodenním životě. Budeme se ptát, 
co lidi zajímá a co potřebují. Bude-
me jim nabízet praktickou aktivitu, 

do níž se mohou zapojit a sami jejím 
prostřednictvím pomáhat. Budeme 
pracovat s vámi a pro vás.

Společnost nestojí na rozcestí jen 
na poli ekologie, nýbrž i demokracie, 
která se zdála být vyřešena již v době 
vzniku Hnutí DUHA. Otázka dalšího 
osudu naší demokracie bude v násle-
dujících letech více či méně součástí 
společenské a politické debaty. Hnutí 
DUHA má jasný názor: chceme demo-
kratickou, ohleduplnou a mírumilov-
nou společnost a spravedlivě fungující 
právní stát. Tuto hodnotu budeme 
promítat do své práce. Při vystupování 
ve veřejném prostoru budeme hájit de-
mokracii a budeme se ohrazovat proti 
návrhům na její omezení. Budeme si 
také dávat pozor, abychom svojí – jak-
koli oprávněnou a nutnou – kritikou 
negativních politických rozhodnutí 
a kroků neposilovali dojem celkového 
úpadku demokratické politiky, a tím 
nepřispívali k dalšímu snižování dů-
věry v demokracii. 

Stav ovzduší nadále ohrožuje naše fy-
zické zdraví a je nutné jej řešit. Nové 
politické ovzduší však (více než dří-
ve) ohrožuje zdraví naší demokracie. 
Proto je velkou výzvou i pro ekolo-
gickou politiku a ekologické organi-
zace hájit kromě zdravého prostředí 
i zdravou demokracii. Jedno bez dru-
hého totiž mít nemůžeme.

naše vize 
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Prioritou Hnutí DUHA 
je prosazovat pozitivní 
a dosažitelné změny
 
Hnutí DUHA usiluje o svobodnou a demokratickou společnost, 
která  respektuje  a  chrání  přírodu  a  zajišťuje  čisté  a  zdravé 
prostředí pro  život každého z nás. Na následujících stránkách 
vám  představíme  témata,  kterým  se  Hnutí  DUHA  aktuálně 
věnuje. 
Společnost,  v  níž  chceme  žít,  by  měla  mimo  jiné  vytvářet 

prostor pro aktivní účast občanů na správě veřejných záležitostí, 
dávat významnou roli obcím a regionům a zároveň pěstovat svoje 
ukotvení v evropské společnosti. Měla by být nejen ohleduplná 
k  životnímu  prostředí  a  přírodě,  ale  také  sociálně  citlivá 
a mírumilovná a měla by nést svůj díl globální spoluzodpovědnosti.
Zabýváme se závažnými ekologickými problémy. Naší prioritou 

je  dosažení  důležitých  pozitivních  změn.  Vybíráme  si  proto 
taková témata, v nichž jsme schopni prosadit skutečný pokrok. 
Vždy  pečlivě  analyzujeme,  kde můžeme  nejúčinněji  zasáhnout 
a kam bychom měli investovat svoji kapacitu a prostředky.
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TEXT: JANA VONDROVÁ, FOTO: ARCHIV HNUTÍ DUHA, ESTER DOBIÁŠOVÁ, JAN SKALÍK 

Zachraňme lesy

Kampaň za zlepšení lesního hospodář-
ství jsme spustili na začátku roku 2018. 
Kvůli nevhodně vysazeným smrkovým 
monokulturám, probíhající změně kli-
matu, jež přinesla častější sucha, i (v pří-
padě státních lesů) kvůli systému velkých 
a těžkopádných zakázek pro externí fir-
my ztrácejí české lesy nejen své kouzlo, 
ale hlavně své zdraví. Oslabené stromy 
podléhají škůdcům a těží se ve velkém 
měřítku. Na místě donedávna krásného 
lesa se objevují nedozírné paseky.

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž ros-
tou pro dané místo vhodné stromy různé-
ho druhu a stáří, včetně mrtvých stromů 
ponechaných k zetlení. Právě takové lesy 
jsou pak odolnější vůči suchu i kalamitám. 
Chceme lesy, ve kterých se bude hospoda-
řit ruku v ruce s přírodou. Bez holosečí, jež 
ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, 
a následně se odplavují živiny i půda sama. 

Na vybraných místech (se souhlasem 
vlastníka) by měl být les ponechaný jen 
přírodě – pro jeho divokou krásu, ale 
i pro sledování přirozených reakcí lesa 
na měnící se okolní prostředí. Jen tak bu-
deme v budoucnu vědět, jak se lesy mění 
spolu s klimatem.

Usilujeme o to, aby les nebyl pouze 
„polem na dřevo“. Hospodaření ve ve-
řejných lesích má namísto velkých těžař-
ských firem podporovat zaměstnanost 
v daném regionu, včetně místních dře-
vozpracovatelů.

S podporou více než 60 000 lidí jsme 
prosadili změny v legislativě, které 
ke zdravějším lesům povedou. Nyní pra-
cujeme na tom, aby se tato pravidla sku-
tečně uplatnila v praxi.

Národní park Šumava

Jsme si vědomi, že českou krajinu utvá-
řely generace našich předků. Pole, louky, 
aleje, rybníky nebo hospodářské lesy jsou 
její samozřejmou součástí. Na nich také 
závisí život velké části naší fauny i flóry. 
Nezbytnou podmínkou ochrany přírody 
je aktivní péče o krajinu kolem nás. Ale 
součástí naší krajiny je (a měla by být) 
také divoká příroda – místa, kde necháme 
přírodě volnou ruku a budeme moci pozo-
rovat její fascinující svobodný vývoj: pra-
lesy s prastarými stromy, padlými kmeny 
a volně vyrůstajícími stromky nebo třeba 
řeky, jež si samy hledají cestu.

Šumavský národní park, vlajková loď 
ochrany divočiny v České republice, pro 
každého z nás chrání pestrou mozaiku 
rašelinišť, smrkových i bukových prale-
sů, horských luk, divokých řek a ledovco-
vých jezer. Domov zde mají desítky ohro-
žených druhů rostlin a zvířat včetně rysů, 
losů nebo tetřevů.

Zákon, který umožňuje divokou pří-
rodu na Šumavě chránit, už platí několik 
let. Nedávno bylo schváleno také vyme-
zení jednotlivých zón národního parku, 
které upřesňují, kde ji v nejbližších letech 
budeme chránit. Chceme, aby se ochra-
na divočiny na Šumavě, ale i v dalších 
národních parcích i mimo ně nadále roz-
šiřovala.

Ochrana velkých šelem

Usilujeme o to, aby v České republice žily 
stabilní populace velkých šelem, například 
rysů nebo vlků. Naše práce, soustředěná 
v místní skupině Hnutí DUHA Olomouc, 
směřuje k tomu, abychom těmto šelmám 
usnadnili návrat do naší krajiny. Zatím 
v ní mají vhodné podmínky pro život. Veš-
keré ohrožení pro ně způsobuje člověk, ať 
už přímým pytlačením a střety s vozidly, 
nebo nepřímo zvyšováním fragmentace 
krajiny. Proto se snažíme řešit či snižovat 
konflikty velkých šelem se zájmy člověka – 
především konflikt s myslivostí a chovem 
hospodářských zvířat – a pracujeme rov-
něž na zajištění průchodné krajiny. 

Chceme také vyvrátit mýty a před-
sudky, že velké šelmy do dnešní kulturní 
krajiny nepatří a že soužití s nimi již není 
možné. Naším cílem je přinášet věro-
hodné a objektivní informace o velkých 
šelmách především pomocí vlastního 
monitoringu, na kterém spolupracuje-
me s dalšími organizacemi (státními, 
nestátními či vědeckými institucemi). 
Významné evropské organizace zabýva-
jící se ochranou velkých šelem se shodují 
na tom, že do veřejné debaty o velkých 
šelmách je třeba vnášet objektivní, racio-
nální a nepřikrášlené argumenty.  
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Energetika a ovzduší

Chceme snižovat neudržitelnou a znečiš-
ťující spotřebu neobnovitelných přírodních 
zdrojů pro zajištění energetických potřeb. 
Jejich vysoká spotřeba v české ekonomice, 
obcích i domácnostech má nemalé ekolo-
gické následky – těžba uhlí převrací krajinu 
naruby a ohrožuje města i obce a spalování 
fosilních paliv přispívá ke globální změně 
klimatu a znečišťuje ovzduší. 

Jsme proto součástí debaty mezi firma-
mi, ministerstvy a odborníky o tom, kdy 
a jak by Česká republika měla vypnout své 
uhelné elektrárny. Naše studie ukazuje, že 
staré, špinavé a neefektivní uhelné elektrár-
ny můžeme bez ohrožení stability sítě a do-
dávek elektřiny vypnout již k roku 2030.

Prosazujeme výrobu čisté domácí ener-
gie, na které se podílejí obce, občané 
i místní firmy. Obnovitelné zdroje a úspo-
ry energie posílí energetickou soběstač-
nost rodin i obcí a zajistí jim nižší účty. 
V českých obcích a domácnostech by 
mohly stát například malé výtopny na bio-
masu, obecní větrné elektrárny, domácí 
kotle na peletky, solární elektrárny na stře-
chách nebo bioplynové stanice. Obnovi-
telné zdroje navíc nebudou ohrožovat 
zdraví lidí v okolí. Už dnes větrné a solární 
elektrárny zásobují více než čtvrt milionu 
českých domácností čistou energií.

Pro domácnosti a malovýrobce je klíčo-
vé, aby jim stát nekladl bariéry (v možnos-
tech připojení do sítě nebo vyššími cenami 
za připojení) a vytvářel jim prostor vedle 
velkých dodavatelů. V roce 2016, po ma-
sivní veřejné kampani Hnutí DUHA, 
do níž se zapojily tisíce lidí, rozhodl Ener-
getický regulační úřad o zastavení přípra-
vy neekologického návrhu tzv. nové tarifní 

struktury, která by nejen zvýšila účty do-
mácnostem s nízkou spotřebou, ale také 
by zarazila instalaci střešních fotovoltaic-
kých elektráren pro vlastní spotřebu elek-
třiny. Nyní usilujeme o to, aby se rozvíjely 
i větší obecní a občanské projekty. K tomu 
je potřeba prosadit novelu zákona o pod-
porovaných zdrojích energie. 

V minulosti jsme pomohli zachránit 
obce před hnědouhelnými rypadly. Nyní 
prosazujeme, aby byly do roku 2030 
uzavřeny uhelné elektrárny, které špiní 
vzduch a jsou zásadním zdrojem sklení-
kových plynů. Pokud se budou rozvíjet 
obnovitelné zdroje, naše síť to zvládne. 
Česká republika jako jeden z největších 
světových vývozců elektřiny může za-
čít hned. Chceme také, aby stát pomohl 
lidem zbavit se uhelných kotlů a kamen 
nejen dotováním kotlů na peletky či te-
pelných čerpadel, ale například také vyš-
ším zdaněním hnědého uhlí. 

Chytrá energetika zahrnující obnovi-
telné zdroje vytvoří v českém průmyslu 
nová odvětví i pracovní místa. Nezávislá 
studie vyhotovená pro Hnutí DUHA uka-
zuje, že tuzemské odvětví větrné energe-
tiky má potenciál zaměstnat již v příštím 
desetiletí téměř stejný počet lidí jako celé 
české pivovarnictví.

Nakládání s odpady

Podle výzkumů třídíme rádi a zodpověd-
ně – pokud nám to stát a obce umožní. 
Třídění všech obalů dosahuje v České re-
publice dokonce kolem 70 %. Na druhé 
straně je celková úroveň recyklace pouze 
38 %, a přitom jsou kolem nás státy a re-
giony, kde dosáhli na 60 % (Německo), či 
dokonce 70 % (belgické Vlámsko). I nová 
společná evropská legislativa zavazuje 
státy do roku 2035 tuto statistiku zlepšit 
na minimálně 65 %. Česko musí výrazně 
zlepšit podmínky a motivaci pro třídění 
a recyklaci zejména kuchyňských odpa-
dů, aby to bylo pro domácnosti dostupné 
a snadné. Musíme co nejrychleji přestat 
ukládat na skládky každoročně milion 
tun kompostovatelných odpadů, které se 
mění na metan, jež výrazně přispívá ke kli-
matickým změnám. Nutností je také pod-
pořit obchod s recykláty. Stát může začít 
u sebe – například podmínkou u státních 
zakázek, které budou požadovat recyklo-
vané materiály všude, kde je to vhodné. 

Hlavní výzvou je ale snížit množství 
odpadu, které produkujeme. A to musí 
dostat za úkol v první řadě výrobci. Nad-
užívání jednorázových plastů nesmí být 
ekonomicky výhodné. Je potřeba stanovit 
odpovědnost výrobců za odpad z jejich 
zboží tak, aby byli motivováni produko-
vat co nejúspornější obaly z recyklova-
ných nebo recyklovatelných materiálů, 
garantovat delší záruční dobu a nabízet 
servisní služby ke svým výrobkům místo 
vytváření nového zboží.

Dále by se měl zvýšit skládkovací po-
platek, přičemž slevu by měly dostat obce, 
které budou mít excelentní míru třídě-
ní nebo ještě lépe velmi nízké množství 
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směsného komunálního odpadu. Obča-
né by pak měli platit poplatky dle množství 
vlastního odpadu, jak už to zavedla řada 
obcí, a nikoli paušálně.

Zemědělství

Jídlo z blízka je čerstvé, zdravé a chutné. 
Člověk ví, od koho jej kupuje. Je zbytečné 
dovážet rajčata ze Španělska, česnek z Číny 
nebo cibuli z Holandska. Problémem je 
nejen energeticky náročné pěstování v ob-
rovských halách s umělým prostředím, ale 
i dovoz potravin na velké vzdálenosti. Spo-
třebovává velké množství ropy a nechává 
za sebou kvanta výfukových plynů – zby-
tečně. Navíc drobní ekologičtí zemědělci 
pečují o naši krajinu a cenné statky, jakými 
jsou půda, voda nebo biodiverzita. A proto 
je dobré je podporovat.

Každým rokem přibývá možností, jak 
si pořídit čerstvé a místní potraviny. Na-
kupovat lze přímo u ekologických a ro-
dinných zemědělců – toho nejbližšího si 
můžete vyhledat v adresáři farmářů Hnutí 
DUHA. Naleznete v něm také třeba sku-
piny komunitou podporovaného země-
dělství, kdy více lidí dlouhodobě odebí-
rá podíl od jednoho nebo více farmářů. 
Můžete navštěvovat důvěryhodné tržnice 
nebo alespoň vybírat v obchodech místní 
značky. Část potravin si můžete zkusit vy-
pěstovat i sami. 

Ale i velcí zemědělci se musejí chovat še-
trněji k půdě, přírodě a krajině. Proto Hnutí 
DUHA prosazuje omezení nebezpečných 
herbicidů, jako je například glyfosát. 

Chceme lepší svět

Posláním Hnutí DUHA 
je prosazovat čisté 
a zdravé prostředí pro 
život. Chceme získávat 
lidi k účasti na změnách 
společnosti, které omezí 
znečištění a zajistí 
respekt k přírodě a její 
ochraně. Usilujeme 
o pestrou a činorodou 
občanskou společnost. 
Klademe důraz 
na věcnost, přesnost 
a poctivost. 
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financování TEXT: JIŘÍ KOŽELOUH

Hnutí DUHA má zhruba 30 stálých za-
městnanců. Jedná se převážně o experty, 
kteří se starají o profesionální chod našich 
kampaní. To znamená, že kultivují zákony 
České republiky ve prospěch lidí, kvality ži-
vota i přírody, jednají s ministry i poslanci, 
spolupracují s obcemi a firmami, informují 
novináře a píšou články, radí občanům, při-
pravují odborné studie i popularizační ma-
teriály a starají se o to, aby se informace do-
staly k lidem. Zbylá část zaměstnanců jim 
vytváří zázemí – zajišťuje finanční chod or-
ganizace a provoz kanceláře, a především 
získává prostředky na veškerou činnost 
(komunikuje s veřejností a médii a zapojuje 
je do naší práce, buduje vztahy s dárci nebo 
vyhledává a píše granty).

Roční rozpočet naší organizace je asi 
15 milionů korun. Hlavní prioritou finan-
cování je snaha o rozpočtovou a příjmovou 
stabilitu i úsilí o nezávislost na jednotlivých 

velkých zdrojích. Snažíme se proto, aby co 
největší část našich příjmů pocházela z nej-
průhlednějšího a současně nejstabilnější-
ho zdroje, který nejvíce odpovídá veřejně 
prospěšné povaze naší organizace – z pří-
spěvků od drobných dárců a dárkyň. V po-
sledních letech polovinu našich příjmů 
tvořily příjmy z grantů a druhou polovinu 
zajistili individuální dárci. V roce 2018 pří-
jmy z drobných darů poprvé přesáhly 65 % 
celkových příjmů.

Od koho dostáváme peníze?

Drobní dárci a dárkyně: Nejdůležitější 
pro naši práci jsou příspěvky lidí, jako jste 
vy. Trvalá podpora pravidelnou měsíční 
částkou je nejúčinnější, protože nám umož-
ňuje lépe dopředu plánovat naši práci.

Granty: Příjmy Hnutí DUHA pocházejí 
také z grantů, které dostáváme na projekty 

od českých i mezinárodních nadací a z růz-
ných státních zdrojů. Peníze z grantů jsou 
určeny výhradně na konkrétní aktivity po-
psané v daném projektu.

Poskytování odborných služeb: Občas 
využívají našich expertních služeb i jiné 
neziskové organizace nebo třeba obce. 

Proč je pravidelná podpora to 
nejlepší?

Neziskové organizace se nezakládají kvů-
li generování zisku, jako je tomu u firem. 
Vznikají díky zájmu lidí, kteří mají společ-
né sny a umějí se domluvit na cestě, po níž 
k těmto snům či vizím půjdou. Některé 
z těchto organizací potřebují na svoji čin-
nost peníze a k nim patří i Hnutí DUHA. 
Vedeme kampaně, které vyžadují mnoho 
úsilí, času i financí, a proto potřebujeme 
své zaměstnance.

PENÍZE OD DÁRCŮ NÁM UMOŽŇUJÍ  PROSAZOVAT DOBRÉ VĚCI
Rozpočet Hnutí DUHA tvoří asi 15 milionů korun a víc než z poloviny jej pokryjí peníze od drobných      dárců. Putují na financování kampaní, konzultace s odborníky nebo chod kanceláře. 

Koordinace dobrovolníků

Projekty rozvoje recyklace 
a čisté energetiky

Projekty ochrany Šumavy 
a Zachraňme lesy

Koordinace projektů napříč 
organizací

Projekty na podporu šetrné-
ho spotřebitelství

Oddíl péče o dárce
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51,1 %

1,3 %

12,4 %

33,6 %

1 %

0,6 %
Příspěvky individuálních dárců 

Příspěvky individuálních dárců (re-
zervy vytvořené v minulých letech)

Tržby za prodané zboží

Prodej služeb, poradenství

Ostatní (úroky, kurzové zisky)

Granty od Evropské komise

Granty od státních orgánů ČR

Granty od státních orgánů ze 
zahraničí

Granty od nadací ze zahraničí

Granty od samosprávních 
orgánů ČR

Granty od nadací z ČR

Ostatní zahraniční granty

Z
dr

oj
e 

fin
an

co
vá

ní

65,2 %

2,2 %
4,4 %

5,3 %

7 %

7,8 %

0,7 %

3,5 %

1,2 %

1,1 %

1,5 %
0,2 %



11

TEXT: ŽANETA GREGOROVÁ, MARTINA HLAVATÁ

Způsobů, jak získávat prostředky, je více. 
Nejběžnější jsou grantové výzvy. Ty sice mo-
hou přinést dostatek prostředků, ale jako 
zdroj jsou bohužel dlouhodobě nespolehli-
vé. Navíc v České republice grantů pomalu 
ubývá. Velkou nevýhodou je také adminis-
trativní zátěž, která neumožňuje pracovat 
vždy efektivně a s vidinou jasného cíle.

Dárci a dárkyně nám pomáhají dělat práci 
nezávisle a efektivně. Navíc je jejich dů-
věra a podpora jednou z věcí, která nás 
ustavičně žene dál. A skutečnost, že nás 
na naší cestě doprovázejí tisíce lidí, kteří 
chtějí, aby ochrana přírody a životního 
prostředí u nás i nadále byla důležitou 
součástí občanské společnosti, je k ne-
zaplacení. Znamená to pro nás mnohem 
více než pouhý peněžní dar.

Naše strategie nestojí na bláhových do-
mněnkách, ale na pevně stanovených 

PENÍZE OD DÁRCŮ NÁM UMOŽŇUJÍ  PROSAZOVAT DOBRÉ VĚCI
Rozpočet Hnutí DUHA tvoří asi 15 milionů korun a víc než z poloviny jej pokryjí peníze od drobných      dárců. Putují na financování kampaní, konzultace s odborníky nebo chod kanceláře. 

cílech a naplňování rozpočtu. Proto jsou 
tím nejlepším způsobem dárcovství tr-
valé příkazy, třeba i s menší pravidelnou 
částkou, protože nám dávají jistotu, kolik 
peněz budeme mít v tom kterém období 
k dispozici.

Od koho peníze nepřijímáme?

Hnutí DUHA zásadně odmítá prostředky 
ze zdrojů, jež by mohly jakkoli omezit naši 
nezávislost nebo být v rozporu s našimi cíli. 
Nepřijímáme dary velkých průmyslových 
společností ani příspěvky potenciálních 
konkurentů firem, které kritizujeme. Chce-
me ctít přísná pravidla, protože nám umož-
ní udržet si nezávislost a důvěryhodnost. 
Z těchto důvodů jsme se přihlásili k Etické-
mu kodexu ekologických organizací. 

Kam jdou vaše peníze

Peníze, které Hnutí DUHA dostává, fi-
nancují veškerou naši práci: prosazová-
ní ekologických zákonů, rady veřejnosti 
nebo přípravu studií či analýz, jež inspirují 
a ovlivňují politiky a úřady. Finance samo-
zřejmě každoročně procházejí auditem. 
Vydáváme také roční přehled o činnosti, 
v němž do detailu uvádíme všechny příjmy 
i výdaje. Všichni dárci od nás navíc průběžně 
dostávají informace, na co byly jejich peníze 
použity.

Zaměstnanci Hnutí DUHA, kteří mají na 
starost shánění financí na provoz, se snaží 
každý rok uspořit peníze a vylepšit procesy 
tak, aby maximum financí dostaly kampaně 
na podporu divočiny, za zdravější lesy, roz-
voj obnovitelných zdrojů nebo méně odpa-
dů. Krok po kroku směřujeme za ambicióz-
ními cíli. Děkujeme, že jdete s námi!

Koordinace dobrovolníků

Projekty rozvoje recyklace a čisté 
energetiky

Projekty ochrany Šumavy 
a Zachraňme lesy

Koordinace projektů napříč 
organizací

Projekty na podporu šetrného 
spotřebitelství

Granty

Individuální dary z aktuálního roku

Využití rezervy z darů z předchozích let

Ostatní výnosy (kurzové zisky, úroky, prodej 
služeb a zboží v benefičním obchodě)
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úspěchy Hnutí DUHAná domácnost

CO JSME DOKÁZALI DÍKY 
LIDEM, JAKO JSTE VY

1989 zakládáme 
Hnutí DUHA

1993 prosa-
zujeme zákon 
zakazující 
škodlivé freony 
ničící ozonovou 
vrstvu Země

1995 daří se 
nám pře-

svědčit mini-
sterstvo, aby 
nesouhlasilo 

s odstřelem 
vzácných 

rysů, a roz-
jíždíme akti-
vity na jejich 

ochranu 
před ne-
legálním 

odstřelem

1997 zachraňuje-
me Trojmezenský 
prales před nelegální 
těžbou

2000 dle našeho 
návrhu zákon zakazu-
je těžbu zlata jedova-

tým kyanidem

2003 připravujeme plán 

odpadového hospodaření 

s cílem recyklovat 50 % 
komunálních odpadů, téma 

prosakuje do české společ-

nosti a recyklaci rozjíždíme 

ve 35 českých městech

2003 úspěšně zabraňujeme 

kácení ve zbytku pralesa 

u pramenů Vltavy

2006 pomáháme 
vytvořit pravidla 

zdravého hos-
podaření v le-

sích – používají 
se už na 53 000 

hektarů

1989 2003

2006

2000

1997

1995

1993

1991 začíná-
me vydávat 
společensko-
-ekologický 
dvouměsíčník 
Poslední 
generace 
(dnes Sedmá 
generace)

1991

1994 začíná tříleté 
období zateplování 
2 000 domácností 
a několika desítek 
škol a obecních 
úřadů v rámci ener-
getických brigád. 
Za tuto práci jsme 
získali ocenění Eko-
logický projekt roku 
od japonské nadace 
Sasakawa

1994
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2018 velké šelmy 
se úspěšně vracejí 

do Česka, spolupra-
cujeme s chovateli 

i myslivci

2010 daří se nám 
prosadit Zelenou 
úsporám, díky 
čemuž začíná 
vlna zateplování 
a úspor energií

2011 úspěšně bráníme 
nelegálnímu kácení 

u Ptačího potoka 
na Šumavě s přímou 
podporou stovek lidí 

z celé republiky, soud 
později označuje káce-
ní i zásah policie proti 

občanům za nezákonné

2014 díky pod-
poře desetitisíců 
lidí se nám daří 
zastavit senátní 
návrh zákona, 
který by zna-
menal zničení 
národního parku 
Šumava

2015 i díky naší 
kampani vláda 
neprolamuje 
limity těžby uhlí 
tam, kde chrání 
domovy lidí před 
rypadly

2016 díky apelu na Evrop-
skou komisi je odmítnuta 
finanční podpora stavby 
nových, zbytečných spa-
loven

2016 díky zapojení 
tisíců lidí je zastaven 
nespravedlivý a neeko-
logický návrh účtování 
elektřiny

2017 spolu s 55 tisíci 
lidmi zachraňujeme 
národní parky před 

faktickým zničením. 
Poslanecká sněmovna 
schvaluje novelu záko-

na o ochraně přírody 

a krajiny, která rozšiřuje 
místa ponechaná divo-

čině a omezuje prodej 
státních pozemků

TOHLE BY NEBYLO MOŽNÉ BEZ PODPORY TISÍCŮ LIDÍ, JAKO JSTE VY. 
DĚKUJEME!

2016

2015

2010

2011

2014

2017

2018

2019 spolu se 60 000 lidmi úspěšně prosa-
zujeme změny v no-vele zákona o lesích, které umožní přírodě 
blízké hospodaření v lesích a vznik pes-

trých a proti změně 
klimatu odolných 

lesů

2019
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TEXT: JANA VONDROVÁ, FOTO: ARCHIV HNUTÍ DUHA, JAN SKALÍKmožnosti zapojení

Každého dobrovolníka si 
hýčkáme
Dobrovolníci se zapojují do aktivit napříč 
organizací. Nejčastěji se jedná o provoz 
informačního stánku, pomoc s organi-
zací veřejných akcí, překlady, rešerše in-
formací, balíčkování, roznos materiálů, 
fotografování, natáčení videí a další prá-
ce. Vítáme i vlastní větší projekty, které 
nám pomáhají při ochraně přírody. Nej-
více možností zapojení je v kancelářích 
v Brně a Praze, ale často lze něco udělat 
z domova nebo se zapojit do aktivit na-
šich místních skupin. Koordinátorku 
dobrovolníků lze kontaktovat na e-mailu 
dobrovolnici@hnutiduha.cz.

Místní skupiny se věnují 
lokálním tématům
Kromě sídla v Brně a kanceláře v Praze, 
kde se věnujeme zejména celostátním té-
matům, má Hnutí DUHA několik míst-
ních skupin (pobočných spolků) v dal-
ších oblastech. Věnují se ochraně velkých 
šelem, dopravním tématům, recyklaci 
odpadů nebo výkupu slepic z velkocho-
vů, vystupují proti projektům škodícím 
životnímu prostředí, účastní se přípravy 
územních plánů, sázejí stromy, pořádají 

přednášky či podporují prodej potravin 
z ekologického zemědělství. Často úzce 
a úspěšně spolupracují s obecními nebo 
městskými úřady. Příležitostně se připojují 
také k naší celostátní a mezinárodní práci. 

Týdny pro divočinu přinášejí 
kontakt s přírodou
Čas strávený v přírodě, při němž se lidé 
přímou prací podílejí na její ochraně. 
To jsou Týdny pro divočinu, které Hnutí 
DUHA pořádá každý rok v létě již přes dva-
cet let. Vždy se jich koná několik v různých 
lokalitách v celé republice. Spolupracuje-
me na nich s lokálními partnery – našimi 
místními skupinami, správci chráněných 
krajinných oblastí nebo národních parků či 
přímo s majiteli pozemků. Kromě práce če-
kají účastníky i besedy a exkurze, které jim 
umožňují blíže poznat dané místo. 

Rysí a Vlčí hlídky
Zájemci o práci v hlídkách se nejprve při 
školení dozvědí zajímavosti ze života vel-
kých šelem i základní informace k terén-
nímu monitoringu. Program je doplněn 
promítáním dokumentárních filmů i zá-
běrů z fotopastí, které zachycují život vel-
kých šelem v jejich přirozeném prostředí. 

ÚSPĚCHY SLAVÍME SPOLEČNĚ S DÁRCI I DOBROVOLNÍKY
Hnutí DUHA je přední česká ekologická organizace, která má za sebou mnohé úspěchy a spoustu dalších výzev před 
sebou. To, co už jsme dokázali, bylo možné také díky dobrovolné iniciativě tisíců lidí. Na práci Hnutí DUHA se lze podí-
let i jinak než finančně. Jak?

Získané znalosti dobrovolníci Vlčích a Ry-
sích hlídek využívají především v zimě, 
kdy Hnutí DUHA organizuje přímo v te-
rénu akce, díky kterým lze sledovat vývoj 
populace velkých šelem v Česku. Termíny 
školení zveřejňujeme vždy na konci léta 
na stránkách www.selmy.cz. 

Buďme občansky aktivní
Škola občanské iniciativy vznikala 
v době, kdy v České republice chybělo ob-
čanské vzdělávání. To do velké míry chybí 
dodnes a lidé tápou, jak mohou ovlivnit, 
co se okolo nich děje. Škola je progra-
mem, do něhož se může přihlásit každý, 
kdo ve svém okolí pocítil nějaký problém 
nebo potřebu něco změnit, ale neví, 
od čeho se odrazit. Nebo je jen zvědavý 
a zajímá ho, jak různé iniciativy a nezis-
kové organizace fungují. Skládá se z ně-
kolika tematických víkendů, zaměřených 
například na pořádání a vedení kampaní, 
média, fundraising, práci s dobrovolníky 
nebo organizaci veřejných akcí. Více in-
formací naleznete na soi.hnutiduha.cz. 

Zapojte se do našich aktivit i vy. Sledujte 
nás na stránkách www.hnutiduha.cz nebo 
na www.facebook.com/HnutiDuha. 
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Soběstačnost?

Soběstačnost / Jak ztrácíme půdu / Kuba / Veřejné mínění / Semena / 

Pokojovky / Jeseníky na suchu / Vyhoření a Charta 77/ Infozákon v praxi  

/ Velryby / Hmlisto / Evoluce / Ji.hlava / Jan Valeška / Radomil Hradil

XXVIII. ročník | 77 Kč | 3,20 €

Jaký svět,
takový sport

XXVIII. ročník | 77 Kč | 3,20 €

Sport / Pohnojená půda / Divočina v médiích / Světelný smog / Nové Mlýny 

/ Zemědělství v EU / Lesy bez chemie? / Naomi Klein / Jak žít ve vesmíru / 

Ekoteroristka / Vrt / Greta Thunberg / Aisyah Odist / Stanislav Lhota
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Kde to šijeme?

XXVIII. ročník | 77 Kč | 3,20 €
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Módní průmysl / Barefooty / Toxické laguny / Církevní půda / Ovoce a klima 

/ Holoseče v Břehyni / Přírodní Betlém / 15 let v EU / Betonování krajiny  

/ Černobyl / Bez obalu / Vlci / Stanislav Komínek / Polly Higgins

Zvíře v tísni

XXVIII. ročník | 77 Kč | 3,20 €
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Záchranné stanice/ Kauza D8/ Lokální jablka/ Polní havárie/ Život uvnitř 

Země/ Crowdfunding/ Ekolingvistika/ Greta a klima/ Ekozemědělství/ Hovory 

s TGM/ Věk nerovnováhy / Zdeňka Šíp Staňková / Jan a Radana Dungelovi

9 771212 049002

80

XXVIII. ročník | 77 Kč | 3,20 €
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Právo 
bydlet

Zabydlování / Delta Nigeru / Přidušené Česko / Agrolesnictví / Stát a tisk / 

Fair trade / Kanál D—O—L / Houby / Akvaponie / Výmladky / Uzbecká bavlna 

/ Školství / Vary a výstřely / Nadvláda / Minimalismus / Clara-Marie Lewit 

XXVIII. ročník | 77 Kč | 3,20 €
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30 ekolet:
vpřed i zpět 

30 let ekopolitiky a ekohnutí / Letná 2019 / Městské zemědělství / Školní 

stravování / Důvěra na Šumavě / Zelené matky / Rebelie pro život / 

Pachtovní smlouvy / Eko Ji.hlava / Chemické divadlo / Jana Nováčková

www.sedmagenerace.cz • facebook.com/7generace • twitter.com/7generace 
• instagram.com/sedmagenerace

Společensko-ekologický dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem kriticky sledovat vývoj moderní společnosti, vytvářet 
prostor pro debatu o jejich sociálních a ekologických dopadech a přitom se snažit srozumitelnou formou zprostředkovat poznatky z přírodních, 
společenských i humanitních věd.

Sedmá generace
#sedmagenerace #7G #odvahakinformacim

Název časopisu je symbolický. Inspirováni Velkým zákonem Irokézů 
jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li jako lidstvo žít na této planetě 
ve spokojenosti a míru, musí naše jednání zohledňovat také potřeby 
našich potomků. A to i těch, kteří přijdou sedm generací po nás.



Směs pro les je malý balíček, který dokáže velké věci. Obsahuje množství ná-
padů, jak si užít čas v  lese a  zároveň mu pomoci. Co v  něm najdete? 32 karet 
s kreativními lesními aktivitami a hrami, stopovacího průvodce a pexeso stromů. 

www.smesproles.cz

Výnos z nákupu na smesproles.cz 
putuje na kampaň Zachraňme lesy.

Zachraň 
s námi 
naše lesy!


