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Hnutí DUHA

má za sebou dvě desetiletí práce na ekologických řešeních, která zajistí zdra-
vé a čisté prostředí pro každého z nás. Vybudovali jsme si reputaci spolehli-
vého zdroje odborných informací i dobrých spotřebitelských rad. Spolupracují 
s námi novináři a mezi naše partnery patří také ministerstva a mnoho radnic, 
obcí a úřadů. Velkou pozornost věnujeme práci s lidmi. Radíme jim, kde na-
kupovat zdravé potraviny, jak třídit odpad nebo šetřit energií. 

Naše práce

V Hnutí DUHA pracují na čtyři desítky zaměstnanců a řada ochotných dobro-
volníků. Našimi kampaněmi podporujeme ekologické zemědělství, které zbaví 
potraviny chemických postřiků, navrátí život do krajiny a umožní zvířatům dů-
stojný život. Snažíme se snížit počet kamionů zaplavujících silnice a dálnice, 
prosazujeme zdravější lesní hospodaření, vyšší recyklaci nebo rozvoj šetrné 
energetiky.

V průběhu roku 2008 jsme intenzivně připravovali kampaň Velká výzva, kte-
rá chce prosadit zákon stanovující míru snižování exhalací skleníkových plynů 
v České republice – konkrétně o 2 % ročně. Pomůže nastartovat investice do 
moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná 
veřejná doprava, místní potraviny nebo snadné třídění odpadu. 

Povedlo se nám

Naše práce přináší výsledky. Neříkáme totiž jen, co je špatně, nabízíme také 
řešení. Pomohli jsme například prosadit zákon o podpoře obnovitelných zdrojů 
energie, připravili první zákon o ochraně ozonové vrstvy nebo odvrátili návrh na 
odstřel kriticky ohrožených rysů.

Hnutí DUHA



Naši práci vždy doprovází pocit velké zodpovědnosti. Důvěra nadací a lidí, kteří ji podporují, 
zavazuje. A tak mám radost z každého úspěchu. Rok 2008 jsme uzavřeli nejen s čistým 
svědomím, ale také s nadšením, že co do naší práce dárci i dobrovolníci investovali – od 
peněz až po pomoc vlastníma rukama – nepřišlo nazmar. Právě naopak.
 
A takto vypadá poněkud telegrafický přehled našich úspěchů: do vládních plánů ohled-
ně recyklace odpadu se dostaly i naše návrhy, například pravidlo, že každé město či 
obec musí zajistit kontejnery na pět druhů tříděného odpadu – včetně zelených od-
padků z kuchyní a zahrad. V široké koalici zástupců státních lesů, soukromých vlastní-
ků, myslivecké jednoty, dřevařských společností a vědců byla vyjednána velmi dobrá 
vládní strategie pro ozdravění českých lesů – Národní lesnický program. Při přípravách 
tohoto dokumentu sehrálo důležitou roli také Hnutí DUHA. Za pomoci stovek lidí z řad 
spotřebitelů jsme už druhým rokem pokračovali v prosazování širší nabídky českých 
biopotravin v obchodech. Například největší tuzemské pekárny – United Bakeries – na 
to odpověděly výrobou biochleba. Vláda s konečnou platností potvrdila sedmnáct let 
staré usnesení, které chrání zbývající města a obce v Podkrušnohoří před rozšiřováním 
povrchových uhelných dolů. Doufáme, že to znamená definitivní tečku za několikaletou 
intenzivní prací Hnutí DUHA společně s místními lidmi a dalšími ekologickými organi-
zacemi. Ministr životního prostředí podepsal také v reakci na naše aktivity důležitou 
vyhlášku, která usnadní radnicím a obecním úřadům kompostování odpadů z parků 
a zahrad – statisíce domácností ušetří na poplatcích za popelnice a životodárný kom-
post se konečně dočká zužitkování. 

Věcí, které můžeme prosadit pro lepší kvalitu života každého z nás, je ještě mnoho. Velmi se 
nám osvědčuje kombinace odborného zázemí a propracovaných návrhů na řešení. Nezbyt-
nou pomoc při jednání s politiky a úředníky pro nás představují také desítky dopisů, stovky 
korespondenčních lístků a tisíce emailů od lidí, kteří naši práci podporují. Neobejdeme se 
ani bez pravidelných finančních darů od jednotlivců.

Úspěchy Hnutí DUHA jsou proto i vašimi úspěchy. Děkujeme každému, kdo nám pomohl.

Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA



Hnutí DUHA v číslech

390 milionů korun
utratila Česká republika každý den za dovoz ropy. Hnutí 
DUHA přichází s rozumnými návrhy, jak naši závislost 
na dovozu nerostných surovin řešit. Najdete je na www.
velkavyzva.cz.

Více než 5000
jednotlivců pravidelně podporuje Hnutí DUHA drobnými, 
ale velmi důležitými finančními dary.

4076
lidí odebírá Duhovky – stručný emailový čtrnáctideník 
Hnutí DUHA, který přináší aktuální zprávy o naší práci 
i zelené rady pro domácnosti.

Před 170 lety
vznikl Žofínský prales, první česká přírodní rezervace. 
Hnutí DUHA dlouhodobě pracuje na tom, aby se plocha, 
kde divočina dostává volnou ruku, rozrostla ze součas-
ných 0,8 % na 3 % pečlivě vybraných území. 

O 80 %
méně skleníkových plynů do roku 2050 má Velké Británii 
zajistit zákon, který se podařilo prosadit po třech letech 
práce naší partnerské organizaci Friends of the Earth. 
Spojené království se stalo vůbec první zemí na světě, 
která si takovýto cíl uzákonila. Na podobnou kampaň 
jsme se začali v roce 2008 připravovat i my.



O 60 % 
můžeme postupně snížit energetickou náročnost čes-
kých domů a budov, zaměříme-li se především na vytá-
pění, ohřívání vody a provoz elektrospotřebičů. Vyplynulo 
to z vůbec první studie svého druhu u nás. Její zpracová-
ní zadalo Hnutí DUHA.

58 % 
návštěvníků Národního parku Šumava si stejně jako 
Hnutí DUHA a řada jiných odborníků myslí, že kůrovcem 
napadené stromy v nejpřísněji chráněných prvních zó-
nách by měly podléhat pouze přírodním procesům. 

17.
rokem vycházel společensko-ekologický časopis Sed-
má generace, jehož vydavatelem je Hnutí DUHA. Při-
nesl netradiční témata jako například greenwashing, 
ekopsychologii či pomalý život. Mohli jste se také začíst 
do rozhovoru s biskupem Václavem Malým nebo spiso-
vatelem Jaroslavem Rudišem. 

6 % 
české veřejnosti – pouze tak malé procento – souhlasí 
s prezidentem Václavem Klausem v debatě o globálních 
změnách klimatu. 



Náklady

Osvětové a informační projekty 1 353 600

Program Energie 1 909 300

Program Lesy 1 510 300

Program Zemědělství 1 041 500

Prosazování legislativy 992 100

Ostatní programy 394 700

Fundraising 3 014 800

Provoz kanceláře 3 393 000

Celkem 13 609 300

Výnosy

Granty 8 284 700

Příspěvky přátel Hnutí DUHA 4 212 700

Tržby za prodané zboží, poradenství 947 500

Předplatné Sedmé generace 330 400

Převod darů do roku 2009 -166 000

Celkem 13 609 300

Rozpočet roku 2008



Za podporu v roce 2008 děkujeme

Arbor Vitae, CEE Bankwatch Network, Evropské komisi, Friends of the Earth 
Europe, Grassroots Foundation, Jihomoravskému kraji, Land Oberöster-
reich, Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání, Ma-
gistrátu města Brna, Ministerstvu vnitra České republiky, Ministerstvu 
životního prostředí České republiky, Nadaci Partnerství, Nadaci rozvoje 
občanské společnosti, Nadaci VIA, Nadaci Veronica, Oak Foundation, 
Patagonia, Respekt institutu, Státnímu fondu životního prostředí České 
republiky, Tides Foundation

a také všem našim individuálním dárcům.

Zpráva auditora



Eva Tylová, ředitelka České inspekce životního prostředí:
„Jednání s Hnutím DUHA jsem velmi oceňovala, neboť byla 
vždy dobře připravená a vedená na vysoké odborné úrovni. 
Plným právem je úřady respektují jako solidního partnera. 
A proto jsou úspěšní.“

Ondřej Liška, bývalý ministr školství, přispěvatel Hnutí DUHA:
„Proč přispívám na práci Hnutí DUHA? Především proto, že 
je to zavedená organizace s viditelnými výsledky. A proto, že 
jsme je vícekrát zažil při práci. Dobře vědí, o čem mluví, pra-
cují s fakty a podloženými argumenty. Proto mají jejich návrhy 
u ministrů a poslanců takovou váhu. Můj drobný finanční pří-
spěvek je dobrou investicí do budoucnosti nás všech.“ 

Petr Vachler, producent, přispěvatel Hnutí DUHA:
„Biopotravina by měla být vlastně obyčejný standard. Všechno se 
dováží z daleka, ať už obyčejný jablka, nebo brambory. Transporty 
a logistika jsou skutečný problém. Člověk se má snažit, ale nesmí 
se z toho zbláznit. Od toho je tady právě Hnutí DUHA a další orga-
nizace. Jsem rád, že se o to starají, a proto jim posílám peníze.“

Řekli o Hnutí DUHA

A › Bratislavská 31, 602 00 Brno
T › 545 214 431
F › 545 214 429
E › pratele@hnutiduha.cz
  www.hnutiduha.cz
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Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.


