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Kde v Česku hledat místa pro divočinu? Možná vás to překvapí, ale možnosti jsou značné. 

A v roce 2016 se nám navíc povedly zásadní kroky, které jejímu rozvoji bezesporu pomohou. 

V první polovině roku pro nás tým přírodovědců vypracoval studii, která v Česku identifikovala 

řadu míst, jež mají díky zachovalé přírodě potenciál stát se novými ostrovy české divočiny. Proč 

jako nejlepší vybrali právě Chřiby, Javorníky, Krušné hory, Libavou a Litovelské Pomoraví, zveřejnili 

na mezinárodním semináři, který jsme v červnu uspořádali ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze. Rozpoutali jsme debatu s vědci, lesníky, úředníky a politiky o tom, proč je 

důležité chránit v krajině nejen jednotlivé druhy rostlin a živočichů a pečovat o místa, kde žijí, 

ale i o tom, proč potřebujeme na vybraných místech nechat přírodu kouzlit, jak umí. A protože 

bychom rádi, aby taková místa poznali i turisté, vydali jsme na základě odborné studie 

i praktického průvodce, který unikátní místa představuje.

A ochranu divoké přírody pojali díky naší práci za svou i poslanci a poslankyně. Nedlouho před 

Vánocemi přijali vládní novelu zákona, která zlepšuje ochranu divočiny v našich národních 

parcích. Na zlepšení novely pracovali i naši experti. Přejme tedy divočině v národních parcích 

i mimo ně více prostoru. My na tom budeme pracovat.

Čas od času bychom mohli nabýt dojmu, že jsme v recyklaci na samotné špičce Evropy a nemáme 

se kam posouvat. Vězte, že máme. A máme v Česku řadu míst, kde recyklují daleko více, než 

je český průměr. Například písečtí toho zrecyklují oproti zbytku republiky skoro dvojnásobek. 

A abychom i ostatním dokázali, že to jde, sesbírali jsme ty nejlepší příklady u nás a seznámili 

s nimi nejen veřejnost, ale také politiky. Ukazují, že třídit odpady chceme a opravdu třídíme. Jen 

k tomu potřebujeme mít podmínky –  například dobře dostupné barevné kontejnery.

Ve spolupráci s dalšími experty jsme spočítali, kolik odpadů je skutečně potřeba spalovat, 

když skončí skládkování směsných komunálních odpadů a dosáhneme společného cíle EU 

65 % recyklace.  Z propočtů vyplývá, že v ČR není nutné stavět plánované spalovny v Mostě, 

Mělníku, Přerově, Jihlavě, Chebu a na dalších místech. Vedle výstavby regionálních linek pro 

dotřídění směsných odpadů a využití nerecyklovatelných, ale spalitelných zbytků ve stávajících 

teplárnách či elektrárnách se ukazuje jako racionální pouze debata o rozšíření spaloven v Praze 

a Brně. Má smysl také hledat řešení energetického využívání části odpadů ze severozápadní 

a severovýchodní části ČR, které jsou daleko od stávajících spaloven. V případě ještě vyšší 

recyklace a lepší prevence vzniku odpadů by byly potřebné kapacity ještě mnohem nižší. Právě 

proto se naše práce zaměří na další zlepšování recyklačních služeb pro nás všechny.
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Budou nás platby za elektřinu stále motivovat k jejímu rozumnému využívání, nebo nastane doba 
vysokých účtů a bezbřehého plýtvání v domácnostech? To byla otázka nastolená hned první 
měsíc roku 2016. A díky tisícům lidí se podařilo neekologický a nespravedlivý návrh nových tarifů 
elektřiny, které by poškodily hlavně nízkopříjmové domácnosti, seniory či matky samoživitelky, 
shodit ze stolu. Byla to jedna z nejrychleji vyhraných kampaní, které kdy Hnutí DUHA vedlo.

Pro tisíce zájemců v celé republice jsme spolupořádali Den větrné energetiky s řadou otevřených 
větrných elektráren a také exkurzí k výrobcům součástek pro větrníky, kteří dávají práci stovkám 
lidí. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou –  Technickou univerzitou Ostrava a dalšími 
odborníky a zástupci odborů jsme navíc představili ekonomickou studii prokazující, že větrná 
energetika může zaměstnávat zhruba tolik lidí, co české pivovarnictví. A připravili jsme i návrh 
novely zákona, která by umožnila vznik nových větrných elektráren, ze kterých by měli užitek 
právě ti, kteří k nim bydlí nejblíže –  místní obyvatelé, farmáři a obce.

Díky naší mnohaleté snaze vláda potvrdila, že Česká republika má zásadně snížit svoji závislost 
na fosilních palivech a má mít takzvaný antifosilní zákon, který nastaví rozumné tempo snižování 
spotřeby uhlí, ropy a plynu. Díky rychlé reakci a podložené argumentaci se nám pak podařilo 
zmařit snahu Ministerstva průmyslu a obchodu zrelativizovat rozhodnutí o zachování uhelných 
limitů na velkolomu Československé armády, čímž jsme zároveň znovu pomohli ochránit 
severočeská města a obce. Vláda ministerský návrh odmítla.

Energ(et)ický i divoký –  takové jsou hlavní pojmy, které si vybavím, když se ohlédnu za 
rokem 2016. Opět se nám společně podařilo rozšířit prostor, který v naší krajině a v naší 
ekonomice mají lidé a příroda. 

Kromě řady úspěchů v tématech, kterým se věnujeme, jsem rád, že můžeme i nadále pomáhat 
začínajícím aktivním lidem na Škole občanské iniciativy nejen zorientovat se v prostředí českých 
zákonů, ale také je naučit, jak své plány promyslet tak, aby se jim cílů povedlo dosáhnout.

Jsem také vděčný za energii svých kolegyň a kolegů, ale také našich dárkyň a dárců i dobrovolnic 
a dobrovolníků, díky jejichž pomoci můžeme společně dosahovat často obtížných cílů. 

Děkuji vám za vaši přízeň a těším se, že budeme na těchto základech společně stavět a zažijeme 
další úspěšné roky.



Náklady 18 774 473 Kč

Koordinace dobrovolníků a Škola občanské iniciativy 1 356 687 Kč

Projekty rozvoje recyklace a čisté energetiky 4 869 337 Kč

Projekty ochrany Šumavy a České divočiny 6 537 734 Kč

Projekty na podporu šetrného spotřebitelství 499 758 Kč

Oddíl péče o dárce 3 950 421 Kč

Provoz kanceláře a služby s tím spojené 1 560 536 Kč

Výnosy 20 308 050 Kč

Granty 12 497 053 Kč

Příspěvky individuálních dárců (využité v daném roce) 5 414 289 Kč

Příspěvky individuálních dárců (rezerva na pokrytí činnosti v následujících letech) 1 500 000 Kč

Využití darů z předchozích let 407 930 Kč

Ostatní dary 126 421 Kč

Tržby za prodané zboží 143 396 Kč

Prodej služeb, poradenství 141 541 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky) 77 420 Kč

Hospodářský výsledek (po pokrytí nákladů projektů a kampaní, bez rezervy 
na pokrytí činnosti v následujících letech, která byla převedena do fondů)

33 577 Kč

Za podporu a důvěru v roce 2016 děkujeme těmto organizacím a nadacím: Česko-německý fond budoucnosti, Dům zahraničních služeb, EuroNatur, European Climate Fundation, Evropská komise (DG Development, Horizon 2020, 
Intelligent Energy), Finanční mechanismy EHP a Norska (Ministerstvo financí, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství), Grassroots Foundation, Hornorakouská vláda, International Visegrad Fund, Magistrát hlavního města 
Prahy, Magistrát města Brna, MAVA Foundation, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministrstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Beleco, Nadace Veronica, Nadační 
fond rodiny Orlických, Patagonia, Státní fond životního prostředí.
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Úspěchů v roce 2016 bychom nedosáhli bez podpory 5 343 přátel Hnutí DUHA. Děkujeme.
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Vytištěno na recyklovaném papíře.

Hnutí DUHA prosazuje zdravé 
prostředí pro život, pestrou 
přírodu a chytrou ekonomiku. 
Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, 
jednáme s firmami a pomáháme 
domácnostem.
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