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Milí čtenáři, 

      již poněkolikáté se zintenzivňují snahy o regulaci břehů Malše s cílem vytvořit z luk mezi Mladým a 
říčními tůněmi U Špačků lákavé pozemky pro další satelitní výstavbu (info viz Facebook „Zachraňme 
Malák“). K pochopení negativ tohoto vývoje stačí (opět) sáhnout po dnes již klasické knížce Sídelní kaše 
(2005) od Pavla Hniličky a osvěžit si paměť, pokud jde o vícečetná negativa bydlení v nových vilových 
čtvrtích. V jedné internetové diskusi se ale objevil názor, že knížce chybí sociologický rozměr. Pokusme se 
tedy – čistě nezávazně – přispět k zaplnění této niky. Pořád totiž zbývá odpovědět na otázku, proč si jsou 
developeři stále jisti poptávkou po takovém bydlení – v lokalitách ohrožených velkou vodou, fatálně 
vzdálených od obchodů i škol a neobsahujících žádné podněty pro sousedská setkávání.   

     Hovoří se o individualizaci života nebo o prestižním charakteru typizovaných staveb, ale to pořád 
nevysvětluje stálou oblibu tohohle způsobu bydlení – do domku v satelitu vkládají jeho majitelé životní 
úspory (i s hypotékou) a pak v soukromém hovoru neváhají stýskat si nad nevýhodami nové adresy (je to 
jako v povídce Stephena Leacocka, kde si nový milionář stěžuje, že si už nemůže dát k snídani jenom chléb 
s máslem jako kdysi, a jen vypravěč nechápe, co mu v tom brání…).  

     Jenže co když tu také hraje roli faktor již dobře známý odjinud? Jde o posedlost syndromem věčného 
mládí a všeobecnou imanentností (jak by řekl Radim Palouš), Nelze přehlédnout, že satelitní čtvrti 
neobsahují ani ve sféře vegetace či jiných krajinných prvků nic, co by jakkoli akcentovalo vývoj v čase – 
pozemky vznikají na stejnorodých travnatých plochách a majitelé domků jeden den hlučnou sekačkou 
oholí trávu na úroveň golfového pažitu a druhý den už zavlažují automatickými tryskami – zcela bez 
zřetele k časovému rozměru přirozené obnovy porostu.  

     A teď si zkusme představit, jak tyhle satelity budou vypadat za nějakých třicet, čtyřicet let. Dnešním 
majitelům-zakladatelům potáhne na osmdesátku. Menšina těch šťastnějších tu bude žít ve 
výměnkovském pokoji pod péčí svých dospělých ratolestí; ty ovšem budou od rána do večera v práci a 
staroušci tady budou vegetovat bez šance setkat se někde v parku či v aleji se svými vrstevníky. Většina tu 
ovšem bude žít úplně sama, neboť jejich děti již dávno sehnaly lukrativní – nebo jedinou možnou – práci 
kdesi na druhém konci republiky či Evropy. A tak každý den bude do satelitu zahýbat kolona dodávek 
pečovatelské služby; no, aspoň že jim příjezd usnadní široké vozovky na místě kdysi vykácených 
pobřežních porostů – nebo to bude jinak?  

Tomáš Malina 

Tomáš Malina              Tomáš Malina      
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Vládní jaderný plán: zapomeňte na levnou elektřinu, přichází vláda 
atomu 

Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky v ČR, o jehož 
schválení rozhodne ve středu 3. června vláda, počítá s přípravou 
čtyř nových reaktorů – po dvou v Dukovanech a v Temelíně. Po 
schválení aktualizace Státní energetické koncepce jde o zásadní 
materiál, který by měl připravit cestu k výstavbě dalších jaderných 
zdrojů v ČR. Kritickým problémem, jehož řešení vláda odsouvá do 
budoucna, je zajištění smysluplné ekonomiky projektu. Podle 
AliES, Calla a Hnutí DUHA tak jaderný plán vtáhne budoucí vládu v 
roce 2025 do jaderné pasti, neboť právě na ní by mělo zůstat 
rozhodnutí o pokračování projektu či jeho finanční podpoře z 
veřejných zdrojů. 

Kritické body Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky 
v ČR: 

• Plán navrhuje zahájit přípravu k výstavbě nových reaktorů v 
Temelíně a Dukovanech. Přitom ale zásadní rozhodnutí o jejím 
financování, tedy o formě a výši nezbytných garancí pro investora, 
které by museli uhradit spotřebitelé elektřiny nebo daňoví 
poplatníci, má být odsunuto až na rok 2025. Do té doby však bude 

za přípravu utraceno až 32 miliard korun. 

• Počítá s příliš nízkými investičními náklady reaktorů. Ministerstvem průmyslu předpokládaná cena 
4500 eur/kW je daleko od skutečnosti, která se pohybuje mezi 6000 až 9750 eur/kW. 

• Podle propočtů konzultační společnosti Candole partners by mohli spotřebitelé elektřiny zaplatit 
v případě udělení podpory pro nové reaktory na dobu 35 let až jeden bilion korun. Podle propočtů 
zpracovaných pro Hnutí DUHA zohledňujících inflaci však může jít o částku až téměř 2 900 miliard korun. 
Samotný akční plán odhaduje dotaci na 8 až 13 miliard korun ročně, ovšem na základě odhadu 
garantovaných cen, ke kterým se ještě žádný investor nevyjádřil. 

• Rozšiřování podílu jaderných zdrojů také nijak nehodnotí možná rizika v podobě terorismu, či 
možné budoucí politické nestability – jako můžeme aktuálně sledovat na Ukrajině, kde se válečná fronta 
mezi separatisty a ukrajinskou armádou stala do vzdálenosti necelých 200 kilometrů od skladu jaderného 
odpadu. 

     „Ministerstvo průmyslu by si mělo konečně sundat růžové brýle, kterými se dívá na jadernou 
energetiku. Rozestavěné projekty atomových elektráren ve světě jasně ukazují, že nejde o levnou hračku, 
nýbrž o projekty za stovky miliard, které vyžadují státní podporu ve formě různých dotací. Reálně hrozí, že 
na další české jaderné reaktory budou muset spotřebitelé připlatit v budoucnu více než bilion korun. 
Samotný ČEZ by pak měly varovat aktuální kroky ministerstva průmyslu, kterými se snaží nabourat 
garantovanou podporu pro obnovitelné zdroje. Jde o nebezpečný precedent, který může v budoucnu 
postihnout i uvažované dotace pro nové reaktory,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou 
soběstačnost. 

     Karel Polanecký z Hnutí DUHA dodává: „Předkladatelé návrhu na podporu nových českých reaktorů 
zvažují především překopírování britského modelu garantovaných výkupních cen. Předpoklad, že 
vyjednají lepší cenu než Britové, je ovšem přehnaně optimistický. Britská vláda garantuje cenu 126 
eur/MWh, s každoročním nárůstem podle inflace. Aktuální cena na burze se pohybuje kolem 35 
eur/MWh. To je hodně vysoký příplatek na jaderné nadšení.“  

http://www.candole.com/files/Temel%C3%ADnomika%202.pdf
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    I přesto, že MPO dílčím způsobem akceptovalo připomínku k nápravě příliš nízkého ručení 
provozovatele jaderných reaktorů (ČEZ) za škody při případné jaderné havárii, zůstává v plánu i nadále 
zachována na velmi omezených devíti miliardách korun. 

    „Vyšší limit finanční odpovědnosti má řada dalších států EU – jde například o Švédsko, Španělsko, Belgii 
a Nizozemí. V Německu jsou záruky stanoveny až do výše 2,5 miliardy eur, tedy přes 60 miliard korun. 
Omezení odpovědnosti lze navíc chápat jako nepřímou státní podporu pro provozovatele jaderných 
reaktorů,“ upozorňuje Edvard Sequens z Cally. 

    Oproti tomu škody po těžké havárii atomových reaktorů mohou dosáhnout astronomických částek. Po 
Fukušimě jsou škody odhadovány na 4,3 bilionu korun, po Černobylu 4,6 bilionu korun, francouzský 
státní institut pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po havárii v jedné z tamních 
elektráren na 10,9 bilionu korun. 

    MPO se dlouhodobě vyhýbá objektivnímu porovnání nákladů na další jaderné reaktory s jinými 
energetickými zdroji. Jen tak mohlo do nově schválené státní energetické koncepce naplánovat, že do 
roku 2040 bychom měli vyrábět přes polovinu elektřiny v jaderných reaktorech, zatímco ve Francii má 
klesnout jejich podíl na 50 % již v roce 2025.  

     Z letošní studie německého think-thanku Agora vyplývá, že cena solárních elektráren klesne v příštím 
desetiletí o třetinu, v dlouhodobém horizontu (do roku 2050) pak o dvě třetiny oproti roku 2015. Solární 
energetika by se tak měla stát do deseti let nejlevnějším zdrojem elektřiny na zemi. Porazí tak zdroje jako 
uhlí nebo atom, neboť podle zmíněné studie elektřina z nových uhelných a plynových elektráren stojí již 
dnes mezi 50 až 100 eury za megawatthodinu a z nových jaderných elektráren přes 110 euro.  

    Nevládní organizace uvítaly, že z Národního akčního plánu byl vyřazen záměr závodu na výrobu 
jaderného paliva v ČR, který nebyl ekonomicky smysluplný, přinášel geopolitická rizika a zatížil by svým 
provozem obyvatele dotčené obce či města. 

Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost, Hnutí DUHA a Cally 

 

Podpora rozšiřování jaderné energetiky v České republice klesá 
 

Právě zveřejněný průzkum CVVM z května 2015 ukázal, že plány české vlády na přípravu nových reaktorů 
v Dukovanech a v Temelíně nemají podporu mezi veřejností. Větší podíl jaderné energetiky by chtělo 
pouhých 22 % procent dotázaných, přičemž rozhodně je o tom přesvědčeno jen šest lidí ze sta. Oproti 
loňskému květnu navíc výrazně poklesla podpora vládních jaderných vizí o 7 %, proti roku 2012 pak už o 
nezanedbatelných 12 %.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.agora-energiewende.org/topics/optimisation-of-the-overall-system/detail-view/article/solar-energy-emerging-as-cheapest-power-source-in-many-parts-of-the-world/
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7392/f3/oe150609.pdf
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Proti rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně o 3. a 4. reaktor jsou již dvě pětiny (39 %) české veřejnosti. I 
zde podpora klesá, rozhodně pro je pouhých 12 % lidí. 

    Vládní plány na stavbu čtyř nových reaktorů a rozšiřování podílu jaderné energetiky na 50 % jsou zcela 
mimo ekonomickou realitu. Nemají ale ani podporu mezi veřejnosti, protože lidem dochází, že 
prodělečnou investici by nakonec museli těžce zaplatit sami. 

Edvard Sequens 

P.S.: Ovšem český čtenář si 
z některých médií odnesl přesně 
opačný dojem: 

 

 

NEC 2015 – Jak bude vypadat Evropa bez jádra? 
 

Mezinárodní konference proti jaderné energii 
(viz www.nec2015.eu) v rakouském Linci se 19. 
května zúčastnilo kolem 140 zástupců z 12 zemí. 
O její hladký průběh se postarali Roland Egger 
(Atomstopp Linz), Gabriele Schweiger (Mütter 
gegen Atomgefahr) a Manfred Doppler (Anti 
Atom Komitee). Úvodní slovo dostal Dalibor 
Stráský, pověřenec hornorakouské vlády pro 
jadernou energetiku, který shrnul aktuální 
evropská jaderná témata a zahájil konferenci 
úvahou, jak vystoupit ze slepé uličky jaderné 
energetiky. 

     Následoval klíčový řečník Franz Alt, novinář 
působící v Baden-Badenu a poradce koncernů a 

vlád v oblasti energetiky po celém světě, který posluchačům nabídnul svou 136-ti stránkovou prezentaci 
plnou fiktivních a reálných obrázků (např. budoucí dálnice zastřešené fotovoltaickými (PV) panely a 
heliotrop ve Weinbergenu – dům otáčející se za sluncem) dokumentujících především využití solární 
energie, kterou k nám Slunce vysílá 15000 krát více v každé vteřině, než kolik jí potřebujeme. Vzpomenul 
také třeba knihu Der Energethische Imperativ Hermanna Scheera a důležitost letošní prosincové pařížské 
konference COP21 na ochranu klimatu. Hájil energicky myšlenku, že 100 % přechod na obnovitelné 
zdroje energie (OZE) je realizovatelný, pokud bude vytvořen vhodný politický rámec pro jejich podporu a 
bude dostatek aktivních angažovaných lidí spojujících se do energetických komunit, které udrží 
ekonomické zdroje ve svém regionu.  

     Patricia Lorenz z GLOBAL 2000 a FoE Brusel se zamýšlela nad otázkou ze studie Energy [R]evolution od 
Greenpeace, jak nahradit 78 TWh elektřiny z evropských jaderných elektráren (JE) do roku 2030. 
Navázala studií Phase out of Nuclear Power in Europe (2014) od Global 2000, podle níž by 100 % 
odstavení jaderných reaktorů do roku bylo dosaženo mixem 2500 TWh OZE a 1000 TWh fosilních paliv. 
Lorenz dále poukázala na problém zvyšování výkonů stárnoucích reaktorů. Navrhovala myšlenku 
sjednotit se proti provozovatelům JE a podat stížnost na porušování Úmluvy EHK OSN o posuzování vlivů 
na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo konvence) podobně, jako se tomu stalo v případě 
Ukrajiny, když prodloužila životnost reaktorů ROVNO-1 a ROVNO-2 na doživotí. Poznamenala, že JE 
Dukovany budou muset žádat o prodloužení licence do konce roku 2015. 

http://www.nec2015.eu/
http://www.nec2015.eu/presentations/Franz_Alt_NEC20154_E.pdf
http://www.nec2015.eu/presentations/Patricia_Lorenz_NEC2015_E.pdf
https://www.global2000.at/sites/global/files/Nuclear_Phaseout_Study.pdf
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     Hlavním tématem přednášky hornorakouského zemského rady Rudiho Anschobera byla žaloba 
rakouské spolkové vlády k Evropskému soudnímu dvoru proti miliardovým dotacím pro britskou JE 
Hinkley Point C (HPC). K žalobě, která se odvolává na rozpor s evropskými pravidly pro hospodářskou 
soutěž a omezování konkurenceschopnosti OZE, se připojily i zásobovatelé energií, např. Oekostrom AG, 
a zvažuje ji také 7 německých spolkových zemí a německé Ministerstvo životního prostředí podporující 
Energiewende. Z pohledu české energetiky a nedávno schváleného Národního akčního plánu pro rozvoj 
jaderné energetiky v ČR tedy svítá naděje, neboť pokud budou zastaveny roční miliardové eurové dotace 
pro HPC, neuskuteční se ani nové reaktory pro Dukovany či Temelín. Anschober ještě připomněl, že 
výroba 1 kW elektřiny z jaderné energie je dnes osmkrát dražší než z OZE. Oproti tomu jsou dnes PV 
panely pětkrát levnější než kolem roku 2010. V současné době je 34 % veškeré elektřiny v Horním 
Rakousku vyrobených z OZE (81 % fotovoltaika, 61 % solární ohřev vody – TUV má na střeše každý třetí 
dům). Do roku 2030 chce Horní Rakousko dosáhnout 100 % výroby elektřiny z OZE.  

     Claudia Kunz z berlínské Agentury pro OZE posledních 10 let přesvědčuje lidi o efektivitě programu 
Energiewende. Dva hlavní cíle pro Německo dnes jsou: 1/ ochrana klimatu a redukce skleníkových plynů 
až o 40 % do roku 2020 a 2/ odchod od jádra do roku 2022. V současnosti vyrábí Německo 28 % elektřiny 
z OZE díky zákonu, který motivuje firmy, aby se chovaly efektivně. Na druhé straně je zde 25,4 % podíl 
hnědého uhlí, které vyrovnává výpadky v OZE (solární a větrná energie). Ale vedle produkce emisí 
skleníkových plynů také funguje jako zdroj základního zatížení („base load“), který je pro potřeby 
moderní energetiky nevhodný, protože není flexibilní. Paní Kunz zmínila studii Kombikraftwerk, která je 
založená na inteligentním zesíťování elektráren s využitím akumulace tak, aby elektřina ze severu 
Německa dorazila na průmyslový jih podle aktuálních potřeb. Animaci německé 100 % výroby elektřiny z 
OZE najdete zde.  

     Dariusz Szwed, poradce starosty města Słupska a zelený sociální aktivista, měl ve svém vystoupení 
jednoznačně nejvíce odkazů na nutnost navrácení moci do rukou lidí a spolupráce mezi zeleně 
smýšlejícími napříč regiony a státy. Dle něj si lidé postkomunistické Evropy, zbavení iluzí o demokracii, 
dokáží představit výhody plynoucí ze „zelené demokracie“ především na základě hmatatelných 
ekonomických výhod, tj. snížení účtů za elektřinu, za vytápění a zelená pracovní místa. Propočítal, že 
rozloha PV panelů 33 km x 33 km by pokryla 100 % polské elektrické spotřeby v roce 2014 a její instalace 
by vyšla dvakrát tak levněji, než náklady na energii z jádra. Pro zajímavost – Polsko je jedním z největších 
producentů grafenu, díky němuž se účinnost PV panelů zvyšuje až o 3 %. Zdůraznil také aspekt vlastnictví 
OZE zdrojů místními komunitami a vyjádřil nechuť nad tím, že 3000 MW větrných elektráren v Polsku je 
dnes vlastněno národními a nadnárodními korporacemi. Že vám to připomíná českou situaci s asi 2100 
MW fotovoltaických polí? 

    Yves Marignac z pařížského Světového 
energetického informačního servisu (WISE-
Paris), agentury poskytující informace 
nezávisle na jaderné lobby, mluvil například 
o tom, že francouzská vláda platí 65 miliard 
eur ročně za jadernou energii. Přitom se 
potýká s 10 % energetické chudoby, 
vysokými emisemi skleníkových plynů, které 
dle zákona má čtyřikrát snížit do roku 2050, 
a stárnoucími 58 jadernými reaktory 
produkujícími téměř 80 % elektřiny. Od 
prezidentských voleb v roce 2012 však 
vítězný prezident François Hollande nasadil 
kurz proti dvojité závislosti na ropě a jádru. 

http://www.nec2015.eu/presentations/Claudia%20Kunz_NEC2015_E.pdf
http://www.unendlich-viel-energie.de/themen/strom/kombikraftwerk
http://www.kombikraftwerk.de/100-prozent-szenario/video-leistungsfluesse-in-einem-100-ee-szenario.html
http://www.nec2015.eu/presentations/Dariusz_Szwed_NEC2015_E.pdf
http://www.nec2015.eu/presentations/Yves_Marignac_NEC2015_E.pdf
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V červnu 2015 by měl být schválen návrh zákona podporující transformaci energetiky. Je totiž třeba snížit 
poptávku po energii o 50 % a to prostřednictvím buď 1/ mixu OZE a jádra nebo 2/ 100 % výroby elektřiny 
z OZE. O podrobnostech francouzské vládní zprávy, která propočítala výhody pramenící pro Francii ze 100 
% OZE, jsme vás informovali. 

    Edvard Sequens z Cally popisoval květnový stav české energetiky z hlediska silné vládní podpory pro 
jaderný program, zastaralé Státní energetické koncepce, která byla den před tím schválena, a alternativy 
k jádru v ČR ve formě scénáře „Chytře a důsledně“ ze studie Chytrá energie. Závěrem své prezentace 
zmínil průzkum „Energetická politika České republiky pohledem české populace“, který v březnu 2015 
provedla agentura Focus pro Hnutí DUHA. Ve srovnání s rokem 2012 se v roce 2015 procento lidí 
preferujících zateplování domů a úspory energií prakticky nezměnilo, stejně jako množství lidí 
podporující mix větrné, sluneční a vodní energie. O něco se naopak snížila podpora stavby nových JE a 
prolomování těžebních limitů uhlí. Více lidí dnes také preferuje tezi, že stát by měl ponechat energetiku 
volnému trhu.  

    Anthony Froggatt je (spolu s Mycle Schneiderem a dalšími) každoročním autorem zprávy o stavu 
světového jaderného průmyslu. Shrnul počet, typ JE a délku jejich životnosti ve Velké Británii, která se 
prodlužuje po 7 letech, přičemž 14 JE typu AGR se má odstavit do r. 2024. Současná britská vláda ale 
podporuje jádro a frakování. Navíc je skeptická vůči pobřežním větrným elektrárnám a chce stavět pouze 
větrné elektrárny na souši, se zapojením místních komunit. Zároveň se zavázala ke snižování emisí 
skleníkových plynů do r. 2030. Froggatt analyzoval situaci kolem projektu Hinkley Point. Rozebíral 
předpokládané náklady a instalovanou kapacitu, klíčové hráče projektu a jeho realizační cenu, na základě 
které se odhaduje, že by britský program ušetřil domácnostem směšnou částku 74 liber ročně. A zasadil 
pak Hinkley do kontextu s příznivým vývojem klesajících cen za elektřinu z OZE, s nízkými smlouvami o 
vyrovnání rozdílu (CfD) OZE technologií a s kritickou reakcí britských novinářů a Evropské komise a 
několika států na oznámení dohody mezi EdF a britskou vládou. Závěrem představil vizi 100 % OZE, 
založené především na větrné energii a biomase v UK. 

     Finální TED Talk jsme si užili se Sabinou von Stockar ze 
Švýcarské energetické nadace (SES), která nás zapojila do vtipné 
interaktivní hry pomocí pexesových karet na téma: švýcarský 
odchod od jaderné energetiky by byl hračkou, nebýt manipulátorů 
snažících se riskantně prodloužit již tak dlouhý věk pěti stávajících 
JE (např. BEZNAU-1 je 46 let stará). Jde jen o to nahradit 40 % 
výroby elektřiny z jádra do 2035. Čím? Fotovoltaikou, větrnou 
energií, vodní energií (spolu s dosavadními 55 %), biomasou a 
geotermální energií. Ve Švýcarsku ale existují tyto problémy, které 
to momentálně nedovolují: 1/ politický lobbing výrobců elektřiny z 
jádra, 2/ města typu Curych nemohou prodat podíly z JE, které 
mají nezaplacené budoucí náklady na provoz, 3/ bezpečnostní 
opatření pro stávající JE nejsou jasně definována, 4/ nevýhody 

přímé demokracie, 5/ iracionalita a zkostnatělý systém, 6/ Švýcarsko se otáčí k riziku zády, nečinně 
vyčkává a nechává si otevřená vrátka do všech směrů. 

    Vřele doporučuji poslechnout si přednášku madam von Stockar. A třeba se vám bude chtít pokračovat 
v poslechu následující debaty všech aktérů (vyjma pana Alta), kterou zde již nemám prostor komentovat. 
Celkově web NEC 2015 poskytuje vyčerpávající informace o přednášejících, jejich prezentace, fotografie, 
videa i audia v češtině, němčině a angličtině. Takže užívejte, sdílejte a diskutujte.  

Olga Kališová 

 

http://chytraenergie.info/index.php/chytra-energie-novinky/zelena-energie/315-ozefrancie
http://www.nec2015.eu/presentations/Edvard_Sequens_NEC2015_CZ.pdf
http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/vysledky_vyzkumu-hnuti_duha_2015.pdf
http://www.worldnuclearreport.org/
http://www.worldnuclearreport.org/
http://www.nec2015.eu/presentations/Antony_Froggatt_NEC2015_E.pdf
http://www.temelin.cz/images/PDF/sabine%20von%20stockar%20memory-karten.pdf
http://www.nec2015.eu/audio/Czech_2_small.mp3
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Výzva Sobotkovi a Šefčovičovi:  
Žádáme otevřenou kritickou debatu o jaderné energetice 
 

Nevládní a ekologické organizace z České republiky, Rakouska a Bruselu ve společné výzvě oslovily v 
předvečer Evropského jaderného fóra (ENEF, konalo se v Praze 26.-27. května) předsedu vlády ČR 
Bohuslava Sobotku, který nad ENEF převzal záštitu. Upozorňují jej na stinné stránky jaderné energetiky v 
podobě ekonomických rizik pro spotřebitele elektrické energie, stále neřešený problém jaderného 
odpadu i nové otázky jaderné bezpečnosti vycházející z technologického stárnutí reaktorů. Obdobnou 
výzvu s evropským kontextem adresovali také Maroši Šefčovičovi, místopředsedovi Evropské komise 
odpovědného za Energetickou unii.  

České i mezinárodní organizace dlouhodobě se věnující otázkám budoucnosti energetiky považují za 
klíčové téma možných dotací pro nové jaderné reaktory, o kterých uvažuje po Velké Británii také české 
ministerstvo průmyslu. Vyzvaly proto premiéra Bohuslava Sobotku, aby česká vláda dala již nyní jasné a 
závazné stanovisko, ve kterém odmítne garantované výkupní ceny pro případné další jaderné reaktory.  

Po české vládě i Evropské komisi žádají prosazování úplné implementace bezpečnostních opatření 
vyplývajících ze zátěžových testů jaderných elektráren. Pokud by se uvažovalo o prodloužení životnosti 
jaderných reaktorů přes projektovanou – v České republice jde o Dukovany, tak pouze s podmínkou 
posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) včetně přeshraničního. 

Provozovatelé jaderných elektráren by měli nést 
plnou odpovědnost za škody, které případně způsobí. 
Evropská komise i jednotlivé země by se proto měly 
co nejdříve domluvit na sjednocující úpravě dnes 
roztříštěných režimů úmluv (Pařížské a Vídeňské) o 
občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody. 

Organizace také upozorňují, že národní plány 
nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími 
radioaktivními odpady musí projít transparentní 
veřejnou debatou a že je třeba, aby národní 
legislativa dostatečně respektovala zájmy obyvatel, 
kterým by případná úložiště navždy změnila budoucnost. 

„Předseda vlády by měl na místo výletů do Dukovan nebo na jaderná fóra podpořit kritickou debatu o 
jaderné energetice. Jen tak se může Česká republika připravit na budoucí problémy se stárnoucími a 
dožívajícími jadernými reaktory a především se vyhnout nutnosti masivně dotovat výstavbu a provoz 
jaderných reaktorů. Bez nezávislého vyhodnocení rizik reálně hrozí, že na další české jaderné reaktory 
budou muset spotřebitelé připlatit v budoucnu tisíce miliard korun,“ uvádí jeden z hlavních důvodů 
společné výzvy Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. 

Edvard Sequens ze sdružení Calla pak doplňuje: „Česká republika využívá neexistujícího evropského 
režimu pro odpovědnost provozovatelů za škody po havárii a ČEZ by tak uhradil škody jen do výše 8 
miliard korun. To chceme změnit stejně jako chybějící společenskou debatu o řešení problému vyhořelého 
jaderného paliva.“  

Tisková zpráva Cally, Aliance pro energetickou soběstačnost, Hnutí DUHA, Global 2000, Friends of the 
Earth Europe, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí a Jihočeských matek 

Chcete-li vědět více: 
Otevřený dopis premiéru České republiky Bohuslavu Sobotkovi 
Otevřený dopis místopředsedovi Evropské komise odpovědnému za energetickou unii Maroši Šefčovičovi  

http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/ENEF_vyzva_Sobotka.pdf
http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/ENEF_vyzva_Sefcovic.pdf
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Protiuranové akce ve Věžnici 

 

V dubnu a v květnu se také občané Věžnice zapojili do protiuranového dění a podpořili tak aktivity 
brzkovského spolku Naše budoucnost bez uranu, obce Brzkova a města Přibyslavi. Město Polná se od 
podepsání Memoranda v září 2014 nijak dál v souvislosti s uranem neprojevuje. 

    Na magickou filipojakubskou noc 30. dubna spálili 
symbolickou uranovou důlní věž v Dolních Věžnicích. A dost 
pravděpodobně je k tomu inspirovalo i pálení hornického 
zákona a bourání uranové věže na červnovém happeningu 
2008 v Podještědí, neboť obce Janův Důl, Osečná, Kotel a další 
v Mikroregionu Podralsko se zhruba před deseti lety ocitaly ve 
stejné situaci jako dnes Věžnice, Brzkov a města Polná a 
Přibyslav. Státní podnik DIAMO dělá všechno možné proto, 
aby se mu podařilo rozšířit chráněné ložiskové území (CHLÚ) a 
získal další povolení k těžbě uranu, když už mu přípravu pro 
těžbu posvětilo rozhodnutí vlády v prosinci 2014. Místní zase 
podnikají kroky k tomu, aby DIAMO svého nedosáhlo. 

    Starosta obce Věžnice, Josef Málek, ještě pozval Edvarda 
Sequense z Cally, aby na toto téma pohovořil v místním 
kulturním domě 14. května (prezentace a fotografie). 
Výsledný dojem z besedy kazila snad jen slabá účast (patrně 
bylo obtížné odolat zápasu hokejového mistrovství světa 
Česko vs. Finsko). Starosta Málek si to vysvětloval tím, že 
občané jsou jednotní ve svém postoji proti těžbě natolik, že 

ani necítí potřebu se na toto téma dále informovat. Skalní odpůrci těžby si tedy připomněli nebo se nově 
dozvěděli fakta, proč je plán na novou těžbu uranu z řady důvodů problematický. 

    Když by hypoteticky došlo k otevření nového dolu, byly by 3 miliardy korun nutné na investice do 
staveb, hloubení dolu, generální rekonstrukce chemické úpravny a odkaliště v Dolní Rožínce – z našich 
kapes, protože DIAMO na takové investice prostředky nemá. A kvůli čemu by se důl otevřel? Kvůli 
ambicím uranového průmyslu prodloužit svou životaschopnost v ČR a vrhnout se později na severočeské 
uranové zásoby chemickou těžbou in-situ? Kvůli českým 0,35 % ze světové těžby uranu (údaj z roku 2014 
odpovídá 193 tunám U₃O₈, který se dál obohacuje v Rusku a pak dováží do ČR ve formě palivových 
článků pro jaderné elektrárny)? Když můžeme kupovat na světových trzích doslova přetékajících uranem 
(přes 66 tisíc tun v roce 2014), vytrhne nás jako Českou republiku cca 3100 tun brzkovské uranové rudy 
těžených po cca 200 tunách po dalších cca 20 let? Kdo tady má hlavní zájem na projektu a kdo by utrpěl 
nevyčíslitelné ztráty? 

    Každého musí přece také šokovat i fakt, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se státním podnikem 
DIAMO plány připravovaly 2 roky bez kontaktu se starosty dotčených obcí. Z hlasu přítomných starostů 
Málka a Bořila, spolku Naše buducnost bez uranu a místních bylo tedy právem slyšet zklamání a 
rozhořčení nad celou situací. Vědí dobře, že uranový důl by nadělal ohromné škody v ekonomické, 
sociální a krajinné sféře. Dubnový podíl nezaměstnaných uchazečů v Brzkově, Věžnici, Polné a Přibyslavi 
je dlouhodobě pod průměrnou hodnotou nezaměstnanosti Kraje Vysočina i ČR. Příval cizích a 
přespolních nekvalifikovaných pracovníků by poničil sociální soudržnost obyvatel. Nejen ekologické 
zemědělství v Brzkově by ztratilo budoucnost. 

     Podle stále platného horního zákona z roku 1988 obce ani dnes nejsou účastníky řízení a i přesto, že 
stavební uzávěra plynoucí z CHLÚ omezuje práva vlastníků pozemků i obcí, nemohou se k tomu ze zákona 

http://www.temelin.cz/images/PDF/memorandumbrzkov.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876751025696492.1073741856.131286000243002&type=3%20.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876751025696492.1073741856.131286000243002&type=3%20.
http://www.temelin.cz/images/PDF/uran_nova%20tezba%20v%20cr.pdf
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ani vyjádřit. Takže jde o to uvědomit si pár věcí. Současný horní zákon je proti mínění místních. Je proti 
mínění veřejnosti uvědomující si širší souvislosti mezi Rožnou, Brzkovem, Stráží pod Ralskem a 
energetikou v ČR jako takovou. A je proti ústavním právům. Změna může jít skrz dotčené vlastníky a obce 
přes Ústavní soud.  

    Podání žaloby až k Ústavnímu soudu místními na obranu svých práv, kterou se chystají podat, vyžaduje 
tedy čas, investice, spolupráci s odborníky a pevnou víru v úspěch. Ale je přeci jasné, že nezkusit to, 
znamená trpce litovat v budoucnu. Pojďme je podpořit. Příště může jít o náš domov … 

Olga Kališová  

 

Jak na úložiště? Právní pomoc nyní i na webu 
 

Ve spolupráci s týmem právníků z Frank Bold připravila Calla pro občany, jejich spolky i samosprávy obcí 
právní pomoc pro úspěšnější zapojení do povolování v jednotlivých fázích vyhledávání hlubinného 
úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V podobě metodických rad a vzorů ji zájemci najdou na webových 
stránkách http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/pravo/.  

      Autoři seznamují zájemce, jak probíhá správní řízení obecně a zvláště pak řízení o stanovení 
průzkumných území, územní i stavební povolování a jak se do nich mohou zapojit spolky. Těm se věnují i 
informace pro založení spolku či jeho změnu z dřívějšího občanského sdružení. Všichni pak najdou rady, 
jak využít práva na informace, zapojit se do hodnocení vlivů koncepcí i samotného úložiště na životní 
prostředí. Pokud to bude nezbytné, naleznou pomoc při přípravě petice, veřejného shromáždění či 
místního referenda. 

  V současnosti jsou v každém případě možnosti občanů i starostů oproti státu velmi omezené, o čemž 
svědčí i povolení vydaná ministerstvem životního prostředí pro geologické průzkumy v pěti lokalitách 
navzdory nesouhlasu starostů i občanů vyjádřených v místních referendech. Dnes se koná další jednání 
Pracovní skupiny pro dialog o úložišti, ve které se schází zástupci samospráv, neziskových organizací, 
ministerstev i odborníci z oblasti práva, geologie, sociologie a jaderné bezpečnosti, kteří se mají věnovat i 
potřebným legislativním změnám. 

Edvard Sequens 

 

Geocaching ve službách ochrany přírody 
 

Geocaching se stal v posledních letech oblíbenou 
zábavou lidí po celém světě, samozřejmě včetně 
České republiky. Mnoho „kešek“ bylo v minulých 
letech rozmístěno i na atraktivní přírodní lokality. 
Málokoho ale napadne, že by geocaching mohl 
přímo přispívat k ochraně cenných lokalit nebo 
ohrožených druhů. Právě na tento aspekt se mimo 
jiné zaměřují letošní projekty Cally podpořené 
Fondem NNO a MŽP ČR.  

     Biologové už dlouho vědí, že mnoha druhům 
rostlin, hub i živočichů prospívá určitá míra 
narušování jejich stanoviště. Taková stanoviště však 
často podléhají sukcesním změnám, tedy zarůstání, 

http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/pravo/
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a ohrožené organismy z nich mizejí. Potom přistupujeme k umělému narušování v rámci ochranářského 
managementu, což stojí ochranu přírody čas a peníze. Jako velký problém se mohou ukázat také 
vlastnické vztahy, které jsou u mnoha pozemků nepřehledné a často není v lidských silách získat souhlas 
všech zúčastněných. Geocaching by mohl ukázat tato zajímavá místa lidem a zároveň téměř zadarmo 
zajistit narušování cenných stanovišť, protože jeho vyznavači při hledání „kešky“ její okolí spolehlivě 
pošlapou. 

     Proto jsme ve spolupráci s 
entomologem Oldřichem Nedvědem, 
který se geocachingu dlouhodobě 
věnuje, připravili pro letošní rok jednu 
„kešku“ v pískovně Lžín na Soběslavsku a 
také geocachingovou minisérii pěti 
„kešek“ s názvem Borovanské pískovny, 
jejíž součástí jsou Pískovna u Žemličky, 
jílovická Pískovna Na zastávce a Pískovna 
Třebeč (doplňuje je ještě „keška“ v NPR 
Brouskův mlýn a tzv. CWG směnárna v 
úplně zarostlé pískovničce mezi 
Hlubokou u Borovan a Jílovicemi). 
Všechny lokality sledujeme dlouhodobě, 
u některých máme dokonce k dispozici i 
poměrně detailní biologické průzkumy. 

Ve spolupráci s pracovní skupinou Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU chceme vyhodnocovat 
dopad geocachingu na tyto pilotní lokality a jeho ochranářský potenciál. Zaměříme se na vizuální 
porovnání, vegetační změny i orientační entomologický průzkum lokalit.  

     První internetové ohlasy lidí, kteří už „kešky ulovili“ jsou velice pozitivní. „Kačeři“ často oceňují výběr 
míst, která se jim líbí a na něž by se pravděpodobně jinak nepodívali. Líbí se jim i ochranářský přesah 
„kešek“ a někteří z nich se diví, že mohou přírodě prospět dupáním po vegetaci, čímž projekt získal i 
výchovný a vzdělávací rozměr. A vůbec nejzajímavějším objevem našich geocachingových aktivit je zatím 
jeho přispění k biologickým průzkumům. Lovci „kešek“ totiž začali v pískovnách spontánně fotografovat 
zajímavé živočichy, jejichž snímky pak umísťují na internet. Tímto způsobem jsme se poprvé dozvěděli o 
výskytu rosničky zelené v pískovně Na zastávce nebo majky fialové v Pískovně U Žemličky. 

     Nápad využít geocaching v ochraně přírody vznikl při loňském celostátním kole ekologické olympiády 
středoškoláků, které proběhlo v jižních Čechách. Studenti tehdy řešili v terénu praktický úkol, jak co 
nejlépe ochránit přírodu starého zarůstajícího kamenolomu. Mimo jiné 
se v něm nacházel svah pokrytý sutí a jen sporadicky zarostlý vegetací, u 
něhož by bylo vhodné zachování dobře osluněných kamenitých ploch. 
Využít k tomuto účelu „kešku“ napadlo tehdy tým z pražského sdružení 
Arachné, který soutěžil ve složení Lucie Studená, Jasna Simonová a Klára 
Daňková a v soutěži tehdy zaslouženě zvítězil. 

     Tehdy jsem seděl v porotě hodnotící studentské projekty a nápad s 
„keškami“ zaujal nejen mě. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet ho letos v 
praxi. Ukážeme tak lidem zajímavá místa, která by třeba jinak minuli bez 
povšimnutí, a zároveň svým dupáním budou chránit přírodu. To je dobrá 
kombinace, ne? 

Jiří Řehounek (s využitím tiskové zprávy Cally) 
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Obce a spolky podporují ochranu údolí Rudolfovského potoka 
 
 

K neziskovým organizacím, které již více než tři roky prosazují zachování údolí Rudolfovského potoka v 
současném stavu, se přidávají další podporovatelé. Důležitá je zejména podpora několika obcí, které leží 
v blízkosti údolí. 

     Zástupci sdružení Náš domov oslovili v posledním půlroce několik obcí, z nichž většina oficiálně 
vyjádřila podporu úsilí za registraci významného krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování údolí v 
současném stavu. Jako nežádoucí a nezodpovědné vnímají také jakékoliv navýšení dopravy v údolí. 
Konkrétně jde o město Rudolfov a okolní obce Hůry, Adamov, Libníč a Dubičné. Úsilí neziskových 
organizací také dlouhodobě podporuje jihočeský hejtman Jiří Zimola, Klub českých turistů (oblast jižní 
Čechy) a jihočeská krajská organizace Strany zelených, podporu mu vyjádřili i náměstkové 
českobudějovického primátora Ivo Moravec a Tomáš Bouzek. Texty podpory jsou přílohou této tiskové 
zprávy. 

     „Každá veřejná podpora našeho úsilí je pro nás povzbudivá a všem obcím i ostatním podporovatelům 
velice děkujeme. Dokazuje to, že údolí Rudolfovského potoka je opravdu krásným a cenným místem, které 
by mělo zůstat zachováno pro budoucí generace bez další zástavby a v současném stavu. Vždyť se jedná o 
jednu z mála přírodních lokalit v postupně zastavované krajině přiléhající ke krajskému městu,“ říká 
Jaroslav Valevský ml. z Našeho domova. 

     Také vztahy mezi ochránci údolí a vedením obce 
Jivno se zlepšují. Nedávno se jejich zástupci sešli, 
což bylo za bývalého starosty Josefa Makovce 
nemyslitelné. Ten byl také letos nominován za jižní 
Čechy do ankety „Ropák roku 2014“ za snahu o 
zástavbu údolí Rudolfovského potoka a přípravu 
územního plánu, který by ji povolil.  

     Aktuálně se v cause údolí stále řeší žaloba, 
kterou podali vlastníci pozemků a obec Jivno proti 
rozhodnutí krajského úřadu o registraci 
významného krajinného prvku Rudolfovský lom. V 
údolí probíhá od letošního jara také biologický 
průzkum, na němž se vedle biologů podílejí i 
členové Našeho domova a další dobrovolníci.  

     „Do biologického průzkumu se může zapojit každý, kdo chodí do údolí s fotoaparátem nebo mobilním 
telefonem a sleduje tamní přírodu. Fotografie zajímavých druhů nám můžete poslat e-mailem. Kromě 
toho, že přispějete k lepšímu poznání přírody, vám vaše fotografické úlovky také určíme,“ vyzývá 
veřejnost Jiří Řehounek z Cally (kontakt pro posílání fotografií: Jiří Řehounek – RehounekJ@seznam.cz). 

Tisková zpráva Našeho domova, Cally a Jihočeských matek 

 

Pro urážku starostenské nohy nadosmrti zavřeno! 
 

     Nápis, který jsem si vypůjčil pro titulek tohoto článku, pochází z příběhů loupežníka Rumcajse. Pokud 
si už nevzpomínáte, nechal ho na Rumcajsovu ševcovnu přibít starosta Humpál. A přesně tento nápis se 
mi vybavil, když jsme letos s dětmi vyrazili do údolí Rudolfovského potoka na Pohádkový les. Před 
vstupem do Rudolfovského lomu svítila do daleka červenobílá páska, kterou tam umístili pořadatelé. A za 
ní ladila s okolím zbrusu nová zelená závora, čerstvě zabetonovaná majitelem pozemku, tedy firmou 

mailto:RehounekJ@seznam.cz
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LUMOS. Na rozdíl od minulých ročníků tu letos nebylo žádné stanoviště Pohádkového lesa, ačkoli krásná 
kulisa lomu k tomu přímo vybízí.  

     Právě majitel závory a LUMOSu Lumír Dvořák vede za svou firmu už druhou soudní při, ve které se 
domáhá zrušení rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku (VKP) Rudolfovský lom. A právě 
obec Jivno v čele s dalším bývalým starostou Josefem Makovcem, na jejímž katastru lom shodou 
okolností leží, se snažila pana Dvořáka v minulém volebním období všemožně podporovat. Nejen 
podobou nového územního plánu, ale i souběžným podáním žaloby proti VKP. Během správních řízení se 
firma vyjádřila v tom smyslu, že Pohádkový les využívá její pozemky nezákonně, a pořadatelé ji už letos 
ani nekontaktovali. 

     Celá věc má i nezanedbatelný ochranářský aspekt. Účastníci Pohádkového lesa totiž svým 
každoročním jednodenním dupáním pěkně 
udržovali zbytky suchých trávníků na dně lomu, 
které patří k nejzajímavějším rostlinným 
společenstvům v údolí. Pražská advokátní 
kancelář, která v řízeních a u soudů firmu i obec 
Jivno zastupuje, se snaží po celou dobu (marně) 
„dokázat“, že lom je zcela zarostlý a tudíž z 
pohledu ochrany přírody bezcenný. Pokud pan 
Dvořák lidem zamezí ve vstupu, může mít s 
oním zarostlým lomem za nějaký čas dokonce i 
pravdu. 

Jiří Řehounek 
 

Modrá nebo jiná – je to všechno rovno aneb „otevřená a vstřícná“ 
 
 

Květnovým souhlasem krajského úřadu s likvidací několika dalších stromů, nádavkem k přibližně stovce 
stromů, povolených k vykácení ve třech etapách už v roce 2006 v souvislosti s realizací protipovodňových 
opatření na pravém břehu Malše v Českých Budějovicích, končí zřejmě definitivně boj občanů s úřady, 
který se ”táhl” od roku 1998, tedy celých 17 let.  

   To, že si na svých internetových stránkách komunisté, ODS, či 
vulgární anonymové pochvalují, že se konečně podařilo “prolomit 
dlouholetý odpor části obyvatel města”, kteří velmi 
problematické zásahy do pravobřežního biokoridoru podél řeky 
odmítali, mne nepřekvapuje.  

   Jen jsem si vzpomněla na loňské sliby těch stran, jejichž zástupci 
teď sedí na budějovické radnici, jak budou na rozdíl od vedení 
města minulého naslouchat občanům. Jejich heslem byla 
“otevřená a vstřícná radnice”.  Podle názoru pana náměstka 
primátora Ivo Moravce není ve výše uvedené kauze už o čem 
jednat, neboť, dle jeho mínění, byla přece s občany dávno 
projednána. 

   Návrh protipovodňových opatření v Havlíčkově kolonii nebyl 
NIKDY městskými zastupiteli s jejími obyvateli řádně projednán, 
všechny námitky, podložené nezávislými odbornými posudky, byly 
v uplynulých sedmnácti letech převážně “modrou” radnicí 
arogantně “shazovány se stolu”. Vedení města ignorovalo tehdy i 
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seminář, uspořádaný občanskými sdruženími už v roce 2000 za účasti odborníků. Také další návrhy na 
společnou diskusi o oboustranně přijatelném řešení protipovodňové ochrany byly v následných patnácti 
letech opakovaně odmítány.  

  Není tedy divu, že se lidé snažili záměr zastavit všemi prostředky, které jim zákony umožňují, tedy účastí 
ve správních řízeních, vedených státní správou, zkusili to i soudní cestou, bohužel neúspěšně. Nové 
vedení radnice se brzy po svém loňském ustavení rozhodlo, že celou kontroverzní kauzu raději vypustí ze 
svého rozpočtu a přehraje ji na jiného investora – státní podnik Povodí Vltavy.  

   Podobně Ředitelství vodních cest nedávno pod zástěrkou (či fíkovým listem) protipovodňových 
opatření realizovalo z veřejného rozpočtu voliči nepříliš oblíbený megalomanský projekt splavnosti Vltavy 
a přístavu v Hluboké nad Vltavou, vymyšlený partou “hochů co spolu mluví”.   

   Teď se zase jaksi nedobrovolně za peníze, patřící všem občanům “ochrání” lidé, žijící u Malše.  Ti 
samozřejmě mají zájem o protipovodňovou ochranu, ovšem skutečně účinnou a nedevastující jejich 
životní prostředí. Napadá mne jediné vysvětlení: Výstavbové firmy nutně potřebují mnohamilionové 
zakázky, na nějakých stromech přece nezáleží!  Třeba pak některá z těch firem cosi utrousí do volebních 
fondů některých stran... “Já na bráchu, brácha na mne” - to přece v této zemi funguje perfektně.  A tak se 
mermomocí “Havlinda” jaksi svérázně protipovodňově opatřovat bude, i když po všem tom mohutném 
šestnáctiměsíčním kácení, bagrování, přesunech zeminy, hluku, prachu a smradu bude  při velké povodni 
ve sklepech přilehlých domů voda jen o pár centimetrů níž.   

     Na nedávném jednání na magistrátním odboru životního prostředí mi jeden z pracovníků Povodí 
sdělil, že jeho zaměstnavatel je ze zákona povinen chránit stávající stavby podél řek, proto je nutné do 
vodních toků zasahovat i na úkor ochrany přírody. Chápu, že vodní zákon je pro ně závazný. Jenže - za 
celých 20 let jsem nezaznamenala, že by Povodí v nějakém správním řízení vyjádřilo nesouhlas se 
zastavováním pasívních zátopových oblastí novými obytnými zónami, výrobními halami a hypermarkety. 
Pravda, naši zákonodárci to pořád ještě nestihli uzákonit, ačkoliv už od roku 1990 stát vynakládá nemalé 
finanční prostředky na vypracovávání dalších a dalších nerespektovaných protipovodňových koncepcí, v 
nichž se zastavování břehů řek označuje za nepřípustné. Jenže vždycky to nakonec dopadne tak, že si 
místní zájmové skupiny, zainteresované na vytvoření co největšího počtu stavebních parcel, požadované 
změny územních plánů prosadí, často se přitom původně aktivní záplavové zóny jakoby zázrakem 
přemalují v nezáplavové.   

  A tak nám např. jen u pravého břehu 
Malše vzniklo nové obytné sídliště v 
Mladém, další vzniká v Hodějovicích u 
jezu U Špačků, s třetím se uvažuje u 
Červeného Dvora. Nové domy lze sice 
chránit protipovodňovými valy, ale tyto 
zásahy do koryta řeky mohou přinést 
zvýšené problémy dříve zastavěným 
územím nad i pod nimi, tedy i v 
Havlíčkově kolonii.    

   Když před dvěma roky kdosi vyvěsil na stromech mezi Malým jezem a Kaplířovou ulicí letáky o jejich 
budoucím pokácení, sdělila novinářům pracovnice magistrátu, která má na starosti ochranu vod, že jde o 
poplašnou zprávu. Tím se ovšem dopustila jistého mlžení polopravdou, i když je zřejmé, že neznámý 
“kamelot” místním lidem prokázal medvědí službu, neboť údajné úřední rozhodnutí bylo falzifikátem, 
jakousi koláží z několika dokumentů (tím znevěrohodnil před veřejností skutečné rozhodnutí o kácení z 
roku 2006) a některé z letáků dokonce vyvěsil na nesprávné stromy. Kácet se ale skutečně bude a začne 
se s tím už na podzim. Dodnes si nejsem jista, zda tehdy někomu nešlo o aplikaci klasické pohádky o 
pasáčkovi ovcí a vlkovi, tedy o provokaci ze strany těch, kdo bagrování a kácení stromů v této lokalitě 
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prosazují, aby tím byly občanské aktivity místních obyvatel zdiskreditovány.  

    Jsem přesvědčena, že ochranný efekt vybrané varianty protipovodňového opatření v této části města 
nebude dostatečně účinný a že bude realizován za cenu výrazného poškození životního prostředí 
oblíbené rekreační městské lokality, přičemž obnova všech nezastupitelných funkcí, které zde plní stromy, 
odsouzené k likvidaci, potrvá několik desetiletí. Kromě přírody tu dostane “na frak” i naše halasně 
hlásaná demokracie, která by ovšem ve slušném státě měla ochraňovat práva občanů spolurozhodovat o 
svém životním prostředí, jak vyplývá z Aarhuské dohody.  

Jaroslava Brožová, důchodkyně, členka sdružení Jihočeské matky 
 

Pro více informací o problematice sledujte: www.zachranmemalak.cz  
 

Soud dvakrát potvrdil podjatost krajského úřadu v Plzni 
 

Nejvyšší správní soud svými rozsudky ze dne 14. 
května 2015 a z 2. června 2015 zamítl kasační 
stížnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje a firmy 
Plzeňská teplárenská, a. s., které se domáhaly 
zrušení dvou rozsudků Krajského soudu v Plzni, 
jenž v červenci 2014 a v únoru 2015 zrušil 
pravomocné územní a stavební rozhodnutí pro 
spalovnu odpadů v Chotíkově u Plzně. Soud podle 
očekávání žalobců Dětí Země a Sdružení pro 
udržitelný rozvoj obce Chotíkov potvrdil 
systémovou podjatost krajského úřadu. 

    „Jsme s rozsudky spokojeni a jiný výsledek jsme 
ani nečekali. Krajský soud v Plzni zrušil územní i 

stavební rozhodnutí ze závažného podezření na systémovou podjatost celého krajského úřadu 
odůvodněně a srozumitelně. Navíc NSS doložil, že při zkoumání podjatosti nelze vylučovat ředitele 
krajského úřadu, jak si Ministerstvo pro místní rozvoj mylně myslelo,“ říká spokojeně předseda Dětí Země 
Miroslav Patrik. 

    Plzeňský kraj s investorem stavby, Plzeňskou teplárenskou, sepsal v dubnu 2010 dohodu o partnerství, 
v níž se zavázal k maximální součinnosti při přípravě a realizaci této spalovny. Podle Krajského soudu v 
Plzni a podle Nejvyššího správního soudu v Brně tak došlo k ukázkově systémové podjatosti krajského 
úřadu, takže o odvolání proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení měl rozhodovat jiný 
krajský úřad.  

      „O územním rozhodnutí má nově rozhodnout krajský úřad v Českých Budějovicích, ale je už pět 
měsíců účelově nečinný, a o stavebním povolení zase krajský úřad v Praze. Do května 2015 měl stavební 
úřad v Nýřanech zahájit řízení odstranění stavby spalovny, ale je rovněž nečinný,“ popisuje současný stav 
Patrik. 

     Ačkoliv Plzeňská teplárenská nemá pro svou spalovnu od března 2015 pravomocné stavební povolení, 
tak podle zjištění Dětí Země její výstavba pokračuje za „tichého souhlasu“ stavebního úřadu v Nýřanech, 
který o čirém ruchu na stavbě nemá zřejmě žádné informace. Spalovna za dvě miliardy korun se přitom 
staví od září 2013 a podle původního plánu má být dokončená již v prosinci 2015.  

     „Ze systémové podjatosti zrušily krajské soudy v roce 2014 i územní rozhodnutí pro spalovny v Karviné 
a v Komořanech. V těchto případech na vydání stavebního povolení již ani nedošlo,“ připomíná dále 
Patrik. 

http://www.zachranmemalak.cz/
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     Podle Dětí Země existuje mnoho staveb v České republice, které státní úřady povolují za tiché 
spolupráce se samosprávou. Příkladem může být plavební kanál u Přelouče přes přírodně cenné 
Slavíkovy ostrovy, o kterém rozhoduje stavební úřad v Přelouči a krajský úřad v Pardubicích, ačkoliv 
město i kraj obě stavby několik let prosazují, nebo odsunutí železničního nádraží v Brně, kde odvolacím 
orgánem je brněnský magistrát, ačkoliv Brno je jedním ze dvou investorů stavby. V obou případech 
územní řízení probíhají kolem deseti let. 

Tisková zpráva Dětí Země 

Odkaz na další informace: 
Špinavé praktiky (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10. 5. 2015) 
Spalovně v Chotíkově chybí územní i stavební rozhodnutí  
 
 

Hlukové limity platí, ale … 
 

Poslanci zamítli poslanecký návrh zákon o veřejném 
zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve 
vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených 
nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci 
postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. 
Také nově připravované stavby nadále musí limity 
respektovat. Kontroverzní pozměňovací návrh k novele 
zákona o veřejném zdraví podpořil poslanecký výbor 
pro zdravotnictví, ministr zdravotnictví a většina 
poslanců ČSSD a ANO (celkem 80). Byl zamítnut 
poměrně těsnou většinou, když proti hlasovalo 86 
poslankyň a poslanců. 

    Senátoři následně v tomto týdnu odmítli tři ze změn, které naopak ochranu před hlukem omezovaly. 
„Novela by v podobě, v jaké jsme ji dostali teprve před dvěma týdny k prostudování, umožnila, aby 
venkovní prostor nebyl chráněn před produkcí hudby. Novela plošně měnila tento hluk jenom za zvuk. 
Pro zvuk přitom nejsou stanoveny žádné limity, nepodléhá státnímu dozoru a jednalo by se o každou 
takovou produkci, jakkoliv dlouho trvající,“ vysvětlila autorka pozměňovacích návrhů senátorka Jitka 
Seitlová, které rovněž vadilo, že novela prolamuje ústavně zaručenou nedotknutelnost obydlí, neboť 
dává hygienické službě právo na okamžitý vstup do soukromých bytů při orientačním překročení limitů 
kvůli důkazu o zdroji hluku pro přestupkové řízení. Podle senátorky by to bylo na úrovni domovní 
prohlídky, kterou smí povolit jen soud. Nad vypuštěním obou návrhů se senátoři nakonec po dlouhé 
debatě shodli. 

Stejně tak odsouhlasili i třetí pozměňovací návrh, který se týkal překročení hlukových limitů z provozu 
letiště. Sněmovna navrhovala, aby v takovém případě kdy je povinností provozovatele letiště podat návrh 
na zřízení ochranného pásma, které je vyhlášeno opatřením obecné povahy, byl jediným účastníkem 
řízení pouze žadatel. „Takové opatření umožňuje zvýšenou hlukovou zátěž a zpravidla se dotýká 
povinností a právem chráněných zájmů velkého počtu osob. Jedná se například o zdravotní ohrožení, 
snížení hodnoty majetku, či možnost úplného odstranění budov. Prostě by vám to vyhlásili a bylo by,“ 
upřesnila Jitka Seitlová. 

Podle tiskových zpráv Zeleného kruhu a senátorky Jitky Seitlové 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410015-spinave-praktiky/
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2424644
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Evropa má nový červený seznam ptáků 
 

BirdLife International, IUCN a Evropská komise představili historicky první červený seznam ptáků Evropy. 
Navzdory nezpochybnitelným ochranářským úspěchům je v Evropské unii stále každý pátý ptačí druh 
ohrožen vyhynutím. Hlavními příčinami jsou špatné praktiky v zemědělství, ztráta vhodného prostředí a 
klimatické změny.  

     Po třech letech usilovné práce vydalo konsorcium vedené BirdLife International a financované 
Evropskou komisí nový Červený seznam ptáků. Červený seznam nabízí nezávislé zhodnocení rizika 
vyhynutí pro všechny druhy ptáků přirozeně se vyskytující v Evropě, od Atlantiku po Ural. Publikace je 
základem evropské ochrany ptáků v nejbližších letech. Červený seznam, vytvořený dle kriterií IUCN, je 
široce vnímaný jako nejobjektivnější a nejvíce respektovaný systém hodnocení ohrožení druhů.  

Hlavní zjištění Červeného seznamu ptáků: 

• 18 % ze všech 451 hodnocených druhů jsou ohrožené v zemích Evropské Unie (EU27). Z těchto 82 
druhů je dle klasifikace Červeného seznamu v EU 11 kriticky ohrožených, 16 ohrožených a 55 druhů 
zranitelných. 

• 13 % ze všech 533 hodnocených druhů je ohroženo v celé Evropě. Celoevropsky tedy 67 druhů, z 
nichž 10 je kriticky ohrožených (nejvyšší možná úroveň ohrožení). Mezi nimi se nachází několik známých 
a oblíbených ptáků např. keptuška stepní, koliha tenkozobá nebo buřňák baleárský. 18 dalších druhů je 
uvedeno v kategorii ohrožení a dalších 39 jako zranitelní.  

• Zhoršení v Evropě: celkem 29 druhů bylo 
přeřazeno do vyšší kategorie ohrožení (v 
porovnání s rokem 2004). Mezi nimi najdeme 
např. hrdličku divokou, ústřičníka velkého, 
papuchalka bělobradého, alku malou, lindušku 
luční, bělokura rousného, racka tříprstého a 
poláka velkého. Některé druhy, jejichž stavy byly 
neutěšené již před deseti lety, se stále 
nevzpamatovaly: sup mrchožravý, rákosník 
ostřicový, čejka chocholatá, drop malý či orel 
volavý.  

• Zlepšení v Evropě: celkem 20 druhů bylo 
dříve považováno za tzv. regionálně ohrožené. 
Nyní jsou tyto druhy klasifikovány jako v Evropě 
málo dotčené (ačkoli některé z nich stále patří mezi celosvětově ohrožené druhy). Mezi ně patří několik 
charismatických druhů jako např. pelikán kadeřavý, polák malý, dytík úhorní, luňák hnědý, poštolka jižní, 
káně bělochvostá, rybák černozobý, potáplice severní nebo drop velký. Dalších 25 druhů je sice stále 
ohroženo v Evropě, ale v současnosti jsou méně ohroženi vyhynutím než před deseti lety a tak mohly být 
přesunuty do nižší kategorie ohrožení. Například buřňák madeirský či hýl azorský, oba dříve klasifikováni 
jako kriticky ohrožení, jsou nyní uvedeni „pouze” jako ohrožení.  

     Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, dodává: „Ochrana přírody, včetně ptáků, musí být evropskou 
prioritou číslo jedna. Právě vydaný červený seznam dokládá, že iniciativy, jako Klenoty přírody v ohrožení 
(Nature Alert), ke kterým se za 14 dní připojilo téměř 200 000 lidí, mají smysl. Čím víc lidí jasně vyjádří 
svůj požadavek na ochranu přírody v Evropě, tím lepší máme šanci, že se červený seznam nebude nadále 
rozrůstat.“ 

Tisková zpráva ČSO 

http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/RedList%20-%20BirdLife%20publication%20WEB.pdf
http://www.birdlife.cz/naturealert.html
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Mrtví a umírající zvonci — krmítková nákaza je zpátky! 
 

V posledních dvou měsících se opět ve zvýšené míře 
objevují případy nemocných a uhynulých zvonků, 
většinou na krmítcích. Veškeré příznaky ukazují na 
trichomonózu, krmítkovou nákazu, která se 
evidentně po několika letech vrátila a opět kosí 
především zvonky. Obecné rady, že krmítko je třeba 
udržovat v čistotě, zejména odstraňovat zbytky, asi 
není potřeba opakovat.  

     Trichomonózu způsobují cizopasní prvoci bičenky 
drůbeží. K jejich šíření a vzniku epidemií mezi ptáky 
přispívají právě krmítka, proto bychom měli věnovat 
ptákům na krmítku zvýšenou pozornost a v případě 
pozorování nemocných či uhynulých jedinců okamžitě 

přikrmování přerušit. Bičenky napadají především pěnkavovité ptáky, nejčastěji zvonky. Žijí v jícnu a 
voleti, kde způsobují rozsáhlé záněty, zduření a znemožňují polykání. Napadený pták pak může uhynout 
hlady. 

     Nakažené ptáky poznáme celkem snadno, jsou neteční, nebojí se, jsou načepýření. Často jim tečou 
sliny a mají mokré opeření kolem zobáku, těžce polykají, vyplivují potravu nebo i těžce dýchají. 
Onemocnění trvá několik dnů až týdnů. V konečných stadiích bývají ptáci viditelně vyhublí. Umírající ptáci 
již nemají sílu ulétnout, nechají se chytit a mohou se stát kořistí koček nebo jiných predátorů. 

     Pokud nákazu na krmítku nebo v okolí zjistíme, měli bychom okamžitě krmítko vyčistit, nechat 
vyschnout (bičenky při vyschnutí okamžitě hynou) a hlavně přerušit přikrmování alespoň na dva týdny, v 
létě ale klidně na měsíc i déle. To samé platí i pro napajedla – pokud je to alespoň trochu možné, je třeba 
nechat je suchá. Ptákům totiž víc prospěje, pokud je donutíme hledat potravu a vodu na různých místech 
i ve větší vzdálenosti, než když je nalákáme ke snadnému zdroji, kde se mohou nakazit smrtelnou 
nemocí. Jiná možnost ochrany volně žijících ptáků před nákazou v přírodě neexistuje. 

     O své vlastní zdraví ani o zdraví domácích mazlíčků nemusíme mít strach. Bičenky drůbeží cizopasí 
výhradně na ptácích, nejsou přenosné na člověka ani na jiné savce. Napadení domácích ptáků je 
výjimečné (museli by zobat s nakaženými zvonky z jednoho krmítka). 

     Masivní rozšíření nákazy, ke kterému v celé Evropě dochází od roku 2005, nezůstalo bohužel bez 
následků. Úbytek zvonků na některých místech Velké Británie dosáhl i více než 30%, úbytek přitom stále 
pokračuje. U nás byla trichomonóza poprvé masivněji zaznamenána v roce 2012, je ale pravděpodobné, 
že se k nám přišla již dříve. Zhruba od té doby se také datuje průkazný úbytek počtu zvonků zjišťovaných 
v rámci Jednotného programu sčítání ptáků.  

Tisková zpráva ČSO 

 

Záchranné ostrovy pro motýly u cyklostezky v Českých Budějovicích 
 

Části neposekané louky u cyklostezky z Českých Budějovic na Hlubokou jsou záchranné ostrovy pro 
motýly, kterým by jinak po celoplošné seči nezbyl žádný zdroj nektaru ani rostliny pro housenky. V 
ostrůvcích s kopřivami lze nyní snadno nalézt housenky baboček, které svým zbarvením kontrastují se 
zelenou barvou kopřiv. Většina ostrůvků je označena cedulkou s odkazem na projekt „Chceme motýly“. 
Ostrůvky především mají sloužit jako inspirace k péči o zeleň, která je prospěšná motýlům v rámci 
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projektu „Chceme motýly v Českých Budějovicích“. Cílem projektu je propagovat jednoduché možnosti 
jak pomoci motýlům a zajištění péče o vybrané lokality v Českých Budějovicích. Více informací naleznete 
na www.facebook.com/chcememotyly.  

 Martin Němec, spolek Pro živou krajinu 
 

Motýlí blog 
 

Na adrese http://blog.lepidoptera.cz/ si můžete od letoška 
přečíst Motýlí blog. Jde o další součást aktivit kolem 
mapování českých motýlů a jejich ochrany. Naposledy zde 
např. Marek Fišer vyzývá k mapování tří druhů časného léta, 
které se v poslední době začínají šířit – běláska ovocného, 
bělopáska tavolníkového a ohniváčka černočárného (na 
fotografii). Šíření všech tří druhů se přitom týká i jižních Čech, 
jen s tím rozdílem, že bělopásek tavolníkový se šíří od nás, 
zatímco zbylí dva jmenovaní motýli k nám. 

     Už delší dobu funguje v rámci mapování motýlů i možnost 
určení motýlů z fotografií, které mohou mapovatelé posílat 
buď na e-mail info@lepidoptera.cz nebo přes Facebookovou 
skupinu Motýlí klenoty. A pokud nám přijde žádost o určení 
motýla podle fotky do naší ekoporadny, posíláme ji do 
mapování motýlů také. 

     Jiří Řehounek 
 

Projekt „Solar Impulse" startuje iniciativu „Budoucnost je čistá" 
 

Calla se rozhodla podpořit kampaň FUTURE IS CLEAN. Jejím cílem je mobilizovat jednotlivce, organizace, 
celebrity a politiky, aby se postavili tváří v tvář Konferenci OSN o změně klimatu (COP21), která bude 
definovat nový Kjótský protokol v prosinci 2015 v Paříži. Cílem je vytvořit největší petici, jaká kdy byla 
vytvořena, a tím přesvědčit vlády k realizaci nezbytných technologických řešení. Každý návštěvník webu 
je požádán, aby se přidal k poselství: „Chci konkrétní řešení pro čistou budoucnost" a šířil je v okruhu 
svých kontaktů. 

     Dobrodruh, filantrop a zakladatel Virgin, Richard Branson, řekl: „Musíme podporovat ty, kteří jednají 
naším jménem, aby byli odvážní a učinili rok 2015 rokem, kdy zastavíme ničení naší planety. Budoucnost 

je teď a budoucnost jste Vy. Zastavení změny 
klimatu je největší dobrodružství 21. století. Staňte 
se součástí generace #FutureIsClean". 

     Předseda společnosti Masdar, státní ministr 
Spojených arabských emirátů a patron hnutí, Dr. 
Sultan Al Jaber, poznamenal: „Jsem hrdý a poctěn, 
že mohu být patronem tohoto naléhavého hnutí 
jménem Spojených arabských emirátů a společnosti 
Masdar. Iniciativa „Budoucnost je čistá" je v 
souladu s cíli naší země, neboť Masdar a Abu Dhabi 
jsou odhodlány k diverzifikaci globálního 
energetického mixu s využitím spolehlivé větrné a 

http://www.facebook.com/chcememotyly
http://blog.lepidoptera.cz/
mailto:info@lepidoptera.cz
http://www.futureisclean.org/
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solární energie.” 

     Platforma #FutureIsClean je také přístupná prostřednictvím aktualizovaného webu 
www.solarimpulse.com , který byl navržen tak, aby sledoval dráhu letounu Si2 během svého cestování po 
celém světě. Je celkem 12 etap, přičemž posádka letadla odstartovala z Abu Dhabi 9. března a plánuje 
tam svůj let také ukončit. Datum příletu není zatím znám, protože závisí samozřejmě na mnoha 
faktorech. Od soboty 30. května bylo letadlo za polovinou své celkové cesty a nachází se v sedmé a 
nejdelší etapě přes Atlantický oceán z Nanjingu na Hawai, ovšem další pokračování závisí na vývoji 
počasí. Návštěvníci webu a příznivci solárního projektu mají tak informace o pilotových dobružstvích, 
jeho rozhovorech s Mission Control Center (MCC) v Monaku a o technických parametrech jako délka tras, 
čas odletu a příletu, nadmořská výška, rychlost, stav baterie, zařízení na palubě a tak dále. 

    Švýcarští cestovatelé, piloti a zakladatelé projektu Solar Impulse, Bertrand Piccard a André Borschberg, 
řekli na tiskové konferenci v hotelu Al Bateen Executive Airport v březnu 2015: „Jen významná podpora 
donutí vlády k tomu, aby nahradily staré znečišťující technologie čistými a účinnými. My ji chceme získat 
prostřednictvím našeho letu kolem světa na solární pohon. Pokud existují technologická řešení, jak létat 
ve dne v noci bez paliva, představte si potenciál těchto technologií v našem každodenním životě, k 
dosažení úspor energie a snížení emisí CO₂. To by pomohlo vytvořit pracovní místa, rozvinout nové 
průmyslové odvětví a zároveň chránit životní prostředí". 

Originál článku: http://www.go-green.ae/greenstory_view.php?storyid=2572     

překlad Olga Kališová, Calla, foto: http://www.futureisclean.org/  
 
 
 

Ročenka Evropské životní prostředí 
 

V červnu byla naší odborné veřejnosti a nejvyšší politické scéně představena 
Agenturou pro ochranu přírody a krajiny nová zpráva o stavu životního 
prostředí v Evropské unii, kterou vypracovala Evropská agentura pro životní 
prostředí (EEA) v široké spolupráci s odborníky z členských zemí. Souhrnné 
informace k ročence, která vychází jednou za pět let, jsou v angličtině online 
zde. Jde především o dvě tiskoviny, tzv. Synthesis report a Assessment of 
global megatrends report. V češtině je k dispozici překlad Synthesis report, 
205 stránková zpráva nazvaná „Evropské životní prostředí, Stav a výhled 
2015. Shrnutí.“ Ta je online tady.  

Zdeňka Petáková 

Bezjaderná vysočina č. 2 
 

V druhém čísle zpravodaje Bezjaderná vysočina, který vydává Calla ve 
spolupráci s místními obyvateli v lokalitách vybraných pro úložiště na 
Vysočině, se podrobněji věnujeme okolí Budišova na Třebíčsku (tzv. lokalita 
Horka) a zároveň v něm rezonuje ohlas dubnového Dne proti úložišti. Přidaly 
se stovky lidí z celé republiky. Vzkaz ze všech sedmi prozatím "bezjaderných" 
míst je jasný: lidé na venkově uvažují v širších souvislostech a používají 
zdravý rozum. Neradi by měnili svůj domov za peníze. Přejí si žít v krajině 
bez stigmat, zdravá krajina je jejich domov. Stáhněte si jej. 

Edvard Sequens 

VYŠLO  

http://www.go-green.ae/greenstory_view.php?storyid=2572
http://www.futureisclean.org/
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/for-journalists
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/for-journalists
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/evropske-zivotni-prostredi-2013-stav
http://www.temelin.cz/images/PDF/bv_2_15_rgb.pdf
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Výsledky ankety „Zelená perla roku 2014“ 
 

Celkem 90 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 23. ročníku ankety „Ropák roku“ o 
antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či 
budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 20. ročníku ankety „Zelená perla 
roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář 
Pepa Nos nebo teatrolog Vladimír Just. O výsledcích ankety Ropák jsme vás podrobně informovali 
v minulém čísle Ďáblíka, nyní tedy k výrokům. 

Titul Zelená perla roku 2014 získal 

1) Miloš Zeman, prezident České republiky (161 bodů): „Jako prezident udělám vše pro to, aby zločiny 
ekologických nebo zelených fanatiků dále nepokračovaly.“ 
z článku Miloš Zeman: Žádné ústupky zeleným fanatikům. Jsou jako jezinky 
http://www.denik.cz/z_domova/milos-zeman-zadne-ustupky-zelenym-fanatikum-jsou-jako-jezinky-
20140517.html, 17. 5. 2014 
 

V anketě Zelená perla roku 2014 se na dalších místech umístily tyto výroky: 
 

2) Miloš Zeman, prezident České republiky (118 bodů): „Jsem rád, že je nové vedení parku. To předchozí 
v čele s panem Krejčím přesunulo pramen Vltavy, pomocí plošiny a pily přepůlili kmeny, aby si turisté 
mysleli, že je to věc polomu, v noci pilně vysazovali stromky a říkali, že probíhá přirozené ozelenění.“ 
(část z projevu na zastupitelstvu Jihočeského kraje při návštěvě kraje) z článku Prezident navštívil krajský 
úřad a nemocnici, nyní míří na besedy 
http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/milos-zeman-zahajuje-tridenni-navstevu-jiznich-cech-20140217-
wn5l.html, 17. 2. 2014 
 

3) Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (102 bodů): „V Evropském parlamentu je třeba 
zastavit takovou tu vlnu zeleného šílení, kdy si Evropský parlament klade různé závazky jako snížení 
emisí do roku 2030, 2040 nebo 2050 o deset, dvacet, třicet a více procent, protože to právě zdraží 
energii způsobem, jaký pocítí i naši občané.“ 
z článku Zahradil: V Evropském parlamentu musíme zastavit vlnu zeleného šílení 
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-lidrem-ods-do-eurovoleb-zahradilem-f42-
/domaci.aspx?c=A140225_145055_domaci_kop, 25. 2. 2014 
 

4) Jan Veleba, čestný prezident Agrární komory ČR a senátor Senátu P ČR (předseda Strany Práv Občanů) 
(94 bodů): „Pokud bychom totiž nic neudělali a jen nečinně přihlíželi, jak ultrazelená lobby pod rouškou 
vzletných ideálů nicméně čistě za účelem plnění vlastních kapes, plení Šumavu, čeká tento krásný kout 
České republiky katastrofa.“ 
z článku Veleba (SPO): Fakta jsou šokující, nesmíme nechat nadále plenit Šumavu v podobě projevu na 
semináři „Zachraňme Šumavu a český dřevozpracující průmysl“ v Českých Budějovicích 
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Veleba-SPO-Fakta-jsou-sokujici-nesmime-
nechat-nadale-plenit-Sumavu-333233, 1. 9. 2014 
 

5) Jan Skalický, předseda Asociace D-O-L a bývalý pověřenec řízení Ředitelství vodních cest ČR (91 bodů): 
„Koridor DOL má vést Hanou, kde jsou dnes pole. Když se zeptáte ochránce přírody, tak řekne, že tam 
žádný koridor vést nemůže, protože na poli žije tento typ myši. Ano, bude muset utéct stranou.“ 
z rozhovoru v článku Brání kanál DOL stejně jako „Ropák roku“ Zeman. Dnes jde mezi rozlícené ekology 
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Brani-kanal-DOL-stejne-jako-Ropak-roku-Zeman-Dnes-
jde-mezi-rozlicene-ekology-316713, 25. 4. 2014 
 

6) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, zastupitel Jihočeského kraje a senátor Senátu P ČR (ODS) 
(81 bodů): „Ačkoliv nový ministr životního prostředí Richard Brabec veřejně prohlašoval, že je vůči 



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           21 • Ďáblík č. 144 

nátlakovým skupinám rezistentní, podlehl tlaku aktivistů z Hnutí Duha a ideologům „divočiny“. K 30. 
dubnu odvolal ředitele šumavského národního parku Jiřího Mánka a pověřil řízením výše zmíněného 
zeleného Pavla Hubeného, čímž znovu otevřel dveře těžařské lobby i penězotok pro duhácké 
ekologisty.“ 
z článku Tomáš Jirsa: ANO. Ministr životního prostředí Brabec vyhlásil válku Šumavě! 
http://www.ods.cz/clanek/7145-ano-ministr-zivotniho-prostredi-brabec-vyhlasil-valku-sumave, 6. 5. 
2014 
 

6) Miloš Zeman, prezident České republiky (81 bodů): „Za druhý poslední impuls považuji výstavbu 
vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Vím, že někteří to považují za megalomanský projekt, kdyby žili v 
době Jakuba Krčína, nikdy by nevznikly rožmberské rybníky, protože to byl také megalomanský 
projekt.“ 
z projevu na setkání lídrů českého stavebnictví roku 2014 v Praze 
http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/projev-prezidenta-republiky-na-%E2%80%9Esetkani-lidru-ceskeho-
stavebnictvi-2014%E2%80%9C-457971.htm, 29. 5. 2014 
  

7) Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory ČR, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje a předseda představenstva a generální ředitel FITE, a. s. (78 bodů): „A proto si myslím, že by tyto 
organizace měly být stejně mapovány, aby se vědělo, čí hájí zájmy, kdo je platí, protože jsem 
přesvědčen, že v několika případech jde o peníze. A o velké peníze! Možná větší, než si myslíme.“ 
z diskuse o nutnosti změnit zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, především s 
ohledem na efektivní účast veřejnosti a přípravu investičních záměrů 
sborník ze semináře „Implementace směrnice EIA v České republice“, který pořádala Hospodářská 
komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR v Poslanecké sněmovně P ČR, 21. 5. 2014 
 

8) Alena Nohavová, poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (KSČM) (73 bodů): „Lži o snaze zastavět 
Šumavu, lži o samoobnově šumavských pralesů, jsou jen průvodním jevem činnosti těch, kteří se pod 
rouškou ekologie Šumavu snažili vydrancovat a chtějí tak nadále v tom pokračovat.“ 
z diskuse o senátním návrhu zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 250) 
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019166.htm, 29. 10. 2014 
 

9) Robert Kotzian, náměstek primátora Brna (ODS) (60 bodů): „Referendum považuji za účelovou 
politizaci problému od Strany zelených a od aktivistů, jako je pan Patočka a Patrik. Buďme si vědomi, 
že referendum není o ničem jiném než o nulové variantě. A znovu opakuji, že se jedná o nepřátelské 
chování vůči vlastnímu městu.“ 
(odpověď na otázku, co říká spojení referenda o poloze železničního nádraží v Brně s komunálními 
volbami) z rozhovoru v článku Přesun nádraží? Aktivisté jsou nepřátelští vůči vlastnímu městu, míní 
náměstek Kotzian 
http://www.acobrno.cz/aktualita/10/presun-nadrazi-aktiviste-jsou-nepratelsti-vuci-vlastnimu-mestu-
mini-namestek-kotzian, 21. 4. 2014 
 

10) Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje (ČSSD) (56 bodů): „Není možné, aby tetřev či lýkovec stál nad 
člověkem. Na druhé straně, my musíme hájit přírodní odkaz, musíme chránit přírodu a dostat ji do 
souladu s člověkem, jeho aktivitami.“ 
z tiskové konference na závěr návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Plzeňském kraji o prosazení 
speciálního zákona o Národním parku Šumava 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058320516, 16. 5. 2014 (od 8:27 
minuty) 
 

10) Hana Šťastná, ředitelka Okresní agrární komory České Budějovice (ODS) (56 bodů): „Navíc oba zájmy 
jdou například na Šumavě proti sobě: vydání hospodářských lesů napospas chráněnému kůrovci a 



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           22 • Ďáblík č. 144 

přírodnímu tlení znamená nevyužití veřejného majetku – dotčené dřevní hmoty – třeba k lokální 
výrobě tepla či elektřiny.“ 
z článku Hana Šťastná: Šumava i obnovitelné zdroje energie potřebují pravidla 
http://www.modrenoviny.cz/blogy/hana-stastna-sumava-i-obnovitelne-zdroje-energie-potrebuji-
pravidla.html, 23. 5. 2014 
 

11) Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu (KSČM) (55 bodů): „Navrhované 
zkomplikování procesu povolení staveb a výrazné rozšíření prostoru pro obstrukce správních řízení totiž 
velmi pravděpodobně povede k situaci, kdy naše země vyčerpá finanční prostředky pouze na dřevěné 
posedy pro ekologické aktivisty a nikoli na infrastrukturní stavby, jako jsou obchvaty měst nebo 
kanalizace, na které všichni čekáme.“ 
z článku Přestane se v České republice stavět? 
http://konecna.cz/prestane-se-v-ceske-republice-stavet, 5. 9. 2014 
 

12) Milan Urban, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) (50 bodů): „Ale když bude přijat, tak vám 
říkám, že nepostavíme Temelín, nepostavíme pátý blok v Dukovanech, nevyvedeme tu elektrickou energii 
z Temelína, nepostavíme tady spoustu investic firemních.“ 
z diskuse o návrhu změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který má být 
od 1. 4. 2015 v souladu se směrnicí EU, především z hlediska efektivní účasti veřejnosti (sněmovní tisk 
299), http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/017schuz/s017320.htm, 25. 9. 2014 
  

13) Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) (45 
bodů): „Na rozdíl od ochránců přírody, fanatici mají ekologii jako náboženství. Neposlouchají 
argumenty a nejsou ochotní k žádnému kompromisu. Myslí si, že všichni, kdo chtějí něco vyrábět nebo 
stavět silnice, jsou škůdci životního prostředí. Někteří navíc mají bohužel ochranu životního prostředí 
spíš jako podnikatelský záměr.“ 
(odpověď na otázku, kdo je to fanatik) z rozhovoru v článku Ministerstvo životního prostředí bylo 
rejdištěm lobbistů, tvrdí Brabec 
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-ministrem-zivotniho-prostredi-richardem-brabcem-prv-
/domaci.aspx?c=A140124_161927_domaci_zt, 28. 1. 2014 
 

14) Jan Veleba, čestný prezident Agrární komory ČR a senátor Senátu P ČR (předseda Strany Práv 
Občanů) (38 bodů): „Už nyní je přes dvacet tisíc šumavských lesů zničeno, už nyní je silně narušena 
rovnováha mezi přírodou a lidmi, kteří tady žijí.“  
z článku Veleba (SPO): Fakta jsou šokující, nesmíme nechat nadále plenit Šumavu z projevu na semináři 
„Zachraňme Šumavu a český dřevozpracující průmysl“ v Českých Budějovicích 
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Veleba-SPO-Fakta-jsou-sokujici-nesmime-
nechat-nadale-plenit-Sumavu-333233, 1. 9. 2014 
 

14) Miloš Zeman, prezident České republiky (38 bodů): „Nechal jsem si zjistit, o co se jedná, a je to 
křeček. Pokud jde o křečky, tím nikoho nenabádám k ničemu, ale volte lidi, kteří nemají zelený mozek.“ 
(vysvětlení důvodu, proč schvalování silnice R4901 ve Zlínském kraji bylo přerušeno, který se prezident 
dověděl před návštěvou kraje, ačkoliv do biotopu křečka polního škodlivě zasahuje silnice, nikoliv 
naopak) z článku Lidé na Valašsku podrážejí mnohem méně než jinde, pochvaloval si Zeman 
http://zlin.idnes.cz/navsteva-prezidenta-milose-zemana-ve-valasskem-mezirici-pea-/zlin-
zpravy.aspx?c=A140923_150720_zlin-zpravy_ras, 23. 9. 2014 
 

15) Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu (KSČM) (36 bodů): „Není tak jasné, zda 
požadavky DG ENVI skutečně vyplývají z evropské legislativy, anebo jsou výmyslem několika úředníků 
Evropské komise omámených ekologickými nevládními organizacemi.“ 
z článku Přestane se v České republice stavět? 
http://konecna.cz/prestane-se-v-ceske-republice-stavet, 5. 9. 2014 
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 „Je třeba hledat takové řešení, aby se ochránil jeden živočich. A tím je  
Homo sapiens sapiens. Datlík tříprstý nebo tetřev hlušec už se dávno  
odstěhovali z uschlých lesů, a není tak koho chránit.“  
 
Miloš Zeman, prezident ČR (Českobudějovický deník, 1. 6. 2015, z článku "Je třeba 
chránit člověka, ne datlíka, odsoudil Zeman "zelené fanatiky")  

 
 

 

 

Miloš Zeman ornitologem 
 

 „Prezident všech občanů“ zahájil červnovou přátelskou návštěvu Jihočeského kraje tradiční sprškou 
invektiv na adresu svých názorových oponentů, mezi nimiž na čelné místo zaujali „zelení fanatici“. Jeho 
výrokům se v zájmu duševní hygieny ctěných čtenářů věnovat nebudeme, nakonec ani tématicky do 
opravníku nezapadají. 

     Miloš Zeman nám však poskytl vzácnou příležitost nahlédnout do hlubin svých znalostí z ornitologie. 
Tvrdil totiž mimo jiné, že datlík tříprstý a tetřev hlušec se už dávno odstěhovali z uschlých šumavských 
lesů a není již tedy koho na Šumavě chránit. Pravda je však samozřejmě úplně jinde. Právě ony „mrtvé 
lesy“ tetřevům a datlíkům nesmírně vyhovují, jak přesvědčivě dokazují ornitologické výzkumy. 

     Pan Zeman se o žádné ornitologické výzkumy opřít nemůže, snad s výjimkou pověstné „studie“ pana 
Plaňanského, kterou zaplatila Správa NP Šumava za ředitelování Jan Stráského, a dramatických výkřiků 
prof. Mrkvy o tom, že „při prohlídce mrtvého lesa po kůrovci se s ptáky nepotkáte.“ Bohužel pro pány 
Zemana a Mrkvu – ptáci to vidí jinak. 

Jiří Řehounek 

 

 
 

Soutěž ekologických projektů „Jihočeská ratolest“ 
 

 KRAjská Síť Environmentálních Center (Krasec) a 
Jihočeský kraj zvou k účasti v 5. ročníku soutěže 

projektů s přínosem pro ochranu životního 
prostředí: 

 

„Jihočeská ratolest“ 
 

Jste obec, škola, neziskový subjekt nebo vysokoškolský student? Realizovali jste 
v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2015 projekt či studii týkající se 

životního prostředí? Přihlaste se do naší soutěže. 
 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 9. října 2015. 
 

Ve všech 4 kategoriích budou 1.-3. místům uděleny finanční odměny ve výši 
7000, 5000, nebo 3000 Kč, certifikáty a pestré balíčky regionálních výrobků. 

 

MALÝ OPRAVNÍK BIOLOGICKÝCH OMYLŮ  

ZELENÉ PERLY ZA ROK 2015  

ZROZENO V KRASCI  
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Pro představu, zda váš projekt odpovídá tematickému zaměření soutěže, si můžete prohlédnout přehled 
oceněných počinů jednotlivých ročníků na webu Krasce. Najdete zde i přihlášku a pravidla. 

http://www.krasec.cz/pages/jihoceska-ratolest 
 

Další informace: Simona Šafarčíková, organizátorka soutěže, tel. 725 048 160, e-mail: 

safarcicka@email.cz 
 

 
 
 

Škola občanské iniciativy na hraně uhelného dolu - Klimatábor 
 

10. až 19 čevence 2015, Horní Jiřetín 
 
Fandíte obnovitelným zdrojům energie a máte plné zuby toho, že se v 21. století u nás stále ještě ničí 
krajina kvůli uhlí? Chcete se naučit metody občanského aktivismu nejen v oblasti energetiky? 
 

Znepokojuje vás změna klimatu? A chcete zjistit, jak s tím něco udělat? Hnutí DUHA zve na letní tábor na 
okraji severočeských povrchových dolů, který vám ukáže, jak se zapojit do zápasu o čistou energetiku. 
Přijeďte se naučit, jak měnit své okolí k lepšímu a zároveň podpořit komunitu města Horního Jiřetína 
ohroženou vystěhováním kvůli těžbě. Součástí budou workshopy o různých aspektech klimatické krize, 
občanských kampaních, práci s médii i fundraisingu, debaty se zajímavými hosty, výlet na zámek Jezeří a 
také akce na podporu místních proti těžařům. 
 

Pro koho je akce určena: vítáni jsou všichni starší 15 let, kteří si chtějí osvojit metody občanského 
aktivismu nebo se dozvědět více o energetice a změně klimatu. 
 

Přihlášky přijímáme do 28. 6. 2015 na http://hnutiduha.cz/tabor . 
 
 

 
 

Škola občanské iniciativy 
 

Záleží vám na tom, co se kolem vás děje, a chcete to aktivně ovlivňovat? 
Rádi se učíte nové věci nebo sdílíte své zkušenosti? 
Chcete získat či dále rozvíjet praktické znalosti a dovednosti potřebné pro práci a orientaci v 
neziskovém sektoru? 
 

Pokud odpovídáte ano, pak právě pro vás je určena Škola občanské iniciativy (ŠOI) – jedinečný vzdělávací 
kurz s mnohaletou tradicí, který v minulých letech absolvovaly tři stovky účastníků. Pro mnohé to 
znamenalo průlom v "kariéře" a většina z nich je dosud aktivní v nejrůznějších občanských iniciativách. 
 

Vaše případné dotazy ráda zodpoví koordinátorka ŠOI Eliška Klímová: eliska.klimova@hnutiduha.cz, tel. 
737 318 535. U ní se i hlaste. 

 

 
 
 

POZVÁNKY NA AKCE  

http://www.krasec.cz/pages/jihoceska-ratolest
mailto:safarcicka@email.cz
http://hnutiduha.cz/tabor
mailto:eliska.klimova@hnutiduha.cz
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 B L A T S K É  M U Z E U M  V  S O B Ě S L A V I  A  V E S E L Í  N . L .
 

 

Exkurze 13. ročníku cyklu Přírodou krok za krokem 

sobota 27. 6. 

Houby chýnovských vápenců 

exkurze za letními druhy hub rostoucích v přírodních rezervacích Kladrubská hora a Pacova hora 

vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 1 

sraz: Chýnovská jeskyně, parkoviště, 9:00, délka trasy: cca 5 km, doporučujeme vzít si s sebou oběd 

Koordinátor cyklu exkurzí Přírodou krok za krokem: RNDr. Daniel Abazid – Blatské muzeum v Soběslavi a 

Veselí n. L. (pobočka Husitského muzea v Táboře), tel. 734 570 330, abazid@husitskemuzeum.cz (exkurze 

označené 1) 

 

 
 

Srdečně zveme  
přátele a příznivce valašské přírody  

na 

XXXV. 
TRADIČNÍ KOSENÍ 

a školu ochrany přírody 2015 
  zaměřené na  spojení  člověka a krajiny Bílých  Karpat s mezinárodní účastí 

4. - 10. července  a   11. - 18. července  v přírodní rezervaci Bílé Potoky  
 

V malém jubileu 35 let chceme přivítat i dřívější 

účastníky a jejich ratolesti, i přátele ze zahraničí. 
Dej den, či několik dnů, přednost před civilizací, životu v přírodě, při tradičním sečení kosou, sklizni 

sena, obnově bělokarpatské krajiny, poznávání přírody, tělesně-duchovním rozvoji v Bílých Karpatech.  

Přiďte a přijeďte, gdo chcete pomoct. Bez domácích to nejde, přespolní dávajú akci potřebnú 

silu aj přesah do světa. Nováčci se přiučí. Přiďte si připomenút staletí rozvoja aj úpadku, aj 

záchrany bělokarpatské krajiny, hrozby aj naděje, spojení krajiny a citu ludí pro přírodu. Přiďte, 

kdo chcete obnovovat aj sebe životem s přírodú.  

mailto:abazid@husmuzeum.cz
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Základní příjezd je najlepší v pátek, abysme v sobotu ráno byli v co najvětší sile. Možete však přijít aj 

odejít gdy chcete. Stačí sa ohlásit přímo v táboře. Orientační plánek najdete na Kosence, na stránkách 

webu, na nádraží ČD a v Informačním centru na náměstí ve Valašských Klobúkách. Kosenka je 200 m od 

náměstí po cestě na Brumov - Bylnicu. Gdyž svůj příjezd a odjezd naplánujete a oznámíte nám ho 

předem /KOSENKA, Brumovská 11, Valašské Klobouky 766 01, nebo tel. 736777144 nebo mail 

kosenka@kosenka.cz , ulehčíte nám přípravu, zajištění i průběh akce.   
 

Stravu, náčiní, organizační tým, tradiční pracovní postupy, společný pobyt, aj další program 

zajišťujeme už dnes. Veškerou pomoc organizujeme ze základny v Bílých Potokách. Učíme se tvořivému 

zvládnutí úkolů a zajištění tábora operativně z přítomných sil.   

 Stačí mět spací pytel, karimatku, stan /nebo užijete náš vojenský/, vlastní jídelní nádobí, základní 

osobní věci, dobrú vůlu. Našim cílem je minimum byrokracie, vlastní sebekázeň. Věříme, že právě 

proto rádi Vy znalí přijíždíte, aj noví přijedete 

 Poznáte, co dělá Pozemkový spolek KOSENKA - spolupráci s vlastníky pozemkú aj památek 

(záchrana karpatského lesa Ščúrnica, jarmeky, financování, ekologické poradenství, spolupráce 

s městem, národní aj mezinárodní). 

 Do programu zařazujeme školu Kosení a péče o nářadí. Pro zájemce bude nabídnuto denně i 

duchovně tělesné cvičení – základy čhi-kungu.  

 Setkáte se s přáteli, najdete aj nové. Setkáte sa s muzigú aj zpěvy, ale aj talenty účastníkú, do 

programu zapojujeme přímo účastníky.  

 V případě nedostatku účastníků a počasí sa naděláme. V případě většího počtu budeme pomáhat aj 

inde, aby vše hospodářsky vyšlo. 

 Dosečné děláme na lúkách, gde chceme být ve Všem s Vámi, s bohatším programem  k 35 leté 

tradici, jak nám počasí a příroda dovolí. 

 Ti s vlastní kosú, nebo kozú  budú zvlášť oceněni. Zvlášť uvítáme pokud si kosu přivezete. 

Také můžete přivézt něco z vaši potravinové produkce na zpestření či posílení kuchyně. Všichni 

sa všelikému přiučí, základy sa naučí a prověří to naše řady. Rádi sa seznámíme se 

zkušenosťama aj technikú z iných krajů aj ze zahraničí. A hlavně sa na setkání s Vámi Těšíme. 

Aj 35 rokú je tu enem raz.  
                                   

   DALŠÍ INFORMACE: POZEMKOVÝ SPOLEK  736 777 144 

www.kosenka.cz    www.zachranles.cz    kosenka@kosenka.cz 

 

 
 

Vodáci vs. Shell aneb Udělej se pro Arktidu! 
 

7. července v Českém Krumlově 
 
Jezdíte rádi na vodu? Máte rádi přírodu? Pojďte se s námi zchladit! Sejdeme se 7. července v Českém 
Krumlově na vodě a budeme pádlovat za Arktidu. 
 

O co jde v Arktidě? 
     V panenské přírodě daleko za polárním kruhem roztává led a těžební společnosti po celém světě, 
kterým jde jenom o zisk, cítí příležitost, jak se dostat k místním nalezištím ropy. Jenže těžit v Arktidě, to 
může skončit velkým průšvihem. 
     Zrovna teď je největším padouchem firma Shell, která již vyslala své plošiny na sever. Jejich plavbu, 
kterou Obamova administrativa schválila i přes nesouhlas občanů, doprovázejí masivní protesty, které 
podporujeme. Ve městě Seattle, kde těžební flotila donedávna kotvila, demonstrovaly tisíce a tisíce lidí a 

mailto:kosenka@kosenka.cz
http://www.kosenka.cz/
http://www.zachranles.cz/
mailto:kosenka@kosenka.cz
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spousta z nich sedla do loďky a vydala se ocelovým monstrům v ústrety. Další akce odporu připravili 
původní obyvatelé místního amerického a kanadského pobřeží. 
 

Pojďte také spolu s lidmi z celého světa ukázat, že se vám nelíbí plány na těžbu v Arktidě. Připravujeme 
pro vás zábavný sportovně-kulturní den v Českém Krumlově a jeho okolí. Sledujte stránku události: 

https://www.facebook.com/events/391778717679592/  a už si balte batoh. 
 

 
 

Exkurze napříč národními parky Šumava a Bavorský les 2015 

Zajímá vás, jak se vyvíjí příroda, když se jí nechá prostor a čas? Chtěli byste poznat středoevropskou 
divočinu na vlastní oči a kůži a porozumět tomu, v čem je její nedocenitelná hodnota? Zaznamenali jste 
spory o kácení v Národním parku Šumava a chtěli byste se přímo v terénu dozvědět více? Chcete se 
přesvědčit, zda se les po napadení kůrovcem sám obnovuje? Pokud odpovídáte ano, přihlaste se na 
jednu z našich exkurzí.  
 

Hnutí DUHA již více než dvě desetiletí aktivně usiluje o kvalitnější ochranu přírody v národním parku. 
Letos poprvé pro vás – po patnáctileté zkušenosti s pořádáním tradiční čtyřdenní exkurze – připravuje 
čtyři nové možnosti, jak se přiblížit šumavské divočině. Tři víkendové a jedna jednodenní exkurze, vždy 
pod vedením odborného průvodce. Pokaždé do nejvzácnějších míst obou národních parků včetně těch 
běžně nepřístupných. Vyberte si některou z nich. 
 

TERMÍNY A MÍSTA EXKURZÍ 
31. 7. – 2. 8. 2015 – Exkurze napříč Šumavskými pláněmi: Modravské slatě, Březník a Ptačí potok 

14. – 16. 8. 2015 – Exkurze na česko-německém pomezí: Ďáblova soutěska, Luzný, Prameny Vltavy a Ptačí 
potok 

22. 8. 2015 – Exkurze napříč Modravskými slatěmi 

26. – 31. 8. 2015 – Velká exkurze napříč národními parky Šumava a Bavorský les 

11. – 13. 9. 2015 - Exkurze napříč jižním masivem Národního parku Šumava: Plechý, Trojmezenský prales 
a Smrčina 
 

Účast na exkurzích je podmíněna zaplacením účastnického poplatku. Jejich výše je uvedena u 
jednotlivých termínů. Přihlášení na akci je závazné po odeslání účastnického poplatku. Exkurze jsou 
omezeny maximální účastí 30 účastníků. S přihlašováním proto příliš neotálejte. V případě dotazů se 
obracejte na Marcelu Povolnou: marcela.povolna@hnutiduha.cz , +420 774 731 431. 
 

 
 

Týdny pro divočinu 2015 
 

Plánujete letní dovolenou? Chtěli byste poznat tajuplné krásy přírody, vidět nevšední scenérie, zažít 
kouzlo nepoznaného? Odrazují vás prázdné slogany cestovních kanceláří a dobrodružství vykoupené obří 
ekologickou stopou? Tak právě pro Vás Hnutí DUHA připravuje již po osmnácté dobrovolnické pobyty 
v nejdivočejších koutech naší krajiny.  
 

    Přidejte se k tradiční akci Týdny pro divočinu, v jejímž rámci se budete moct aktivně zapojit do 
praktické ochrany biodiverzity. Kromě práce čekají účastníky zajímavé odborné exkurze do oblastí 

https://www.facebook.com/events/391778717679592/
http://hnutiduha.cz/nase-akce/exkurze-napric-sumavskymi-planemi-modravske-slate-breznik-ptaci-potok
http://hnutiduha.cz/nase-akce/exkurze-na-cesko-nemeckem-pomezi-dablova-souteska-luzny-prameny-vltavy-ptaci-potok
http://hnutiduha.cz/nase-akce/exkurze-na-cesko-nemeckem-pomezi-dablova-souteska-luzny-prameny-vltavy-ptaci-potok
http://hnutiduha.cz/nase-akce/exkurze-napric-modravskymi-slatemi
http://hnutiduha.cz/nase-akce/velka-exkurze-napric-narodnimi-parky-sumava-bavorsky-les
http://hnutiduha.cz/nase-akce/exkurze-napric-jiznim-masivem-narodniho-parku-sumava-plechy-trojmezensky-prales-smrcina
http://hnutiduha.cz/nase-akce/exkurze-napric-jiznim-masivem-narodniho-parku-sumava-plechy-trojmezensky-prales-smrcina
mailto:marcela.povolna@hnutiduha.cz
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mnohdy nepřístupných veřejnosti. Navíc nabízíme ubytování a stravu zdarma. Není to snad ta pravá 
dovolená vašich snů? Pokud ano, vyberte si některou z níže uvedených lokalit, prostudujte si podmínky 
pobytu a vyplňte přihlášku. Splňte si svůj sen! 
 

10. 7.–19. 7. 2015 – Jihočeský kraj, Blatenská pahorkatina a Národní park Šumava, obec Radomyšl 

20. 7.–26. 7. 2015 – Jihomoravský kraj, Národní park Podyjí, obec Havraníky 

27. 7.–2. 8. 2015 – Olomoucký kraj, Národní přírodní rezervace Králický Sněžník 

5. 8.–12. 8. 2015 – Moravskoslezský kraj, CHKO Beskydy, Přírodní rezervace Smrk 

8. 8.–15. 8. 2015 – Jihomoravský kraj, CHKO Moravský kras, obec Vilémovice 

24. 8.–30. 8. 2015 – Zlínský kraj, CHKO Bílé Karpaty,  Ščúrnica 

5. 9.–12. 9. 2015 – Jihomoravský kraj, CHKO Bílé Karpaty, obec Radějov, osada Mlýnky 
 

S přihlašováním příliš neotálejte, kapacita jednotlivých termínů je omezena. V případě dotazů se 
neváhejte obrátit na koordinátorku Týdnů pro divočinu Pavlu Zábojníkovou: 
pavla.zabojnikova@hnutiduha.cz 
Turnusy pořádané místními skupinami 
 

Týden pro divočinu v Bílých Karpatech 
Pokud studujete vysokou školu, můžete v termínu 15.–22. 8. 2015 vyrazit s Lipkou a Hnutím DUHA Bílé 
Karpaty na pobytový tábor poblíž obce Žítková. Jeho náplní bude zejména kosení luk a odstraňování 
náletových dřevin. Spát se bude ve stanech a vařit v polní kuchyni. Zájemci o tuto akci se mohou hlásit 
Kateřině Mrázkové (katerina.mrazkova@lipka.cz).  
 

Týden pro divočinu na Osoblažsku 
Pro širší veřejnost připravuje Hnutí DUHA Jeseník pracovní pobyt v obci Pelhřimovy na Osoblažsku. Jeho 
účastníci se budou podílet na obnově kostela sv. Jiří, který by měl v budoucnu sloužit jako kulturně-
vzdělávací centrum. Zájemci o tuto akci se mohou hlásit Ivovi Dokoupilovi (ivo.dokoupil@hnutiduha.cz). 
 

 
 

TERÉNNÍ KONFERENCE A ROCHA - O ŠUMAVĚ 
 

Horská Kvilda č. 2 10 - 13. září 2015 
Země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo! (Bible, Jeremjáš 22,29) 
 

Čtvrtek 10. 9. - večer  
RNDr. Karel Pecl: Cestou na Šumavu - o přírodní rezervaci Řežabinec u Písku 
RNDr. Jiří Porkert: Šumava - Poslední místo výskytu tetřeva v České republice  
 

Pátek 11. 9.  - celý den  
I. terénní exkurze, autobusem do bavorského NP, vede Mgr. Martina Kučerová 
večer - ing. Pavel Hubený, současný ředitel NP Šumava: Lesy NP Šumava a pralesní porosty na Boubíně 
RNDr. Luděk Bufka, zoolog NP Šumava: Rys ostrovid 
 

Sobota 12. 9. 2015 - dopoledne do 13,30  
II. terénní exkurze pěšky z Kvildy na pramen Vltavy, Siebensteinkopf a Bučinu (celkem asi 10 km), vede 
Jaromír Bláha 
odpoledne - bohoslužba slova a modlitby za Šumavu na Svaté Magdaléně, káže Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
písněmi doprovází ing. Pavel Helan  
večer - MVDr. Jaromír Bláha: Ochrana divoké přírody na Šumavě 
RNDr. Petr Anděl: Migrace živočichů 

http://hnutiduha.cz/nase-akce/prihlaska-na-tydny-pro-les-divocinu-2015
http://hnutiduha.cz/nase-akce/tyden-pro-les-divocinu-v-jihoceskem-kraji
http://hnutiduha.cz/nase-akce/tyden-pro-les-divocinu-v-narodnim-parku-podyji
http://hnutiduha.cz/nase-akce/tyden-pro-les-divocinu-na-kralickem-snezniku
http://hnutiduha.cz/nase-akce/tydny-pro-les-divocinu-na-smrku
http://hnutiduha.cz/nase-akce/tyden-pro-les-divocinu-v-moravskem-krase
http://hnutiduha.cz/nase-akce/tyden-pro-les-divocinu-na-scurnici
http://hnutiduha.cz/nase-akce/tyden-pro-les-divocinu-v-radejove
http://hnutiduha.cz/nase-akce/prihlaska-na-tydny-pro-les-divocinu-2015
mailto:pavla.zabojnikova@hnutiduha.cz
mailto:katerina.mrazkova@lipka.cz
mailto:ivo.dokoupil@hnutiduha.cz


                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           29 • Ďáblík č. 144 

 

Neděle 13. 9. 2015 
Mgr. Pavel Světlík, ředitel A Rocha: Ranní vigílie - křesťanská naděje pro environment 
 
Předpokládaná cena konference s levným ubytováním 1950 Kč, počet lůžek na ekologickém centru ve 
větších pokojích omezen, ubytování na Horské Kvildě s větším pohodlím si zajistěte sami přes širokou 
nabídku na webu. 
Podrobnější přihlášku a informace o programu dostanete na e-mailové adrese: psvetlik@arocha.cz nebo 
na telefonu: 775 042 221, 775 042 228  
nebo na adrese: A Rocha Křesťané v ochraně přírody o. p. s., 517 93 Dobré č. 85  
Info o A Rocha na www.arocha.cz  
 

 

Zpravodaj Ďáblík pro své členy a přátele vydává: 

 

 

Naše adresa: Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice 

Telefony: 384 971 930, 387 311 381 • Fax: 384 971 939  

E-mail: calla@calla.cz • Internet: http://www.calla.cz • Calla je také na Facebooku 

Naše konto: 3202800544 / 0600 GE Money Bank, pob. České Budějovice    

IČO: 62536761 

 

Uzávěrka dalšího čísla je do 10. červencve 2015. Články posílejte na edvard.sequens@calla.cz.  

Databázi odběratelů spravuje Romana Panská. Nechcete-li dostávat tento zpravodaj, napište nám a my Vás okamžitě vyřadíme 

z adresáře.  Chcete-li se přihlásit k jeho pravidelnému odběru, pište na calla@calla.cz.    

Všechna starší čísla občasníku Ďáblík najdete na webových stránkách Cally. 
 

Líbil se Vám Ďáblík? Pomozte nám s jeho šířením! 

Pošlete ho svým přátelům s nabídkou na pravidelný odběr do e-mailové schránky. 

Můžete nám také přispět na vydávání. 

Použijte číslo účtu 3202800544 / 0600 a variabilní symbol: 111. 

Děkujeme! 

 

http://www.arocha.cz/
http://www.calla.cz/
https://www.facebook.com/pages/Calla/157627402065

