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Milí čtenáři, 
 

     i v letošním roce se nám připomněl vodní živel způsobem, který bychom určitě rádi oželeli. Velké povodně 
se po nezvykle klidném 20. století pomalu stávají běžným koloritem střední Evropy. O poslední záplavě nám 
už nemusejí vyprávět naše babičky, protože si je pamatuje každý teenager a televize je v přímém přenosu 
vysílá čtyřiadvacet hodin denně. Hele, zase velká voda, tak tam pošli tu dárcovskou smsku a přepni to někam 
jinam. 
     Ponechám tentokrát stranou debatu, do jaké míry může za současné výkyvy klimatu člověk. S podnebím 
se však nepochybně něco děje a my se musíme naučit v nové situaci pružně reagovat. V přímém přenosu 
jsme byli svědky mnohem větší připravenosti záchranného systému, na mnoha místech vznikla 
protipovodňová opatření, byť někdy velmi sporná. Samozřejmě se vyskytly zmatky a chyby, na takové 
situace se ale nelze dopředu stoprocentně připravit. 
    Stále se ale nemohu ubránit pocitu, že s vynaložením spousty finančních prostředků řešíme pouze 
následky, nikoli příčiny problému, které tkví v neuspokojivém stavu naší krajiny. Mobilní protipovodňové 
zábrany, sypané hráze, stále hlubší a širší betonová koryta, to všechno jen přenáší problém jinam. V lepším 
případě se voda dále po proudu rozlije do polí, luk a lužních lesů, v tom horším zatopí domovy lidí, kteří 
neměli peníze na protipovodňová opatření nebo si je na patřičných místech nevymohli. 
     I přes naši několikerou zkušenost s velkými povodněmi stále jedeme v zažitých kolejích. S územního plánu 
leckterého města si developeři udělali trhací kalendář. V záplavových zónách se proto stále staví. Rychlým 
tempem pokračuje také betonování krajiny, především v okolí velkých měst, zatímco změna druhové skladby 
lesů postupuje pomalu a na mnoha místech se jaksi zasekla. Revitalizace vodních toků a údolních niv se 

omezila na několik spíše okrajových potůčků. Protipovodňovým opatřením 
chybí jasná vize. Snad s výjimkou vize utopení mnoha miliard korun 
v projektech přehradních nádrží na místech, kam se ještě s čistě prostorového 
hlediska vejdou. Prezentování megalomanského kanálu Dunaj – Odra – Labe 
jako protipovodňového opatření je pak už jen pověstnou třešinkou na dortu 
(nevím, proč se mi jako asociace vybavuje dort, který pekli pejsek s kočičkou 
). 
     Z naší země se v posledním století ztratila celá třetina délky vodních toků. 
A s nimi i podstatná část retenční kapacity v jejich okolí. Zbylé potoky tečou 
často v betonových korytech, někdy i v betonových trubkách pod zemí, aby na 
povrchu nepřekážely výstavbě nebo zemědělské výrobě, a ústí do 
kanalizovaných řek. Jak ale neumíme poručit větru a dešti, nezkrotili jsme 
úplně ani naše řeky. Při každé velké vodě si berou zpátky prostor, který jsme 
jim v údolních nivách ukradli. Nastává čas na říční restituce… 

Jiří Řehounek 
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Co provede Chalupa s energetickou koncepcí? 
 

    Jak mají být hodnoceny dopady Kubovy verze státní 
energetické koncepce na životní prostředí, navrhly 
ekologické organizace ministrovi životního prostředí 
Chalupovi. Odmítají totiž, aby bylo posouzení pouze 
formální a s předem jasným závěrem. V souladu se 
zákonem proto žádají porovnání různých variant 
koncepce. Chtějí, aby se jedním z klíčových ukazatelů pro 
hodnocení koncepce stalo snižování emisí skleníkových 
plynů. V rozporu se zákonem se posouzení také vyhýbá 
přeshraničním dopadům, jako je znečištění ovzduší či 
rizika jaderné havárie. 

    Chalupovo ministerstvo nyní na základě sebraných připomínek veřejnosti rozhodne, jak by měla být 
koncepce posuzována. Výsledek bude posléze předložen k veřejné debatě. Zpracovatelem hodnocení je na 
základě výběru ministerstva průmyslu firma AMEC s.r.o., sesterská společnost firmy AMEC Nuclear Czech 
Republic, a.s.. 
   Škodolibě připomeňme, že ještě v září se premiér Petr Nečas vysmál dotazu novináře na hodnocení vlivů: 
„Zpracovávat nějakou EIA na energetickou koncepci, to je něco, co bych nazval takřka lunetickým nápadem. 
Tam je tisíce a tisíce jednotlivých položek, úkonů. To tedy musím říci, že mne jako myšlenka fakt nenapadla, 
že bychom něco takového dělali, u koncepčních materiálů se, mimochodem, nikdy nic takového nedělá..."  
    Ekologické organizace předložily dva vlastní návrhy energetické koncepce ČR Chytrá energie a Energetická 
(r)evoluce, které jsou plně porovnatelné s návrhem ministerstva průmyslu. Vznikly v loňském a 
předloňském roce ve spolupráci se zahraničními experty. Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané 
návrhy na reformu české energetiky, jejichž uskutečnění by zajistilo dostatek energie pro všechny české 
domácnosti, srazilo jejich účty a současně snížilo závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě 
uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách a dovážené ropě či plynu.  
    Sdružení také trvají na odstranění nejvážnějších nedostatků koncepce, na které ve svých připomínkách již 
v loňském roce upozornilo 3.700 občanů. Připomínají, že Kubův návrh například: 
-    nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity; 
-    nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu; 
-    staví překážky pro využití možností čistých obnovitelných zdrojů energie; 
-    předpokládá masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo 
spalovny nevytříděného komunálního odpadu. 
    Jan Nezhyba ze sdružení Arnika řekl: „Sečteno a podtrženo, divím se, že ministr Kuba svou koncepci 
nenazval Vytěžit a spálit. Obsáhle sice popsal, co všechno by vykutal a 
nechal proletět komíny elektráren a spaloven, komplexní seznam rizik v 
podobě zátěže toxickými látkami pro životní prostředí a obyvatele Česka 
zatajil. Brány spaloven by opustila značná množství takových látek, jako 
jsou dioxiny nebo arzen. Pokud chce ministr Chalupa budit aspoň 
nepatrné zdání, že mu jde o životní prostředí, musí Kubovu návrhu 
razantně oponovat.“  
    Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:  „Ministerstvo životního 
prostředí dostává při hodnocení státní energetické koncepce příležitost 
ukázat, že není jen dalším ekonomickým rezortem, ale hájí čistější 
životní prostředí.“ 
    Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Chalupa 
nad svojí aktualizací klimatické politiky tak dlouho prokrastinoval, až 
nemá nic, s čím by Kubovi oponoval. I proto jsme mu poslali naše 
propracované návrhy na reformu české energetiky. Ty na rozdíl od 
Kubovy koncepce zajistí, že Česká republika férovým způsobem přispěje 
k potřebnému snížení globálních emisí skleníkových plynů.“ 

http://www.energetickakoncepce.cz/proces-sea/posouzeni-vlivu-na-zivotni-prostredi-sea
http://www.energetickakoncepce.cz/proces-sea/posouzeni-vlivu-na-zivotni-prostredi-sea
http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace
http://www.energetickarevoluce.cz/
http://www.energetickarevoluce.cz/
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    Jan Rovenský z Greenpeace uvedl: „Samozřejmě nás těší, že návrh koncepce počítá se zachováním limitů 
těžby uhlí, byť jejich další existenci garantuje jen na 25 let. To je ovšem téměř jediná pozitivní věc, kterou lze 
o Kubově energetických plánech říci. Zásadní, trvale udržitelnou modernizaci české energetiky ovšem 
nenabízí, ba aktivně se ji pokouší blokovat. Ministr Chalupa by měl proto umožnit, aby se v rámci 
probíhajícího posuzování porovnal Kubův plán s Energetickou [r]evolucí a Chytrou energií. My se takového 
srovnání nebojíme – uvidíme, zda totéž platí i o ministrech ODS.“  

Edvard Sequens 

 

Ministr Kuba: závěry XVII. sjezdu KSČ splníme! 
 

   Obyvatelé řady obcí mohou zanedlouho ztratit perspektivu svého rozvoje. Martin Kuba chce totiž najít 
místa pro další jaderné elektrárny. Na jednání vlády požadoval schválit zadání pro „Vyhledávací studii lokalit 
pro další rozvoj jaderných elektráren po roce 2040“ a dokončit ji příští rok. Vláda návrh nepřijala, ale ještě 
se k němu slovy premiéra vrátí. 
    Ministr tak usiluje svým svérázným způsobem naplňovat Státní energetickou koncepci dávno předtím, než 
ji schválí vláda. Záměrně proto předkládá svůj návrh skrytě tak, aby jeho vládní kolegové nemohli předem 
zjistit, co schvalují a jaké úkoly dostávají. Ekologické organizace Kubův návrh odmítají. 
    Martin Kuba vrací do hry návrhy exministra Kocourka z roku 2011. Ty vycházely z předpokladu, že se 
Česká republika stane až s 15 reaktory prakticky zcela závislá na jaderné energetice. Řada energetiků a 
ekonomů to tehdy striktně odmítla. Dnešní návrh energetické koncepce může vypadat „racionálněji“ jen 
díky fíglu – Kocourek plánoval do roku 2060, Kuba období zkrátil na rok 2040. Tím se nové atomové 
reaktory, plánované oběma politiky po roce 2040, na oko vytratily z nové koncepce. Zachován ale zůstal 
plán nadměrně rostoucí spotřeby elektřiny, ignorování vysokého potenciálu pro energetické úspory a 
energeticky efektivnější technologie a cílená likvidace celého odvětví obnovitelných zdrojů energie. 
     Kubův dnešní skrytý manévr nás tak vrací až k závěrům XVII. sjezdu Komunistické strany Československa z 
roku 1986 a dalším socialistickým plánům na rozvoj jaderné energetiky. Ty počítaly se stavbou jaderných 
reaktorů v severomoravských Blahutovicích, východočeském Tetově a dalších místech.   
    Plán ministra Kuby obchází zákonem daný proces vládního schvalování Státní energetické koncepce. 
Nezbytné posouzení vlivů na životní prostředí, které ministerstvo průmyslu zbytečně zdržovalo, teprve 
začalo. Navíc neexistuje ani ekonomická analýza dopadů energetické koncepce. 
    Svérázný ministr navrhl vládě i další krajně problematické body, jako je vytvoření zákona na podporu 
spaloven domácích odpadků či hledání cest, jak zrychlit povolování velkých energetických staveb na úkor 
obyvatel dotčených krajů a obcí. Pokud by ministři jeho výmysly schválili, stalo by se další posuzování Státní 
energetické koncepce jen fraškou. 

    Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:  „Snaha najít do 
konce příštího roku lokality pro budoucí nové jaderné 
elektrárny je velmi špatnou zprávou pro obyvatele České 
republiky a ještě horší pro obyvatele obcí, které se na 
takové mapě ocitnou. Po desítky let tak budou žít v pocitu 
ohrožení bez možnosti rozvoje, a to zbytečně. Je totiž krajně 
nepravděpodobné, že drahá a riskantní jaderná energetika 
má v Evropě budoucnost.“ 
    Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:  „Každý, kdo se 
rozhlédne po Evropě, vidí, že všechny rozestavěné reaktory 
směřují k ekonomickému fiasku. Ministru Kubovi nestačí 
zkušenost ze Slovenska, Finska ani Francie. Trvá na tom, že 
si máme vylámat zuby na nových temelínských blocích, a 
nyní dokonce plánuje další jaderné elektrárny. Chce, aby 
celé generace doplácely na úpadkový jaderný průmysl. Je-li 
vláda aspoň trochu příčetná, tak návrh ministra Kuby 
odmítne.“ 

Edvard Sequens 
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Jedovatá chemie v Národním parku Šumava byla povolena nezákonně 
 

     Úředníci ministra Chalupy prohráli další soud s Hnutím DUHA. Speciální výjimku k používání jedovatých 
postřiků v Národním parku Šumava vydala jeho správa nezákonně. Krajský soud v Českých Budějovicích dal 
za pravdu žalobě Hnutí DUHA a výjimku vydanou v roce 2012 zrušil. 
      Soud potvrdil, že správa parku i ministerstvo životního prostředí, které výjimku potvrdilo, postupovaly 
protizákonně, protože nenechaly posoudit vliv pesticidů na chráněnou přírodu. Rozsudek uvádí, že aplikace 
jedovatých látek hubí nejen kůrovce, ale ohrožuje chráněného tetřeva a může způsobit uhynutí mnoha 
jedinců dalších druhů hmyzu. Chybějící posouzení je podle zákona nezbytným podkladem k ochraně 
soustavy evropsky chráněných území NATURA 2000, k nimž NP Šumava patří. 
     Chemický postřik nezabije pouze kůrovce, ale 
veškerý hmyz, který s ním přijde do kontaktu. 
Obětí se vždy stanou ve významném množství i 
druhy, které kůrovce požírají. Proniknou-li 
pesticidy do vody, okamžitě zabíjejí všechny 
vodní organismy, například i žáby nebo čolky. 
Bylo prokázáno, že v místech aplikace těchto 
látek dochází ke zvýšenému úhynu mláďat 
hmyzožravých ptáků, která otrávený hmyz 
sezobají. Postřiky jedovatými pesticidy jsou 
proto v přísně chráněné přírodě zakázány a v 
dobře spravovaných evropských národních 
parcích se nepoužívají.  
     Správa národního parku Šumava si ale k 
použití pesticidů udělovala opakovaně výjimku. V roce 2011 začal tehdejší ředitel NP Jan Stráský používat 
chemické postřiky dokonce ilegálně, bez udělené výjimky. Česká inspekce životního prostředí za to udělila 
správě parku pokutu. Úředníci Tomáše Chalupy na správě i na ministerstvu  během řízení o výjimce 
opakovaně ignorovali odborné i právní argumenty, které předkládalo Hnutí DUHA. Proto ekologická 
organizace loni napadla nezákonně udělenou výjimku u soudu žalobou na ministerstvo životního prostředí.  
     Látka cypermethrin, kterou postřiky obsahují, patří ke skupině jedů, které narušují funkce hormonů a 
imunitní systém. Zasažení cypermethrinem může zvýšit riziko neplodnosti (především samců) i spontánního 
potratu, dále vyvolat předčasný porod a způsobit vrozené abnormality plodu. Byly prokázány genotoxické, 
cytotoxické, teratogenní a karcinogenní účinky této vysoce jedovaté látky. 
     Soud zrušil loňské povolení chemických postřiků, správa parku nicméně vydala pro rok 2013 výjimku 
novou, stejně nezákonným postupem jako v předchozích letech. Ekologická organizace proto neprodleně 
vyzve ministerstvo, aby ji v přezkumném řízení promptně zrušilo a správa parku přestala konečně jedovaté 
pesticidy používat. 
     „Mnoho let jsme kritizovali protizákonné používání jedovatých látek v národním parku, které ničí vše živé 
v okolí. Loni nám došla trpělivost a podali jsme žalobu na ministerstvo životního prostředí. Jsem rád, že nám 
soud dal za pravdu. Ministerstvo musí vyvodit důsledky a samo zrušit letošní nezákonné povolení 
jedovatých pesticidů. Správa parku by měla okamžitě přestat postřiky používat. Jedovaté pesticidy nepatří 
ani do hospodářského lesa, natož do národního parku. Otrávené stromy totiž zabijí často víc jiného hmyzu 
než samotných kůrovců. Umírají tak i přirození nepřátelé kůrovce, kteří jej hubí, jako jsou například brouci 
pestrokrovečníci, lumčíci, chalcidky a mnoho dalších. Jedy se pak přes otrávené brouky dostávají dál do 
potravních řetězců. Bylo také prokázáno, že kvůli pesticidům umírají mláďata hmyzožravých ptáků, 
například sýkorek,“ komentoval rozsudek Jaromír Bláha z Hnutí DUHA. 
     „Rozsudek je dále přínosný uznáním toho, že Hnutí Duha jako žalobce má právo na příznivé životní 
prostředí — a že může požadovat jeho soudní ochranu. Snad konečně po devíti letech začnou úřady a soudy 
respektovat evropské směrnice a Aarhuskou úmluvu o právu občanů na zdravé životní prostředí a o účasti 
veřejnosti na rozhodování o něm,“ dodal advokát Pavel Černohous.  

Tisková zpráva Hnutí DUHA 
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● ● ● ● ● ● ● ●         BŘEHULE ŘÍČNÍ – PTÁK ROKU 2013      ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

Rozhovor s Františkem Dusbábkem 
 

     V souvislosti s vyhlášením břehule říční 
letošním ptákem roku požádala redakce 
Ďáblíka o rozhovor pana Dr. Františka 
Dusbábka, který je majitelem lžínské pískovny. 
Calla již několik let provádí obnovu hnízdní 
stěny pro břehule na tomto jejich hnízdišti, 
které patří k nejdůležitějším v jižních Čechách. 
Lžínská pískovna by z hlediska spolupráce 
majitele s ochranou přírody mohla patřit 
k ukázkovým příkladům v ČR. Panu Dusbábkovi 
jsme položili několik otázek: 
 

     Vzpomenete si, kdy a kde jste se poprvé 
setkal s břehulemi? Co vás na nich zaujalo? 
 

     Už v mládí jsem se stal členem 
Československé ornitologické společnosti. 

Věnovali jsme se s kolegou i pozorování ptáků v přírodě. V té době jsem bydlel na Zbraslavi (dnes Praha 5) a 
často jsme navštěvovali starou zbraslavskou cihelnu, kde hnízdila veliká kolonie břehulí. Ta bohužel již 
neexistuje.  Nikdy jsme ale nenašli odvahu prokopat se k hnízdům za účelem kroužkování mláďat, takže 
zbraslavské břehule zůstaly neokroužkovány. 
 

    Když vám v rámci restitucí vrátili lžínskou pískovnu, bral jste to spíše jako radost, nebo starost? Věděl 
jste, že vám úřady vracejí významné hnízdiště břehulí? 
 

    Vrácení lžínské pískovny v rámci restitucí jsme uvítali. V té době byl o slévárenský písek veliký zájem, a tak 
pískovna prosperovala. O hnízdění břehulí v pískovně jsem dobře věděl a nepřipadalo mi to jako překážka v 
těžbě.  V těžebním povolení bylo přímo uvedeno, že těžba nesmí probíhat v období hnízdění břehulí, což jsme 
my i naši odběratelé striktně dodržovali. Jarní a podzimní těžbou se každoročně upravovala hnízdní stěna a 
tak kolonie břehulí dobře prosperovala. 
 

    Při domlouvání obnovy hnízdních stěn v pískovnách se často setkáváme s nepochopením jejich vlastní-
ků. Vy jste naopak předloni přivítal naši snahu vyhlásit lžínskou pískovnu přechodně chráněnou plochou. 
Co vás přivedlo k vašemu vstřícnému postoji? 
 

    Jsem přece biolog a vím, že ochrana hnízdišť vzácných ptáků má svůj význam. 
 

    Svou profesní dráhu jste zasvětil parazitologii. Napadlo vás někdy, že byste se nyní díky vlastnictví pís-
kovny mohl věnovat studiu břehulích parazitů? 
 

    Studiu vnějších parazitů břehulí jsem se věnoval již dříve, a to při výzkumu klíšťáků čeledi Argasidae na jižní 
Moravě, konkrétně ve Valticích a v Lednici. Pro výzkum parazitů v hnízdech břehulí jsme používali originální 
pasti se suchým ledem (zdrojem kysličníku uhličitého, který přitahuje ektoparazity) a podařilo se nám 
prokázat výskyt klíštěte Ixodes lividus a několika druhů blech v norách břehulí. V době vlastnictví pískovny ve 
Lžíně jsem se již věnoval jiné problematice, takže na faunistický výzkum již nebyl čas. 
 

   Děkuji za rozhovor i za spolupráci při ochraně lžínských břehulí. 
Otázky kladl Jiří Řehounek 

 

 
 

Podrobnosti na www.calla.cz/brehule 
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Jak dál na Cepu II? 
 

     Během loňského roku jsme v Ďáblíku psali o projektu zkoumajícím biologickou rozmanitost (biodiverzitu) 
v pískovně Cep II na Třeboňsku, který dal dohromady tým jihočeských biologů v rámci mezinárodní soutěže 
Quarry Life Award. Jeho vyvrcholením se stala další etapa rekultivace tohoto dobývacího prostoru, na níž se 
významným způsobem podíleli také členové zmíněného týmu. Vznikla rozsáhlá plocha, kde lidé dovolili 
přírodě, aby se obnovila sama. 
     Protože se díky podpoře řady jednotlivců a organizací (včetně těžební firmy Českomoravský štěrk) 
podařilo vytvořit na Cepu II největší plochu ekologické obnovy v pískovnách, rádi jsme na loňský projekt 
navázali. V současné době sleduje náš tým biodiverzitu právě v nově rekultivované části, jejíž většina byla 
pouze přemodelována s ohledem na ochranu přírody a vědecký výzkum. Probíhá zde především botanický a 
entomologický výzkum zaměřený na ekologickou 
sukcesi (tedy osídlování narušených míst 
organismy), a to ve vodních i suchozemských 
biotopech. 
     Na základě předchozích výzkumů a osobních 
zkušeností z těžebních prostorů jsem si byl 
samozřejmě jist, že ponechání tak velké plochy 
pro samovolný vývoj nebude problematické a 
poskytne útočiště pro řadu vzácných a 
ohrožených druhů. Samotného mě ale 
překvapila rychlost, s jakou se ohrožené druhy 
objevily. Rekultivace dokončená vloni na podzim 
už nyní hostí úžasné bohatství živočišných druhů 
včetně několika ohrožených. Rostliny sice zatím 
nejsou příliš vidět, ale právě to bude ohroženým 
druhům vyhovovat.  
     Dvě menší plochy byly během této etapy rekultivace obnoveny obvyklým způsobem, tedy osázením 
borovicovými sazenicemi. Když se ale podíváte podrobněji, uvidíte mezi dvouletými sazenicemi záplavu 
klíčících borovic, které pocházejí z okolních borových lesů.  Ono se to má tak, že sázet borovičky na 
Třeboňsku je něco jako nosit sovy do Athén. Cep II prostě opět dokazuje, že abychom vrátili přírodě těžební 
prostor, uděláme lépe, když nebudeme dělat nic. 

Jiří Řehounek 

 

Výsledky ankety „Zelená perla 2012“ 
 

       Celkem 96 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 21. 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 18. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o 
antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim 
Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd. 
 

Titul „Zelená perla 2012“ získal 
 

1) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR 
(189 bodů): 
„A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. 
Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje 
vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, 
ale naopak zakázat.“ 
z článku Cyklistiku je nutno okamžitě zakázat, 
http://jakl.blog.idnes.cz/c/312994/Cyklistiku-je-nutno-okamzite-zakazat.html, 27. 12. 2012 
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2) Marek Benda, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (163 bodů) 
„Nedovolíme, aby se ekoteroristé zmocnili čísel z ČEZ.“  
(k návrhu zákona, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření i státních akciových 
společností) 
 z článku Pan Morální kredit, Respekt, 19. 3. 2012  
 

3) Michal Hašek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a hejtman Jihomoravského kraje (ČSSD) (160 bodů) 
„Naopak. Po Fukušimě je jasné, že se jedná o bezpečný zdroj energie, který dokáže i v méně dokonalém 
provedení přežít pětimetrovou vlnu tsunami, zemětřesení a výpadek elektřiny. Jádro je podle mne 
budoucnost, nikoli minulost.“ 
(z odpovědi na otázku: „Zakázal byste po neštěstí v japonské Fukušimě jaderné elektrárny?“)  
z článku Zahálka plodí jen nenávist, Reflex, 19. 1. 2012 
 

4) Jana Bobošíková, předsedkyně politické strany Suverenita – Blok Jany Bobošíkové (145 bodů) 
„Na Vysočině jsme připraveni udělat vše pro to, abychom rozšířili těžbu uranu, rozšířili elektrárnu Dukovany 
a vytvořili tak pracovní místa a udělali tím z České republiky jadernou elektrárnou Evropy.“ 
z tiskové zprávy SUVERENITA: Pro Vysočinu jádro, pro jižní Moravu úrodnou půdu 
http://www.suverenita.cz/clanky/tiskove-zpravy/suverenita-pro-vysocinu-jadro-pro-jizni-moravu-urodnou-
pudu, 9. 8. 2012 
 

5) Petr Nečas, předseda české vlády a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (130 bodů) 
„Zpracovávat nějakou EIA na energetickou koncepci, to je něco, co bych nazval takřka lunetickým nápadem.“ 
(z odpovědi na otázku, zda podle zákona proběhne posouzení vlivů energetické koncepce na životní 
prostředí) 
z tiskové konference po jednání české vlády 
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--12--zari-
2012--99001, 12. 9. 2012 
 

6) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (114 bodů) 
„Šumava se stala experimentem našich zelených Khmérů, kteří v zájmu své ideologie popřeli všechny zásady 
lesnického hospodaření a zaseli zkázu v tomto krásném přírodním koutu naší země.“ 
z článku Hynek Fajmon: Suchá fakta o suchých šumavských hvozdech 
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hynek-fajmon-sucha-fakta-o-suchych-sumavskych-
hvozdech, 25. 9. 2012 
 

7) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS) (103 bodů) 
„Pikantní na tom je, že stát si eko-teroristy hýčká štědrými dotacemi ze státního rozpočtu, místo aby je 
postavil mimo zákon, což ovšem nebude s ohledem na EU snadné.“ 
z článku Eko-teroristé útočí na dálnici D8, Teplický deník, 4. 8. 2012 
 

8) Dagmar Tůmová, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie, o. s. (85 bodů) 
„Slepice je vyšlechtěná do velkochovu a ocení jedině žrádlo a pití. Jsou to omezená stvoření řízená pudy.“ 
z článku Slepice získaly prostor, jsou nyní šťastnější?, MF DNES, 17. 3. 2012 
 

9) Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje (KSČM) (81 bodů) 
„Na druhou stranu jsme při stavu ovzduší v minulosti nevěděli, co je to plíseň na rajčatech a okurkách.“ 
(odpověď na otázku: „Chcete popřít, že se životní prostředí v Ústeckém kraji za posledních dvacet let 
zhoršilo?“) 
z článku Nevím, neznám, nastuduji, Týden, 12. 11. 2012 
 

10) Pavel Blažek, radní města Brna a místopředseda ODS (74 bodů) 
„Pak vám vznikají organizované skupiny – jestli jsou to tu či onde zelení, jestli jsou někde jiní lobbisté, jestli 
jsou to někde jinde ti, co je zajímají jenom peníze, tak ti se tomu věnují a dostávají se čím dál tím dál. 
Důsledkem je, že dnes aby se ve vládě málem každý bál, jak hlasovat, protože se to všichni hned dozvědí.“ 
z nominačního projevu na místopředsedu ODS o občanských právech na 23. kongresu ODS v Brně 
http://www.ods.cz/clanek/3282-nominacni-projev-na-mistopredsedu-ods, 4. 11. 2012 
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11) Jaroslav Doubrava, senátor Senátu P ČR (Severocesi.cz) (61 bodů) 
„Podle mého názoru přijala okolní příroda, jejíž jsme součástí, dálnici do sebe, jezdíme po ní přirozenou 
krajinou s faunou a flórou, která sem patří.“ 
(odpověď na otázku, jaký vliv má dálnice D8 na přírodu CHKO České středohoří)  
z článku Senátor Jaroslav Doubrava: Proti ekoteroristům je třeba zasáhnout 
http://www.severocesi.cz/images/stories/zpravodaj/zpravodaj_zima2012.pdf, Zpravodaj Severocesi.cz, 
zima 2012 
 

12) Jitka Marková, lékařka – alergoložka (47 bodů) 
„Byla bych ráda, kdybych mohla být označena za duchovní matku výrazu ekologický kmotr, neboť 
ekologismus – či environmentalismus – považuji za mnohem hrozivější metlu lidstva nežli poklidného občana 
Hluboké nad Vltavou, jenž popíjí svou kávu v tamních restauračních zařízeních.“ 
z článku Válka kmotrů, http://jitkamarkova.blog.idnes.cz/c/279536/Valka-kmotru.html, 15. 7. 2012 
 

13) Kateřina Kočí, místostarostka Obce Karlovice (35 bodů) 
„Nezvažujeme to, zda nádrž bude nebo nebude, investiční plán na stavbu nádrže je hotová věc, to že není dopočítán 
dopad nádrže na průtok, neznamená, že se nádrž nepostaví.“ 
(z diskuse občanů zpochybňující potřebnost výstavby největšího suchého poldru v Moravskoslezském kraji 
„Opatření na horní Opavě – stavba Nádrž Jelení“ délky 270 m a výšky 16 m) 
ze zápisu z I. zasedání zastupitelů Karlovic o návrhu směny pozemků pro tuto stavbu, 20. 1. 2012 
 

14) Robert Kotzian, náměstek brněnského primátora (ODS) (13 bodů) 
„To, že se ministerstvo rozhodlo variantu v centru zařadit, mě nevzrušuje. Nemůže totiž obstát vedle varianty 
připravované a prosazované městem už osmdesát let. Nesčetněkrát jsme ji prověřili, je nejlepší. Proto se 
nebojím, že se na rozhodnutí o poloze něco změní.“ 
z článku Nové hlavní vlakové nádraží v Brně: centrum je opět ve hře 
http://brnensky.denik.cz/presun_nadrazi/nove-hlavni-vlakove-nadrazi-v-brne-centrum-je-opet-ve-hre-
20120430.html, 30. 4. 2012 
 

15) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje (ČSSD) (12 bodů) 
„Krajský úřad i lovosický stavební úřad provedly svoji práci dobře. Nyní je na soudech, aby měly odvahu 
rozhodovat o dálnici D8 také podle veřejného zájmu.“ 
z článku Nekrolog za D8? Ještě snad ne 
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=12976, 27. 7. 2012 
 

16) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (10 bodů) 
„A tak jsme svědky toho, že díky dogmatu nezasahovat, se Šumava stává jednou velkou plantáží vánočních 
smrčků.“ 
z článku Hynek Fajmon: Suchá fakta o suchých šumavských hvozdech 
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hynek-fajmon-sucha-fakta-o-suchych-sumavskych-
hvozdech, 25. 9. 2012 
 

16) David Macek, radní pro územní rozvoj Jihomoravského kraje (KUD-ČSL) (10 bodů) 
„Pokud by zásady před soudem neobstály, hrozí kraji anarchie. Nikdo by nehájil veřejný zájem, protože 
developeři by mohli postavit na území jednotlivých obcí cokoliv.“ 
(k projednávání žaloby obcí proti schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje)  
z článku Kraj: Trasa R43? Jen hrubý návrh, Brněnský deník, 20. 6. 2012 
 

17) Jiří Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR (1 bod) 
„Je pro mne frustrující, že poté, co jsme projekt dotáhli do opravdu vycizelované podoby mající špičkové 
evropské parametry, začne stejnou obstrukční taktiku jako profesionální aktivisté používat dokonce samotné 
ministerstvo.“ 
(reakce na to, že MŽP podruhé vrátilo dokumentaci EIA pro jez u Děčína k přepracování) 
z článku ŘVC: Chalupa má na ministerstvu chaos, který zpožďuje stavby 
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/50507-rvc-chalupa-ma-na-ministerstvu-chaos-zpozduje-stavby, 1. 6. 2012 
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o  o  o  o  o  o  o  o  o  o     ZELENÉ PERLY ZA ROK 2013    o  o  o  o  o  o  o  o  o  
 

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké 
sněmovny P ČR (ODS):  
„Nemám nic proti iniciativě občanů. Například že se v sobotu seberou a 
jdou vyčistit les, nebo vezmou děti na výlet, aby věděly, že kráva není 
fialová. Nedělají to ale jako ideologii, jako dogma, jako zelené náboženství, 
dělají to proto, že je to normální.“ 
z rozhovoru Ministr Chalupa chce domovní šťáry u těch, kteří topí PET 
lahvemi, Právo, 30.05.2013 

 
Chtě nechtě nám podobný výrok připomíná jiné z roku 1989. Porovnejte 
sami. 
 

 

Miloš Jakeš, generální tajemník KSČ:  
„Mám na mysli různá ta ekologická hnutí... aby se sebrali a šli vyčistit ten potok... a nedělali demonstrace, 
chodili po náměstí a křičeli... prostě, udělejte spalovnu, jinou spalovnu v Plzni nebo něco jiného takového...“  
z projevu v Kulturním domě JZD Červený Hrádek, 17. 7. 1989 (od 0:20 minuty)  
http://www.youtube.com/watch?v=MOCzPU-uq-k 

 

Petice k transparentnímu výběru lokality pro úložiště 
 

    Možná jste okrajově zaznamenali v médiích, že stát v této době řeší nejen svou jadernou energetiku, ale 
též ukládání radioaktivního odpadu – tedy hledání lokality pro vybudování prvního hlubinného úložiště 
vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva (neplést s mezisklady, které jsou u jaderných 
elektráren, ani  nedoufat, že VŠECKO vyhořelé palivo je určeno pro přepracování). 
    Aktuální situace je taková, že podle dnešního nedostatečného legislativního stavu, může zástupce státu 
(ministerstvo, státní instituce) poměrně snadno určit některou lokalitu a povolit započetí průzkumných 
prací.  
    Problém je v tom, že přestože evropská legislativa požaduje řešit hledisko odpovědnosti, bezpečnosti a 
transparentní  komunikaci  státu s občany (včetně posílení role občanů v rozhodovacím procesu), stát vede 
jakýsi dialog především se zainteresovanými starosty některých dotčených obcí, zatímco oponentní názory 
odmítá a do férové úpravy legislativy se mu nechce. Návrh zákona o posílení pravomocí obcí leží 
nepovšimnut na Ministerstvu průmyslu a obchodu (pod které problematika patří) a stát zákulisní metodou 
přes státní podniky a svoje výkonné složky tlačí průzkumy v lokalitách kupředu.  První průzkumné území 
bylo stanoveno zatím nepravomocně rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (!) dne 30.5.2013 u 
Dolní Rožínky ( tzv. lokalita Kraví hora). 
   V evropské legislativě jsou také ukryta čertova kopýtka – radioaktivní odpad by se za jistých okolností 
mohl skladovat ve třetí zemi. To může pro optimistu znamenat, že se náš odpad vyveze za hranice a 
budeme mít vyřešeno. Pesimista si vzpomene na kravíny nacpané německými odpadky, které hořely v 
Čechách. Taky můžeme být evropští premianti a mít u nás s evropskými dotacemi vybudované první 
hlubinné úložiště např. pro střední Evropu. 
   Není důvod se domnívat, že v jaderné energetice v případě nakládání s radioaktivním odpadem nemůže 
vzniknout podobný lobbistický tlak jako s fotovoltaickým byznysem. Zatímco fotovoltaické panely lze 
demontovat, pokud vám někdo začne za humny pod kopec zavážet radioaktivní odpad, není to „vratný 
krok“ a týká se desítek následujících generací. 
   Mnohaletá snaha občanů z vytipovaných lokalit o to, aby byli bráni jako partneři při rozhodování  o 
budoucnosti svého území, se nyní dostala do další fáze, kdy usilují, aby se toto doslova životně důležité 
téma dostalo mezi veřejnost. Přestože státní rozpočet formálně vynakládá nemalé částky na “komunikaci s 
veřejností”, konají se především exkurze pečlivě vybraných zástupců “veřejnosti” do zahraničních jaderných 
zařízení a neproduktivní jednání pracovních skupin a podskupin. Problematika je spíše tabuizována pod 

http://www.youtube.com/watch?v=MOCzPU-uq-k
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záminkou, že se jedná o vysoce odbornou záležitost. 
    Není to pravda. Nenechte se mýlit obvyklou větou „někde to být 
musí“.  Ano musí, ale to není argument pro to, aby o tom rozhodla 
hrstka mocných metodou „o nás bez nás“. My, naše děti a další 
generace jsme ti, kdo jednou budou mít v sousedství zakopaný 
radioaktivní odpad (radiotoxicita klesne za milion let!),  kdo bude 
vystaven riziku nehod při dopravě či manipulaci, možnému úniku 
radioaktivity, zátěži při dopravě kontejnerů s radioaktivním 
odpadem přes republiku, zdravotní zátěži až  zkrácení délky života, 
poklesu cen nemovitostí..... 
    Nejmenší, co můžeme pro svoji vlastní budoucnost udělat, je 
nastavit férové podmínky hry. Od našeho státu žádáme dodržet tato kritéria : reálnost řešení, dlouhodobá 
bezpečnost, akceptace veřejností vč. dotčených obyvatel 
    Připojte se s námi k podpisu této petice, kterou žádáme zástupce státu, aby přijali úpravy v zákonech a 
umožnili tak obcím a občanům rovnoprávné postavení v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště. 
Najdete ji na webu: http://www.petice24.com/uloziste_ne . 

Martin Schenk, předseda OS Nechceme úložiště Kraví hora 

 

Tomáš Chalupa věnoval pražským tunelářům 3,7 miliardy korun 
 

     Města a obce na venkově přišly neschopností ministra Chalupy o 3,7 mld. korun.  Vláda rozhodla o 
přesunu této částky z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na výstavbu pražského metra. Peníze 
určené na užitečné ekologické projekty v regionech tak spolknou pražští tuneláři. Ministru životního 
prostředí a místopředsedovi ODS Tomáši Chalupovi přitom hrozí, že ztratí celkem až 9 miliard korun, pokud 
jeho úřad výrazně nezrychlí čerpání evropských dotací. Dalších pět miliard, které by z rezortu MŽP 
odplynuly, by ČR buď ztratila úplně, nebo by financovaly opět výstavbu metra v Praze, kde ministr bydlí a 
má voliče.  
     Ministerstvo životního prostředí mělo v rámci OPŽP na období 2007 – 2015 k dispozici celkem 147 miliard 
korun. Ministr Chalupa se po nástupu do vedení úřadu namísto čerpání těchto prostředků věnoval 
neúspěšným snahám o rozšíření dotací například na veřejné osvětlení nebo na alternativní dopravu. 
Ekologické organizace přitom ministra před takovouto destabilizací OPŽP předem varovaly. Hnutí DUHA o 
hrozbě ztráty 3,7 miliardy korun informovalo tiskovou zprávou již 18. dubna 2013, avšak Ministerstvo 
životního prostředí informaci bagatelizovalo. Ochuzení regionů o 3,7 miliard korun, určených původně pro 
města a obce na snížení smogu, zateplení škol nebo zlepšení recyklace, však musí ještě definitivně schválit 
Evropská komise. Ta by měla být požádána o schválení přesunu prostředků letos koncem září. 
     „Vláda potvrdila, že kvůli neschopnosti Tomáše Chalupy přijdou lidé na venkově o 3,7 miliardy korun na 
velmi potřebné ekologické projekty. Částka, která byla z Operačního programu životní prostředí přesunuta 
na stavbu pražského metra, by umožnila zateplit 400 škol a školek, dodat každé domácnosti kompostér 
nebo postavit šedesát obecních kompostáren a snížit tak množství odpadů o objem, který by ročně naplnil 
deset až čtrnáct spaloven odpadů,“ řekl Ivo Kropáček z Hnutí DUHA. 

Tiskovou zprávu Hnutí DUHA upravil Jiří Řehounek 

 
Hledá se nejhezčí stromořadí – Alej roku 2013 

 
    Jsou jich u nás tisíce kilometrů, patří k české i moravské krajině, lemují silnice i zapadlé stezky – aleje. Tu 
nejkrásnější a s nejsilnějším příběhem budou už potřetí hledat profesionální i amatérští fotografové v 
Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružení Arnika zahajuje anketu Alej roku 2013, jejímž hlavním tématem 
letos je „Život v alejích“. Nominovat svou oblíbenou alej nebo fotogenický úlovek z dovolené mohou lidé od 
dnešního dne až do poloviny září. Dalších šest týdnů pak budou lidé na webu www.alejroku.cz moct dát hlas 
stromořadí, které je nejvíce osloví.  

http://www.petice24.com/uloziste_ne
http://www.alejroku.cz/
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    V Jihočeském kraji loni vyhrála kaštanová alej v Českých Velenicích. „V centru Českých Velenic, podél 
Revoluční ulice, stojí stromová alej, která je vyhlášena jako významný krajinný prvek. Byla tady vysazena v 
letech 1910–1915 a tvořily ji výhradně jírovce maďaly, tedy kaštany. V průběhu let ale některé stromy 
padly, takže dnes tady máme i lípy, břízu a 1 javor. Kaštanová alej je pro České Velenice natolik 
charakteristická, že se kaštanový list ocitl i v městském znaku,“ popsala alej Jana Šubrtová, která ji 
nominovala. Více o aleji je na  http://www.alejroku.cz/2012/kastanova-alej.  
    „Aleje jsou krásným fenoménem českých zemí už od dob baroka a představují historickou paměť krajiny. 
Spojují nás s našimi předky a jsou odkazem našim potomkům. Slouží jako orientační bod, lidé i zvířata v ní 
hledají v létě ochranu před ostrým sluncem a jsou důležitými biokoridory. Lidé si do nich často chodí 
odpočinout, projít se nebo projet na kole. A přesně to účastníci ankety měli letos fotit – život v alejích.  Aleje 
jsou v Čechách i na Moravě stále opomíjené a ohrožené. Věřím, že naše anketa přivede lidi do alejí a ukáže i 
jejich krásu a význam,“ popisuje význam alejí vedoucí kampaně Zachraňme stromy Martin Skalský ze 
sdružení Arnika. 
    „Hlavní funkce alejí spočívá zejména ve funkci orientační, estetické, krajinotvorné, mikroklimatické, a to v 
krajině, parcích i ve městě. Ze své zkušenosti vím, jak je vedení stromů v mlze nebo husté vánici důležité 
nebo, když jsou zasněžené příkopy a není zřetelný okraj silnice. Kolegyně mi vyprávěla, jak ji stromy 
zachránily při povodni, kdy jela ve vodě a jen podle stromů se orientovala, kde je silnice. Tyče a patníky se 
třeba vyvrátí, ztratí nebo jsou nízké. Stromy drží na silnicích krajnici, když jsou odstraněny nebo se vyvrátí, je 
vozovka poškozována,“ říká dendroložka ostravské Agentury ochrany přírody a krajiny Ing. Eva Mračanská. 
   Do soutěžní ankety mohou lidé přihlásit „svou“ alej prostřednictvím webových stránek www.alejroku.cz . 
Každý může zaslat 1-3 fotografie (nejlépe ve formátu JPEG), ke kterým připojí stručný popis a důvod, proč si 
alej zaslouží pozornost. Let balonem od firmy HaBalon čeká na toho, kdo nominuje vítěznou alej. Na autory 
oceněných fotografií čekají hodnotné ceny, například dárkové poukazy od Centra FotoŠkoda, poukazy na 

zboží od společnosti Bushman nebo sadu ručního 
dopisního papíru z Velkolosinské Ruční papírny. 
Mezi cenami nechybí ani knižní tituly o stromech 
od spisovatelky a fotografky Marie Holečkové, 
něco „na zub“ od PRO-BIO, vstupenky do 
Botanické zahrady hl. m. Prahy i do Botanické 
zahrady Univerzity Karlovy. Aktuální informace o 
anketě budou v jednotlivých regionech přinášet 
Deníky z vydavatelství Vltava-Labe-Press. 
Slavnostní vyhlášení vítězné aleje a výherců 
atraktivních cen proběhne uprostřed listopadu 
2013. 

Z tiskové zprávy sdružení Arnika 

 

Jak jsem potkal netopýry 
 

     Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a 
Moravským ornitologickým spolkem vyhlašují literární soutěž na téma „Jak jsem potkal netopýry“. 
    Netopýři jsou díky svému skrytému nočnímu způsobu života opředeni řadou tajemství a pověr. Při 
večerních letních procházkách se sem tam mihne tmavá silueta ve světle lampy či nad hladinou rybníka a 
většina lidí ani netuší, jak vlastně netopýr ve skutečnosti vypadá. Netopýři přitom často využívají nejrůznější 
úkryty v lidských stavbách a žijí tak nenápadně v naší blízkosti - najdeme je na půdách, pod dřevěným 
obložením štítů, ve sklepích, ale i ve větracích otvorech či spárách panelových domů. Občas se dokonce 
stane, že při pronásledování nočního hmyzu zaletí otevřeným oknem do našeho bytu… 
    A jak jste na tom vy? Setkali jste se už někdy s netopýry zblízka? Nebo dokonce žijí ve vašem domě? 
Prozkoumejte svou paměť i okolí a zkuste nám popsat své zážitky ze setkání či soužití s netopýry formou 
krátké povídky či fejetonu. Vybrané příběhy zveřejníme a nejlepší tři autory v každé kategorii odměníme 
věcnými cenami. 

http://www.alejroku.cz/2012/kastanova-alej
http://www.alejroku.cz/
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Pravidla soutěže 
Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 
1. kategorie – autoři a autorky do 15 let, 2. kategorie – autoři a autorky nad 15 let 
   Svoje příběhy zasílejte nejpozději do 30.9.2013 e-mailem na adresu: netopyr@ceson.org, Připojte svoje 
jméno, datum narození a poštovní adresu, případně telefon. Jeden autor může poslat více textů. Zasláním 
práce souhlasíte s jejím uveřejněním na webových stránkách ČESON.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhne na konci října 2013. 
    Soutěž probíhá v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. 

 

  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈    ZROZENO V KRASCI    ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈  
 

Jihočeská ratolest se stává tradicí 
 

    Jihočeská krajská síť environmentálních center Krasec a Jihočeský kraj 
vyhlásili již 3. ročník soutěže „Jihočeská ratolest“. Dokončené projekty a 
obhájené diplomové práce s přínosem pro ochranu životního prostředí 
v Jihočeském kraji mohou do soutěže přihlásit obce, školy, neziskové 
organizace a absolventi jihočeských vysokých škol. Nad soutěží převzali 
záštitu radní Jihočeského kraje pro oblast životní prostředí a školství Ing. 
Hana Rodinová, Ph.D. a JUDr. Tomeš Vytiska. 

Do 3. ročníku jsou přijímány projekty a diplomové práce ukončené či 
obhájené v období od 1. ledna 2012 do 30. června 2013, které se týkají 
praktické ochrany přírody, ekologického poradenství, nebo 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihočeském kraji. 
Předkladatelé tří vítězných projektů v každé ze čtyř kategorií si odnesou 

finanční odměnu spolu s balíčkem regionálních, bio a fair trade produktů. Jejich slavnostní vyhlášení 
proběhne na tiskové konferenci dne 4. listopadu 2013 v Českých Budějovicích.  

 „S potěšením jsem převzala záštitu nad soutěží Jihočeská ratolest, kterou považuji za významný počin 
oceňující aktivní přístup k životnímu prostředí v Jihočeském kraji na různých úrovních. Přeji všem 
účastníkům mnoho zdaru,“ říká k soutěži Ing. Hana Rodinová, Ph. D., jihočeská radní pro životní prostředí a 
zemědělství.  

Na otázku, zda letošní ročník přichází i s nějakou novinkou, nám odpověděl Petr Kurz, předseda 
občanského sdružení Krasec: „Ano, a tou je dobrá zpráva pro studenty jihočeských vysokých škol – soutěžní 
kategorii diplomových prací jsme totiž rozšířili i na bakalářské práce, které se zabývají ochranou životního 
prostředí, aplikovanou ekologií, nebo environmentální výchovou.“ 

Podrobná soutěžní pravidla a formuláře přihlášek jsou k dispozici na adrese 
http://www.krasec.cz/pages/jihoceska-ratolest-2013.  

Tisková zpráva KRASEC 

 

Kraj podpořil činnost ekocenter 
 

   Rada Jihočeského kraje schválila finanční podporu pro KRASEC ve výši 600.000,- Kč.  Prostředky jsou 
určené na zajištění akcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  po celém Jihočeském kraji v roce 
2013. O. s. KRASEC příspěvek rozdělí na základě nabídek členských organizací na pořádání akcí pro 
veřejnost. Z příspěvku bude financována krajská konference EVVO pro pedagogy mateřských, základních  a 
středních škol, besedy s odborníky, přírodovědné vycházky a 
přednášky pro veřejnost, dále exkurze škol, realizaci ekologických  
výukových programů  pro mateřské, základní a střední školy. 
Podpora se také týká činnosti ekologických poraden a poskytování 
poradenství pro laickou i odbornou veřejnost.  

mailto:netopyr@ceson.org
http://www.krasec.cz/pages/jihoceska-ratolest-2013
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   „Z prostředků budou také hrazeny regionální ekologické a přírodovědné soutěže jako je Ekologická 
olympiáda středoškoláků, přírodovědná soutěž Zelená stezka - Zlatý list, soutěž Jihočeská ratolest“ uvedla 
Mgr. Helena Jaloševská, tajemnice Krasce. 

Tisková zpráva KRASEC 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    MALÝ OPRAVNÍK BIOLOGICKÝCH OMYLŮ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Překrásná agónie 
 

     Když lidé začali vyhlašovat rezervace pro „vzácnou květenu“, měli 
intenzivní pocit, že by onu květenu měli ochránit před všemi rušivými 
vlivy. Na první pohled to dává logiku. Žádné vzácné květině se přece 
nemůže líbit, když ji ukousne koza nebo usekne kosa. Proto v první fázi 
ochranáři vyhnali z přírody domácí zvířectvo i dědečky s kosami. 
     Chvíli tento přístup víceméně fungoval. Např. intenzivně přepásané 
pastviny v prvních letech po vyhnání stád nebývale krásně rozkvetou, 
bývá to však jen krátkodobá předzvěst nastupující agónie. Pozapomnělo 
se, že středoevropská krajina je po staletí formována člověkem a velká 
část druhů, včetně těch vzácných a ohrožených, se tomu přizpůsobila. 
Jak louky a pastviny postupně zarůstaly trávou a křovím, mizely z nich i 
druhy, kvůli kterým byly vzaty státem pod ochranu. 
     Mnoho takových míst nakonec bylo zachráněno, neb ochránci přírody 
postupně přišli na to, že šetrné (a někdy i totálně nešetrné) lidské 
hospodaření orchidejím nebo motýlům prospívá a obnovili ho. A protože 
dnes už nemáme k dispozici dědečky s kosami a domácího zvířectva je 
též poskrovnu, říkáme tomu všemu ochranářský management. 

Jiří Řehounek 

 

Ohrožené metafory 
 

     Metafory jsou na vymření a s nimi mizí ze 
světa i možnost efektivně napovídat studentům 
při určování rostlin. Přežívá pouze několik málo 
přirovnání, která jsou pronášena prakticky 
v kterémkoli významu. Často se jedná o metafory 
vulgární. 
     Studenti dnes jdou daleko raději na vycházku 
ornitologickou než botanickou, ačkoli při ní ptáci 
zpravidla nejsou vidět a při první příležitosti 
uletí. Zatímco u ptačího jména si totiž obvykle 
dnešní teenager alespoň něco představí 
(správnost představy ponechme nyní stranou), u 
rostlinného názvu se zpravidla nedostavují ani 
ony představy. Přitom výhoda botaniky je 
nasnadě. Rostlina nikam neutíká, neodlétá ani se 
nezahrabává do země, dá se pozorovat libovolně dlouho a obvykle i z bezprostřední blízkosti.  
     Všeobecná znalost lučních květin upadá přesto ještě rychleji, než frekvence užívání metafor. Když jsem 
onehdy při botanické vycházce utrhl pelyněk černobýl a nikdo z přítomných studentů se neměl k určení 
druhu, zkusil jsem naivně napovědět: „ Je to hořké jako…“ A po chvíli napjatého ticha jeden z přítomných 
vyhrkl: „… jako kráva!“ 

Jiří Řehounek 
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                          G R A F   M Ě S Í C E                            
 

Výkon fotovoltaických elektráren ve světě od roku 1995 

 

 
Pozvánky na akce 

 
H n u t í  D U H A  a   S d r u ž e n í  C a l l a  

 

Vás srdečně zvou na besedu z cyklu Zelených čtvrtků 

 

Integrovaná veřejná doprava  

 
se Slavojem Dolejšem z Dopravního podniku ČB 

 

Dalo by se na jihu Čech cestovat vlakem a autobusem lépe a pohodlněji?  
 

Ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18:00 hodin  

v galerii Měsíc ve dne, Nová ul. 3, České Budějovice. 
 

Více informací: 
Hnutí DUHA České Budějovice, Dlouhá 134, Kaplice, tel. 380 311 459,  
ceskebudejovice@hnutiduha.cz, http://www.hnutiduha.cz  
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, České Budějovice 
tel.: 384 971 930, calla@calla.cz, http://www.calla.cz  

 

Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje a sítě Krasec. 
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Sdružení Calla Vás srdečně zve na přírodovědnou vycházku 
 

Za nočními motýly na tankodrom 
 

s entomologem Otomarem Adamem 
 

Přírodovědná vycházka spojená s odchytem a určováním nočních motýlů a dalšího hmyzu na 
světlo. Vycházka s odborným výkladem je vhodná i pro děti a potrvá zhruba dvě hodiny. 

Doporučujeme vzít si s sebou baterku.                                                  
 

V pátek 21. 6. 2013 ve 20:00 hodin 
 

Poznámka: V případě nepříznivého počasí (déšť, chladno) se vycházka překládá na sobotu 22. 6. ve 
stejnou dobu. V případě pochybností kontaktujte organizátora akce. 

Sraz na zastávce českobudějovické MHD U Hvízdala (linky č. 9, 14, 15)  
 
Více informací: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, České Budějovice 
tel.: 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz, http://www.calla.cz 
 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. 

 
 

            
 

 

NA ČEM se SMAŽÍ INDONÉSIE 
 

    Polovina všech balených výrobků, které koupíte v supermarketu, obsahuje palmový olej. Víte, 
odkud pochází a jaké důsledky s sebou nese jeho výroba? Přijďte mezi 5. a 22. červnem do 
Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích a vše se dozvíte! 
    Výstava fotografií z nedávné expedice na Sumatru ukazuje dopad pěstování palmy olejné na 
indonéské životní prostředí a život místních obyvatel, především z kmene Suku Anak Dalam (Děti 
lesa). 
   Akci pořádá analytické centrum Glopolis v rámci projektu Hlad nepřijímáme a kampaně Česko 
proti chudobě. 
 

            
 

Výstavy Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 
 

SOKOTRA – POSLEDNÍ STŘÍPKY OSTROVNÍHO RÁJE 
 

     Hlavní výstava Blatského muzea v Soběslavi v letošním roce, která se věnuje jemenskému ostrovu 
Sokotra, bude zahájena vernisáží v pondělí 10. 6. v 18:00 a potrvá do 25. 8. Výstavní sály v přízemí 
Rožmberského i Smrčkova domu návštěvníkům nabídnou prostřednictvím fotografií pohled nejen na 
přírodní krásy tohoto jedinečného ostrova v Indickém oceánu. Uvidíte také místní keramiku, tradiční ženský 
i mužský oděv, jeho doplňky a předměty denní potřeby. Ukázky přírodnin přiblíží přírodovědnou hodnotu 
ostrova, jenž se může pyšnit nesčetnými zástupci fauny i flóry, kteří se nenacházejí nikde jinde na světě. 
     Rádi Vás přivítáme již na vernisáži, kde budete moci ochutnat jemenské datle či černý čaj, ale také 

http://www.calla.cz/
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přiblížit si orientální atmosféru vůní kadidla a prostřednictvím tanečního vystoupení zástupců Školy 
orientálních tanců Intessar z Českých Budějovic, které rytmicky doprovodí bubenická formace Gamar také z 
jihočeské metropole. 

 
NEZNÁMÝ SVĚT DROBNÝCH SAVCŮ 

 

     Od 8. 6. do 18. 8. budou ve Weisově domě ve Veselí n. L. k vidění fotografie drobných savců 
(hmyzožravců, hlodavců a letounů) a jejich biotopů, jejichž autorem je RNDr. Miloš Anděra, CSc. z pražského 
Národního muzea. Fotografie jsou doplněny trojrozměrnými exponáty (vycpaniny a lebky vybraných druhů) 
z muzejních sbírek. 

 
Exkurze 11. ročníku cyklu Přírodou krok za krokem 

 

neděle 16. 6.  
Výlet na Červené blato – nejznámější rašeliniště Třeboňska 

procházka do nitra jednoho z nejrozsáhlejších českých pánevních rašelinišť, v němž rostou blatky či 
rojovníky a které je chráněné formou národní přírodní rezervace 

vedoucí: Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D. (Botanický ústav Akademie věd ČR, pracoviště Třeboň)  
sraz: Jiříkovo Údolí (cca 3 km jižně od Šalmanovic, při silnici Třeboň – Nové Hrady), začátek naučné stezky 

Červené Blato, 11:00 anebo Hrdlořezy, žst. 10:35 (po příjezdu vlaku) 
doprava na místo srazu z Tábora a Soběslavi: vlakem Tábor 8:54 – Soběslav 9:10 – Veselí n. L. 9:19, přestup 

na vlak směr České Velenice: Veselí n. L. 9:43 – Hrdlořezy 10:35, následně autem – zájem o cestu 
autem je třeba předem domluvit na tel. čísle 734 570 330! (obdobně bude organizován i odjezd na vlak 
Hrdlořezy 15:41 – Veselí n. L. 16:34/16:40 – Soběslav 16:49 – Tábor 17:05) 

délka trasy: cca 4 km doporučujeme vzít si s sebou oběd  
 

sobota 29. 6. 
Houby na vápencích Kladrubské a/nebo Pacovy hory 

exkurze do přírodních rezervací Kladrubská a/nebo Pacova hora,  
které díky vápencovému podkladu představují mimořádně cenné mykologické lokality 

vedoucí: Pavel Špinar (Tábor)  
sraz: Chýnovská jeskyně (cca 5 km SV od Chýnova – možnost dojet na místo autem), 9:30 
délka trasy: cca 2 – 6 km (podle zvolené trasy) 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  

 
            

 
Informační stánek Hnutí DUHA na Šumavě 

 

    Také si myslíte, že bezzásahovost národním parkům sluší? Chcete strávit týden či dva přímo v NP Šumava 
a informovat turisty o zdejších přírodních procesech? Přidejte se k dalším dobrovolníkům a přispějte k 
ochraně vzácné přírody na Šumavě. Budete turistům předávat informace o národním parku, horských 
smrkových lesích, rysu ostrovidovi, tetřevu hlušci a dalších zajímavostech šumavské přírody. Znalosti jsou 
základem dobrých rozhodnutí a návštěvníkům umožní ocenit divokost Šumavy. 
 

Kde: Informační stánek v NP Šumava     Kdy: Od 1. 7. do 31. 8. 2013. 
 

Je na vás, zda chcete strávit v šumavské přírodě jeden či více týdnů. Odborné školení proběhne 20. 6. — 23. 
6. 2013 v NP Šumava. 
Bližší informace: Pavel Mašín, pavel.masin@hnutiduha.cz, 721 445 860 

mailto:abazid@husmuzeum.cz
mailto:%20pavel.masin@hnutiduha.cz
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Exkurze napříč národními parky Šumava a Bavorský les 
 

    Zajímá vás, jak se vyvíjí příroda, když se jí nechá prostor a čas? Chtěli byste poznat středoevropskou 
divočinu na vlastní oči a kůži? Přihlaste se na náš každoroční poznávací pochod. 
Termín: čtvrtek 22. 8. až neděle 25. 8. 2013  
(příjezd na místo setkání již ve středu 21. 8. večer, odjezd v pondělí ráno 26. 8. 2013) 
 

Uvidíte nejkrásnější místa „Zelené střechy Evropy“: 
 horský smrkový prales 
 ledovcová jezera 
 kamenné moře 
 podmáčené lesy a rašeliniště 
 polomy po orkánu Kyril 
 

Více informací na http://www.hnutiduha.cz/akce/exkurze-napric-narodnimi-parky-sumava-bavorsky-les 
 

Týdny pro les a divočinu 
 

   Přidejte se k tradičním Týdnům pro les a divočinu, které pořádá Hnutí DUHA. Týdenní pracovně-vzdělávací 
work-kempy jsou určeny pro všechny, kteří chtějí pomáhat přírodě a prožít týden v krásném prostředí při 
smysluplné práci. Přes den se pracuje a pozorují přírodní procesy a na večery pro vás máme  nachystány 
přednášky a besedy o péči o lesy a jejich ochraně, o obnově krajiny a možnostech její údržby. Součástí 
pracovního pobytu je rovněž jeden delší výlet po krajině spojený s odborným výkladem a poznáváním okolí 
místa pobytu. 

 28. 6. - 5. 7. Strakonicko, Radomyšl 
 19. – 28. 7. Jizerské hory, Jindřichovice pod Smrkem 
 28. 7. - 4. 8. Beskydy, Smrk 
 11. 8. - 18. 8. Kralický Sněžník 

 

Další turnusy se uskuteční v CHKO Jeseníky, CHKO Poodří a snad i v CHKO Litovelské Pomoraví. 
 

Kontakty: Pavla Zábojníková (pavla.zabojnikova@hnutiduha.cz), Eliška Kvitová 
(eliska.kvitova@hnutiduha.cz) 
 

Více informací na http://www.hnutiduha.cz/akce/tydny-pro-les-divocinu  
 

Ekologická poradna sdružení Calla 
 

Mimo běžná témata ekologické poradny u nás můžete hledat pomoc v oblastech, na které se specializuje-
me: 
 

Ochrana přírody a krajiny - odborná pomoc v oblasti biologie a ochrany přírody, chráněná území a péče o 
ně, územní a druhová ochrana přírody (se zaměřením na entomologii a botaniku), ekopedagogické využití 
chráněných území. Za tuto oblast poradenství je zodpovědný Jiří Řehounek, volejte ho na telefon 384 971 
934  nebo pište na e-mail: rehounekj@seznam.cz. 
 
 

Obnova těžbou narušených území - přirozená obnova těžbou narušených území (především ve 
štěrkopískovnách), poradenství při tvorbě rekultivačních plánů využívajících přirozenou obnovu, využití 
těžbou narušených území v druhové ochraně a ekologické výchově a ekologie obnovy (restoration ecology). 
V této oblasti Vám poradí Jiří Řehounek, kterého najdete na telefonu: 384 971 934, ale spíše na e-mailu: 
rehounekj@seznam.cz. 
 

mailto:marcela.%20povolna@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/akce/exkurze-napric-narodnimi-parky-sumava-bavorsky-les
mailto:pavla.zabojnikova@hnutiduha.cz
mailto:eliska.kvitova@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/akce/tydny-pro-les-divocinu
mailto:rehounekj@seznam.cz
mailto:rehounekj@seznam.cz
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Trvale udržitelná energetika - poradenství občanům, obcím i občanským sdružením v oboru obnovitelných 
zdrojů energie, jejich možnostech, dostupnosti, podporách pro realizaci, legislativě apod. Právní a 
všestranná informační pomoc obcím, u nichž by mohlo být vybudováno konečné úložiště vysoce 
radioaktivních odpadů, archiv informací k jaderné energetice. Pro odpovědi z oblasti energetiky se obracejte 
na Edvarda Sequense na telefon: 384 971 932, e-mail: edvard.sequens@calla.cz. 
 

Poradenské  hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení  - Fráni Šrámka 35, České Budějovice: 
 

Pondělí: 10:00 - 14:00 (především energetika) 
Čtvrtek: 12:30 - 16:30 (především ochrana přírody a krajiny a ekologická obnova po těžbě) 
 

    Osobní návštěva mimo poradenské hodiny je možná po předchozí domluvě.  Využijte  poradenství pomocí  
e-mailu: calla@calla.cz. Písemné spojení: Calla, Fráni Šrámka 35, 370 01  České Budějovice. 

 

 
Zpravodaj Ďáblík pro své členy a přátele vydává: 
 

 

 

    Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 

 
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 
 

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

IČO:  62536761 
 
Uzávěrka dalšího čísla je do konce 5. července 2013. Články posílejte na  edvard.sequens@calla.cz. 
Databázi odběratelů spravuje Romana Panská. Všechna starší čísla občasníku Ďáblík najdete na webových 
stránkách sdružení Calla. 

 

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.    

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! 
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