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Vážení přátelé, členové a příznivci STUŽ,

uběhl další půlrok a tak dostáváte do rukou další číslo Zpravodaje STUŽ. 

V březnu proběhlo naše Valné shromáždění a mně zůstalo i na další dva roky v rukou převoznické veslo lodi 
zvané STUŽ. Důvěra členů mne velmi těší a doufám, že jejich důvěru nezklamu ani v tomto volebním období. 
Místopředsedy byli na toto volební období zvoleni Pavel Šremer a Martin Říha – oba, díky svému odchodu do 
penze jsou velmi aktivní ve STUŽi a tak doufám, že nárůst našich aktivit v tomto půlroce nebude jen chvilkový 
záchvat.

Aktivity STUŽ v prvním půlroce 2011 byly mimořádně bohaté – kromě pravidelných besed bylo uspořádá-
no několik dalších, velmi zajímavých akcí.

Především byly uspořádány tři velmi zajímavé exkurze pro naše členy a příznivce – za krajinným plánová-
ním do Spáleného Poříčí, na Mostecko, kde jsme se na místě mohli seznámit s problematikou prolomení limitů 
těžby na exkurzi do Horního Jiřetína, k sesuvům pod zámkem Jezeří a byli jsme zavezení i do velkolomu ČSA. 
V červnu pak proběhla velmi hojně navštívená exkurze do CHKO Český Kras. O všech těchto výletech se můžete 
dočíst v třetí části našeho Zpravodaje.

Významnou událostí pro nás bylo letos také udílení Ceny Josefa Vavrouška – na návrh členů předsednictva ji 
za celoživotní práci ve prospěch životního prostředí a územního plánování dostal Martin Říha, náš místopřed-
seda. V sekci „Co bylo“ si o tom můžete přečíst více – naleznete tam jak laudatio, tak i Martinovo poděkování, 
přednesené u příležitosti předání ceny..

Významnou akcí byl také seminář, uspořádaný ve spolupráci s Americkým centrem u příležitosti 20. výročí 
konference ministrů životního prostředí EHK OSN v Dobříši. Iniciátorem této konference, která přerostla v 
proces, nazvaný „Životní prostředí pro Evropu“ byl náš zakladatel a první předseda Josef Vavroušek.  Výstupům 
z této konference je věnována celá pátá část tohoto čísla Zpravodaje.

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ – říká Vančura ve své knize Rozmarné léto a myslím, že 
pro letošní červenec je to velmi trefná definice – a nemyslím tím až tolik počasí – to zatím způsobilo v našich 
zemích škody pouze v řádu desítek milionů korun, takže vlastně vyjímečně malé. 

Za nešťastné považuji to, co se v současné době děje na Šumavě, kde eskaluje dlouhodobý spor o způsob péče 
o národní park; místo odborné diskuse a nějaké alespoň dohody na přípravě dlouhodobé strategie probíhají růz-
né šarvátky, silová řešení, diskuse přes média, podpásové argumentace. I tahle situace je však, dle mého názoru, 
jasným důsledkem toho, že u nás nefunguje zákon o státní službě a tak je možné to, co v civilizovaných zemích 
je zcela nepřípustné – že s každou změnou ministra se vymění nejen jeho náměstci, ale i šéfové většiny podří-
zených organizací a tak plány péče o národní park se mění jak letošní počasí. Této problematice se věnuje šestá 
část našeho Zpravodaje a také mu bude věnovat naše první podzimní beseda, která se uskuteční 6. září. Stále 
doufám, že se postupem doby povede situaci opět odpolitizovat a přenést na vědeckou a odbornou úroveň. Účast 
přislíbili odborníci z obou znepřátelených táborů a tak jsem velmi zvědav na to, jestli by se nám snad podařilo 
přispět alespoň kapkou k řešení celé situace.

Ještě máme před sebou půlku léta, a tak přeji všem našim členům a čtenářům tohoto Zpravodaje příjemné 
prožití zbytku léta, třeba se nám i to počasí trochu zlepší a když ne, tak také pod střechou je občas dobře.

Jiří Dlouhý, předseda
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1 Aktuální zprávy
•	 STUŽ	získala	od	Ministerstva	životního	prostředí	grantovou	podporu	v hodnotě	100 875	Kč,	což	

činí	75	%	požadovaných	nákladů,	a	to	na	projekt	„Předávání	informací	z oblasti	trvale	udržitelného	
rozvoje	s cílem	pozitivně	ovlivňovat	odbornou	i	laickou	veřejnost	–	víceletý	projekt“.	Pro	nedostatek	
finančních	prostředků	se	ministerstvo	rozhodlo	všechny	požadované	částky	na	projekty	krátit	o	25	%.

•	 Vzhledem	k tomu,	že	MŽP	poskytuje	jen	70	%	celkových	nákladů,	budeme	muset	cca	43 000	Kč	
uhradit	z vlastních	zdrojů.

•	 Od	Magistrátu	hl.	m.	Prahy,	kde	jsme	také	podávali	žádost	o	grant,	jsme	podporu	nedostali.

•	 Na	 základě	 usnesení	 valného	 shromáždění	 byla	 změněna	 adresa	 sídla	 na	 Společnost	 pro	 trvale	
udržitelný	život,	Krkonošská	1,	120	00	Praha	2.

•	 Svou	činnost	obnovila	Jihočeská	regionální	pobočka.

2 Co bude

2.1 Semináře v Klubu techniků na Novotného lávce:

•	 6.	září:	Šumava (garanti	Šremer,	Říha).

•	 4.	října:	Legislativa pro UR (garant	Fencl).

•	 1.	listopadu:	Zdravá města (garantka	Eva	Rychlíková).

•	 6.	prosince:	Omezování práv NNO,	případně	Ochrana půdního fondu.

2.2 Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových

Tradiční	Memoriál	se	bude	letos	konat	–	s ohledem	na	konferenci	v Astaně	–	v dřívějším	termínu,	a	to	od	
9.	do	11.	září.	Pozvánka	s návratkou	bude	včas	rozeslána	členům	emailem	a	bude	umístěna	na	webových	
stránkách	www.stuz.cz.

2.3 Diskusní seminář Open Educational Resources

Seminář	se	uskuteční	dne	26.	9.	2011	od	10	hod.	v	prostorách	Centra	pro	otázky	životního	prostředí,	
José	Martího	2,	162	00	Praha	6.	Seminář	 je	určen	všem	(vysokoškolským)	učitelům,	kteří	mají	zájem	
o sdílení	kvalitních	výukových	materiálů	a	případné	zapojení	do	mezinárodního	projektu	na	toto	téma	
v	oblasti	životního	prostředí	a	udržitelného	rozvoje.	Podmínky	pro	realizace	podobného	projektu	v	pod-
mínkách	ČR	budou	na	semináři	široce	diskutovány.	Přihlášky	najdete	na	http://www.czp.cuni.cz,	případ-
ně	na	e-mail	jana.dlouha@czp.cuni.cz.

2.4 Hornická Příbram ve vědě a technice

Dovolujeme	si	Vás	upozornit,	že do	letošního	jubilejního	50.	ročníku	sympozia	Hornická	Příbram	ve	
vědě	a	technice	(tradičně	v	říjnu)	byly	zařazeny	mezinárodní	sekce	Geoetika	(již	od	pondělka	10.	října)	
a po	delší	přestávce	opět	kdysi	populární Matematické metody v geologii	(s	úvodním	zasedáním	v	Praze	už	
v	sobotu	8.	října).	Jsou	zveřejněny	též	na	web	stránkách	http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Pro-
tection/,	kde	jsou	k	dispozici	i	další	zajímavé	zprávy	o	geoetice	(včetně	Geoethics	News	od	r.	2007	–	rov-
něž	s	informacemi	o	předchozích	ročnících	sekce	Geoetika	na	sympoziích	HPVT).

Aktivní	účast na	letošní	ročník	již	přislíbili	prominentní	odborníci	od	Brazílie	po	Japonsko	–	včetně	
významných	funkcionářů	Mezinárodní	unie	geologických	věd	(IUGS:	viceprezidentka	prof.	Ochir	Ge-
rel	 z	Mongolska	 -	 absolventka	Karlovy	univerzity)	a	Mezinárodní	asociace	pro	matematickou	geologii	
(IAMG:	prezidentka	prof.	Vera	Pawlowsky-Glahn	ze	Španělska).
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V	případě	zájmu	o	účast	na	kterékoli	sekci	kontaktujte	sekretariát	sympozia	(marcinikova@diamo.cz),	
odkud	Vám	bude	poslán	český	program	s	přihláškou.	Do	programu	obou	uvedených	mezinárodních	sekcí	
rádi	zařadíme	ještě	další	příspěvky	z	ČR,	nabídky	pošlete	laskavě	urychleně	jak sekretariátu,	tak i	přímo	
nám	(název	příspěvku	a	krátké	resumé);	v	této	fázi	je	možno	návrhy	sdělit	v	češtině,	avšak	jednacím	jazy-
kem	obou	sekcí	bude	angličtina	(bez	simultánního	tlumočení);	v	mimořádných	případech	bude	možno	
se	dohodnout	i	na	prezentaci	v	jiném	jazyku.

Se	srdečnými	pozdravy

ing. RNDr. Václav Němec, CSc., viceprezident AGID (pro Evropu),

doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., předsedkyně Společnosti pro etiku v ekonomice.

3 Co bylo

3.1 Valné shromáždění členů STUŽ

Valné	shromáždění	bývá	na	základě	Stanov	STUŽ	každým	rokem,	tradičně	vždy	místo	březnového	
semináře.	Každé	dva	roky	je	volen	předseda,	předsednictvo	a	revizní	komise.

V letošním	roce	se	valné	shromáždění	konalo	1.	března	a	bylo	volební.

Usnesení valného shromáždění STUŽ

Valné	shromáždění	Společnosti	pro	trvale	udržitelný	život,	konané	2.	3.	2010
1.	 Schválilo	program,	navržený	předsednictvem	STUŽ;
2.	 Schválilo	mandátovou	komisi	ve	složení	Marcela	Křížová,	Jiří	Roth,	volební	komisi	ve	složení	Jana	

Dlouhá,	Eva	Horová,	Eva	Rychlíková	a	návrhovou	komisi	ve	složení:	Martin	Říha,	Jiří	Nečas;
3.	 Schválilo,	že	počet	členů	předsednictva	bude	6	a	počet	členů	revizní	komise	2;
4.	 Schválilo	zprávu	o	činnosti	STUŽ	za	rok	2010	a	plán	činnosti	STUŽ	na	rok	2011,	doplněný	o	dva	

náměty	uvedené	v	zápisu;
5.	 Schválilo	Zprávu	o	hospodaření	 za	 rok	2010	 s	 tím,	 že	ukládá	předsednictvu	 vysvětlit	 po	návratu	

Ing.	Vavrouškové	z	dovolené	položku	„ostatní	 služby	spojené	s	 realizací	projektu“,	které	 svou	výší	
přispívají	k	zápornému	hospodářskému	výsledku;

6.	 Schválilo	rozpočet	na	rok	2011;
7.	 Vzalo	na	vědomí	zprávu	revizní	komise	o	účetnictví	za	rok	2010;
8.	 Uložilo	předsednictvu	STUŽ	zlepšit	mediální	prezentaci	výsledků	práce	STUŽ	pro	veřejnost	a	do	

sdělovacích	prostředků;
9.	 Vyslechlo	zprávy	o	činnosti	poboček	Východočeské	a	Českolipské	a Jizerskohorské	regionální	skupiny;
10.	 Vzalo	na	vědomí	změnu	Chomutovské	pobočky	na	regionální	skupinu;
11.	Na	příští	funkční	období	zvolilo	jako	předsedu	STUŽ	Ing.	Jiřího	Dlouhého,	jako	členy	předsednictva	

prom.	 biol.	 Pavla	 Šremera,	 Ing.	 arch.	 Martina	 Říhu,	 Mgr.	 Evu	 Horovou,	 RNDr.	 Jiřího	 Nečase,	
MUDr.	Evu	Rychlíkovou	a	Ing.	Jiřího	Fencla,	jako	náhradníky	předsednictva	(v	uvedeném	pořadí)	
PaedDr.	Jiřího	Rotha,	Marcelu	Křížovou	a	Ing.	Zdeňka	Joukla,	jako	členy	revizní	komise	pak	Ing.	
Jaroslava	Mejzra	a	Ing.	Miroslava	Punčocháře,	Dr.Sc.;

12.	 Pověřilo	Předsednictvo	úkolem	pomoci	českolipské	pomoci	při	hledání	a využívání	nejen	nástrojů	
ochrany	 přírody	 a	 krajiny,	 nýbrž	 i	 ochrany	 památek	 při	 ochraně	 zeleně	 jako	 součásti	 jak	 parků	
a zámeckých	či	klášterních	zahrad,	tak	i	krajiny	a	krajinného	rázu;

13.	 Pověřilo	předsednictvo	dořešit	vyklizení	prostor	v	Krátké	ul.	v	Praze	10	a	v	 té	 souvislosti	nahlásit	
změnu	sídla	STUŽ,	a	zajistit	změnu	adresy	na	Krkonošská	1,	Praha	2;

14.	 Připomenout	vládě,	ať	již	samostatně	nebo	v	Zeleném	kruhu,	její	programové	prohlášení,	v	němž	je	
uvedeno,	že	se	zasadí	o	zachování	územních	ekologických	limitů	těžby	v	SHP.

Ing. arch. Martin Říha, RNDr. Jiří Nečas, Praha 2. 3. 2011
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3.2 Semináře na Novotného lávce v I. pololetí letošního roku

Téměř	všechny	semináře	byly	nahrávány	a	nahrávky	umístěny	na	www.stuz.cz

4. ledna: Životadárné ekosystémy a my, aneb Jaký je stav s využitím hodnocení ekosystémo-
vých služeb v České republice?

Panelisté:
Doc. RNDr Ladislav Miko, PhD.,. zást. gen. ředitele pro zdraví a spotřebitele v Evropské komisi – 
DG SANCO.

Ing. Rut Bízková,	1.	náměstkyně,	Ministerstvo	životního	prostředí.

Ing. Tomáš Zídek,	náměstek,	Ministerstvo	financí.

Mgr. Jiří Guth Jarkovský,	konzultant,	STUŽ.

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.,	Přírodovědecká	fakulta	UK.

Ing. Martina Pásková, PhD.,	Ministerstvo	životního	prostředí,	garant	projektu	VaV.

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.,	Fakulta	životního	prostředí	UJEP,	Ustí	n.	L.,	řešitel	projektu	VaV.

RNDr David Pithart,	předseda	Koalice	pro	řeky.

Ing. Pavel Pešout,	náměstek	ředitele	Agentury	ochrany	přírody.

Moderoval:	Pavel Šremer, prom. biol., STUŽ.

1. února: Veřejným zájmem je trvalá udržitelnost života, Úloha a vztahy státní správy a sa-
mosprávy při ochraně přírody, krajiny a nemovitých (registrovaných i neregistrovaných) pa-
mátek.

Panelisté:

Prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr.Sc.,	Právnická	fakulta	UK.

Ing. Igor Hartmann, řed.	odboru,	Ministerstvo	místního	rozvoje.

Pavel Šremer, prom. biol., STUŽ.

Ing. Eva Tylová, místostarostka	MČ	Praha	12.

Ing. Ondřej Velek, zastupitel	MČ	Praha	5.

Garant: Ing. Jiří Fencl, CSc., STUŽ.

2. března: Valné shromáždění

v přerušení	pro	členy	STUŽ	a	ostatní	přítomné	přednáška	člena	předsednictva	přednáška	Jiřího Nečase:	
Udržitelný	rozvoj	z	hlediska	křesťanství,	o různých pohledech na ochranu životního prostředí a udržitelného 
rozvoje v náboženství.

5. dubna: Česká krajina v budoucnosti aneb jak řešit problémy udržitelného rozvoje české 
krajiny?

Panelisté

Mgr. Petr Birklen,	ředitel	odboru	péče	o	krajinu,	MŽP	ČR.

Prof. Josef Fanta,	emeritní	profesor	univerzity	v Amsterdamu,	zemědělské	univerzity	ve	Wageningenu	a	
Jihočeské	univerzity	v Českých	Budějovicích.
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Akad. arch. Martin Stránský,	Cenelc.cz.

Ing. Martina Pásková, PhD,	Minister-
stvo	životního	prostředí.

Ing. Klára Salzmann Jančurová, PhD.,	
Společnost	 pro	 zahradní	 a	 krajinářskou	
tvorbu.

Ing.arch. Martin Říha,	 místopředseda	
STUŽ.

Moderoval	 Pavel Šremer, prom. biol., 
STUŽ.

3. května: Ochrana životního prostředí je samozřejmou součástí kultury

Panelisté:

PhDr. Miloslav Lapka, CSc.,	kulturolog,	FF	UK.

Mgr. Iva Zvěřinová,	environmentální	socioložka,	
Centrum	pro	otázky	životního	prostředí	UK.

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.,	sociální	psycholog	a	
ekopsycholog.

RNDr. Jana Dlouhá, PhD.,	Envigogika,	Centrum	
pro	otázky	životního	prostředí	UK.

PhDr. Ivan Rynda,	Fakulta	humanitních	studií	UK.

Moderoval	Ing. Jiří Fencl, CSc.	STUŽ.

7. června: Je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v českých podmínkách udržitelné? Současné 
politiky EV a VUR a jejich dopad do praxe

Panelisté

RNDr. Jana Dlouhá, PhD., Centrum	pro	otázky	životního	prostředí	UK.

Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Ústav	pro	životní	prostředí	PřF	UK.

PhDr. Jan Činčera, PhD., Technická	univerzita	Liberec.

RNDr. Jiří Kulich, Středisko	ekologické	výchovy	a	etiky	SEVER.

RNDr. Dana Kvasničková, CSc., Klub	ekologické	výchovy	KEV.

Mgr. Miroslav Novák, MŽP	ČR:

Ing. Karla Mališová, MŠMT	ČR.

Ing. Jiří Dlouhý,	Coordination	Board,	European	Eco-Forum,	STUŽ.

Moderovala	RNDr. Jana Dlouhá, PhD., STUŽ.

Jiří Dlouhý, Martina Pásková a Martin Stránský na besedě 5. dubna

Miroslav Lapka při besedě 3. května
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3.3 Cena Josefa Vavrouška za rok 2010

3.3.1 Prestižní Cena Josefa Vavrouška zná svého laureáta – tisková zpráva Nadace 
Partnerství a Nadace Charty 77

Praha	(6.	června	2011)	–	Cenu	Josefa	Vavrouška	obdržel	letos	architekt	a	odborník	na	územní	pláno-
vání	Martin	Říha.	Již	po	patnácté	tak	Nadace	Partnerství	a	Nadace	Charty	77	ocenily	konkrétní	činy	pro	
zdravé	životní	prostředí	a	udržitelný	rozvoj.	Slavnostní	vyhlášení	se	uskutečnilo	u	příležitosti	Světového	
dne	životního	prostředí	6.	června	2011	v prostorách	Národního	technického	muzea	v Praze.

„Za	celou	patnáctiletou	historii	Ceny	Josefa	Vavrouška	jsme	letos	obdrželi	nejvíce	nominací.	Celkově	
se	sešlo	21	kandidátů	nominovaných	z 9	krajů	ČR,	přičemž	nejvíce	navržených	bylo	z Jihomoravského	
kraje,“	uvádí	koordinátor	Ceny	Zbyšek	Podhrázský	z Nadace	Partnerství.	Mezi	navrženými	byli	například	
geolog,	lesní	inženýr,	ekonom,	projektová	manažerka,	důchodce	nebo	dětský	psycholog.	Cenu	Josefa	Va-
vrouška	nakonec	obdržel	architekt	a	odborník	na	územní	plánování	Martin	Říha.

„Martin	Říha	nepatří	k lidem,	jejichž	jméno	je	známo	
široké	veřejnosti	–	respekt	má	patrně	jen	u	těch,	kteří	ho	
znají	velmi	dobře,	a	to	je	spíše	jen	několik	málo	zasvěce-
ných	lidí.	Tento	respekt	získal	především	trpělivým	a	ne-
siláckým	hledáním	řešení	a	 jejich	nenásilným	šířením,“	
uvedl	během	 slavnostního	večera	Jiří Dlouhý ve svém 
laudatiu	na	Martina	Říhu.

„Porota	ocenila	Říhovu	celoživotní	usilovnou	a	nezišt-
nou	práci	při	prosazování	principů	udržitelného	rozvoje	
a	ochrany	životního	prostředí	v	oblasti	územního	rozvoje	
a	 také	 snahu	o	ochranu	obcí	 severních	Čech	před	 roz-
pínáním	těžby	hnědého	uhlí,“	upřesňuje	ředitel	Nadace	
Partnerství	Miroslav	 Kundrata.	Výběr	 laureátů	 provádí	
každoročně	jedenáctičlenná porota složená	z odborníků,	
veřejně	činných	osobností	a	zástupců	obou	nadací.

Cena	Josefa Vavrouška	je	spjata	se	jménem	předního	
českého	 ekologa,	 který	před	16	 lety	 (19.	 března	1995)	
tragicky	zahynul.	„Získat	Cenu	Josefa	Vavrouška	je	stejně	
tak	prestižní	 jako	obdržet	Cenu	Jaroslava	Seiferta	nebo	
Cenu	Františka	Kriegla,“	uzavírá	předseda správní rady 
Nadace Charty 77 František Janouch.

3.3.2 Nominovaní kandidáti pro rok 2010

Josef	Fanta	–	lesník, ekolog

Petr	Jelínek	–	lesní	inženýr,	tropický	lesník,	profesor	Mendelovy	university,	ekolog

Josef	Šmajs	–	vysokoškolský	učitel,	Ekonomicko-správní	fakulta,	MU

Bedřich	Pospíšil	– důchodce

Hana	Chalupská	–	projektová	manažerka

Eva	Staňková	–	architektka

Milan	Štefanec	–	ekolog,	pracovník	NESEHNUTÍ

Libor	Ambrozek	–	odborný	pracovník	Agentury	ochrany	přírody	a	krajiny	(AOPK)

Vojtěch	Kotecký	–	programový	ředitel	Hnutí	DUHA

Martin Říha dostává Cenu Josefa Vavrouška
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Pavel	Žlebek	(17.	3.	2010	tragicky	zahynul)	–	geologie, přírodní vědy

Jaromír	Lán	–	ekonom

Miroslav	Hudec	–	dětský	psycholog,	ředitel	pedagogicko-psychologické	poradny

Ivan	Bartoš	–	vedoucí	správy	CHKO	Poodří

Jaroslav	Martínek	-	národní	cyklokoordinátor

Michal	Bartoš	–	ředitel	Centra	ekologických	aktivit	města	Olomouce	o.p.s.	(Sluňákov)

Martin	Bursík	–	konzultant,	politik

Daniela	Partlová	- manažerka

Martin	Říha	-	odborník	na	územní	plánování

Jarmila	Johnová	–	předsedkyně	sdružení	Pražské	Matky

Pavel	Pešout	–	odborný	náměstek	ředitele	Agentury	ochrany	přírody	a	krajiny	(AOPK)

Aleš	Brotánek	–	architekt	pasivních	a	nízkoenergetických	staveb

3.3.3 Laudatio přednesené Jiřím Dlouhým

Vážené	dámy,	vážení	pánové,	milí	hosté,
jsem	velmi	rád,	že	se	mi	dostalo	cti	vystoupit	v rámci	dnešního	slavnostního	odpoledne	s laudatiem	na	

Martina	Říhu.

Martin	Říha	nepatří	k lidem,	jejichž	jméno	je	známo	široké	veřejnosti	–	respekt	má	patrně	jen	u	těch,	
kteří	ho	znají	velmi	dobře	–	a	to	je	spíš	jen	několik	málo	zasvěcených	lidí.	Tento	respekt	získal	především	
trpělivým	a	nesiláckým	hledáním	takových	řešení,	která	splňují	jak	environmentální,	tak	i	ekonomická,	
sociální,	politická	i	technická	kritéria	dlouhodobé	udržitelnosti	vývoje,	a	jejich	nenásilným	šířením.	Po-
dobně,	 jako	právě	Josef	Vavroušek,	upřednostňuje	 i	Martin	Říha	„evoluční“,	nikoliv	„revoluční“	vývoj	
a nezastává	extrémní	postoje	typu	„všechno	špatně,	zpátky	na	stromy“.

Myslím	si,	že	Martin	svými	věcnými	argumenty	a	trpělivou	prací	na	připomínkování	různých	stra-
tegických	dokumentů	na	všech	úrovních	státní	správy	dosáhl	často	více	úspěchů,	než	různé	ekologické	
nevládní	organizace	s halasnými	mediálními	kampaněmi.	To	je	samozřejmě	relativní,	těžko	dokazatelné	
tvrzení,	nicméně	přínosy	Martinovy	práce,	kterou	nikdy	nezviditelňoval	sebe	sama,	ale	prosazoval	svůj	
stálý,	morálně	založený	pohled	na	svět,	se	postupně	sčítaly,	a	dnes	již	tedy	může	„sklízet“	úrodu	poměrně	
bohatou.

Díky	své	životní	filozofii	dokázal	Martin	Říha	často	již	v dobách	socializmu	prosadit	různé	environ-
mentální	opatření	–	jak	on	sám	řekl	ve	svém	rozhovoru	pro	časopis	Envigogika	–	ledacos	se	dalo	dělat	už	
tehdy,	jen	„musel	člověk	té	době	přizpůsobit	formu	prosazování“.	Když	to	šlo,	využíval	oficiální	postupy,	
když	ne,	využíval	cesty	neoficiální,	a	vytvářel	si	tak	okruh	duší	spřízněných,	známých	a	kamarádů	-	po	
letech	se	tak	kupříkladu	dozvídáme,	že	lidé	za	komunizmu	bojující	proti	molochu	hnědouhelných	dolů,	
měli	na	KNV	„svého	člověka“,	jak	nám	řekl	nedávno	např.	geolog	dr.	Marek	při	exkurzi	pod	Jezeřím.

A	touto	často	zákulisní	činností	se	Martinovi	spolu	s dalšími	územními	plánovači	povedlo	prosadit	
tzv.	„Územní	systém	ekologické	stability	(ÚSES),	nejprve	jako	dobrovolný,	později	stavebním	zákonem	
uložený	nástroj	ochrany	přírody	a	krajiny.	Již	v roce	1988	se	mu	podařilo	s dr.	Mirkou	Blažkovou	prosadit	
odpis	zásob	uhlí	pod	městem	Duchcov.	To	vše	v době,	kdy	byl	Martin	Říha	zaměstnán	na	různých	územ-
ně	plánovacích	pozicích	nejprve	na	ONV	Děčín,	později	na	KNV	Severočeského	kraje.

Systematická	činnost	zaměřená	na	obranu	veřejného	zájmu,	jehož	podstatu	dokázal	Martin	velmi	přes-
ně	identifikovat	i	v rámci	propagandy	vedené	zájmy	podstatně	odlišnými,	jej	po	roce	1990	vynesla	do	
pozic,	kde	jeho	odpovědný	přístup	odpovídal	odpovědnosti	mu	uložené.	Na	Moldanem	nově	budovaném	
Ministerstvu	životního	prostředí	byl	hned	v prvních	měsících	jmenován	druhým	náměstkem	ministra.	
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Jeho	asi	nejvíce	viditelným	vítězstvím	v této	funkci	bylo	zpracování	a	přijetí	„územních	ekologických	li-
mitů“	těžby	v Severočeské	a	Sokolovské	hnědouhelné	pánvi	a	na	Ostravsko-Karvinsku	v roce	1991.

Bohužel,	díky	mocenským	hrátkám	vládnoucích	stran	bylo	po	volbách	v roce	1992	územní	plánování	
delimitováno	na	Ministerstvo	hospodářství,	 kam	Martin	přešel,	 a	posléze	díky	 sporům	o	kompetence	
a také	díky	jeho	názoru	na	řešení	dálničního	obchvatu	Plzně	byl	již	následující	rok	donucen	odejít.

Od	roku	1993	pracoval	Martin	Říha	v Terplanu,	kde	působil	7	let	jako	výrobní	náměstek,	zároveň	
také	začal	velmi	aktivně	pracovat	ve	Společnosti	pro	trvale	udržitelný	život,	kde	byl	členem	předsednictva	
a v letech	1997–2001	také	místopředsedou.	I	když	později,	z důvodů	střetu	zájmů,	se	byl	nucen	vzdát	
všech	funkcí	v rámci	STUŽ,	nadále	patřil	k nejpilnějším	členům	-	ač	nečlen	předsednictva,	měl	snad	nej-
lepší	docházku	na	jeho	schůzky,	velmi	aktivně	se	podílel	na	přípravě	mnoha	odborných	stanovisek	STUŽ,	
je	autorem	mnoha	článků	ve	Zpravodaji	STUŽ	a	na	webových	stránkách	STUŽ.

Během	dalšího	období	(v letech	2000–2004)	se	ještě	vrátil	na	MŽP	do	funkce	ředitele	odboru	EIA	
a podílel	se	především	na	přípravě	nového	zákona	o	EIA,	a	také	na	nové	metodice	SEA.	Jeho	systematický	
přístup	a	také	snahy	o	ozelenění	energetické	koncepce	ČR	vedly	ovšem	opět	k jeho	propuštění,	tentokrát	
ministrem	Abrozkem.

Zbytek	své	pracovní	kariéry	v letech	2004–2010	strávil	Martin	Říha	jako	vedoucí	referátu	SEA	Útvaru	
rozvoje	hlavního	města	Prahy.

V  tomto	krátkém	přehledu	 se	mi	 zdaleka	nepovedlo	postihnout	 všechny	Martinovy	 aktivity,	 ať	 už	
publikační,	pedagogické	i	další,	snad	přeci	jen	jednu	bych	ještě	zmínil	konkrétně,	a	to	jeho	členství	ve	Vě-
decké	sekci	Rady	Správy	KRNAPu.	Troufám	si	říci,	že	je	zajisté	i	jeho	zásluhou,	že	v KRNAPU	nedochází	
k takovým	extrémním	sporům,	které	právě	gradují	na	Šumavě.

Martin	Říha	si	ve	svém	„Přehledu	odborné	praxe“	napsal,	že	od	roku	2010	je	„starobní	důchodce	na	
odpočinku“	–	to	je	však	tvrzení,	které	musím	velmi	rozporovat	–	tedy	to	tvrzení	o	odpočinku.	Ačkoliv	se	
přestěhoval	do	Hradce	Králové,	přijal,	k mé	velké	radosti,	opět	funkci	místopředsedy	STUŽ	a	jeho	akti-
vity,	jak	pro	naši	organizaci,	tak	pro	různé	jiné	spolky,	neuvěřitelně	narostly.

Před	několika	lety	se	snažil	ing.	Sládek	nominovat	Martina	na	jakousi	cenu	–	sepsal	k tomu	několika-
stránkový	dokument	(který	jsme	mohli	z velké	části	využít	při	nominaci	dnešního	laueráta	na	Cenu	Josefa	
Vavrouška)	 -	 a	na	konci	 tohoto	dokumentu	bylo	napsáno	„Martin	díky	 svým	nenápadným	metodám	
práce	nikdy	nebyl	a	patrně	ani	nikdy	nebude	navržen	na	nějaké	ocenění,	a	to	ani	samotnými	environmen-
talisty“.	Jsem	velmi	rád,	že	právě	dnes	se	podařilo	toto	tvrzení	popřít	a	jsem	z celého	srdce	přesvědčen,	že	
právě	Pepa	Vavroušek	se	tam	nahoře	z dnešní	volby	nominační	komise	raduje	stejně,	jako	já	a	mí	kolegové	
ze	STUŽe.

3.3.4 Poděkování přednesené Martinem Říhou

Vážené	dámy,	vážení	pánové,	přátelé,

nevnímám	pozvání	do	Národního	technického	muzea	jako	náznak,	kam	už	patřím	–	naopak.	Připo-
mnělo	mi	mé	mladistvé	okouzlení	technikou	a	romány	Julese	Vernea,	ve	kterých	se	snoubil	obdiv	k jejím	
možnostem,	k vynálezům,	spojený	vždy	s důrazným	připomenutím	odpovědnosti	lidstva	za	environmen-
tální	i	sociální	důsledky,	s varováním	před	možným	zneužitím	této	lidské	kreativity	proti	lidem	i	přírodě.

Udělením	Ceny	Josefa	Vavrouška	jsem	překvapen	a	zaskočen.	Můj	tragicky	zahynuvší	přítel	Ing.	Stani-
slav	Sládek	mi	kdysi	prorokoval,	že	já	se	svou	povahou	se	nikdy	žádného	ocenění	nedočkám.	Prý	proto,	že	
se	nikdy	bez	výhrad	neztotožním	s nějakým	politickým	nebo	jiným	účelovým	názorovým	proudem,	který	
by	mi	pomohl	prosadit	se.	Nevstoupil	jsem	nikdy	do	žádné	politické	strany,	i	když	to	znamenalo	mít	nad	
sebou	vždy	„kádrový	strop“.	Sázel	jsem	na	své	vzdělání	a	zkušenosti,	na	vlastní	rozum	a	tak	jsem	byl	často	
mezi	investory	a	ochránci	životního	prostředí	jako	mezi	mlýnskými	kameny.	Posuzoval	jsem	celý	život	
náměty	a	návrhy	na	změny	v území	jak	z hlediska	možných	záporných,	tak	kladných	dopadů	na	životní	
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prostředí,	bral	jsem	vždy	v potaz	i	ekonomický	a	sociální	kontext.	To	nevyhovovalo	investorům	a develo-
perům,	někdy	ani	mým	nadřízeným,	ale	v jiných	případech	ani	environmentalistům.

Když	jsem	si	přečetl,	že	je	letos	na	Cenu	Josefa	Vavrouška	rekordní	počet	nominantů	a	že	nejvíce	no-
minací	získal	RNDr.	Martin	Bursík,	byl	jsem	si	jist,	že	tu	cenu	letos	získá	on.	Tím	více	musím	poděkovat	
těm	kolegům	ze	STUŽ,	kteří	mne	nominovali	a	výběrové	komisi	Nadace	Partnerství	a Nadace	Charty 77.	
Když	vidím	letošní	seznam	nominovaných,	uvědomuji	si,	že	to	museli	mít	letos	obzvlášť	těžké.	Velmi	si	
toho	ocenění	vážím.	Připadám	si	trochu	jako	při	povýšení	do	rytířského	stavu	ducha,	mezi	skutečnou	elitu	
národa.

Vnímám	toto	ocenění	i	jako	ocenění	všech	těch	úředníků	veřejné	správy,	projektantů	a ochránců	ži-
votního	prostředí,	kteří	v minulém	i	současném	režimu	neohýbali	páteř,	věděli,	že	jejich	úkolem	je	hájit	
veřejné	zájmy,	za	to	že	je	lidé	platí	ze	svých	daní,	že	nepracují	jen	pro	šéfa	a	zachovali	si	čisté	svědomí	i	za	
cenu	osobních	problémů.	Je	to	ocenění	i	pro	ty	mé	bývalé	kolegy,	kteří	mi	v práci	celý	život	pomáhali.	
Až	na	nepočetné	výjimky	jsem	měl	na	spolupracovníky	po	celý	svůj	aktivní	život	štěstí	a	mnohému	mne	
naučili,	 takže	 i  jim	děkuji.	Také	chci	poděkovat	mé	ženě	Jarce,	od	které	 jsem	se	mnohému	naučil	 jak	
o medicíně,	tak	o	lásce	k přírodě.

Vážil	jsem	si	Ing.	Josefa	Vavrouška	za	jeho	života	a	vážím	si	jeho	odkazu	člověka,	který	se	přes	původní	
technické	vzdělání	systémového	inženýra	strojaře,	přes	humanistické	přesvědčení,	osvědčené	v Expedici	
Lambaréne	a	přes	lásku	k přírodě	prostřednictvím	horolezectví	dobral	k oné	potřebné	syntéze	celostního	
pojímání	světa	a	jevů	v něm	ve	všech	věcných	i	časových	souvislostech.	Tím	více	si	považuji,	že	jsem	dostal	
cenu	nesoucí	jeho	jméno	a	ještě	jednou	Vám	za	toto	ocenění	děkuji.

V Praze dne 6. června 2011    Ing. arch. Martin Říha

3.4 Exkurze STUŽ do zajímavých oblastí

3.4.1 Za krajinným plánováním a upolíny do Spáleného Poříčí

Ve	spolupráci	s Ing.	Klárou	Salzmann	Jančurovou	ze	Společnosti	pro	zahradní	a	krajinářskou	tvorbu	
a s Komisí	cestovního	ruchu	a	péče	o	krajinu	ve	Spáleném	Poříčí	uspořádala	STUŽ	dne	30.	dubna	exkurzi	
do	okolí	Spáleného	Poříčí	na	opačné	straně	Brd	od	Prahy,	kde	v současné	době	probíhá	projekt	participa-
tivního	a	integrovaného	krajinného	plánování	jako	důležitého	předpokladu	územního	plánování.

Exkurze	tématicky	navazovala	na	diskusní	seminář	STUŽe	„Česká	krajina	v budoucnosti	aneb	jak	řešit	
problémy	udržitelného	rozvoje	české	krajiny?“,	který	se	uskutečnil	dne	5.	4.	2011.

Dojmy z exkurze zaznamenal Martin Říha

Poprvé	 jsem	 slyšel	 Ing.	Kláru	Salzmann	 Jančurovou	přednášet	o	 jejích	 aktivitách	v participativním	
krajinném	plánování	na	veletrhu	Nadace	ABF	Greenery	v Praze	Letňanech,	na	semináři	připravovaném	
Mgr.	Martinou	Páskovou	z MŽP	„Když	se	lidem	nelení,	tak	se	topí	v zeleni“	18.	3.	2011.	Prezentovala	
tam	projekt	Park	sv.	Jiří	v Plzni.	Podobně,	jako	prezentace	historické	polní	cesty	ve	Mšeně	od	Jitky	Trevi-
san,	nás	STUŽáky	to	vystoupení	zaujalo	natolik,	že	jsme	ji	pozvali	do	panelu	na	besídku	STUŽ	„Česká	
krajina	v budoucnosti“,	která	za	spoluúčasti	CENELC	proběhla	v Praze	na	Novotného	lávce	5.	4.	2011.	
Ing.	Klára	Salzmann	Jančurová,	PhD	tam	kromě	svého	příspěvku	o	participativním	krajinném	plánování	
pozvala	členy	STUŽ	do	Spáleného	Poříčí,	kde	probíhá	jeden	z jejích	projektů	pozemkových	a krajinných	
úprav	s účastí	odborníků	i	veřejnosti,	a	to	na	30.	dubna	2011,	tedy	„na	čarodějnice“,	abychom	si	to	mohli	
prohlédnout	nejen	na	snímcích	z dataprojektoru,	ale	viděli	vše	v trojrozměrné	podobě	a	v měřítku	1:1	na	
vlastní	oči.

Přestože	předpověď	počasí	věštila	přeháňky,	místy	bouřky	a	dokonce	i	krupobití,	nedali	jsme	se	odra-
dit,	zejména	když	ráno	jsme	se	probouzeli	do	krásného	slunečného	dne.	Téma	bylo	tak	lákavé,	že	jsem	se	
za	ním	vypravil	až	z Hradce	Králové	vlastním	autem.	A	to	jsem	ještě	netušil,	že	nás	čeká	daleko	bohatší	
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„nadílka“,	než	krajinné	plánování.	Protože	nikdo	z východočeské	pobočky	STUŽ	mou	nabídku	na	svezení	
do	200	km	vzdáleného	Spáleného	Poříčí	autem	při	odjezdu	z Hradce	Králové	už	v 6.30	nevyužil,	přibral	
jsem	v Praze	kolem	8. hodiny	ranní	Romana	Hakena	z Centra	pro	komunitní	práci	a Pavla	Šremera	a dál	
jsme	pokračovali	ve	třech.	Čas	nám	dovolil	cestou	se	zastavit	v Dobřívi	u	historického	vodního	hamru	
a	přesto	dorazit	včas	v 10.00	před	zámek	ve	Spáleném	Poříčí,	kde	byl	sraz	účastníků.	Ten	rozptýlil	naše	
obavy,	že	se	nás	nesejde	dost	na	tu	péči,	kterou	věnovali	přípravě	hostitelé.	Sešlo	se	nás	ke	dvaceti,	manželé	
Jana	a Jirka	Dlouzí	přijeli	z Rokycan	od	vlaku	na	kole.	Už	při	vjezdu	do	města	nás	vítali	čápi	na	komínu	
bývalého	pivovaru,	dnes	hasičské	zbrojnice,	klapáním	zobáku	a	krásným	kroužením	kolem.

Kromě	nich	a	„krajinářek“	ze	Společnosti	pro	zahradní	a	krajinářskou	tvorbu	nás	uvítal	v zastoupení	
starosty	Ing.	Pavla	Čížka	i	místostarosta	Ing.	Jindřich	Jindřich,	další	zastupitelé	i občané	Spáleného	Poříčí	
a	hlavně	místní	kronikář	Ing.	Miroslav	Tupý,	který	se	ujal	první	části	celého	poznávacího	výletu	výkladem	
k historii	i	současnosti	města	Spálené	Poříčí.

Město	samo	má	dnes	cca	1620	obyvatel,	ale	spolu	s dalšími	10	sídly	–	bývalými	samostatnými	obcemi	
narostlo	dle	údajů	z roku	2010	o	dalších	1 100	obyvatel	na	celkový	počet	2 720.	Je	zaznamenáno	písemně	
již	v roce	1239,	název	reflektuje	fakt,	že	za	svého	trvání	několikrát	vyhořelo.	Zámek	pochází	ze	17.	století,	
stylově	z pomezí	renesance	a	baroku,	věž	nad	vchodem	je	dostavěna	později	ve	stylu	tudorovské	gotiky.	
V zámecké	zahradě	lze	shlédnout	chráněný	obrovský	jasan,	malou	geologickou	sbírku	kamenů	z okolí,	
historickou	kašnu	s plastikou	ryby	a	novodobou	plastiku	Boha	slunce.	Dnes	v zámku	působí	Církevní	
střední	odborná	škola	Plzeňského	biskupství	se	zaměřením	na	ekologii	a	životní	prostředí,	ochranu	příro-
dy,	sociální	problematiku	a	rodinu.	Viděli	jsme	a	vyslechli	od	Ing.	Tupého	informace	o barokní	budově	
děkanství,	kde	žil	koncem	19.	stol.	i	Jindřich	Šimon	Baar,	ale	i	páter	a známý	léčitel	František	Ferda,	o sou-
sedním	informačním	středisku	se	střechou	ze	štípaného,	tudíž	trvanlivějšího	a	nikoliv	řezaného	šindele,	
o budově	radnice,	kostele	sv.	Michala	a dalších	budovách	na	náměstí,	o zdejších	pomnících	a	dřevinách,	
o	jejich	historii.	Navštívili	jsme	obnovený	židovský	hřbitov,	kde	leží	i	příbuzní	2	dětí	zachráněných	Sirem	
Charlesem	Wintonem,	bývalý	mlýn	s funkčním	mlýnským	kolem	pod	zámeckým	rybníkem	v Ostrovní	

Účastníci srazu před zámkem v Spáleném Poříčí
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ulici	a	pomník	na	místě	v roce	1946	zbořené	židovské	synagogy,	odhalený	v roce	2007.	V roce	1992	bylo	
centrum	města	zapsáno	do	seznamu	památek	jako	městská	památková	zóna,	v roce	2003	město	obdrželo	
jako	ocenění	za	opravy	a	údržbu	památek	titul	„Historické	město	ČR	roku	2003“.

Pak	už	jsme	se	vydali	mimo	zastavěné	území	města	do	nivy	říčky	Bradavy.	Prošli	jsme	po	zelené	turis-
tické	značce	a	zároveň	naučné	stezce	s mnoha	informačními	tabulemi	lužním	lesíkem	kolem	zdrojů	vody,	
zásobujících	městský	vodovod,	kolem	dřívějších	technických	úprav	toku	Bradavy,	zpomalujících	odtok	
četnými	hrázkami	a	tůněmi,	až	k vodopádu	pod	přelivem	rybníka	Hvížďalka,	vybudovaného	patrně	už	
koncem	16.	století.	Rybník	s hrází	vysokou	9	m,	se	dvěma	výpustními	objekty	na	dvou	různých	úrovních	
a	se	dvěma	přelivy,	má	dnes	rozlohu	hladiny	přes	5	ha	a	je	obklopen	lesem.	Dál	proti	proudu	toku	jsme	
mohli	zahlédnout	i	vstupy	do	starých	důlních	děl	po	těžbě	železné	rudy,	která	byla	v minulosti	v četných	
lokalitách	v okolí	města	a jeho	osad	těžena,	tavena	a	zpracovávána	v četných	hamrech,	mimo	jiné	i	na	
výrobu	zbraní.	Za	Labežským	mlýnem	jsme	údolí	Bradavy	opustili	a vyšplhali	se	k silnici	na	Těnovice,	
které	už	z dálky	dominují	krajině	kostelem	Nanebevzetí	Panny	Marie	ze	14.	století	s původním	gotickým	
presbytářem	a	novodobější	dostavbou	hlavní	lodi	a	věže	a	farou.	Z místa	na	silničce	se	otevíral	krásný	roz-
hled	po	údolí	Bradavy	a	po	protějších	dominantách	kraje	–	lesnatém	kopci	Kokšín	a	vedlejším	Hradišti,	
daleko	do	kraje	k Brdům.	Ing.	Salzmann	Jančurová,	PhD	nám	zde	vyložila	svou	interpretaci	této	krajiny,	
její	kvality,	pohledové	a	orientační	dominanty	a	úvahy	o	možnostech	jejích	úprav	tak,	aby	vyhovovala	jak	
současným	potřebám	zemědělství,	lesního	a	vodního	hospodářství,	osídlení,	ale	aby	se	jí	vrátila	i	obytná	
a	rekreační	hodnota	pro	nerušený	odpočinek,	rekreaci	a	sport	 jako	pěší	 turistiku,	cykloturistiku	apod.	
a stala	se	tak	znovu	přístupnou	mimo	komunikace	pro	motorovou	dopravu.	Ještě	před	Těnovicemi	jsme	
pak	odbočili	východně	k místu,	kde	na	základě	takových	rozborů	a	úvah	a po	projednání	s občany	vzniká	
projekt	a	realizace	obnovy	jedné	z historických	cest,	alejí	a mezí,	zničených	scelováním	pozemků	pro	ze-
mědělskou	velkovýrobu	v druhé	polovině	minulého	století.	V dohodě	s majitelem	polí	je	tam	už	geodety	
vytyčena	znovu	trasa	bývalé	cesty,	vysázena	alej	nových	stromků,	ochráněných	pletivem,	na	kterou	naváže	
obnova	cesty	a keřového	doprovodu,	propojujícího	zachovaná	torza	původní	meze	a	porostů.	Na	upolíny	
a vstavače	bylo	poněkud	brzy	a	tak	jsme	zahlédli	jen	nakvétající	poupata.	Část	výpravy	se	nad	Těnovicemi	
vydala	ještě	k buddhistickému	centru	na	návrší	s dalekým	rozhledem	a	šla	pak	dolů	do	města	po	polích	
a loukách	a	zmokla,	část,	vystrašená	zatažením	oblohy	temnými	mraky,	blýskáním	a	hřměním	zamířila	už	
po	prohlídce	aleje	rovnou	po	silnici	zpět	do	Spáleného	Poříčí	a	déšť	přežila	v příjemném	prostředí	bývalé	
konírny,	dnes	klenuté	 restauraci	Ve	dvoře.	Tam	byl	polapen	 i	poslední	 zájemce	o	exkurzi,	který	přijel	
pozdě	a	nenašel	žádnou	informaci	o	tom	kde	nás	hledat	–	Ing.	arch.	Václav	Štěpán	z Českých	Budějovic,	
kterého	téma	zaujalo,	protože	se	zabývá	obdobnými	projekty.	Domluvili	jsme	se	alespoň	na	jeho	vstupu	
do	STUŽ	a	o	budoucích	kontaktech.

Po	občerstvení	v restauraci	mne	čekala	poslední	lahůdka	před	odjezdem	-	prohlídka	rekonstruovaného	
špejcharu	Ve	dvoře	v areálu	téhož	statku.	Byl	postaven	jako	součást	velkostatku	v 1.	polovině	18.	století,	
jedlové	trámy	konstrukce	byly	datovány	roky	1723–24.	Velká	část	konstrukce	obou	pater	a	krovu	je	za-
chována	původní,	část	je	nahrazena	novým	dřevem,	ve	špejcharu	je	instalována	jednak	expozice	z historie	
Brd	a	Podbrdí,	zemědělské	techniky,	staveb,	vybavení	domácností	i	krajového	odívání,	ale	i	vojenství,	vč.	
zmínky	o blízkých	lokalitách	„černých	baronů“	–	jednotek	PTP	v nedalekém	okolí.	Originální	je	nová	
expozice	Galerie	kresleného	humoru,	v níž	dominuje	tvorba	Nepraktova.

V 16.35	jsme	se	rozloučili,	poděkovali	za	podnětné	impulzy	pro	naši	další	činnost,	za	vzornou	péči	
a pohostinnost	jak	odborných	garantek	akce,	tak	zástupců	města.	V 18.00	jsem	na	Smíchově	vysadil	ko-
legy	Šremera	a	Hakena	a	v 19.15	jsem	byl	doma	v Hradci	Králové.

A	celkový	dojem?

Celé	město	Spálené	Poříčí	se	nám	po	tomto	výletu	a	po	prohlídce	bohatých	webových	stránek	města	
a četných	spolků,	škol	 i	podniků	 jeví	 jako	„aktivní	ostrov	pozitivní	deviace“,	osvěžující	v dnešní	době	
rozšířené	deziluze	a	skepse	z polistopadového	vývoje	a	dnešní	vládní	garnitury.	Občanská	komunita	Spá-
leného	Poříčí	má	patrně	štěstí	na	aktivní	lidi,	kteří	byli	zvoleni	do	zastupitelstva	a	na	bohatý	spolkový	
život,	na	nadšence,	schopné	dát	lidi	dohromady	a	něco	dokázat.	Je	dokladem,	že	dlouhodobě	udržitelné	
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a	vzkvétající	jsou	obce,	kde	ekonomické,	sociální	a environmentální	aspekty	vývoje	jsou	považovány	za	
stejně	důležité,	jako	je	o věcech	veřejných	otevřeně	a	trpělivě	vyjednávat	s veřejností	a	otevřeně	informo-
vat	o	dění	ve	městě	i o	nových	záměrech,	ještě	než	se	o	nich	rozhodne.	Byl	to	opravdu	osvěžující	zážitek	
a poskytl	nám	hodně	inspirace,	za	což	budiž	hostitelům	dík.

3.4.2 Přírodovědná exkurze do Českého krasu

V	sobotu	11.	června	uspořádala	STUŽ	přírodovědnou	exkurzi	do	Českého	krasu.	Široká	medializaci	
této	exkurze	se	docela	povedla,	a	tak	se	na	místě	srazu	-	na	nádraží	v	Srbsku	-	sešlo	skoro	20	lidí,	což	bylo	
výrazně	více,	než	bylo	očekáváno.	Naším	průvodcem	byl	vedoucí	správy	CHKO,	dr.	Obermajer.

Po	počátečním	povídání	o	historii	i	současnosti	CHKO	Český	kras	jsme	se	přesunuli	do	prostoru	lomu	
Na	Chlumu,	kde	jsme	mohli	pozorovat	nejen	štoly	v blízkosti	lomu,	kde	byl	za	války	ukryt	archiv	plzeňské	
Škody,	ale	také	některé	vzácné	rostliny,	jako	je	bělozářka	liliovitá,	a	také	jsme	diskutovali	o	možnostech	
ochrany	kosatce	bezlistého.

Nad	vlastním	lomem	jsme	mohli	pozorovat	ochranu	území	
–	tady	se	konkrétně	jednalo	o	stepní	biotop	na	jaře	hojně	roz-
kvétající	hlaváčkem	jarním	–	pomocí	spásání	stádem	ovcí.

Naše	další	kroky	vedly	do	svahů	Boubové,	kde	jsme	si	mohli	
prohlédnout	 louku	 s poměrně	četnými	exempláři	 rudohlávku	
jehlancovitého,	a	také	jsme	si	mohli	vyslechnout	vysvětlení	exi-
stence	podivných	klecí	 roztroušených	 tu	 a	 tam	po	 louce	–	 je	
zde	prováděn	výzkum	důsledků	spásání,	před	nímž	mají	klece	
chránit	(plochy	jsou	pak	porovnávány).

Dále	jsme	se	cestou-necestou	dostali	k Bubovickým	vodopá-
dům,	které	díky	nedávným	dešťům	nebyly	úplně	suché,	i	když	
opravdový	vodopád	si	člověk	představuje	trochu	jinak.

Poslední	částí	exkurze,	které	jsme	se	my	zúčastnili,	byl	pro-
stor	 vrchu	 Doutnáč.	 Zde	 bylo	 vytvořeno	 bezzásahové	 území	
a při	přestávce	na	občerstvení	na	další	stepní	mýtině,	kde	jsme	
mohli	 vidět	 další	 rudohlávky	 a	 také	 např.	 třemdavu,	 jsme	 se	
museli	rozloučit	se	zbytkem	exkurze,	která	dál	pokračovala	k lo-
mům	u	Mořiny;	my	jsme	spěchali	zpět	na	vlak	do	Srbska.

Exkurze	 s  podrobným	 výkladem	 ve	 mně	 utvrdila	 dojem,	
který	mám	již	delší	dobu,	že	CHKO	Český	Kras	je	jedním	z chráněných	území,	kde	je	ochrana	přírody	
pojímána	správou	CHKO	komplexně	a osvíceně	–	daleko	víc,	než	na	striktní	znění	zákona	a	tvrdé	sankce,	
je	kladen	důraz	na	dohodu,	osvětu	a vědeckou	činnost.

Jiří Dlouhý

3.4.3 Poznávací zájezd STUŽ a Komise ŽP Akademie věd ČR do Horního Jiřetína a na 
Velkolom ČSA 17. 5. 2011

Když	Komise	životního	prostředí	Akademie	věd	České	republiky	přijímala	v březnu	2010	své	stano-
visko	plédující	za	další zachování	a	respektování	územních	ekologických	limitů	těžby	uhlí	v Severočeské	
hnědouhelné	pánvi,	bylo	schválení	jednohlasné.	Když	pak	ale	projednávala	některé	navazující	materiály	
ke	státní	energetické	a	surovinové	politice,	připravené	Ing.	Josefem	Sejákem,	projevili	se	i	některé	pochyb-
nosti	a	výhrady,	které	by	mohly	zpětně	zpochybnit	onu	jednoznačnost	stanoviska	k limitům	těžby.

Přivítali	jsme	tehdy	nápad	MUDr.	Radima	Šráma,	CSc.,	abychom	přijali	pozvání	zástupců	společnosti	
Czech	Coal	přímo	do	místa	 těžby	Velkolomu	Českoslovanské	 armády.	Spojili	 jsme	však	 tuto	 exkurzi,	

Rudohlávek jehlancovitý, který jsme mohli pozo-
rovat během exkurze
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kterou	nám	těžaři	nabídli	ve	formě	tzv.	„Uhelné	safari“	terénními	automobily	přímo	do	provozu	lomu,	
s vlastní	pochůzkou	nad	horní	hranou	těžební	jámy	v prostoru	skalních	řícení	a	sesuvů	zemin	do	těžební	
jámy	VČSA	pod	zámkem	Jezeří	a	zbytků	arboreta	s výkladem	geologa	a	pamětníka	RNDr.	Jana	Marka	
a	nakonec	v podvečer	i s besedou	s občany	Černic,	Horního	Jiřetína,	Litvínova	a	s dalšími	hosty,	aby	si	
účastníci	mohli	udělat	obrázek	i	o	náladách	a	názorech	občanů	těžbou	za	limity	ohrožených	obcí.	Toto	
aranžmá	se	ukázalo	jako	velmi	hodnotné	co	do	využití	času	i	obsahu	celého	dne.

Dopolední	pochůzka	pod	Jezeřím	ukázala	názorně,	jak	nepravdivé	bylo	a	je	dodnes	tvrzení	zástupců	
VČSA	již	od	80.	let	minulého	století,	že	stabilitní	problémy	na	jižních	svazích	Krušných	hor,	dotýkající	se	
nejen	sedimentární	výplně	pánve,	ale	dokonce	i	krystalinika,	neexistují	a	vše	mají	pod	kontrolou,	stačí	jen	
postarat	se	o	záchyt	a	bezpečné	odvedení	potoků	a	povrchových	vod	stékajících	do	pánve	mimo	těžební	
jámu.	Od	velkého	sesuvu	čela	svahu	pod	arboretem	v roce	2005	postupuje	trhání	svahů	dál.	Počínající	
sesuv,	který	jsme	s RNDr.	Markem	zaznamenali	při	poslední	společné	návštěvě	pod	Jezeřím	na	podzim	
2010	s poklesem	na	odtrhové	hraně	tehdy	cca	1,5–2,0	m	za	zimu	a	jaro	„odjel“	o	desítky	metrů,	odhadem	
o 40–60	m,	vzal	sebou	i	těleso	bývalé	silnice	I/13	a	kus	plata,	na	kterém	byly	ještě	v roce	1990	položeny	
koleje	důlní	dráhy,	později	demontované.	Objevují	se	další	zátrhy	v silnici,	v okolním	terénu	s porostem,	
který	v sesuvu	vypadá	jako	po	vichřici	–	stromy	jsou	pokácené	a leží	přes	sebe	a	těžaři	nestačí	tu	spoušť	
odklízet,	i	když	na	jiných	sesuvech	na	straně	od	Vysoké	Pece	již	padlé	i	stojící	stromy	v sesuvu	pokáceli,	
aby	ten	pohled	nebyl	tak	iritující.	Snížili	tím	ovšem	paradoxně	odpar	vody	právě	těmito	stromy	z tělesa	
sesuvu,	což	situaci	zhoršuje.	A	co	hůř.	Čerstvými	sesuvy	poklesl	terén	a	váha	hmot,	které	byly	oporou	dří-
vějších	již	uklidněných	pat	sesuvů,	způsobených	nad	tímto	prostorem	těžbou	bývalého	hlubinného	dolu	
Maršál	Koněv,	která	byla	i	kvůli	tomu	v polovině	minulého	století	zastavena.	Hrozí	tedy,	že	se	i	tyto	sesuvy	
nad	bývalou	silnicí	I/13	znovu	„rozjedou“.	A	to	by	nepříznivé	důsledky	těžby	rozšířilo	vysoko	nad	těžební	
jámu	do	svahů	Jánského	vrchu	a	do	bezprostřední	blízkosti	zámku	Jezeří.	Těžaři	se	snaží	vody	z potoků	
a	povrchové	splachy	po	srážkách	zachycovat	a odvádět	provizorně	hadicemi	jen	mimo	tělesa	sesuvů,	ale	
na	solidní	a	stabilní	odvodňovací	díla	již	rezignovali	poté,	co	se	jim	jejich	části	sesuly	a	ztratily	původní	

Účastníci exkurze pod zámkem Jezeří
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funkci	obvést	vody	zcela	mimo	těžební	jámu.	O	to	více	jí	teď	musí	čerpat	ze	dna,	k čemuž	slouží	velká	
čerpací	stanice	u	dna	těžební	jámy.

Exkurze	do	vlastního	velkolomu	byla	pro	mnohé	účastníky	poučná	nejen	tím,	co	viděli,	ale	také	tím,	
co	 slyšeli	 z úst	průvodců	na	vlastní	uši.	Vyplynulo	z ní,	 že	 těžaři	 sice	od	 jihozápadu	zakládají	 zeminu	
z nadloží	již	do	vnitřní	výsypky	tak,	aby	dříve	odlehčené	paty	svahů	Krušných	hor	zase	přitížili,	ale	toho	
materiálu	z dnešní	skrývky	je	nedostatek,	neboť	při	otvírce	bylo	obrovské	množství	uloženo	na	vnějších	
vzdálených	výsypkách	a	těžaři	nepovažují	za	reálné	je	odtamtud	vrátit	zpět,	navíc	bude	chybět	objem	vytě-
ženého	uhlí.	Není	tedy	dost	materiálu	nejen	na	navrácení	nivelety	do	původní	výše	terénu,	ale	ani	na	po-
třebné	zvýšení	dna	zbytkové	jámy,	které	má	být	dle	plánu	zahlazení	důsledků	těžby	zaplavena	a fungovat	
v rekultivované	krajině	jako	vodní	nádrž.	Představa,	že	tento	nedostatek	materiálu	pro	rekultivaci	lze	řešit	
právě	prolomením	limitů	těžby	a	jejím	pokračováním	s likvidací	Černic,	Horního	Jiřetína,	jižních	svahů	
Krušných	hor	a	přiblížením	těžby	až	na	500	m	k Litvínovu	–	Janovu	je	snad	pro	soudného	pozorovatele	
dostatečně	absurdní.	Účastníci	také	viděli	na	vlastní	oči,	že	nedostatečné	zapření	svahů	nezastavilo	sesuvy	
ani	tam,	kde	už	se	vnitřní	výsypka	o	stabilizaci	pokouší	a	tím	horší	by	bylo	pokračovat	směrem	severo-
východním	k Černicím	a	Hornímu	Jiřetínu.	Stěna	již	odtěženého	nadloží	těžební	jámy	pod	arboretem	je	
hrozivá.	Jsou	v ní	odkryté	zbytky	po	předchozí	hlubinné	těžbě	komorováním	a	zbytky	štol,	které	stabilitě	
jistě	neprospívají.	Pokračovat	tímto	způsobem	dál	k severovýchodu	je	hazard	nejen	s přírodou,	krajinou,	
obyvateli	a	osídlením	na	povrchu,	ale	i	se	zdravím	a	životy	vlastních	horníků.

Také	 večerní	 vystoupení	 panelistů	MUDr.	 Šráma,	CSc.	 o	 zdravotních	důsledcích	 znečištění	 ovzduší,	
poslance	a	starosty	města	Litvínova	Mgr.	Milana	Šťovíčka	o	dopadech	těžby	na	osídlení	a	jeho	samosprávy,	
Ing.	arch.	Martina	Říhy	o	představách	o	budoucí	rekultivaci,	RNDr.	Jana	Marka	o	geologicko-inženýrských	
a stabilitních	problémech	jižních	svahů	Krušných	hor	a	paní	Wágnerové	o	vývoji	znečištění	v oblasti	Mos-
tecka	v posledním	dvacetiletí	a následná	diskuse	s občany	přesvědčily	účastníky,	že	za	zachováním	limitů	sto-
jí	většina	občanů	a	že	si	dobře	uvědomují,	jak	nedostatečná	je	nabídka	těžařů	o	náhradách	proti	tomu,	co	vše	
by	ztratili.	Nebývalá	účast,	nebývalý	zájem	občanů	i	sdělovacích	prostředků	svědčí	o	tom,	že	téma	je	v kraji	
pořád	živé	a	obavy	přes	ujištění,	které	dala	tato	labilní	vláda	zdejším	občanům	o	potvrzení	limitů,	trvají.

Za	situace,	kdy	ze	země	vyvážíme	jak	samotné	uhlí,	tak	(v	roce	2010)	více	než	17	%	vyrobené	elektrické	
energie,	vyráběné	spalováním	uhlí	stále	z více	než	50	%,	je	absurdní	hrozit	nedostatkem	uhlí	pro	výrobu	
tepla	při	dodržení	limitů.	Pro	samotnou	těžbu	se	spotřebuje	cca	20	%	energie	z něj	vyrobené.	Spaluje	se	
k výrobě	tepla	s účinností	kolem	27–32	%	využití	jeho	energetického	potenciálu,	obrovské	ztráty	způso-
bují	staré	a	poruchové	rozvody,	plýtvá	se	energií	ve	vytápěných	objektech.	Do	toho	je	třeba	investovat	a	
omezit	spotřebu.	Každý	kilogram	uhlí,	který	zůstane	pod	zemí	pro	příští	generace,	bude	využit	podstatně	
lépe.	Každé	zdržení	tohoto	pokračujícího	plýtvání	je	záslužné.	Obce	i	památkáři	dostávají	od	těžařů	(nebo	
také	nedostávají,	jak	se	přesvědčila	města	Litvínov	a	Horní	Jiřetín,	protože	„zlobí“)	za	újmu	způsobenou	
těžbou	v porovnání	se	zisky	těžařů	částky,	které	jsou	výsměchem.	Uhlí	je	majetkem	státu	a	stát	má	právo	
určit,	jak	bude	využito.	Uhlí	je	dodnes	relativně	levné	jen	proto,	že	se	dosud	do	nákladů	na	jeho	těžbu	
nezapočítávají	četné	externality,	které	s jeho	těžbou	souvisí	nebo	jsou	jejími	důsledky,	ale	které	musí	hradit	
jiné	subjekty.	Kdybychom	za	něj	platili	cenu	tyto	externality	zahrnující,	dávno	bychom	se	museli	chovat	
zcela	jinak.	Je	na	čase	si	to	uvědomit	a začít	se	zabývat	celospolečenskou	ekonomií	celé	energetiky	i	s tě-
mito	externalitami.	Hned	by	vypadalo	pořadí	priorit	pro	Ministerstvo	průmyslu	a	obchodu,	pro	Český	
báňský	úřad	a	pro	četné	další	ústřední	orgány	státní	správy	i	územní	samosprávy	jinak.

Účast	na	této	exkurzi	účastníky	jen	utvrdila,	že	jak	stanovisko	Komise	životního	prostředí	Akademie	
věd	ČR,	tak	stanovisko	Společnosti	pro	trvale	udržitelný	život	proti	snahám	o prolomení	územních	eko-
logických	limitů	těžby	z loňského	roku	není	třeba	měnit	a	důvody	pro	jejich	vydání	nejen	trvají,	ale	jsou	
stále	naléhavější.

Ukázalo	se	rovněž,	že	lze	za	jeden	dobře	připravený	a	intenzivně	využitý	den	ověřit	nejen	fyzický	stav	na	
místě,	ale	i vyslechnout	argumenty	obou	stran	sporu	a	pracovat	tak	s daleko	větší	jistotou,	že	zaangažovaní	
do	problému	neopomněli	do	svých	úvah	a	rozhodnutí	zahrnout	žádný	jeho	důležitý	aspekt.	Organizáto-
rům	a	lidem,	kteří	zajistili	doprovod	a	odborné	výklady	je	tedy	nutno	vyjádřit	i	touto	cestou	díky.
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3.5 Seminář k dvacátému výročí Dobříšské konference

Dne	13.	června	uspořádala	STUŽ	ve	spolupráci	s Americkým	centrem	Velvyslanectví	USA	seminář	ke	
dvacátému	výročí	Dobříšské	konference.	Podrobnosti	viz	níže	v samostatné	kapitole.

4 Zprávy z poboček

4.1 Českolipská regionální pobočka – výroční zpráva za rok 2010

Pobočka	má	stále	10	členů,	část	z nich	jsou	důchodci,	kterým	přece	jen	s věkem	ubývá	sil,	část	lidé	
tak	zaměstnaní	pracovně	i	další	veřejnou	činností,	že	to	aktivity	občanského	sdružení	nemůže	neovlivnit.	
Na	druhé	straně	ale	třeba	právě	členství	v místním	zastupitelském	sboru	umožňuje	alespoň	sporadicky	
získávat	důležitou	podporu	ze	strany	samosprávy.

Tak	 například	 ve	 zprávě	 o	 činnosti	 v  roce	 2009	 jsme	 uvedli,	 že	 pobočka	 STUŽ	 se	 vyjadřovala	 ke	
konceptu	nového	územního	plánu	České	Lípy.	Jak	bylo	možno	očekávat	na	základě	letitých	zkušeností	
s (téměř	oficiálním)	přehlíživým	postojem	správních	orgánů	k občanským	aktivitám,	jen	minimum	při-
pomínek	STUŽ	bylo	akceptováno.	Členové	pobočky,	kteří	byli	v minulém	volebním	období	zároveň	čes-
kolipskými	zastupiteli,	tedy	tyto	připomínky	podali	jako	návrh	usnesení	zastupitelstva	města,	a	podařilo	
se	jim	pro	ně	získat	po	určitých	peripetiích	podporu.

Za	největší	úspěch	v tomto	smyslu	lze	považovat	doplnění	plánu	cyklo	a	pěšího	podchodu	pod	budou-
cí	přeložkou	silně	frekventované	silnice	I/9	do	zadání	nového	územního	plánu	v místě,	kde	bude	křížit	
Svojsíkovu	 stezku,	důležitou	 trasu	do	Obecního	 lesa,	 do	oblasti	 využívané	 stovkami	 zdejších	obyvatel	
k příměstské	denní	rekreaci.	Pokud	by	křížení	bylo	úrovňové,	byly	by	akutně	ohroženy	životy	a	zdraví	lidí.	
Pro	přednesený	návrh	usnesení	hlasovalo	nakonec	24	z pětadvaceti	členů	zastupitelstva.	Představu,	o	jak	
důležitý	úspěch	šlo,	si	lze	učinit	už	z	toho,	že	pobočka	o	toto	řešení	spolu	s dalším	občanským	sdružením	
(Hnutím	Duha)	usilovala	několik	let,	snažila	se	získat	podporu	veřejnosti	(třeba	organizací	cyklojízd	na	
Den	Země	a	Den	bez	aut,	kde	se	o	věci	opakovaně	hovořilo).	Účastnila	se	řady	jednání	včetně	územního	
řízení	na	plánovanou	stavbu,	odvolávala	se	proti	negativnímu	rozhodnutí	ke	krajskému	úřadu,	kde	sice	
byl	její	návrh	zamítnut,	ale	doporučeno	právě,	aby	nejdříve	stavbu	prosadila	do	územního	plánu.

Není	sice	ještě	vyhráno,	návrh	by	se	mohl	stát	obětí	úsilí	současného	ministra	dopravy	o	šetření	na	do-
pravních	stavbách,	včetně	této,	která	by	po	dočasném	zastavení	měla	pokračovat	a	být	dokončena	do	roku	
2013.	Zástupce	STUŽ	ale	intervenoval	u	místního	poslance	PČR,	aby	upozornil,	že	podchod	rozhodně	
není	„nadbytečnou	ozdobičkou“,	jak	se	prý	ministr	o	některých	součástech	dopravních	staveb	vyjadřuje.

Zvýšila	se	též	naděje	na	uplatnění	některých	dalších	připomínek	pobočky	k novému	územnímu	plánu.	
Zástupce	STUŽ	a	zároveň	(staro)nový	zastupitel	města	prosadil	jako	člen	radniční	koalice	do	programo-
vého	prohlášení	například	nové	projednání	návrhu	některých	dopravních	řešení	ve	městě,	o	kterých	jsme	
se	zmiňovali	v	loňské	výroční	zprávě,	ale	také	třeba	prověření	možnosti	zřízení	nové	železniční	zastávky	
v obci,	která	se	před	několika	roky	připojila	k České	Lípě.	Rovněž	některé	záležitosti	mimo	územní	plán,	
o	jejichž	realizaci	pobočka	dlouhodobě	usiluje,	například	byla	dohodnuta	postupná	změna	technologie	
zimní	údržby	komunikací	ve	městě	směrem	k postupům	méně	poškozujícím	životní	prostředí	a	zdraví	
a majetek	obyvatel.

Pokračuje	 také	účast	pobočky	v boji	proti	 těžbě	kamene	na	proslulém	kopci	Tlustec	u	 Jablonného	
v Podještědí,	nejen	dle	našeho	názoru	zbytečnou	a	devastační,	poškozující	místní	krajinný	ráz,	proti	těžbě,	
která	by	navíc	mohla	negativně	ovlivnit	třeba	i	turistický	ruch	a	poškodit	hospodářské	aktivity	na	turistice	
závislé.	Nehledě	na	vysokou	přírodovědnou	hodnotu	akutně	ohrožených,	jedinečných	rostlinných	a	živo-
čišných	společenstev	obývajících	kopec.

Připomínkovali	jsme	nově	zpracovanou	EIA	a	spolu	s dalšími	občanskými	sdruženími	požadovali	její	
doplnění.	Doplněnou	studii	zveřejnilo	MŽP	22.	listopadu.	Nyní	ji	musíme	prostudovat	a	dohodnout	se	
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na	dalším	postupu.	Ke	studii	připojené	vizualizace	vzhledu	kopce	po	těžbě	a	revitalizaci	sice	již	nepůsobí	
tak	drastickým	dojmem	jako	dříve,	 je	ovšem	otázka,	nakolik	by	vizualizované	představy	byly	skutečně	
naplněny,	kdyby	k těžbě,	byť	oproti	minulým	záměrům	citlivějším	způsobem	prováděné,	nakonec	přece	
jen	došlo.

Na	jaře	pobočka	zorganizovala	vlastně	již	tradiční	úklid	Lužických	hor	v	prostoru	mezi	Novou	Hutí,	
Rousínovem	a	Svorem.	Je	smutnou	ironií	osudu,	že	právě	oblast,	kde	jsme	uklízeli	odpadky	v okolí	silnic	
a	cest,	24.	května	zvlášť	drasticky	zasáhla	větrná	smršť,	zničila	zdejší	lesy	a	změnila	některá	místa	k nepo-
znání.

Úspěchem,	o	který	se	nejvíce	zasloužila	naše	členka	paní	Komersová,	byla	záchrana	staleté	lípy	v obci	
Bořejov	poblíž	hradu	Houska.	Strom	byl	poškozený	a	místní	samospráva	prakticky	již	rozhodla	o	jeho	
pokácení	z bezpečnostních	důvodů.	Nakonec	se	podařilo	zajistit	jeho	citlivé	ošetření,	čímž	bylo	kácení	
nakonec	přece	jen	odvráceno.	Mimochodem,	tato	kauza	je	dokladem,	jak	se	prolínají	občanské	aktivity	
našich	členů.	Zmíněná	členka	pobočky	STUŽ	a	někteří	další	 jsou	zároveň	členy	občanského	sdružení	
Drobné	památky	severních	Čech,	které	spolu	s dalším	mimo	jiné	zajišťuje	postupnou	opravu	zdejšího	
kostela	sv.	Jakuba.	Stavby,	jež	za	nezájmu	nových	usedlíků	zvolna	ale	neodvratně	chátrala	v podstatě	od	
poválečného	období,	od	odsunu	bývalého	německého	obyvatelstva,	a	jejíž	změna	v neopravitelnou	ruinu	
by	bez	občanských	aktivit	byla	jen	otázkou	nepříliš	vzdáleného	času.

Bohužel,	tato	záchrana	stromu	je	spíše	světlou	výjimkou.	Hlavní,	„všednodenní“	činnost	pobočky	se	
zaměřuje	především	na	zápas	o	zeleň	v České	Lípě	(nově	i	v další	obci,	kde	se	ke	spolupráci	přihlásil	místní	
občan),	ovšem	nepříliš	úspěšně.	Od	ledna	do	konce	listopadu	tr.	se	pobočka	účastnila	49	řízení	o	kácení	
zeleně	(loni	za	stejné	období	absolvovala	36	řízení),	ve	kterých	se	rozhodovalo	o	172	stromech.	Z toho	
40 řízení	je	již	skončeno,	devět	ještě	běží.

Co	hůř,	mezi	kácenou	zelení	přibývá	významných,	sto	a	více	let	starých	stromů,	včetně	v historických	
městských	parcích.	V takových	případech	si	sice	správní	orgán	obvykle	vyžádá	odborný	posudek,	ale	snad	
se	ještě	nestalo,	aby	ten	vyzněl	v neprospěch	kácení.	Je	to	pochopitelné,	posuzovatelé	se	jistí	a	v případě	
pochybností	se	raději	přikloní	ke	kácení,	i	když	by	zejména	u	dlouhověkých	stromů	(dub,	buk,	lípa,	…)	
v mnohých	případech	bezpečnost	zajistil	i	citlivý	ořez	či	jiné	ošetření	stromu	(viz	výše	bořejovská	lípa).

Jen	někdy	kácení	vzbudí	negativní	ohlas	veřejnosti.	Nejnověji	se	tak	stalo,	když	byl	pokácen	140	roků	
starý	buk	lesní	v parku	u	budovy	českolipského	okresního	soudu.

Negativní	ohlasy	se	ovšem	vyvolávají	hlavně	zásahy	do	veřejné	zeleně.	Ze	strany	soukromých	vlastníků	
je	naopak	vyvíjen	až	neuvěřitelný	tlak	na	povolení	kácení.

Stejně	často,	ne-li	 častěji,	 je	 ale	kácení	 žádáno	z důvodů,	které	 jsou	vlastně	v  rozporu	 se	 zákonem.	
Mnohdy	prostě	prosto,	že	majitelé,	zejména	noví,	žádný	strom	na	pozemku	nechtějí,	což	jistě	není	vážný	
důvod	dle	dikce	zákona.	Obvykle	je	to	maskováno	různými	důvody	zástupnými.

Z toho	důvodu	zástupce	STUŽ	a	současně	městský	zastupitel	prosadil	do	radniční	koaliční	smlouvy	
zásadu	omezení	prodeje	městského	nemovitého	majetku,	zejména	právě	ploch	se	vzrostlými	stromy.	Tepr-
ve	budoucnost	ovšem	ukáže,	zda	takové	opatření	bude	znamenat	větší	ochranu	zeleně	ve	městě.

Miroslav Hudec, předseda pobočky, Česká Lípa, 5. prosince

4.2 Východočeská regionální pobočka – výroční zpráva za rok 2010

Rok	 2010	 nevybočil	 z  linie,	 kterou	 východočeská	 pobočka	 sleduje	 cílevědomě	 již	 léta.	Také	 počet	
a charakter	vlastních	akcí	byl	obdobný	jako	v předcházejících	letech.	Minulý	rok	lze	tedy	hodnotit	jako	
úspěšný.

Naše	činnost	je	zaměřena	z větší	části	na	ekologickou	výchovu	a	osvětu.

Na	prvním	místě	 stojí	 za	zmínku	náš	největší	projekt,	a	 to	Ekologické	výukové	programy	s nadací	
Veolia.	Projekt	nastartovaný	v září	skončil	letos	v únoru.	Jeho	náplň	tvoří přednášky	na	školách	na	různá	
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témata	týkající	 se	životního	prostředí.	Cílem	je	obohacovat	školní	výuku	a	vnášet	do	ní	nové	pohledy	
a myšlenky,	včetně	principu	udržitelného	rozvoje.

V rámci	projektu	jsme	potěšili	žáky	a	studenty	nejen	řady	královéhradeckých,	ale	i	dalších	škol	v kraji.	
Konkrétně	v	Malých	Svatoňovicích,	v Náchodě,	v	Trutnově	a	v Novém	Bydžově.	Přednášíme	také	na	tzv.	
specializovaných	či	praktických	školách.	Zde	bývá	počet	žáků	na	prezentaci	podstatně	nižší,	což	se	pak	
projeví	i	v naší	statistice.	I	tak	jsme	zpestřili	výuku	1110	žákům	a	studentům	v	deseti	školách	v kraji.

Do	ekologické	výchovy	spadá	i	naše	tradiční	zářijová	akce,	projekce	ekologických	filmů	k Evropské-
mu	týdnu	mobility.	Koná	se	s podporou	Magistrátu	města	Hradce	Králové	a	Ministerstva	ŽP.	Promítání	
proběhlo	ve	čtyřech	dnech,	účast	byla	vysoká:	1217	diváků	z 10-ti	škol	a	zařízení	pro	postižené	děti.	Na	
programu	bylo	14	filmů	zaměřených	na	vliv	dopravy	na	naše	prostředí,	na	bezpečnost	v dopravě,	a	na	
přírodní	hodnoty	a	jejich	ochranu.

Těm	odrostlým,	dospělcům,	jsme	v loňském	roce	nabídli	dvě	přírodovědné	exkurze.

První	 z  nich	 představoval	 třetí	 ročník	 cyklovýšlapu	 do	 hradecké	 přírody	 za	 poklady	Natury	 2000.	
Odborné	vedení	zajišťovali	botanička,	entomolog	a	ornitolog.	Obdivovaným	nálezem	byla	na	výsost	fo-
togenická	vážka	čtyřskvrnná.

Druhá	exkurze	zamířila	do	přírodní	rezervace	a	prameniště	Zbytka	u	Dobrušky,	do	oblasti	se	zdroji	
pitné	vody	pro	Hradec	Králové	a	 širé	okolí.	Kromě	doktorů	přes	přírodu,	 tedy	botanika,	entomologa	
a ornitologů,	tu	tentokrát	nechyběli	doktoři	a	inženýři	přes	vodu.	Neb	právě	v této	lokalitě	se	střetávají	
zájmy	ochrany	přírody	s požadavky	na	zásobování	obyvatelstva	pitnou	vodou.	Tento	střet	měl	za	následek	
až	jakýsi	válečný	stav	mezi	některými	ekology	a	jistými	komunálními	politiky.	Krátce	řečeno,	dochází	tu	
právě	z důvodu	ochrany	zdejší	flóry	a	fauny,	která	je	na	vysokém	stavu	podzemní	vody	závislá,	k	sezónní-
mu	a	množstevnímu	omezení	čerpání	vody.

Pro	přírodovědné	labužníky	zmíním	ještě	významný	přírodní	objev	z	říše	bezobratlých,	a	sice	vzácné	
nesytkÿ	čenohlavé	(Sesia melanocephala).

V říjnových	komunálních	volbách	kandidovali	i	někteří	naši	členové.	A	to	za	zelenou	platformu	Změ-
na	pro	Hradec.	 I	když	nebodovali,	 jejich	 seskupení	 vybojovalo	nakonec	v městském	zastupitelstvu	 tři	
mandáty.	Zde	bych	vyjádřil	naději,	že	po	letech	napjatých	vztahů	mezi	eko-NGOs	a	vedením	krajského	
města	se	rýsuje	období	klidnější	spolupráce.

Východočeská	regionální	pobočky	STUŽ	děkuje	touto	cestou	za	pestrou	aktivitu	na	centrální	úrovni,	
za	obětavost	těch,	kteří	nesou	prapor	a	pochodeň	organizace,	a	v neposlední	řadě	za	podporu	všech	odnoží	
STUŽe,	včetně	té	naší	východočeské	pobočky.

Miroslav Petr, předseda Východočeské regionální pobočky STUŽ, březen 2011

4.2.1 Východočeští ekodobrovolníci ve školní džungli

Všichni	jsme	absolventi.	Jsou	ale	tací,	kteří	si	to	nechtějí	připomínat.	Nikdy	by	nepřekročili	práh	své	
bývalé	školy.	Pak	jsou	ti,	kteří	by	si	jen	nakrátko	opět	vyzkoušeli	posezení	ve	školní	lavici.	Ale	jen	málokdo	
z nich	by	měl	tu	odvahu	postavit	se	dobrovolně	před	katedru	a	čelit	tomu	nezvladatelnému	živlu	zvanému	
žactvo	či	studentstvo.

Mezi	těmi,	kteří	tento	děs	a	hrůzu	každoročně	podstupují,	a	to	prosím	pěkně	bez	náročného	pedago-
gického	výcviku	„jak	přežít	v divočině	zvané	blackboard	jungle“,	patří	účastníci	projektu,	za	nímž	stojí	
Východočeská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ).	Projekt	je	zasvěceným	v Krá-
lovéhradeckém	kraji	znám	již	několik	let	pod	titulem	Ekologické výukové programy s Nadací Veolia	
(dříve	s	Nadací	Veolia	Voda).	Je	určen	pro	základní	a	střední	školy	v kraji.

Odvěká	otázka	dobrovolnictví,	tedy	proč	si	lidé	nedají	pokoj,	proč	raději	nesedí	doma	v klidu	a	teplíč-
ku,	je	na	místě	i	zde.	K ní	však	v tomto	případě	přistupuje	i	další	tázání.	Tak	třeba,	proč	se	vměšovat,	po-
většinou	coby	úplní	laici,	do	dokonalé	školské	výuky?	Proč	se	plést	do	propracovaných	školských	osnov?	
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Proč	narušovat	ustálený	běh	a	rytmus	osvědčeného	školského	systému?	Systému	s jasnými	pravidly:	Na	
jedné	straně	žáci	lačnící	po	vědomostech,	na	druhé	vyučující	profesionálové	perfektně	vybaveni	znalostmi	
oborovými	i	pedagogickými.

Jak	vidno,	najít	skulinky	v tomto	ideálním	systému	českého	školství	je	nad	síly	neziskové	dobrovol-
nické	 organizace.	Však	 tady	 také	 projekt	 nemá	pražádné	 ambice.	Může	 existovat	 a	 fungovat	 jen	díky	
zkušeným	a	zapáleným	pedagogům,	kteří	reagují	na	nabídku	tohoto	projektu	a	kteří	si	žádají	jednotlivá	
přednášková	témata	podle	potřeb	svých	svěřenců	a	zaměření	školy.

A	o	 jaká	 témata	 jde?	Nechybí	 tu	 zastoupení	 tradičních	přírodovědných	předmětů	 jako	 je	botanika	
–	kytičky	a	houby,	zoologie	–	brouci	a	ptáci,	ale	 také	 téma	příroda	a	krajina	v blízkém	okolí,	příroda	
exotická	i	Země	jako	zázračná	planeta,	ba	i	lesnictví	a	včelařství.	Dále	pak	životní	prostředí	versus	zdraví	
a	nové	technologie,	voda	pitná	i	jako	povodňová	hrozba,	šetrná	doprava,	spalovny	odpadů,	ovlivňování	
rozhodovacích	procesů	veřejností,	fungování	státní	správy	a	samosprávy,	a	jiné.

Přednášky	na	tato	témata	si	kladou	za	cíl	přispívat	k	prohlubování	environmentální	výchovy,	vzdělá-
vání	a	osvěty,	podporovat	zájem	o	otázky	životního	prostředí,	přispívat	k	rozšiřování	vědomostí	o	něm,	
k jeho	ochraně,	a	také	k	aktivnímu	občanskému	přístupu	v této oblasti.	Pro	školy	nejsou	spojeny	s	žád-
nými	finančními	náklady.

Mohlo	by	se	zdát,	že	pro	samotné	lektory	jde	o	celkem	nudnou	záležitost.	Ale	chyba	lávky.	Skutečnost	
je	úplně	jiná.	Naši	lektoři	se	setkávají	u	posluchačů	jak	s prostou	zvědavostí	–	jsou	neokoukaní,	tak	se	zví-
davostí	–	přednášejí	něco	nového	a	jinak,	než	je	běžné.	Přinášejí	poznatky	ze	života,	aktuality	a	postřehy,	
které	dokáží	zaujmout	i	paní	učitelku.

Suma	 sumárum,	 obvykle	 jde	 o	 zážitky	pro	 všechny	 zúčastněné.	Ale	 pohlédneme-li	 na	ně	 z  jistého	
odstupu,	provází	je	celá	řada	otázek.	Jistě,	umíme	si	odpovědět	na	otázku,	nač	dítko	z praktické	školy,	
budoucí	kuchař	nebo	zedník	potřebuje	orientaci	v problematice	životního	prostředí.	Ano,	není	těžké	si	
představit,	že	bude	jednou	toto	prostředí	spoluvytvářet,	vychovávat	na	základě	svých	zkušeností	své	děti,	
stane	se	plnoprávným	členem	občanské	společnosti.

Pak	jsou	tu	otázky,	na	které	zůstávají	odpovědi	bohužel	až	příliš	často	nezodpovězené	či	neuspokoji-
vé.	Otázky	typu	nakolik	bylo	účinkování	našeho	lektora	přínosné,	jakou	zanechalo	u	posluchačů	stopu,	
a v neposlední	řadě,	zda	kantoři	s nově	získanými	poznatky	a	impulsy	dále	pracují.

Z právě	uvedeného	vyplývá,	že	ani	chvála	pedagogů,	která	 lektory	spolu	s poděkováním	vyprovází,	
která	provází	i	projekt	jako	celek,	nepotlačí	jeden	nepřehlédnutelný	osten.	Osten	a	výzvu	zároveň.	Totiž,	
že	tu	existuje	nemalý	prostor	pro	prohlubování	spolupráce	aktivních	pedagogů	s aktivními	dobrovolníky.	
Na	druhou	stranu,	není	ona	spontánnost	projektu	Ekologické	výukové	programy	s Nadací	Veolia	právě	
na	tom	všem	to	nejkrásnější?

Miroslav Petr, Východočeská pobočka STUŽ

5 Dvacáté výročí Dobříšské konference

5.1 Dobříšska konferencia – genéza a následný proces

Úvod: Jún 1991 – historický kontext

Je	jeden	a	pol	roka	po	páde	Berlínskeho	múra	a	po	Nežnej	revolúcii	v	Československu,	necelý	rok	po	
vzniku	Federálneho	výboru	pre	životné	prostredie,	ktorého	predsedom	a	zároveň	ministrom	Federálnej	
vlády	je	vyštudovaný	systémový	inžinier	s doktorátom	so	spoločenských	vied	a	s presvedčením	ochranára:	
Josef	Vavroušek.	Československým	prezidentom	je	dramatik,	donedávna	disident	a	následne	celosvetovo	
uznávaný	mysliteľ:	Václav	Havel.	Obaja	sú	vo	svojom	vnútri	 i	 svojimi	prejavmi	vizionári	a humanisti,	
navyše	 s  veľkým	darom	empatie	 k  všetkému	 živému.	Na	poste	 českého	ministra	 životného	prostredia	
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Bedřicha	Moldana	práve	vystriedal	 Ivan	Dejmal.	Zo	zahraničného	exilu	 sa,	 či	už	nastálo,	 alebo	aspoň	
sezónne	vracajú	osobnosti	od	Václava	Bělohradského	po	Erazima	Koháka.	Krajina	sa	vyhrieva	na	výslní	
medzinárodného	záujmu	a	stále	ešte	prevažujúceho	obdivu.

Na	jar	1990	na	ministerských	konferenciách	v Dubline	a Bergene	Josef	Vavroušek	a	Bedřich	Moldan	
spoluvytvárajú	základy	systematickej	celoeurópskej	spolupráce	v oblasti	životného	prostredia	na	oficiálnej	
a	niektorí	slovenskí	a	českí	ochranári	i	na	mimovládnej	úrovni,	aby	o púhy	rok	neskôr	dostala	táto	ini-
ciatíva	konkrétny	tvar na	zámku	Dobříš	v podobe	prvej	pan-európskej	konferencie	ministrov	životného	
prostredia	a	paralelného	stretnutia	mimovládok.

Ale	blíži	sa	i Summit	Zeme	v Rio	de	Janeiro	a Vavroušek	so	svojimi	spolupracovníkmi	burcujú	ni-
elen	Československo,	ale	celý	postkomunistický	región	strednej	a východnej	Európy,	aby	nezostal	v roly	
pasívneho	diváka,	ale	aby	sa	aktívne	zapojil	do	prípravy	a priebehu	summitu.	V záujme	toho	sa	u	nás	

uskutočňuje	viacero	ak-
cií,	 vrátane	 konferencie	
ministrov	 nášho	 regió-
nu	v Tatranskej	Kotline,	
makroregionálneho	 Ve-
rejného	 fóra	 v  Prahe,	
lobingu	 medzi	 minist-
rami	 životného	 prostre-
dia	 okolitých	 krajín,	 či	
dvoch	 tlačových	 konfe-
rencií	v samotnom	Riu.	
Bedřich	Moldan	sa	stáva	
jedným	z lídrov	príprav-
ného	 procesu	 Summitu	
Zeme	a	v	Riu	patrí	me-
dzi	 kľúčové	 osobnosti	
pri	 finalizácii	 a	 prezen-
tácii	 záverečných	 doku-
mentov.

Dobříš – prípravná fáza

Hovoriť	o	nej	sú	oveľa	povolanejší	iní	a	čiastočne	tak	už	aj	urobili.	Ja	by	som	chcel	využiť	pozíciu	člo-
veka	tak	trochu	zvonka	a	pripomenúť,	pod	akým	časovým	stresom	a	v návale	akých	iných	povinností	sa	
Josef	Vavroušek	rozhodol	toto	ambiciózne	podujatie	uskutočniť.

Samozrejme,	v prvom	rade	to	boli	povinnosti	súvisiace	s budovaním	a	vedením	vtedy	stále	ešte	nového	
úradu	a	zároveň	úlohy	člena	vlády,	ktorý	sa	neangažoval	len	vo	„svojej“	sfére	životného	prostredia.	Federál-
ny	výbor	nielen,	že	vznikal	ako	niečo	nové,	ale	celý	čas	svojej	dvojročnej	existencie	musel	úporne	bojovať	
o	svoje	miesto	na	slnku.	Bol,	ako	sa	ľudovo	hovorí,	medzi	dvoma	mlynskými	kameňmi.	Tým	jedným	bol	
vtedajší	federálny	minister	financií	a	už	vtedy	známy	anti-environmentalista,	Václav	Klaus.	Tým	druhým	
protagonisti	nadradenosti	republík	(najmä	Slovenska)	nad	federáciou,	ktorí	by	najradšej	oklieštili	kompe-
tencie	Federálneho	výboru	i	celého	Federálu	na	minimum.

Okrem	toho,	po	veľkých	zápasoch	a	pôrodných	bolestiach	konečne	začínal	prinášať	svoje	ovocie	proces	
prípravy	a	prijímania	právnych	environmentálnych	noriem	na	federálnej	úrovni.

Permanentne	 prebieha	 komunikácia	 JV	 s  ľuďmi	 podobného	 zamerania,	 myslenia	 a	 cítenia	 nielen	
v Československu,	ale	aj	v celej	Európe	i	za	jej	hranicami.	Aj	tesne	před	Dobříškou	konferenciou	bol	jeho	
hosťom	vtedajší	šéf	americkej	Agentúry	pre	ochranu	životného	prostredia.	Pamätám	si	to	najmä	preto,	
lebo	som	ho	mal	možnosť	v Prahe	i	na	ceste	do	Dobříše	sprevádzať.

Panelisté besedy k 20. výročí Dobříšské konference
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Dobříšske prísľuby

Vavroušek	sa	snažil	vtlačiť	dobříšskej	konferencii	svoj	pohľad	na	náš	kontinent,	chápaný	ako	jednotný,	
veľmi	krehký	ekosystém,	strádajúci	mnohými	environmentálnymi	problémami,	riešenie	ktorých	si	vyža-
duje	intenzívnu	a dobre	koordinovanú	starostlivosť,	a to	ako	na	národnej	tak	aj	na	medzinárodnej	úrovni.	
Ale	nielen	to.	Celoeurópske	snahy	o zlepšenie	životného	prostredia	na	našom	kontinente	sa	v Dobříši	po-
važovali	za	najsľubnejšiu	platformu	pre	žiaducu	integráciu	východnej	a západnej	Európy,	štyri	desaťročia	
od	seba	oddelenej	Železnou	oponou.	Malo	ísť	o integráciu	na	báze	spoločného	prechodu	na	trajektóriu	
trvalej	udržateľnosti.	Nikdy	predtým,	a žiaľ	ani	potom	–	napriek	všetkým	integračným	kampaniam	a „ri-
tuálom“	–	sa	táto	vízia	nezdala	byť	taká	reálna,	ako	práve	v časoch	Dobříše.

Svedčia	o	tom	aj	závery	dobříšskej	konferencie,	ktoré	boli	veľmi	sľubné.	Ministri	sa	o.i.	zaviazali:
•	 zlepšiť	Európsky	informačný	a monitorovací	systém	životného	prostredia	a urýchlene	ustanoviť	Eu-

rópsku	agentúru	pre	životné	prostredie,	ako	inštitúciu	Európskeho	spoločenstva	(dnešnej	EÚ	–	pozn.	
aut.),	ktorá	by	bola	otvorená	aj	pre	nečlenov	ES,

•	 koordinovať	 európsku	 legislatívu,	 programy	 a  politiku	 v  oblasti	 životného	 prostredia,	 vrátane	 regio-
nálnych	programov,	programov	pre	veľké	povodia	a  také	dopravné	 systémy,	ktoré	 rešpektujú	 životné	
prostredie,

•	 pokračovať	v diskusii	o zásadných	zmenách	v hierarchii	ľudských	hodnôt	a spôsoboch	správania	sa,
•	 zlepšiť	fungovanie	jestvujúcich	medzinárodných	organizácií,	zameraných	na	životné	prostredie	a in-

tegrovať	environmentálnu	dimenziu	do	systému	OSN,
•	 zintenzívniť	ochranu	prírody	v Európe,
•	 do	konca	r.	1993	publikovať	správu	„Stav	životného	prostredia	v Európe“	a v pravidelných	interva-

loch	ju	aktualizovať,
•	 zorganizovať	podobnú	pan-európsku	konferenciu	ministrov	životného	prostredia	vo	švajčiarskej	kon-

federácii.

Ako sa zámery z Dobříše uskutočňujú?

Čo	sa	z týchto	zámerov	podarilo	uskutočniť?	Pomerne	veľa,	aj	keď	vari	nič	nie	v ideálnej	podobe.	Poď-
me	po	rade:

Prvý	záväzok	 sa	 splnil	v podobe	vzniku	Európskej	 environmentálnej	agentúry	 so	 sídlom	v Kodani,	
ktorá	má	skutočne	celoeurópsku	pôsobnosť.	Do	života	sa	uviedli	nové	monitorovacie	mechanizmy,	o.i.	
systém	CORINE	LAND	COVER,	ktorý	slúži	na	vyhodnocovanie	stavu	zmien	využitia	zeme	a krajinnej	
pokrývky.

Určitý	pokrok	nastal	aj	vo	sfére	súvisiacej	s druhým	záväzkom.	Jednoznačne	sa	to	týka	rozšírenej	EÚ,	
ktorá	má	dnes	viac	ako	dvakrát	toľko	členov,	ako	v časoch	Dobríšskej	konferencie,	ale	aspoň	sprostredko-
vane	aj	ostatných	európskych	krajín,	signatárov	európskych	dohovorov,	či	dohovorov	EHK.

Vo	fungovaní	medzinárodných	inštitúcií,	zameraných	na	životné	prostredie,	veľký	pokrok	od	čias	Do-
bříše	nenastal.	K	reforme	OSN	podľa	predstáv	Josefa	Vavrouška	dosiaľ	nedošlo,	hoci	na	Svetovom	summi-
te	v Johannesburgu	sa k niečomu	podobnému	z iniciatívy	Európskej	únie	schyľovalo,	ale	napokon	-	najmä	
pre	odpor	Spojených	štátov	–	to	ani	tam,	ani	neskôr	nevyšlo.

Čo	viac-menej	funguje,	to	je	práve	už	spomínaný	proces	Životné prostredie pre Európu	na	pôde	Európ-
skej	hospodárskej	komisie	pri	OSN.

Piaty	záväzok	z	Dobříše	hovorí	o zintenzívnení	ochrany	európskej	prírody.	Tu	sú	výsledky	nejedno-
značné.	Európska	príroda	ďalej	chátra	a zvlášť	na	východ	od bývalej	Železnej	opony	čelí	novým	výzvam	
a hrozbám,	napríklad	zo	strany	automobilového	boomu,	nie	vždy	domyslenej	výstavby	a	trasovania	dia-
ľnic	 či	komerčného	cestovného	 ruchu.	Vo	 sfére	 inštitucionálnej	by	mala	v  tomto	 smere	byť	prínosom	
často	diskutovaná	sústava	území	európskeho	významu	Natura	2000,	keď	sa	lepšie	etabluje	v povedomí	
obyvateľov	členských	štátov	EÚ.
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Jednoznačne	sa	plní	záväzok	č.	6,	a to	v podobe	už	spomínaných	Dobříšskych	hodnotení,	ktoré	predstavujú	
unikátnu,	na	dáta, fakty	i	hodnotenia	bohatú	správu	o stave	životného	prostredia	Európy.	Dosiaľ	vyšli	štyri	takéto	
správy	a ostatnú	predstavili	na	Pan-európskej	konferencii	ministrov	životného	prostredia	v Belehrade	v r.	2007.

A po	7.	:	Od	Dobříše	sa	uskutočnila	nielen	konferencia	vo	švajčiarskom	Luzerne,	ale	po	nej	aj	ďalšie	
štyri:	v bulharskej	Sofii,	dánskom	Aarhuse, ukrajinskom	Kyjeve	a	srbskom	Belehrade.	Každá	z	nich	mala	
svoje	silnejšie	i slabšie	stránky,	ale	každá	z	nich	priniesla	niečo	nové,	niečo,	čo	systému	starostlivosti	o ŽP	
Európy	dáva	nové	kontúry	a pravidlá	(viac	pozri	napr.	Huba,	Nováček,	Růžička,	Rynda,	Šimice,	eds.,	
2005	a MŽP	ČR,	2009).

Ako	ste	si	možno	všimli,	vynechali	sme	zmienku	o plnení	záväzku	č.	3,	týkajúceho	sa	hodnôt	pre	udr-
žateľnú	budúcnosť.

Hodnoty pre udržateľnú budúcnosť

Vari	na	žiadnom	zo	spomenutých	bodov	programu	nezáležalo	Josefovi	Vavrouškovi	tak,	ako	práve	na	
tomto.	V rozširujúcej	sa	Európe	sa	síce	veľa	hovorí	o hodnotách,	ale	čím	ďalej	tým	viac	nad	nimi	víťazia	
kompromisy,	povrchné	postoje,	frázy	a pragmatické	záujmy.	A tak	to	vyzerá	aj	s tretím	záväzkom	z	Do-
bříše	a jeho	miestom	v európskej	environmentálnej	agende.	Už	na	nasledujúcej,	luzernskej	konferencii,	
tento	rozmer	v zameraní	ministerského	programu	chýbal.	Do luzernského	Memoranda,	ktorým	európski	
ochranári	apelovali	na	ministrov,	Josef	okrem	iného	napísal	aj	toto:

„Koreňom	všetkých	príčin	globálnych	environmentálnych	problémov	je	jeden	kľúčový	faktor:	konkrét-
ne	ľudské	hodnoty,	ktorými	je	presiaknutá,	alebo	determinovaná	naša	euroamerická	či	„severná“	kultúra.

Sebectvo,	hedonizmus	a ziskuchtivosť	sú	hlavným	hnacími	silami	„severných“	ekonomík,	ale	súčasne	
jedmi,	ktoré	otravujú	vzťahy	medzi	ľuďmi,	rovnako	ako	aj	medzi	ľudskou	spoločnosťou	a prírodou.

Vyhnúť	sa	nebezpečenstvám	plynúcim	z ďalšieho	znečisťovania	vzduchu	a vody,	sociálnych	výbuchov,	
anarchie,	 reťazových	bankrotov,	 násilia	 a  kriminality,	 ako	 aj	 ohromných	migračných	 vĺn,	 smerujúcich	
z Východu	na	Juh	na	jednej	strane	a odvrátiť	nebezpečenstvá	spojené	s pokračovaním	egoistického	a plyt-
vajúceho	západného	spôsobu	života	na	strane	druhej,	sa	dá	jedine	prostredníctvom	pan-európskej	koope-
rácie,	založenej	na	našom	zmysle	pre	solidaritu	a prirodzenú	zodpovednosť.

Musíme	nájsť	rovnováhu	medzi	ľudským	právami	a slobodou	na	jednej	strane	a ľudskou	zodpoved-
nosťou	za	ostatné	bytosti	a celú	planétu	Zem	na	strane	druhej,	medzi	individualizmom	a kolektivizmom,	
medzi	sebauspokojovaním	a rešpektovaním	prírody...

Úlohy,	o ktorých	hovoríme,	sú	pravdepodobne	najdôležitejšími	úlohami	našej	doby...“

Bolo	to	skvelé	a málokto	s tým	mohol	úprimne	nesúhlasiť.	A predsa.	Na	stretnutie,	kde	sa	malo	o tej-
to	časti	Memoranda	diskutovať,	nás	prišlo	 len	pár.	Podobne	dopadol	aj	pokus	vytvoriť	v celej	strednej	
a východnej	Európe	funkčnú	sieť	organizácií	pre	trvalo	udržateľný	život,	po	vzore	STUŽ-ky,	ktorú	stihol	
etablovať	v	Československu.	Josef	sa	v rámci	európskeho	ochranárskeho	hnutia	ocitol	tak	trochu	v pozícii	
generála	bez	vojska,	aj	keď	pri	jeho	húževnatosti	a zdravej	tvrdohlavosti	sa	dá	predpokladať,	že	keby	mu	
bolo	bývalo	dopriateho	viac	času,	bol	by	si	poradil	aj	touto	výzvou.

Obávam	sa,	že	to	pre	neho	bola,	po	zániku	Federálneho	výboru	pre	životné	prostredie	a rozpade	Čes-
koslovenska,	ďalšia	rana.	Viac	ako	Európa	ho	vtedy	pochopila	ochranárska	Amerika.	Manželia	Meadow-
sovci,	Amory	Lovins,	Hasel	Henderson,	Susan	Murcott	a	další.

Ale	prišlo	aj	zadosťučinenie,	ktorého	sa	Vavroušek,	žiaľ,	už	nedožil.	Keď	v roku	1995	vyšiel	historicky	
prvý	odpočet	stavu	európskeho	životného	prostredia,	v jeho	úvode	sa	písalo,	že	duchovným	otcom	celého	
procesu,	nazvaného	Životné prostredie pre Európu,	bol	práve	on.	Spomenutá	správa	má	výstižný	podtitul	–	
Dobříš	assessment	–	Dobříšske	hodnotenie	(Stanners	and Bourdeau,	eds.,1995).

Josefovu	 „hodnotovú	 iniciatívu“	 sme	 začali	 spolu	 s  Jirkom	Dlouhým	oživovať	 až	 v procese	príprav	
ďalšej	pamätnej	pan-európskej	konferencie,	ktorá	sa	konala	v dánskom	Aarhuse	v júni	r.	1998.	V samot-
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nom	Aarhus	bola	táto	iniciatíva	úspešná	a	valné	zhromaždenie	Európskeho	EcoFora	tu	odsúhlasilo	vznik	
tematickej	skupiny	Hodnoty pre trvalo udržateľnú budúcnosť,	ale	to	by	bolo	na	dlhšie	rozprávanie.	Z jej	
aktivít	spomeniem	aspoň	významný	podiel	na	zorganizovaní	bratislavského	strategického	mimovládneho	
stretnutia	pred	V.	konferenciou	v Kyjeve,	z ktorej	vzišla	Bratislavská	deklarácia.	Výzva	k hľadaniu	a	pre-
sadzovaniu	hodnôt	kompatibilných	s predstavou	udržateľného	spôsobu	života	predstavovala	jej	dôležitú	
súčasť	a	premietla	sa	aj	do	dokumentov	Ekofóra	z Kyjeva	i	Belehradu.

Záver: Dvadsiate výročie Dobříše ako výzva

Dvadsať rokov od Dobříše predstavuje viacnásobnú výzvu. V prvom rade nás toto výročie pobá-
da k bilancovaniu plusov a mínusov uplynulých dvoch dekád. A tiež k tomu, aby sme sa zamysleli 
nad tým, či sa v súčasnom Českej a Slovenskej republike nachádzajú ľudia, ktorí by mali odvahu 
a schopnosti s podobnou revolučnou iniciatívou prísť a vdýchnuť jej život.

Ale	najmä,	stavia	nás	pred	naliehavú	otázku:	ako	ďalej	v našich	dvoch	krajinách,	v našom	stredoeuróp-
skom	regióne,	ale	i v širšom	medzinárodnom	kontexte,	aby	sa	predsavzatia	prijaté	v roku	1991	na	dobříš-
skej	konferencii	a ideály	jej	iniciátora	stávali	stále	viac	a viac	realitou?
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5.2 Dobříš + 20 = viacnásobná výzva

(Tlačová správa k 20. výročiu dobříšskej konferencie)

Na	jar	1990	–	niekoľko	mesiacov	po	páde	Berlínskeho	múra	a po	konci	komunizmu	s strednej	Európe	
–	začínajú	na	stretnutiach	ministrov	životného	prostredia	v Dubline	a Bergene	vznikať	základy	systema-
tickej	celoeurópskej	spolupráce	v oblasti	ochrany	životného	prostredia	ako	na	oficiálnej	(vládnej	i	medzi-
vládnej),	tak	aj	na	mimovládnej	úrovni.	O púhy	rok	neskôr	-	21.–23.	júna	1991	–	dostáva	táto	ambícia	
konkrétnu	podobu:	 koná	 sa	 prvá	pan-európska	konferencia	ministrov	 životného	prostredia	na	 zámku	
Dobříš	 neďaleko	Prahy.	Paralelne	 sa	 uskutočňuje	 aj	 konferencia	 zástupcov	mimovládnych	organizácií.	
Vzniká	proces	Životné prostredie pre Európu,	ktorý	pod	egidou	EHS	pri	OSN	pokračuje	dodnes.

Iniciátorom	celého	tohto	podujatia	historického	významu	bol	vtedajší	československý	minister	život-
ného	prostredia	Josef	Vavroušek	a	záštitu	nad	konferenciou	prevzal	prezident	Václav	Havel,	ktorý	bol	aj	
aktívnym	účastníkom	celého	stretnutia.

O	tom,	že	 začiatky	 tohto	procesu	boli	 sľubné,	 svedčia	aj	 závery	dobříšskej	konferencie.	Ministri	 sa	
okrem	iného	zaviazali:
a)	 zlepšiť	 Európsky	 informačný	 a  monitorovací	 systém	 životného	 prostredia	 a  urýchlene	 ustanoviť	

Európsku	agentúru	pre	 životné	prostredie,	 ako	 inštitúciu	Európskeho	 spoločenstva,	ktorá	by	bola	
otvorená	aj	pre	nečlenov	ES/EÚ,

b)	 koordinovať	 európsku	 legislatívu,	 programy	 a  politiku	 v  oblasti	 životného	 prostredia,	 vrátane	
regionálnych	programov,	programov	pre	veľké	povodia	 a  také	dopravné	 systémy,	ktoré	 rešpektujú	
životné	prostredie,

c)	 pokračovať	v diskusii	o zásadných	zmenách	v hierarchii	ľudských	hodnôt	a spôsoboch	správania	sa,
d)	 zlepšiť	 fungovanie	 jestvujúcich	 medzinárodných	 organizácií,	 zameraných	 na	 životné	 prostredie	

a dôslednejšie	integrovať	environmentálnu	dimenziu	do	systému	OSN,
e)	 zintenzívniť	ochranu	prírody	v Európe,
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f )	 do	konca	r.	1993	publikovať	správu	Stav	životného	prostredia	v Európe	a v pravidelných	intervaloch	
ju	aktualizovať,

g)	 zorganizovať	 podobnú	 pan-európsku	 konferenciu	 ministrov	 životného	 prostredia	 vo	 Švajčiarskej	
konfederácii.

V poradí	druhá	konferencia	sa	uskutočnila	v apríli	1993	a	v	septembri	2011	sa	bude	konať	v už	siedme	
podobné	podujatie	v kazašskej	Astane.	A aj	ďalšie	ciele	a záväzky	sa	viac	či	menej	darí	plniť,	aj	keď	európ-
ska	príroda	naďalej	stráda	a náš	hodnotový	systém	je	stále	viac	neudržateľný	ako	udržateľný.

Ideály	z Dobříše	sa	po	skončení	ministerskej	misie	Josefa	Vavrouška	preniesli	najmä	na	mimovládnu	
pôdu.	V lete	1992	sa	na	báze	organizátorov	a aktívnych	účastníkov	dobříšskej	konferencie:	Josefa	Vav-
rouška,	Evy	Vavrouškovej,	Pavla	Šremera,	Jana	Káru,	Erazima	Koháka,	Jirího	a Jany	Dlouhých,	Mikuláša	
Hubu	a ďalších	začína	v Československu	rodiť	Spoločnosť	pre	trvalo	udržateľný	život	a na	európskej	úrov-
ni	štafetu	Dobříše	čím	ďalej	tým	viac	preberá	Európske	EcoForum.

Dvadsať	 rokov	od	Dobříše	predstavuje	 viacnásobnú	výzvu.	V prvom	 rade	nás	 toto	 výročie	pobáda	
k bilancovaniu	plusov	a	mínusov	uplynulých	dvoch	desaťročí.	A	tiež	k tomu,	aby	sme	sa	zamysleli	nad	
tým,	či	sa	v súčasnej	Českej	republike	a na	Slovensku,	ale	i	v širšom	stredoeurópskom	priestore	nachádzajú	
osobnosti,	ktoré	by	mali	chuť,	odvahu	a	schopnosti	s podobnou	revolučnou	iniciatívou	prísť	a	vdýchnuť	
jej	život.	A napokon	nás	výročie	Dobříše	stavia	pred	otázku,	ako	ďalej	s procesom	Životné prostredie pre 
Európu,	súc	bohatší	o dvadsať	rokov	skúseností,	úspechov	i sklamaní	a chudobnejší	o stratený	čas	a	pre-
márnené príležitosti.

Možno	by	20.	výročie	dobříšskej	konferencie	mohlo	byť	aj	ďalším	impulzom	k tomu,	aby	konečne	
vznikla	stredoeurópska	správa	Rímskemu	klubu.	Pred	desiatimi	rokmi	podnet	k niečomu	takému	prišiel	
v podobe	súboru	esejí	českých	a	slovenských	autorov	pod	názvom	Svet vnímaný srdcom Európy,	ale	ade-
kvátnej	reakcie	na	túto	iniciatívu	sme	sa	nedočkali,	hoci	krízami	zmietaný	svet	by	ju	dnes	potreboval	určite	
aspoň	tak,	ako	v čase	Dobříše,	či	desať	rokov	po	nej.	A to	ako	v rovine	vzájomne	previazaných	parciálnych	
problémov,	akými	 je	celoeurópska	 stratégia	ochrany	biodiverzity	a  starostlivosti	o	krajinu,	 integrovaná	
ochrana	veľkých	povodí	 (od	 zabezpečenia	dostatku	 zdravotne	nezávadnej	pitnej	 vody	až	po	prevenciu	
ničivých	povodní),	zlepšenie	kvality	ovzdušia	s dôrazom	na	obmedzenie	vypúšťania	skleníkových	plynov,	
veľké	technologické,	ekonomické	a sociálne	výzvy	v podobe	spoločnej	poľnohospodárskej,	energetickej	či	
dopravnej	politiky	s veľkým	dosahom	na	životné	prostredia,	až	po	spoločnú	európsku	environmentálnu	
politiku	a napĺňanie	Stratégie	trvalo	udržateľného	rozvoja	EÚ.	Pričom	za	všetkými	spomenutými	a mno-
hými	ďalšími	výzvami	je	jedno	nenaplnené	a prepočuté	posolstvo	z Dobříše:	o budúcnosti	nás	a nášho	
životného	prostredia	budú	rozhodovať	hodnoty,	ktoré	vyznávame	a ktorými	sa	riadime	v každodennom	
živote.	Pokiaľ	 tieto	nebudú	v  súlade	 s predstavou	 ekologicky	 citlivého	 a  environmentálne	 efektívneho	
spôsobu	existencie,	dovtedy	naša	nádej	na	udržateľnú	budúcnosť	bude	len	ilúziou.

Jiří Dlouhý (predseda STUŽ/ČR), Mikuláš Huba (predseda STUŽ/SR) Praha, Bratislava 21. 6. 2011

5.3 Úvaha o významu Dobříšské konference

(Příspěvek na semináři STUŽ a Amerického centra Velvyslanectví USA dne 13. 6. 2011)

	Čas	dvaceti	let	od	Dobříšské	konference	prověřil,	v čem	byla	tak	významná	–	i	když	možná	po	dalších	
x-letech	ještě	zjistíme	(či	naši	následovníci	zjistí)	další	významné	počiny,	které	v ní	měly	počátek.

Josef	Vavroušek	ve	své	řeči	na	Dobříšské	konferenci	vytýčil	 tři	základní	cíle,	které	konference	bude	
sledovat	v zájmu	environmentální	integrace	Evropy:
1.	 Podstatné	zlepšení	existujících	evropských	institucí	ochrany	a	obnovy	ŽP
2.	 Vytvoření	a	periodické	revize	programu	ŽP	pro	Evropu
3.	 Hledání	lidských	hodnot	a	environmentální	etiky	pro	udržitelný	rozvoj

Ve	svém	příspěvku	se	budu	snažit	podívat,	jak	tyto	cíle	byly	naplněny	a	v některých	případech	i	přesa-
ženy,	v jiných	naopak	na	jejich	naplnění	stále	ještě	čekáme.	Budu	se	snažit	jen	o	stručný	souhrn,	neboť	již	
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v příspěvcích	panelistů	zaznělo	podrobné	rozčlenění,	co	všechno	Dobříšská	konference	přinesla.

Jako	hlavní	její	přínosy	vidím	tyto:
•	 Podstatné	zesílení	spolupráce	Východ–Západ	v environmentální	oblasti	(a	nejen	v ní).
•	 Příspěvek	k	integraci	Evropy	v	ochraně	ŽP	i	širší	celkové	integraci.
•	 Demokratický	přístup	k	ochraně	ŽP.
•	 Partnerství	mezi	státními	organizacemi	a	nevládním	sektorem.
•	 Zintenzivnění	spolupráce	mezi	nevládními	organizacemi	v	Evropě.
•	 Důraz	na	hodnoty	lidské	civilizace	a	etiku	a	z	nich	vyplývající	udržitelný	rozvoj.
•	 Inspirace	pro	další	země	a	kontinenty.
•	 Získávání	zkušeností	a	inspirace	pro	nás.

K spolupráci a integraci

Pokud	se	podíváme	na	přínos	k spolupráci	a	integraci	(a	leckdy	nejen	v environmentální	oblasti,	proto-
že	měla	širší	dopad),	je	zřejmý	z dalšího	pokračování,	vzniku	celého	procesu	Životní	prostředí	pro	Evropu,	
kdy	po	zakládající	konferenci	na	Dobříši	v červnu	1991	následovaly	druhá	meziministerská	konference	
v Lucernu	v r.	1993,	třetí	konference	v Sofii	v r.	1995,	čtvrtá	v Aarhusu	(1998),	pátá	v Kyjevě	(2003)	
a	šestá	v Bělehradě	v	r.	2007).	Letos	v září	se	pak	uskuteční	již	sedmá	konference	v kazašské	Astaně.	Po	
pravděpodobně	nejpodnětnější	konferenci	v Aarhusu	došlo	sice	k oslabení	procesu,	jeho	zformalizování	
a zneefektivnění,	takže	před	a	hlavně	po	Bělehradské	konferenci	došlo	k jednáním	o	reformě	celého	pro-
cesu.	O	potřebné	reformě	se	nyní	bude	jednat	v Astaně.

Strategie, programy a projekty

Velký	význam	mělo	postupné	vypracování	strategií	a	programů	pro	Evropu	či	její	části,	o	mnohých	se	
začalo	uvažovat	právě	už	na	Dobříšské	konferenci.	Z některých	programů	pak	bylo	realizováno	mnoho	
projektů,	jako	tomu	bylo	v případě	Akčního	plánu	pro	životní	prostředí	pro	Střední	a	Východní	Evropu,	
projednaného	na	konferenci	v Lucernu	v r.	1993.

V Lucernu	bylo	ostatně	přijato	i	Rozšíření	programu	hodnocení	stavu	a	politiky	ŽP	OECD	na	země	
s ekonomikou	v	přechodu	a	projednány	i	základy	Akčního	programu	životního	prostředí	pro	Evropu,	celý	
program	byl	pak	přijat	na	Sofijské	konferenci	v r.	1995.

Z dalších	strategií	je	možno	zmínit	Celoevropskou	strategii	biologické	a	krajinné	rozmanitosti	připra-
venou	v Radě	Evropy	1994	a	projednanou	na	Sofijské	konferenci	v r.	1995.	Velký	význam	měla	iniciace	
přijetí	Strategie	EHK	OSN	pro	výchovu	k	udržitelnému	rozvoji	na	Kyjevské	konferenci	v r.	2003	(přijaté	
na	zvláštní	konferenci	ve	Vilniusu	v r.	2005)	a	následně	projednané	implementaci	i	za	účasti	některých	
ministrů	školství	na	Bělehradské	konferenci	v r.	2007.	Pro	země	dále	na	východ	od	nás	pak	byla	důležitá	
Strategie	pro	životní	prostředí	zemí	Východní	Evropy,	Kavkazu	a	Střední	Asie	přijatá	v	Kyjevě	2003,	byť	
jen	jako	rámcová.

Z dalších	dílčích	strategií	uvádím	jen	Pan-evropskou	strategii	pro	vyřazení	olovnatého	benzinu	z Aar-
huské	konference	–	abychom	si	uvědomili,	že	i	prosazení	dnes	takové	samozřejmosti	bylo	na	celoevropské	
úrovni	přijato	až	v r.	1998.

Právní nástroje, mnohostranné environmentální smlouvy

Velmi	důležitá	byla	inspirace	v rozvíjení	právních	nástrojů	pomocí	mnohostranných	environmentál-
ních	smluv.	V prvé	řadě	takovou	velkou	inspirací	byla	Aarhuská	úmluva	o	přístupu	k	informacím,	účasti	
veřejnosti	na	rozhodování	a	přístupu	k	právní	ochraně	v	záležitostech	ŽP	z r.	1998.	Na	ni	navazoval	např.	
Protokol	o	těžkých	kovech	a	persistentních	organických	polutantech	k	Aarhuské	úmluvě	přijatý	též	v Aar-
husu	v r.	1998.	Velmi	důležitý	byl	i	Protokol	o	hodnocení	dopadů	strategií,	programů	a	koncepcí	na	ŽP	
k	Espoo	úmluvě	EHK	OSN,	přijatý	v Kyjevě	v r.	2003.	Jako	příklad	úmluvy	pro	geograficky	vymezenou	
oblast	Evropy	je	možno	uvést	Rámcovou	úmluvu	o	ochraně	a	udržitelném	rozvoji	Karpat,	přijatou	též	na	
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Kyjevské	konferenci	v r.	2003.	Tamtéž	byl	přijat	i	důležitý	Protokol	o	odpovědnosti	a	náhradě	škod	způ-
sobených	účinky	průmyslových	havárií	přesahujícími	hranice	států	na	přeshraniční	vody	k	Úmluvě	EHK	
OSN	o	vodách.	Ve	výčtu	bychom	mohli	pokračovat,	uvedl	jsem	zde	jen	dle	mého	názoru	nejdůležitější	
smlouvy	a	protokoly.

Institucionální pokrok

Dobříšská	konference	 též	 iniciovala	 snahy	po	zkvalitnění	mezinárodní	 správy	životního	prostředí	–	
v Evropě	i	ve	světě	(včetně	návrhu	nové	světové	správy).	Rozhodně	podstatně	přispěla	k	Lepší	spolupráci	
mezi	ministerstvy	životního	prostředí:	V r.	1991	se	spolupráce	teprve	začínala	a	tak	jednání,	kde	se	sešli	
ministři	bylo	mocným	impulzem	pro	navázání	spolupráce.	V rámci	Dobříšského	procesu	pak	došlo	na	
společné	iniciativy	i	s	jinými	ministerstvy	(např.	při	přípravě	strategie	vzdělávání	k udržitelnému	rozvo-
ji	mezi	ministerstvy	školství	a	životního	prostředí).	Tím,	že	Josef	Vavroušek	do	procesu	zapojil	 i	čelné	
představitele	mezinárodních	organizací,	došlo	následně	k	 zlepšení	 spolupráce	mezi	mezinárodními	or-
ganizacemi	(např.	EHK	OSN,	OECD,	UNEP,	WB),	ty	se	pak	podílely	i	na	programech	a	projektech,	
iniciovaných	Dobříšským	procesem	založení	Evropské	environmentální	agentury	(EEA)	sice	již	předtím	
rozhodlo	Evropské	společenství,	ale	důraz	Dobříšské	konference	na	její	vytvoření	určitě	urychlil	její	vznik	
(např.	nutnost	vypracování	zprávy	o	životním	prostředí	Evropy).	Původní	představa	Josefa	Vavrouška	byla	
daleko	ambicióznější	–	představoval	si	ji	jako	organizaci,	obdobnou	Agentuře	ochrany	životního	prostředí	
USA	(US	EPA),	tj.	s povolovacími	i	prosazovacími	pravomocemi,	to	se	však	v Evropě	tvořené	mnoha	su-
verény	nepodařilo,	vznikla	proto	agentura	monitorující	a	reportující	o	stavu	životního	prostředí	v Evropě.

Nové nástroje a procedury k zajištění demokratického přístupu

Jedním	z nejdůležitějších	výsledků	dobříšské	konference	a	hlavně	pak	následného	procesu	byla	snaho	
po	 zajištění	demokratického	přístupu	k ochraně	 životního	prostředí.	V prvé	 řadě	 to	bylo	 zabezpečení	
práva	na	informace	o	stavu	životního	prostředí	Aarhuskou	úmluvou	v r.	1998	a	protokolem	o	registru	
přenosů	a	úniků	polutantů	(PRTR)	v Kyjevě	(2003).	Účast	veřejnosti	při	rozhodování	jako	samostatná	
část	Aarhuské	úmluvy	byla	v evropských	zemích	implementována	při	posuzování	vlivů	činností	na	životní	
prostředí	(EIA)	a	neméně	pak	při	posuzování	vlivů	koncepcí	na	životní	prostředí	(SEA)	–	zde	dokonce	
byl	přijat	i	protokol	o	strategickém	posuzování	vlivů	na	životní	prostředí	v Kyjevě	v r.	2003.	Významným	
počinem	byl	příklad	zapojení	nevládního	sektoru,	které	pokračuje	už	od	Dobříšské	konference	–	nevládní	
organizace	pořádají	paralelní	konference,	k programu	i	jednotlivým	projednávaným	otázkám	se	vyjadřují	
zástupci	nevládních	organizací,	na	evropské	úrovni	Ekofóra	a	Evropské	environmentální	kanceláře	(EEB)	
i	další.

Zlepšení monitoringu, reportingu a vyhodnocování

Do	poloviny	devadesátých	let	neexistovalo	dostatečně	podrobné	hodnocení	stavu	životního	prostředí	
v Evropě,	pokročilé	státy	měly	vlastní	hodnocení	svého	území,	horší	situace	byla	v ostatních	státech.	Právě	
na	základě	požadavku	Dobříšké	konference	vzniklo	první	takové	hodnocení	„Evropské	životní	prostředí:	
Dobříšské	hodnocení“,	připravené	nově	vzniklou	Evropskou	environmentální	agenturou	(EEA)	a	Progra-
mem	pro	životní	prostředí	OSN	(UNEP)	pro	následnou	konferenci	v Sofii	v r.	1995.	Nyní	již	je	připra-
veno	5.	Hodnocení	pro	konferenci	v Astaně.

	Nutno	zdůraznit,	že	v	rámci	EU	v	této	oblasti	nastal	velký	pokrok,	v prvé	řadě	kontinuální	práci	Ev-
ropské	environmentální	agentury,	která	sjednocuje	metodiky	a	působí	pro	širší	prostor	Evropy,	než	jen	
pro	oblast	EU.	Samozřejmě	to	má	vliv	i	na	zkvalitnění	práce	v úrovni	jednotlivých	států.

Budování křehkého partnerství státní organizace – nevládní neziskový sektor

Toto	partnerství	pokračuje	po	příkladu	paralelní	konference	NGO	v	Přestavlkách	a	v	Dobříši.

Má	samozřejmě	peripetie,	ale	na	evropské	úrovni	byl	takto	zachován.	To	má	svůj	význam	i	pro	jednot-
livé	státy,	kde	nepanuje	velká	vůle	po	partnerství.	Vzpomínám,	jak	našim	environmentálním	nevládním	
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organizacím,	na	které	koncem	devadesátých	let	ministerstvo	vnitra	hledělo	jako	na	ekoteroristy	(viz	do-
bový	tisk)	byla	velkou	oporou	tehdy	přijatá	Aarhuská	úmluva	o	přístupu	k	informacím,	účasti	veřejnosti	
na	rozhodování	a	přístupu	k	právní	ochraně	v	záležitostech	ŽP.	K partnerství	přispívají	kulaté	stoly	na	
následných	konferencích	jako	pokračování	spolupráce,	zahájené	v Dobříši.	Důležitý	je	podíl	NGOs	na	
přípravách	dokumentů,	právních	předpisů,	strategií,	projektů	i	následných	konferencí.	Nově	napomáhají	
partnerství	regionálních	environmentálních	center	pro	životní	prostředí	(REC)	v	zemích	Východní	Evro-
py,	Kavkazu	a	Střední	Ázie	(země	VEKSA),	po	vzoru	úspěšné	práce	REC	v Szentendre	u	Budapešti	pro	
země	střední	Evropy	a	posléze	i	Jihovýchodní	Evropy.

Spolupráce nevládního sektoru v Evropě

Poněkud	netradičně	mezivládní	konference	ministrů	životního	prostředí	přispívají	i	k spolupráci	ne-
vládního	sektoru	v Evropě	–	což	ostatně	začalo	již	Dobříšskou	a	Přestavlckou	konferencí.	Tehdy	představi-
telé	nevládních	organizací	jednali	separátně	v Přestavlkách,	dokonce	vypracovali	i	své	vlastní	prohlášení,	se	
kterým	pak	seznámili	meziministerskou	konferenci	na	Dobříši.	A	s ministry	pak	diskutovali	též	o hodno-
tách	a	etice.	Na	základě	takového	společného	setkání	ministrů	a	nevládních	organizací	v Dobříši	následně	
vzniklo	Eco-Forum	evropských	nevládních	organizací	v environmentální	oblasti.	Spolupráce	v celé	Evro-
pě	(resp.	prostoru	zemí	EHK	OSN)	byla	důležitá	od	samého	počátku	jako	přenos	know	how	ze	západních	
organizací	k těm	čerstvě	vznikajícím	ve	střední	a	východní	Evropě	až	střední	Asii.	Zatím	nejvýznamnějším	
výsledkem	takové	spolupráce	je	vypracování	podkladů	a	prosazení	Aarhuské	úmluvy	o přístupu	k	infor-
macím,	účasti	veřejnosti	a	přístupu	k	právní	ochraně	v	záležitostech	ŽP	(1998).

Hodnoty, etika a udržitelný rozvoj

Pravděpodobně	nejdůležitější	m	počinem	Dobříšké	konference	bylo	zahájení	diskuze	nad	hodnotami	
a	etikou,	slučitelnými	s trvale	udržitelným	rozvojem	za	účasti	jak	ministrů,	tak	i	filosofů,	reprezentantů	
mezinárodních	i	nevládních	organizací.	Přestože	měla	diskuze	a	výzkum	pokračovat	(jak	bylo	vtěleno	i	do	
závěrů	konference),	další	konference	už	toto	téma	nerozvíjely.	Přitom	jak	jsou	hodnoty	a	etika	důležité,	
můžeme	vidět	na	příkladu	vývoje	našeho	státu-bohužel	negativa	způsobená	absencí.	Mírný	pokrok	nastal	
v hledání	cest	udržitelného	rozvoje,	zvláště	vzdělávání	k udržitelnému	rozvoji,	ale	opět	zde	chybí	praktická	
implementace.

Inspirace pro další země, kontinenty a OSN

Pro	ty,	kteří	se	účastní	různých	celosvětových,	či	mezinárodních	jednání	není	asi	toto	zařazení	význa-
mu	Dobříšské	konference	překvapením.	Ostatní	kontinenty	samozřejmě	sledují,	jak	probíhá	spolupráce	
v oblasti	životního	prostředí	v Evropě,	obecně	je	Evropa	brána	dosti	za	vzor,	zvláště	po	zbrzdění	vývoje	
v environmentální	oblasti	v USA	za	Bushovy	administrativy.	Proto	je	snaha	o	využité	zkušeností	z celého	
Dobříšského	procesu,	příp.	jeho	určitých	počinů.	Je	sledována	praxe	a	naplňování	dobrovolných	a	závaz-
ných	nástrojů	celoevropské	politiky	ochrany	životního	prostředí.	Zvláště	jsou	inspirací	některé	mnoho-
stranné	úmluvy	EHK	OSN	dojednané	v rámci	Dobříšského	procesu	a	jsou	snahy	je	převést	i	do	dalších	
kontinentů,	např.	v rámci	OSN.	Příkladem	pro	ostatní	kontinenty	je	spolupráce	na	ochraně	životního	
prostředí	mezi	státním	a	nevládním	sektorem.	Dobříšské	konference	též	znamenala	velkou	inspiraci	ke	
zkvalitnění	mezinárodní	 správy	 životního	prostředí	–	 Josef	Vavroušek	navrhl	 vznik	 světové	organizace	
ochrany	životního	prostředí	ať	již	jako	přímá	část	OSN	po	její	reformě	anebo	jako	samostatné	organizace.	
Diskuze	ke zkvalitnění	stále	probíhají,	zatím	však	pro	odpor	některých	vlád	však	zatím	hmatatelných	vý-
sledků.	Je	to	však	natolik	zásadní	otázka	pro	svět,	kde	životní	prostředí	nezná	hranic,	že	návrhy	z Dobříše	
budou	nastolovat	tuto	otázku	stále.

Získávání zkušeností a inspirace pro nás

Už	samotná	příprava	a	natož	pak	průběh	a	pokračování	procesu	byly	tehdy	pro	nás	novou	a	velkou	
příležitostí	a	výzvou,	s organizováním	akcí	na	takové	úrovni	zde	nebyly	zkušenosti	(tak	brzy	po	změně	
režimu).	Bylo	to	velkou	školou	jak	pro	pracovní	skupinu	k přípravě	meziministerské	Dobříšské	konfe-
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rence	(J.	Káru,	J.	Dlouhého,	J.	Dlouhou	a	J.	Pospíšilovou),	tak	pro	další	pracovníky	Federálního	výboru	
životního	prostředí,	ale	i	další-účastníky	z	MŽP	ČR,	Slovenské	komise	pro	životní	prostředí,	parlamentů,	
nevládních	organizací	i	jiných.	Bylo	navázáno	mnoho	nových	kontaktů,	byly	uzavřeny	některé	bilaterální	
dohody	o	spolupráci.	Samozřejmě	pak	pozice	Československa	a	následně	České	republiky	byla	při	dalších	
mezinárodních	jednáních	daleko	lepší.	Už	za	necelý	rok	se	dokonce	uskutečnila	konference	v Tatranských	
Matliarech	za	účasti	ministrů	sousedních	zemí,	pokračovala	bilaterální	i	multilaterální	spolupráce	apod.	
Vzhledem	k tomu,	že	západní	země	měly	v ochraně	životního	prostředí	náskok,	bylo	pro	nás	velmi	inspi-
rativní	slyšet	např.	velmi	věcný	příspěvek	prezidenta	Švýcarské	konfederace	pana	Cotiho	o	konkrétních	
cestách	zlepšení	životního	prostředí	Evropy,	měli	jsme	možnost	podílet	se	na	jednáních	k přípravě	mezi-
národních	dohod	apod.	Velmi	podnětná	byla	např.	příprava	Aarhuské	úmluvy.	Obohacující	byly	diskuze	
k hodnotám	a	etice,	vedoucí	k udržitelnému	rozvoji-uvědomme	si,	že	to	bylo	teprve	v době	přípravy	na	
Světovou	konferenci	o	životním	prostředí	a	rozvoji	v Rio	de	Janeiro	a	problematika	trvale	udržitelného	
rozvoje	zde	byla	velmi	nová.

Závěrem	se	podívejme	na	základě	výše	uvedených	přínosů,	jak	se	naplnily	či	plní	tři	cíle,	které	stanovil	
na	Dobříšské	konferenci	Josef	Vavroušek.

První cíl	–	podstatné	zlepšení	existujících	evropských	institucí	ochrany	a	obnovy	ŽP	je	splněn	zčásti,	
lepší	situace	je	v zemích	EU,	další	pokračování	procesu	se	soustřeďuje	na	země	VEKSA.	V rámci	EU	pracu-
je	již	Evropská	environmentální	agentura,	ta	však	nemá	legislativní,	rozhodovací	a	prosazovací	pravomoce.

Druhý cíl	–	vytvoření	a	periodické	revize	programu	ŽP	pro	Evropu	byl	do	určité	míry	splněn,	pro-
gram	vznikl	(Sofie	1995),	byly	vypracovány	akční	plány	–	nejprve	pro	střední	a	východní	Evropu	(Lucern	
1993),	pak	na	konferenci	v Kyjevě	(2003)	rámcová	strategie	pro	životní	prostředí	zemí	VEKSA.	Další	po-
kračování	procesu	nyní	podléhá	revizi	zaměřené	ve	směru	zajištění	implementace	přijatých	dohod	a	strate-
gií	a	zapojení	soukromého	sektoru	do	procesu,	o	výsledné	revizi	by	měla	rozhodnout	konference	v Astaně	
v září	2011.	Rozhodnutí	přijatá	na	konferenci	ovlivní	významnou	měrou	další	pokračování	procesu.	Buď	
bude	pokračovat	velmi	formální	zbyrokratizovaný	proces,	anebo	ve	smyslu	počátků	v Dobříši	a	odkazu	
Josefa	Vavrouška	se	zaměří	na	účinnou	spolupráci,	vedoucí	k zlepšení	životního	prostředí	a	nasměrování	
k udržitelnému	rozvoji.

Hledání	lidských	hodnot	a	environmentální	etiky	pro	udržitelný	rozvoj	bylo třetím podstatným cí-
lem,	který	pro	proces	spolupráce	v Evropě	vytýčil	Josef	Vavroušek.	Bohužel	po	slibném	začátku	v Dob-
říši,	kde	tomuto	cíli	byla	věnována	velká	pozornost,	další	konference	se	 již	tomuto	tématu	nevěnovaly	
(s výjimkou	pokusů	representantů	nevládních	organizací	vrátit	tuto	agendu	zpět).	Přitom	je	zřejmé,	že	
bez	zásadní	změny	hodnotových	orientací	se	nepodaří	docílit	nasměrování	celé	společnosti	k trvale	udrži-
telnému	rozvoji,	jehož	součástí	je	i	důsledná	ochrana	životního	prostředí.	Takže	nyní	bude	záviset	na	vý-
sledcích	konference	v Astaně,	zda	revize	procesu	životní	prostředí	pro	Evropu	přinese	ve	svých	důsledcích	
i	zaměření	se	na	nejpodstatnější	příčiny.

Pavel Šremer

5.4 Vzpomínky na Dobříš

(Příspěvek na semináři STUŽ a Amerického centra Velvyslanectví USA dne 13. 6. 2011)

Přátelé	vážení	a	milí,

před	dvaceti	lety	jsem	si	na	dobříšské	konferenci	nepřipadal	vůbec	jako	účastník	„významný“,	jak	jste	
mě	označili	v pozvánce	na	toto	setkání,	nýbrž	jen	zmatený.	Teprve	před	necelým	rokem	jsem	se	tehdy	
vrátil	ze	čtyřicetiletého	exilu	ve	Spojených	státech.	Vůbec	jsem	neznal	československé	a	evropské	reálie	
–	a	najednou	jsem	měl	mluvit	za	československou	delegaci	na	konferenci	evropských	ministrů.	K tomu	
všemu	jsem	snad	jako	jediný	přítomný	nebyl	odborný	ekolog.	Byl	jsem	a	dosud	jsem	odborný	filosof.	Za	
svůj	úkol	jsem	považoval	a	dodnes	považuji	filosofickou	reflexi	lidské	situace,	ne	manipulaci	přírody	–	
a k tomu	jsem	znal	spíš	než	československou	situaci	tehdejší	situaci	americkou.
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Tehdejší	média	údajného	civilizačního	„předvoje“,	Spojených	států,	předkládala	dynamiku	světového	
dění	převážně	prismatem	zápolení	svobodného	tržního	hospodářství	s nesvobodou	bezbožného komunis-
mu.	Jako	nejmocnější	zbraň	svobodného světa svobodného světa – který zahrnoval mj. Generalissima Franca – 
uváděla	média	„Růst“,	tedy	neomezené	stupňování	hmotné	spotřeby,	včetně	zbrojení.	„Pokrok“	znamenal	
nekonečný	nárůst	lidské	náročnosti,	početnosti	a	nebezpečnosti.	Pokud	se	ekologie	vůbec	dostala	k slovu,	
zbyl	jí	jen	úkol	zajistit	dlouhodobý	přísun	surovin	k umožnění	nekonečného	růstu	či	nanejvýš	pečovat	
o vybrané	části	přírody	jako	parky	kultury	a	oddechu.	Cokoliv	bylo	nad	to,	to	média	odepsala	jako	čirou	
poesii.

V akademických	kruzích	ekologických	nadšenců,	ve	kterých	jsem	se	až	do	svého	návratu	pohyboval,	
převládal	jiný	názor.	Tam	se	nám	zdálo,	že	obratem	k Růstu	lidstvo	vsadilo	na	sebevražednou	kartu.	Neko-
nečný	nárůst	početnosti	a	náročnosti	v konečném	světě	nutně	vede	ke	zhroucení	přírodních	předpokladů	
lidské	civilizace.	Pokud	cíle	zůstává	nekonečný	Růst,	pak	výkonnější	technologie	jen	oddalují	nevyhnu-
telný	výsledek.

Ekologická	 otázka	 se	 nám	proto	 jevila	 především	 jako	 otázka	morální.	 Pokud	má	 civilizace	 přežít,	
lidstvo	nevystačí	se	zaměřením	na	nekonečný	nárůst	hmotné	spotřeby.	Potřebuje	zaměřit	své	snažení	na	
hodnoty	slučitelné	s trvalou	udržitelností	života.	Potřebuje	hledat	své	životní	napojení	v hodnotách,	které	
nezatěžují	společenství	všeho	života	nadměrně	–	na	kulturní	lidství,	na	sociální	spravedlnost	pro	bědné	
a na	spotřební	střídmost	pro	nabubřené.

To	byly	myšlenky,	které	v Československu	daleko	lépe	a	daleko	důsledněji	promýšlel	náš	první	a	po-
slední	československý	ministr	životního	prostředí	Josef	Vavroušek.	Pro	toho	ekologie	nevycházela	z tech-
nického	problému	surovinných	zdrojů,	nýbrž	ze	schweitzerovské	úcty	k životu.	Ke	všemu	životu.	Chá-
pal,	že	to,	čemu	jsme	tehdy	říkali	„ekologie“	a	dnes	označujeme	jako	environmentalismus,	je	především	
otázkou	hodnot,	na	které	zaměříme	svoji	civilizaci.	Až	druhotně	je	to	otázka	technických	postupů,	které	
užijeme	k jejich	realizaci.	Mé	filosofické	vývody	s jeho	postoji	plně	souzněly.	Snad	i	proto	-	a	ne	jen	proto,	
že	jednacím	jazykem	konference	byla	moje	druhá	mateřština,	zatím	co	moji	kolegové	měli	od	třetí	třídy	
povinnou	ruštinu	–	mě	Josef	Vavroušek	pozval,	abych	vystoupil	v plenární	diskusi	jménem	československé	
delegace.

Tak	či	onak,	konference,	kterou	jsme	navzdory	všem	obtížím	prvního	roku	svobody	zrealizovali,	ne-
zapřela	svůj	původ	z brontosauřího	vejce.	Československo	v zastoupení	Josefa	Vavrouška,	Ivana	Dejmala	
a  jejich	 přátel	 vystoupilo	 v  diskusi	ministrů	 životního	 prostředí	 (mojí	 angličtinou)	 s morální	 výzvou:	
chápat	ekologii	jako	otázku	lidských	hodnot	sladitelných	s trvalou	udržitelností	lidského	soužití	se	vším	
životem	této	země.	Z našeho	vystoupení	zazněla	ozvěna	Masarykova	pojetí	života	jako	růstu	k plnohod-
notnému	lidství	čili	„humanitě“,	české	cítění	dlouho	utlačovaného	lidu	pro	sociální	spravedlnost	a	přímo	
pohádková	česká	láska	k zemi	a	všemu	jejímu	životu.	V tom	smyslu	to	byl	příspěvek	hluboce	českosloven-
ský	–	a zároveň	obecně	světový.	Neřešil	jen	otázku	životního	prostředí	na	území	Československé	republi-
ky,	nýbrž	otázku	lidských	hodnot	v rámci	ohroženého	světa	všeho	života.	Jako	naše	první	vystoupení	na	
mezinárodním	fóru	po	půl	století	poroby	to	byl	významný	a	jasný	krok.

Daleko	ovšem	nedošel.	Objektivně	se	sice	osou	politické	dynamiky	světa	rychle	stávalo	zápolení	o	svo-
bodu,	práva	a	potřeby	člověka	proti	úsilí	soustředěné	ekonomické	moci	o	maximalizaci	zisku.	U	nás	však	
léta	propagandy	vykonala	své.	Zápas	o	svobodu	člověka	nahradil	v Československu	dravý	boj	o	neomeze-
nou	svobodu	trhu	bez	ohledu	na	svobodu	člověka.	Ostatně	bojový	přístup	k budování	nového	světa	posílil	
i	nástup	Ronalda	Regana	a	Margaret	Thatcherové	k moci.	Ve	Spojených	státech	se	to	projevilo	postupným	
odbouráváním	Rooseveltova	odkazu	sociálně	odpovědné	demokracie.	U	nás	dnes	dochází	k podobnému	
vývoji,	jen	s mírným	zpožděním.	Představa	ekologické	odpovědnosti	vůči	všemu	životu	se	vytrácí	z veřej-
ného	povědomí	ještě	výrazněji,	než	otázka	sociální	odpovědnosti	vůči	lidskému	životu.

Sloužíme	tu	tedy	dnes	requiem	nad	odkazem	dobříšské	konference?	Chci	věřit,	že	ne.	Jaderná	katast-
rofa	v japonské	Fukušimě	by	se	mohla	stát	tím,	co	Ivan	Dejmal	blahé	paměti	kdysi	označil	jako	katastrofu 
středního doletu, která	lidstvo	nezničí,	avšak	probudí	je	z konsumního	opojení.	Zároveň	kolem	sebe	zazna-
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menáváme	rozčarování	s vládou	neviditelné	ruky	a-sociálního	státu.	Pokud	dojde	k propojení	ekologic-
kého	a	sociálního	svědomí	s uvědoměním,	že	násilí	není	nástroj	politiky,	nýbrž	její	protiklad,	je	možné,	
že	se	ještě	podaří	zvrátit	sebeničivé	zaměření	na	svobodu	maximálního	zisku	a	nahradit	je	zaměřením	ke	
svobodě	soužití	v úctě	a	dobré	vůli	se	světem	našich	bližních	i	světem	všeho	života.	Pokud	ano,	nebude	
zcela	neoprávněné	říci,	že	základní	kámen	jsme	pomohli	položili	u	nás	na	Dobříši.

Prof. Erazim Kohák, Centrum globálních studií Akademie věd ČR a FF UK

6 Národní park Šumava

6.1 Dva programy pro jeden národní park aneb Bez hněvu a zaujatosti

(Převzato z Českobudějovického deníku)

Na	Šumavě	 existuje	několik	konfliktních	 témat,	 která	byla	do	 značné	míry	uměle	 vyhrocena.	Tím	
prvním	je	ponechání	části	národního	parku	bez	přímých	zásahů	člověka	a	to	i	v případě	výskytu	kůrovce.	
Jde	o	způsob	ochrany,	který	se	celá	léta	praktikuje	v sousedním	Bavorském	národním	parku	na	naprosté	
většině	jeho	území	(určitě	na	70	%)	a	který	tam	bude	do	roku	2027	bezvýjimečný.	Vliv	tohoto	přístupu	
u	sousedů	se	logicky	musel	odrazit	u	nás	–	na	části	našeho	národního	parku.	Bylo	by	nesmyslné	postupo-
vat	jinak.	Leda	jako	schválnost	nebo	lepší	poznání.	K tomu	prvnímu	jsme	se	naštěstí	nesnížili	a	to	druhé	
nemáme.	Navíc	je	tento	postup	podporován	i	Mezinárodní	unií	pro	ochranu	přírody	(IUCN)	sdružující	
vládní	i	nevládní	organizace	a	vědeckou	částí	Rady	národního	parku.

Dalším	střetem	zájmů	je	přístupnost	některých	lokalit	vyžadující	přísnou	ochranu	kvůli	výskytu	tetře-
va	a	tetřívka,	případně	podmínky	splouvání	Vltavy	vodáky	na	území	národního	parku.	V obou	případech	
stát	chrání	vyhynutím	ohrožené	druhy	a	jen	velký	ignorant	by	k tomuto	nepřihlížel.	Na	druhé	straně	není	
důvod	uzavírat	lokality	po	celý	rok	nebo	nepřipustit	splouvání	Vltavy	za	splnění	podmínky	dostatku	vody.

Oba	konflikty	jsou	řešitelné	v rámci	zdravého	rozumu	a	vůle	po	dohodě.	Pokud	jde	o	péči	o	lesní	po-
rosty,	stačí	naplňovat	poslání	národního	parku	prostřednictvím	jeho	zónace.	V prvních	zónách	–	po	jejich	
rozumném	scelení	(dnes	jich	je	135	a	jsou	nevhodně	rozdrobeny)	a	novém	vymezení	na	ploše	25–30 %	
území	NP	 –	 by	 se	měl	 ve	 větší	míře	 (nikoliv	 však	 bezvýjimečně)	 uplatnil	 režim	 samovolného	 vývoje	
přírody.	Ve	druhých	zónách	by	formou	šetrného	lesnického	hospodaření	směřoval	stav	lesních	porostů	
k přirozené	skladbě	lesa.	Nikdo	soudný	přece	nechce	zachovat	smrkové	stejnověké	monokultury,	které	se	
nehodí	ani	do	skutečně	odpovědně	pěstovaného	lesa,	natož	do	národního	parku.

Navrhuji	proto,	abychom	se	konečně	dohodli,	že	v národním	parku	jsou	zapotřebí	oba	přístupy.	Jeden,	
který	umožní	samovolný	přírodní	vývoj	(zejména	v přirozených	horských	smrčinách)	a	který	znamená,	
že	se	v nově	vymezených	prvních	zónách	nebude	pravidelně	hospodařit	a	zasahovat.	Druhý	program	pak	
znamená,	že	na	místě	smrkové	monokultury	druhé	zóny	postupně	vznikne	zásahy	člověka	(šetrným	les-
nickým	hospodařením)	stabilní	smíšený	les.	Prostě	dva	programy	v jednom	parku.	Dohodněme	se	i	na	
rozsahu.	První	zóny	nemohou	být	tak	malé	a	roztříštěné	jako	dnes,	jinak	je	samovolný	vývoj	přírody	na	
části	NP	nemožný.	Třetina	národního	parku	pro	I.	zóny	je	minimální	požadavek.	V mnoha	jiných	parcích	
a	to	i	v Evropě	je	bezzásahové	území	ještě	vyšší	(od	50	do	75	%	plochy).

Pokud	po	dobu	několika	desetiletí	(alespoň	30	let)	ponecháme	prostor	pro	oba	programy,	budou	mít	
naši	potomci	a	příslušníci	dnešní	mladé	generace	objektivní	srovnání,	která	z obou	strategií	byla	správná,	
úspěšná	a	co	přinesla.	Každé	jiné	hodnocení	není	objektivní	a	bude	jen	dále	rozdmýchávat	čestné	i	nečest-
né	souboje	kolem	Šumavy.

Svatomír Mlčoch

6.2 Šumavské otazníky

Spor	o	další	postup	na	Šumavě	se	vyostřil.	STUŽ	proto	zorganizuje	v	pravidelném	termínu	besed,	tzn.	
rovnou	v	září	–	diskuzi	k	dalšímu	managementu	v	Šumavském	národním	parku.	Nebude	to	naše	první	
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beseda	k	Šumavě,	tentokráte	však	bychom	rádi	poskytli	možnost	klidné	diskuze	na	neutrální	půdě	jak	
zástupcům	lesnického	pohledu	na	problém,	tak	i	ochranářského.	Budeme	se	snažit	pozvat	i	další	zaintere-
sované,	tak,	jak	je	na	našich	diskuzích	už	zvykem.

Největším	paradoxem	situace	na	Šumavě	je,	že	ti,	kteří	mají	k	přírodě	nejblíže:	ochranáři	a	lesníci,	se	
nedokážou	domluvit	a	najít	přijatelný	kompromis.	Přitom	je	zřejmé,	že	oba	tábory	mají	ty	nejlepší	úmy-
sly	–	zachránit	šumavské	lesy.	„Jen“	mají	odlišné	názory	na	to,	jak	toho	dosáhnout.	Zda	v	nejcennějších	
částech,	tj.	první	a	části	druhé	zóny,	bez	zásahů	člověka,	ponecháním	napadeného	lesa	přirozenému	vývoji	
se	samovolnou	obnovou	lesa,	anebo	zda	uskutečňovat	zásahy	proti	kůrovci,	včetně	vykácení	a	výsadby	
nových	stromků	–	spolehnutím	se	na	to,	že	víme,	jaké	druhy	stromů	v	té	které	lokalitě	odpovídají	původ-
nímu	lesu.

Situace	je	navíc	komplikována	v minulosti	špatným	vymezením	prvních	zón	–	naprosto	nesmyslným	
rozdrobením	na	desítky	malých	ploch.	A	aby	toho	nebylo	málo,	tlakem	starostů	na	další	využití	ploch	
(mimochodem,	jejichž	rádcem	při	jednáních	byl	do	svého	jmenování	nynější	ředitel	Správy	NP	Šumava).

Protože	v	minulosti	nebyla	vždy	diskuze	vedena	adekvátně	a	v	mezích	slušnosti,	panuje	na	obou	stranách	
velká	nedůvěra	a	někdy	až	osobní	nepřátelství.	To	využívají	další	aktéři	ve	hře,	kterým	však	jde	jen	o osobní	
či	skupinové	zisky.	V	nedávné	době	jsem	měl	možnost	okusit	oč	komu	na	Šumavě	jde	při	pokusu	o zavedení	
krajinného	integrovaného	plánu	rozvoje	(KIPR)	právě	na	Šumavě.	Dodnes	se	to	nepodařilo	právě	pro	par-
ciální	zájmy	jednotlivých	zúčastněných.	Za	takové	situace,	korunované	jmenováním	ředitele	Šumavského	
parku,	který	bere	přírodu	jako	nepřítele,	jsou	spory	mezi	ochranáři	a	lesníky	velmi	nešťastné.	Takže	uvidíme,	
zda	se	přece	jen	nepodaří	ostré	spory	ukončit	či	alespoň	utlumit.	Šumava	to	více	než	potřebuje.

Pavel Šremer

P.S.:	Zájemcům	o	Šumavu	doporučuji	ke	kritickému	čtení	 ještě	před	besedou	minimálně	dvě	nové	
publikace:	Jednou	je	brožurka	„Ke smyslu ochrany lesů národních parků“	(Úvaha	nad	prací	Expertní	prac.
skupiny	hejtmanů	JČ	a	Plzeňského	kraje	v	kauze	managementu	lesů	NP	Šumava)	od	Ing.	Vladimíra	Kreč-
mera,	Ing.	Josefa	Vovesného	a	Doc.	Ing.	Petra	Zahradníka	(nakl.	Fortuna,	Praha	2011),	druhou	pak	„Co 
vyprávějí šumavské smrčiny“	(Průvodce	lesními	ekosystémy	Šumavy)	od	prof.	Ing.	Hany	Šantrůčkové,	doc.	
RNDr.	Jaroslava	Vrby	a	kolektivu	(vyd.	S-CHKO	a	NP	Šumava,	PřF	JČ	university	a	Česká	společnost	
pro	ekologii,	Vimperk	2010)

6.3 Kalamita tisíciletí: Šumavská fabrika na dřevo

(převzato z internetové České pozice ze 17. 6. 2011)
•	 Jan	Stráský	přiznává,	že	podcenil	odbornou	stránku	vedení	národního	parku.	Stěžuje	si	na	nepřátel-

skou	atmosféru	a	nemůže	získat	odborníky.
•	 Jana	Stráského	navzdory	výzvám	vědců	a	ekologů	ministr	životního	prostředí	Tomáš	Chalupa	odvolat	

nehodlá.	(Toto platí v době přípravy tohoto Zpravodaje, ale je téměř jisté, že to bude platit i v době jeho 
doručení čtenářům – pozn. red.)

V rozhovoru	pro	týdeník	Ekonom	ředitel	Národního	parku	Šumava	(NPŠ)	Jan	Stráský	popisuje	chlad,	
který	po	jeho	příchodu	ovládl	centrálu	NPŠ	ve	Vimperku.	Rezignovat	však	nehodlá.	A	ministr	životního	
prostředí	Tomáš	Chalupa	ho	navzdory	výzvám	Stínové	vědecké	rady	NPŠ	a	dalších	vědců	a	ekologů	ne	
a ne	odvolat.

Stráský	má	totiž	to,	co	neměl	žádný	ředitel	NPŠ	před	ním	–	bezmeznou	politickou	podporu,	od	pre-
zidenta	Václava	Klause,	přes	Jihočeský	a	Plzeňský	kraj	až	po	starosty	malých	šumavských	obcí.	Není-li	to	
však	podloženo	potřebnou	ochranářskou	vizí,	může	to	být	pro	NPŠ	smrtící	kombinace.

Na odbornosti nezáleží

Tento	týden	přijel	poplácat	Stráského	po	zádech	prezident	Václav	Klaus.	Čím	dál	jasněji	vychází	naje-
vo,	že	Stráského	nástup	na	Šumavu	byl	rozehrán	na	jeho	šachovnici.	Stráský	přiznal,	že	se	rozhodoval	pře-
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devším	pod	tlakem	čtyř(!)	prezidentových	telefonátů.	Není	tedy	divu,	že	prezident	Klaus	během	návštěvy	
Šumavy	bezvýhradně	obhajoval	Stráského	dřevorubeckou	koncepci.	„Je	naprosto	nezbytné,	aby	člověk	
zasáhl.	Že	si	to	příroda	vyřeší	sama	možná	za	sto	let,	pět	set	let,	je	jen	sen.	Na	to	my	v žádném	případě	
nemůžeme	čekat,“	prohlásil	Klaus.	Prezidentovi	by	však	měli	koupit	nové	brýle.	Nevidí	totiž	rychle	postu-
pující	obnovu	lesa	po	kůrovcově	holožíru.	Nebo	spíš	patří	ke	skupině	lidí,	kteří	ji	vidět	nechtějí.

Tato	skupina	je	silná,	vlivná	a	patří	do	ní	členové	různých	politických	stran.	Nejlépe	je	to	vidět	na	ji-
hočeském	krajském	úřadě.	Stráského	koncepci	potlačování	ochranářské	role	NPŠ	podporoval	nejen	před-
chozí	hejtman	Jan	Zahradník	(ODS),	ale	i	současný	Jiří	Zimola (ČSSD).	A	nelze	to	určitě	přičítat	tomu,	
že	Stráský	byl	za	Zahradníkova	působení	na	krajském	úřadě	jeho	pravou	rukou.	Zimolovi	působí	radost	
tím,	co	dělá	teď.

Stejně	dobře	jako	Stráský,	Klaus	a	oba	jmenovaní	hejtmani	„rozumí“	šumavské	přírodě	expremiér	Mi-
loš	Zeman,	který	kandidoval	do	sněmovny	za	Stranu	práv	občanů	zemanovců	(SPOZ)	a	jenž	si	z útoku	
na	ochranářskou	koncepci	NPŠ	udělal	předvolební	agitku.	Poté,	co	si	Šumavu	prohlédl	z nebe.	Nebo	to	
bylo	z rychlíku?	Každopádně	mu	to	ve	volbách	bylo	málo	platné.	Za	jeho	širokými	zády	však	vykukoval	
podnikatel	Zdeněk	Zbytek,	který	má	s exploatací	Šumavy	velké	osobní	plány,	 jimž	ochranářské	pojetí	
NPŠ	brání.

Dalším	podnikatelem	při	chuti	je	František	Talián,	jehož	hotel	současnému	vedení	parku	dobře	po-
sloužil	při	nedávné	oslavě	20letého	výročí	NPŠ.	Mnohem	méně	čitelné	jsou	zájmy	podnikatelského	centra	
v Hluboké	nad	Vltavou.	Stráský	se	jeho	návštěvě	ostentativně	vyhýbá	a	v rozhovorech	to	až	okatě	zdů-
razňuje.	Nemusí	však	jezdit	za	kmotrem	ODS	Pavlem	Dlouhým	do	Hluboké,	je-li	v čilém	styku	se	sená-
torem	za	tuto	stranu	a	hlubockým	starostou	Tomášem	Jirsou.	Ten	je	navíc	kazatelem	protikůrovcového,	
a především	protiochranářského	tažení	na	Šumavě.

To	jsou	jen	špičky	zájemců	o	to,	aby	ochranářský	status	NPŠ	padl,	nebo	byl	aspoň	pořádně	pošlapán.

Když v parku hrají a zpívají Plzeňáci

Nejrozhodněji	proti	zájmům	ochranářského	pojetí	parku	před	několika	dny	vystoupili	plzeňští	krajští	
zastupitelé.	S naprostou	převahou	uhájili	neuměle	spíchnutý	vlastní	návrh	zákona,	který	většinu	parku	
a chráněné	oblasti	vyjímá	z ochranářské	legislativy	a	vrací	Šumavu	hospodářskému	lesu	a	honbě	za	plno-
metry.	Zákonem	na	ochranu	přírody	by	se	dle	Plzeňských	řídilo	jen	18	procent	parku.	Ostatní	území	by	
se	otevřelo	těžbě	a	developerům	s projekty	sjezdovek,	lanovek	a	rekreačních	center.	A	těžba	a	péče	o	les	by	
se	řídily	lesním	zákonem.

Návrh	však	nemá	podporu	Jihočechů,	kteří	by	raději	svoje	omezující	požadavky	vetkli	do	verze	připra-
vované	ministerstvem	životního	prostředí.	Ani	Klause	tato	legislativní	samohonka	nenadchla,	protože	je	
vyznavačem	obecného	zákona	pro	všechny	české	národní	parky.	Nově	vytvořenou	„Šumavskou	továrnu	
na	dřevo“	by	měla	ovládat	subtilní	obecně	prospěšná	společnost,	v níž	by	měl	rozhodovací	právo	kdekdo	
a	nikdo	a	odkud	by	se	šumavské	špalíky	koulely	do	všech	stran.	Šumavské	přírodě	by	Plzeňáci	zazpívali	
umíráček.

Národní park Prášily

Navzdory	tomu	je	v plzeňské	části	Šumavy	obec	Prášily,	která	se	barbarskému	nájezdu	krajských	zastu-
pitelů	na	přírodní	hodnoty	hrdinně	brání.	Má	sice	jen	pár	obyvatel,	ale	zato	cennou	šestinu	rozlohy	NPŠ.	
Mluvčí	prášilských	občanů	Ivan	Adam	se	obrátil	na	prezidenta	Klause	s oznámením,	že	přijetím	návrhu	
zákona	bylo	porušeno	jejich	právo	podílet	se	na	věcech	veřejných.	Návrh	dle	Adama	pomíjí,	že	zastupitel-
stvo	Prášil	jednohlasně	přijalo	usnesení,	které	jednoznačně	podporuje	současnou	rozlohu	bezzásahových	
území	na	obecním	katastru.

Prášilští	také	požadují,	aby	se	ctilo	zásadní	pravidlo	civilizovaných	zemí	o	nedotknutelnosti	přírody	
v národních	parcích.
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Adam	říká:	„Neupíráme	nikomu	právo	tančit	tance	dřevorubců	–	pořezat,	zastřelit,	zastavět	lanovkami,	
apartmánovými	vesnicemi,	golfovými	hřišti	či	jinými,	veskrze	důležitými	věcmi	svůj	majetek.	To	vše	však	
v okolí	jeho	domova	a	na	jeho	pozemcích.	Je	to	ale	naprosto	nepřípustné	v okolí	našeho	domova	a	v jed-
nom	z nejcennějších	přírodních	míst	naší	vlasti	–	v NPŠ.“

Prášilští	také	požadují,	aby	se	ctilo	zásadní	pravidlo	civilizovaných	zemí	o	nedotknutelnosti	přírody	
v národních	parcích.	Pestrostí	přírodních	stanovišť	je	katastrální	území	Prášil	jedinečné	a	nenahraditelné.	
Není	možné,	aby	se	 tento	názor	občanů	Prášil,	kteří	chtějí	žít	uprostřed	přírody	a	plně	 ji	 respektovat,	
neodrazil	v zákoně	o	národním	parku.	„V	opačném	případě	budeme	muset	předložit	parlamentu	vlastní	
verzi	návrhu	zákona,“	sdělil	prezidentu	Klausovi	Adam.	A	smutně	zažertoval:	„Případně	jako	návrh	záko-
na	o	Národním	parku	Prášily.“

Jak si koupit občany

Už	víme,	kam	se	ztrácejí	souše	vytěžené	podél	horských	cest.	Správa	parku	je	prodává	občanům	žijí-
cím	v NPŠ.	To	je	určitě	nemalá	pomoc,	vyvážená	vděčností:	ochranáři	je	nechali	zbůhdarma	zetlít,	lesní	
hospodáři	jimi	vyřeší	otop	desítek	lidí.	Vždyť	myšlení	mnoha	šumavských	obyvatel	je	na	hony	vzdáleno	
postojům	Prášilských.

Dle	ochranářských	zásad	by	se	dřevo	z bezzásahových	zón	nemělo	vůbec	odvážet.	Navíc	je	to	za	levný	
peníz.	A	pokud	už	se	odveze,	jeho	hodnota	je	obvykle	vyšší	než	paliva,	protože	by	bylo	využitelné	na	vý-
robu	buničiny.	Proto	nakládání	s čerstvě	uschlými	stromy	po	kůrovcovém	žíru	je	ošidné	z mnoha	stran.	
Chudák	účetní.

Populismu	však	bylo	učiněno	zadost.	Vždyť	i	předseda	Svazu	obcí	NPŠ	Jiří	Hůlka,	který	je	starostou	
v	Horní	Plané,	se	nechal	slyšet:	„Lidé	u	nás	nemají	ani	dřevo	na	topení,	a	přitom	vidí,	jak	suché	stromy	
musejí	bez	užitku	hnít	na	kopcích.“	Plná	kůlna	leckoho	přesvědčí,	jakému	managementu	má	držet	palce.

Řízený optimismus

Přepólovat	ochranáře	nefalšované	přírody	na	bojovníky	proti	kůrovci	není	lehké.	Nevstřícné	ovzduší	
okolo	dosazeného	ředitele	se	snaží	navenek	zakamuflovat	Stráského	náměstek	Jiří	Mánek.	Objevil	Face-
book	a	napsal	zaměstnancům:	„Chtěl	bych	vás	všechny	vyzvat,	abychom	se	zaměřili	na	pozitivní	prezen-
taci	našich	běžných	aktivit,	které	veřejnost	jistě	zajímají	mnohem	více	než	jakékoli	půtky	a	nesmysly.“

Snaživý	náměstek	ředitele	NPŠ	Jiří	Mánek	vyhlásil	kalamitu	tisíciletí,	aby	lidé	dostali	strach	před	ků-
rovcem	a	nekladli	odpor	kácení.

Před	odvrženými	půtkami	a	nesmysly	si	leckdo	představil	odmítnutí	kritických	postojů	a	nad	nápadem	
nezavládlo	nadšení,	a	proto	Mánek	zatlačil	na	podřízené.	Jeden	z nich	napsal	svým	lidem:	„Nemohu	vám	
to	doporučit	ani	to	zatratit,	podle	mého	názoru	je	to	věc	svobodného	rozhodnutí.	A	co	se	týče	povinnosti	
nařízené	vaším	vedoucím,	ale	která	zároveň	není	uvedena	ve	vaší	náplni	práce,	je	to	zase	otázkou	více	méně	
vaší	volby.	Jasně	řečeno,	nemůže	vás	k tomu	nikdo	donutit.	Ale	chcete-li	ovlivňovat	mladou	generaci	v ná-
zorech	na	ochranu	přírody	na	Šumavě,	vyhraďte	si	pravidelný	čas…“	I	rozumný	vedoucí	však	musel	končit	
výzvou:	„Posílejte	pozitivní	obrázky	kytek	a	zvířátek	nebo	zemědělců	s vlastním	pozitivním	komentářem.“

Nepřišlo	nic.	Proto	Mánek	nasadil	„pozitivní	teror“:	„V	příloze	posílám	den	po	dni	abecedně	seřazené	
konkrétní	osoby,	které	budou	pro	daný	den	odpovědné	za	to,	že	na	Facebooku	bude	právě	od	těchto	lidí	
informace	v duchu	již	dvakrát	zaslaných	pokynů.	Trvám	na	předstihu	dvou	dnů!“	A	přitáhl	svým	podříze-
ným	šroub	o	další	závity:	„Harmonogram	bude	naplňován	bez	výjimky	a	bez	ohledu	na	to,	zda	někdo	má,	
nebo	nemá	dovolenou.	Informace	může	poslat	v předstihu…	Když	někdo	nedodá	podklady	včas,	budu	
to	posléze	řešit…“

Zasedání v přírodě

Snaživý	Mánek	zároveň	vyhlásil	kalamitu	tisíciletí,	aby	lidé	dostali	strach	před	kůrovcem	a	nekladli	
odpor	kácení.	Toho	strašáka	si	však	sám	vymyslel	a	nemá	k němu	jediný	důkaz.	Kalamitou	tisíciletí	bude,	
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až	spolu	se	Stráským	pošlou	dřevorubce	na	Smrčinu	mezi	čerstvě	vylíhlá	tetřeví	kuřata.	Schyluje	se	k tomu	
a	Hnutí	Duha	posiluje	své	dobrovolné	hlídky.

Pokud	dřevaři	vyrazí,	dobrovolníci	 zasednou	ke	 stromům.	A	budou	moci	přemýšlet,	 zda	by	pouhý	
odchod	Stráského	vyřešil	trable	managementu	Šumavy.	Navzdory	nebetyčným	rozporům	s	ochranáři	je	
Stráský	přímý	a	nezáludný.	To	o	eskapádách	kůrovcového	svazáka	Mánka	viditelně	neplatí.

Čestmír Klos

6.4 Dva rozporné pohledy na management lesů Národního parku Šumava – 
pohled ochrany přírody a pohled ochrany životního prostředí

Vladimír Krečmer

Dlouholeté	spory	kolem	managementu	lesů	Národního	parku	Šumava	(NPŠ)	bývají	často	podávány	
jako	principiálně	rozdílná	stanoviska
•	 archaicky	myslícího	 lesnictva-dřevožroutů	 s  cílem	hospodářsky	 využívat	 dál	 veškeré	 lesy	 ba	 zrušit	

národní	park	na	straně	jedné	a	
•	 progresivní	ochrany	přírody,	usilující	o	co	nejrychlejší	zajištění	samovolně	se	vyvíjejícího	území	s ma-

ximálně	možnou	plochou	„bezzásahovosti“	a	přírodní	divočiny	na	straně	druhé.

V poslední	době	Jeňýk	Hofmeister	a	Miroslav	Svoboda	jasně	a	věcně	definovali,	jak	se	ochrana	přírody	
dívá	na	vývoj	horského	lesa,	optimální	z hlediska	základních	poznatků	soudobé	ekologie	–	cituji	/1/:	„Sa-
motná myšlenka spontánního vývoje lesních ekosystémů jako nejvhodnějšího přístupu při obnově přirozeného 
lesa vychází přímo z nejzákladnějších principů současného ekologického poznání“.	Proti	této	tezi	nelze	z hle-
diska	samotné	ekologie	ničeho	namítnout,	autoři	mají	jako	ekologové	naprostou	pravdu.	

Bohužel	 jejich	myšlenka	 nevystihuje	 jádro	 sporu	 o	NPŠ	 –	 to	 vůbec	 nespočívá	 v  rozporu	 hledisek	
tradičního	lesnického	přístupu	a	současného	ekologického	poznání.	Jedná	se	totiž	v jádru	problematiky	
o rozpor mezi aktuálním pojetím ochrany přírody pod egidou MŽP ČR a ochranou životního prostředí.	Tento	
paradoxní	rozpor	vzniká	tím,	že:
•	 NPŠ	nemá	převážně	přirozené	lesy	(do	14%)	a	leží	v kulturní	obytné	krajině,	kde	některá	hlediska	

zásadní	ochrany	přírody	mohou	ohrožovat	nebo	poškozovat	hlediska	životního	prostředí	krajiny	to-
hoto	typu.	

•	 Environmentální	politika	MŽP	ČR	během	svého	vývoje	dospěla	k tomu,	že	v oboru	bioty	položila	
v  duchu	 hlubinné	 ekologie	 rovnítko:	 ochrana	 životního	 prostředí	 =	 ochrana	 přírody	 pro	 přírodu	
samu.

Rozpor	má	své	oddíly	odborné,	právní,	politické	i	psychologické.	Dovolte	mi	dotknout	se	těchto	od-
dílů,	které	působí	nejen	spory	i	letité	tápání	ve	strategii	i	taktice	managementu	horských	lesů	NPŠ.	Jedná	
se	též	o	problematiku	širší	–	o	ideové	základy	státní	environmentální	politiky	a	legislativy.

Opravdu	základním	hlediskem	pro	všechny	uvedené	oddíly	je	patrně	skutečnost,	že	národní	parky	ve	
střední	Evropě	neleží	v přírodní	krajině.	Podíváme-li	se	na	lesy	NPŠ,	jedná	se	o	jedno	ze	zíkladních	kritérií	
pro	jejich	management.	To	po	řadě	let	existence	NPŠ	bez	podložené	koncepce	týkající	se	managementu	
lesů	konstatoval	v roce	2004	šestý	metodický	pokyn	MŽP	ČR	/2/.	Klíčové	věcné	konstatování	metodic-
kého	pokynu	stojí	za	doslovnou	citaci:	„Ve středoevropských podmínkách nejsou dnešní ekosystémy v naprosté 
většině v  takovém stavu, kdy by bylo možné ponechat je bez zásahu. Proto v pojmu „bez zásahu“ je pojato 
i podložené umožnění následujících činností... “ – následuje	jejich	výčet	ad	a)	až	f ).	

Trochu	zarážejí	dvě	skutečnosti:	
•	 stanovisko	tak	podstatné	pro	strategii	managementu	lesů	a	tak	odlišné	od	názorů	podle	už	citovaných	

nejzákladnějších	principů	současného	ekologického	poznání,	bylo	uvedeno	jen	v poznámce	pod	ča-
rou	u	2.	článku	Pokynu	/2/.	A	poznámky	pod	čarou,	jak	je	z práva	známo,	nemají	závaznost;	

•	 ozvěna	tohoto	stanoviska	se	viditelně	neodráží	v argumentaci	ekologů	i	ekologistů	ke	strategii	i	k ma-
nagementu;	přechod	od	kulturního	lesa	k divočině	byl	jimi	přece	od	začátku	deklarován	jenom	jako	
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záležitost	několika	roků	a	ploch	mezi	10–75	%	rozlohy	parku	bez	jakýchkoliv	analýz	–	tudíž	s nezbyt-
nými	zákonitými,	avšak	původně	popíranými	velkoplošnými	disturbancemi	lesa	nikoli	přírodního	či	
přírodě	blízkého.	

Život	spíše	jakoby	ukazoval,	že	uklidit	tak	závažné	stanovisko	do	poznámky	pod	čáru	mělo	možná	své	
důvody.

Postupně	se	dotknu	všech	naznačených	oddílů,	patřících	do úvah	o	strategii	parku	i	managementu	
horských	lesů	ve	zvláště	chráněných	územích	(ZCHÚ).	Je	to	především
1.	 soubor	 věcných	 poznatků,	 získávaných	 během	 posledních	 zhruba	 200	 let	 o	 dálkových	

environmentálních	vlivech	lesů	jakožto	přínosů,	plynoucích	z jejich	existence	pro	životní	prostředí	
kulturních	 krajin,	 jež	 je	 životním	 prostředím	 lidské	 společnosti.	 Jedná	 se	 tedy	 ve	 smyslu	 lesního	
zákona	289/1995	Sb.	o	mimoprodukční	funkce	lesa	–	zejména	v ochraně	vodních	zdrojů	a	vodních	
poměrů	krajiny,	v ochraně	půdy	a	bioklimatických	poměrů.	Patří	pod	širší	pojem	funkcí	lesa	jako	
složky	životního	prostředí,	který	zavedl	zákon	282/1991	Sb.	Dále	jsou	to

2.	 záležitosti	práva,	tedy	legislativa	a	právní	nástroje	k zajištění	veřejných	zájmů	i	lidských	či	občanských	
práv	v demokratické	společnosti	s tržním	hospodářským	systémem.	Podstatné	jsou	zaváděné	pojmy	
zvláště	legislativy	environmentální	a	ochrany	přírody.	Zásadní	pozornost	je	tu	třeba	věnovat	vztahům	
zákonných	 předpisů,	 zejména	 jejich	 „kategorizaci“	 a	 dopadů,	 máme-li	 „lex	 specialis“	 jako	 zákon	
nadřazený,	podle	něhož	je	možno	snadno	vyloučit	platnost	zákonů	podřazených.	Tvorba	i	uplatňování	
práva	je	záležitostí,	v níž	se	projevuje	politika	a	proto	do	výčtu	oddílů	patří	také

3.	 environmentální	a	lesní	státní	politika	v pojetí	pověřených	státních	orgánů,	jinak	řečeno	uplatňování	
právních	nástrojů,	jež	nabízejí	jednotlivé	zákony	týkající	se	životního	prostředí	–	zákon	o	životním	
prostředí	17/1991	Sb.,	zákon	282/1991	Sb.	o	zřízení	a	úkolech	České	inspekce	životního	prostředí	
s působností	v ochraně	 lesa,	zákon	o	ochraně	přírody	a	krajiny	114/1992	Sb.	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	lesní	zákon	289/1995	Sb.	a	zákon	o	vodách	254/2001	Sb.	Protože	nejen	v	pojetí	životních	
hodnot	 a	 cílů	 politik,	 nýbrž	 i	 v	 liteře	 práva	 a	 v	 chápání	 ducha	 právních	 předpisů	 se	 uplatňují	
individuální	postoje	lidí,	jejich	světové	názory	i	společenská	atmosféra,	je	třeba	nahlédnout	i	do

4.	 filosofických	 a	 psychologických	 končin	 lidského	 myšlení	 a	 podnětů	 ke	 konání,	 neboť	 filosofie	
a  psychika	 se	 silně	 uplatňují	 v  dobách	 společenského	 kvasu.	 A	 takovou	 je	 postmoderní	 éra	
euroatlantické	civilizace	se	svými	filosofickými	školami,	s	vytvářenými	ideologiemi	a	se	vznikajícími	
přechody	k doktrínám.	

Domnívám	se,	že	zvažování	tohoto	komplexu	hledisek	by	mělo	předcházet	tvorbě	koncepcí	velkoploš-
ného	managementu	 lesů	zejména	v horských	zvláště	 chráněných	územích	 (ZCHÚ).	Pohlédněme	 tedy	
takto	na	lesy	Šumavy	a	jejich	postavení	v	environmentu.

Hlediska odborná

Je	nepochybné,	že	NPŠ	byl	zřízen	k ochraně	přírody	a	základní	mimoprodukční	funkcí	jeho	lesů	v ka-
tegorii	lesů	zvláštního	určení	je	funkce	v ochraně	přírody.	Plyne	to	z vládního	nařízení	163/1991.	NPŠ	
leží	ovšem	nikoli	jako	osamělý	ostrov	v moři	a	není	ani	obehnán	neprostupnou	Čínskou	zdí	–	z hlediska	
environmentu	je	součástí	kulturní	středoevropské	obytné	krajiny.	Procesy	v lesích	na	jeho	ploše	mají	tu-
díž	vazby	s krajinou	a	mohou	se	projevovat	nejen	v hranicích	NPŠ,	ale	i	v jeho	širším	okolí.	Existují	celé	
knihovny	výsledků	výzkumů,	čím	a	jak	mohou	lesy	působit	–	funkčně i dysfunkčně	–	na	krajinu.	Ponechá-
me-li	krajinu	uvnitř	hranic	národního	parku	přírodě	samé,	je	otázkou,	zda	to	může	být	odborná	záležitost	
jen	ochrany	přírody	samé,	jak	hlediska	výlučně	ochrany	přírody	coby	životního	prostředí	parku	zdůraznil	
ministr	M.	Bursík	/3/.	Nelze	přece	pouštět	se	zřetele,	že	přírodní	děje	na	ploše	parku	mohou	méně,	více	
i	drasticky	měnit	základní	přírodní	procesy	–	např.	energetické	a	vodní	bilance	i	vzdušné	proudění	jako	
klimatogenetické	procesy,	tedy	také	klimatické	podmínky	ve	sféře	mikro-	i	mesoklimatické,	dále	přírodní	
životní	prostředí	organismů,	tím	vším	stav	půdy.	Což	se	jako	srážkoodtokové	hydrologické	faktory	může	
promítat	zejména	u	horských	lesů	do	krajinných	poměrů	vodních	a	do	ochrany	vodních	zdrojů.	Soubor	
činitelů	může	zkrátka	překročit	hranice	ZCHÚ	a	působit	v kulturní	krajině.	Velkoplošná	a	dlouhodobá	
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destrukce	stromového	patra	lesních	ekosystémů	je	ztrátou	zíkladního	environmentálního	činitele	v kraji-
ně.	Kupodivu,	o	tom	se	v materiálech	MŽP	ČR	nenajde	snad	ani	slovo.	

	Záležitost	 funkcí	a	dysfunkcí	 lesa	pro	krajinu	je	mimořádně	složitá,	 jak	 je	patrné	z historie	vývoje	
příslušných	výzkumů.	Mnoho	bylo	vyzkoumáno	v dílčích	studiích,	určitými	metodami,	později	ledaco	
zavrženo	a	znovu	analyzováno	jinými	metodami,	v jiných	podmínkách	přírodních	a	také	v širších	sou-
vislostech.	Teprve	pak	poznání	dostávalo	definitivní	kontury.	Jedno	z poučení,	které	historie	výzkumu	
poskytla:	 nelze	 se	 opírat	 jen	 o	 dílčí	 práce	 v  jednotlivých	 lokalitách,	 zvláště	 kdyby	mělo	 jít	 o	 popření	
dosavadního	stavu	vědy	na	úseku	funkcí	lesa	1 jako činitelů životního prostředí. Ochrana přírody však 
není pojímána jako složka životního prostředí – škrtem pera může právně kompetentní orgán ochrany 
přírody neuznat zákonná hlediska ochrany životního prostředí, aniž nese odpovědnost za následky. 
Jakoby se mělo brát na vědomí i do politické odpovědnosti jen přírodní životní prostředí NPŠ /3/, 
nikoli už životní prostředí kulturní krajiny včetně člověka, jenž je jeho součástí i v zákonu 17/1991 
Sb. v definici životního prostředí hned v § 2.

Jsou prostě jistá rizika samovolného vývoje zejména lesů vyšších poloh, která nebyla v resortu 
MŽP ČR dosud ani zvažována, ani vyšetřena, tím méně nastiňována účelná opatření k útlumu či elimi-
naci nepříznivých následků v kulturní krajině. Za toto nezodpovídají ekologové, zaujatí jen svou vědní 
disciplínou, ani nadšení ekologisté, jimž Příroda je nade vše, neb „vše co činí, jen dobře činí“. Argu-
menty ekologů jsou nesporně platné a plně na místě přesně podle citované definice /1/ – pro přírodní 
lesy a v přírodních krajinách. V případě České republiky taková situace však neexistuje. Nezabývat se 
fikcemi a respektovat reálné podmínky životního prostředí – za to odpovídají orgány MŽP ČR.

Z hlediska věcného jsou víc než pozoruhodné některé názory, s nimiž se lze setkat v okruhu ochra-
ny přírody. Uvedu dva drastické příklady. Když v TANAPu padly na podzim 2004 lesní porosty na 
souvislém vývratisku o ploše 12,5 km2,	 objevil	 se	 černé	na	bílém	názor	předního	představitele	 jeho	
ochrany	přírody,	že	i	les	tak	destruovaný	si	zachovává	všechny	funkce.	Když	si	uvědomíme	třeba	jen	zá-
sadní	změny	klimatogenetických	faktorů	versus	existence	podtatranských	léčebných	ústavů	s klasickou	
vazbou	na místní	bioklima,	máme	se	jen	divit?	Četli	jsme	však	s nemenším	údivem	ze	stejného	zdroje	i	
názor,	že	není	třeba	uvolňovat	koryta	horských	bystřin,	ucpaná	kmeny,	jejich	zlomky	i	klestem	–	když	
příjde	velká	voda,	zácpa	se	prý	jen	kousíček	pohne	dál	a	nic	se	nestane	(viz	v /4/).	Pokud	to	řekne	jedi-
nec,	je	to	mimo	veškerý	komentář,	zaujme-li	takové	stanovisko	odpovědný	činitel,	je	zaděláno	na	zlý	čin	
veřejného	ohrožení.	Bohužel	nesetkali	jsme	se	s něčím	takovým	jen	pod	Tatrami,	ale	i	v Praze:	prý	„do	
Modravy	je	dost	daleko,	do	Sušice	ještě	dál	a	do	Prahy	dřeva	ze	Šumavy	ani	veliká	voda	nedonese“.	To	je	
také	mimo	veškerý	komentář.

Taková	stanoviska	mohou	plynout	někdy	z prosté	skutečnosti,	že	záležitost	environmentu	je	natolik	
složitá,	že	jedinec	–	byť	v úzké	disciplíně	třeba	světový	znalec	–	stěží	ovládne	všechny	v úvahu	přicházející	
aspekty.	O	tom	pojednal	znamenitě	Jan	Jeník	/5/.	Jindy	jsou	lidé	navíc	natolik	zaujati	ekologickou	filo-
sofií	v jejích	krajních	větvích	hlubinné	ekologie,	že	přehlížejí	rizika	pro	biocentrické	nazírání	neexistující;	
vybočuje	to	z mezí	jejich	světového	názoru.	Vrátíme	se	k tomu	v kapitolce	o	filosofii	a	psychologii.

Hlediska právní

Velmi	 složitá	 je	záležitost	managementu	 lesů	NPŠ	z hlediska	našeho	práva.	Právně	kompetentní	
státní	orgán	ochrany	přírody	např.	rozhodl	podle	zákona	114/1992	Sb.	ve	znění	pozdějších	předpisů	

1  Vzpomínám, jak snadno může docházet k nejasnostem či novým „objevům“. Před světovým lesnickým kon-
gresem v 80. letech min. století v Japonsku jsem dostal požadavek vysvětlit zcela nový objev, že u nás lesní i odlesněná 
horská povodí Beskyd mají shodný účinek na odtok vod. Čertovo semínko spočívalo v terminologii – pro vytěžené po-
vodí bylo užito termínu „odlesněné“, tedy trvale zbavené lesa. Bylo nutno Japoncům vysvětlit, že nevhodný termín byl 
užit pro povodí, kde byl les souběžně s urychlenými těžbami obnovován. Nový objev se nekonal. Jiné příklady lze brát 
ze staré lesnické literatury, když obsahuje např. chválu krycích kultur i zatracení takových postupů. Byly prostě přebírá-
ny jen s nadšením či podle dílčích poznatků a bez úvahy o lokálních stanovištních podmínkách. Tak i samovolný vývoj 
horských lesů nemusí někde působit žádná rizika, jinde naopak.
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a	jeho	§ 22,	odst.	(1)	či	§	90,	odst.	(4),	že	v zájmu	ochrany	přírody	nelze	použít	lesní	zákon	k ochraně	
lesa	a	tedy	nepovolil	asanovat	přemnožující	se	kůrovcovité	v bezzásahových	zónách	NPŠ.	Dopřál	slu-
chu	těm,	kteří	kůrovcovité	prohlásili	za	„lékaře	lesa“	či	za	„přirozenou	součást	lesů“.	Háček	byl	v tom,	
že	v	NPŠ	jsou	kulturní	lesní	ekosystémy	a	park	leží	uprostřed	kulturní	krajiny.	Známý	odborník	na	
lesy	z hnutí	Duha	po	mnoha	letech	napsal,	že	popírat	šíření	kůrovcovitých	byl	omyl	ekologů	/6/.	Tak-
že	názor	–	vydávaný	dlouhá	léta	za	jedině	možný,	uplatňovaný	pro	management	lesů	NPŠ	–	je	náhle	
omylem,	podle	nějž	se	management	provozoval.	Zajímavé	jistě	však	je,	že	ještě	roku	2002	při	auditu	
IUCN	v NPŠ	byla	snaha	uznat	takový	omyl	označena	veřejně	ze	zeleného	zdroje,	uznávaného	MŽP	
ČR,	veřejně	za	zradu	/7/.	Nicméně	jde	stejně	pořád	dál	o	tu	nejlepší	metodu	obnovy	přírodního	lesa	
podle	poznatků	ekologie	/1/	i kulturního	lesa	NPŠ	podle	názoru	představitele	MŽP	ČR	/3/.	Zatím	
se	nevyjádřil	nikdo	z odpovědných	za	mnohaletou	absenci	podložené	koncepce	nakládání	s lesy	NPŠ,	
takže	na	mylné	hypotéze	vlastně	mohl	spočívat	s právní	kompetencí	prosazovaný	a	aplikovaný	postup	
v praxi.	

Jde	o	závažný	věcný	problém	našeho	práva	na styku zájmů ochrany přírody a ochrany životního prostře-
dí.	Ze	styku	zájmů	se	stal	jejich	střet.	Pomáhá	tomu	nedomyšlená „kategorizace“	zákonů,	tj.	podřízenost	
některých	z nich	–	včetně	zákona	lesního	a	zákona	o	vodách	–	vůči	zákonu	114/1992	Sb.	ve	znění	poz-
dějších	předpisů	podle	jeho	§	90,	odst.	(4).	Zádrhel	je	v tom,	že	uvedený	zákon,	dávaje	veškerou	právní	
kompetenci	orgánu	ochrany	přírody,	umožňuje	bez	náležitých	analýz	důsledků	nereflektovat	 jak	 literu	
podřazených	zákonů,	tak	názory	věcně	kompetentních	odborníků,	institucí	a	shromáždění	např.	o	dů-
sledcích	rozhodnutí	
•	 o	neplatnosti	lesní	legislativy	co	se	týká	ochrany	lesa	a	šíření	kůrovcovitých,	odmítat	vědecké	argu-

menty,	že	nedojde	k předpovídané	velkoplošné	destrukci,	neboť	podle	jistých	názorů	je	kůrovec	léka-
řem	lesa,	jeho	nezbytnou	přírodní	složkou,	příroda	nezná	kalamity,	Šumava	zůstane	zelená	atd.	atd.;

•	 o	neplatnosti	legislativy	vodní,	což	znamená	nebrat	na	vědomí	rizika	změn	vodních	poměrů,	srážko-
odtokových	procesů	a	ochrany	vodních	zdrojů	jako	antropocentricky	pojímaná	hlediska,	jež	ochraně	
přírody	„nic	neříkají“;

•	 zásadním	způsobem	porušujících	právní	logiku	konkrétních	ustanovení	v legislativě	environmentální	
a	zpochybňujících	princip	způsobilosti	naplňovat	jejich	účel	

–	to	vše	aniž	by	se	orgán	v rámci	odpovědnosti	staral	o	možná	reálná	rizika,	když	se	zájmy	ochrany	
přírody	pro	přírodu	samu	dostávají	do rozporu	se	zájmy	ochrany	životního	prostředí.	Právně	takto	kom-
petentní	státní	orgán	může	v komplikované	záležitosti	environmentu krajiny	rozhodnout	v užším oboru 
ochrany přírody,	aniž	zohlední	námitky,	varování	a	připomínky	a	aniž	nese	odpovědnost,	jestliže	rozhodl	
např.	na	ploše	národního	parku	ve	věci	ochrany	přírody,	která	může	mít	závažné	důsledky	v krajinném	
prostředí.	Zákon	114/1992	Sb.	o	ochraně	přírody	a	krajiny	(přesněji	o	ochraně	přírody	a	přírody	v kra-
jině)	se	tak	dostává	do	protikladu	k	jiným	právním	předpisům	v oblasti	ochrany	životního	prostředí.	Jím	
je	stanovena	v právu	České	republiky	nadřazenost	ochrany	přírody	nad	hlediska	životního	prostředí	a	je	
tvrdou	otázkou,	zda	takto	postavená	právní	domněnka	stojí	na	pevném	základu	skutečnosti	nebo	jen	na	
jistém	druhu	environmentalistické	ideologie,	která	začala	pronikat	do	právní	teorie	ve	světě,	jak	uvádí	V.	
Klaus	/8/	2;	u	nás	možno	soudit,	že	existuje	už	dlouho	i	v praxi	/9,	10/.

Právně	kompetentní	orgán	ochrany	přírody	byl	zákonem	usazen	jako	neomylný	do	své	nedotknu-
telné	věže	jeho	výlučných	hledisek.	K předpovídané	a	popírané	velkoplošné	destrukci	stromů-edifiká-
torů	horských	lesů	Šumavy	přemnoženým	hmyzem	ovšem	došlo,	takže	vznikla	pozoruhodná	situace.	
Na	jedné	straně	jsou	názory,	že	se	uskutečňují	nejzákladnější	zásady,	k nimž	dospěla	světová	ekologie	
–	tedy	se	vlastně	nic	nestalo	a	příroda	nám	předvádí	příklad	ekologicky	nejlepšího	způsob	obnovy	
horských	lesů	/1/.	Destrukce	lesů	se	bere	jako	dílo	Přírody,	která	podle	hlubinné	ekologie	„vždy	vše	
jen	dobře	činí“.	Na	druhé	straně	nutno	poukázat	na	to,	že	destrukce	stromového	patra	lesních	eko-
systémů	

2  Viz Peron J., 2004: The Irrationaly Precautionary Principle. The Freeman, April; str 39. 
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•	 v NPŠ	vznikla	v důsledku	právně	kompetentního	rozhodnutí	orgánu	a	nikoli	přírodní	cestou.	Tiše	se	
přechází,	že	se	experimentuje	s	uvolněním	volné	cesty	samé	přírodě	bez	podložené	koncepce3.	Když	se	
začaly	nedávno	budovat	„zážitkové	trasy“,	aby	občané	mohli	obdivovat	její	dílo	z	rozhodnutí	člověka,	
třeba	k nim	dodat,	že	možnost	vzniku	takové	destrukce	před	lety	zastánci	ekologických	idejí	popírali	
a	netušili,	jaké	to	trasy	budou	zapotřebí	–	vždyť	na	nebezpečí	velkoplošných	destrukcí	horských	lesů	
poukazovali	 jen	nedovzdělaní	 lesníci,	 jak	 tvrdil	 v  televizi	 představitel	 akademického	 institutu;	 jak	
také	jsme	četli	známé	výplody	publicisty,	mistrně	využívajícího	odstínů	našeho	jazyka	o	tom,	jak	se	
shlukují	lidé,	říkající	si	vědci,	avšak	postižení	nevyléčitelným	fachidiotismem.

•	 vznikla-li	by	nikoliv	na	ploše	národního	parku,	nýbrž	v hospodářských	lesích	jeho	sousedství,	byla	by	
podle	platných	právních	předpisů	o	ochraně	životního	prostředí	dramatickým	ohrožením	a	poško-
zením	životního	prostředí	v lesích	i	vážnou	škodou	na	funkcích	lesa	jako	složky	životního	prostře-
dí	(zákon	282/1991	Sb.),	vydáním	životního	prostředí	závažnému	poškození	(zákon	17/1991	Sb.)	
a konečně	i	rozrušením	významných	krajinných	prvků	způsobem	vyjmenovaným	v samém	zákonu	
114/1992	Sb.

Právo	odpovědnost	státního	orgánu	v ochraně	přírody	nezavedlo	a	odpovědnost	se	také	nepociťuje.	
Z VIII.	Sněmu	lesníků	2005	na	téma	„Šumava,	zelená	střecha	Evropy“,	vzešlo	osm	konkrétních	otázek	
k zodpovědnosti	MŽP	ČR	/11/.	Otázky	byly	předány	jménem	tří	občanských	organizací	jeho	nejkom-
petentnějšímu	představiteli	pro	ochranu	přírody,	bylo	slíbeno	projednání	–	proběhlo	však	jen	k polovině 
prvního bodu a	v jeho	závěru	jsme	slyšeli	podivuhodnou	otázku:	„O	co	vám,	pánové,	vlastně	jde?“.	Dál	se	
prostě	mlčí.

Jde	ovšem	o	to,	zda	hledisko	ekologie	nikoli	u	zaujatých	ekologů	a	ekologistů,	ale	u	zodpovědného	
nejvyššího	státního	orgánu	pro životní prostředí,	jakým	MŽP	ČR	rozhodně	je,	má	být	jediným	hlediskem	
jeho	rozhodování	o	krajině.	Trvá	možná	nepříjemná	otázka:	jak	je	to	se	zodpovědností	dílčího	státního	
orgánu,	jemuž	právní	předpis	dává	vlastně	punc	neomylnosti	bez	odpovědnosti	za	jeho	rozhodování?

Tahle	záležitost	jde	ještě	dál.	Máme	totiž	zákon	o	vodách,	jenž	se	v hlavě	V.	(Ochrana	vodních	zdrojů	
a vodních	poměrů)	zabývá	závažnými	hledisky	ochrany	životního	prostředí	krajiny.	Či	snad	vodní	pomě-
ry,	velké	vody,	eroze	a	ochrana	vodních	zdrojů	nejsou	záležitosti	životního	prostředí?	I	tady	může	právně	
kompetentní	orgán	ochrany	přírody	pro	přírodu	samu	bez	odpovědnosti	za	následky	pro	životní	prostředí	
rozhodnout,	že	ochrana	vodních	zdrojů	či	ochrana	krajiny	před	vodním	živlem	se	v zájmu	přírody	nebude	
konat?

Vezměme	k ruce	třeba	základní	zákon	17/1991	Sb.	Velmi	jasně	stanoví	v	§§	17	až	23	povinnosti	při	
ochraně	životního	prostředí	a	o	posuzování	vlivů	činností	na	životní	prostředí.	Zdá	se	však,	že	věcně	ne-
logicky	nic	z toho	neplatí	pro	záměry	orgánů	MŽP	ČR	činit	i	nečinit,	ačkoliv	obojí	může	mít	důsledky	
pro	životní	prostředí.	Existuje	snad	věcná,	řádně	a	nezávisle	posouzená	analýza,	že	velkoplošná	destrukce	
stromového	patra	lesů	žádná	možná	rizika	nemůže	vyvolat?	Že	tedy	např.	i	předpis,	jímž	vláda	nařizuje	
zřízení	Chráněné	oblasti	přirozené	akumulace	vod	Šumava	či	zákonné	povinnosti	dbát,	aby	nedocházelo	
ke	zhoršování	vodních	poměrů,	zejména	poměrů	odtokových,	eroze	a	retenční	schopnosti	krajiny,	pro	
Šumavu	nemá	smysl?	Rád	bych	poznal	člověka,	který	by	to	věcně	zdůvodnil	a	ještě	víc	bych	chtěl	vidět	
podklady	takových	rozhodnutí,	kterými	tato	závažná	a	zákonná	environmentální	hlediska	byla	smetena	
se	stolu.	

Je	tu	ještě	jedna	pozoruhodnost.	Jak	známo,	MŽP	ČR	si	objednalo	a	dostalo	vědeckou	metodu	pro	
ekonomické	hodnocení	změn	přírodních	procesů	v  lesních	ekosystémech	v  jejich	vlivu	na	ekosystémy	
samé	a	jejich	životadárné	funkce	pro přírodu samu /12/.	Touto	metodou	i	jejími	aplikacemi	v právu	se	
zabývala	obsáhlá	studie	/9/.	Podle	doporučení	MŽP	ČR	Nejvyšší	soud	ČR	metodu	zavedl	do	právní	praxe	
–	hodnocení	přírody	samé	se	však	koná	jenom	v hospodářských	lesích.	V NPŠ	se	hodnocení	změn	přírod-
ních	procesů	pro	přírodu	samu	nekonalo	–	hodnoty	škod	by	podle	obecně	aplikovatelné	vědecké	metody	

3  Velmi charakteristická je reagence senátora M. Mejstříka (viz /3/, str. 51), jenž v diskusi 10. Veřejného slyšení 
Senátu ubezpečoval účastníky, že na Šumavě nejde o žádný experiment, podle něj je to pokus… 
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hodnocení	samé	přírody	šly	do	miliard	korun	ročně	4, což se ovšem politicky jistě jaksi nehodí a vě-
decká metoda, prohlášená panem ministrem Ambrozkem za jedinou možnou k ocenění přírody, se 
v lesích pod správou MŽP ČR nesměla uplatnit. Příroda má hodnotu pro ni samu zřejmě jen v lesích 
hospodářských (rozbor viz /9/). Je to zajisté mimořádně podivuhodná právní domněnka, plynoucí 
z právní doktríny, že přesně totéž, co by v hospodářském lese tragicky poškodilo přírodu, životadárné 
funkce lesa a životní prostředí, vedle za hranicí národního parku přírodě, funkcím a životnímu pro-
středí znamenitě prospívá… Něco závažného tu prostě nesedí. 

Nutno	říci,	 že	v oboru	environmentálního	práva	 je	zásadních	paradoxů	povícero.	Např.	pro	 trestní	
zákon	140/1961	ve	znění	pozdějších	předpisů	byla	environmentální,	ba	i	lesní	legislativa	vysoce	ceněna	
v ochraně	životního	prostředí,	neboť	její	porušení	mohlo	být	tvrdě	trestáno	jako	ohrožení	životního	pro-
středí	–	na	svobodě	až	8	lety.	Za	úvahu	stojí:	trestní	řízení	proto	tomu,	kdo	úmyslně	vydá	životní	prostředí	
v nebezpečí	závažného	poškození	tím,	že	poruší	předpisy	o	ochraně	životního	prostředí	nebo	hospodaření	
s přírodními	zdroji,	tedy	ohroziů	tak	životní	prostředí	podle	§	181a	trestního	zákona,	si	žádá	prokázání	
trestného	činu	včetně	míry	jeho	nebezpečnosti.	Případ	Šumavy,	pakliže	by	se	udál	v hospodářských	lesích,	
by	byl	snadno	posouditelným,	prokazatelně	těžkým	ohrožením	a	poškozením	životního	prostředí,	jak	je	
definuje	zákon	17/1991	Sb.5.

Pokud	by	to,	co	se	stalo	s šumavskými	horskými	lesy,	bylo	posuzováno	podle	zákona	282/1991	Sb.,	
bylo	by	možno	udělit	sankci	bez	jakéhokoliv	šetření	za	zaviněné	vytvoření	vzniku	podmínek	pro	působení	
škodlivých	činitelů	podle	§	4,	písmeno	c).	Je	to	právně	ohrožovací	čin	„ohrožení	nebo	poškození	život-
ního	prostředí	v lesích“.	Zákon	chrání	a	jmenuje	avšak	nedefinuje	v jeho	§	2	a	3	také	„funkce	lesa	jako	
složky	životního	prostředí“.	Protože	jde	v zákonu	o	právní	pojem	bez	obsahu,	nelze	zjistit,	co	konkrétně	
tyto	funkce	jsou.	Krásné	pojmy,	které	jsou	v environmentálním	právu	užity	bez	definic,	nejsou	právní	
praxí	uchopitelné,	takže	bylo	nutno	vymyslit	právní	kličku:	právo	má	vytvořen	jakýsi	(věcně	nedefinova-
ný	a neznámý)	„celek“	podle	rozsudku	Nejvyššího	správního	soudu6.	Tak	sofistikovaně	je	možno	chránit	
životní	prostředí	pod	vlivem	hospodářského	lesa,	že	ohrožovacím	činem	automaticky	vzniká	i	nedostatek	
či	škoda	na	„funkcích	lesa	jako	složky	životního	prostředí“,	aniž	by	bylo	třeba	vyšetřiti	co	a	v jaké	míře	
bylo	konkrétně	ohroženo	či	poškozeno.	Vzorový	příklad	k tomu,	co	bylo	řečeno	výše	o	pronikání	environ-
mentalismu	do	práva	/8/.	Rázem	vznikl	v	právu	les	jako	jakýsi	„funkční	celek“,	který	zákon	podle	tohoto	
právního	náhledu	prý	posuzuje.	Spíše	by	bylo	možno	říci,	že	nikoli	zákon	posuzuje,	ale	jen	právník	zákon	
takto	zajímavě	vykládá.	Ovšem	další	paradox::	 takovým	zvláštním	„celkem“	pro	životní	prostředí	 jsou	
v právu	zřejmě	jen	lesy	hospodářské	–	lesy	pod	správou	MŽP	ČR	mají	právně	zřejmě	neomylnou	správu	
anebo	snad	i	odlišné	přírodní	zákony.	

Jak	naše	právo	vysoce	hodnotí	možné	environmentální	důsledky,	plynoucí	z nedodržování	lesního	zá-
kona	v lesích	hospodářských,	tak	je	velkoryse	zařízeno	na	podcenění	či	anulaci	takových	důsledků	v lesích	
pod	správou	MŽP	ČR.	Neboť	tam	mohou	být	tytéž,	a	to	opravdu	závažné,	dlouhodobé	a	rozsáhlé	změny	
environmentu	udělány	neškodnými	škrtem	pera!	Ovšem	i	tak	by	MŽP	ČR	v posuzování horských	lesů	
NPŠ	metodou	„funkcí	lesů	jako	celek“	mělo	potíže,	když	i	ten	„celek“	přestane	existovat!	Podle	uvedeného	
názoru	odpovědného	ochranáře	z TANAPu	/viz	4/	vlastně	„les	jako	celek“	skutečně	ani	nemusí	existovat	
a	funkce	přesto	zůstávají.	Je	z toho	všeho	kolem	práva	patrné,	jak	velkoryse	se	mohou	přehlížet	záležitosti	
životního	prostředí.	Takové	věcné	paradoxy	jsou	ovšem	do	značné	míry	věc	politická.

4  Viz Vyskot I. et al.: Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesa NP Šumava na příkladu repre-
zentativních ploch lesní správy Modrava, MZLU-LDF Brno; 83 strany.  

5  Jako soudní znalec pro funkce lesa v životním prostředí jsem řešil případ na malém lesním majetku s údaj-
nou škodou na „životním prostředí v lesích“ a „funkcích lesa jako složky životního prostředí“ za čtyři desítky miliónů 
korun. Celkem dva znalecké posudky konstatovaly, že žádná reálná funkčnost lesa jako celek nedoznala újmy, jedna z 
funkcí se dokonce zlepšila. Policie trestní oznámení odložila. Šlo by o postih za fikce. 

6  Rozsudek 7A 82/2002-40 z 25. 11. 2003: „není třeba vlastníkovi lesa prokázat, které konkrétní mimoprodukč-
ní funkce lesa jako složky životního prostředí byly jeho jednáním poškozeny či ohroženy. Tento zákon, stejně jako lesní 
zákon, posuzuje funkce lesa a jejich význam pro životní prostředí jako celek“. 
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K hlediskům politiky environmentální i lesní

K pochopení	poněkud	nepřehledné	situace	kolem	environmentu	a	lesů	poslouží,	uvědomit	si	stav	en-
vironmentální	politiky,	kterou	realizují	na	MŽP	ČR	lidé	enviroenmantalismem	oslnění	jako	výraz	určité	
společenské	 situace.	Hovořil	 jsem	o	ní	 s každým	ministrem	životního	prostředí,	a	 to	počínaje	prvním	
průkopníkem	Ing.	Vavrouškem.	S postupujícím	časem	čím	dál	tím	více	se	MŽP	ČR	soustřeďovalo	na	
ochranu	přírody	–	mluvím	o	tom,	co	se	týká	bioty	–	až	konečně	se	ochrana	přírody	pro	přírodu	samu	=	
ochraně	životního	prostředí.	Toto	rovnítko	plyne	patrně	z toho,	že	buď	podvědomě	anebo	jako	životní	
filosofie	vládne	krajní	větev	ekologické	filosofie	–	„deep	ecology“	s přesvědčením,	že	příroda	si	se	vším	
poradí,	neboť	cokoliv	činí,	jen	dobře	činí.	Antropocentrickáí	hlediska	–	člověk	s jeho	životním	prostředím	
–	jsou	prostě	mimo.	Výstižně	to	napsal	M.	Damohorský,	když	ve	vzpomínce	patnácti	let	zákona	144/1992	
Sb.	o	ochraně	přírody	a	krajiny	uvedl,	že	se	jedná	o	kodifikaci	přírodního	životního	prostředí	/13/.	Co	je	to	
přírodní	životní	prostředí	krajiny?	Zákon	o	životním	prostředí	17/1991	Sb.	uvádí	v	§	2	definici	životního	
prostředí:	je	to	vše,	co	vytváří	přirozené	podmínky	existence	života	organismů	včetně člověka.	Co	jsou	při-
rozené	podmínky	života	přírodních	organismů	je	celkem	jasné	–	jsou	v ohnisku	zájmu	ochrany	přírody.	
Avšak	jak	to,	že	podmínky	života	člověka	v kulturní	obytné	krajině	pod	horami	nebyly	MŽP	ČR	vůbec	
zohledňovány	při	tvorbě	strategie	NPŠ	a	managementu	lesů	výrazně	od	roku	2003	–	např.	posouzením	
možných	rizik,	plynoucích
•	 z velkoplošných	destrukcí	stromového	patra	lesních	ekosystémů,	
•	 ze	změn	průtočnosti	koryt	horských	toků,

dříve	než	se	rozhodne,	že	mohou	podléhat	destrukcím	či	nebudou	ohrožovat	krajinné	prostředí	při	ab-
solutní	bezzásahovosti	jako	nejlepšímu	způsobu	obnovy	daného	lesa	z hledisek	ekologie?	Už	jsme	probrali	
v odborné	kapitole,	 že	možné	 změny	přírodních	procesů	 jako	klimatogenetických,	hydrických,	půdo-
ochranných	a	dalších	faktorů	dlouhodobě	na	velkých	plochách	nejen	nastaly,	ale	mohou	mít	i	jistá	rizika,	
podobně	jako	toky	bez	ohledu	na	jejich	průtočnost	za	velkých	vod.	Nemohou	být	ovlivněny	přirozené	
podmínky	existence	člověka?	To	jsou	základní	otázky,	jimiž	by	se	měla	zabývat environmentální	politika	
kpůe,	zaůpžení	národního	parku	v kulturní	krajině.	Absenci	toho	by	mělo	veřejně	osvětlit	MŽP	ČR,	na	to	
se	marně	ptaly	otázky	z VIII.	Sněmu	lesníků	/11/.	V podstatě	jde	patrně	o	sám	pojem	životního	prostředí,	
jak	dalece	se	vyvinul	oproti	původnímu,	které	přinesla	např.	známá	zpráva	komise	OSN	pod	vedením	
paní	G.	H.	Brundtlandové	v roce	1987.	

Jelikož	o	 funkce	 lesa	v pojetí	 služeb	pro	 lidskou	 společnost	není	v postupném	soustřeďování	 sil	na	
ochranu	přírody	 zřejmě	už	 žádný	 reálný	 zájem	v MŽP	ČR	a	 ekologická	 filosofie	blízká	 či	už	 totožná	
s hlubinnou	ekologií	k nim	přistupuje	 jako	k archaickému	antropocentrickému	nazírání	(/12/,	rozbor	
/9/),	není	divu,	že	uvedený	zákon	114/1992	Sb.	o	ochraně	přírody	a krajiny	nemá	co	činit	s prostředím	
kulturní	krajiny	v komplexním	pojetí.	Jde	mu	o	přírodu	v krajině	pro	přírodu	samu.	Tedy	ani	úvahy	např.	
o	možných	rizicích	pro	ochranu	kulturní	krajiny	před	vodním	živlem	a	jinými	pro	člověka	nepříznivými	
vlivy	na	krajinné	životní	prostředí	vůbec	nepřicházejí	na	pořad	dne	7. Kdo se o ně stará, je mimo zájem 
environmentální politiky resortu životního prostředí, a tak se asi zrodila už zmíněná. skutečně polo-
žená otázka vysokého úředníka MŽP ČR, o co tu vlastně jde?

Nelze	nepřipomenout,	že	na	takové	situaci	má	i	lesnictvo	svůj	podíl.	Zatím	mu	nikdy	do	srdce	nevešlo	po-
vědomí,	že	se	s vývojem	civilizace	nikoli	dočasně	a	náhodou	zesiluje	potřeba	a	poptávka	po	službách	lesních	
ekosystémů	natolik,	že	vznikají	velké	plochy,	kde	by	bylo	účelné	vkládat	práci	a	kapitál	do	environmentálních	
a	sociálních	služeb	lesního	hospodářství	jako	jeho	nedílné	hospodářské	složky.	Bylo	už	mnohokrát	dokládá-
no,	že	se	o	tom	v evropském	lesnictví	intenzívně	začalo	diskutovat	již	před	víc	než	40	roky	a	státní	lesnická	

7  Jestliže u lesů a toků jako významného krajinného prvku zákon 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
nasadil ochranu tak, že nemá dojít k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, zdá se být paradoxní, že ani de-
strukce lesních porostů na rozsáhlých plochách ani průtočnosti bystřin se taková jejich funkce zřejmě netýká. Jestliže je 
tomu tak z hlediska ochrany přírody pro ni samu, postižené lesy a toky ztrácejí funkce podstatné pro životní prostředí 
krajiny. Jeho hlediska však bez jakékoli analýzy mohou být orgánem s puncem neomylnosti derogovány dík praxi envi-
ronmentální politiky MŽP ČR. 
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politika	i	 legislativa	doznala	pozoruhodných	změn	směrem	k takové	transformaci	dřevovýrobního	odvětví	
/11/.	U	nás	nedošlo	k ničemu	takovému;	dokonce	náš	o	mnoho	let	proti	Evropě	opožděný	zákon	77/1997	
Sb.	o	smyslu	existence	státních	podniků	–	tedy	včetně	LČR,	s.p.	–	sám	nejvyšší	státní	orgán	jako	zakladatel	
státního	podniku	věcně	vůbec	nesplnil.	Od	80.	let	se	totiž	šíří	světem	nová	globální	ekonomická	ideologie	
v duchu	F.	Hayeka	a	M.	Friedmana	–	nadále	vyrábět	s volnou	dynmikou	zisků.	Záležitosti	mimotržní,	envi-
ronmentální	a	sociální	ztrácejí	pozice	v praktické	evropské	lesnické	politice	od	90.	let.	Takže	v poslední	době	
k nám	dorazivši	oblíbený	obrázek	lesnictví	jako	architrávu	na	třech	sloupech	–	ekonomickém,	ekologickém	
či	environmentálním	a	sociálním	–	hrozí	být	prázdnou	frází,	protože	druhé	dva	sloupy	zůstávají	–	jako	tomu	
bylo	odedávna	–	 jen	podpůrnými	pilastry	 jediného	sloupu	ekonomického.	Podnikatelská	koncepce	LČR,	
s.p.	byla	pojata	v tomto	duchu	opět	či	nadále	jako	podniku	výlučně	výrobního	/15/.	Podnikatelský	koncept	
tohoto	charakteru	přece	plní	kdekterý,	svůj	lesní	majetek	si	cenící	vlastník	větší	rozlohy	lesů.	Těch	doslova	pár	
obecných	vět	o	ochraně	přírody	(musí	se	stejně	strpět	ze	zákona)	či	o	rekreaci	jako	úlitbě	pro	image	podniku	
by	s radostí	podepsal	každý	podnikatel	s lesy	–	takže	nejen	jsou	ve	psí	služby	ve	veřejném	zájmu,	ale	v sázce	
je	tím	vlastně	existence	státního	vlastnictví	lesů.	Vždyť	v	politice	EU	má	platit	zásada	subsidiarity:	stát	ne-
podniká	tam,	kde	tak	může	činit	soukromá	sféra.	Takže	situace	i	ve	sféře	MZe	ČR	nijak	nenapomáhá	řešení	
celkové	lesopolitické	situace	ve	vztahu	k situaci	environmentálně	politické,	spíše	naopak.	

K podílu filosofie a psychologie

Při	analýzách	řady	názorů	a	dějů	v oblasti	spadající	do	sféry	ekologie,	narážíme	na	jevy,	které	se	vymy-
kají	klasickým	přístupům	vědy	k řešení	závažných	problémů	životního	prostředí.	Už	bylo	připomenuto,	
jak	jiný	odborný	názor	v oboru	entomologie	byl	označen	jako	zrada;	nelze	zapomenout	projevů	tzv.	ob-
čanské	neposlušnosti	vázáním	nadšenců	ke	stromům,	aby	se	zabránilo	asanaci	přemnožujícího	se	hmyzu,	
předkládání	 vědeckých	 hypotéz	 či	 jen	 odborných	 názorů	 dalekosáhlé	 povahy	 pro	 národohospodářské	
odvětví	v televizi	a	denním	tisku	bez	přímých,	nepřímých	a	zpětných	vazeb	biologické,	sociologické	i	eko-
nomické	povahy	jako	požadavků	okamžitě	nutné	realizace	(které	brání	údajná	nedovzdělanost	lesnictva)	
či	sbírání	podpisů	–	tedy	řešení	složitých	problémů	nátlakovými	akcemi	se	získáváním	podpory	veřejnosti	
tak,	jak	se	obvykle	pracuje	v běžné	politice	či	také	v zábavním	sektoru	při	volbě	superstar.

Francouzský	filosof	Guy	Debord	se	zamýšlel	nad	celkovým	vývojem	euroatlantické	civilizace	a	došel	
k závěru,	že	novým,	stále	víc	se	uplatňujícím	jevem	v postmoderní	éře	tam,	kde	jde	o	peníze	i	o	cestu	
k moci,	 jsou	úvahu	zasluhující,	podivné,	 leč	účinné	praktiky	„kumulace spektáklů“ –	ať	se	 jedná	o	styl	
mediálních	informací,	preference	alternativních	duchovních	sfér,	rodící	se	hnutí	ekologismu	a	environ-
mentalismu	(někdy	s rysy	hnutí	náboženských)	a	mnoho	dalších	jevů	nejen	v politice,	ale	i	v etice,	v	kul-
tuře.	Je	otázkou,	zda	i	ekologická	filosofie	svými	vizemi	krajních	větví,	jmenovitě	hlubinné	ekologie	/16/,	
neiniciuje	určité	nadšenectví	blízké	víře	v  lepší	 svět,	mající	 i	 řadu	psychologických	charakteristik	nové	
religiozity,	jak	je	ve	svých	dílech	znamenitě	rozebírá	náš	teolog	i	psycholog	Halík	a	vidí	i	politik	V.	Klaus	
/8/.	Vyznavači	(vždy	té	jedině	pravé)	víry	vždy	měli	obavy	z jejího	narušení;	dříve	se	objevovalo	kacířství,	
dnes	zrada.	Za	léta	kontaktů	mám	zkušenost,	že	neradi	vedou	věcné	diskuse	o	konkrétních	tématech	či	
se	podílejí	na	kritických	úvahách;	spíše	zarputile	trvají	na	svém.	Objevují	se	ideologická	dogmata	a	snahy	
zformulovat	ideologii	v doktrínu	tvrdě	vládnoucí,	tedy	zakotvit	v zákonodárství	a	koncepčních	dokumen-
tech.	Cesta	„spektáklů“	je	zřetelná.

Vedle	nadšeneckého	folklóru	se	setkáváme	i	s ideologickou	jednostrannou	zaujatostí,	vyvolávající	váž-
né	zamyšlení.	K upozornění	na	rizika	volných	přírodních	procesů	se	odpovídá,	že	kulturní	krajiny	máme	
dost	a	ona	je	právě	to,	co	ochránce	přírody	přece	vůbec	nezajímá.	Nadto	k argumentu	„Šumava	zůstane	
stále	zelená“	se	přidává	otázka:	„Řekněte,	kdo	a	proč	vlastně	potřebuje	les	v horách?“	To	už	ovšem	není	
ideologie,	ale	prostá	neznalost,	veřejně	nebezpečná	v hlavě	toho,	kdo	se	cítí	kompetentní	pro	nakládání	
s krajinou	střední	Evropy	podle	svých	filosofickýh	náhledů	bez	adekvátních	vědeckých	podkladů.

S	řadou	těchto	rysů	se	běžně	setkáváme	v tématické	oblasti,	týkající	se	novodobé	konzervační	ochrany	
přírody	a	jejích	průmětů	do	managementu	lesů	NPŠ	/17/.	Dokonce	je	můžeme	pociťovat	i	při	analýzách	
environmentálních	právních	předpisů,	v nichž	byly	zařazeny	pojmy	bez	definic	a	tedy	bez	obsahu,	též	
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užívání	dubiosní	hypotézy.	A	co	horšího:	 taková	 litera	práva	dovoluje	 jakýkoliv	výklad	momentálními	
aplikačními	definicemi	podle	filosofického	či	světonázorového	založení	rozhodujícího	úředníka	v řízení	
správním	či	soudce	v řízení	trestním.	A	to	už	není	jen	záležitost	filosofie,	etiky,	světových	názorů	či	psy-
chologie,	ale	týká	se	v důsledcích	i	ústavních	práv	občanů.

Závěr

Na	základě	rozboru	hledisek	odborných,	právních,	politických	i	filosoficko-psychologických	se	referát	
zabývá paradoxními	důsledky	střetů	litery	environmentálního	práva	s přírodní	realitou,	možným	základ-
ním	rozporem	v managementu	horských	lesů	NPŠ	mezi	hledisky	fundamentální	ochrany	přírody	a	hle-
disky	životního	prostředí	kulturní	obytné	krajiny	střední	Evropy	i	odpovědností	za	aktuální	stav.

Zamyšlení	nad	vývojem	snah	o	strategii	NPŠ	a	management	jeho	horských	lesů	vede	k několika	soudům:
•	 environmentální	politika	MŽP	ČR	v oblasti	bioty	dospěla	s rokem	2003	v duchu	hlubinné	ekologie	

prakticky	ke	ztotožnění	zájmů	ochrany	přírody	pro	přírodu	samu	se	zájmy	ochrany	životního	prostře-
dí	–	spočívá	na	ideologických,	společensko-etických	a	nikoli	standardních	vědeckých	argumentech;

•	 lze	doložit	závažné	střety	zájmů	konzervační	ochrany	přírody	se	zájmy	ochrany	životního	prostředí,	
jestliže	bereme	 jeho	definici	v zákonu	17/1991	Sb.	za	závaznou	a	respektujeme	prostředí	kulturní	
krajiny	střední	Evropy	jako	krajiny	obytné	s	životním	prostředím	též	lidské	společnosti;

•	 poukazuje	se	na	závažnou,	ideologicky	podloženou	a	mnoho	let	trvající	„kategorizaci“	zákonů	nadřa-
zených	a	podřazených	a	z ní	vyplývající	dogma	neomylnosti	státního	orgánu	v ochraně	přírody	podle	
zákona	114/1992	Sb.	ve	znění	pozdějších	předpisů,	tedy	na	existenci	právní	kompetence	nebrat	bez	
náležitých	analýz	v úvahu	ustanovení	právních	předpisů	s	neméně	závažnou	právní	ochranou	životní-
ho	prostředí	kulturní	krajiny	a	nenést	odpovědnost	za	následky;

•	 nejde	o	zpochybnění	existence	a	cílů	NPŠ.	nýbrž	o	poukaz	na	závažný	nedostatek	v práci	odpověd-
ného	státního	orgánu	MŽP	ČR	od	roku	2003,	totiž	zaujatost	ideologií	environmentalismu	v oblasti	
bioty,	jestliže	v zájmu	ochrany	přírody	pro	ni	samu	se	přehlížejí	možná	rizika	pro	životního	prostředí	
kulturní	krajiny,	nešetří	se	ve	smyslu	zásady	předběžné	opatrnosti	řádně	a	komplexně,	nepřihlíží	se	
k věcným	připomínkám	orgánů	a	institucí	věcně	kompetentních	a	nejvyšší	státní	orgán	nereaguje	ani	
na	výzvy	k zodpovězení	závažných	otázek	k	jeho	odpovědnosti;

•	 ideologie	 environmentalismu	 či	 ekologismu	 proniká	 do	 právní	 sféry	 a	 stává	 se	 právní	 doktrínou	
v právní	praxi.
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7.1 Od velké varianty povrchové těžby uhlí v SHR k územně ekologickým 
limitům a zase zpět – od limitů k velké variantě

Na	přelomu	sedmdesátých	a	osmdesátých	let	minulého	století	vznikala	v Severočeském	hnědouhelném	
revíru	souhrnná	dlouhodobá	koncepce	těžby	uhlí,	tzv.	velká	varianta.	Podle	velké	varianty	se	měla	povr-
chovým	způsobem	dotěžit	celá	produktivní	část	podkrušnohorské	hnědouhelné	pánve	od	Tušimic	u Ne-
chranické	přehrady	na	jihozápadě	až	po	Chabařovice	na	severovýchodě.	K tomu	ještě	Pětipeská	pánev	při	
Doupovských	horách.	Spolu	s dobíhající	hlubinnou	těžbou	mělo	jít	o	„úplné	vyuhlení	pánve“.

Těžba	podle	velké	varianty	byla	vymezena	bez	ohledu	na	osídlení,	přírodu	a	krajinu	pánve	i	její	okolí	
a bez	ohledu	na	rizika,	spojená	s těžbou	při	krušnohorském	svahu.

V průběhu	devadesátých	let	následovala	postupná	redukce	velké	varianty.	Vyčleňováním	partií	kom-
plikovaných	z hlediska	těžby	a	vlivem	tlaku	územně	plánovacího	procesu	na	respektování	územních	po-
žadavků.

V	centrální	části	pánve	se	stále	udržovala	koncepce	těžby	podle	velké	varianty	–	další	postup	lomu	ČSA	
podél	svahů	Krušných	hor	přes	Černice	a	Horní	Jiřetín	a	podél	Litvínova,	k zásobám	uhlí	pod	chemický-
mi	závody	v prostoru	Záluží	-	bez	ohledu	na	osídlení	a	na	rizika,	spojená	se	zásahy	do	svahu	Krušných	hor	
a	na	dovršení	komplexní	devastace	střední	části	pánve	těžbou.
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příloha 1. řez slojí v poli lomu 
čsA (bp teplice).
Uhelná sloj je při okrajové části pánve 
strmě vyvlečena k úpatí svahu Kruš-
ných hor.
Dlouhodobé průzkumy nad úpatím 
krušnohorského svahu odhalují labilní 
strukturu krušnohorského krystalinika 
a rizika přiblížení hlubokého otevře-
ného lomu k patě svahu.

Opakované	 sesuvy,	 půso-
bené	těžbou	lomu	ČSA,	deva-
stují	úpatí	svahu	pod	zámkem	Jezeří.	Další	devastační	účinky	na	rozhraní	svahů	a	lesa	může	mít	záměr	na	
zpevňování	svahů	od	arboreta	pod	Jezeřím	k Hornímu	Jiřetínu,	na	kterém	se	má	podílet	důlní	společnost	
ČSA.	Je	otázka,	co	a	proč	má	tento	záměr	ochránit,	o	jaká	opatření	má	jít,	a	–	v neposlední	řadě	–	proč	
dále	zasahovat	do	přírody	při	úpatí	svahu	až	k	Hornímu	Jiřetínu.	Nejedná	se	náhodou	o	jakýsi	předstih	
k usnadnění	těžby	při	svahu	v případě,	že	se	podaří	zrušit	vládní	usnesení	o	limitech	těžby?

příloha 2. identifikované fosilních sesuvů 
při podkrušnohorském výchozu pánve
Přehled fosilních sesuvů, zpracovaný začátkem 
osmdesátých let v BP Teplice. Z téměř dvou desí-
tek fosilních sesuvů byly zjištěny tři velké sesuvy 
v dosahu současné a zamýšlené těžby lomu ČSA: 
u Černic na jižním svahu Kapucína (10), pod Je-
zerkou - Šibeniční hůrkou (11) a v dolovém poli 
lomu ČSA (12). Rozsáhlé fosilní sesuvy vznikaly 
v jiné etapě vývoje. Začalo se však uvažovat, že 
dnes může být impulsem pro vznik obdobných 
rozsáhlých sesuvů hluboký lom při úpatí svahu. 
Katastrofální důsledky se při tom mohou proje-
vit nejen bezprostředně při těžbě, ale i dlouho 
po ukončení těžby a následné asanaci území.

příloha 3. nezbytná opatření při těžbě na 
výchoz sloje při krušnohorském svahu nad 
horní hranou lomu. bp teplice ze začátku 
osmdesátých let
V BP Teplice byla vyhodnocena rizika lomové 
těžby včetně výchozu sloje při úpatí Krušných 
hor z hlediska pravděpodobného vlivu na stabi-
litu svahů za výchozem sloje a navrženy katego-
rie opatření, která by měla těžbu zabezpečit.
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příloha 4. krušnohorský svah pod Jánským vrchem u Jezeří ve výškové 
úrovni zámku Jezeří.
Odstraněn lesní porost, půdní kryt a odtěžena část krystalinika vysoko nad stěnou 
lomu ČSA. Pozdější terasování odkrytého svahu a ozelenění teras nemůže nahra-
dit původní ekosystém horského svahu a jeho funkce.

příloha 5. technické opatření na horské 
bystřině nad zámkem Jezeří.
Šramnický potok před zaústěním do převá-
děcí štoly. Dále je potok veden skluzem do 
údolí Albrechtického potoka a pak spolu s Al-
brechtickým potokem další štolou do otevře-
ného koryta převaděče směrem k Hornímu 
Jiřetínu, a podél H. Jiřetína do Jiřetínského 
potoka. Překládání horských toků je spojeno 
s horizontálním odvodněním pro vedení štol 
v tektonicky narušených zónách horského 
svahu v blízkosti zámku Jezeří a s budováním 
dalších objektů v horských údolích. Postup 
lomu ČSA k Hornímu Jiřetínu by vyžadoval 
novou přeložku obou toků z předpolí lomu, 
tentokrát vedenou obráceným směrem a se stejnými dopady na krušnohorský svah a údolí s vodními toky.

Zástupci	důlní	společnosti	se	snaží	použít	jako	jeden	z	argumentů	pro	pokračování	těžby	nedostatek	
materiálu	pro	přisypání	svahů	kolem	pilíře	arboreta.	Důlní	společnost	měla	téměř	dvacet	let	času,	aby	
upravila	výsypkové	hospodaření	a	tento	problém	začala	řešit.

Další	postup	lomu	ČSA	by	dokončil	likvidaci	celé	úpatní	zóny	a	osídlení	podél	Krušných	hor,	od	Vy-
soké	Pece	u	Jirkova	až	k Janovu	před	Litvínovem,	v	celkové	délce	20	km	a	úplné	přetěžení	centrální	části	
pánve.	K tomu	by	se	připojily	škody	na	krušnohorském	svahu.

Po	změně	režimu	v r.	1989	nastaly	podmínky	pro	zcela	jiný	přístup	k pánevnímu	území	a	jeho	potře-
bám	a	hodnotám,	neslučitelným	s jednostrannou	exploatací	území.

Byl	schválen	ochranný	pilíř	arboreta	pod	zámkem	Jezeří	a	stanoveny	limity	pro	rozsah	těžby.

Územně	ekologické	limity	těžby,	dané	příslušným	usnesením	vlády	z r.	1991,	nebyly	stanoveny	ná-
hodně	a	„od	oka“,	ale	se	zřetelem	k další	existenci	osídlení	a	krajiny	v pánvi	a	s přihlédnutím	k širším	
územním	vazbám.	Jsou	výsledkem	dlouhodobých	průzkumů	území,	ověřování	důsledků	těžby	na	krajinu	
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a	osídlení	a	zkoumání	potřeb	krajiny	a	osídlení	v současnosti	i	v	dlouhodobé	perspektivě.	Podílela	se	na	
nich	nejméně	po	dvě	desetiletí	celá	řada	disciplín	a	institucí.

Za	hranicí	limitů	v	centrální	části	pánve	se	nacházejí	od	ochranného	pilíře	arboreta	až	po	Janov	nejcen-
nější	partie	krušnohorského	svahu.	Vzhledem	ke	strmosti	a	nepřístupnosti	svahů	se	zde	zachoval	málo	do-
tčený	listnatý	les	s významným	genofondem	buku	a	dalších	dřevin,	s	chráněnými	partiemi	přírody	nadre-
gionálního	(biocentrum	a	biokoridor)	a	celoevropského	významu	(lokality	evropské	soustavy	NATURA).	
Okraje	lesa	nad	úpatím	svahu	vytvářejí	těsnou	vazbu	s	územní	enklávou	pod	úpatím,	kde	se	uplatňují	
zbytky	travinných	společenstev	různých	typů,	křoviny,	lesíky	a	hájky	a	vegetační	doprovod	vodních	toků	
v kontaktu	s horskými	bystřinami.	V souhrnu	se	jedná	zdroje	pro	spontánní	rekultivaci	sousedící	velko-
plošně	přetěžené	krajiny	centrální	části	pánve.

Obyvatelé	Horního	Jiřetína	a Černic	mají	v této	územní	enklávě	při	krušnohorském	svahu	ojedinělé	
podmínky	pro	svůj	život.	Obě	sídla	–	jako	už	jedna	z mála	dochovaných	sídel	v oblasti	pánve	–	tu	udržují	
historickou	kontinuitu	osídlení.	Zámek	Jezeří	ve	spojení	s lázeňstvím	a	kulturou	měl	kdysi	celoevropský	
význam	a	stále	zůstává	možnost	jeho	smysluplného	využití.

Územně	ekologické	limity	chrání	obě	sídla	i	jejich	zázemí,	přístupnost	zámku	i	nejcennější	část	celého	
Krušnohorského	 svahu	podél	 pánve.	Krušnohorský	 svah	má	 ještě	 krajinářský	 význam	–	 jako	protipól	
kopců	Českého	středohoří	podél	druhé	strany	pánve.

Místo	 toho,	 aby	byly	oceněny,	 respektovány,	podpořeny	a	 využity	mimořádné	klady	území	 -	 těsné	
sousedství	sídelní	enklávy	se	svahem	KH	a	potenciál	tohoto	celku	pro	rehabilitaci	sousedící	velkoplošně	
přetěžené	krajiny	–	toto	území	ohrožují	sílící	a	nevybíravé	tlaky	a	akce	na	zrušení	limitů.

Krušnohorský	svah	se	svým	podpolím	-	přírodou	a	sídly	na	něm	-	tvoří	až	dosud	životaschopný	celek	
a  poskytuje	 výborné	 prostředí	 obyvatelům	Černic	 a	Horního	 Jiřetína.	To	 zastánce	 pokračování	 těžby,	
a zrušení	limitů	těžby	lomu	ČSA	nezajímá.	Je	jim	jedno,	co	se	stane	s územím	po	těžbě.	Život	a	osudy	
obyvatel,	které	ohrožuje	těžba,	je	jim	lhostejný	Tím	méně	je	zajímá	hodnota	přírody,	krajiny	a	celého	úze-
mí	nebo	ohledy	na	budoucnost.	Snaží	se	důsledky	těžby	v tomto	prostoru	zredukovat	na	majetkoprávní	
problém	a	vyřešit	prolomení	limitů	licitací	s obyvateli	obou	obcí	o	finanční	náhradu	jejich	obydlí.

V	případě	zrušení	limitů	se	pod	vedením	některých	politiků	vracíme	ke	koncepci	velké	varianty	těžby.	
Ke	způsobu	myšlení	před	listopadem	1989.	Budeme	ignorovat	hodnoty	ohroženého	území	a	pustíme	se	
zřetele	nejen	současný	život	obyvatel,	ale	též	budoucnost	centrální	části	pánevního	území	a	připustíme	
zničení	toho	území?	A	v zájmu	čeho?

Marie Lafarová, 5. dubna 2011

7.2 Jak reálně zlepšit management urbanizovaného území?

Předneseno na semináři „Integrované přístupy k managementu urbanizovaného území“

V praxi	vidíme,	že	územní	plánování	není	ani	po	přijetí	nového	stavebního	zákona	účinným	nástro-
jem	inteligentního	managementu	území,	ačkoliv	z územně	plánovacích	podkladů	a	dokumentací	se	staly	
spíše	právnické,	než	kreativní	urbanistické	nástroje	a	ve	snaze	posílit	 jejich	závaznost	 jsou	vyhlašovány	
jako	opatření	obecné	povahy	podle	správního	řádu.	Proč	tomu	tak	 je?	Dovolte	mi	vyslovit	následující	
hypotézu:

Je tomu tak proto, že územní plány ani v pojetí nového stavebního zákona samy o sobě jako 
aktivní nástroje managementu území nestačí, neboť nemají žádnou vazbu na polohovou hodnotu 
a cenu nemovitostí, ani na reálné toky peněz mezi majiteli pozemků a staveb a orgány veřejné sprá-
vy, zejména při koupích a prodejích, při stanovení a výběru daně z nemovitostí, které jsou příjmem 
obcí, a také jsou (bohužel) zatím irelevantní i pro konstrukci a stanovenou výši daně z nemovitostí 
nejen podle hodnoty polohy a ceny pozemků a staveb, ale i podle dosažitelného výnosu z cen po-
zemků a staveb při způsobu využití, který je s územním plánem v souladu.
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Teď	tuto	tezi	rozvedu	podrobněji:
1.	 Územní	plány	sice	musí	podle	nového	stavebního	zákona	obsahovat	 i	vyhodnocení	navrhovaného	

řešení	na	udržitelný	rozvoj	území,	kde	kromě	vlivů	na	životní	prostředí	má	být	zkoumán	i	vliv	na	
ekonomický	rozvoj	a	sociální	soudržnost,	takže	alespoň	deklaratorně	se	již	k jakýmsi	ekonomickým	
konsekvencím	hlásí,	ale	bez propojení s cenovou mapou nedává žádnou představu o diferenciaci 
cen pozemků a staveb kromě jejich vlastností, tedy také podle polohy ve městě nebo v obci 
a o  skutečně realizovaných cenách, které	 se	 mnohdy	 mohou	 řádově	 lišit	 od	 cen	 dle	 úředních	
odhadů	 dle	 předpisů	 o	 oceňování	 nemovitostí. Tudíž ani neposkytuje radnicím žádné vodítko 
pro plánování výkupů pozemků a staveb	ve	veřejném	zájmu,	pro	veřejnou	občanskou,	dopravní	
nebo	technickou	vybavenost	či naopak o dosažitelných cenách a výnosech při prodejích obecních 
pozemků,	které	může	samospráva	obce	postrádat.	Bez	těchto	znalostí	se	ovšem	stává	management	
území	v prostředí	trhu	jen	intuitivní	disciplínou	s obrovským	prostorem	pro	chybování	při	správě	
obecního	majetku,	pro	korupci	a	jiné	formy	poškozování	veřejných	zájmů.

2.	 Daň z nemovitostí	je	konstruována	paušálně	podle	vlastností	a	funkce	pozemků	a staveb.	Formou	
násobení	stanovenými	koeficienty	reaguje	dnes	už	alespoň	na	velikost	města	či	obce	a	u	velkých	měst	
rámcově	i	na	polohu	nemovitosti	v nich.	To	už	je	pokrok	proti	rigidním	daňovým	tabulkám	minulosti,	
ale	pořád	je	to	nástroj pasivní, nemotivující k řádnému využití pozemku či stavby v souladu se 
zájmy města či obce	na	funkčním	využití	obsaženým	v územním	plánu.	Pro aktivní management 
území je třeba, aby daň z nemovitosti byla konstruována nejen podle současného stavu a využití, 
ale s  přihlédnutím k  dosažitelnému výnosu z  pozemků a staveb, pokud by bylo v  souladu 
s určením dle územního plánu.	Proč?	Protože	dnes	je	mnoho	pozemků	a	staveb	v zastavěném	území	
sídel	 využíváno	 špatně,	 extenzivně,	nebo	není	 ze	 spekulativních	důvodů	využíváno	vůbec,	 ačkoliv	
jde	o	místa	napojená	či	v blízkosti	veřejné	dopravní	i	technické	infrastruktury	a	obsluhy,	zdražující	
při	 řádném	neužívání	 zbytečně	 provozní	 náklady	města	 i	 správců	dopravních	 a	 inženýrských	 sítí.	
Kdyby	daň	z nemovitosti	byla	vypočtena	nejen	z hodnoty	místa,	z	vlastností	pozemku	a	staveb,	ale	
i	 z dosažitelného	výnosu	při	 řádném	využití	 v  souladu	 s územním	plánem,	byl	by	vlastník	nucen	
namísto	 spekulace	na	 růst	ceny	v budoucnu	buď	pozemek	či	 stavbu	začít	užívat	co	nejdřív	co	do	
funkce	i	intenzity	v souladu	s veřejným	zájmem,	obsaženým	v územním	plánu,	nebo	ho	nabídnout	
k prodeji	městu	či	jinému	subjektu,	který	je	schopný	takové	zhodnocení	a	využití	v souladu	s reálným	
potenciálem	skutečně	zajistit	a	tomu	odpovídající	daň	platit,	a	nedržel	by	ho	dál	bez	užitku	a	přitom	
s vysokým	zdaněním.	Do	tržního	prostředí	by	se	tím	dostaly	mnohé	dosud	majiteli	nevyužité,	ale	
pro	nové	 využití	 přesto	 zablokované	pozemky	 a	 stavby	 a  pro	novou	 výstavbu	by	 se	 snížil	 tlak	na	
zábory	dosud	nezastavěného	území.	Přitom	by	šlo	o	tržně	konformní	ekonomické	nástroje,	nikoliv	
administrativní	donucovací	prostředky	jako	v minulosti.

3.	 Aktivní	management	urbanizovaného	území	města	 či	 obce	 vyžaduje	propojení	 všech	 relevantních	
informací	 o	 celém	 jejich	 správním	 území,	 včetně	 všech	 omezení	 a	 regulativů	 vyplývajících	 ze	
současného	fyzického	a	právního	stavu,	z územního	plánu	i	z dalších	speciálních	předpisů,	z evidence	
nemovitostí,	včetně	omezení	a zástav,	služebností	a	jiných	omezení	při	nakládání	s pozemky	a	stavbami,	
např.	i z ochranných	pásem	komunikací	a	inženýrských	sítí	apod.	a	také	z již	zmíněné	cenové	mapy	
v jednom	místě,	na	jednom	monitoru	PC	právě	onoho	pověřeného	managera.	Jedině	takto	propojená	
soustava	dat	o	území	podřízená	jednotnému	systému	územní	identifikace	jevů	a	jednotnému	software	
umožňuje	úplný	přehled	o všech	relevantních	informacích,	vztahujících	se	k pozemkům	a	stavbám	
a  k  vlastnostem	 území	 v  okolí.	 Dnešní	 počítačová	 technika	 a	 současné	 prostředky	 spojů	 již	 činí	
naplnění	takového	datového	modelu	reálným	včetně	udržování	v aktuálním	stavu,	pokud	budou	„up	
to	date“	(okamžitě)	zaznamenávány	všechny	změny	příslušnými	správci	dat	i	mapových	děl	a	jiných	
podkladů	a	jejich	dílčí	subsystémy	budou	propojeny	v sítích	veřejné	správy.

4.	 Nástroje územního plánování nejsou	nebo	jsou	zatím	jen	velmi	volně	a	na	dobrovolné	bázi	obsahově 
propojené s nástroji regionálního rozvoje a finančního plánování měst a obcí	a	závisí	to	více	na	
osvícenosti	pořizovatelů	v obou	těchto	dílčích	subsystémech	plánování,	zda	tomu	tak	skutečně	 je.	
Do	územních	plánů	se	tak	ke	škodě	věci	mohou	dostat	a	také	často	dostávají	v návrhovém	období	
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zcela	nereálné	záměry,	pro	které	není	zajistitelné	financování	nebo	tam	naopak	není	pamatováno	na	
prostorové	nároky	záměrů,	které	chce	zastupitelstvo	města	či	obce	ve	svém	funkčním	období	realizovat	
a zajistí	pro	ně	financování,	takže	se	pak	musí	řešit	nesoulad	s územním	plánem	jeho	změnami,	časově	
náročnými	a	realizaci	zdržujícími.

Při	současném	nepořádku	v dílčích	registrech	a	šlendriánu,	jak	se	projevil	naposledy	při	právě	dokonče-
ném	letošním	Sčítání	lidu,	domu	a	bytů	se	to	může	zdát	být	nereálným	a nedosažitelným	snem,	ale	viděli	
jsme	zárodek	takového	systému	jako	fungujícího	modelu	při	návštěvě	na	stavebním	úřadu	v Milton	Key-
nes	v Anglii	již	v roce	1985.	Při	současných	kapacitách	pamětí	a	možnostech	grafického	vyjádření	jevů	vč.	
GIS	a	při	dnešním	stavu	a	rychlosti	spojů	to	již	není	technický	problém,	spíše	problém	kázně	a pořádku	
na	spolupůsobících	pracovištích,	která	by	takový	systém	naplňovala.	Bez	takového	propojení	územního	
plánu	s ostatními	systémy	právní	regulace	a	návrhů	změn	využití	území	s ekonomickými	údaji	o	území	
a s toky	veřejných	prostředků	bude	územní	plánování	nadále	jen	tvorbou	soupisů	zbožných	přání	různých	
uživatelů	a	správců	území	a	v něm	se	nacházejících	fondů,	které	namísto	aby	předjímalo	a	plánovalo	jeho	
další	rozvoj,	bude	jen	trpně	dohánět	(jako	dosud)	formou	změn	kypící	život,	jdoucí	jinými	cestami,	než	si	
přejí	autoři	a pořizovatelé	územních	plánů,	volené	orgány	měst	a	obcí	a	pracovníci	stavebních	úřadů	a nač	
si	právem	stěžují	občané	a	voliči.

Také	bude	třeba	překonat	nežádoucí	odstup	volených	orgánů	měst	a	obcí	od	jejich	úředních	aparátů	
a zajistit,	aby	se	se	všemi	údaji	o	území	a	o	záměrech	v něm	rozhodovalo	profesionálně	a	otevřeně,	nikoliv	
diletantsky	a	skrytě,	bez	veřejné	kontroly.	Ale	to	už	je	námět	na	jiný	seminář	a	tak	mi	dovolte	zde	se	svým	
příspěvkem	zde	skončit	a	ponechat	prostor	ostatním.

Martin Říha, v Hradci Králové, 4. května 2011  

7.3 Evropská regulace pesticidů: Lavina výjimek

Evropská unie modernizovala svou politiku v oblasti pesticidů, když přijala novou směrnici a strategii k do-
sažení udržitelného používání pesticidů s cílem snížit závislost zemědělců na pesticidech. Používání pesticidů 
v jednotlivých členských státech EU se podstatně liší, podobně jako úroveň ochrany zdraví lidí a životního pro-
středí. Nová pesticidová regulace měla mimo jiné právě zvrátit trend, kdy mezi státy EU rostly rozdíly v užívání 
pesticidů. Bohužel aktuální studie nevládní organizace Pesticide Action Neetwork Europe (dále PAN Europe) 
ukazuje, že funkčnost pesticidové politiky EU narušuje rostoucí počet výjimek, které udělují pro neautorizované 
pesticidy jednotlivé členské státy.

Politika EU: Úspory a eliminace nejnebezpečnějších

Evropská	komise	očekává,	že	evropský	„pesticidový	balíček“	by	mohl	snížit	používané	množství	pesti-
cidů	o	11	až	16	%,	tedy	asi	o	31	až	44	tisíc	tun	účinných	látek	ročně.	Z	toho	by	se	úspory	pro	zemědělce	
měly	pohybovat	mezi	0,7	až	1,1	miliard	euro	ročně.

Patrně	nejpodstatnější	změnou,	kterou	„pesticidový	balíček“	přinesl,	je	zákaz	pesticidů	s	mutagenními	
(narušujícími	genetickou	informaci),	karcinogenními	(rakovinotvornými)	a	reprotoxickými	(toxickými	
pro	reprodukční	systém)	účinky,	 jakož	 i	pesticidů	narušujících	endokrinní	systém	(endokrinní	disrup-
tory).	 I	když	 i	 ty	mohou	získat	výjimku	na	dalších	pět	 let,	pokud	se	prokáže,	že	 jsou	nezbytné	v	boji	
proti	škůdcům	vážně	ohrožujícím	zdraví	rostlin.	Podle	odborného	posudku	švédského	inspektorátu	pro	
chemické	látky	(KEMI)	by	tak	mohly	být	z	trhu	staženy	přibližně	dvě	desítky	nejnebezpečnějších	látek.

Pesticidy	imunotoxické	(narušující	obranyschopnost)	a	s	vývojovou	neurotoxicitou	(narušující	vývoj	
nervové	soustavy)	jsou	zařazeny	na	seznam	„kandidátů	pro	náhradu“,	které	mají	být	nahrazeny	bezpečněj-
šími	alternativami,	pokud	takové	budou	existovat.

Vůbec	nejtvrdší	politická	bitva	se	vedla	o	tzv.	zónovou	autorizaci	(povolování)	pesticidů	v	EU.	Ta	počí-
tala	s	rozdělením	Evropské	unie	do	tří	zón,	v	nichž	by	jednotlivé	státy	byly	povinny	akceptovat	autorizaci	
pesticidu	provedenou	v	kterékoli	jiné	zemi	zóny.	Opatření	mělo	ušetřit	chemickému	průmyslu	náklady	
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spojené	s	autorizací	pesticidů,	ale	bylo	kritizováno	z	politických	i	praktických	důvodů.	Kritiky	bylo	zpo-
chybňováno	 omezení	 pravomoci	 jednotlivých	 členských	 států	 regulovat	 užívání	 pesticidů	 na	 vlastním	
území,	ale	také	to,	že	systém	zařazuje	do	stejné	zóny	klimaticky	tak	rozdílné	lokality,	jako	je	Kypr	v	jižním	
Středomoří	a	Bretaň	na	severu	Francie.	V	natolik	rozdílných	podmínkách	se	totiž	můžou	podstatně	lišit	
i	zdravotní	nebo	ekologická	rizika	použití	stejného	pesticidu.	Komise	nakonec	zónový	systém	obhájila,	
ovšem	europoslancům	se	podařilo	prosadit	možnost	členských	států	na	svém	území	autorizaci	pesticidu	
z  jiné	země	téže	zóny	odmítnout	na	základě	odlišných	zemědělských	či	environmentálních	podmínek,	
ovšem	pouze	ve	lhůtě	120	dnů.

Výjimek jako děr v cedníku

Nicméně	bohulibé	záměry	Evropské	unie	v této	oblasti	komplikuje	řady	mezer	v legislativě,	které	ji	
oslabují.	Jednu	z těchto	„děr“	evropské	legislativy	v oblasti	pesticidů	detailně	analyzovala	studie	nevládní	
organizace	PAN	Europe,	což	je	síť	nevládních	neziskových	organizací	zabývajících	se	problematikou	pes-
ticidů	a	udržitelného	zemědělství.	Zpráva	nazvaná	„Meet (chemical) agriculture, The world of backdoors, 
derogations, sneaky pathways and loopholes“	analyzovala	výjimky	udělené	členskými	státy	EU	v posledních	
letech	a	ukázalo	se,	že	za	poslední	4	roky	se	v Evropské	unii	dramaticky	zvýšil	počet	výjimek	udělených	
pro	použití	neautorizovaných	pesticidů.	V roce	2010	členské	státy	EU	na	základě	paragrafu	8.4	evropské	
směrnice	o	pesticidech	91/414	udělily	321	výjimek,	které	zahrnovaly	152	různých	chemikálii.	Přitom	
v EU	celkově	povoleno	kolem	tří	stovek	pesticidů.
Graf 1. vývoj počtu výjimek pro použití neautorizovaných pesticidu udělených členskými státy evropské unie v letech 
2007 až 2010

Zdroj: PAN Europe

„Šampiónem v udělování výjimek se v roce 2010 stala Francie, která poskytla výjimku pro 74 neautorizovaných 
pesticidů. Druhé místo obsadilo Řecko s 54 výjimkami před Portugalskem se 31 výjimkami. Zajímavé je, že v roce 
2007 neposkytla Francie ani jedinou výjimku, ale v roce 2010 údajně objevila najednou 74 případů „nepředvída-
ného nebezpečí“, pro které poskytla výjimky pro použití neschválených pesticidů,“ uvedl	expert	PANetwork	Europe	
Hans Muilerman.	Podobný	negativní	vývoj	byl	doložen	i	v dalších	zemích.	Např.	v Portugalsku	byla	v roce	
2007	udělena	jediná	výjimka,	v roce	2008	jich	bylo	10,	v následujícím	roce	14	a	v roce	2010	se	počet	uděle-
ných	výjimek	vyšplhal	na	31!	Obdobně	Řecko,	které	v roce	2007	udělilo	6	výjimek,	v roce	2009	už	9	a	v roce	
2010	dokonce	54!	Zajímavé	je,	že	do	žebříčku	5	zemí	s nejvyšším	počtem	udělených	výjimek	se	v roce	2008	
zařadila	i	Česká	republika.	A	v letech	2007	a	2008	patřilo	mezi	země	s největším	počtem	výjimek	Slovensko.
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Graf 2. vývoj počtu aktivních látek, kterých se týkaly výjimky pro použití neautorizovaných pesticidu udělených 
členskými státy eu v letech 2007 až 2010

Zdroj: PAN Europe

tabulka 1°. pořadí 5 států, které v jednotlivých letech udělily nejvíce výjimek
(v závorce počet výjimek)

2007 2008 2009 2010
Rakousko (13) Rakousko (12) Rakousko (16) Francie (74)
Německo (9) Portugalsko (10) Portugalsko (14) Řecko (54)
Řecko (6) Slovensko (9) Bulgarsko (11) Portugalsko (31)
Irsko (5) Německo (9) Německo (10) Německo (24)
Slovensko/Estonsko (4) Česká republika(6) Řecko (9) Kypr (18)

Zdroj: PAN Europe

V	důsledku	netransparentních	rozhodovacích	procesů,	které	umožňuje	evropská	legislativa	v oblasti	
pesticidů,	nejsou	veřejnosti	přístupné	informace	o	zdůvodnění	pro	poskytnuté	výjimky,	ani	o	opatřeních	
přijatých	členskými	státy.	PAN	Europe	proto	vyjádřila	pochybnosti,	zda	je	použití	těchto	výjimek	v soula-
du	s platnými	pravidly	Evropské	unie.	Náhlý	výskyt	laviny	případů	„nepředvídaného	nebezpečí“	je	velmi	
nepravděpodobný	 a	 v	mnoha	případech	 (jako	u	půdních	 fumigantů)	nemůže	být	užití	 nepředvídané.	
Podle	PAN	Europe	může	jít	o	masivní	ospravedlnění	ilegálního	užívání	pesticidů.

„Podmínkou pro udělení výjimky z důvodů nepředvídaného nebezpečí je i to, že ho „nelze zvládnou jinými 
prostředky“. Splnění této podmínky u takového množství výjimek se jeví jako velmi málo pravděpodobné, vzhle-
dem k široké škále autorizovaných chemických insekticidů a herbicidů i nechemických alternativ,“	konstatoval	
Hans Muilerman	z PAN	Europe.

Mezi	pesticidů,	kterým	byly	uděleny	výjimky,	je	i	celá	řada	látek	škodlivých	pro	životní	prostředí	a	pro	
lidské	zdraví.	Jsou	mezi	nimi	nebezpečné	půdní	fumiganty,	chlororganické	chemikálie	nebo	pesticidy	ze	
skupiny	neonikotinoidů,	které	jsou	podezřelé	z podílu	na	devastaci	včelstev.	Neonikotinoidy	jsou	systé-
mové	insekticidy,	které	působí	velmi	rychle	jako	požerové	nebo	dotykové	nervové	jedy.	Blokují	acetylcho-
linový	nikotinový	receptor	na	subsynaptické	membráně	nervových	buněk.

Větší	transparentnost	=	méně	výjimek?
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Masové	udělování	výjimek	podle	PAN	Europe	podkopává	dohodu,	které	bylo	dosaženo	na	evropské	
úrovni	o	modernizaci	politiky	EU	a	podporuje	používání	zastaralých	a	nebezpečných	zemědělských	po-
stupů	na	úkor	ochrany	životního	prostředí	a	zdraví	lidí.

PAN	Europe	požádala	evropského	komisaře	pro	zdraví	a	ochranu	spotřebitele	Johna	Dalliho,	aby	tyto	
výjimky	omezil	na	minimum,	neboť	vystavují	občany	zbytečnému	riziku	spojenému	se	zastaralými	země-
dělskými	postupy	a	blokují	inovace	směřující	k udržitelnému	zemědělství.	Obrátila	se	na	eurokomisaře	
Daliho	dopisem,	ve	kterém	ho	dále	žádá,	aby	zajistil	větší	transparentnosti	rozhodovacích	procedur	o	pes-
ticidech,	včetně	zveřejňování	návrhů	a	opatření	před	konečným	rozhodnutím	tak,	aby	umožnil	lepší	účast	
veřejnosti	na	rozhodování.	Jak	se	ukázalo	v jiných	oblastech	politiky	EU,	přispívá	veřejná	přezkoumatel-
nost	úředních	rozhodnutí	a	účast	veřejnosti	v rozhodovacích	procesech	k omezení	korupce	a	lepšímu	pro-
sazování	práva.	Zda	se	to	podaří	i	v oblasti	pesticidů	bude	hodně	záležet	na	přístupu	eurokomisaře	Daliho.

Miroslav Šuta

7.4 Drobil: Ropák hrdý na své neumětelství

(Převzato z internetové České pozice)

Exministr životního prostředí se nezmohl než na parafrázi staré floskule Martina Peciny. Ani stopa po sebereflexi.

Oč	víc	Pavel	Drobil	jako	ministr	životního	prostředí	selhal,	o	to	důrazněji	se	po	„ocenění“	hlásí	do	
pomyslného	čestného	klubu	Ropáků.	Udělení	anticeny	nepadlo	na	úrodnou	půdu	–	ani	stopa	po	sebere-
flexi.	Přestože	Pavel	Drobil	musel	svůj	ministerský	post	ze	dne	na	den	opustit	s	ostudou,	v	tiskové	odezvě	
prezentuje	Ropáka	jako	své	vlastní	ocenění	za	to,	že	„politiku	dělal	s	čistým	rozumem“.

Obrannou	floskuli	„Jsem na to hrdý, ocitl jsem se v dobré společnosti“	zpopularizoval	v	roce	2004	už	Ro-
pák	Martin	Pecina,	který	jako	náměstek	ministra	průmyslu	a	obchodu	tvrdě	dotíral	na	prolomení	limitů	
těžby	hnědého	uhlí	v	severních	Čechách.	A	jemuž	nebylo	zatěžko	bojovat	naopak	za	nadsazený	požadavek	
zdarma	přidělovaných	povolenek	na	produkci	oxidu	uhličitého	pro	český	průmysl.	Své	prohlášení	ještě	
pořádně	vyfutroval:	„To,	že	mě	ekologisté	považují	za	úhlavního	nepřítele,	považuji	za	pozitivní	zprávu.“

Pověst	největšího	škůdce	životnímu	prostředí	v	roce	2008	velmi	těžce	nesl	i	Ropák	Pavel	Bém,	tehdy	
pražský	primátor.	A	proto	se	i	on	uchýlil	k	fintě	dopad	ceny	virtuálně	obrátit	a	prezentovat	ji	jako	od-
měnu.	Bém	tehdy	prohlásil,	že	má	z	anticeny	mimořádnou	radost	a	že	ocenění	považuje	za	poctu	i	pro	
prosazovaný	pražský	obchvat	prostředkem	Suchdola.

Byla	by	opravdu	velice	zajímavá	podívaná,	jak	si	zrovna	pánové	Drobil,	Pecina	a	Bém	ve	svém	vysně-
ném	klubu	navzájem	klepou	po	ramenech

Když	se	pro	stejnou	taktiku	letos	odhodlal	i	Ropák	Drobil,	nezmohl	se	na	nic	jiného,	než	na	opako-
vání	Pecinovy	floskule:	„Ocitl	jsem	se	v	dobré	společnosti	a	vnímám	to	jako	důkaz,	že	jsem	při	své	práci	
používal	zdravý	rozum.“	Byla	by	opravdu	velice	zajímavá	podívaná,	jak	si	právě	tito	tři	pánové	ve	svém	
vysněném	klubu	navzájem	klepou	po	ramenech.	Nikdy	takový	klub	nezaloží,	nejen	kvůli	protichůdnému	
politickému	ukotvení.	Především	nebudou	ani	trochu	stát	o	to,	aby	jim	po	letech	kdokoli	tuto	anticenu	
připomínal.

A	tak	dovolává-li	se	Drobil	Ropáků	Klause	(1993)	a	Římana	(2006),	sobě	tím	nepomůže,	ale	jim	dělá	
medvědí	službu.	Zejména,	když	se	Drobilovi	nejbližší	spolupracovníci	holedbali	tím,	jak	šikovně	dokážou	
manipulovat	penězi	na	Státním	fondu	životního	prostředí.	Drobil	sám	kvůli	tomu	odstoupil	a	zatím	se	nic	
nevyjasnilo.	Kdo	může	o	takovou	podezřelou	společnost,	byť	v	klubu	Ropáků,	stát?	Navíc	se	Drobil	nijak	
nevyjádřil	k	hříchům,	kterých	se	měl	podle	poroty	antisoutěže	dopustit	a	jež	ČESKÁ	POZICE	zveřejnila	
v	článku	Nejdrsnější	Ropák	v	historii.

Mýlil	se	už	Pecina,	že	ho	za	„úhlavního	nepřítele	považují	ekologisté“.	Podobné	mínění	o	hlasujících	
však	dodnes	mají	i	někteří	novináři.	Ve	skutečnosti	je	složení	poroty	Ropáka	velmi	rozmanité.	Mezi	114	
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oslovenými	jsou	profesoři	a	docenti	Antonín	Buček,	Jan	Keller	či	Pavel	Nováček,	filmaři	a	televizní	autoři	
Martin	Slunečko,	Josef	Císařovský	nebo	Pavel	Bezouška,	písničkáři	a	spisovatelé	Jiří	Dědeček,	Eva	Hau-
serová	a	Josef	Nos	a	další	osobnosti,	například	Čestmír	Kopecký,	Ivan	Gabal	či	Erazim	Kohák.	Pravidelně	
je	hlasovacím	 lístkem	obesílán	 i	místopředseda	Senátu	Petr	Pithart.	Mezi	hlasujícími	 jsou	 samozřejmě	
i přírodovědci	a	ekologové,	novináři	a	fotografové.

O	Ropáku	Drobilovi	nakonec	rozhodla	rovná	stovka	rozmanitých	hlasů.	Drobil	se	ze	svých	přehma-
tů,	způsobených	jak	neznalostí	problematiky,	tak	záměrnými	tahy,	neohlížejícími	se	na	potřeby	ochrany	
životního	prostředí,	už	nikdy	nevylže.	Kdyby	se	tisíckrát	zaštiťoval	předchozími	Ropáky.	To	Chalupa	si	
to	jmenováním	kůrovcebijce	Jana	Stráského	do	role	ředitele	Národního	parku	Šumava	dokázal	pro	další	
ročník	jinak	zařídit.	Neudělá-li	druhou	takovou	botu,	má	šanci,	že	bude	nanejvýš	druhý.	V	tahu	na	bu-
doucího	Ropáka	na	Stráského	nikdo	nemá.

Čestmír Klos

7.5 STUŽ se připojila k neziskovým organizacím, které nesouhlasí 
s navrhovaným zněním občanského zákoníku

Tiskové prohlášení k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která byla dodatečně doplněna do vládního návrhu 
občanského zákoníku (§§ 146–152) mají charakter diskriminační, manipulativní a rozšiřující ko-
rupční prostředí. Je velmi pravděpodobné, že takto formulované principy statusu veřejné prospěš-
nosti budou zneužívány a nenaplní tak předkladateli deklarovaný účel.

Níže	podepsané	organizace	vyjadřují	nesouhlas	se	zněním	a	zakomponováním	ustanovení	o	veřejné	
prospěšnosti	 do	 občanského	 zákoníku.	Tento	 způsob	 klasifikace	 právnických	 osob	 je	 neodůvodněný, 
zbytečný	a pro značnou část neziskového sektoru	ohrožující.	Jsme	přesvědčeni	o	tom,	že	povaha	ve-
řejné	prospěšnosti	má	být	 předmětem	veřejné	diskuse,	 nikoliv	nástrojem	kontroly	 veřejného	prostoru	
a občanských	iniciativ	ze	strany	státu.

Navrhujeme a požadujeme proto úplné vypuštění veřejné prospěšnosti z občanského zákoníku	
(§§ 146–152) a	 zastavení	 dalších	 legislativních	 prací	 na	 připravovaném	 znění	 zákona	 o	 veřejně	 pro-
spěšných	organizacích.	Uvědomujeme	si	nutnost	řešení	transparentnosti	neziskových	organizací,	zejména	
občanských	sdružení.	V	tomto	smyslu	doporučujeme	a	podporujeme	zavedení	veřejného	rejstříku	občan-
ských	sdružení.

Nejdůležitějšími	argumenty	tohoto	stanoviska	jsou	tyto:
1. Terminologie	 –	 pojem	 „veřejná	 prospěšnost“	 nelze	 jednoznačně	 definovat,	 protože	 se	 tato	

charakteristika	významově	vyvíjí,	a	nelze	jej	tedy	vymezovat	ani	legislativní	definicí.	Nejde	o	obdobu	
legislativních	definic,	které	jsou	jednoznačné,	např.	„veřejná	služba“,	„veřejná	zakázka“	a	podobně.

2. Transparentnost NNO	 –	 deklarovaný	 záměr	 předkladatelů	 věcného	 záměru	 zákona	 řešit	
transparentnost	NNO	se	míjí	účinkem,	neboť	se	dotýká	výhradně	subjektů,	které	o	statut	požádají	
a  bude	 jim	 přiznán.	 Cílem	 by	 měla	 být	 transparentnost	 všech	 NNO,	 což	 navrhovaná	 úprava	
občanského	zákoníku	ani	zákona	o	statusu	veřejné	prospěšnosti	neřeší.

3. Přístup k prostředkům z veřejných zdrojů	–	jediným	vysledovatelným	smyslem	zákonné	předlohy	
je	 selekce	 subjektů	 žádajících	 o	 prostředky	 z	 veřejných	 rozpočtů.	Taková	 úprava	 je	 nekoncepční,	
nepřísluší	občanskému	zákoníku	a	nemůže	jím	být	ani	předjímána.

4. Přidělování statusu	 –	 rozvoj	 občanské	 společnosti	 je	 závislý	 na	 přístupnosti	 a	 jednoduchosti	
registračních	procesů,	 bez	 schvalování	 komisemi	 a	 závislosti	 na	 posuzování	 jednotlivci.	Občanský	
zákoník	 i	 věcný	 záměr	 zákona	 o	 veřejné	 prospěšnosti	 předpokládají	 vznik	 nového	 akreditačního	
procesu	a	s	ním	spojených	byrokratických	opatření.	Tato	zátěž	není	zdůvodněna	a	nepředstavuje	pro	
subjekty	občanské	společnosti	ani	pro	společnost	jako	celek	žádný	přínos.	Akreditační,	kategorizační	
nebo	jakýkoli	jiný	schvalovací	proces	popírá	samotný	smysl	svobodné	občanské	společnosti.
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Další	důvody	nesouhlasu	s	předmětnou	zákonnou	úpravou:

Zmíněné	paragrafy	občanského	zákoníku	připravují	půdu	pro	prosazení	zákona	o	veřejné	prospěšnosti,	
který	je	mnohými	neziskovými	organizacemi	dlouhodobě	a	intenzivně	kritizován	a	odmítán,	neboť	přímo	
ohrožuje	samotné	principy	jejich	fungování	a	rozvoje	občanské	společnosti	obecně.

Již	 od	 prvopočátku	 přípravy	 zákona	 o	 veřejné	 prospěšnosti	 a	 stejně	 tak	 při	 schvalování	 občanské-
ho	zákoníku	byly	zaznamenány	pokusy	limitovat	občanské	iniciativy	a	neziskové	organizace	v	přístupu	
k ovlivnění	obou	zákonů,	ačkoli	se	jejich	existenčních	i	filosofických	základů	velmi	silně	dotýkají.	Proble-
matika	veřejné	prospěšnosti	je	oběma	zákonnými	normami	uchopena	v	neprospěch	neziskového	sektoru	
a	občanských	iniciativ	a	směřuje	k	mocenské	kontrole,	byrokratické	kategorizaci,	nárůstu	státem	vnucené	
administrativy,	selekci	a	segregaci	v	přístupu	k	veřejným	zdrojům	a	dalším	formám	omezování	svobodné	
občanské	společnosti.	Namísto	původních	dvou	paragrafů	v	návrhu	občanského	zákoníku	(§	145	a	§	146	
navrhovaného	znění)	byly	do	finální	verze	bez	předchozího	připomínkového	řízení	zapracovány	další	pa-
ragrafy	(§§	146–152),	které	byly	převzaty	z	kontroverzní	předlohy	zákona	o	statusu	veřejné	prospěšnosti.	
Toto	bylo	učiněno	v	posledních	týdnech	před	schvalováním	občanského	zákoníku	vládou	(Legislativní	ra-
dou	vlády),	tajně	a	bez	veřejné	diskuse.	Připomínky	a	požadavek	na	vypuštění	zmíněných	dvou	paragrafů	
byly	ignorovány,	nebylo	na	ně	ze	strany	státních	orgánů	ani	reagováno	a	namísto	toho	byla	přijata	úprava	
ještě	problematičtější	a	subjekty	občanské	společnosti	ještě	více	ohrožující.

Situace způsobená předkladateli občanského zákoníku a zákona o veřejné prospěšnosti a Vládou 
ČR je alarmující, neboť svědčí o účelovém vytváření zákonů tak, aby vyhovovaly zájmovým skupi-
nám na úkor celospolečenského prospěchu, a zároveň je ukázkou nedemokratického a zmanipu-
lovaného procesu přípravy a schvalování daných zákonných norem.	Apelujeme	na	prezidenta	České	
republiky,	poslance	a	poslankyně	Parlamentu	ČR,	senátory	a	senátorky	Senátu	ČR	a	členy	Legislativní	
rady	vlády,	aby	se	důsledně	zabývali	vládou	schváleným	zněním	paragrafů	o	veřejné	prospěšnosti	a	vnímali	
účelovost	jejich	znění	a	jako	takové	je	odmítli.	Zároveň	vyzýváme	k	otevření	široké	celospolečenské	dis-
kuse	k	problematice	veřejné	prospěšnosti,	která	musí	předcházet	jakékoli	další	snaze	o	vytváření	legislativy	
v	této	oblasti.

Zpravodaj a koordinátor tiskového prohlášení Petr Bergmann

7.6 Petice, které mění svět
Částečně odvolávám své žehrání na sociální média. Objevila jsem síť, kterou pokládám za velmi 
prospěšnou. Nástroj občanské společnosti, abych tak řekla.

Pořád	mi	jde	na	nervy	Facebook,	který	mi	přijde	jako	přehlídka	nudy	a	marnosti,	i	když	je	samozřejmě	
pravda,	že	se	nesnažím	ten	neregulovaný	proud	tlachání	nijak	filtrovat,	takže	si	za	to	můžu	sama.	Dobře.	
Teď	mě	ale	nadchla	záležitost,	kterou	najdete	na	adrese	www.avaaz.org.	Je	to	sociální	síť	spojující	lidi	kvůli	
různým	naléhavým	otázkám	a	hned	jim	nabízející,	 jak	je	řešit	kampaněmi.	Snad	je	to	opravdu	účinná	
zbraň,	která	může	reálně	ovlivňovat	svět,	protože	každá	zpráva	se	okamžitě	rozšíří	k několika	milionům	
lidí	a	pokud	je	zaujme,	mohou	ji	poslat	dál	a	něco	podniknout.

Stránky	Avaaz	jsou	tři	roky	staré.	Slovo	„avaaz“	údajně	znamená	v mnoha	řečech	„hlas“.	Autoři	této	
myšlenky	ji	sami	označují	za	platformu	idealismu	–	lidé	tady	dávají	najevo,	jak	by	si	ideálně	představovali	
svět,	ve	kterém	by	chtěli	žít.

Na	stránky	Avaaz	jsem	narazila	v souvislosti	s kampaní	proti	zavádění	transgenních	plodin	do	Evropy.	
Pod	petici	adresované	Evropské	komisi,	aby	v Evropě	nebyly	po	genově	modifikované	kukuřici	a	brambo-
rách	ukvapeně	povolovány	dalších	transgenní	plodiny,	se	sešlo	už	milion	a	čtvrt	podpisů.

O	tom,	proč	lidé	v	Evropě	GM	plodiny	nechtějí,	zda	je	to	od	nich	tmářství	a	zda	mají	na	odmítání	
právo,	tady	nechci	diskutovat,	napsala	jsem	o	tom	polemiku	do	Lidovek	–	ale	jde	i	o	princip.	Lisabonská	
smlouva	totiž	občanům	EU	zaručuje,	že	pokud	se	sejde	pod	nějakou	peticí	přes	milion	podpisů,	povede	
to	k adekvátní	změně	legislativy.	A	tenhle	případ	je	první	historický	precedens,	kdy	se	občané	EU	rozhodli	
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toto	právo	využít.	Ovšem	jestli	je	Evropská	komise	vyslyší,	to	už	je	jiná	otázka...

Každopádně	Avaaz	pomáhá	spojovat	hlasy	podobně	smýšlejících	lidí	a	dodávat	jim	sílu,	což	mi	připadá	
úžasné.	Je	to	hmatatelná	protiváha	proti	onomu	rezignovanému	pocitu	bezmoci,	který	jinak	člověk	často	
mívá	tváří	v tvář	různým	změnám,	se	kterými	nesouhlasí,	ale	de	facto	je	nemůže	ovlivnit.	Kdybychom	
se	totiž	spokojili	s vyjadřováním	svých	názorů	jednou	za	čtyři	roky	při	volbách,	mnoho	věcí,	na	kterých	
nám	záleží,	bychom	vůbec	nedokázali	ovlivnit.	I	kdyby	jen	proto,	že	dění	ve	společnosti	má	určitou	se-
trvačnost	a	že	politici	rozhodují	na	základě	svého	obzoru	–	jistě	omezeného,	tak	jako	má	omezený	obzor	
každý	člověk.	Prosazení	nějaké	změny	by	nejspíš	 trvalo	několik	volebních	období	a	příslušný	problém	
by	mezitím	zmizel	sám	–	a	vyřešil	by	se	třeba	zrovna	způsobem,	který	se	nám	líbí	nejméně.	Čili	osobně	
věřím	na	občanskou	společnost,	petice,	referenda	a	podobné	věci,	umožňující	poněkud	bezprostřednější	
ovlivňování	veřejného	dění.

Pro	představu,	co	na	Avaazu	třeba	najdete:	nejnovější	výzva	hovoří	o	tom,	že	Laurent	Gbagbo	odmítá	
odstoupit	z	postu	prezidenta	Pobřeží	slonoviny,	přestože	prohrál	volby	a	čelí	mezinárodnímu	odsouzení.	
Země	je	na	hranici	občanské	války	a	zhrzenému	diktátorovi,	klíšťovitě	přisátému	ke	své	funkci,	pomáhá	
držet	moc	místní	produkce	největší	exportní	komodity,	kakaa.	Z	výtěžků	Gbagbo	financuje	své	vojáky	
šířící	teror.	Takže	máte	pomocí	petic	a	dopisů	tlačit	na	výrobce	čokolád,	aby	Pobřeží	slonoviny	bojkotovali	
a	kakao	tam	nenakupovali.

Další	témata	se	týkají	vztahu	Tibetu	a	Číny,	nebo	návrhu	zákona	v	Ugandě,	podle	kterého	by	se	homo-
sexualita	měla	trestat	smrtí.	Z	ekologického	soudku	tady	najdete	kauzy	ochrany	velryb,	klimatu	a	mnoho	
dalšího.

Eva Hauserová

8 Různé
8.1 Odcizené chilské pero a prezidentovo svědomí

Převzato z ČR 2

Způsob,	jakým	si	Václav	Klaus	přisvojil	podpisové	pero	z protokolu	chilského	prezidenta,	které	mu	
nebylo	určeno,	ve	mně	vzbudil	otázku,	jak	vlastně	funguje	jeho	svědomí.	Není	to	ostatně	poprvé.	Proč	mě	
vůbec	napadla?	Inu,	protože	je	to	vrcholný	představitel	mé	země,	tedy	i	mne	samého.	Jeho	slova	i	činy	se	
nějak	týkají	každého	z nás,	tedy	i	mne.	Proto	o	tom	přemýšlím.

Jak	jsme	viděli,	pan	prezident	se	zmocnil	vzácného	pera	způsobem,	který	nelze	označit	jinak	než	jako	
kradmý.	Věděl,	že	dělá	něco,	co	se	nemá.	Asi	netušil,	že	ho	snímají	kamery.	Nemyslím,	že	se	chtěl	obohatit.	
Spíš	mi	to	připomíná	způsob,	jakým	se	zmocňují	unikátů	sběratelé.	Ukradnou	třeba	muzejní	exponát,	
aby	si	rozšířili	sbírku	a	ukojili	svůj	pud	hromadění.	Ale	byla	to	mezinárodní	ostuda.	Pan	prezident	ji	zvýšil	
tím,	že	nechal	vypustit	informaci,	jako	by	šlo	o	propisovačku.	Proto	kancelář	jeho	chilského	kolegy	vydala	
prohlášení,	že	ne.	Žádná	propiska,	ale	klenot.	Ta	ostuda	mi	vadí	a	já	ji	hlavě	mého	státu	zazlívám.	Jak	
vlastně	funguje	její	svědomí?

Jak	všichni	víme,	 svědomí	 je	 tou	 instancí	naší	mysli,	která	kontroluje	naše	uvažování,	 rozhodování	
a konání	a	dává	nám	znát,	co	se	sluší	a	nesluší,	co	je	správné	a	nesprávné,	případně	dobré	nebo	špatné.	
Když	se	tím	neřídíme,	dá	nám	najevo	nespokojenost	a	my	máme	pocit	špatného	svědomí.

Kde	se	v nás	ta	instance	bere?	Odpověď	je	jednoduchá:	výchovou.	Začíná	to	tím,	že	maminka,	první	
autorita	v našem	životě,	po	nás	něco	chce.	Prvním	morálním	imperativem	je	požadavek	čistoty.	Maminka	
nás	vede	k tomu,	abychom	se	naučili	chodit	na	nočník.	–	Pak	se	od	nás	žádají	další	věci	a	přibývají	další	
autority.	Tatínek,	paní	učitelka,	 starší	 kamarádi,	 identifikační	 vzory,	 které	 si	 časem	 sami	 volíme.	Také	
společnost	a	její	veřejné	mínění.

Svědomí	se	tedy	začíná	tvořit	v 2.	roce	věku	tím,	že	si	osvojujeme	vůli	významných	postav	našeho	živo-
ta.	Zprvu	je	jakýmsi	cizím	tělískem	v naší	mysli,	které	je	dálkově	řízeno.	Je-li	dálkové	ovládání	přerušeno,	
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když	se	např.	rodiče	nedívají,	cizí	tělísko	se	odmlčí	a	my	si	dovolíme	to,	co	se	nepatří,	a	děláme	to	rádi.

Morálce,	která	funguje	pod	vlivem	autority	vnější,	říká	Immanuel	Kant	morálka	heteronomní.	Když	
dospíváme,	tedy	mentálně	zrajeme,	zraje	i	naše	svědomí,	které	nakonec	umí	fungovat	i	bez	vlivu	vnější	
autority.	Konáme	pak	správně	ne	proto,	že	by	se	rodiče	aj.	hněvali,	ale	protože	by	se	nám	samotným	pří-
čilo	jednat	jinak.	Takovou	morálku	nazývá	Kant	autonomní.	Kantovy	termíny	si	můžeme	přeložit	jako	
morálka	infantilní	a	dospělá.

Jsou	dospělí	lidé,	jimž	se	to	zrání	úplně	nepovedlo.	Jaksi	u	nich	přetrvávají	obě	morálky,	podle	situace.	
Když	se	někdo	dívá,	nepatřičné	věci	nedělají.	Ale	udělají	je,	když	se	nikdo	nedívá	(třeba	maminka,	paní	
učitelka	nebo	lidi	vůbec).	To	je	morálka	infantilní.	Pak	mají	tu	druhou,	ale	ta	není	úplně	dospělá,	protože	
občas	připouští	působení	morálky	infantilní.	Garantem	té	druhé	morálky	je	jejich	Ego,	jejich	veličenstvo	
Já,	neboť	„já jsem měřítkem všech věcí“.	Já	sám	rozhoduji,	co	je	dobré	a	špatné,	a	nikdo	mi	do	toho	nemá	
co	mluvit.

Stalo	se	(už	je	to	dávno),	že	při	košíkové	se	jeden	hráč	dopustil	toho,	čemu	říkáme	faul,	a	soudce	si	toho	
nevšiml.	Ale	všichni	ostatní	to	viděli.	Václav	Klaus,	který	hrál	taky,	trval	na	tom,	že	hra	platí	bez	ohledu	
na	ten	faul.	Faul	je	prý	faulem,	když	ho	odpíská	sudí.	Když	se	maminka	nedívá,	je	prý	neplecha	přípust-
ná.	–	Je	to	jako	s tím	chilským	perem.	Když	se	nikdo	nedívá,	smím	ho	ukrást.	Jiní	se	ale	dívali.	A	protože	
televizní	kamery	nebyly	vypnuty,	díval	se	celý	svět.	Ostuda	jako	trám.	I	když	si	za	stav	svého	svědomí	
odpovídá	každý	sám,	mně	toto	vadí.	Protože	je	to	i	moje	ostuda.	A	ještě	něco	mi	vadí.	Hodně	lidí	u	nás	tu	
reportáž	zná,	pokoutně	se	nad	tím	pochechtává,	ale	těch,	koho	to	vážně	znepokojilo,	je	málo.	Stav	jejich	
svědomí	je	zřejmě	obdobný.	To	je	pro	mě	nedobrá	zpráva.	Mám	vůči	ní	zlhostejnět?	Mám	s tím	něco	dělat	
aspoň	ve	svém	nejbližším	okolí?	Přemýšlím	o	tom.	Co	má	udělat	prezident	České	republiky,	to	vím:	Vrátit	
odcizené	pero	na	chilskou	ambasádu.	A	protože	způsobil	veřejné	pohoršení,	veřejně	se	omluvit.

Petr Příhoda, 9. května 2011

(Autor je lékař, psychiatr, vedoucí Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. lékařské fakulty 
UK v Praze-Motole, externí redaktor ČRo 6. Vytváří zpravodajsko-publicistické příspěvky do pořadu Názory 
a argumenty, pozn. red..)

8.2 Stávka, aneb největší cyklojízda v historii Prahy

Byl	to	tedy	dnes	docela	zvláštní	den	pro	Prahu	–	již	minimálně	týden	jsme	byli	masírováni	tím,	že	díky	
stávce	totálně	zkolabuje	doprava	v	Praze,	všichni	místo	do	metra,	vlaků	a	jiných	prostředků	MHD	sednou	
do	osobních	aut	a	ve	spolupráci	s	mnohatisícovým	davem	rozezlených	odborářů	Prahu	totálně	ucpou.	
Skutečnost	však	byla	zcela	jiná.

Ráno	jsem	vyrazil,	jako	skoro	každý	den	nezávisle	na	odborářích,	na	kole	do	práce	a	očekával	jsem,	že	
budu	s	potěšením	předjíždět	auta	na	totálně	ucpané	Evropské	–	opak	byl	pravdou	–	ulice	úplně	prázdná,	
zato	na	cyklostezce	daleko	více	cyklistů	–	až	jsem	se	začínal	bát,	protože	na	kolech	vyrazili	„sváteční	jezd-
ci“	u	kterých	se	občas	nedalo	moc	předvídat,	jak	se	s	vámi	chtějí	vyhnout	a	vůbec	se	různě	divně	motali.	
V práci	–	pohoda	–	moje	kancelář	(sice	v	16.	patře,	ale	s	okny	na	Evropskou)	i	při	zcela	otevřených	oknech	
nebyla	rušena	obvyklým	dopravním	hlukem.

Ještě	absurdnější	situaci	zažila	moje	dcera,	která	dnes	odjížděla	na	soustředění	do	Jindřichova	Hradce	
a měla	už	od	pondělí	hrůzu	z	toho,	jak	se	tam	dostane.	Naštěstí	jsme	se	včas	telefonicky	ujistili	u	provozo-
vatele	JHBus,	že	oni	nemají	důvod	stávkovat	a	pokud	se	do	Prahy	probojují,	tak	že	pojedou.	Skutečnost	
byla	 taková,	že	dcera	dojela	z	domova	poloprázdou	tramvají	na	Florenc	a	odtud	 jeli	autobusem	až	do	
Jindřichova	Hradce	4	účastníci	orienťáckého	soustředění,	dva	další	cestující	no	a	pak	ještě	řidič.

No,	ale	abych	se	vrátil	k	tomu	o	čem	jsem	se	snažil	říct	v	úvodu	–	i	všechna	média	informovala	o nárůs-
tu	počtu	cyklistů	v	Praze	–	jaký	ten	nárůst	opravdu	byl?	To	jsou	údaje,	které	se	dají	docela	lehko	zjistit	–	
stačí	se	podívat	na	stránky	automatického	sčítání	cyklistů	http://unicam.camea.cz/Discoverer/BikeCoun-
ter/map	a	hned	můžeme	srovnávat	kolik	lidí	jelo	dnes	a	na	tom	stejném	místě	před	týdnem	–	alespoň	
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pro	tři	místa	uvedu	konkrétní	čísla	(mimochodem	v	Podolí	počet	sečtených	ve	skutečnosti	překročil	číslo	
10 000	–	hodinu	systém	nefungoval):

místo 9.6. 16.6.
Praha - Podolí 1122 9883
Rohanské nábřeží 714 5885
Vršovická 292 2266

Celkově	zaznamenaly	detektory	za	dnešní	den	celkem	více	než	47	tis.	průjezdů	cyklistů.	Musíme	sa-
mozřejmě	uvažovat,	že	většinou	byl	cyklista	zaznamenan	po	cestě	tam	i	po	cestě	zpět,	na	druhou	stranu	je	
mnoho	cyklistických	tras,	na	kterých	sčítání	není,	přesto	velmi	střízlivý	odhad	je,	že	dnes	v	Praze	použilo	
kolo	30–50	tis.	lidí.

Myslím	si,	že	by	dnešní	čísla	měla	být	impulsem	pro	zastupitelstvo	hlavního	města	Prahy	k	výraznější	
podporu	 cyklistické	dopravy	 (nejen	 rekreační	 cyklistiky)	 v	Praze	–	například	 tím,	 že	 v	 rámci	 letní	 re-
konstrukce	tramvajové	trati	na	Smetanově	nábřeží	se	již	do	této	trasy	nevrátí	individuální	automobilová	
doprava.	Některé	další	požadavky	vyslovili	ve	své tiskové	zprávě	také	Pražští	zelení,	i	když	nad	některými	
z	požadavků	musí	člověk	trochu	kroutit	hlavou	–	např.	požadavek	na	zachování	„Rámusáku“	těsně	vedle	
nově	budovaného	mostu,	který	bude	mít	v	obou	směrech	cyklopruhy	a	chodníky,	či	požadavek	na	stavbu	
cyklostezky	Zbraslav	–	Jarov,	která	má	být	vedena	paralelně	s	relativně	málo	používanou	silnicí	třetí	třídy.

Jiří Dlouhý, Praha, 16. 6. 2011

8.3 Největší agrární rebel Evropy

Rakušan	Sepp	Holzer	dokáže	hospodařit	a	produkovat	bohatství	všeho	možného	od	masa	přes	ovoce	
po	obilí	v Alpách,	v nadmořské	výšce	odpovídající	Sněžce.	Dělá	to	velmi	originálně	a	vynalézavě,	musí	
ovšem	neustále	svádět	boj	s úřady	a	s Evropskou	unií.

Čeští	příznivci	permakultury	(hospodaření	v souladu	s	přírodou)	měli	nedávno	malý	svátek:	ve	dnech	
3.–6.	března	2011	vedl	jejich	guru	Sepp	Holzer	třídenní	seminář	v Sopotnici	v podhůří	Orlických	hor.	
Byla	 jsem	taky	u	toho!	Tuhle	permakulturní	hvězdu	evropského	formátu	 jsem	si	nemohla	nechat	ujít,	
přestože	kurzovné	na	 tři	dny	plus	 strava	 stály	300	euro.	Už	den	předtím,	ve	čtvrtek,	 jsem	absolvovala	
v kulturáku	v	České	Třebové	úvodní	přednášku	s filmem	a	diapozitivy.	Zájemci	si	mohli	názorně	pro-
hlédnout,	jak	to	Sepp	dělá	–	buduje	terasy	na	horských	svazích	obrácených	k jihu	a	vytváří	tak	příznivé	
mikroklima,	zakládá	jezírka,	kde	produkuje	ryby	a	raky,	rytí	půdy	mu	obstarávají	prasata,	která	žijí	po	
celý	rok	venku,	mají	ovšem	k dispozici	zemljanky	izolované	tlustou	vrstvou	půdy,	kde	nemrzne.	Na	Hol-
zerových	pozemcích	v Krameterhofu	roste	všechno	možné	ovoce,	staré	sibiřské	obilí,	zelenina,	všechno	ve	
smíšených	polykulturních	záhonech,	kde	škůdci	nemají	šanci	(mimochodem	nic	takového	jako	„škůdce“	
neexistuje,	škůdce	vytváříme	my	lidé,	když	pěstujeme	rostliny	v monokulturách).	Vše	je	v nejčistší	bio	
kvalitě.	Problém	je	v tom,	že	podle	názoru	úřadů	a	ochránců	přírody	by	Seppovy	pozemky	měly	prostě	být	
zarostlé	smrkovým	lesem,	přestože	by	je	pak	periodicky	ničily	laviny.	A	podle	směrnic	EU	by	zase	Sepp	
nesměl	pěstovat	různé	historické	(a	tudíž	nepovolené,	ačkoli	úžasně	odolné	a	biologicky	cenné)	odrůdy	
užitkových	rostlin.

Na	své	přednášce	Sepp	Holzer	 stále	zdůrazňoval,	 že	ke	všemu,	co	umí,	dospěl	na	základě	vlastních	
zkušeností,	pozorování	přírody	a	experimentů,	že	nejdůležitější	je	naslouchat	přírodě,	vžívat	se	do	ní	a	
nebojovat	s ní.	Celkově	působil	dojmem	zemitého	rakouského	„lišky	sedláka“,	který	využívá	své	chytrosti	
k tomu,	aby	se	co	nejlépe	uživil.	V podobném	duchu	pak	probíhaly	jeho	výklady	během	kurzu.	Od	pátku	
do	neděle	jsme	se	pohybovali	po	pozemcích	náležejících	k usedlosti	našich	hostitelů,	Sepp	mluvil	a	mluvil	
a	tlumočnice	se	nezastavila.	Majitelé	usedlosti	si	předem	představovali,	že	během	kurzu	zřídí	v údolí	pod	
domem	malé	jezírko,	a	pozvali	si	dva	bagry	na	jeho	vyhloubení.	Sepp	ale	prohlásil,	že	je	to	„ganz	falsch“,	
úplně	špatně,	a	navrhl	zaplavit	dvě	údolí	v blízkosti	domu	vodou.	Při	nejvelkorysejší	variantě	by	se	used-
lost	musela	přestěhovat	z údolí	nahoru	na	svah,	takže	by	z ní	byla	krásná	vyhlídka	na	jezero.	To	majitelé	
samozřejmě	hned	zrealizovat	nemohli.	Sepp	měl	v	principu	určitě	pravdu,	vodní	systémy	využijí	pozemek	
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nejlépe,	můžete	prodávat	vodní	a	bahenní	rostliny,	ryby,	raky,	bio	drůbež,	provozovat	turistiku,	a	na	dně	
nádrže	vzniká	úrodné	bahno,	které	lze	využít.	Drobnějšími	detaily	pozemku	se	ale	vůbec	nezabýval,	což	
mě	trochu	zklamalo.	Během	druhého	a	třetího	dne	přece	jen	došlo	na	pár	praktických	věcí:	Sepp	nám	
ukázal,	jak	podle	křivých	stromů	odhadnout,	kde	je	pod	zemí	voda,	a	postavili	jsme	(tedy	s pomocí	bag-
ru)	zvýšený	záhon.	Navrch	přišla	vrstva	jehličnatých	větví,	které	jsme	přikolíkovali	větvičkami	ve	tvaru	Y.	
Také	kázal	vyhloubit	bagrem	na	pozemku	tři	metry	hlubokou	rýhu,	ve	které	se	měla	skoro	určitě	objevit	
voda	–	neobjevila	se,	ale	zato	jsme	zjistili,	že	podloží	tvoří	krásný	šedý	jíl,	využitelný	na	keramiku,	lázeňské	
zábaly	a	mnoho	dalšího.

Jedno	z údolí,	které	Sepp	navrhl	zaplavit	vodou,	je	obklopené	lesem	a	rostou	tu	chráněné	bledule	–	
Sepp	nicméně	vůbec	nepochyboval	o	 tom,	 že	bledule	 se	mají	pomocí	bagru	přesázet	 a	údolí	 zaplavit.	
(Popravdě,	když	se	pozemek	nebude	kosit,	stejně	všechno	zaroste	lesem	a	bude	i	po	bledulích.)	V tom	
okamžiku	jsem	jasně	viděla,	že	Sepp	chce,	aby	všechno	přinášelo	užitek,	a	na	nějakou	hlubinně	ekologic-
kou	ochranu	přírody	si	fakt	nepotrpí.

Perlička	byla,	když	Sepp	popisoval,	jak	učit	prasata,	co	mají	a	co	nemají	žrát:	dáte	je	na	vodítko,	při-
vedete	je	k tomu,	co	mají	jíst	(např.	slimáky),	a	pochválíte	a	odměníte	je,	když	to	sežerou,	a	pak	naopak	
třeba	před	záhonem	zeleniny	zataháte	za	vodítko	a	řeknete	důrazně	„ne	ne	ne“.	Nesmíte	ale	prase	trestat	
třeba	tak,	že	byste	ho	plácli,	to	by	byla	po	celé	výchově	veta.	I	když	člověk	neumí	německy,	Seppovi	trochu	
rozumí,	vzhledem	k jeho	živé,	rozšafné	gestikulaci	a	spoustě	výrazů	existujících	i	v češtině:	grunt	(poze-
mek),	kýbl,	kaput,	pacht	(nájem),	drek,	špekulovat,	fachman	(odborník),	hic,	šlauch	(hadice),	kumšt,	luft	
(vzduch),	vingl	(úhel),	šmakovat,	fest	a	tak	dále.

Viděla jsem živé anastazijce

Na	kurz	přijelo	(2	000	km	autem	od	Moskvy)	i	šest	Rusů	–	anastazijců	z tamního	Centra	Seppa	Hol-
zera.	Jedná	se	o	hnutí	inspirované	knihami	Vladimira	Megreho	o	mladé	sexy	sibiřské	vědmě	Anastasii,	
která	hlásá,	že	se	lidstvo	dostalo	na	scestí,	musí	se	vrátit	k přírodě	a	lidé	mají	žít	na	rodových	statcích	
obnášejících	jeden	hektar,	který	je	hravě	uživí.	Po	třiceti	letech	jsem	byla	ráda,	že	jsem	se	v mládí	(vícemé-
ně	nedobrovolně)	naučila	rusky.	Rusové	nám	vysvětlili,	že	v Rusku	je	asi	80	anastazijských	osad,	v každé	
žije	několik	desítek	rodin,	ale	že	tito	lidé	se	narodili	„na	asfaltu“	(tj.	ve	městě)	a	z pozemků	se	nedokáží	
uživit.	Centrum	se	snaží	zprostředkovat	jim	Holzerovo	know-how.	Někteří	anastazijci	se	ale	uzavírají	do	
sebe	a nekomunikují	 s nikým,	protože	v posledních	 letech	hnutí	 získalo	vinou	 skandalizujících	médií	
image	náboženské	sekty.	Před	15	lety	byla	situace	mnohem	lepší,	hnutí	se	těšilo	oblibě	u	veřejnosti.	Prý	
jen	 asi	 deset	 procent	 anastazijců	 žije	 na	 svých	 pozemcích	 nastálo,	 ostatní	 dojíždějí	 („dačniki“).	 Podle	
Holzerových	slov	leží	97	%	půdy	v Rusku	ladem.	Sami	Rusové	říkali,	že	pšenice	se	dováží	z USA	a	že	lidé	
u nich	žijí	z	„ogorodov“	–	zelinářských	zahrad	a	ovocných	sadů,	jejichž	výpěstky	si	kupují	na	tržištích,	čili	
z takového	částečného	samozásobitelství.	Jedna	z žen,	Valja,	se	svěřila,	že	mezi	ruskými	anastazijci	je	50	%	
osamělých	matek	s dětmi	–	takže	berou	dobré	muže	i	z ciziny!

Hnutí	 anastazijců	víceméně	koresponduje	 s  tím,	co	 se	 souběžně	děje	 i	u	nás	–	někteří	 lidé	prchají	
z měst,	pořizují	si	usedlosti	a	pozemky	na	venkově	a	snaží	se	na	nich	hospodařit,	přitom	si	ale	většinou	
ponechávají	nějakou	tu	„městskou“	obživu,	protože	dobře	tuší,	že	soběstačnost	po	vzoru	našich	předků	by	
nezvládli.	–	Na	druhé	straně,	ne	že	by	to	vůbec	nešlo.	Sepp	Holzer	to	dokáže	hravě.

Eva Hauserová

9 Nové knihy

9.1 Pavel Nováček: Udržitelný rozvoj

Publikace	 byla	 vydána	 v  rámci	 projektu	Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v  praxi za	
přispění	Evropského	sociálního	fondu	v ČR,	Evropské	unie,	Ministerstva	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
a OP	Vzdělávání	pro	konkurenceschopnost.
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Má	430	stránek,	překrásné,	někdy	i	celostránkové	barevné	obrázky	a	perfektní	mapy

Recenze knihy

Pojmu	trvale	(lépe	dlouhodobě)	udržitelný rozvoj se	(nejen)	v českém	prostředí	zmocnili	mnozí	jako	
módního	atributu	pro	obhajobu	svých	záměrů,	které	se	skutečnou	dlouhodobou	udržitelností	nemají	nic	
společného,	naopak.	I	díky	jim	jde	o	pojem	do	značné	míry	zprofanovaný,	za	který	se	dá	schovat	leccos	
neudržitelného.	Chápání	„rozvoje“	 jako	neomezeného	růstu	HDP,	výroby	a	 spotřeby	energie,	 surovin,	
neobnovitelných	zdrojů,	 růstu	počtu	obyvatel	a	ekonomicky	aktivního	podílu	v něm	a	další	ukazatele	
růstu	kvantity	namísto	kvality	života,	k čemuž	mnohé	svádí	už	ono	podstatné	jméno	„rozvoj“	namísto	
neutrálního	„vývoj“,	kdy	přeci	jen	snáze	připouštíme	a	chápeme,	že	jeho	součástí	může	být	i	stagnace	nebo	
degrese	některých	ukazatelů	a	přesto	může	jít	o	růst	nějaké	kvality.

Bylo	už	nanejvýš	potřebné,	aby	tento	zčásti	zprofanovaný	pojem	někdo	uchopil	v jeho	původním	obsa-
hu,	podloženém	hlubokou	znalostí	přírodních	i	společenských	zákonitostí,	historie,	politiky,	vědy	a	jejich	
vzájemných	kontextů.	Předpokládal	jsem	mylně,	že	se	takového	úkolu	může	úspěšně	zhostit	jen	široký	ko-
lektiv	odborníků	nejrůznějších	oborů,	kteří	pod	jednotící	rukou	a	osnovou	osvíceného	redaktora	pojednají	
tuto	různorodou	problematiku	každý	ze	svého	odborného	pohledu	a	takto	vznikne	ucelené	dílo,	ozřejmující	
celý	obsah	tohoto	pojmu	ve	všech	souvislostech.	Že	se	totéž,	a	oproti	mnohočlennému	autorskému	kolekti-
vu	v mnohem	sevřenější	a	myšlenkově	konzistentní	podobě	podaří	jedinému,	byť	velmi	vzdělanému	a	cha-
rakternímu	autorovi,	jsem	nepředpokládal	ani	v nejfantastičtějších	představách.	RNDr.	Pavlovi	Nováčkovi,	
CSc.	z Univerzity	Palackého	se	to	s podporou	a s prostředky	Evropského	sociálního	fondu	v ČR,	Evropské	
unie,	Ministerstva	školství	a mládeže	ČR,	Operačního	programu	EU	Vzdělávání	pro	konkurenceschopnost	
a	samozřejmě	i	mateřské	Univerzity	Palackého	v Olomouci	podařilo	a	je	to	úctyhodné	dílo,	které	by	si	snad	
měl	přečíst	každý	občan	republiky,	určitě	každý	maturující	nebo	graduovaný	student.	Osazenstvo	Pražského	
hradu,	České	sněmovny	a	Valdštejnského	paláce	by	to	mělo	mít	snad	dokonce	jako	povinnou	četbu.

Předmluva	Prof.	RNDr.	Mikuláše	Huby,	CSc.	jako	osvícené	a	respektované	osobnosti	slovenské	vě-
decké	komunity	a	národní	elity,	která	spolu	s Doc.	PhDr.	Luborem	Kysučanem,	PhD.,	knihu	i	recen-
zovala,	předznamenává	svou	laskavostí	a	zjevnou	empatií,	že	se	jedná	o mimořádně	kvalitní	dílo	člověka	
„stejné	krevní	skupiny“.	Není	divu.

Již	Úvod dokazuje,	že	Pavel	Nováček	nedisponuje	jen	obrovským	množstvím	znalostí	světa,	ale	má	ne-
sporně	i	literární	talent	zaujmout	čtenáře,	obávajícího	se	„suchého“	vědeckého	textu.	Začít	připomenutím	
prvních	kroků	amerického	astronauta	Neila	Armstronga	21.	7.	1969	na	povrchu	Měsíce,	tedy	prvním	
vykročením	lidstva	mimo	naši	rodnou	planetu,	byť	ještě	ne	i mimo	její	gravitaci,	je	geniální	nápad	k vy-
volání	a	udržení	i	skeptického	čtenáře.	Toho	ostatně	už	při	shlédnutí	Obsahu	naplní	nadšení	a	úžas	nad	
šíří	záběru,	který	si	autor	uložil	zpracovat.

Nesmírně	propracovaná	druhá	část	knihy	Globální výzvy	nepomíjí	nic	myslitelného,	čím	lidé	na	této	
planetě	žijí	a	co	je	 jejich	množinou	společných	problémů	-	od	kosmických	souvislostí	vzniku	a	vývoje	
Země,	života	na	ní,	vzestupu	člověka	a	jeho	evoluce,	přes	vzestupy	a	pády	minulých	civilizací	až	k součas-
ným	globálním	problémům	násilí,	růstu	populace,	migrace	a sídel,	zdroje	pitné	vody,	produkce	potravin,	
zdravotní	stav	obyvatel,	životní	prostředí,	přírodní	zdroje,	rozdíly	mezi	bohatými	a	chudými,	muži	a	že-
nami,	nové	technologie	výroby	i komunikace.

V další	části	Zkoumání budoucích možností se	zabývá	historií	i	současností	zkoumání	možných	bu-
doucích	scénářů	vývoje	života	na	Zemi	a	seznamuje	čtenáře	s týmy	a metodami,	které	se	pokoušejí	takové	
prognózy	formulovat,	od	vědeckých	až	po	intuitivní	vize	a nevědecké	přístupy.

Čtvrtou	a jádrovou	částí	celé	knihy	je	Udržitelný rozvoj,	obsahující	rozvedení	obecných	východisek	
k  jeho	definování,	hodnotové	orientace,	 ze	kterých	 autor	 vychází,	přes	 charakteristiky	 ekonomických,	
technologických,	 politických,	 právních	 a  institucionálních	 aspektů	 udržitelného	 vývoje	 a	 jeho	 prvků	
v energetice,	dopravě,	urbanismu	až	ke	změně	vzorců	spotřeby	a	výroby.	Pojednává	dále	o	indikátorech	
a metodách	prosazování	udržitelného	vývoje,	o	mezinárodních	aktivitách,	organizacích	a	strategiích	usilu-
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jících	o přechod	na	trajektorii	udržitelného	vývoje,	o	strategii	EU	a	o	národních	strategiích	udržitelného	
vývoje	ČR	a	Slovenské	republiky,	Místních	agendách	pro	21.	století,	o	aktérech	vývoje	a	jejich	akčních	
plánech	i	o	obavách,	nebudou-li	úspěšné.

V páté	části	Globální řízení se	autor	zabývá	globálními	etickými	hodnotami,	společnými	lidstvu	bez	
ohledu	na	rasy,	národnosti,	náboženské	a	kulturní	charakteristiky	a	rozdíly,	formuluje	představu	o	glo-
bální	občanské	 společnosti,	globálním	ekonomickém	řízení	a globální	bezpečnosti.	Dále rozvádí	Pavel	
Nováček	myšlenku,	že	globalizované	ekonomice	a dalším	globálním	problémům	již	nelze	čelit	jen	z úrov-
ně	národních	států	či	jejich	regionálních	(kontinentálních)	uskupení	a alespoň	některé	aspekty	vývoje	by	
měly	být	ovlivňovány	po	politické	dohodě	globálními	institucemi,	jejichž	zatím	ne	dost	účinnými	dílčími	
zárodky	by	se	mohly	stát	OSN,	Světová	banka	a	další	instituce,	pokud	by	ovšem	byly	nadány	potřebnými	
regulativními	kompetencemi.

Na	to	navazuje	část	Rozvojová spolupráce, ve	které	rozvádí	potřebu	dostat	rozvojové	země	i v zájmu	
rozvinutých	zemí,	zabránění	hladomorům	a	hromadným	exodům	obyvatel	z pasti	chudoby,	probírá	mi-
nulé	úspěšné	plány	mezinárodní	pomoci	např.	po	II.	světové	válce	a navrhuje	jakýsi	Globální	Marshallův	
plán	pro	21.	století	k	odstranění	příkrých	rozdílů	v bohatství	a	chudobě	různých	částí	světa	pro	blízkou	
budoucnost.

Pavel	Nováček	se	neváhá	pustit	v části	Co zbývá objevit? na	pole	fantazie	a	určitých	spekulací	pro	vý-
voj	myšlení	průzkum	vesmíru	i	vlastní	planety,	zmiňuje	se	o	etologii,	o pokusech	o	komunikaci	se	zvířaty,	
o	dalším	zkoumání	souvislostí	hmoty,	energie,	prostoru	a času	včetně	dalších	dimenzí,	o	světle,	o	vědomí	
a funkcích	mozku,	o	možné	užší	spolupráci	mozku	s počítači	a	ovládání	hmoty	či	techniky	prostřednic-
tvím	vědomí,	nevynechává	ani	problematiku	neidentifikovaných	létajících	objektů	a	možnost	existence	
života	mimo	Zemi.

V předposlední	kapitole	Žízeň po životě, vůle ke smyslu, touha po absolutnu se	povznáší	nad	ma-
teriální	hodnoty	světa	k transcendentnu,	k žízni	po	životě	nejen	v biologickém,	ale	i duchovním	smyslu,	
k touze	pochopit	vyšší	smysl	bytí	jako	atribut	lidské	výjimečnosti	mezi	ostatními	živočichy.

Doslov napsaný	Josefem	Svobodou	se	zamýšlí	mimo	jiné	nad	otázkou,	kdy	a	jak	se	stalo,	že	člověk	jako	
specifický	druh,	chovající	se	většinu	jeho	existence	„ekologicky“,	tedy	v souladu	s přírodou,	se	dostal	do	
stále	se	prohlubujícího	a	sebevražedného	rozporu	s ní,	pokud	by	pokračoval	v dosavadním	růstu	popu-
lace	a	současně	v	chování	ve	výrobě	a	spotřebě	a	z čeho	se	musí	poučit,	aby	se	špatným	koncům	vyhnul.	
Upozorňuje	na	seberegulační	schopnosti	přírody,	na	křehké	dynamické	rovnováhy	toků	surovin,	energií	
i	genetických	informací	v harmonických	ekosystémech.	Od	těchto	poučení	se	obloukem	vrací	k úvodu	
knihy	a k možnostem,	které	lidstvu	může	otevřít	poznávání	kosmu.

V knize	samozřejmě	najdeme	kromě	bohatých	odkazů	na	prameny,	mnoha	citátů,	jmenného	i věcné-
ho	rejstříku	také	seznam	prostudované	a	použité	literatury.	Jako	nadstandardní	bonus	najdeme	na	konci	
v  příloze	 i	Časovou řadu – vývoj vesmíru a lidstva podle Raye Kurzweila (1999), dokládající,	 jak	
krátkou	epizodou	by	mohla	být	v trvání	naší	planety	Země	lidská	existence,	kdybychom	si	ji	sami	zničili.

Pavel	Nováček,	kterého	znám	léta	jako	velmi	skromného	a	slušného	člověka	a	kterého	bych	i podle	
politických	preferencí	a	ambicí	řadil	spíše	mezi	ultrapravičáckými	debily	vysmívané	„pravdoláskovce“,	je	
i podle	jedné,	v úvodu	zmíněné	věty	Mikuláše	Huby	člověk	věřící,	byť	to	nevystavuje	nijak	na	odiv.	Přesto	
se	v knize	dokázal	vystříhat	čehokoliv,	co	by	jej	mohlo	obvinit	z nereálného	idealismu,	z bezbřehé	„mul-
ti-kulti	tolerantnosti	i	k	netolerantnímu“,	z prosazování	neodporování	zlu	i	třeba	násilím,	je-li	to	třeba,	
z nereálného	a	sebevražedného	pseudohumanismu.	Z několika	zmínek	ve	vlastním	textu	i	z výběru	citátů	
je	zřejmé,	že	zlu	a netolerantnosti	se	podle	něj	má	dostávat	aktivní	a	účinné	obrany	slušných	lidí,	že	pirát	
je	nepřítel	 slušného	uspořádání	světa	a	právní	řád	má	jednoznačně	chránit	řádné	občany,	podnikatele,	
společnosti	před	příživníky,	gaunery	a neřády,	před	korupcí	a	dalšími	zly,	nikoliv	naopak.

Pavel	Nováček	se	jako	ekolog	nevymezuje	nepřátelsky	proti	ekonomii	(což	neplatí	u	nás	vždy	i obráce-
ně),	naopak	ji	považuje	za	disciplinu,	bez	jejíž	pomoci	nelze	problémy	světa	řešit.	Problémem	je	tu	spíše	
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kvalitní	 formulování	 žádoucích	atributů	dlouhodobě	udržitelného	rozvoje	 jako	určité	celospolečenské,	
veřejné	poptávky,	objednávky	či	 chcete-li	 „zakázky“	veřejnoprávními	 institucemi,	pro	 jejíž	naplňování	
bude	dostatečná	politická	vůle	a	vyčleněn	i dostatek	veřejných	prostředků,	protože	to	zatím	není	chápáno	
jako	„veřejný	(tedy	všem	lidem	společný)	zájem“.

Kniha	je	zároveň	napsána	tak,	že	neuráží	v našem	náboženském	a	kulturním	prostředí	ani	věřící,	ani	
ateisty,	ani	kreacionisty,	ani	evolucionisty.	Je	dokladem	rozumné	míry	odstupu	autora	od	zkoumaného	
předmětu,	nezakrývajíce,	že	ostře	rozeznává	dělící	hranici	mezi	dobrem	a	zlem,	ale	nevidí	ji	tak	zřejmě	
mezi	účelově	vytvářenými	 zájmovými	 skupinami	 lidí,	 včetně	politických	 stran	 a	náboženských	 směrů,	
jako	to	činí	nejrůznější	sektáři	a	fanatici.	Činí	tak	knihu	široce	akceptovatelnou	pro	vědeckou	komunitu	
i	laickou	veřejnost,	což	je	jí	nutno	spolu	s krásnou	a	srozumitelně	psanou	češtinou	připsat	k dobru	jako	
další	klad.

Obdivuhodné	je	množství	shromážděných	a	použitých	objektivních	dat,	zpracovaných	do	textu	i	pře-
hledných	tabulek	či	grafů,	obrovské	množství	obrázkových	ilustrací,	jichž	je	až	na	výjimky	Pavel	Nováček	
autorem,	protože	ta	místa	sám	navštívil.	I	díky	nim	je	kniha	daleko	více,	než	jen	čtivá	-	láká	i	k prohléd-
nutí	všech	obrázků.

Jako	v každém	takto	obsáhlém	díle,	ve	kterém	se	jasně	promítá	autorský	pohled,	lze	v knize	najít	drob-
né	nepřesnosti	nebo	místa,	kde	čtenář	může	zastávat	jiný	názor.	Sám	jsem	měl	při	četbě	např.	problém	
s názorem,	že	dle	autora	není	ospravedlnitelný	ozbrojený	teror	proti	civilnímu	obyvatelstvu	(autor	sou-
hlasí	s tvrdým	postihem	a	vymýcením	např.	hnutí	Óm	šinrikjó	po	útoku	sarinem	v tokijském	metru),	ale	
boj	proti	legitimní	a	rovněž	ozbrojené	armádě	a	policii	vlastního	demokratického	státu,	jako	boj	zapatistů	
v mexické	provincii	Chiapas,	nebo	útoky	na	infrastrukturu	a	hmotný	majetek	jsou	jaksi	„přijatelnější“	(viz	
str.	67).	V organizované	společnosti	s demokratickým	politickým	uspořádáním	a	fungující	tržní	ekono-
mikou,	ctící	stejně	soukromé,	jako	společné	vlastnictví,	takové	excesy	podle	mne	přijatelné	nejsou	stejně,	
jako	přímé	útoky	na	lidi,	neboť	i	ony	míří	proti	lidem	-	uživatelům	těchto	fondů	a	hodnot.	Naštěstí	takové	
čertovy	růžky	radikálního	levičáctví	jsou	v knize	zcela	ojedinělé.

Nemohu	zastřít,	že	k autorovi	a	tomuto	jeho	dílu	chovám	obdiv	a	možná	nejsem	schopen	zcela	nezau-
jatého	pohledu,	ale	mně	se	prostě	ta	kniha	líbí	do	té	míry,	že	ji	vřele	doporučuji	všem	lidem,	toužícím	po	
vzdělání,	knihovnám,	vysokým	školám	a	veřejným	činitelům.	Jinak	totiž	budou	mnozí	dál	vnímat	pojem	
„udržitelný	 rozvoj“	 jen	 jako	 vyprázdněné	 zaklínadlo	bez	 vlastního	obsahu,	 jak	 je	dnes	 často	 slýcháme	
a vídáme	v projevech	politiků,	podnikatelů,	ve	sdělovacích	prostředcích.	Pavel	Nováček	se	touto	knihou	
zasloužil,	aby	se	pojmu	„udržitelný	rozvoj“	vrátil	původní	bohatý	obsah.

Martin Říha, V Hradci Králové 7. dubna 2011
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10 AKTUÁLNÍ ADRESY A INFORMACE O STUŽ

10.1 Informace o STUŽ

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské 
sdružení). Byla založena prvním ministrem životního prostředí Československa Josefem Vavrouškem v  roce 
1992. STUŽ je zaměřena na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného života na místní, regio-
nální, národní a globální úrovni. Předsednictvo STUŽ zasedá 1. úterý v měsíci od 14,30 hod. zpravidla 
v místnosti č. 401 v Klubu techniků, Novotného lávka (před seminářem), schůze předsednictva jsou otevřené 
pro členy STUŽ, kteří zde mají hlas poradní (článek 7.4 stanov STUŽ)

Podmínky členství:	Podmínky	členství	jsou	upraveny	stanovami	STUŽ	čl.	6.	O	členství	podle	těch-
to	podmínek	rozhoduje	předsednictvo	(výjimečně	valné	shromáždění)	na	základě	vyplněné	přihlášky	a	
případného	vyjádření	ostatních	členů	STUŽ.	Přihlášky	jsou	k dispozici	u	tajemnice.	Zápisné	činí	 jed-
norázově	100,–	Kč,	členský	příspěvek	500,–	Kč	za	rok.	Osoby	bez	vlastního	příjmu:	zápisné	50,–	Kč,	
členský	příspěvek	za	rok	100,–	Kč.	Příspěvek	lze	uhradit	buď	přímo	v hotovosti	tajemnici	Evě	Vavrouškové	
např.	na	úterních	besedách,	nebo	složenkou	či	bankovním	převodem	na	účet	STUŽ.	Číslo	účtu	STUŽ:	
3944349/0800	u	Čs.	spořitelny	a.	s.,	Praha	2.

10.2 Předsednictvo

Jméno Adresa domů Adresa do práce

ing. Jiří dlouhý
předseda
jiri.dlouhy@czp.cuni.cz

Na Hanspaulce 7
160 00 Praha 6
mobil: 603 841 304

Centrum UK pro otázky ŽP
José Martího 2, 162 00 Praha 6
tel.:  220 199 461

ing. arch. martin říha
místopředseda
arch.martin.riha@seznam.cz

Haškova 1714/5, 500 02 Hradec Králové 2
mobil: 737 612 425

pavel šremer, prom. biol.
místopředseda
sremer@seznam.cz

Liškova 633
142 00 Praha 12
tel.: 222 952 299, mobil:  732 966 595

ing. Jiří fencl
jiri_fencl@volny.cz

Matjuchinova 1218, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
tel: 721 605 831

mgr. eva horová
hora.eva@seznam.cz

Na Výstupu 2, 147 00 Praha 4
tel.: 241 719 227

rndr. Jiří nečas
JorgeMalTiempo@seznam.cz

Počernická 58/512
108 00 Praha 10
274 773 032
mobil 732 414 882

Vysoká škola ekonomická
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky
tel. 224 094 240

mudr. eva rychlíková
rychlikovi@volny.cz

Návětrná 555/1
400 01 Ústí nad Labem
mobil: 720 173 636

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n/L
Moskevská 15
400 02 Ústí n/L
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10.3 Revizní komise

Jméno Adresa domů Adresa do práce

ing. Jaroslav mejzr
předseda

Pštrossova 4, 110 00 Praha 1
tel.: 224 910 847

ing. miroslav punčochář
punc@icpf.cas.cz

Petýrkova 1995
148 00 Praha 4
tel.: 272 933 906

AV ČR, Ústav chem. procesů
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
tel.: 220 390 298

10.4 Ostatní

Jméno Adresa 

ing. eva vavroušková
tajemnice
eva.vavrouskova@ecn.cz

Krkonošská 1, 120 00 Praha 2
tel./fax: 222 726 909
mobil: 604 171 921

ing. dana kopanicová
účetní
kopanicova@udapra.cz

Pacioli Accountants, s. r. o.
120 00 Praha 2, Perucká 18/2247
tel./fax: 242 429 914, mobil: 603 870 930

10.5 Zástupci regionálních poboček

Jméno Adresa domů Adresa práce
Chomutovská (prac. skupina)
PaedDr. Jiří Roth 

Jiráskova 4211, 430 03 Chomutov, tel.: 474 620 843
jiri.roth@worldonline.cz

českolipská
PhDr. Miroslav Hudec
mhudec@seznam.cz
hudecppp@dmcl.cz
Michaela Komersová (adm.)
mis.kom@seznam.cz 

Střelnice 2286
470 01 Česká Lípa
tel. 487 523 168
Střelnice 2279 
470 01 Česká Lípa
tel: 607 613 447

Pedagogicko-psychologická poradna, Ha-
vlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa,
tel.: 487 522 179

Jihočeská
JUDr Miloš Tuháček

tel: 606 215 619 tuhacek@akkt.cz

Jizerskohorská (prac. skupina)
Ing. Zdeněk Joukl
z.joukl@iol.cz

č.p. 621, PS22
486 61 Desná II
tel.: 483 383 339

východočeská
Miroslav Petr
mirek.petr@email.cz

Milady Horákové 269
500 06 Hradec Králové
tel.: 608 191 773 

VaK a. s. Hradec Králové
Víta Nejedlého 893, 500 00 HK
tel.: 495 406 102

karlovarská
Jana Jandová, DiS 
j_jandova@centrum.cz

STUŽ - regionální pobočka Karlovy Vary
Západní 22, Karlovy Vary
tel: 728 358 170, 733 183 315

kulivá hora (prac. skupina)
Hana Řezníčková, práce
mail hanarezna@centrum.cz

Roblín 24,
252 27 Třebotov,
tel. 724 663 587

Národní památkový ústav,
Valdštejnské náměstí 8, 118 01 Praha 1
tel.: 257 010 130



65

10.6 Čestné předsednictvo
Doc. MUDr. Martin Bojar, MUDr. Jan Cimický, CSc., Táňa Fischerová, prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc, Ja-
roslav Hutka, Prof. Dr. Erazim Kohák, Otakar Leiský, prof. Hana Librová, prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., 
Jana Štroblová
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____________________________
Tento Zpravodaj vychází v rámci projektu financovaného Ministerstvem životního prostředí ČR
Zpravodaj STUŽ – vychází	podle	potřeby	jako	informační	periodikum	pro	členy	a	příznivce	STUŽ

ev.	č.	MK	ČR	E18763

Adresa	redakce	a	zasílání	příspěvků:

Ing.	Eva	Vavroušková

Krkonošská	1,	120	00	Praha	2

fax:	222 726	909

e-mail:	eva.vavrouskova@ecn.cz

Dáno	do	tisku:	červenec	2011

Titulní	strana:	ak.	malíř	Karel	Čapek

Tisk:	Jungmannova	3,	Praha	1
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