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Zanikne i naše  
společnost? 



V další části svého vystoupení pak mlu-
vila o Demokratické straně zelených, 
která podle ní „chce vrátit politiku tam, 
kam patří, tedy do služeb lidem a sprá-
vě veřejných věcí, ne ji zneužívat k mo-
cenským soubojům“.
 K apelu Martina Bursíka se v roz-
pravě vyjádřila i Věra Jakubková, další 
poslankyně vyloučená ze Strany zele-
ných. Jakubková se dle svých vlastních 
slov před hlasováním sešla i s premié-
rem a žádala po něm mimo jiné to, aby 
se zasadil o prosazení omezení jízd ka-
mionů, které je součástí programového 
prohlášení vlády. „Nenašli jsme shodu. 
A já proto vládu podpořit nemohu. Mar-
ně se pan poslanec Bursík snaží mít vliv 
na naše rozhodnutí. Měl si to rozmys-
let dřív, než začal dělat čistky ve Stra-
ně zelených. Marně nás straší Temelí-
nem, prolomením limitů. On to je, kdo 
není schopen prosazovat priority ‚ze-
lených‘ ve vládě. Každá další vláda by 
byla méně evropská a méně ekologic-
ká, vzkazuje nám Bursík. Ale my chce-
me, aby byla také demokratická. Důvě-
ru vládě nevyslovím taky proto, že bych 
ji musela vyslovit i tomuto člověku,“ za-
končila své vystoupení Věra Jakubková.
Při hlasování pak návrh na vyslovení 
nedůvěry vládě získal 101 hlasů, tedy 
přesně nejnižší možný počet, aby byla 
vláda odvolána. î 
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Ne, neděste se, Ekolist se nerozhodl 
zvěstovat definitivní zkázu a nepřejme-
noval se na Kolaps. Jen jsme se rozhod-
li trochu neobvykle upozornit na vel-
ké téma tohoto čísla. Na dalším vydání 
už bude zase stát staré známé EKOLIST. 
Co se však už příště bohužel nevrátí, je 
cena časopisu, u níž je na titulní strán-
ce rovněž změna.
 Ať děláme, co děláme, není v našich 
silách držet náklady na výrobu a distri-
buci Ekolistu tak nízko jako dosud. Od 
tohoto čísla proto stojí Ekolist 30 Kč, pro 
předplatitele pak 25 Kč. Roční předplat-
né tedy bude stát 275 Kč. Není to zrov-
na příjemná zpráva a vzhledem k datu 
vydání časopisu by mohla svádět i k do-
jmu, že jde o apríla. Nejde. Abychom 
vám však co nejvíc vyšli vstříc, připravi-
li jsme pro vás dvě důležité nabídky. Jed-
nak si až do konce května můžete Eko-
list předplácet za původní cenu, tedy za 
18 Kč za kus, respektive 198 Kč za rok 
atd. A to i v situaci, že už máte Ekolist 
předplacený třeba do září 2009. Stačí 
si další čísla předplatit zase za 18 Kč za 
kus (opět do konce května). Objednat si 
můžete přesně tolik čísel, kolik chcete – 
minimálně ovšem tři čísla (čtvrt roku) 
a maximální délka předplatného musí 
končit nejdéle na konci roku 2010. 
 Druhá novinka je změnou dlouhodo-
bou. Protože chceme vyjít vstříc zájem-
cům o šetrné odebírání Ekolistu, zavá-
díme od květnového (tedy příštího) čísla 
možnost objednat si tištěný Ekolist ve 
formátu pdf. Stát bude pouze 15 Kč a ob-
jednat si můžete jakýkoli počet čísel – 
minimálně ovšem tři čísla (čtvrt roku) 
a maximálně 17 čísel (rok a půl).
 Doufáme, že na Ekolist ani po zdraže-
ní nezanevřete a že vás zavedení před-
platného Ekolistu ve formátu pdf potěší. 
Pokud by vám cokoli nebylo jasné, nevá-
hejte nám napsat nebo zavolat na kon-
takty uvedené na této stránce – bude-
me se snažit vyjít vám co nejvíc vstříc. 
Za redakci Ekolistu vám děkuje a pěk-
né jaro přeje

Jan Stejskal
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Předplatné tištěného Ekolistu stojí 25 Kč za číslo, například na rok (11 čísel) tedy 275 Kč. Předplacený tiště-

ný Ekolist do zahraničí (Evropa) i s poštovným stojí 55 Kč / 1 číslo. Předplatné Ekolistu ve formátu pdf sto-

jí 15 Kč za číslo, například na rok (11 čísel) tedy 165 Kč. Objednat si můžete přesně tolik čísel, kolik chcete – 

minimálně ovšem tři čísla (čtvrt roku) a maximálně 17 čísel (rok a půl). Podrobné informace najdete na  

http://www.ekolist.cz/ekolist.stm.

Předplatné můžete zaplatit například převodem na číslo účtu 0201022329/0800, konstantní symbol 0308. 

Jako variabilní symbol vyplňte jakýkoli číselný kód o čtyřech až deseti číslicích. Po zaplacení nám musíte dát 

vědět: 1. jaké předplatné chcete; 2. vaše jméno a adresu, na kterou chcete Ekolist dostávat; 3. částku, kterou 

jste nám poslali; 4. datum zaplacení předplatného a variabilní symbol, který jste uvedli při platbě. Zprávu o 

zaplacení předplatného můžete buď poslat e-mailem na adresu kancelar@ekolist.cz, nebo vyplnit formulář 

na internetu na adrese http://www.ekolist.cz/te-objednat.shtml, nebo poslat poštou na adresu: BEZK, Malíř-

ská 6, 170 00 Praha 7. Peníze za předplatné můžete na výše uvedenou adresu poslat i poštovní poukázku vzo-

ru C. Do zprávy pro příjemce napište, o jaké předplatné máte zájem. Adresu pište co nejčitelněji.

Na každém adresním štítku je za jménem předplatitele číslo. Pokud je před číslem znaménko +, pak číslo za 

ním znamená, kolik čísel máte ještě předplaceno. Pokud je na štítku 0, pak držíte svůj poslední předplacený 

výtisk. Záporné číslo značí, že máte nejvyšší čas si předplatit. Pokud je na štítku -2 a nepředplatíte si, drží-

te své úplně poslední číslo Ekolistu. Pokud máte na štítku Z, dostáváte Ekolist zdarma.

Ročník XIV / Pecka ročník XIX / Číslo 04

Vydavatel a redakce /

BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7

Telefon: 233 381 546 

E-mail: ekolist@ekolist.cz

Šéfredaktor / Jan Stejskal

Zelená domácnost / Martin Mach Ondřej

Redakce / Hugo Charvát / Martin Mach Ondřej

Grafická úprava/ Klára Kulhánková / Tomáš Procházka

Ilustrace / Miloš Kalista

Obálka / Magdalena Kalistová / Jan Stejskal

Jazyková korektura / Michaela Holmerová

Sazba / Czechdesigners.com

Databáze odběratelů / Klára Lonská 

Inzerce / Kamila Pletánková, e-mail: kamila.pletankova@ekolist.cz

Distribuce / Klára Lonská a Dupress 

Tisk / NVT Repro s. r. o., Praha 6

Ekolist.cz / www.ekolist.cz

Hugo Charvát / Jan Stejskal / Jiří Došek

Toto číslo dáno do tisku /

31. března 2009

Registrační číslo MK ČR E 6743. ISSN 1211-5436. 

Materiály vložené do Ekolistu jsou placenou inzercí. 

Není-li uvedeno jinak, jsou jakékoli názory v Ekolistu 

stanoviskem pouze jejich autora.

měsíčník o životním prostředí

Padla vláda
Jan Stejskal / jan.stejskal@ekolist.cz

Poslanecká sněmovna vyslovila 24. března nedůvěru koaliční vládě Mirka Topolánka (ODS) s lidovci a zelenými. 
Pro pád vlády hlasovali všichni sociální demokraté a komunisté a přidali se k nim ještě Jan Schwippel a Vlastimil 
Tlustý z ODS a nezařazené poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová, jež byly v první polovině března vyloučeny 
ze Strany zelených.

Tchaj-wan 10 

Jak se žije na Tchaj-wanu? A jak se dělá 

botanický průzkum v tamějších horských 

mlžných lesích? Reportáž Davida Zeleného.

aniž by k tomu měli mandát. Vyloučení 
Dana Kuchtová, Martin Čáslavka, Olga 
Zubová a Věra Jakubková naproti tomu 
tvrdí, že je vedení strany vyloučilo kvůli 
jejich názorům, které se od těch oficiál-
ních liší.) „ČSSD, KSČM, rebelové z ODS 
a nakonec i prezident Klaus opakovaně 
potvrdili, že chtějí dál rozvíjet jadernou 
energetiku. Usměvavý pan předseda 
Paroubek dokonce na sjezdu ČSSD (ko-
nal se ve dnech 20.–22. března – pozn. 
aut.) řekl, že hodlá do jaderné ener-
getiky pustit veřejné finance,“ pokra-
čoval Bursík a svůj apel zakončil pro-
hlášením, že „každá další vláda bude 
bezpochyby méně evropská či lépe pro-
tievropská a méně ekologická či spíše 
protiekologická“.
 Na jeho slova reagovala o chvíli poz-
ději Olga Zubová, která po vyloučení ze 
Strany zelených vstoupila do nově za-
ložené Demokratické strany zelených. 
V ní se sdružili především další nespo-
kojenci se současným vedením Strany 
zelených. Olga Zubová ve svém vystou-
pení mluvila o setkáních s voliči. „A kde 
máte, zelení, to omezení jízd kamionů, 
ptali se mne voliči. A co kdyby se pan 
Bursík místo na ledovce přijel podívat 
do Ostravy, co tam lidé dýchají? A byl 
pan Bursík někdy na vesnici v zimě? Ví, 
čím se tam topí? A neslibovali zelení 
náhodou zákaz topení uhlím?“ pokračo-
vala Zubová a uvedla, že terčem kritiky 
voličů byli především ministři za zelené. 

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolala 
ČSSD, největší opoziční strana. V roz-
pravě postupně vystupovali různí řeč-
níci, životnímu prostředí nebo ochraně 
přírody se však ve své řeči věnoval až 
ministr životního prostředí Martin Bur-
sík (SZ).
 Podle něho je programové prohláše-
ní Topolánkovy koaliční vlády nejzele-
nějším programem vlády od vzniku ČR. 

„Z iniciativy Strany zelených vede vlá-
da mezinárodní vyjednávání o ochra-
ně klimatu,“ uvedl mimo jiné Bursík 
a pokračoval: „Vláda na rozdíl od soci-
ální demokracie a komunistů potvrdi-
la platnost územně ekologických limitů 
těžby, prosadila novelu zákona o ovzdu-
ší a v návaznosti na to novou smogovou 
vyhlášku, která poprvé od roku 1989 re-
guluje emise z velkých zdrojů znečiš-
tění jemného polétavého prachu a je 
přímo designována na nejpostiženější 
regiony, tj. Moravskoslezský kraj a Ús-
tecký kraj.“ Podle Bursíka by celá řada 
dalších kroků nespatřila světlo světa 
nebýt zelených ve vládě.
 Poté ministr životního prostředí pří-
mo oslovil poslankyně a bývalé členky 
Strany zelených Olgu Zubovou a Věru 
Jakubkovou. (Strana zelených v první 
polovině března vyloučila několik svých 
členů. Podle vedení strany kvůli tomu, že 
se s nimi nebylo možné dohodnout a při 
své činnosti porušovali stanovy strany – 
například tím, že za stranu vystupovali, 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Květinový nářez  16 

Zdá se to možná nesmyslné, ale je to tak: 

řezané květiny mají krajně problematické 

environmentální dopady.

Darwin a ochrana přírody 14 

Estetik a historik vědy Karel Stibral 

zkoumá, zda a jak jsou u Darwina 

přítomna i environmentální témata.

čtenářům
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Půda  
v ohrožení

chy se ovšem týká půdní eroze, tedy 
například splavování půdy z polí při 
deštích nebo její odvátí větrem. Eroze je 
zapříčiněna přírodními vlivy, jimž však 
můžou významně napomáhat lidé. Při-
tom existují zemědělské postupy, kte-
ré jí dokážou účinně bránit. Někdy se 
přitom může zdát z pohledu rychlého 
ekonomického přínosu eroze přijatel-
ná, z dlouhodobého hlediska je ovšem 
výrazným ochuzením. Jak je však uve-
deno v unijním Atlase evropských půd, 
existuje v Evropě zatím jen málo míst, 
kde by byla eroze dlouhodobě sledová-
na. Na nich se nicméně pohybuje míra 
eroze od 0,5 do 200 tun ztracené půdy 
na hektar ročně. V ČR je podle zatím 
poslední zprávy o životním prostředí 
(rok 2007) vodní erozí ohroženo přibliž-
ně 42 % zemědělských půd, větrnou ero-
zí asi 7,5 %.
 Malý obsah organické hmoty, další 
z problémů spojených s půdou, je dů-
sledkem hlavně intenzivního zeměděl-
ství. Jak je uvedeno výše, týká se sko-
ro poloviny evropské půdy. Organická 
hmota je přitom velmi důležitá pro 
úrodnost půdy. Zemědělci živiny půdě 
dodávají hnojením, v intenzivním ze-
mědělsví i pomocí minerálních hnojiv. 
Dohánění úrodnosti půdy intenzivním 
hnojením ale může vést až k tomu, že 
je její úrodnost nakonec tak nízká, že 
přestane přinášet zisk. Se ztrátou orga-
nické hmoty je spojeno snižování půd-
ní biodiverzity. Organické hmotě v půdě 
nesvědčí ani její kontaminace jedova-
tými látkami, tady ale bývají často na 
vině spíš průmyslová výroba, doprava, 

4  EKOLIST  04 / 09

Jan Stejskal / jan.stejskal@ekolist.cz

České předsednictví EU si jako jeden ze svých cílů stanovilo 
rozhýbat jednání o evropské směrnici o půdě. Problémů, které 
evropské půdě hrozí, je totiž víc než dost – třeba eroze, zastavění, 
kontaminace nebo zasolování. Problémů, které evropské směrnici 
hrozí, je ale taky dost – na konci roku 2007 ji odmítlo podpořit 
hned pět ministrů životního prostředí z členských zemí EU.

zikových oblastí, které jsou ohroženy 
erozí, úbytkem organické hmoty, utužo-
váním, zasolováním a sesuvy. Státy by 
pak měly proti degradaci půdy přijmout 
různá opatření a stejně by měly postu-
povat i proti znečišťování půdy jedova-
tými látkami.
 V listopadu 2007 se směrnicí zabý-
val Evropský parlament. Přijal k ní to-
lik pozměňovacích návrhů, že celý text 
dost podstatně přepsal. V prosinci 2007 
pak o směrnici jednali ministři životní-
ho prostředí členských zemí EU. Nedo-
šli ovšem ke shodě, takže nakonec bylo 
kvůli odmítnutí kompromisního návrhu 
ze strany Německa, Francie, Rakouska, 
Nizozemí a Velké Británie projednávání 
směrnice zastaveno.
 České předsednictví EU si jako jeden 
z cílů pro „svůj“ půlrok stanovilo právě 
dosáhnout dohodu o směrnici na úrov-
ni ministrů životního prostředí. Jak píše 
Jakub Kašpar, mluvčí českého předsed-
nictví pro oblast životního prostředí, ČR 
připravila varianty, jak sporné body ře-
šit, aby bylo možné zjistit názory jed-
notlivých členských států. Blokující 
státy, zejména Německo, podle Kašpara 
argumentují tím, že směrnice není úpl-
ně v souladu s tzv. zásadou subsidiarity 
(jde o princip, podle něhož se má rozho-
dování odehrávat na co nejnižším mož-
ném stupni veřejné správy, aby bylo co 
nejblíže občanům – pozn. aut.), k níž se 
EU hlásí. Například Rakousko tvrdí, že 
ochrana půdy je v působnosti jeho spol-
kových zemí a není možné ji přenášet 
na spolkovou (tedy celorakouskou) úro-
veň, což by zavedení směrnice vyžado-
valo. „Po celou dobu německého i vět-
šinu doby portugalského předsednictví 
Radě EU ale tohle nikomu nevadilo,“ 
poznamenává k tomu Jakub Kašpar. Ně-
mecko své stanovisko zatím nezměnilo, 
s ostatními české předsednictví jedná. 
Podle Jakuba Kašpara by přitom přijetí 
směrnice bylo pro českou půdu přínos-
né, protože by vznikl rámec pro jednot-
ný právní základ ochrany veškeré půdy. 
V současnosti jsou totiž v ČR samostat-
ným zákonem chráněny pouze země-
dělská a lesní půda, zatímco jiná půda 
jako taková chráněna vůbec není. „Při-
jetím směrnice by se podstatně zlepšila 
kvalitativní ochrana půdy jak před de-
gradací, tak před kontaminací,“ uzavírá 
Jakub Kašpar z MŽP. î 

různé havárie, doly nebo špatně udržo-
vané skládky.
 Poměrně novým způsobem poškoze-
ní půdy je její zhutnění. Dochází k ně-
mu především v důsledku tlaku od pří-
liš těžkých strojů a nákladů, které se 
po ní pohybují. V ČR je takto postiže-
no nebo ohroženo celých 40 % zeměděl-
ských půd. Negativně se to projevuje 
zejména ve vodním režimu půdy, zhut-
něním se ale rovněž zvyšuje energetic-
ká náročnost jejího zpracování. Nejvíc 
postižen a ohrožen je přitom podornič-
ní horizont a ornice. Lékem může být 
zejména dodržování správného střída-
ní plodin a zařazení těch, které hlubo-
ko koření (cukrovka, brambory, řepka). 
Podle ministerstva životního prostředí 
by pomohlo i používání správné agro-
techniky (široká kola, minimalizace po-
jezdů) a provádění polních prací při op-
timální vlhkosti půdy.
 Velkým problémem může být v ně-
kterých evropských oblastech i zaso-
lení půdy. V takovém případě v půdě 
stoupne podíl sloučenin například sodí-
ku, magnesia nebo vápníku natolik, že 
přestane být úrodná nebo se její úrod-
nost výrazně sníží. Obrovské potíže ten-
to proces působí třeba australskému 
zemědělství, dochází k němu ale i v Ev-
ropě, například na Ukrajině, ve Španěl-
sku nebo v Maďarsku. V České republi-
ce prý výměra slabě zasoleného území 
činí asi 6600 hektarů (0,2 %) zeměděl-
ské půdy. Podobné důsledky jako zaso-
lení má dezertifikace – v takovém přípa-
dě se z půdy stane poušť nebo podobná 
plocha chudá na vodu. 

Předělaná směrnice

Ze všech výše uvedených i dalších dů-
vodů se členské státy rozhodly na úrov-
ni EU přijmout směrnici, která by se vě-
novala přímo půdě. Evropská komise ji 
zveřejnila v září 2006 a hned na začát-
ku v ní připomíná, čím lidem půda pro-
spívá – na prvním místě je pěstování ze-
mědělských plodin a lesů. Vedle toho ale 
taky ukládá, filtruje a přeměňuje živi-
ny nebo vodu, slouží jako zdroj surovin, 
jako úložiště uhlíku nebo jako archiv ge-
ologického a archeologického dědictví. 
V obecném smyslu pak půda samozřej-
mě rovněž tvoří prostředí pro život lidí 
i dalších biologických organismů.
 Aby lidé o tyto přínosy přicháze-
li v co nejmenší míře, stanovuje směr-
nice opatření, jež mají degradaci půdy 
předcházet. Ohledy na půdu by měly 
být součástí různých odvětvových poli-
tik (například dopravy, energetiky, prů-
myslu, zemědělství atd.) a státy by měly 
zajistit, aby uživatelé půdy předcháze-
li jejímu poškozování. Každá země by 
si rovněž měla sestavit přehled tzv. ri-
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Vodní erozí je v ČR ohroženo přibližně 
40 % zemědělských půd. Na snímku 
je eroze u Přerova nad Labem 
podpořená nevhodnou orbou.

foto: Petr Vilgus / Wikimedia Commons / 
zveřejněno pod licencí Creative Commons 
Attribution ShareAlike 2.5, viz http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

na“ přibližně stejná rozloha půdy jako 
v desetiletí 1990–2000. ČR tak ztrácí or-
nou půdu a místo plodin na ní vyrůsta-
jí průmyslové zóny, obydlí a staveniště. 
V prvních pěti letech po roce 2000 jsme 
takto přišli přibližně o 70 km2 (cca 0,2 % 
celkové plochy) orné půdy. České zku-
šenosti přitom v mnoha směrech odpo-
vídají těm evropským. Podle údajů EEA 
skoro polovina ploch v Evropě, které 
byly v letech 1990–2000 nově zastavě-
ny nebo jinak urbanizovány, původně 
sloužila k pěstování plodin. Celá polovi-
na z těchto nově zastavěných ploch pak 
připadá na budování nových obydlí, pří-
padně na rekreační aktivity. Typickým 
příkladem této situace je sídelní kaše 
(suburbanizace, urban sprawl), tedy 
rozrůstání měst do svého blízkého oko-
lí, což se v ČR děje zejména v okolí Pra-
hy. Z evropského hlediska bylo v tomto 
směru nejpostiženější Německo, nao-
pak jen minimálně se v 90. letech roz-
růstání měst projevilo v Lotyšsku. Ved-
le nových domů padne přibližně třetina 
nově zastavěné půdy za oběť různým 
průmyslovým a komerčním aktivitám, 
asi 15 % spolykají doly, lomy a skládky. 
Jen minimální množství podle statisti-
ky EEA zabírá dopravní a další infra-
struktura. Autoři ovšem upozorňují, že 
data kvůli metodě získávání údajů za-
hrnují jen velké plošné změny typu le-
tišť nebo přístavů a vůbec nezachycují 
liniové stavby, jako jsou dálnice, silnice 
nebo železnice.
 Zastavování půdy je hodně viditel-
ným a taky v dohledné době téměř ne-
vratným způsobem její ztráty. Větší plo-

Škála jevů, které půdě škodí, je skuteč-
ně dost široká – sahá od eroze, úbytku 
organické hmoty a kontaminace, přes 
zasolování, utužování půdy, pokles její 
biologické rozmanitosti a její zakry-
tí, až po sesuvy, záplavy a dezertifika-
ci. Evropské země se přitom co do slo-
žení půd i jejich ohrožení značně liší. 
Půdní poměry můžou být ostatně slo-
žité i v rámci hranic konkrétních zemí 
a zrovna ČR patří mezi státy, které mají 
půdní poměry poměrně komplikované. 
Přesto je podle Evropské komise mož-
né říct, že degradace půdy je záležitos-
tí celé EU. Evropská agentura životního 
prostředí (EEA) v polovině 90. let mi-
nulého století odhadovala, že přibližně 
115 milionů hektarů neboli 12 % celkové 
rozlohy Evropy je vystaveno erozi vodou 
a dalších 42 milionů hektarů podléhá 
erozi větrem. Necelá polovina evropské 
půdy má prý malý obsah organické hmo-
ty – týká se to zejména jižní Evropy, ale 
taky některých oblastí Francie, Velké 
Británie atd. Počet potenciálně kontami-
novaných oblastí v zemích EU pak agen-
tura odhadovala na 3,5 milionu.

Ztráta půdy

Asi nejviditelnějším problémem spoje-
ným s půdou je její úplná ztráta – k té 
dochází nejčastěji jejím zastavěním 
v městských nebo příměstských ob-
lastech. Podle statistik je jak v Evro-
pě, tak v ČR nárůst zastavěných ploch 
poměrně vysoký a jeho míra se ješ-
tě postupně zvyšuje – například v le-
tech 2000–2005 byla v ČR „zabetonová-
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MŽP pro  
výstavbu  
spaloven

i recyklaci,“ vysvětluje Daniel Vond-
rouš, vedoucí poradců ministra život-
ního prostředí. Loni představený návrh 
odpadového zákona, který ministerstvo 
stáhlo kvůli schválení nové evropské 
směrnice, ale ještě počítal i se zpoplat-
něním spaloven. „Pokud bychom zatíži-
li poplatkem energetické využití, muse-
li bychom ještě víc zvýšit poplatek za 
skládkování, aby se ceny obou způsobů 
nakládání s odpadem zase nevzdálily,“ 
vysvětluje Vondrouš. Tím by prý zákon 
příliš zatížil rozpočty obcí, a proto MŽP 
zvolilo sociálně únosnější řešení.
 Ještě na konci února tvrdil Martin 
Bursík, že ministerstvo zvažuje pouze 
podpořit výstavbu jedné či dvou pilot-
ních spaloven, které by využívaly vznik-
lé teplo jak pro vytápění, tak pro výro-
bu elektřiny a jejichž kapacita by byla 
dimenzována na skutečně zbytkový od-
pad. Druhou cestou je využít vyčiště-
ný „bioodpad“ jako palivo v existujících 
provozech, například v tepelných elek-
trárnách. V zemích Evropské unie se 
používají obě možnosti pro splnění od-
padové směrnice, tedy jak vyčištění me-
chanicko-biologickou úpravou (MBÚ), 
tak spalovny komunálního odpadu. 

„MŽP chce mít jistotu nejefektivnější-
ho, tedy nejlevnějšího a zároveň dosta-
tečně rychlého řešení. Soutěž o dotaci 
z Operačního programu životní prostře-
dí bychom proto chtěli umožnit oběma 
variantám. V rámci novelizace Plánu 
odpadového hospodářství ČR do kon-
ce tohoto roku umožníme poskytnout 
státní dotaci i spalovnám,“ řekl Ekolis-
tu Daniel Vondrouš.
 Dotaci na oba modely řešení ale prý 
MŽP podmíní přísnými podmínkami. 
Především se musí jednat o zpracování 
výhradně zbytkového odpadu po vytří-
dění. Případná spalovna by tak nemě-
la být projektována na víc než polovinu 
současné produkce komunálního od-
padu daného kraje. Příslušný kraj taky 
bude muset garantovat rostoucí úro-
veň recyklace. V podmínkách České re-
publiky počítá MŽP s recyklací nejmé-
ně 40 % komunálního odpadu. Projekty, 
které pracují s poloviční hodnotou, tedy 
prý nebudou mít šanci uspět. Pro dotaci 
do druhého způsobu řešení budou pla-
tit stejně přísná pravidla. Po stabilizaci 
odpadu v MBÚ musí následovat využi-
tí vysokoenergetické frakce v existují-
cím energetickém zařízení upraveném 
tak, aby byly splněny limity pro spo-
luspalování odpadu. „V soutěži o ome-
zené prostředky, které v rámci kapitoly 
určené pro odpady v OPŽP na výše zmí-
něné projekty vyčleníme, zvítězí pouze 
nejefektivnější projekty omezení sklád-
kování bioodpadu,“ slibuje Vondrouš.

Dotace i spalovnám

Skládkování je dnes nejlevnější ze všech 
možností, to má ale změnit nový odpa-
dový zákon. V něm je navrženo postup-
né zvyšování poplatků za skládková-
ní, aby se jeho cena postupně přiblížila 
ceně energetického využití komunál-
ního odpadu ve spalovnách. Zákon má 
pomoci splnění evropské směrnice, kte-
rá ukládá omezit skládkování biologic-
ky rozložitelného odpadu. Podle plat-
né legislativy se má do roku 2010 snížit 
množství „bioodpadu“ na skládkách 
o 25 %, do roku 2013 o 50 % a do roku 
2020 o 70 % oproti stavu v roce 1995. 
Přitom na skládkách v roce 2007 skon-
čilo o čtvrtinu víc bioodpadu, než kolik 
České republice pro rok 2010 směrnice 
povoluje.
 Příjem z poplatků bude vedle obcí, na 
jejichž území se skládka nachází, při-
padat krajům a Státnímu fondu život-
ního prostředí (SFŽP). Fond a kraje vrá-
tí peníze zpět obcím pomocí programů 
na podporu recyklace. „Tato změna po-
platků zvýhodní jak energetické využi-
tí odpadu před jeho skládkováním, tak 

Ještě na konci února ministerstvo v od-
padovém plánu s novými spalovnami 
nepočítalo, ani je nechtělo finančně
podporovat. „S těmi stávajícími máme 
mimořádně negativní zkušenosti, kapa-
citně totiž převyšují spádovou oblast, ze 
které se odpady vozí. Proto vzniká neu-
stálý tlak na povolení dovozu odpadu ze 
zahraničí nebo z jiných oblastí,“ prohlá-
sil tenkrát ministr životního prostředí 
Martin Bursík (SZ). A proti tomu se MŽP 
zásadně staví, hlavním požadavkem má 
být likvidace odpadů v místě, kde vzni-
kají. Zastánci likvidace odpadů ve spa-
lovnách ale argument s dovozem odpa-
du odmítají. Vozit odpad ze zahraničí 
zakazuje výjimka v přístupové smlouvě 
ČR k Evropské unii a pro obce v České 
republice je dovoz do vzdálených spalo-
ven drahý. „Likvidace odpadu ve spalov-
nách je v dnešních cenách řádově vyšší 
než skládkování a obce se musejí cho-
vat ekonomicky. Aby obce mohly vozit 
odpad do spaloven, musely by to zapla-
tit samy ze svého rozpočtu. A obce volí 
nejlevnější cestu,“ říká Miroslav Novák, 
předseda komise pro životní prostředí 
Rady Asociace krajů ČR.
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Objem komunálních odpadů, které končí na skládkách v České 
republice, se stále nedaří snižovat. Dlouhodobý negativní postoj 
ministerstva životního prostředí (MŽP) ke spalování odpadu se 
odrazil v pravidlu nepodporovat finančně výstavbu těchto zařízení.
To se ale mění. MŽP v březnu oznámilo, že od podzimu podpoří 
výstavbu spaloven penězi z Operačního programu životní prostředí 
(OPŽP). Nová zařízení na energetické využití odpadu však prý 
budou muset splňovat přísná pravidla.

 Otázkou je, kolik peněz ministerstvo 
na výstavbu spaloven uvolní. V minu-
losti uvolnil OPŽP dotace na nakládání 
s odpady v celkové výši přes 3,5 miliar-
dy. Podle Sdružení provozovatelů tech-
nologií pro ekologické využívání odpa-
dů (STEO) by bylo potřeba vybudovat 
zhruba deset nových spaloven. Podle je-
jich odhadů se cena zařízení pohybuje 
zhruba v rozsahu 2–2,5 miliardy korun 
na zařízení, které odstraní 100 000 tun 
odpadu ročně. Dotace by podle STEO 
měla ideálně dosahovat alespoň 40 % 
ceny zařízení.

Odpad není palivo

Druhou cestou ke splnění evropské 
směrnice o skládkování bioodpadu je 
zpracování odpadu na palivo – tzv. me-
chanicko-biologická úprava (MBÚ). Vy-
třídění komunálního odpadu prý ovšem 
nikdy nebude dokonalé, a navíc jeho 
objem postupně poroste. Podle minis-
terstva bude po roce 2013 potřeba od-
stranit zhruba 1 milion tun zbytkového 
odpadu ročně, podle STEO jsou čís-
la o něco vyšší – 900 tun v roce 2010, 
v roce 2013 až 1 400 000 tun. STEO 
ale myšlenku s výrobou paliva pomocí 
MBÚ zcela odmítá. Podle této organiza-
ce se při přípravě paliva z odpadu pro-
ces spalování neeliminuje, ale pouze se 
přesune do dalšího stupně zpracová-
ní odpadu – do procesu spoluspalování. 

„Neumím si představit, že vezmu odpad, 
vyčistím ho a ten stane se palivem. Od-
pad zůstává pořád odpadem a při jeho 
termickém zpracování vznikají spaliny, 
které je potřeba vyčistit. Takže je po-
třeba vždy vybudovat zařízení na čiště-

na zachování stejně přísných pravidel 
pro spalování odpadu i spoluspalová-
ní upraveného odpadu. V současnosti 
v České republice fungují tři spalovny 
komunálního odpadu. ZEVO Praha-Ma-
lešice s kapacitou zpracování odpadu 
310 000 tun ročně, Spalovna a komu-
nální odpady (SAKO) v Brně s kapaci-
tu 240 000 odpadů a Spalovna odpa-
dů (TERMIZO) v Liberci má kapacitu 
96 000 tun za rok.
 Ministerstvo se prý ve svém kroku 
s podporou spaloven řídí hierarchií na-
kládání s odpady, kterou ostatně poža-
duje i evropská směrnice o odpadech. 
A podle ní je třeba preferovat energe-
tické využití před skládkováním. To 
prý primárně neznamená podporu vý-
stavby spaloven. Alespoň nic takové-
ho se neobjevilo v návrhu nového zá-
kona o odpadech, který ministerstvo 
představilo na konci února. Novela zá-
kona se snaží především snížit objem 
komunálního odpadu, který se ukládá 
na skládky. V České republice se i přes 
stále stoupající recyklaci na skládky 
dostává 71 % odpadků. Hlavním klíčem 
má být recyklace biologicky rozložitel-
né složky odpadu, tedy především zbyt-
ků z kuchyně v městské zástavbě nebo 
odpadů ze zahrad v případě rodinných 
domků. Bioodpad totiž tvoří až polovi-
nu komunálního odpadu, na skládky se 
ho každý rok uloží 1,5 milionu tun. V ro-
ce 2020 by se ovšem podle MŽP mělo 
40 % odpadů recyklovat a na skládkách 
by mělo skončit jen 25 % komunálních 
odpadů. Stejně ale zbude zhruba 35 % 
odpadů, které by měly být spáleny. î 

ní spalin,“ říká Jaroslav Hyžík, předseda 
představenstva sdružení STEO. Podle 
něj navíc není příliš realistické, že by 
firmy chtěly přebudovávat své teplár-
ny nebo elektrárny na spalovny odpadů. 

„Nedokážu si ani technicky, ani prosto-
rově představit, jak budou zahraniční 
firmy přebudovávat své zařízení, aby
do něj místo uhlí a těžkého topného 
oleje vozily odpad, a zrenovují zařízení 
tak, aby se z něj stala spalovna odpadů,“ 
tvrdí Hyžík. „Spoluspalování uprave-
ného odpadu musí samozřejmě splňo-
vat tytéž přísné emisní normy jako spa-
lování odpadu ve spalovně. Zákon zná 
pouze společné normy pro oba způsoby 
nakládání s odpadem,“ potvrzuje Dani-
el Vondorouš. Podle něj bude spoluspa-
lování zřejmě možné pouze v několika 
velkých energetických kotlích v repub-
lice, ovšem až poté, co dojde k zásadní 
úpravě jejich technologie, instalaci pří-
slušných filtrů atp. „Na tuto úpravu po-
skytne ministerstvo dotace z operační-
ho programu,“ říká Vondrouš.
 Ministerstvo vidí problém jinde. Pod-
le Vondrouše se setkává s požadavkem 
na překlasifikování upraveného odpa-
du na palivo, tedy výrobek. To by teore-
ticky znamenalo zásadní změkčení pra-
videl a možnost spoluspalování těchto 
produktů v běžných zařízeních (bez 
úpravy technologie). Dovoz výrobků, na 
rozdíl od dovozu odpadu, nelze v rám-
ci EU nijak omezovat. „Takový krok by 
proto automaticky vedl k masivním ne-
kontrolovaným dovozům odpadu ke 
spoluspalování,“ říká Vondrouš. Čes-
ká republika by tak nemohla řešit pro-
blematiku vlastního odpadu a neplnila 
by příslušné směrnice. I proto MŽP trvá 
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MŽP změnilo svou dlouholetou politiku a rozhodlo se, že umožní 
poskytnout dotace na výstavbu i spalovnám. Na ilustračním snímku 
je spalovna v pražských Malešicích.    foto: Hugo Charvát / Ekolist
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18. 2.
Poslanecká sněmovna v závěrečném čtení za-
mítla vládní novelu zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Ta by dala občanským sdruže-
ním a obcím možnost soudně napadnout rozhodnutí 
v procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Skupina 17 mobilních operátorů a výrobců mo-
bilních telefonů chce prosadit jednotný stan-
dard pro nabíječky k telefonům. Odvětvová aso-
ciace GSMA se na nynější konferenci v Barceloně 
dohodla, že tento standard připraví do roku 2012.

21. 2.
Sdružení Unie pro řeku Moravu a Děti Země po-
dala takzvaný rozklad proti dvěma stavebním 
povolením na části silnice R49. Jde o přivaděč do 
Holešova dlouhý asi 1,5 kilometru a úsek mezi Tře-
běticemi a Žeranovicemi, který měří necelých šest 
kilometrů. Podle aktivistů povolením schází přede-
vším výjimka se zásahem do biotopu chráněných ži-
vočichů, mezi které patří ťuhýk obecný, bramboří-
ček hnědý či moták pochop, napsala Mf DNES.

23. 2.
Víťazmi ôsmeho ročníka súťaže o Lesoochra-
nársky čin roka, ktorú organizuje nadácia Ze-

První česká  
GreenBuilding

ní Arnika a iniciativy Naše stromy předsedovi 
sněmovního výboru pro životní prostředí Libo-
ru Ambrozkovi (KDU-ČSL). Signatáři žádají výbor, 
aby urychlil projednávání novely zákona o ochraně 
přírody a krajiny, která zpřísňuje podmínky kácení 
stromořadí podél silnic. Zájem veřejnosti o petici 
podle zástupců Arniky vzrostl především po ozná-
mení únorovém Ředitelství silnic a dálnic, že chce 
plošně kácet stromořadí podél silnic.

22. 3.
V tureckém Istanbulu skončilo 5. Světové fó-
rum o vodě. Na jeho závěr byla vydána deklara-
ce, která podle agentury AFP zdůrazňuje  zejména 
nezbytnost zlepšit přístup k vodě a k zásobování 
pitnou vodou ve světě. Zmínka o právu na přístup 
k vodě, kterou důrazně požadovaly četné nevládní 
organizace a země, však v textu deklarace obsaže-
na nebyla.

23. 3.
Jihočeská farmářka Jana Maděrová byla v Bru-
selu oceněna evropskou Cenou za ochranu 
půdy a životního prostředí za svůj projekt pro-
tierozních opatření, uvedla ČTK.

(čtk, hch, jst, mm, tasr)

Kdy byli  
domestikováni koně?

Ministři životního prostředí členských států EU 
na zasedání Rady EU o životním prostředí po-
tvrdili zákaz pěstování geneticky modifikované
kukuřice v Maďarsku a v Rakousku. Zároveň se 
shodli na pokračování zákazu komerčního lovu vel-
ryb. Unie je nicméně ochotna za určitých podmínek 
povolit odlov omezeného množství některých druhů 
přísně chráněných velkých velryb, ale jen pro účely 
domorodého obyvatelstva. Slibuje si od toho totiž 
větší ochranu menších kytovců.

Po dlhoročných protestoch ochrancov zvie-
rat zakázalo Rusko zabíjanie tuleních mláďat 
mladších ako tri týždne, informovala agentúra 
DPA. 18. 3. pak Rusko zákaz rozšírilo na mláďatá 
mladší ako rok.

3. 3.
Americký prezident Barack Obama oznámil, 
že obnovil zákonné nařízení o ochraně ohro-
žených druhů zvířat a rostlin, které pár týdnů 
před odchodem z Bílého domu zrušil jeho před-
chůdce George Bush. Ochrana životního prostředí, 
nikoli zájem o realizaci projektů, by napříště měla 
být prioritou.

4. 3.
Téměř každá velká automobilka na ženevském 
autosalonu lákala ve své expozici na model 
nebo výrobní program označený jako zelený, 
případně modrý nebo ekonomický. Automobilka 
Opel například vyvinula ve spolupráci s mateřským 
koncernem General Motors auto, které má být pri-
márně poháněno elektrickou energií. Koncept pod 

Společnost Skanska Property CR na konci 
února v Ostravě představila administrativ-
ní budovu, která se jako první v ČR pyšní 
certifikátem GreenBuilding udělovaným Ev-
ropskou komisí. Budovu navrhli švédští archi-
tekti ze studia Tengbom pod vedením původem 
ostravského architekta Jiřího Krejčího. Green-
Building je dobrovolný program Evropské komi-
se, který vznikl začátkem roku 2005. Má za cíl 
snižovat spotřebu energie v kancelářských bu-
dovách. Stavba, která se o toto ocenění uchází, 
musí dosáhnout nejméně 25% úspory ve spotře-
bě energie oproti standardům platným v zemi, 
kde budova stojí. Podle výpočtu by budova měla 
spotřebovávat 85,4 kWh na metr čtvereční za 
rok, což je 30 % pod normami EU. Jako skuteč-
ně nízkoenergetické budovy jsou ovšem označo-
vány takové, jejichž roční spotřeba energie na 
metr čtvereční se pohybuje pod 50 kWh.

foto: Jiří Došek / Ekolist

Jak uvedli na začátku března v časopise 
Science vědci z univerzity v britském Exete-
ru a z pitsburského Museum of Natural His-
tory, první koně byli domestikováni už před 
5500 lety v severní části dnešního Kazach-
stánu. Výsledky vykopávek v této oblasti ukazu-
jí, že to bylo už o tisíc let dřív, než se dosud před-
pokládalo, a o 2000 let dřív než v Evropě. Vědci 
zároveň upozornili i na to, že koně nebyli původ-
ně ochočeni jen kvůli jízdě, ale byli chováni na 
maso a mléko. Badatelé s použitím nejnovějších 
technik přišli na to, že čtyři tisíce let před na-
ším letopočtem už lidé ve střední Asii selekto-
vali koně podle jejich fyzických vlastností kvůli 
dalšímu chovu. Výzkum kostí nohou ukázal i to, 
že tito koně se tehdy lišili od divokých koní po-
bíhajících po regionu.

ilustrační foto domestikovaného koně: Jan 
Stejskal / Ekolist

městu, aby magistrálu ztišilo. Dosud se nic nestalo, 
proto požádají obyvatelé u soudu o exekuci.

Nigerijská federální vláda navrhla nový a prý ko-
nečný termín pro ukončení spalování plynu – do 
roku 2011. Plyn je vedlejším produktem při těžbě 
ropy. V zemi ropu těží šest nadnárodních ropných spo-
lečností, jmenovitě Shell, Chevron, Agip, ExxonMobil, 
Total a Addax. Napsal o tom server Allafrica.com.

14. 3.
Dělníci zúžili magistrálu v Legerově ulici v Pra-
ze na tři jízdní pruhy ze čtyř. Opatření má snížit 
hluk a množství škodlivin v oblasti.

17. 3.
Česká inspekce životního prostředí uložila po-
kutu 4,5 milionu korun podnikateli, který bez 
povolení ukládal odpady v obci Bubovice na 
Berounsku. Za několik let tam navozil tisíce tun 
materiálu. Kromě zeminy a stavebního a biologic-
ky rozložitelného odpadu byly v navážce i obaly se 
zbytky nebezpečných látek, sdělila mluvčí inspekce 
Ivana Awwadová.

20. 3.
Státníci se na summitu EU shodli, že se země 
EU budou podílet na balíku peněz pro zapojení 
chudých států do snižování emisí skleníkových 
plynů, konkrétní sumu ale neuvedli.

Archy s téměř 14 000 podpisy žádajícími ne-
kácet plošně stromy předali zástupci sdruže-

označením Ampera by mohl vyjet na silnice na kon-
ci roku 2011.

9. 3.
Garance na odstranění starých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací společnosti 
Spolana stoupnou o 1,83 miliardy korun, od-
souhlasila vláda. Současná výše garance činí 6,33 
miliardy korun a ministerstvo financí navrhlo jejich
zvýšení na maximálně 8,16 miliardy korun.

11. 3.
Společnost ArcelorMittal Ostrava musí výraz-
ně snížit emise znečišťujících látek ze závodu 
energetika. Rozhodl o tom moravskoslezský kraj-
ský úřad, který největší ocelářské firmě v ČR stano-
vil tři termíny pro postupné snížení emisních stro-
pů z jejích energetických zdrojů. První snížení musí 
huť plnit už od října 2010 a poslední nejpozději 
k začátku dubna 2014.

13. 3.
Starostové víc než šedesáti měst vyzvali po-
slance ke schválení novely horního zákona. No-
vela mimo jiné umožňuje státu odebrat právo k těž-
bě uhlí společnosti, která nezačne do 15 let v dané 
lokalitě surovinu dobývat.

Pražané, kteří bydlí v okolí magistrály a jsou 
postiženi hlukem a emisemi z automobilové 
dopravy, se znovu obrátí na soud. ČTK to řek-
la Alžběta Rejchrtová ze sdružení Občané postiže-
ní Severojižní magistrálou. Soud před rokem nařídil 

Únor lená nádej v spolupráci s Lesoochranárskym zo-
skupením VLK v Tulčíku, sa stali Jaromír Bláha 
z Českej republiky a Janusz Korbel z Poľska.

„Zelenými hlavními městy Evropy“ pro rok 
2010 a 2011 vyhlásila Evropská komise Stock-
holm a Hamburk. Tuto cenu získávají města, která 
ochranou životního prostředí a urbanizačními plá-
ny přispívají ke zlepšování kvality života svých oby-
vatel. Do soutěže se přihlásila i Praha, do užšího vý-
běru kandidátů se ale nedostala.

25. 2.
Polární ledovce tají rychleji, než vědci dřív 
předpokládali, což povede k nebývalému vze-
stupu hladiny moří. To zasáhne oceány i směry 
proudění vzduchu, a tím i životy lidí na celém svě-
tě. Změny rovněž ovlivní výskyt rostlin a zvířat v An-
tarktidě a Arktidě. Vyplývá to ze zprávy Světové me-
teorologické organizace o klimatických změnách 
v polárních oblastech.

2. 3.
Vláda schválila návrh novely zákona o právu 
na informace o životním prostředí, která umož-
ní vznik Národního geoportálu – lidé na něm 
naleznou veškerá prostorová data o území ČR.

Březen
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Tchaj-wan
řídila pojištění do Thajska. Takže pro všechny nevědoucí: 
Tchaj-wan je ostrov o velikosti zhruba poloviny České repub-
liky, leží asi 150 km východně od pobřeží kontinentální Číny 
a údajně má tvar sladké brambory. Pokud jste stejně jako já 
sladkou bramboru nikdy předtím neviděli, jeho tvar údajně 
připomíná taky tvar tabákového listu. A pokud jste neviděli 
ani tabákový list, tak mně osobně tvarem připomíná buchan-
ku pod binokulárem. Dvacet tři milionů obyvatel, hlavní měs-
to Tchaj-pej, nejvyšší hora skoro čtyři tisíce metrů, subtropic-
ké klima ovlivňované v létě tajfuny a v různých částech roku 
monzuny. Tchaj-wan se oficiálně jmenuje Čínská republika
a prakticky jde o zemi nezávislou a demokratickou, která má 
ale tu smůlu, že ji komunistická Čína považuje za svou mo-
mentálně trucující provincii. Zbytek světa se k tomuto pro-
blému staví pragmaticky – kontinentální Čína je přece jen 
větší obchodní partner než maličký Tchaj-wan, takže samo-
statnost ostrova uznává všeho všudy 23 států světa (z Evropy 
jenom Vatikán). Českou republiku ale Tchaj-wanci považují 
za nadprůměrně přátelskou, za což asi částečně může Václav 
Havel, který se v roce 1995 na půdě OSN přimlouval za zno-
vupřijetí Tchaj-wanu do této organizace. Tchaj-wanci taky 
z nějakého důvodu doslova milují Prahu. Pokud na Tchaj-wa-
nu řeknete, že jste z České republiky, lidé moc netuší, kde to 
je. Jakmile ale řeknete Praha, všichni už vědí, a buď tam už 
byli, nebo se tam příští rok s celou rodinou chystají.

Hory

Pokud si chcete udělat obrázek, jak vypadá osídlení Tchaj-
-wanu, je potřeba k údaji o rozloze (polovina ČR) a počtu oby-
vatel (dvojnásobek ČR) přidat ještě třetí údaj – totiž že té-
měř dvě třetiny ostrova tvoří řídce osídlené nebo prakticky 
nepřístupné hory. Většina populace je tím pádem namačka-
ná v pásu aglomerací, který se táhne od severu k jihu podél 
západního pobřeží ostrova. V horách najdete sem tam něja-
kou vesničku, ve které většinou žijí potomci původních oby-
vatel – na rozdíl od v nížinách převládající čínské popula-

ce jde o snědé Polynésany s velkýma tmavýma očima. Ještě 
hlouběji do hor vedou už jenom úzké klikaté silničky, dost 
často kvůli sesuvům nesjízdné. Pokud máte auto, je všechno 
snazší – pokud tedy nemáte půjčenou nízkou Toyotu Corrollu 
jako my, se kterou každou chvíli dřete spodkem. No a pokud 
auto nemáte, musíte se prostě spolehnout na stopa, přičemž 
není problém, že by vás nikdo nevzal, ale spíš že nic nejede. 
 Naše studovaná oblast leží ve střední části ostrova, blízko 
24. rovnoběžky. Dostat se tam z Tchaj-peje znamená řídit tři 
hodiny po dálnici na západním pobřeží a pak odbočit na sil-
nici, která vede skrz hory napříč ostrovem. Pokud máte silný 
žaludek na nekonečné zatáčky a strmé svahy, můžete po ní 
přejet ze západního pobřeží na východní, což mimo jiné ob-
náší vystoupat během nějakých sedmi hodin od moře do výš-
ky téměř 3500 metrů a zase zpět. Na východním pobřeží vás 
za odměnu čeká průjezd úzkým a téměř kilometr hlubokým 
vápencovým kaňonem národního parku Taroko, který váž-
ně stojí za to. My ale v nějakých 1500 metrech odbočujeme 
na malou prašnou silničku, která se klikatí kolem přehrad-
ní nádrže až do zastrčené rekreační oblasti Ao-Wanda. Od-
sud se musí pěšky dál proti toku řeky Wanda do jejího hor-
ního údolí.
 Wanda znamená v překladu „rozbahněná řeka“ a na prv-
ní pohled je jasné proč. Ještě před třemi roky vedl z rekre-
ační oblasti na začátek horského treku lanový můstek na-
tažený nějakých deset metrů nad řekou. Nevěřil bych tomu, 
kdybych to neviděl na fotkách – my tam totiž dorazili asi dva 
týdny po tajfunu, jehož výsledkem bylo mimo jiné přes de-
set metrů čerstvě nahromaděných sedimentů, které pohřbily 
most i s hrází nedaleké přehrady. Nezbývalo tedy než se bro-
dit – na konci září bylo ještě vody po pás, s blížící se zimou 
a obdobím sucha je ale vody čím dál míň, takže v prosinci už 
člověk nemusí ani do trenek. Dál se pokračuje po dřevěných 
schůdcích vedoucích do prudkého svahu, a pokud víte, kde 
hledat, najdete za chvíli zarostlou cestu s cedulí „Zákaz vstu-
pu“ a obrázkem jedovatého hada. Dál už pokračují jenom 
skupinky horolezců, protože za tři dny chůze se odtud dá na-
pojit na trek vedoucí ve výšce přes 3000 metrů nad mořem 
po hřbetě centrálního masivu. A taky skupinky lovců, veskr-
ze domorodců, kteří si k živobytí přivydělávají občasným lo-
vem všeho, co se v lese šustne.
 Lov je nelegální, zároveň ale patří k původní aboriginské 
kultuře, takže není úplně jednoduché udělat si na něj jasný 

David Zelený / foto: David Zelený

Poprvé se botanik David Zelený na Tchaj-wan 
podíval v roce 2005 – měl tam zaškolit terénní 
ekology v rámci projektu na mapování vegetace 
Tchaj-wanu. Nakonec se však spolupráce 
rozšířila, v letech 2007 a 2008 tam vyrazil znova 
a dohromady na ostrově strávil osm měsíců. 
V oblasti horského mlžného lesa sbírá terénní 
data a studuje, jak mlha ovlivňuje druhové 
složení této vegetace. Jak se „botanizuje“ na 
Tchaj-wanu? A jak se tam vůbec žije?

Už jsem skoro usnul, když se ozvalo mírné zadunění a všech-
no se zachvělo. Na šalinu je už trochu pozdě, proletělo mi 
hlavou, protože pocit to byl hodně podobný tomu, který pra-
videlně prožívám ve svém brněnském podnájmu. Chvění ale 
bylo delší než obvykle, kdepak šalina… Zemětřesení! Než 
jsem stihnul začít přemýšlet, co mám vlastně dělat, bylo to 
pryč. O týden později se to opakovalo znovu, tentokrát jsem 
ale spal ve dvanáctém patře úzkého činžáku a skoro minutu 
si připadal jak na houpačce.
 Marná sláva, Tchaj-wan nezapře, že leží na rozhraní asij-
ské a pacifické litosférické desky, kousek od zemětřesením
proslulého Japonska. Dá se ale říct, že lidé jsou tady na ze-
mětřesení zvyklí – pokud se tedy dá zvyknout na to, že se 
vám občas a nepředvídatelně začne třást země pod nohama 
a sem tam na někoho něco spadne. Když Portugalci v roce 
1544 Tchaj-wan „objevili“, nazvali ho Ilha Formosa – Krásný 
ostrov. Zlí jazykové ovšem praví, že tak učinili jen díky tomu, 
že tenkrát na ostrově nepřistáli a pouze ho míjeli zdálky. Čí-
ňané ho naopak odpradávna popisovali jako peklo na Zemi, 
zemi bez návratu s nevypočitatelným počasím, jedovatými 
hady a otrávenou vodou. Když si člověk k častým zemětřese-
ním přidá ještě několik tajfunů, které každoročně ostrov za-
sáhnou, dusná letní vedra a těžko dostupnou horskou divoči-
nu, nezbude mu než se přiklonit k čínskému pohledu na věc.
 Před čtyřmi lety jsem vůbec netušil, kde Tchaj-wan leží – 
tuhle kapitolu zeměpisu jsem asi prospal. Postupně jsem zjiš-
ťoval, že nejsem sám – slečna ve žluté cestovní kanceláři mi 
sice správně prodala letenku do Tchaj-peje, k ní mi ale vy-

Wanda znamená v překladu „rozbahněná 
řeka“ a svoje jméno si opravdu zaslouží – 
po tajfunu v jejím korytě přibylo přes deset 
metrů čerstvě nahromaděných sedimentů.

Tchaj-pej

Ao-Wanda

Tchaj-wan

hory
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hady ani pavouky. Z velkých zvířat jsou nejčastěji vidět léta-
jící veverky a různé ptactvo, občas parta divočáků a vzácně 
se korunami stromů prožene skupinka makaků nebo vás ze 
skály pozoruje kamzík. Z malých potvor občas chytnete klíš-
tě, které je v porovnání s tím naším obří a jehož kousnutí bolí 
jak čert, někdy vám taky pije krev malá pijavice. Jednou se 
nám podařilo utábořit v místě, kde zřejmě předtím nocovali 
kamzíci, protože nás do rána pokousalo cosi, čemu prý domo-
rodci říkají kamzičí blechy – desítky krvavých pupínků pak 
neskutečně svědily další dva týdny. Na co si ale člověk musí 
dát opravdový pozor, jsou killer bees, zabijácké vosy. Ty vět-
ší mají tak pět centimetrů, a když kolem vás proletí, získa-
jí si značný respekt. Na podzim hledají místo k přezimová-
ní, většinou v okolí sesuvů půdy, ve kterých si budují hnízda 
pod zemí. Jedno takové bylo přímo na hlavním treku do na-
šich hor a několik lidí na to zle doplatilo. Štípnutí způsobuje 
v horším případě dočasné ochrnutí a v úplně nejhorším smrt 
udušením; pomáhá na ně prý rychlé přiložení kořene taro, 
pokud teda víte, kde ho honem najít. Domorodci hnízda za-
bijáckých vos naopak vyhledávají a loví je – jejich těla nalo-
žená v kaoliangu, místním silném destilátu z čiroku, platí za 
výbornou tradiční medicínu, jejíž účinky se shrnují jako good 
for men, dobrý pro chlapy. Zkoušel jsem to a evidentně to fun-
guje – stály mi pak hrůzou i ty vlasy, které už dávno nemám.

Tchaj-pej

Donedávna byla Tchaj-pej po Tokiu nejhustěji obydlené měs-
to na světě. Fakt, že už žebříček v hustotě obyvatel nevede, 
je sice částečně způsoben zahušťováním jiných, hlavně čín-
ských a indických velkoměst, ale taky šikovným tahem míst-
ní samosprávy, která nově do výměry města počítá i přilehlé 
neobydlené sopečné pohoří Ja-ming-šan, a tím se podle tabul-
kového průměru obyvatelstvo naředilo. V praxi ale ne. Malý 
domek ve čtvrti Jong-Che, který jsme si na tři měsíce prona-
jali, je taková vertikální nudle – základy o výměře jen o něco 
větší než běžná brněnská garsonka, zato ale vytažené do čtyř 
pater a terasy na střeše, to vše propojené uzoučkým scho-
dištěm. Původně tu stály malé domky, které dostávali vojáci 
Čankajškovy armády a které postupně a neorganizovaně na-
růstaly do výšky. I když bydlíme ve vlastním domě, v podstatě 
bydlíme všichni dohromady, protože domy nemají prakticky 
žádnou zvukovou izolaci. Ráno mě tak pravidelně budilo něčí 
zvracení, i když se mi za celou dobu nepodařilo zjistit, z kte-
ré strany se ozývá. Snídat se však musí tak jako tak – v Tchaj-
-peji stačí v papučích sednout na motorku a za chvíli máte 
bohatý výběr toho, co si dát. Pokud si o to tedy umíte říct, 
nebo se aspoň nestydíte na to ukázat. Možností stravování 
je totiž spousta, ale pravděpodobnost, že bez znalosti čínšti-
ny dostanete to, co chcete, je docela nízká. Není proto od věci 
najít k obědu nebo k večeři restauraci, kde si jídlo sami na-
berete do misky a pak jenom zaplatíte. Nebo se dá zajít na 
noční trh – otevírá každý den po šesté večer a při procháze-
ní kolem desítek stánků se vším možným i nemožným se na-
konec nacpete k prasknutí i bez čínštiny. Tchaj-wanské jídlo 
a láska Tchaj-wanců k jídlu by si zasloužily mnohem delší po-
jednání, radši toho ale slintající čtenáře ušetřím – člověk od-
kázaný na českou hospodskou realitu pak totiž snadno pro-
padne hluboké depresi.
 Co se týče organizované a cílevědomé kulturní turistiky, 
nejsem na to ten správný typ. Ze začátku jsem se občas doko-
pal k tomu, že jsem sedl na metro a zajel se podívat třeba na 
Čankajškův nebo Sunjatsenův památník, brzy jsem ale zjis-
til, že tady čas plyne nějak mnohem rychleji než v Čechách, 
a tím pádem si sice můžete nakrásně něco naplánovat, ale 
neměli byste počítat s tím, že to nakonec opravdu stihne-
te. Možná je to tím, že člověk podstatnou část času ve městě 

názor. Pravdou je, že na konci sezóny 2008, možná i v důsled-
ku začínající hospodářské krize, bylo v lesích pořádně rušno 
a v noci se pro samou střelbu často nedalo ani spát. Když lov-
ce potkáte ve dne, má mačetu a nůši na zádech. V noci vytáh-
ne halogenovou čelovku napájenou z autobaterie na zádech 
a úzkým kuželem světla systematicky pročesává les kolem. 
Hledá oči zvířat, která se nechají ostrým světlem úplně para-
lyzovat, takže pak jenom sedí, civí a čekají na ránu z brokov-
nice. Tady někde začíná rozpor mezi tím, jak na lovce vlast-
ně koukat. Ano, lov byl součástí jejich kultury tisíce let. Jenže 
přístup dnešních lovců se posouvá úplně jinam – dřív lovci vě-
děli, kolik zvířat můžou v lese nalovit, aby jejich stavy příliš 
nesnížili a měli se tak kam vracet oni i jejich synové. Dneš-
ní technologie ale došla tak daleko, že na konci sezóny v le-
se nezbude doslova ani živáčka. Při poslední loňské výpravě 
jsme dokonce narazili na lovce, kteří šli po stopách medvěda. 
Za ulovení hrozí žalář, jenže za jednu medvědí tlapu by do-
stali na černém trhu v přepočtu statisíce korun a zajistili by 
tak rodinu na několik let dopředu. Kolik ochranářského cítě-
ní by měl člověk požadovat od někoho, kdo byl vychováván 
v tradiční lovecké kultuře domorodých kmenů a dnes má na 
vybranou mezi dojížděním do města za podřadnou prací, ne-
legálním lovem a hledáním útěchy na dně flašky?
 Celá oblast, kterou studujeme, leží v nadmořské výšce 
mezi 1500 a 2500 metry nad mořem – tedy ve výšce, v níž se 
na Tchaj-wanu vyskytují horské mlžné lesy. A nám jde o to, 
zjistit, jaký vliv má frekvence mlhy na druhové složení vege-
tace v těchto lesích. Ukazuje se totiž, že mlžné lesy (a nejen 
na Tchaj-wanu) mají nejen velké druhové bohatství, ale i vy-
soké zastoupení endemických druhů (tedy druhů, které ni-
kde jinde nerostou). Kvůli klimatickým změnám však mlhy 
v mlžných lesích ubývá a otázkou je, co se vlastně s těmi dru-
hy bude dít. Naše oblast leží západně od centrálního masivu, 
který se táhne od severu k jihu přes skoro celý ostrov a vy-
tváří výrazný předěl mezi vlhkou východní částí ostrova, vý-
razně ovlivňovanou monzuny a tajfuny, a západní částí, ve 
které je na podzim a v zimě období sucha. V té době sem pro-
niká vzdušná vlhkost jenom jedním horským sedlem a vytvá-
ří se zde tak poměrně výrazný mlžný gradient. My pak po-
dél tohoto gradientu v nadmořské výšce přesně 2000 metrů 
studujeme vegetaci, instalujeme vlhkostní čidla, odebíráme 
půdní vzorky a děláme vůbec ledasco. Oblastí v minulosti 
procházela japonská stezka, kterou používali japonští vojáci 
za okupace ke kontrole horských domorodých kmenů. Stej-
nou stezku používali později i lesníci, a kde to šlo, vysazova-
li kultury cypřišků a kryptomérií japonských. Najít lesy s ne-
dotknutou vegetací proto znamená vylézt tam, kam nevede 
žádná cesta. Neocenitelnou pomocí jsou v takovém případě 
lovecké stezky, na které člověk občas narazí. Lovci se kolem 
sebe při chůzi neustále ohánějí mačetou a při troše cviku se 
dá jejich cesta dobře sledovat. Zároveň jsou jediní, kdo ob-
last dokonale znají, takže jejich stezky představují nejlepší 
variantu ze všech možností, kudy se dá lesem projít. Něko-
likrát se nám už podařilo v lesích zoufale zabloudit, a když 
jsme pak konečně narazili na zářez mačety ve stromě nebo 
useknutou větev, neskutečně jsme si oddechli. Tchaj-wanské 
hory jsou ale díky kombinaci specifické geologie, nárazovým
srážkám v průběhu tajfunů a častým zemětřesením dost dy-
namické, a každou chvíli se tak někde objeví větší či menší 
sesuvy půdy. Často se pak stane, že cesta lesem, kterou jste 
loni pracně našli, je najednou fuč i s lesem.
 V terénu se dá spát buď pod plachtou, nebo v některé ze za-
strčených loveckých chajdek. Večerní oheň je nutnost, proto-
že je potřeba okolní divočině jasně oznámit, že jsme tady, na-
víc to z chajdy vypudí potenciální hady a hlodavce. Výhodou 
horského mlžného lesa v porovnání s tím subtropickým ní-
žinným přitom je, že v něm prakticky nenarazíte na jedovaté 
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mi kontrast mezi povýšeným chováním Evropanů k Asiatům 
a srdečným chováním Asiatů k Evropanům k pláči.
 Říká se, že obyvatelé Tchaj-peje se poznají podle toho, že 
i při návštěvě příbuzných na venkově vdechují vzduch do plic 
jen krátce a mělce. Pokud stojíte v Tchaj-peji na autobusové 
zastávce a před vámi je zacpaná silnice se stovkami čmou-
dících výfuků, začnete vdechovat vzduch úplně stejně. Co 
se životních podmínek týče, jsou na tom v Tchaj-peji oprav-
du bledě a většina místních si to taky plně uvědomuje. Nej-
oblíbenějším tchaj-wanským filmem roku 2008 je Cape no.7 
o mladíkovi, který uteče z Tchaj-peje na jih ostrova a tam 
dělá pošťáka. K oblíbenosti filmu prý přispěla hned první scé-
na, ve které mladík vyjde ze svého bytu, zakřičí něco nepub-
likovatelného na adresu Tchaj-peje, rozmlátí kytaru o sloup 
pouličního osvětlení, sedne na motorku a odjede na jih. Přes-
ně tohle je sen tisíců mladých lidí, kteří sem přišli za prací 
a které velkoměsto doslova semlelo. Jenže – pokud se naro-
díte na venkově a nechcete pracovat na rýžovém poli, musí-
te za prací do města a Tchaj-pej platí na Tchaj-wanu za měs-
to měst, stát ve státě. Nezbývá než si pronajmout miniaturní 
byteček v některém z obřích paneláků, pracovní den strávit 
kombinací dopravní zácpa – práce – dopravní zácpa a o ví-
kendech a státních svátcích odjet z města pryč. Česká kaž-
dodennost tak nemá do té tchaj-wanské příliš daleko, jen na 
Tchaj-wanu jde všechno tak nějak víc do extrémů.
 Pokud někdy poletíte na Tchaj-wan, nezůstávejte v Tchaj-
-peji. Získali byste dost pokřivený obrázek o tom, jaký Tchaj-
-wan vlastně je. Kdybych měl pojmenovat to, co mě na Tchaj-
-wanu nejvíc fascinuje, asi bych to shrnul (možná i díky svojí 
profesní deformaci) do slova diverzita. Nejen ta přírodní, ale 
i ta kulturní a sociální. Tchaj-wan je zemí s tisíci barvami, 
chutěmi, vůněmi, zvuky, pocity. Člověk z toho má zákonitě 
při prvním setkání obrovský kulturní šok. Pokud ho ale pře-
čkáte, čeká vás nezapomenutelný zážitek. A po návratu do 
Česka, země smažených sýrů, taky hluboká deprese z naší 
jednobarevné reality. î 

Autor je odborným pracovníkem Ústavu botaniky 
a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

stráví přesunem odněkud někam. Můžete jet metrem, které 
je výborně zorganizované, ale neřeší to všechno, protože ne-
vede všude. Můžete jet i autobusem, pokud se vám ale poda-
ří zjistit, kam jede, což není z čínských nápisů vždycky úplně 
jasné. Nebo taxíkem, kterých jezdí všude stovky a které ne-
jsou nějak zvlášť drahé, ale zase – musíte být aspoň trochu 
schopní řidiči vysvětlit, kam že to chcete. Nakonec tak nej-
spíš propadnete jinému, úplně nejběžnějšímu způsobu ces-
tování – na motorce. U malého automatického skútru stačí 
stejně jako na babetě jen přidávat plyn a brzdit, takže mo-
torku má v Tchaj-peji v podstatě každý – a podle toho to taky 
na silnicích vypadá. Pokud se vám podaří uvíznout v doprav-
ní zácpě, tak vám ale skutečnost, že sedíte na motorce, stej-
ně moc nepomůže. Tchaj-wanský způsob řízení jakéhokoliv 
dopravního prostředku má jasná pravidla – snaž se být všu-
de první, nikoho nepouštěj a nedávej nikomu přednost, po-
kud bezpodmínečně nemusíš. Se svým evropským přístupem 
jsem ze začátku několikrát málem způsobil dopravní neho-
du, když jsem třeba v zácpě pouštěl před sebe někoho, kdo 
přijížděl z vedlejší silnice – zatímco dotyčný nevěřícně krou-
til hlavou, řidiči za mnou mohli zešílet. Člověk se ale přizpů-
sobí rychle – uctivě ohleduplný způsob, kdy pouštíte pořád 
někoho před sebe a někomu se vyhýbáte, zřejmě funguje jen 
do určité hustoty provozu. Když ale provoz danou míru pře-
kročí, nezbývá než se prostě jen usilovně pořád někam tla-
čit. Jiné vysvětlení pro to nemám, rozhodně bych nepodezí-
ral Tchaj-wance z nedostatku ohleduplnosti. Mimo silnice 
a metro jsou totiž fajn – přijímají vás s tradiční asijskou ucti-
vostí a pohostinností. Pokaždé, když kamarádovi z Tchaj-wa-
nu pomáhám v ČR vyřídit vízum na cizinecké policii, připadá 

Možností stravování je v Tchaj-peji spousta, ovšem 
pravděpodobnost, že bez znalosti čínštiny dostanete 
to, co chcete, je docela nízká. Není proto od věci zajít 
se navečeřet na noční trh – při procházení kolem 
desítek stánků se vším možným i nemožným stačí jen 
ukazovat a nacpete se k prasknutí i bez čínštiny.



Darwin 
a ochrana 
přírody

u šimpanzů – když něco obdobného 
později ve svých afrických výzkumech 
doložila Jane Goodalová, bylo to kupodi-
vu považováno za nečekaný objev. Stej-
ně jako byly Darwinovými následovníky 
popřeny jeho představy o existenci vku-
su u zvířat, byly „vytěsněny“ i jeho teze 
o vyšších inteligenčních a emočních 
schopnostech zvířat. Pro Darwina při-
tom vůbec nebyla hranice vedena mezi 
lidmi a zvířaty, jako spíš mezi civilizo-
vaným člověkem a domorodci, přičemž 
zvířata v některých ohledech podle dar-
wina tzv. primitivní národy převyšova-
la – ve vkusu, ale i etických hodnotách. 
V tomto ohledu je tedy z dnešního po-
hledu Darwinovo dílo značně „politic-
ky nekorektní“. Velký přírodovědec se 
setkal s domorodci především v Ohňo-
vé zemi a odnesl si odtud řadu zkuše-
ností o „nelidských“ zvyklostech tam-
ních obyvatel, včetně pojídání babiček 
v zimním období či „bezdůvodného“ za-
bíjení dětí. Nezapomněl potom vždy 
zdůraznit etickou, ale i estetickou mé-
něcennost domorodců. Představa, že by 
třeba černoši měli hudbu, mu byla cizí, 
i ptáci měli podle něj víc vkusu než pří-
rodní národy. „Pokud jde o mě, byl bych 
raději potomkem oné hrdinné opičky, 
co se vrhla na obávaného nepřítele, aby 
zachránila svého ošetřovatele, … než-
li divocha, který s rozkoší mučí své ne-
přátele, předkládá krvavé oběti, bez vý-
čitek svědomí zabíjí své děti, jedná se 

Takové přesvědčení totiž ani dnes ne-
vede k nějakému zvláštnímu zacháze-
ní se zvířaty. Rád bych spíš vyzvednul 
Darwinovu neustálou snahu povyšovat 
zvířata na pomyslném „žebříčku stvo-
ření“ a svým způsobem jim tak umožnit 
citlivější zacházení ze strany člověka. 
V dnešní době vivisekcí a průmyslové-
ho chovu řady druhů má smysl se prá-
vě k tomuto tématu vracet. Pro Dar-
wina rozdíl mezi člověkem a zvířetem 
rozhodně není nepřekročitelný, jak sám 
píše v díle Původ člověka, „nespočívá 
v podstatě, ale ve stupni jeho vývoje“. 
Zvířata podle něj mají podobně utvoře-
né smysly i v podstatě podobné myšle-
ní, psychologii. Pociťování radosti, bo-
lesti, štěstí i tísně je obdobné, „všichni 
mají tytéž smysly, vjemy a pocity, po-
dobné vášně, sklony a city, i složitější 
cítění, jako je žárlivost, podezíravost, 
soupeřivost, vděčnost a šlechetnost, 
dovedou klamat a jsou mstiví… pociťu-
jí úžas a zvědavost… A mají touž schop-
nost napodobování, pozornosti a uva-
žování, volby, paměti, představivosti, 
myšlenkové asociace a rozumu…“.
 Je zajímavé, že obdobnou emoční vý-
bavu u lidí a zvířat později zdůrazňoval 
i Konrad Lorenz – pro toho ovšem byla 
zvířata podstatně méně inteligentní. 
Darwin však zvířatům přiznává i schop-
nost pociťovat krásu a mít vkus. Ve 
svém díle rovněž výslovně uvádí použí-
vání jednoduchých nástrojů, například 

Na rozdíl od romantického naturfilo-
sofa Alexandra von Humboldta, kte-
rý asi nejvýrazněji inspiroval Darwina 
k rozhodnutí pro kariéru přírodovědce, 
v Darwinově díle přímé výzvy k ochra-
ně přírody nenajdeme. Zatímco Hum-
boldt vyzýval už na počátku 19. století 
k zamyšlení nad destruktivností těžby 
amazonských pralesů a navrhl i spojení 
(a ideu) „přírodní památka“, Darwin nic 
takového nevyslovuje. Výjimku bychom 
našli pouze v jeho mimořádném cesto-
pisu Cesta kolem světa (od jehož první 
publikace mimochodem uplyne letos 
170 let) – Darwin si v něm všímá ničivé-
ho vlivu člověkem vypouštěných zvířat 
na ostrovní populace. Vepři a kozy totiž 
dokázali zlikvidovat už během 18. sto-
letí lesní porosty na ostrově Sv. Heleny 
a zapříčinili tak vymření některých dru-
hů místní fauny. To ale v té době už ne-
byl nijak originální postřeh – nad škod-
livostí takových introdukcí se zamýšlel 
například už několik desetiletí před Dar-
winem mořeplavec James Cook.

Člověk a zvíře

Přesto však je u Darwina jedno environ-
mentální téma silné – jedná se o vztah 
člověka a zvířete. Nemám teď na mysli 
všeobecně známý Darwinův „objev“, že 
lidé a opice mají společné předky, a že 
tedy lidé vznikli ze zvířat postupnou 
evolucí a nejsou něco zcela odlišného. 

Karel Stibral / 

Letos v únoru uplynulo 200 let ode dne, kdy se narodil velký přírodovědec Charles Darwin, zároveň 
je tomu ale i 150 let, co bylo vydáno dosud nejvlivnější dílo v biologii a možná nejvlivnější kniha 
v novověkých dějinách vůbec – jeho O vzniku druhů přírodním výběrem. Nechceme se však přidávat 
k textům připomínajícím přelomovost Darwinovy evoluční teorie, spíš se podívejme, zda a jak jsou 
u Darwina přítomna i environmentální témata. 
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což může čtenáři jeho pozdějšího pozi-
tivistického díla připadat poněkud pře-
kvapivé. Prales byl pro Darwina kaž-
dopádně vrcholem či měřítkem krásy 
(přírodní nadřazoval nad uměleckou). 
Několikrát zdůraznil, že nádhera tro-
pické vegetace a vůbec živého světa je 
nepopsatelná, pouze snad spisy Alexan-
dra von Humboldta prý mohou poskyt-
nout určitou představu. Takto napří-
klad Darwin popsal své první setkání 
s tropickou  přírodou (u Rio de Janei-
ra) v dopise přírodovědci a svému pří-
teli Hen slowovi: „Zde jsem poprvé vi-
děl tropický prales v celé jeho vznešené 
velkoleposti. Nic kromě skutečnosti ne-
může dát představu, jak překrásné, jak 
nádherné jsou to scény … Nikdy jsem 
nezažil tak intenzivní rozkoš. Jak jsem 
dříve obdivoval Humboldta, nyní ho té-
měř zbožňuji, on jediný dává nějaké po-
nětí o pocitech, které vznikají v mys-
li při prvním vstupu do tropů.“ Taková 
nadšená reakce na vegetaci tropického 
pralesa přitom vůbec nebyla samozřej-
má, a to ani mezi přírodovědci (jakkoli 
je u Darwina silný inspirační vliv Hum-
boldtův). Třeba už zmiňovaný Wallace 
ve svém cestopise The Malay Archipela-
go z roku 1869 líčí prales jako něco este-
ticky nezáživného.
 Jakkoli mně osobně se v pralese líbí, 
uznávám, že jeho působení je poněkud 
jiné, než můžeme zakusit při sledování 
filmů o pralese, a že si na jeho půvaby 
musí oko Evropana nějaký čas zvykat. 
Za to, že vůbec byly tyto typy krajin „ob-
jeveny“ jako něco hodnotného, vděčíme 
především jejich vysokému estetické-
mu ocenění v dílech cestovatelů, jaký-
mi byli právě Humboldt a Darwin. î

Autor přednáší na katedře huma-
nitní environmentalistiky FSS 
MU v Brně.

lectví ovšem nebylo v té době nijak výji-
mečné, a čteme-li zápisky třeba Alfreda 
Russela Wallace, spoluobjevitele teorie 
přírodního výběru, máme pocit téměř 
soukromé vyhlazovací války proti živé-
mu. Wallace ulovil organismů statisí-
ce včetně desítek orangutanů. Vědecké 
výpravy do lesa byly něco jako střelec-
ké cvičení, kdy se jednoduše pálilo po 
všem, co se v pralese hnulo. 
 Bylo by ovšem nefér vyčítat Darwino-
vi sdílení zvyklostí jeho doby, spíše sto-
jí za to, připomenout jeho schopnost 
v mnohém ji překročit. Byl daleko před 
svými současníky nejen v otázkách pří-
rodovědeckých, ale i v otázkách vzta-
hu ke zvířatům jako svébytným cítícím 
a myslícím bytostem. I dnes zvíře pova-
žuje řada biologů za v podstatě descar-
tovský mechanismus, který je jim plně 
k dispozici, a s názory svého předchůd-
ce by měla velké problémy.

Krása pralesa

Darwin věnuje značnou pozornost rov-
něž tropickým deštným pralesům, ni-
koli však ve svém „vědeckém“ díle, ale 
především ve své Cestě kolem světa. Ne-
všímá si ovšem jeho bohaté biodiverzity, 
to je pojem značně pozdější. Prales Dar-
winovi učaroval především jako estetic-
ký objekt a jeho krásy popisuje na mno-
ha stranách superlativy. V cestopise se 
Darwin projevuje jako velký romantik, 

svými ženami jako s otrokyněmi, nezná 
nejmenšího ostychu a sám je otrokem 
nejprimitivnějších pověr,“ píše napří-
klad Darwin.
 Přesto však nachází zásadní rozdíl 
mezi člověkem a zvířetem – vyšší etic-
kou oblast. I nejvyvinutější primáti by 
prý museli uznat, „že nezištná láska pro 
všechny živoucí bytosti, která je neju-
šlechtilejší vlastností člověka, je zcela 
nad jejich chápání.“ 
 Darwin ke zvířatům rovněž projevo-
val značnou citlivost – jeho syn napří-
klad vzpomínal, jak jeho otec neváhal 
osvobodit hmyz uvízlý v pavučině. Stej-
ně tak ovšem Darwin, přes veškerý po-
cit znechucení nad tzv. divochy, proje-
voval zájem o postavení domorodců 
a tvrdě kritizoval otroctví i násilnos-
ti a destruktivní vliv evropské civiliza-
ce na některé přírodní národy. V někte-
rých, třeba v Tahiťanech a pochopitelně 
i v Tahiťankách, dokonce nalezl velké 
zalíbení. Přesto se nemůžeme ubránit 
dojmu, že se často dostává do rozporů. 
I ona proklamovaná citlivost ke zví-
řatům mu nebránila v tom, aby přede-
vším v mládí podnikal lovecké výpravy – 
Darwin byl vášnivým střelcem, trénoval 
i v pokoji na kolejích v Cambridgi. A ne-
bránila mu ani v tom, aby na cestě ko-
lem světa z vědeckých důvodů sebral, 
rozuměj zabil, desetitisíce organismů – 
byť je pravda, že ho jeho lovecká vášeň 
postupně opouštěla. Takové ostrostře-

Krása tropické přírody rozněcovala představivost Evropanů 
po celá staletí. Na Tahiti (na obrázku vpravo je výřez 
z plátna Williama Hodgese z roku 1776) se hodně líbilo 
i Darwinovi (foto vlevo), který sem dorazil v listopadu 1835.

Je škoda a velká ostuda, že český čtenář dosud nemá možnost 
seznámit se se všemi Darwinovými přírodovědeckými díly. 
Proto je třeba vyzdvihnout úsilí nakladatelství Academia, kde 
v minulých letech nově vyšly dvě základní Darwinovy práce: 
v novém překladu Hany Marsault-Rejlkové O vzniku druhů 
přírodním výběrem a částečně nově přeložený Původ člověka 
(rozdělený na dvě části – O původu člověka a O pohlavním výběru).



Květinový 
nářez

velkém obchodě se bavíme. Český sta-
tistický úřad nabízí tyto údaje o dovo-
zu za loňský rok – růží se dovezlo zdale-
ka nejvíc, 33 milionů kusů. Karafiátů 18 
milionů, 12 milionů chryzantém, 2 mi-
liony orchidejí a necelý milion gladiol. 
Hodnota těchto dovozů byla půl miliar-
dy Kč. Nejvíc se květiny dovážejí z Ho-
landska, loni to činilo 40 milionů květin 
výše uvedeného sortimentu; 14 milionů 
květin bylo z Kolumbie, 4 miliony z Ně-
mecka, 2 miliony z Keni a 1,5 milionu 
z Velké Británie. Zemí, ze kterých dová-
žíme květiny, je pak ještě celá řada, ale 
množství už je jen ve stovkách tisíc až 
desítkách kusů.
 Bylo by však nesprávné si myslet, že 
oněch 40 milionů kusů květin z Holand-
ska bylo v Holandsku i vypěstováno. 
Holandsko je sice významný producent 
květin, jsou v něm ale i největší bur-
zy květin, na kterých se prodává zbo-
ží z jiných koutů světa. V roce 2007 se 
celkový obrat burzy FloraHolland, kte-
rá odbavuje 90 % holandského exportu, 
dostal na 4 miliardy eur. Řezané květi-
ny mají podíl bezmála 2,5 miliardy eur. 
Hlavním importérem do Holandska je 
Keňa, která podle údajů FloraHolland 
dodává 36 % řezaných květin. Dál Izra-
el (16 %), Etiopie (9 %) a Ekvádor (7 %), 
následují ještě Německo, Belgie, Zim-
babwe, Španělsko, Itálie, Uganda atd.
 Obtelefonovali jsme několik namát-
kou vybraných českých květinářství, 
zda by bylo možné zakoupit květinu vy-
pěstovanou v České republice. Prodejci 
se shodli, že dřív u nás byla velká tra-

toxické, skleníkové klima navíc zvyšu-
je jejich toxicitu až trojnásobně. „Bývají 
dokonce používány takové chemikálie, 
které byly v Evropě nebo v USA už před 
lety zakázány, protože způsobují rako-
vinu.“ Pracovníci často nejsou vybave-
ni ochrannými pracovními pomůckami 
a nejsou dodržovány předpisy bezpeč-
nosti práce s agrochemikáliemi. 
 Květinový průmysl je náročný i na 
dopravu a s ní spojenou zátěží život-
ního prostředí. Závažné jsou ale i lid-
sko-právní souvislosti. „Je odhadováno, 
že téměř 20 % z 60 000 zaměstnanců 
pracujících na květinových farmách 
v Ekvádoru tvoří děti do 15 let,“ uvádí 
Kosová. Většinu nekvalifikované prá-
ce v květinovém průmyslu však zastá-
vají ženy, přičemž výzkumy ukazují, že 
jsou rozsáhle sexuálně zneužívány. Ko-
sová cituje článek z časopisu Ecologist 
8/2003, podle kterého 90 % žen pracu-
jících na květinových farmách v Ke-
ni bylo znásilněno svými nadřízený-
mi. Jiný výzkum, který provedly Norma 
Mena a Silvia Proaño, uvádí, že v ekvá-
dorském květinovém průmyslu zažilo 
přes 55 % žen nějaký druh sexuálního 
obtěžování – téměř 19 % žen bylo svým 
spolupracovníkem nebo nadřízeným 
násilím přinuceno k sexuálnímu styku 
a 10 % žen bylo znásilněno.

České nemáme

Možná si řeknete, že o těch pár kyti-
ček, co jednou za uherský rok koupí-
te, neubude. Podívejme se tedy, o jak 

Květinářskému „průmyslu“ se ve své di-
plomové práci, kterou v roce 2006 ob-
hájila na Fakultě sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity (FSS MU), věnovala 
Kateřina Kosová. Nazvala ji „Riskantní 
krása květin: Environmentální a sociál-
ně-ekonomické důsledky květinového 
průmyslu a informovanost spotřebitelů“ 
a ukázala v ní, že realita má do roman-
tických představ o pěstování krásných 
květin hodně daleko. Většina negativ-
ních dopadů se podle Kosové týká pře-
vážně zemí třetího světa, který nabízí 
levnou pracovní sílu a energii. Kosová 
cituje autory knihy „The Game of The 
Roses“  Niala Maharaje a Gastona Dor-
rena: „Studie hovoří o tom, že produk-
ce květin (stejně jako jiných tržních 
plodin) má svůj podíl na zvyšujícím se 
počtu hladovějících obyvatel a nedo-
statku potravin. Expanze květinové-
ho průmyslu de facto způsobuje naru-
šení potravinové bezpečnosti v zemích 
subsaharské Afriky.“ Souvisejícím pro-
blémem je extrémní náročnost na vodu 
a odlesňování. „Pěstování květin je za-
loženo na intenzivním používání pest-
icidů, fungicidů a fumigantů a dalších 
agrochemikálií. Počínaje dezinfiková-
ním půdy, aplikováním nejrůznějších 
preventivních postřiků proti škůdcům 
a chorobám, podpůrných prostředků, 
postřikem před samotným uříznutím 
květu, konče aplikací ochranné lázně 
před převozem květin, která má zajistit 
zpomalení dýchacího procesu a udržení 
čerstvosti květin,“ píše dál Kateřina Ko-
sová. Některé z přípravků jsou vysoce 

Martin Mach Ondřej / zelena.domacnost@ekolist.cz

Výběr květiny v květinářství může být docela náročná věc – nepřeberné množství krásně barevných 
a voňavých květů, listy v různých škálách zelené a k tomu všemu rafinovaná směsice ozdob a pentlí. 
Je těžké vybrat – zohlednit estetiku kytice, její vhodnost k dané příležitosti a samozřejmě cenu. 
Pokud bychom přidali i environmentální hledisko, získá celá věc zcela jiný nádech. Hledat u květin 
nějaký ekologický háček by se sice na první pohled mohlo zdát jako nesmysl: jde přeci o kytky –
součást přírody. Podrobnější pohled ale napovídá, že řezané květiny vůbec bezproblémové nejsou.
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klást otázku, co by se s těmito zeměmi 
stalo, kdyby pominula poptávka po je-
jich zboží. Je zřejmé, že pro mnoho zemí 
je evropská touha po květinách důleži-
tým zdrojem příjmů.
 Při postávání v květinářství a vybí-
rání, zda raději keňské růže, nebo or-
chideje z Kolumbie, je možná na místě 
se zamyslet, zda víc neřekne malá ky-
tička, pro kterou se vypravíte na louku 
za město. Není-li vhodná doba pro výle-
ty za lučním kvítím, zkuste zjistit, zda 
v květinářství nemají čistě náhodou 
květiny vypěstované v ČR nebo v něja-
ké okolní zemi. A pokud ani to nevyjde, 
rozmyslete, zda důvod, proč chcete kvě-
tiny koupit, vyváží všechno to, co je s je-
jich výrobou spojeno. î

Další informace:
Diplomová práce Kateřiny 
Kosové „Riskantní krása květin“ 
byla v době vydání tohoto čísla 
ke stažení na adrese 
http://is.muni.cz/th/74699/fss_m

jí, rytmizují čas, omlouvají hříchy, vyja-
dřují lásku, vyslovují touhu a spoustu 
dalších věcí,“ říká Ivan Rynda. 
 Podle Ryndy jsou případy, kdy květiny 
nelze ničím nahradit. Kromě okolností 
jako první rande nebo svatba jsou i oka-
mžiky smutné. „Květiny totiž představu-
jí dar obětovaného rostlinného života 
jako vyjádření citu. Proto jsou květiny 
luxusem, ale luxusem na životním pro-
středí. Proto bychom měli aktivně, to-
tiž nekupováním, protestovat proti ce-
loročně dováženému sortimentu květin 
z Holandska, se kterými je spojena zá-
těž životního prostředí. O to je cennější 
květina přicházející ve svůj čas přísluš-
ného ročního období, kterou jsme natr-
hali sami s úsilím větším, než je potřeb-
né na vydělání stokoruny,“ říká Ivan 
Rynda a dodává: „O samozřejmostech, 
jako že nebudeme trhat vzácné a chrá-
něné druhy, je snad zbytečné mluvit.“
 K podobnému závěru dochází i Ha-
na Librová z katedry humanitní envi-
ronmentalistiky FSS MU. Ve své knize 

„Vlažní a váhaví“ píše: „Když to všechno 
čtenářka směřující k ekologickému lu-
xusu zváží, zdá se jí, že má jasno: napříš-
tě bude přijímat jenom kytičky z české 
nebo moravské louky nebo zahrádky.“ 
Librová však poukazuje na těžkosti ta-
kového rozhodnutí. „Jarní dychtivost po 
kytičce sněženek, bledulí nebo fialek 
může mít za následek vážné poškození 
až vymizení jejich porostů ve volné pří-
rodě.“ Jiný vážný argument se týká zemí 
exportu, které se přeorientovaly na pěs-
tování květin. Podle Librové je nutné si 

dice v pěstování řezaných květin, ale 
koupit dnes českou květinu je bez šan-
ce. Všechna květinářství prý odebírají 
drtivou většinou zboží pocházející z ho-
landských burz, jen velmi malé množ-
ství zboží je například z Polska nebo Ra-
kouska.
 Pokud vás při postávání v květinářství 
napadne, že byste mohli prostě koupit 
nějakou hrnkovou kytku, pak jde pod-
le Kateřiny Kosové o alternativu, i když 
taky ne zcela bezproblémovou. „Hrnko-
vé květiny jsou dnes pěstovány pomo-
cí stejných praktik jako řezané květi-
ny. Jedinou výhodou snad je, že si Česká 
republika prozatím udržela tradici pěs-
tování hrnkových květin, tudíž většina 
z nich (alespoň v sezóně) je vypěstová-
na v některém blízkém zahradnictví,“ 
uvádí Kosová. Ekologické a etické cer-
tifikáty do květinářského průmyslu už 
dorazily, ale jen na vyspělých trzích, 
jako je například ten německý. U nás 
o žádný z nich nezavadíte.

Květinu nenahradíš

Jitka Ryndová při svých návratech ze 
zahraničních cest nachází doma na-
vždy alespoň jednu kytici. „Dávám jí 
je tam na přivítanou, protože vím, že 
je má ráda a že jí to vždy udělá radost,“ 
říká její manžel Ivan Rynda. Ivan Rynda 
vede katedru sociální a kulturní ekolo-
gie pražské Fakulty humanitních studií 
UK. Podle něho je potřeba se na květi-
ny dívat i skrze to, co sdělují. „Květiny 
k životu patří, okrašlují jej, dramatizu-
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podařilo své environmentální problé-
my vyřešit, a proto i ty v knize připomí-
ná. Navíc musel uznat, že snad neexis-
tuje pád společnosti, který by mohl být 
připsán pouze na vrub poškození ži-
votního prostředí. Při dalším zkoumá-
ní proto došel k závěru, že se na kolap-
sech podílí různou měrou pět obecných 
příčin: 1. poškození životního prostře-
dí, 2. změny klimatu, 3. nepřátelští 
sousedé, 4. pokles podpory spojenců 
a 5. vlastní reakce společnosti na své 
problémy. Právě to, že se svoje hledá-
ní Diamond nesnaží za každou cenu na-
pasovat na jeden převládající faktor, je 
jedna z cenných stránek knihy.
 Další z velkých předností textu se roz-
vine hned v první kapitole, kterou autor 
věnoval současné environmentální si-
tuaci v americkém státě Montana. Z vy-
právění je doslova cítit, jak dobře taměj-

jak jsou tyto environmentální problémy 
vážné, je podle Diamonda užitečné po-
dívat se podrobně na některé kolapsy 
v minulosti a zkusit v nich najít pouče-
ní pro dnešek. Jak říká, udržitelná sprá-
va přírodních zdrojů totiž byla obtížná 
vždycky a do pasti nadměrného využí-
vání zdrojů se může chytit libovolný ná-
rod: „Dřívější národy nebyly ani nezna-
lými špatnými správci, kteří si zaslouží 
vyhubení nebo vyvlastnění, ani moud-
rými a pečlivými ochránci životního 
prostředí, kteří vyřešili problémy, kte-
ré dnes vyřešit neumíme. Byli to stejní 
lidé jako my, kteří čelili problémům, jež 
se značně podobají našim.“
 Diamond si prý nejdřív představo-
val, že knihu bude věnovat jen kolap-
sům, k nimž došlo v důsledku poško-
zení životního prostředí, záhy si však 
uvědomil, že se mnohým společnostem 

Jan Stejskal / jan.stejskal@ekolist.cz

Přemýšlení o kolapsech společností v souvislosti s jejich životním prostředím je ve světě 
věnována docela silná pozornost. Rozhodně silnější než v České republice. I tady se ale časy mění. 
Nakladatelství Academia vydalo v loňském roce český překlad vynikající knihy Jareda Diamonda 
Kolaps. Proč společnosti zanikají a přežívají a nakladatelství Dokořán přišlo se sborníkem  
Něco překrásného se končí, který usiluje o to, stát se tuzemským základem výzkumu kolapsů. 
Především Diamondovu knihu nemůže čtenář se zájmem o životní prostředí minout, i český sborník 
ale přináší dost podnětů k zamyšlení.

V prologu Jared Diamond vysvětlu-
je, co vlastně chápe pod pojmem ko-
laps (úbytek populace nebo politické, 
ekonomické a společenské prováza-
nosti na rozsáhlém území po dlouhou 
dobu) a dodává, že k mnohým dřívěj-
ším kolapsům zřetelně přispělo i niče-
ní vlastních přírodních zdrojů. Problé-
mům, které si dřívější společnosti samy 
způsobovaly (jde například o odlesně-
ní, degradaci půdy, nadměrný lov a ry-
bolov, nedostatečnou správu vodních 
zdrojů nebo příliš velký nárůst lidské 
populace), přitom dnes na různých mís-
tech světa musíme čelit rovněž, navíc 
se k nim přidalo několik dalších, lidmi 
způsobených nebo prohloubených hro-
zeb – jde třeba o změny klimatu, hroma-
dění toxických látek v životním prostře-
dí nebo neodstatek energie. Vzhledem 
k probíhajícím bouřlivým sporům o to, 
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Kolaps – 
zanikne i naše společnost?

Jared Diamond žije v Los Angeles. I na příkladu tohoto 
auty a smogem zahlceného města ukazuje, jaké dopady 
mají environmentální problémy na náš život.
foto: David Illif / Wikimedia Commons / zveřejněno pod 
licencí Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, 
víc viz http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Osud obyvatel Velikonočního ostrova 
bývá považován za nejblížší „čistému“ 
environmentálnímu kolapsu. Po úplném 
odlesnění ostrova následovaly války 
a postupné vymírání jeho obyvatel.
foto soch moai na Velikonočním ostrově: 
Wikimedia Commons / zveřejněno pod 
licencí GNU Free Documentation, víc 
viz http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt

Vikingů v Grónsku. Aby ale kniha neza-
váděla na scestí přílišného pesimismu, 
uvádí Diamond i několik společnos-
tí, jež čelily vážným environmentálním 
problémům, a přitom uspěly – jako na-
příklad Japonsko, kde osvícené vedení 
země zachránilo lesy, nebo obyvatelstvo 
ostrova Tikopia, jež se potížím rohodlo 
postavit drastickým omezením své po-
pulace a závažným kulturním rozhod-
nutím – vybitím všech prasat a přeori-
entováním se na jiné, environmentálně 
šetrnější zdroje proteinů.
 Nejen v minulosti však Diamond ob-
jevuje společnosti zahlcené environ-
mentálními problémy, a proto v dalších 
kapitolách vypravuje o rwandské ge-
nocidě (a přesvědčivě dokládá, že byla 
zčásti způsobena i obrovským přelidně-
ním a nedostatkem půdy), o společen-
ském rozvratu na Haiti, o obrovském 
znečištění v Číně nebo o kruté degrada-
ci životního prostředí Austrálie.
 V poslední části knihy pak Diamond 
přechází k praktickým poučením a úpl-
ně na konci ještě přidává doporuče-
ní, jak můžou při řešení konkrétních 
problémů pomáhat jendotlivci. Barvi-
tě popisuje environmentální problé-
my, jež dnes lidem na různých místech 
Země hrozí, a je nutné přiznat, že ob-
čas je jeho text docela drsné čtení. Přes-
to Diamond zůstává mírným optimis-
tou. Zdůrazňuje, že se musíme naučit 
vyjít s prostředky, které máme, a ne-
spoléhat, že někde existuje ostrov nebo 
planeta, kam bychom své problémy 
mohli vyvézt. Rovněž upozorňuje, že 
spoléhat u mnohých lidí a firem na po-
ctivost a slušnost je zbytečné úsilí. Ve-
řejnost naopak musí požadovat vládní 
nařízení, která škodlivé činnosti omezí. 
V hodnocení vyhlídek lidstva je ovšem 

neúprosný. Představa, že lidé z rozvo-
jových zemí dosáhnou současné život-
ní úrovně vyspělých zemí, je podle něho 
nesplnitelný sen. Naopak se může stát, 
že i životní úroveň obyvatel vyspělých 
zemí začne upadat. Snížení dopadů lid-
ské činnosti na životní prostředí přitom 
podle Diamonda není nepředstavitel-
né – už dnes můžeme vidět třeba dras-
tický pokles populačního růstu i v ze-
mích třetího světa a při dobré správě by 
lidstvo nemuselo snižovat ani součas-
nou míru spotřeby dřeva nebo potravin 
mořského původu, dokonce by se moh-
la i zvýšit. „Máme příležitost poučit se 
z chyb vzdálených i dřívějších národů, 
kterou žádná jiná společnost v takové 
míře nikdy neměla,“ končí Jared Dia-
mond svou knihu.

Český sborník

Jak ale úvahy o kolapsech vztáhnout 
k českým zemím? V obecném slova 
smyslu jsme samozřejmě součástí euro-
atlantické civilizace, o níž se v Diamon-
dově knize na mnoha místech mluví. 
Dostat se ještě blíž středoevropské rea-
litě se pak pokusil původní český sbor-
ník Něco překrásného se končí, jenž vyšel 
loni v nakladatelství Dokořán a v jehož 
podtitulu přímo stojí Kolapsy v příro-
dě a společnosti. Je to pěkné čtení, jež 
může být jakýmsi doplňkem Diamon-
da. Víc se tady zkoumá, co jsou vlastně 
kolapsy zač a co jimi myslíme, upozor-
ňuje se, že je možné je pojímat i jinak 
než v anglosaských souvislostech. Zá-
roveň je ale tématické zaměření studií 
tak rozvolněné, že občas ani jejich au-
toři sami nevědí, zda vůbec o kolapsech 
píšou, nebo ne. Někdy proto příspěvky, 
samy o sobě i dost zajímavé, působí spíš 

ší situaci Diamond zná, a podobný pocit 
čtenář neztratí ani v dalších kapitolách. 
Ať už přibližuje dění v Grónsku nebo na 
ztraceném ostrově v Tichém oceáně, ne-
váhá se Diamond na místo vypravit, aby 
měl lepší představu, o čem vlastně píše. 
V případě Montany je kapitola vlastně 
skvělou reportáží, kterou autor proklá-
dá srozumitelným vysvětlením i složi-
tých, na první pohled skrytých procesů, 
jako je třeba vytváření solných průsaků. 
Zároveň se nesnaží situaci zjednodušo-
vat do srozumitelných hesel, místo toho 
trpělivě přibližuje různé pohledy a různé 
motivace jednotlivých skupin obyvatel.
 V tom pokračuje i v dalších kapito-
lách knihy, v nichž popisuje několik ko-
lapsů minulých společností. Začíná pří-
během Velikonočního ostrova, který je 
podle něho „nejčistším“ příkladem envi-
ronmentálního zhroucení – v tomto pří-
padě způsobeným úplným odlesněním. 
To následně vedlo k válce, svržení elity 
a postupnému vymírání obyvatel. Dál 
autor přibližuje problémy ostrovů Pit-
cairn a Henderson, k nimž sice přispěly 
environmentální důvody, osudovou ra-
nou pro ně ale byla ztráta podpory od 
sousedů. Vyprávění o domorodé spo-
lečnosti Anasaziů na jihozápadě USA 
zase pěkně ilustruje, jak můžou k pádu 
společnými silami přispět poškození ži-
votního prostředí, populační růst a kli-
matické změny. Diamond pak přidává 
popis kolapsu Mayů a taky společnosti 
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info@bioinstitut.cz. 

Hieke, Karel: Encyklopedie jehličnatých 
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248 s., 711 Kč.
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Havel, Miroslav: Na lovu medvědů. Praha, 

Baronet 2008, 96 s., 119 Kč.

Bernard, Michal; Doucha, Pavel: Právní 

ochrana před hlukem. Praha, Linde 2008

Dolný, Aleš; Bárta, Dan a kol.: Vážky Čes-

ké republiky. Vlašim, ZO ČSOP Vlašim 2008, 
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75 000 nálezových dat z celého území ČR.

Steingart, Gabor: Globální válka o blahobyt. 

Praha, Knižní klub 2008, 360 s., 319 Kč.

Pšeničková, Jana: Zemědělské družstevnictví 

– Kolektivizace zemědělství – Vznik JZD 1954. 

Praha, Národní archiv 2008, 259 s., 165 Kč.
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Praha, Filosofia 2008, 328 s., 266 Kč.

Altmannová, Petra; Happachová, Fidelis: 

Léčivá síla klášterních bylinek. Praha, Kar-

melitánské nakladatelství 2008, 155 s., 299 Kč.
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bližší továrně svůj názor. Praha, Arnika 2008, 

52 s., 49 Kč.

Nedávno vyšlo

omyl. Neochota řešit problém ale může 
plynout i z dalších psychologických po-
hnutek – veřejnost například obecně 
nemá ráda ty, kteří na problém upozor-
ní první a stěžují si na něj. A taky dost 
často lidé nějaký problém místo řeše-
ní radši vytěsní a tváří se, že vůbec ne-
existuje. Tady je příklad rovněž zajíma-
vý: když se při průzkumech veřejného 
mínění zjišťuje, jak obyvatele znepoko-
juje možnost protržení přehrady, bývá 
strach nejnižší daleko po proudu pře-
hrazeného toku a postupně se zvyšu-
je s přibližováním se hrázi. Ovšem pou-
ze do bodu, který je několik kilometrů 
pod přehradou. Po jeho překročení oba-
va překvapivě klesá k nule a lidé, kte-
ří žijí přímo pod přehradou, a jsou tedy 
nejvíc ohroženi, žádné obavy nevyjad-
řují – prostě možnost protržení přehra-
dy vytěsnili.
 Poslední možností, který přínáší se-
lhání společností, je podle Diamonda si-
tuace, kdy se společnost problém poku-
sila vyřešit, ale nepovedlo se jí to. Dnes 
se takhle na mnoha místech Země lidé 
potýkají třeba s dovezenými škůdci, 
které se nedaří vyhubit.
 Jared Diamond tak ve svém výčtu pře-
svědčivě ukazuje, že lidské společnos-
ti se mohou zničit svými vlastními roz-
hodnutími. Stejně tak ale můžou být ve 
svém rozhodování úspěšné, což ostatně 
mnohé v minulosti byly. Podle Diamon-
da z toho zřetelně vyplývá, že bychom 
ani v současnosti neměli environmen-
tální problémy házet za hlavu, ale spíš 
se snažit o jejich řešení. „Dnes stej-
ně jako v minulosti hrozí zemím, kte-
ré jsou postiženy environmentální zátě-
ží nebo přelidněním (případně obojím), 
politické napětí a zhroucení vlády. Pro-
tože když lidé žijí v zoufalých podmín-
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kách, podvýživě a beznaději, obviňu-
jí z toho právě svou vládu. Pokoušejí se 
za každou cenu emigrovat. Bojují spolu 
o půdu. Navzájem se zabíjejí. Rozpou-
távají občanské války. Vědí, že nemají 
co ztratit,“ uvažuje Diamond a ukazu-
je, že bohaté země se nemůžou izolovat 
od rozvojového světa, který tone v chu-
době. Nejenže vyspělé země vyčerpáva-
jí velkou část zdrojů, čímž k naléhavým 
environmentálním problémům přispí-
vají, navíc je může ohrožovat politická 
destabilizace, ke které ve zbídačených 
regionech dochází. Příkladem můžou 
být Afghánistán, Somálsko nebo Haiti.
 Závěr Jareda Diamonda je tak v přík-
rém rozporu s poselstvím například kni-
hy Skeptický ekolog Bjorna Lomborga 
a je vlastně i odpovědí na bezstarostnost 
ekonoma Juliana Simona, který tvrdí, že 
neustále rostoucí populace nemůže být 
problém. Jared Diamond naproti tomu 
připouští, že se environmentalisté mů-
žou plést, upozorňuje ale, že nejednou 
odhadli budoucnost správně a že i an-
tienvironmentalisté můžou říkat úpl-
né nesmysly. Konkrétně připomíná slo-
va právě Juliana Simona, který v roce 
1995 napsal, že (volně přeloženo) „dnes 
máme k dispozici technologie, které na-
sytí, ošatí a dodají energii stále rostou-
cí populaci po příštích sedm miliard let“. 
V případě míry populačního růstu v roce 
1995 by však ne za sedm miliard let, ale 
za necelých 800 let na každý metr čtve-
reční souše připadalo přibližně 10 lidí. 
Navzdory tomu Simon tvrdí, že budou 
mít vyšší životní úroveň, než mají lidé 
v současnosti, a že budou lépe než my 
kontrolovat svoje životní prostředí.
 Co tedy na závěr o Kolapsu říct? Dá se 
jen těžko zpochybnit, že Jared Diamond 
je neúnavný cestovatel, bystrý pozoro-
vatel, výborný vypravěč a taky zkuše-
ný člověk – není proto divu, že Kolaps 
je vynikající kniha. Nikdo, koho zajímá 
vztah mezi lidmi a jejich životním pro-
středím, by ji rozhodně neměl minout, 
dokonce bychom mohli s nadsázkou 
říct, že jde o povinnou četbu. Vyhýbat 
se Kolapsu by se však neměli ani lidé 
okouzlení Skeptickým ekologem Bjorna 
Lomborga (a obráceně by zase bylo dob-
ré, pokud by nadšení obdivovatelé Jare-
da Diamonda vzali do ruky Lomborga) – 
před čtenáři se tak může odvíjet poučný 
střet mezi Diamondovými dlouholetými 
zkušenostmi přímo z terénu a Lombor-
govým světem honosných konferencí 
a statistických ročenek. î 

Diamond, Jared: Kolaps. Proč společnos-

ti zanikají a přežívají. Praha, Academia 2008, 

752 stran, cena neuvedena.

Pokorný, Petr a Bárta, Miroslav (eds.): Něco 

překrásného se končí. Kolapsy v přírodě 

a společnosti. Dokořán, Praha 2008, 256 stran.

Josepha Taintera o kolapsech komplex-
ních společností. Tainter totiž nevěří, 
že by složitě strukturované společnosti 
mohly upadat v důsledku environmen-
tálních problémů. Tainter byl přesvěd-
čen, že společnosti by nezůstaly jen 
tak nečinně sedět a nesnažily se svou 
zhoršující se situaci napravit, a proto je 
podle něj situace, kdy by složité společ-
nosti padly kvůli špatné správě přírod-
ních zdrojů, nepravděpodobná. Jenom-
že to, čemu se Joseph Tainter zdráhá 
věřit, Jared Diamond přesvědčivě do-
ložil na mnoha místech světa a v mno-
ha dobách – celé společnosti při svém 
skupinovém rozhodování, jak reagovat 
na své problémy, evidentně selhaly. Di-
amond se proto pouští do analýzy, jak 
se to mohlo stát, a dochází k několika 
obecným závěrům.
 Společnosti nebo jiné velké skupi-
ny lidí jednak nemusely problém vůbec 
předvídat. To se stalo třeba při cíleném 
dovezení králíků do Austrálie. Ironií 
osudu je, že tento počin, který je dnes 
hodnocen jako naprostá katastrofa, 
protože králíci v Austrálii spásají zhru-
ba polovinu vegetace na pastvinách, se 
podařil až na popáté – při prvních čty-
řech pokusech vypuštění králíci pokaž-
dé uhynuli.
 Dalším důvodem pro selhání může 
být situace, kdy problém nastal, ale 
společnost ho nepostřehla. Rozpo-
znat například vyčerpání půdních ži-
vin muselo být pro mnohé dřívější spo-
lečnosti zcela nemožné. Podobně to ale 
může dopadnout v situaci, kdy správ-
ci nebo ředitelé firem působí příliš da-
leko od místa, kde se situace zhoršuje. 
Tak třeba vedení dřevařské společnos-
ti nemá šanci poznat, že v jejím několik 
set kilometrů vzdáleném lese je příliš 

mnoho plevele, který může vzplanout. 
Opačným příkladem můžou být podle 
Diamonda obyvatelé novoguinejských 
vysočin, kteří své přírodní zdroje úspěš-
ně spravují už přes tisíc let i díky tomu, 
že všichni znají celé území, na kterém 
závisí jejich společnost. Ještě jiným dů-
vodem, proč společnosti nepostřehnou 
blížící se nebezpečí, spočívá v tom, že 
daný problém postupuje pomalu a za-
krývají ho různé výkyvy situace – tady 
jako příklad uvádí změny klimatu.
 Vůbec nejčastějším a nejpřekvapivěj-
ším důvodem selhání je však podle Dia-
monda skutečnost, že společnosti sice 
problém postřehnou, ale vůbec se ho 
nepokusí řešit. Třeba kvůli tomu, že si 
konkrétní lidé hledí jen svých vlastních 
zájmů, ačkoli dobře vědí, že to ostat-
ním, nebo dokonce celé společnosti 
škodí. Vlády například v současnosti 
na některých místech dotují rybářský 
průmysl, který by ovšem bez těchto do-
tací nepřežil a ještě loví ryby v takové 
míře, že jejich hejna dohání k vyhynutí. 
A podobně se chovají i mnohé dřevař-
ské společnosti v tropických pralesích, 
pro něž je nejvýhodnější les co nejrych-
leji vykácet, kašlat na všechny uzavře-
né dohody a po těžbě bleskově z oblasti 
zmizet. Dalším příkladem může být od-
tržení elit od zbytku společnosti a jejich 
nezdolatelná touha po moci. Například 
kolaps mayských společností byl pod-
le Diamonda umožněn i špatným jed-
náním jejich vládců. Na vině ale může 
být i setrvávání na svých hodnotách za 
každou cenu – tak byla například ná-
boženskými důvody podnícena velká 
část odlesnění Velikonočního ostrova 
a představitelé komunistické Číny si 
dlouho mysleli, že obavy o stav život-
ního prostředí jsou jen kapitalistický 

dojmem, že se je autor na tématiku ko-
lapsu snaží poněkud uměle navléknout. 
Třeba texty Zdeňka Kratochvíla o myš-
lení archaického Řecka, Davida Stor-
cha o katastrofách v přírodě nebo Jiřího 
Sádla o zániku tradiční české kulturní 
krajiny by byly stejně dobré i bez šer-
mování kolapsy. Nechci ale sborník od-
soudit – on jen při srovnání s Diamon-
dem trochu nedrží pohromadě a občas 
z něj probleskne jakási ponurá adoles-
cence českého přemýšlení o kolapsech. 
Přitom jednotlivé články jsou opravdu 
dobré, nebo aspoň zajímavé a rozhodně 
stojí za přečtení. Mně osobně se kromě 
výše zmíněných zvlášť líbí texty, kterých 
je autorem nebo spoluautorem Petr Po-
korný – v jednom přibližuje konec člově-
ka neandrtálského, v druhém pojednává 
o kolapsech v českém pravěku a ve tře-
tím se zabývá vývojem klimatu v severo-
východní Africe a jeho dopady na taměj-
ší obyvatele a krajinu. Přístupné shrnutí 
celé tematiky pak představuje závěreč-
ný přehled Soumračné světy: dvě století 
studia konce civilizací Václava Cílka a Ji-
řího Filipa, v němž se autoři snaží hledat 
i obecná poučení – na příkladu knihy Jo-
sepha Taintera The Collapse of Complex 
Societies tak třeba dovozují, že civiliza-
ce nezacházejí jenom na vyčerpání půdy 
a odlesnění, ale i na vzrůstající komple-
xitu, jež je čím dál dražší a energeticky 
náročnější a od určitého bodu přináší je-
nom neustále se snižující zisky. „Z hle-
diska pokroku je krásné zahustit dálnič-
ní síť, z hlediska údržby je to problém,“ 
přidávají konkrétní příklad. V závěru 
svého textu pak říkají, že už samotná 
skutečnost, že se kolapsy stále opaku-
jí, svědčí o tom, že civilizace a tedy lidé 
jsou obtížně poučitelní, protože lidská 
povaha se mění jen málo. Navíc je každá 
historická situace neopakovatelná, tak-
že v dějinách můžeme nacházet jen díl-
čí podobnosti.

Jak se poučit?

Na rozdíl od českých autorů rozebírá 
Jared Diamond možnost poučit se z dří-
vějších kolapsů mnohem podrobněji. 
I on se vrací, ovšem kritičtěji, ke knize 

Jak popisuje Diamond, i na první pohled tak obdarované oblasti, jako je americký 
stát Montana, musejí čelit vážným environmentálním problémům – třeba nedostatku 
vody, znečištění po dolování nebo katastrofickým lesním požárům (viz foto vlevo).
Některé kultury se přitom svému životnímu prostředí nakonec přizpůsobit nedokázaly 
a zanikly – například Anasazijové v oblasti amerického údolí Chaco (foto vpravo).
foto vlevo: John McColgan / www.nifc.gov / Wikimedia Commons
fotovpravo: Charles M. Sauer / Wikimedia Commons / zveřejněno pod licencí 
GNU Free Documentation, víc viz http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt
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Tábory a výlety

10. dubna 2009 (pátek) – 13. dubna 2009 
(pondělí) se koná pobyt Velikonoce 
pro rodiče s dětmi. 
Cena: dospělí 1890 Kč, děti 1690 Kč. 
Místo konání: Cetrum Veronica Hostětín, 
Hostětín 86. 
Informace: Centrum Veronica Hostětín, 
www.hostetin.veronica.cz, 
Hana Machů, 
e-mail: hana.machu@veronica.cz, 
tel.: 572 630 670.

19. dubna 2009 (neděle) 7.30 
se koná výlet Krajina největšího vojenského 
cvičiště Marie Terezie. 
Vlastivědná vycházka s Jánem Kadlecem 
z Lutína do Olšan a Hněvotína. 
Místo konání: Sraz v Lutíně na autobusové 
stanici Neptun. 
Informace: Sluňákov, 
www.slunakov.cz, e-mail: info@slunakov.cz, 
tel.: 585 378 345.

19. dubna 2009 (neděle) 14.30 
se koná procházka Prostějov modernistický 
s Jakubem Potůčkem. 
Místo konání: Náměstí republiky Prostějov. 
Informace: Sluňákov, 
www.slunakov.cz, 
e-mail: jana.vyhnakova@slunakov.cz, 
tel.: 585 378 345.

Přednášky a diskuse

7. dubna 2009 (úterý) 16.45 
se koná přednáška Ovzduší a naše zdraví. 
Pozvání přijali vědec Radim Šrám, 
Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu 
v Kolíně, plicní lékařka Andrea Matulová 
a alergoložka Olga Škopková. 
Místo konání: Městská knihovna Ostrava, 
přednášková místnost dětského oddělení, 
28. října 2 (vedle mostu Miloše Sýkory).
Informace: Arnika Ostrava, 
www.arnika.org, 
Vendula Kubačáková, 

e-mail: vendula.kubacakova@arnika.org, 
tel.: 776 756 352.

7. dubna 2009 (úterý) 20.00 se koná 
přednáška Iva Kropáčka z Hnutí Duha 
Odpady aneb Jak plýtváme surovinami. 
Místo konání: Klub A. Trýba v suterénu 
lékařské fakulty na Komenského nám. 2, Brno. 
Informace: ZČ HB Orchis, 
http://orchis.brontosaurus.cz, 
Radka Jarušková, 
e-mail: radka@slunovrat.info, 
tel.: 777 648 036.

8. dubna 2009 (středa) 18.00 – 20.00 
se koná diskusní večer na téma 
Žáby, žabky, žabulky. 
Přednáší Věra Malátková. 
Místo konání: Praha 3, Arnika, Chlumova 17. 
Informace: Arnika, www.arnika.org, 
Renata Konupková, 
e-mail: renata.konupkova@arnika.org, 
tel.: 222 781 471.

14. dubna 2009 (úterý) 9.30 
se koná beseda se Zuzanou Roithovou mimo 
jiné i o ekologických standardech v Evropě 
nazvaná Komu patří budoucnost –
Evropě, nebo Asii? 
Místo konání: České Budějovice, 
učebna J321, PF Jihočeské univerzity, 
Jeronýmova 10.
Informace: Arnika, 
www.arnika.org, Miroslava Jopková, 
e-mail: miroslava.jopkova@arnika.org, 
tel.: 774 406 993, 387 773 065.

14. dubna 2009 (úterý) 17.30 – 19.30 
se koná přednáška Ivany Macháčkové 
Periodicita růstu rostlin. 
Místo konání: Praha 2, Klášter Emauzy 
(přízemí), Vyšehradská 49. 
Informace: Ekologická sekce 
České křesťanské akademie, 
www.krestanskaakademie.cz, Jiří Nečas, 
e-mail: JorgeMalTiempo@seznam.cz.

15. dubna 2009 (středa) 17.00 
se koná přednáška Zdeňka Opatrného 
Biofortifikace kulturních rostlin – moderní 
cesta k lidskému zdraví. 
Místo konání: Akademie věd ČR, 
Národní třída 3, místnost 206. 
Informace: Sisyfos, 
www.sysifos.cz.

16. dubna 2009 (čtvrtek) 17.00 
se koná přednáška Michala Kutala 
a Michala Bojdy s promítáním 
Medvěd za vašim plotem 
aneb Migrační koridory na Jablunkovsku. 
Místo konání: Knihovna v Mostech 
u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 111. 
Informace: Hnutí Duha Olomouc, 
Miroslav Kutal, 
e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz, 
www.selmy.cz, 
tel.: 728 832 889.

16. dubna 2009 (čtvrtek) 17.15 
se koná přednáška Petra Pyška 
o biologických invazích Všude dobře, 
v cizině nejlépe. 
Místo konání: Praha 2, Posluchárna 
Fotochemie v přízemí, Viničná 7.
Informace: Centrum pro teoretická studia, 
David Storch, 
e-mail: storch@cts.cuni.cz.

21. dubna 2009 (úterý) 17.00 – 19.00 
se koná přednáška Milana Hluchého 
Biodiverzita vinic. 
Místo konání: Brno, 

Regionální sdružení ČSOP, Panská 9. 
Informace: Regionální sdružení ČSOP, 
www.veronica.cz, Olga Krejčířová, 
e-mail: olga.krejcirova@veronica.cz, 
tel.: 542 422 756.

30. dubna 2009 (čtvrtek) 17.15 
se koná přednáška Ivana Reháka Extinkční 
krize gaviálů – poučení z diskreditace 
světoznámého záchranného projektu. 
Místo konání: Praha 2, Posluchárna 
Fotochemie v přízemí, Viničná 7. 
Informace: Centrum pro teoretická studia, 
víc viz výše.

Konference a semináře

7. dubna 2009 (úterý) se koná 
seminář Dejte šanci bioodpadu – získejte 
dotaci z OP ŽP. Seminář o možnosti získat 
dotace z unijních fondů na bioodpady pro 
kraje Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. 
Místo konání: Administrativní a školicí 
centrum Cejl, Cejl 73, Brno. 
Informace: Ekodomov, www.biosance.cz.

7. dubna 2009 (úterý) 
se koná konzultační seminář Aktuální 
zkušenosti se systémy odděleného sběru 
bioodpadů v obcích. 
Místo konání: Praha 7, Osadní 26, 
Holešovice, zasedací místnost, 2. patro. 
Informace: Artezis, 
www.artezis.cz, Marie Hudcová, 
e-mail: hudcova@artezis.cz, 
tel.: 220 800 740, fax: 220 800 740.

7. dubna 2009 (úterý) 12.00 – 13.00 
se koná tisková konference ministra 
Martina Bursíka Zveřejnění dotačního 
programu Zelená úsporám. 
Místo konání: Praha. 
Informace: Ministerstvo životního 
prostředí, www.mzp.cz, 
Petra Roubíčková, 
e-mail: petra.roubickova@mzp.cz, 
tel.: 267 122 314, 725 786 395.

8. dubna 2009 (středa) 17.00 – 19.00 
se koná dílna Velikonoční stromek. 
Výroba originální velikonoční dekorace. 
Účastnický poplatek 200 Kč. 
Místo konání: Ekocentrum Brno, 
Ponávka 2, 4. patro. 
Informace: Ekocentrum Brno, 
www.ecb.cz, Eva Hanáková, 
e-mail: ecb@ecb.cz, 
tel.: 545 246 403.

9. dubna 2009 (čtvrtek) 17.00 – 18.30 
se koná seminář Ochrana spotřebitele v EU. 
Místo konání: Eurocentrum Praha, 
Evropský dům, Jungmannova 24. 
Informace: Eurocentrum Praha, 
www.euroskop.cz/eurocentrum.praha.

14. dubna 2009 (úterý) 
se koná seminář Dejte šanci bioodpadu 

– získejte dotaci z OP ŽP, pro kraje
Středočeský, Ústecký a Praha, 
víc viz výše. 
Místo konání: Zasedací sál Magistrátu 
hl. m. Prahy, Mariánské n. 2, Praha 1. 
Informace: víc viz výše.

14. dubna 2009 (úterý) 
se koná konzultační seminář Aktuální 
zkušenosti z přípravy projektů rozvoje 
odpadového hospodářství obcí s podporou 
Operačního programu životní prostředí. 
Místo konání: Praha 7, Osadní 26, 
Holešovice, zasedací místnost, 2. patro. 
Informace: Artezis, víc viz výše.

14. dubna 2009 (úterý) 8.30 
se koná seminář Zapojování veřejnosti 
na příkladu ochrany ŽP a tvorbě 
naučných stezek. 
Místo konání: Venkovské školící středisko 
INEX-SDA, Kostelecké Horky 25. 
Informace: Nad Orlicí, 
www.nadorlici.cz, 
Marie Kršková, 
e-mail: marie.krskova@nadorlici.cz, 
tel.: 733 351 657.

16. dubna 2009 (čtvrtek) 8.45 – 13.10 
se koná seminář Vytápění biomasou. 
Místo konání: České Budějovice, sál odboru 
životního prostředí (č. dveří 208), Krajský 
úřad Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3. 
Informace: Energy Centre 
České Budějovice, 
www.eccb.cz, Tomáš Avramov, 
e-mail: tomas@eccb.cz, 
tel.: 387 312 580, fax: 387 312 581.

17. dubna 2009 (pátek) – 19. dubna 2009 
(neděle) se koná víkendový kurz Zahrada 
pro radost. 
Místo konání: Hostýn, Oneness centrum, 
Rusava 296. 
Informace: Sdružení země Jižní Morava, 
http://brno.sdruzenizeme.cz, 
E. Votrubcová, 
e-mail: kurzyzahrada@seznam.cz, 
tel.: 774 569 670.

23. dubna 2009 (čtvrtek) 
se koná seminář Dejte šanci bioodpadu –
získejte dotaci z OP ŽP pro kraje 
Olomoucký a Moravskoslezský, 
víc viz výše. 
Místo konání: Hotel Sigma, 
Jeremenkova 36, Olomouc. 
Informace: Ekodomov, víc viz výše.

23. dubna 2009 (čtvrtek) – 24. dubna 2009 
(pátek) se koná konference EMAN 2009 –
Environmentální účetnictví a indikátory 
udržitelného rozvoje. 
Místo konání: Praha 1, 
Kongresové centrum České národní Banky 
a Slovanského Domu, Na Příkopě 22.
Informace: Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, 
http://fzp.ujep.cz/, Iva Ritschelová, 
e-mail: ritschelova@rek.ujep.cz, 
tel.: 475 282 115, 475 284 132.

23. dubna 2009 (čtvrtek) 9.00 – 14.00 
se koná odborný seminář Chcete si postavit 
fotovoltaickou elektrárnu? 
Přednášejí Jiří Beranovský a Karel Srdečný. 
Cena 1 999 Kč.
Místo konání: České Budějovice, 
Hotel Malý Pivovar, ul. Karla IV. 8-10. 
Informace: EkoWATT, 
www.ekowatt.cz, 
Alena Svobodová, 
e-mail: alena.svobodova@ekowatt.cz, 
tel.: 266 710 247.

21. dubna (úterý) – 25. dubna 2009 
(sobota) 9.30 – 13.30 bude fungovat 
poradenské centrum Jak uspořit energii 
nejen v rodinném domě. 
Místo konání: Veletrhy Brno, 
Výstaviště 1, pavilon A. 
Informace: Státní fond životního prostředí ČR, 
www.sfzp.cz.

5. května 2009 (úterý) 
se koná seminář Dejte šanci bioodpadu –
získejte dotaci z OP ŽP pro kraje 
Královéhradecký, Pardubický a Liberecký, 
víc viz výše. 

kalendář akcí

Švédský systém Imse Vimse je 
alternativou papírovým plenám 
v biokvalitě. Nakupujte na 
www.dulinka.shop4you.cz

Pokud chcete, abychom v této 
rubrice zveřejnili zprávu o Vaší 
akci, zašlete o ní stručně a jasně 
formulované informace nejpozději 
do 15. dne předchozího měsíce 
na adresu: Ekolist – kalendář akcí, 
Malířská 6, 170 00  Praha 7, 
tel.: 233 381 546, fax: 233 382 252, 
e-mail: kalendar@ekolist.cz. 
Neručíme za správnost uvedených 
informací – doporučujeme si je 
ověřit u organizátorů. Úplnější 
verzi tohoto kalendáře najdete 
na stránkách Ekolistu.cz: 
www.ekolist.cz/kalendar.stm.

kalendář akcí

Místo konání: Úřad práce, 
Wonkova č.p. 1142/1, Hradec Králové 2. 
Informace: Ekodomov, víc viz výše.

11. května 2009 (pondělí) – 22. května 2009
(pátek) se koná pod vedením Nory Kasanické
 a Jakuba Wihana kurz týkající se především 
ekologického zušlechťování stávajícího 
domu Stavění z balíků slámy. 
Místo konání: Bražec u Náchoda. 
Informace: Amazonails, 
www.amazonails.org.uk/kurz.pdf.

Výstavy a veletrhy

8. dubna 2009 (středa) – 12. dubna 2009 
(neděle) se koná 24. ročník jarní prodejní 
akce pro zahradníky, zahrádkáře, 
chalupáře, kutily a milovníky přírody 
Tržnice Zahrady Čech. 
Místo konání: Výstaviště Litoměřice, 
Na Vinici 13. 
Informace: Výstavy, www.zahrada.cech.cz, 
e-mail: vystavy@zahrada.cech.cz, 
tel.: 416 732 863-5, fax: 416 732 877.

Do 12. dubna 2009 (neděle) 
se koná výstava oceněných a dalších 
vybraných prací ze soutěže 
Štíty Viléma Heckela. 
Místo konání: Praha-Staré Město, 
Křížová chodba a Rytířský sál 
Staroměstské radnice, 
Staroměstské náměstí 1. 
Informace: Czech Photo, 
http://stityheckel.cz, 
e-mail: office@stityheckel.cz.

15. dubna 2009 (středa) 9.00 –
17. dubna 2009 (pátek) 17.00 
se koná 4. mezinárodní veletrh nakládání 
s odpady, recyklace, průmyslové 
a komunální ekologie FOR WASTE 2009. 
Součástí bude i technologická burza 
týkající se alternativních energií, 
odpadu a životního prostředí. 
Vstupné: 100 Kč. 
Místo konání: Praha 9, PVA Letňany, 
Beranových 667. 
Informace: ABF, www.abf.cz.

21. dubna 2009 (úterý) – 24. dubna 2009
(pátek) se koná 5. ročník největší 
ekologické výstavy na Slovensku 
s mezinárodní účastí ProEko. 
Místo konání: Banská Bystrica, 
BB EXPO, ČSA 12. 
Informace: BB EXPO, 
www.bbexpo.sk, 
tel.: 0421 484 125 945, 
fax: 0421 484 124 205.

21. dubna 2009 (úterý) – 25. dubna 2009
(sobota) se koná akce 
Ochrana před povodněmi Brno 2009. 
Místo konání: Brno Veletrhy Brno, 
Výstaviště 1. 
Informace: BVV Veletrhy Brno, 
www.bvv.cz, 
e-mail: povodne@bvv.cz, 
tel.: 541 152 888,  
fax: 541 152 889.

21. dubna 2009 (úterý) 
se koná technologická burza 
Energy-Efficient Building 2009. 
Místo konání: Areál Veletrhů Brno (BVV), 
Výstaviště 1. 
Informace: Technologické centrum AV ČR, 
www.tc.cz, 
Ondřej Šimek, 
e-mail: simek@tc.cz, 
tel.: 608 231 659.

Do 30. dubna 2009 (čtvrtek) 
se koná výstava 
Praha cyklistická – návod k použití. 
Místo konání: Praha 1, Magistrát, 
Jungmannova ul., výstavní prostor v přízemí, 
vchod z Charvátovy ulice. 
Informace: Komise Rady hlavního města 
Prahy pro cyklistickou dopravu, 
http://doprava.praha-mesto.cz/.

Do 30. dubna 2009 (čtvrtek) 
se koná výstava exotických motýlů 
Něžná krása křídel motýlích ... 
Místo konání: Praha 7, 
Botanická zahrada Praha, Nádvorní 134. 
Informace: Botanická zahrada Praha, 
www.botanicka.cz, 
Renata Schmidtová, 
e-mail: renata.schmidtova@botanicka.cz, 
tel.: 736 611 992.

3. května 2009 (neděle) – 28. června 2009 
(neděle) se koná výstava 
Desing Against Fur – Designem proti 
kožešinám. 
Místo konání: Plzeň, 
Kavárna Inkognito, Husova 24. 
Informace: Svoboda Zvířat, 
http://svobodazvirat.cz/, 
Lucie Moravcová (Slabá), 
e-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz, 
tel.: 736 766 188.

Do 4. května 2009 (pondělí) 
se koná výstava o světě neživé přírody 
Země mocná a zranitelná v Turnově. 
Místo konání: Turnov, 
Muzeum Českého ráje, Skálova 71. 
Informace: Česká geologická služba, 
www.geology.cz, 
e-mail: secretar@geologycz, 
tel.: 257 089 411.

Do 31. května 2009 (neděle) 
se koná výstava fotografií Zdeňka Patzelta 
Českosaské Švýcarsko – Krajina tajemství. 
Místo konání: Český Krumlov, 
Fotogalerie v Městském divadle. 
Informace: Fotoklub Český Krumlov, 
www.fotoklubck.cz.

Ostatní

V lednu byly otevřeny online registrace 
soutěže Design Against Fur 
(Designem proti kožešinám). 
Byl tak zahájen nový ročník mezinárodní 
výtvarné soutěže určené studentům 
středních a vysokých škol. 
Informace: Svoboda zvířat, 
Lucie Moravcová, 
www.dafcr.cz, 
e-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz, 
tel.: 736 766 188.

Do 8. dubna 2009 (středa) 
se přijímají nominace 
na Brněnský strom roku 2009. 
Následně bude možné 
do 18. dubna hlasovat. 
Místo konání: Brno, 
Ekologický institut Veronica, Panská 9. 
Informace: Ekologický institut Veronica, 
www.veronica.cz, 
e-mail: veronica@veronica.cz, 
tel.: 542 422 750.

10. dubna 2009 (pátek) – 13. dubna 2009 
(pondělí) se koná soutěž Hledání jara. 
Úkolem letošního pátrání je najít kvetoucí 
orsej jarní, poletující babočky paví oka 
či rojící se vyznavače jízdy na kole. 
Výsledky pátrání lze zaslat do 30. dubna na 

adresu: SMOP ČSOP, 
poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1 
nebo e-mailem na CDM@smop.cz. 
Místo konání: ČR.
Informace: ČSOP, www.smop.cz.

17. dubna 2009 (pátek) se koná 
Den Země v Přerově – Ukliďme svět. 
Úklid v okolí řeky Bečvy pro předem 
přihlášené školy se vzdělávacím 
programem. Po práci prohlídka záchranné 
stanice pro zraněné živočichy. 
Místo konání: Ornitologická stanice Muzea 
Komenského ORNIS, Bezručova 10, Přerov. 
Informace: ORNIS, 
www.prerovmuzeum.cz, 
e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz, 
tel.: 581 219 910.

18. dubna 2009 (sobota) – 3. května 2009 
(neděle) se konají Ekologické dny Olomouc 
2009. Jde o největší ekologický festival v ČR, 
jehož letošní motto zní: Člověk věda ne-věda 
v přírodě. Je příroda v přírodovědeckém 
smyslu přirozeným životním prostředím 
člověka? Je ekologie samozřejmou oporou 
pro ideje environmentálního hnutí? Je právě 
ekologické uchopení přírody nejlepším 
způsobem, jak se k ní vztahovat? Na tyto 
i další otázky bude hledat odpověď například 
v pátek 24. dubna Stanislav Komárek 
se svou přednáškou na téma „Hlas experta: 
ekonomie, rasová antropologie a ekologie“. 
Po něm pak vystoupí Hana Librová 
a promluví o individualismu. Následující 
den, sobotu 25. dubna, zahájí Václav Cílek 
diskusí, jež se bude vracet k tématům, 
jako je energetika a společnost, potravinová 
nejistota, sociální neklid a radost ze života. 
Po obědě promluví Cyril Höshl na téma 

„Umění a neurověda“ a na něj naváže Zdeněk 
Kratochvíl se svou přednáškou o tom, na 
co přišel v uplynulém roce (zamýšlet se 
bude například nad tím, jak souřadnost 
přirozenosti, přírody, a úcty léčí naše 
neduhy i zklamání). Po něm vystoupí Ondřej 
Švec, který bude vyprávět o Descartově 
podílu na matematické idealizaci přírody 
a v 18 hodin pak Ivan Horáček přednese 
zamyšlení „Filosofické základy přírodovědy, 
přírodovědné základy filosofie: aneb kolik 
že je světů a který se nám otepluje“. Celý 
den pak zakončí večerní beseda Václava 
Cílka, Miloše Šejna, Zdeňka Sendlera, Miloše 
Fekara a Projektil architektů nazvaná „Sedm 
bran k tajemstvím přírody“. 
V neděli 26. dubna vystoupí v 10.00 
jako první Václav Bělohradský. Po obědě 
na něj navážou Jan Sokol a Zdeněk Pinc 
společným zamyšlením na téma „Svoboda 
a život ...“ a v 15.00 budou Aleš Dolný a Dan 
Bárta vyprávět o vážkách. 
V 16.30 promluví Jiří Fiala o vztahu vědy 
a umění a v 17.30 přijde velká beseda 
Václava Bělohradského, Antonína Bučka, 
Daniela Frynty, Martina Konvičky a Davida 
Storcha o ekologičností environmentálního 
(po)rozumění a poznání. 
Následně bude například 
1. května probíhat po celý den Ekojarmark 
na Horním náměstí v Olomouci 
a 1. května v Řepčíně a v neděli 
3. května v Olomouci bude pořádáno Vítání 
ptačího zpěvu. Na tomto místě není možné 
uvést celý program se všemi podrobnostmi, 
proto doporučujeme prostudovat ho na níže 
uvedené internetové stránce. 
Místo konání: Olomouc, Sluňákov, 
Skrbeňská 669/70. 
Informace: Sluňákov, 
www.slunakov.cz/edo_2009.php, 
e-mail: info@slunakov.cz, 
tel.: 585 378 345.

18. dubna 2009 (sobota) 10.00 – 17.00 
se koná Den Země na Špilberku nazvaný 
Za příběhem naší krajiny. 
Dvanáct jihomoravských organizací 
nabídne široké veřejnosti poznávací 
a tvůrčí aktivity spjaté s krajinou jižní 
Moravy a vlivem, jaký na ni měl a má člověk. 
Jednotlivá stanoviště se zaměří například 
na téma voda, doprava a cestování, 
zemědělství, stromy a lesy nebo sídla, to vše 
v kontextu jižní Moravy. Kromě informací, 
her a aktivit nabídne Špilberk prodej 
regionálních výrobků, stánky s tradičními 
řemesly, ochutnávky biopotravin a produktů 
Fair Trade, čítárnu a kulturní program. 
Ve 14 hodin bude vyhlášeno 10 finalistů 
10. ročníku soutěže Brněnský strom roku. 
Místo konání: Areál hradu Špilberk, Brno. 
Informace: Lipka, www.lipka.cz, 
www.denzeme.cz, Jiří Nešpor, 
e-mail: jiri.nespor@lipka.cz, 
tel.: 605 380 196.

18. dubna 2009 (sobota) 9.00 – 
19. dubna 2009 (neděle) 17.00 
se koná Otvírání Země v Jeseníku. 
Místo konání: Jeseník, 
Areál ZŠ Průchodní 154. 
Informace: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 
http://jeseniky-brontosaurus.cz/.

19. dubna 2009 (neděle) 9.00 – 13.00 
se koná Den Země v Prostějově. 
Místo konání: Náměstí T.G.M. 
Informace: ČSOP IRIS Prostějov,
www.iris.cz.

19. dubna 2009 (neděle) 9.00 – 13.00 
se koná Den Země v ZOO Olomouc – 
Svatý Kopeček. 
Místo konání: ZOO Olomouc, 
Darwinova 222/29. 
Informace: Dům dětí a mládeže Olomouc, 
www.ddmolomouc.cz.

21. dubna 2009 (úterý) – 25. dubna 2009 
(sobota) se koná 6. ročník festivalu filmů 
o trvale udržitelném rozvoji 
TUR OSTRAVA 2009. 
Místo konání: 
Dům kultury města Ostravy, 
ul. 28. října 124/2556. 
Informace: Fabex Media, 
www.turfilm.cz.

22. dubna 2009 (středa) 10.00 
se koná Barevný Den Země v Medlánkách, 
součástí například cyklojízda. 
Místo konání: Společenské centrum Sýpka, 
Brno – Medlánky, Kytnerova 1 
a park v Medlánkách. 
Informace: Rezekvítek, 
www.rezekvitek.cz, Milica Sedláčková, 
e-mail: milda@rezekvitek.cz, 
tel.: 543 216 483, 775 580 201.

23. dubna 2009 (čtvrtek) 18.00 
se koná Velká jarní cyklojízda v Praze. 
V cíli cyklojízdy bude předpremiéra 
Auto*Mat filmu v kině OKO. 
Místo konání: Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad.
Informace: Auto*Mat, 
www.auto-mat.ecn.cz.

24. dubna 2009 (pátek) 9.00 – 22.00 
se koná Den Země v Šumperku. 
Tradiční celosvětová akce bude letos 
zaměřená na 40. výročí založení CHKO 
Jeseníky, vstupné 20 Kč. 
Místo konání: Park u Vily Doris v Šumperku. 
Informace: DDM Vila Doris Šumperk, 
www.doris.cz, Lenka Kampová, 
tel. 739 494 598, kampova@doris.cz.



Horský mlžný les na Tchaj-wanu
foto: David Zelený

Fotografie k reportáži Tchaj-wan na straně 10.
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