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ÚVOD

Tento sborník představuje soubor přednášek z projektu “Za udržitelné Česko na místní úrovni”,
který realizovala Východočeská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)
v období květen 2019 až březen 2020 s grantovou podporou European Environmental Bureau
(EEB), tedy Evropské unie.

Introduction
The published proceedings contain main ideas of lectures given within the project “For the sustain-
able Czechia - at the local level” realized by East Bohemian Unit of the Society for the Sustainable
Living (STUZ) in the period from May 2019 to March 2020 with EU grant support through Euro-pean
Environmental Bureau (EEB).

*
V jeho rámci se konalo, kromě dalších aktivit, dvanáct veřejných besed a seminářů na aktuální témata
české a evropské environmentální politiky. Cílem bylo zprostředkovat myšlenky a principy z oblasti
udržitelného rozvoje, které jsou obsaženy v evropských dokumentech a aktuálních výzvách, stejně jako v
Agendě 2030.

Společným jmenovatelem představovaných akcí je, jak již naznačeno, princip udržitelného rozvoje. Prin-
cip, jak jsme přesvědčeni, pro perspektivní budoucnost a možná i pro samotnou existenci lidské civilizace
stále aktuálnější. Avšak s tím, jak se toto sousloví usídlilo v nejrůznějších politických prohlášeních a stra-
tegických dokumentech, stává se často jen bezobsažným klišé, prázdnou formulkou, povinnou „vycpáv-
kou“ textů a projevů, kterou oči čtenářů přeskakují a uši posluchačů neslyší. A navíc unylý politický jazyk,
jakož i byrokratická evropská „krasomluva“ k srozumitelnosti textů a projevů o udržitelnosti rozhodně
nepřispívají.

A tak se naše zprostředkování myšlenky udržitelného rozvoje v tomto projektu, na rozdíl od obdobných
snah a kampaní vedených na evropské a celostátní úrovni, orientovalo převážně regionálně a lokálně,
prakticky, konkrétně, jako služba pro spoluobčany. Záměrem tu bylo nabídnout alternativu k pasivitě,
lhostejnosti a spoléhání se na jakýsi "samopohyb" v rozvoji obce, města a regionu. A také napomáhat k
vytváření atmosféry otevřené celé místní komunitě, k atmosféře důvěry, která přispívá k odstraňování
iracionální nedůvěry občanů a institucí vůči všemu, co má nálepku evropské a EU.

Projekt Za udržitelné Česko na místní úrovni vycházel z vědomí toho, že před místními komunitami
stojí naléhavá řešení celé řady úkolů týkajících se změny chování místních organizací i jednotlivců ve
smyslu směřování k udržitelnému hospodaření a spotřebě a k eliminaci sociálních nerovností. V environ-
mentální oblasti jde zcela jistě o vypořádání se s klimatickou změnou, konkrétně pak o vhodnou skladbu
obecního lesa a městské zeleně, zadržování vody a její efektivnější využívání - to je jeden z praktických
cílů prosazovaných naší organizací. Mezi další aktuální environmentální témata řadíme zklidnění dopravy,
zrovnoprávnění nemotorové dopravy a podporu MHD, zajištění dostatečné kapacity sociálního bydlení,
řešení zanedbaných lokalit, omezení a recyklace odpadů aj.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tu máme co dočinění s dlouhodobými úkoly proměny organizace a života
společnosti na místní úrovni, že trvale udržitelný rozvoj není jednorázový cíl, ale především cesta. Směr,
na jehož udržení je potřeba cílevědomě a vytrvale pracovat. Právě k tomu chtěl tento projekt nabídkou
vyšší informovaností občanů, mezioborovým propojením a zvýrazněním naléhavosti udržitelných způso-
bů řešení přispět.

Některé výstupy našeho projektu jsou zájemcům k dispozici rovněž na speciálně pro tento projekt založe-
né webové stránce: https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home

Editoři, červen 2020
***

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home
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Proč patřit do Evropy?/ Why to belong to Europe?
23. května 2019, Bajkazyl Hradci Králové
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/projekt-udriteln-evropa-pro-vechny

Beseda se konala v předvečer voleb do Evropského parlamentu a jejím cílem bylo nabídnout zájemcům z
řad veřejnosti možnost hlubšího poznání fungování hlavních politických institucí Evropské unie a
přiblížit prosazování zásad a politiky udržitelného rozvoje v rámci EU. A v neposlední řadě také zodpo-
vědět ony stále se objevující otázky: Co nám Brusel dává a co bere?

A debate took place shortly before the European election with the intention to offer -to the interested
public- a deeper understanding of roles of the main EU institutions. Political means for enforcement of
principles of the sustainable development were explained. Last but not least, answers were seeked for
frequently repeated questions: what is Brussels giving us or taking away from us.

Název Přednášející Výstupy

Proč patřit do Evropy Ing. Jiří Dlouhý článek

Poznámka: Dalším přednášejícím na besedě byl Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D., vedoucí katedry politologie Univerzity Hradec
Králové.

PROČ PATŘIT DO EVROPY
Jiří Dlouhý

Otázku „Proč patřit do Evropy“ musíme trochu upřesnit – asi nikdo neudělá nic s tím, že je naše
země součástí evropského kontinentu; to, o čem zde chci psát, je tedy proč bychom jako Česká
republika měli být nadále součástí Evropské unie. Prvního května jsme letos oslavili šestnácté
výročí vstupu do Evropské unie a to je určitě příležitost k zamyšlení.

Why to belong to Europe
The question “Why to belong to Europe“ should be somewhat specified. No doubt we are a part of the
European continent. So the issue I want to write about is – why should we, the Czech Republic,
continue to be part of the European Union. On the 1st of May of this year, we celebrated the 16th
anniversary of our joining the EU, which is certainly a good time for reasoning.

*
Hlavní myšlenka, se kterou byla dnešní Evropská unie založena, bylo nastolení míru v Evropě po
skončení Druhé světové války. Idea zabránění dalším válečným konfliktům díky vzájemné ekonomické
spolupráci (a získání nezávislé kontroly nad strategickými surovinami – uhlím a ocelí) vyšla především
od francouzského ekonoma a politika Jeana Monneta a byla dotažena tehdejším ministrem zahraničí
Robertem Schumannem. A nutno říci, že tato základní myšlenka zafungovala skutečně bez chyby – od
roku 1945 probíhá na převážné části území Evropy historicky nejdelší období bez ozbrojených konfliktů a
doufejme, že bude trvat i nadále.

Je třeba říct, že dnešní Evropská unie není žádný dobročinný spolek, že se jedná o sdružení, které bylo
založené především na principech ekonomických výhod společného trhu. Samotnému vzniku EU před-
cházelo, z iniciativy Roberta Schumanna, v roce 1952 založení Evropského společenství uhlí a oceli,
které sdružilo Francii, SRN, Itálii a státy Beneluxu. Postupně se toto sdružení přeměnilo na Evropské

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/projekt-udriteln-evropa-pro-vechny
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hospodářské společenství (EHS), Evropská společenství a nakonec na Evropskou unii. A počet členů
vzrostl z původních šesti na dnešních dvacet sedm.

Protože se již desítky let věnuji problematice životního prostředí, budu se podrobněji zabývat právě tím,
co přináší Evropská unie v oblasti ekologie a ochrany klimatu. Tuto problematiku začaly státy původních
EHS řešit na přelomu 60. a 70. let, kdy se začaly ukazovat závažné problémy se znečištěním jak ovzduší,
tak i povrchových a podzemních vod a také problémy s odpady. A byly to především ekono-mické důvody,
které přiměly politiky, aby tyto problémy začali řešit společně, a odstranili tak rozdílné podmínky
podnikání v různých státech společného trhu EHS – koordinovaná opatření bránila tomu, aby byla
hospodářská soutěž narušena tím, že v některých regionech by bylo podnikání výhodnější díky mírnějším
ekologickým standardům. První kroky lze ovšem označit spíše za náhodné a chaotické.

Po roce 1970 začala být celosvětově věnována větší pozornost životnímu prostředí – především ve Spoje-
ných státech si lidé začali uvědomovat ekologické problémy. Oslav Dne Země v roce 1970 se zúčastnilo
více než 20 mil. obyvatel a to mělo ohlas i v Evropě. V červnu 1972 proběhla ve Stockholmu mezi-
národní konference OSN o životním prostředí, která přijala také Deklaraci o prostředí pro život. Tento
dokument se stal základem Prvního environmentálního programu EHS, schváleného v roce 1973, který již
zahrnoval i problémy, jež se netýkaly jen oblastí ochrany životního prostředí, které měly vliv na
ekonomickou stránku podnikání, ale například i ochranu přírody.

Důraz na problematiku životního prostředí se též projevil v nové „ústavě EU“ (Single European Act),
která byla schválena v roce 1986, kde jsou ekologii věnovány dva zvláštní paragrafy. V tehdejším Česko-
slovensku byl v té době hodně rozdílný vývoj – životní prostředí bylo něco, co překáželo cestě ke světlým
zítřkům, což se projevovalo velmi škodlivě v mnoha oblastech. Příkladem jsou emise z elektráren a
tepláren, které pálily hnědé uhlí – tam se celý problém řešil tak, že se postavily vyšší komíny a emise se
posílaly do Skandinávie, případně jsme postavili novou elektrárnu v neznečištěném Polabí, největší
znečištění odpadních vod jsme řešili například ve Větřní tak, že jsme postavili obchvat splašků z papírny
kolem Českého Krumlova a vypouštěli je bez čištění až pod městem. Podobně vypadaly také skládky,
včetně skládek nebezpečného odpadu.

Stav životního prostředí byl tak jeden z hlavních problémů, které musely řešit nové vlády, které vzešly
z demokratických voleb po změnách v roce 1989. Jak národní, tak i federální vláda začaly připravovat
novou environmentální legislativu a při její přípravě byly hlavním vodítkem právě právní předpisy
Evropské unie. Ty environmentální už byly v té době velmi rozsáhlé – jejich souborné vydání zabralo
pětisvazkovou knihu – ale hlavní předpisy, které na jejich základě vznikly – zákon o ochraně přírody, o
ochraně ovzduší, o ochraně vod, o odpadech a zákon EIA mohly vzniknout velmi rychle a v 90. letech
byly hnacím motorem rychlých pozitivních změn v našem prostředí – došlo k výraznému vyčištění
ovzduší, začala se zlepšovat kvalita vody v řekách a také nezabezpečené nebezpečné skládky se přestaly
rozšiřovat a začala jejich postupná asanace.

Dalším výrazným impulsem ke zlepšování našeho prostředí byla přístupová jednání ke vstupu do EU, kde
již po nás EU vyžadovala respektování její legislativy, s možností určitých přechodných období. Nejvíce
přechodných období jsme měli v oblasti ochrany vod – museli jsme žádat o delší čas jak na instalaci
správných čistíren odpadních vod, tak také na zlepšení kvality pitné vody, kde jsme měli nedostatky
v monitorování jednotlivých škodlivých látek, ale hlavním problémem bylo, že EU po nás chtěla, aby-
chom měřili kvalitu pitné vody ne na výstupu z vodárny, ale až u zákazníka – aby byla dostatečně kvalitní
voda, která teče přímo z kohoutku. Že tyto požadavky byly ve prospěch zdraví našich obyvatel nelze moc
pochybovat. A plnění přísnějších norem je vidět i na kvalitě našich řek, kde došlo v posledních 20-ti
letech k výraznému zlepšení.

Již 16 let jsou naši politici a naši úředníci spolutvůrci environmentální legislativy EU. Zde je potřeba se
trochu zamyslet, jakými mechanismy evropská legislativa vzniká. Jednotlivé předpisy rozhodně nevzni-
kají tak, že si je vymýšleli „dobře placení“ úředníci v Bruselu. (Mimochodem ti úředníci jsou, zvláště na
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vyšších pozicích, opravdu docela dobře placení, ale na druhou stranu je po nich také požadována precizní
práce a výběrová řízení na zajímavé pozice v Evropské komisi jsou velmi náročná. A úředníků „v
Bruselu“ zdaleka není tolik – dohromady je to přibližně 32 tisíc – o něco víc, než má úředníků pražský
magistrát a jednotlivé městské části dohromady).

Na tom, že je třeba vytvořit nějaký evropský právní předpis, se musí dohodnout politici – zástupci
jednotlivých zemí EU. Na úřednících pak je, aby sepsali obsahově i právně kvalitní předpis – to dělají
jednotlivá ředitelství Evropské komise (obdoba našich ministerstev). Pak ovšem jde předpis do schvalo-
vacího řízení, kde do jeho konečného znění znovu mluví národní politici – jak v Evropské radě, tak
v Evropském parlamentu a právě v tomto kroku je velmi často původní, velmi kvalitní text, přizpůsoben
různým „národním zájmům“ a jeho výsledná podoba má dost daleko od dokonalosti. To známe nakonec i
z našeho parlamentu, jistý rozdíl vidím v tom, že u nás mají předpisy často hodně nedokonalou formu již
při příchodu do Poslanecké sněmovny.

Velká část legislativy v EU musí být odsouhlasena zástupci všech států, jen u části z nich stačí po přijetí
Lisabonské smlouvy pouze kvalifikovaná většina, takže já osobně obdivuji, že se vůbec podaří prosadit
tolik společných právních předpisů, když je musí odsouhlasit představitelé 27 různých zemí s různým
kulturním, ekonomickým i historickým zázemím.

Když se vrátíme k úvodní otázce, zda „patřit do Evropy“, tedy být členy EU, má odpověď je
jednoduchá – při geografické poloze naší země a při současném stavu globalizace Česká republika jinou
možnost vůbec nemá, pokud nechce fungovat jako nějaké muzeum starých časů. Jak bude vypadat
budoucnost Velké Británie mimo EU teprve uvidíme, v případě ostatních vyspělých evropských zemí,
které jsou mimo EU – tedy Švýcarska, Norska a Islandu - je třeba si uvědomit, že jsou součástí Evrop-
ského ekonomického prostoru, což v praxi znamená, že musí dodržovat většinu legislativy EU, aniž
mohou mluvit do její podoby. A navíc se jedná o státy, které mají velmi specifické podmínky a výhody.

Co je ale pro naši zemi velmi důležité, aby hrála v Evropské unii aktivní a konstruktivní roli? I když si
nebudeme zastírat, že v některých případech záleží na velikosti členských států, je třeba si uvědomit, že
Česko patří mezi větší státy EU (podle počtu obyvatel je na 10. místě ze 27 států), a právě v EU je mnoho
mechanismů, které se snaží velikost států v rozhodování kompenzovat a že hodně záleží na vyjednávacích
schopnostech jednotlivých politiků a také na kvalitě úředníků, kteří na národní úrovni spolupracují
s Evropskou komisí a na našich úřednících, kteří přímo v Evropské komisi pracují.

Má zkušenost je taková, že jak mezi politiky, tak mezi úředníky původem z České republiky bylo a je
více velmi kompetentních a úspěšných zástupkyň a zástupců, ale celkově stále prosazování našich zájmů
tvrdou každodenní prací na evropské úrovni dost pokulhává a já si jen přeji, aby právě tohle se změnilo
k lepšímu. A tohle bude důležité právě v současné době, kdy již převážná část zemí EU si přeje, aby
současná krize byla řešena urychleným přechodem na ekonomiku, která bude výrazně udržitelnější a
respektující naše životní prostředí. A je velmi zajímavé, že mezi tahouny těchto změn patří i Itálie a
Španělsko, těžce postižené současnou pandemií. Naši politici zatím, bohužel, zůstávají stranou.

***
https://sites.google.com/stuz.cz/volby-do-ep-2019/%C3%BAvodem1

1 Beseda Proč patřit do Evropy? Se konala v předvečer voleb do Evropského parlamentu. Autor textu je spoluautorem i této
webové stránky.

https://sites.google.com/stuz.cz/volby-do-ep-2019/úvodem
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Pestrá budoucnost Evropy?/ Colorful Future of Europe? 
5. června 2019, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/pestr-budoucnost-evropy-colorful-future-of-europe 

Seminář nabídl prostor pro bližší seznámení se s různými pohledy na migraci a integraci lidí odlišných 
kultur do pro ně cizí kultury. Setkání bylo příležitostí pro pochopení jiných východisek a jiných názorů 
na tuto problematiku i příspěvkem k celoevropské diskuzi k aktuálnímu tématu. Mezinárodní diskuzi, 
která je nezbytná. A to nejen na vysoké politické úrovni, ale i v rovině občanské společnosti. 
 
The seminar offered an opportunity to get a closer knowledge of different aspects to migration and 
integration of people into an environment of foreign culture. It mediated understanding of diverse 
backgrounds and opinions on the issue - following up the pan-European debate, necessarily at an 
international forum, not only that of high policy, but also at the level of civil society. 

Název Přednášející Výstupy 

Můžeme se my, Evropané, učit biokulturnímu 
přístupu k ochraně přírody od jiných kultur? 
 
Can we, Europeans, learn a biocultural approach to 
the nature conservation from other cultures? 

doc. Mgr. Martina Pásková, Ph.D. prezentace 
(website, eng) 
článek (cz, eng) 

Dialog o soucitu v politice - migrační politika v 
Evropě/ Druhá strana dialogu - přátelská 
argumentace z českého pohledu 
 
A dialogue on the mercy in politics - the refugee 
politics in Europe/ The Other Side of the Dialogue 
- Friendly Objections, the Czech view 

Dr.rer.nat. Utz Retter, Ph.D. 

RNDr. Anna Polášková 

prezentace 
(website, eng) 
článek (cz, eng) 

Globální svět, chudoba, migrace – má smysl 
pomáhat v Africe? 

Mgr. Ludmila Böhmová prezentace 
(website, cz) 
článek (cz) 

From Kosovo to Middle and West Europe. The 
role of education and science in the integration of 
newcomers 

Mgr. Rona Karahoda článek (eng) 

 
* 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/pestr-budoucnost-evropy-colorful-future-of-europe
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/pestr-budoucnost-evropy-colorful-future-of-europe
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MŮŽEME SE MY, EVROPANÉ, UČIT BIOKULTURNÍMU PŘÍSTUPU K OCHRANĚ PŘÍRODY 
OD JINÝCH KULTUR?1 

Martina Pásková 
 
Příspěvek se zabývá významem a potenciálem místních a domorodých znalostí, dovedností a 
tradičního životního stylu pro udržitelnost lidského života. Poukazuje na variabilitu, geografické 
rozložení a způsob využití tohoto tradičního know-how. Dále ukazuje, jak jsou tyto transgenerační 
znalosti propojeny s ostatními prvky kolektivní paměti a živého dědictví místních a domorodých 
komunit. 

* 
Přes svůj význam pro využívání půdy  a  pro 
uchování přírodních zdrojů nejsou geogra- 
fické aspekty místních a domorodých znalostí 
(MDZ) adekvátně studovány. Je otázkou, 
jestli existuje příčinný vztah mezi prostoro- 
vou distribucí intenzity využívání místních a 
domorodých znalostí a prostorovou distribucí 
kvality ekosystémových služeb (tj. ekologic- 
kého stavu krajiny a/nebo udržitelného hospo- 
daření). Tradiční místní a domorodé znalosti 
přírody jsou cenné pro svou lokálnost a auten- 
ticitu, často jsou stejně endemické jako pozo- 
rované druhy rostlina a živočichů či přírodní 
procesy. 
Místní a domorodí obyvatelé znají nejen 
jednotlivé druhy a jejich habitaty (např. Molnár 2014 na základě výzkumu zjistil, že maďarští pastevci ze 
slané stepi u Hortobágy uměli rozeznat nejméně 90 rostlinných druhů a 47 – 66 typů habitatu), a znali 
jejich chování v čase a prostoru i odpovídající trendy. Podstatnou míru znalosti o přírodě a jejím fungo- 
vání promítají do duchovního života ve formě rituálů, pověr, legend, tabu konceptů (např. Colding, Folke  
a Elmquist, 2003  nabídli  vysvětlení  a  kategorizaci  „ekologických  funkcí  sociálních  tabu“)  atd.  Víra 
v místní a domorodé schopnosti je někdy pro dominantní společnost nepřijatelná, jak dokumentovala např. 
Šafářová a spol. (2007). Vědmy z karpatské oblasti České republiky, nazývané „bohyně z Kopanic“ byly 
pronásledovány komunistickým režimem pro své mystické léčitelské praktiky - využívaly místní byliny a 
zkušenosti k léčení nemocí a ochraně před uhranutím. 
V kontextu ochrany lesa hraje velmi významnou roli koncept posvátných hájů, praktikovaný v mnoha 
oblastech světa a přispívající k udržitelnému využívání půdy, jak potvrzuje Samakov (2016) u kyrgyz- 
ských posvátných míst. I časem prověřená znalost únosné kapacity patří k místním a domorodým znalo- 
stem, jak popisuje Klubnikin a spol. (2000) ve studii věnované sibiřské tajze (Altaj). Konkrétně u sibiřské 
borovice pozorovali víceúčelový management zdrojů, respektující únosnou kapacitu lesa a zaručující 
obnovu ekosystémů. 
„Borovice sibiřská zvaná také cedr (Pinus sibericus) je Altajci považována za posvátný strom a je 
názorným příkladem použití rostlin pro tradiční účely. Využít lze každou část stromu. Pryskyřice se 
používala ve formě žvýkačky k čištění zubů. Sazeničky se povařily a odvar sloužil k vyplachování očí. 
Cedrové oříšky měly řadu tradičních použití; například rozžvýkání hrsti ořechů mělo léčit nemoci krku,    
z ořechů se také dělalo cedrové „mléko“ a máslo. Cedry byly chráněné, takže jen mrtvé a už uschlé 
stromy byly používány jako palivo. Živé stromy byly považovány za živý lesní kapitál a kácely se, jen když 
to bylo absolutně nezbytné a jen když je bylo možno odstranit bez poškození dalších živých organismů a 
jiných aspektů ekosystému tajgy. 

 

1 Stručný obsah přednášky 
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Mnohem víc pozornosti by mělo být věnováno potenciální roli místních a domorodých znalostí v naplňo- 
vání cílů udržitelného rozvoje (SDG), i obecně v otázkách udržitelnosti rozvoje. Využití MDZ jak při 
managementu přírodních zdrojů (např. Molnár a spol. 2016 nebo Colding, Folke a Elmquist 2003), tak při 
plánování využití půdy se jeví (alespoň v Evropě) dosud podhodnocené. Existuje jen malý počet studií 
popisujících situaci a význam stávajících nebo potenciálních MDZ v Evropě, např. trvale udržitelný 
management zemědělství a lesnictví v rakouských Alpách, popsaný Johannem (2006) nebo koncept 
používaný v Itálii v rámci konceptu „Tradičních lesnických znalostí“, který popsali Parrotta a Agnoletti 
(2007). V kontextu udržitelnosti cestovního ruchu analyzují Pásková a Dowling  (2014)  uplatnění MDZ  
v evropských geoparcích. V rámci tzv. lékařské etnobotaniky dokumentují používání MDZ v pohořích 
Kyrgyzstanu Pawera a spol. (2016). 

* 
 
CAN WE, EUROPEANS, LEARN A BIOCULTURAL APPROACH TO THE NATURE CONSER- 
VATION FROM OTHER CULTURES? 
Martina Pásková 

 
The contribution deals with importance and potential of local and indigenous knowledge, skills and 
traditional lifestyles for sustainability of human life. It points on variability, geographical distri- 
bution and form of usage of this traditional know-how. Further, it indicates how is this transgene- 
rational knowledge interconnected to the other elements of the collective memory and living 
heritage of the local and indigenous communities. 

 
* 

In spite of its importance for the application in sustainable land use and natural resource management, the 
geographical aspects of local and indigenous knowledge (ILK) are not researched adequately. The 
question is if there exists the causal correlation between the spatial distribution of ILK usage intensity and 
spatial distribution of the quality of ecosystem services (ecological status of the landscape and / or land 
use sustainability). The local based tradition knowledge is valuable because of its “placeness”, indigeneity 
and authenticity, the ILK regarding nature is many times as endemic as the species and phenomena reco- 
gnised by ILK. 
The local and indigenous people have not only the knowledge regarding the individual species and 
habitats (e.g. Molnár 2014 mentioned that Hungarian herders from Hortobágy saline steppe had distin- 
guished at least 90 plant species and between 47-66 habitat types), but regarding also their time space 
behaviour and related trends. They have also encrypted substantial knowledge in the spiritual life in the 
form of rituals, beliefs, legends, taboo concepts (e.g. Colding, Folke and Elmqvist 2003:32 had provided 
the explanation and categorization of “ecological functions of social taboos”) etc. The beliefs relating the 
ILK are sometimes not accepted by dominant group of society, as documented e.g. by Šafárová et al. 
(2007), wise women of Carpathian region of the Czech Republic called „Goddess from Kopanice region” 
were persecuted by communist regime for their mystic healing practices using local herbs and related 
knowledge to cure illnesses or protect against bewitch. In the context of forest management, the concept 
of “sacred groves” practised in many regions and localities of the world seems to have very important role 
in land use sustainability as confirms for Kyrgyzstan sacred sites generally Samakov (2016). In this way, 
the ILK includes the traditional, by time verified perception and usage of carrying capacity, as described 
by Klubnikin et al. (2000) in the Siberian taiga case study (Altai). Concretely, regarding e.g. the Siberian 
pine, they have observed the multiuse resource management respecting the carrying capacity of forest to 
recover its ecosystems: 
“Stone pine, also called cedar or kedr (Pinus sibiricus), is considered a sacred tree by Altaians, and is a 
good example of the use of plants for traditional purposes. Each part of the tree can be used. The resin 
was used to make a chewing gum that helped to clean teeth. Seedlings were boiled and the infusion was 
used to rinse out a person’s eyes. Cedar nuts had many traditional uses; for example, chewing a handful 
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of nuts was thought to heal throat ailments, and nuts were used to produce cedar ‘ milk’ and butter. 
Cedars were protected, so that only dead trees that were already dried out were used for firewood. Living 
trees were treated as living forest capital and were not cut unless absolutely necessary, and only when 
they could be taken without damaging wildlife or other aspects of the taiga ecosystem.” 

 
Much more attention should be devoted to the ILK potential role in SDGs accomplishment and in achie- 
vement of sustainable development generally. The ILK application both in natural resources management 
(e.g. Molnár et al. 2016 or Colding, Folke and Elmqvist 2003) and in the land use planning seems to be  
(at least in the ECA region) still underestimated. There is limited number of studies describing the 
situation and importance of current or potential ILK usage in this region, e.g. in the management of the 
farming and forestry sustainability, as illustrated by Johann (2006) for the case of the Austrian Alpine 
cultural landscape or as described by Parrotta and Agnoletti (2007) in the frame of the “Traditional forest 
knowledge” concept used in Italy, in tourism sustainability management (e.g. Pásková and Dowling 2014 
analysing the ILK usage in European geoparks) or in so called medical ethnobotany documented e.g. by 
Pawera et al. (2016) for Kyrgyzstan mountains. 

* 
Seznam zdrojů: 
Colding, J., Folke, C. and Elmqvist, T. Social institutions in ecosystem management and biodiversity 
conservation. In: Tropical Ecology (2003); 44 (1), International Society for Tropical Ecology, pp. 25-41, 
ISSN 0564-3295. 
Johann, E. Traditional forest management under the influence of science and industry: The story of the 
alpine cultural landscapes. In: Forest Ecology and Management, Volume 249, Issues 1–2, no. 25 (2007), 
pp. 54-62. 
Klubnikin, K., Annett, C., Cherkasova, M., Shishin, M. and Fotieva, I. The Sacred and the Scientific: 
Traditional Ecological Knowledge in Siberian River Conservation. In: Ecological Applications 10, no. 5 
(2000), pp. 1296–1306 DOI: 10.1890/1051-0761(2000)010[1296: TSATST]2.0.CO;2. 
Molnár, Zs., Kis, J., Vadász, C., Papp, L., Sándor, I., Béres, S., Sinka, G. and Varga, A. 
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>Za udržitelné Česko na místní úrovni< 

- 12 - 

 

 

Šafárová B., Brožová, J. and Kažmierski, T. The Carpathian Convention and the conservation of cultural 
heritage in the region. Report from the meeting (26th June 2007), Zlín (Czech Republic). (accessed: 
01.03.2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



>Za udržitelné Česko na místní úrovni< 

- 13 - 

 

 

DIALOG O SOUCITU V POLITICE - MIGRAČNÍ POLITIKA V EVROPĚ2 

Utz Retter 
 
Formou přátelského dialogu společensky angažovaných vědců, před lety spolupracujících v oboru 
fyzikálních věd v akademických ústavech Německa a ČR, byly vysvětleny rozdíly ve vnímání 
migrační problematiky. 
Značná část německé inteligence zastává  křesťansko-demokratické a  křesťansko-sociální  postoje 
s důrazem na prioritu křesťanské pomoci bližním, do které (hlavně na počátku) zahrnuli masy 
migrantů zaplavující Evropu. Český „tvrdší“ postoj a nerovnoměrnost rozdělení migrantů přisu- 
zují nedostatku empatie, i na úrovni parlamentu – nikoli ekonomickým důvodům. Z české strany 
však nejde o xenofobní postoje, procento lidí se zahraničními kořeny je i v ČR poměrně vysoké. 
Jedná se hlavně o snahu řešit problémy v dlouhodobější perspektivě, vyžadující skutečnou integraci 
příchozích a hlavně skutečnou pomoc v původní domovině migrantů – na tom se lze nakonec 
jednoznačně shodnout a podporovat programy obou zemí v oblasti účinné rozvojové pomoci Africe. 

 

* 
Pro vysvětlení rozdílů mezi německou a českou 
migrační politikou je potřeba porovnat několik 
faktorů. 
1. Příčiny. V roce 2015 způsobila občanská 

válka v Sýrii doslova tsunami uprchlíků pře- 
lévající se do Řecka, Maďarska, Rakouska a 
nakonec k hranicím Německa. Angela 
Merkelová se rozhodla otevřít hranice uprch- 
líkům pro vstup do Německa. Byl to odvážný akt milosrdenství, za který zaslouží uznání – a ne kritiku. 
Po roce 2015 bylo věnováno mnoho úsilí snížení počtu migrantů vstupujících do Německa. V roce 
2017 jich bylo skoro stejně jako v roce 2014, to znamená, že migrační krize byla pod kontrolou. 
Kdyby se Angela Merkelová rozhodla zavřít v roce 2015 před uprchlíky německé hranice, migrační 
tsunami by postihlo přilehlé země. Pak by nebyly vyloučeny vážné konflikty mezi migranty a domá- 
cím obyvatelstvem. 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/angela-merkel-precarious-as-germany-refugee-row- 
intensifies 

2. Ženy v parlamentu: grafy ukazují, že členové Visegrádské skupiny – Česká republika, Polsko, 
Maďarsko a Slovensko – prakticky odmítají přijmout do svých zemí migranty. Jak vypadají parla- 
menty těchto zemí? Počet křesel obsazených muži je několikrát větší než těch pro ženy. Neúměrně 
nízké zastoupení žen může vést k zjevně nerozumným rozhodnutím parlamentu. Politici často trpí 
přeceňováním vlastních schopností a předvádějí své nafoukané maskulinní jednání. 

3. Může za to mentalita? Počet bezdomovců v Německu se blíží 1,2 milionu – v porovnání s 0,31 milionu 
v České republice. Počet nezaměstnaných v Německu je 2,21 milionu a v České republice jen 0,27 
milionu. Kde je ten velký soucit Němců – v porovnání s ostatními evropskými národy? 

4. Jde jen o ekonomické důvody? Neexistuje žádná úměrnost mezi finanční podporou migrantů (vztaženo 
na HDP) a počtem přijatých uprchlíků – s výjimkou Rakouska. 

5. Systematický přístup k budoucím řešením: Compact with Africa (CwA). Německo pomáhá migrantům 
v jejich domovských zemích. 
https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html 
G20 za německého předsednictví založila iniciativu CwA pro podporu soukromých investic v Africe, 
včetně infrastruktury. Hlavním záměrem CwA je zvýšit atraktivitu pro soukromé investory podstatným 
zlepšením makroekonomického, podnikatelského, obchodního a finančního rámce. Ke společnému 

 

2 Stručný obsah přednášky 
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https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html


>Za udržitelné Česko na místní úrovni< 

- 14 - 

 

 

úsilí se tak  povzbudí africké země přístupné  změnám, mezinárodní organizace  a bilaterální partneři   
z G20 i další… Koordinovat se mají reformní postupy specifické pro danou zemi s podporou 
odpovídajících politických opatření i s nabídkou investičních příležitostí pro soukromé investory. 
Iniciativa se řídí poptávkou a je otevřená pro všechny africké země. Od svého založení v roce 2017 
CwA budí velký zájem. K iniciativě se do současné doby připojilo dvanáct zemí: Benin, Burkina Faso, 
Pobřeží slonoviny, Egypt, Etiopie, Ghana, Guinea, Maroko, Rwanda, Senegal, Togo and Tunis. 

 
* 

 
DRUHÁ STRANA DIALOGU – PŘÁTELSKÁ ARGUMENTACE Z ČESKÉHO POHLEDU 
Závisí počty migrantů a nezaměstnaných jen na soucitu veřejnosti a na jejím vlivu na politiky? 
Anna Polášková 

 
1. Nedostatek soucitu? Trocha strachu a nacionalismu, to ano – ale také odpor vůči přemíře nařízení 

(třeba kvóty), což je český rys poměrně pochopitelný z historického pohledu. Pokud jde o celkové 
množství imigrantů, není na tom Česká republika nijak zle, se svými 7 % imigrantů v porovnání     
s 12 % jako průměrem Evropy. A podíl zaměstnanosti imigrantů u nás patří k nejvyšším na světě. 

2. Ženy v politice. Možná je ve východní a jižní Evropě nafoukané mužské (macho) chování běžnější 
a přispívá k drsnějším politickým rozhodnutím. Tuhle strohost by měly mírnit církve, charita a 
nevládní organizace. Chyběly však dostatečné pojistky k identifikaci těch, kteří jen cíleně zneuží- 
vali soucitu a zničili tak některé velkorysé projekty, hlavně církevní. 

3. Počty bezdomovců a nezaměstnaných jsou alarmující všude v Evropě. Je to ale možná spíš otázka 
krátkozraké ekonomické a vzdělávací politiky než soucitu. A s rostoucím počtem nově příchozích 
by měla být otázka vzdělání, hlavně celoživotního, řešena zodpovědněji. 

4. Proč  migranti  nezůstávají  v  ČR.  Základní  příčina  velmi  rozdílných   počtů  žadatelů  o  azyl    
v Německu a v České republice spočívá v jejich vidině okamžitého – a také budoucího – příjmu. 
Kapesné pro migranty a minimální mzda pro úspěšně integrované dělníky jsou v Německu 
trojnásobné v porovnání s Českou republikou. Nyní, v době všeobecné dostupnosti informačních 
sítí, je volba většinového směřování jasná. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

5. Česká republika také pomáhá v Africe, tj. u potenciálního zdroje humanitárních problémů. S cílem 
zmírnit  migrační  krizi,  bojovat  s  terorismem  a  s  pašováním  lidí,  podílí  se  Česká  republika  
v rostoucí míře na mezinárodní pomoci zemím Sahelu (Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánie a 
Niger). V roce 2018 přispěla ČR 4 miliony EUR na Fond pro Afriku, společný projekt OSN a států 
EU. 
https://www.radio.cz/en/section/news/czech-republic-to-contribute-four-million-euros-to-fund-for- 
africa 

6. Kromě toho pomáhá několik neziskových organizací samostatně v různých afrických zemích, 
zejména na poli zdravotní péče a vzdělání (zde přítomná SIRIRI pomáhá ve Středoafrické repu- 
blice, Centrum Narovinu v Keni, Člověk v tísni na mnoha místech). I když - český skeptik by 
poznamenal, že žádná pomoc nemůže dlouhodobě stačit pro rodiny se 17 dětmi, jak bylo vidět v 
prezentaci. 

 
Závěr: 
EU by se měla připravit na systematické a realistické řešení humanitárních krizí – a především se  
snažit předcházet kritickým situacím už vně Evropy. U všech příchozích, kteří už jsou v EU, i pro lidi 
dosud strádající v domovských zemích, ať už děti nebo dospělé, by mělo být mnohem víc pozornosti 
věnováno skutečně cílené a účelné pomoci a vzdělání. 

 
* 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics
https://www.radio.cz/en/section/news/czech-republic-to-contribute-four-million-euros-to-fund-for-africa
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A DIALOGUE ON THE MERCY IN POLITICS - THE REFUGEE POLITICS IN EUROPE3 

Utz Retter 
 
Differences in perception of migration problems in Germany and in the Czech Republic were 
explained in the form of a dialog between socially engaged scientists, cooperating years ago in 
academic institutes of physics in both countries. 
A large part of German intelligence holds Christian-democratic or Christian-social views, empha- 
sizing priority of Christian help to others - including (especially at the beginning) masses of 
migrants flooding Europe. Czech “tougher” attitude and uneven distribution of migrants were 
attributed to a lack of empathy even at the parliament level – and not to economic reasons. At the 
Czech side, however, xenophobic attitudes can hardly be blamed since the percentage of people with 
foreign roots is relatively high even in CR. It is mainly an effort to solve problems in farther 
perspective demanding real integration of newcomers and first of all real help in the countries of 
migrants´ origins. Finally, an unambiguous agreement was found – to support programs of both 
countries in efficient development aid to Africa. 

* 
Several important items should be compared to explain differences between German and Czech refugee 
politics. 
1. The reasons. In 2015 the civil war in Syria led to a tsunami of refugees extending to Greece, Hungary, 

Austria and finally to the border of Germany. Merkel decided to open the border for the refugees to 
come into Germany, a courageous act of compassion. She deserves recognition for that - and not critics. 
After 2015, a lot of activities were devoted to reduce the number of refugees attaining Germany. In 
2017, this number was nearly that of 2014, that means the refugee crisis was under control. 
If Merkel did decide to close the German border toward the refugees in 2015, the refugee tsunami 
would have penetrated into the adjoining countries. Serious conflicts between the refugees and the 
populations of the adjoining countries would have been not ruled out. 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/angela-merkel-precarious-as-germany-refugee-row- 
intensifies 

2. Women in the parliament: statistics show that members of the Visegrad Group - the Czech Republic, 
Poland, Hungary and Slovakia - practically refuse to take refugees into the country. In the parliaments 
of these countries -the number of seats of men is several times larger than that of women. In the other 
countries of EU, this number is only two times larger. The underrepresentation of women can lead to 
obviously unreasonable decisions of the parliament. Politicians suffer often from over-estimation of 
their own abilities and demonstrate a macho-like behavior. 

3. Is the mentality guilty? The number of persons in Germany who are homeless amounts 1.2 million 
compared to that in Czech Republic - of 0.31 million. The number of persons in Germany who are 
unemployed amounts 2.21 million and in Czech Republic only 0.27 million. Where is the large mercy 
of the Germans compared to other European countries? 

4. Only economic reasons? There exists no proportionality between the financial support for the refugees 
and the number of refugees taken in - with the exception of Austria. 

5. A systematic approach to future solutions – the compact with Africa: Germany helps refugees in their 
homelands. https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html 
The G20 Compact with Africa (CwA) was initiated under the German G20 Presidency to promote 
private investments in Africa, including in the infrastructure. The CwA’s primary objective is to increa- 
se the attractiveness of private investments through substantial improvements of the macro, business 
and financing frameworks. It brings together reform-minded African countries, international organiza- 
tions and bilateral partners from G20 and beyond …to coordinate country-specific reform agendas, to 
support respective policy measures and to advertise investment opportunities to private investors. The 

 

3 Abstract - content of the lecture 

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/angela-merkel-precarious-as-germany-refugee-row-intensifies
https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html
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initiative is demand-driven and open to all African countries. Since its launch in 2017, the CwA has 
sparked great interest. So far, twelve African countries have joined the initiative: Benin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Egypt, Ethiopia, Ghana, Guinea, Morocco, Rwanda, Senegal, Togo and Tunisia. 

 
* 

 
THE OTHER SIDE OF THE DIALOGUE – FRIENDLY OBJECTIONS, THE CZECH VIEW: 
Anna Polaskova 

 
1. The lack of compassion? Some fear and nationalism, yes – but also an opposition against too many 
commands (like quotas), a feature understandable from the historical point of view. As for the overall 
amount of immigrants, the Czech Republic is not bad, having 7 % of immigrants, compared to 12 % as 
the EU average. And the employment rate of immigrants belongs to the highest worldwide. 
2. Women in the politics. Perhaps the macho-behavior is still more wide-spread at the East and the South 
of Europe and contributes to more tough political decisions. Churches, charities and NGO´s mitigate the 
severity. There were, however, no sufficient safeguards to unmask those who intended only to misuse the 
compassion and who spoilt some generous programs, namely those of churches. 
3. Numbers of homeless and unemployed people all over Europe are alarming. It is, however, more a 
question of a shortsighted economic and educational politics than of the mercy. And with the amount of 
newcomers - namely education, throughout the lifespan, should be solved more responsibly. 
4. Why they do not stay in the CR. The basic reason of very different amounts of asylum seekers in 
Germany and in the Czech Republic lies in their vision of immediate and also of the future income. The 
amounts of the pocket money for migrants and the minimum wages of successfully integrated workers 
are triple in Germany, compared with the Czech Republic. Now, in the time of widespread information 
networks, the optional direction of the majority is clear. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 
5. The Czech Republic also helps in Africa, i.e. in a potential source of humanitarian problems. In order 
to help stem the migrant crisis, fight terrorism and people smuggling, the Czech Republic takes part in 
increasing aid to the Sahel countries (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, and Niger). In 2018, the CR 
contributed 4 million euros into the Fund for Africa, a project common for UN and EU countries. 
https://www.radio.cz/en/section/news/czech-republic-to-contribute-four-million-euros-to-fund-for-africa 
6. In addition, several NGOs help separately in various African countries, namely in the fields of health- 
care and education (SIRIRI - present here - helps in the CAR, Centre Narovinu in Kenya, People in Need 
in many places). However, a Czech sceptic would notice, that no help could be sufficient for families 
with 17 children, as shown in the presentation. 

 
Conclusions: 
EU should be prepared for systematic and realistic solution of humanitarian crises – and first of all try to 
prevent critical situations outside Europe. For all newcomers already in the EU and for suffering people 
still in their home countries, children as well as adults, much more attention must be paid to the really 
purposeful help and education. 

*** 

https://www.radio.cz/en/section/news/czech-republic-to-contribute-four-million-euros-to-fund-for-africa
https://www.radio.cz/en/section/news/czech-republic-to-contribute-four-million-euros-to-fund-for-africa
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GLOBÁLNÍ SVĚT, CHUDOBA, MIGRACE - MÁ SMYSL POMÁHAT V AFRICE?4 

Zkušenosti české neziskové organizace, která se angažuje od roku 2006 ve Středoafrické republice. 
Ludmila Böhmová 

 
Dobrou  zprávou  je  rozhodně  to,  že  k  pokroku  v  globálním  světě  směrem  k  lepšímu  zdraví   
a bohatství v horizontu posledních desetiletí došlo. Aktuálně žije na světě v extrémní chudobě 
historicky nejmenší počet lidí. V průběhu 20. století se snížil počet obyvatel žijících v extrémní 
chudobě z 59 % na pouhých 19 %. Nicméně téměř 800 milionů obyvatel planety stále strádá. 
Ke zlepšování kvality života i té poslední necelé miliardy lidí ale může přispívat každý z nás, pokud 
si uvědomíme naši osobní spoluodpovědnost za stav světa a to i v kontextu současné migrační krize. 

 
The globalized world, the poverty, the migration – makes it sense to help in Africa? 
A good news is that a real progress towards a better health and the welfare has been achieved globally 
in the last decades. Up to date, the historically lowest number of people live in the extreme poverty. 
During the 20th century, the share of people living in the extreme poverty dropped from 59 % to mere 
19 %. Nevertheless, 800 million inhabitants of our planet still suffer. 
Each of us may become engaged in improving the life of the last nearly billion of people if we realize 
our personal responsibility for the state of the world – also in the context of the present migration crisis. 
Every underdeveloped state which has chosen the education as its priority – has bet on the best card. 
To learn more, open, please https://siriri.org/en/y 
https://siriri.org/en/learning-through-play-in-central-african-republic/ 

 

* 
Pokud víme, že snížení extrémní chudoby 
ve světě je objektivní skutečnost, může- 
me si položit otázku, jak se to povedlo? 
Co ke zlepšení vedlo? Ale můžeme klást 
otázky i sami sobě – jak se žije nám zdra- 
vým a bohatým v globálním světě, ve 
kterém jsou stále země, kde nejčastější 
příčinou úmrtí dětí do 5 let jsou průjmová 
onemocnění, respirační choroby a malárie 
Ve 21. století dobře léčitelné nemoci. 
Může žít zdravý a bohatý člověk spoko- 
jeně v nezdravém světě? Nemůže vyléče- 
ní Afriky přispět i k vyléčení naší (evrop- 
ské) společnosti – která je možná trochu 
sobecká,    uzavřená    a    málo solidární? 
Pomáháme-li jim, pomáháme vlastně i sobě. V zemích, kde je extrémní chudoba, totiž netrpí jen tamní 
obyvatelé, ale jsou to globálně rizikové oblasti i pro okolní svět. Z těchto zemí se mohou nekontrolovaně 
šířit různé epidemie a občanské války vedoucí k migraci obyvatel. Občanské války navíc vedou k nutnosti 
zastavit v zasažených oblastech do té doby dobře fungující udržitelné projekty. Chaotická situace je pak 
živnou půdou i pro terorizmus a pytláctví. 
Existuje řada konkrétních příkladů kreativní a efektivní pomoci ať už ze strany bohatých zemí či jedno- 
tlivců. Tyto příklady mohou sloužit jako inspirace. Pomáhat se dá totiž překvapivě i s docela malými 
prostředky, pokud se to dělá dobře. Podpora každého odborníka může být důležitá a každý může pomoci 
dle svých schopností – jinak bude pomáhat stavař, jinak odborník třeba na zemědělství. Výjimečný 

 
4 Stručný obsah přednášky 

https://siriri.org/en/learning-through-play-in-central-african-republic/
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charakter má pomoc zejména lékařů, zdravotníků a učitelů. 
Každý nerozvinutý stát, který si jako svou prioritu zvolil rozvoj vzdělání, vsadil na tu nejlepší kartu. 
Kvalitní vzdělání je přímo dálnicí k všestranné prosperitě každé země. Jako konkrétní příklad toho, jak  
lze přispívat ke zlepšování kvality života, může posloužit zkušenost neziskové organizace SIRIRI, která  
se jako jediná česká nezisková organizace angažuje ve Středoafrické republice (SAR). Ta je oficiálně 
označována jako tzv. zhroucený stát. Stav negramotnosti v této subsaharské zemi patří k nejhorším na 
světě. Pedagogové z týmu SIRIRI proto využili své dlouhodobé kvalifikované znalosti z této země, 
kontakty s respektovanými klíčovými lokálními partnery a ve spolupráci s místními středoafrickými 
učiteli vytvořili vzdělávací program, který je „ušitý na míru“ konkrétní situaci v dané zemi. Program je 
inspirovaný myšlenkami J. A. Komenského, proto se jmenuje Škola hrou ve Středoafrické republice. Zní 
to neuvěřitelně, ale malí středoafričtí prvňáčci se dosud, téměř 60 let po odchodu francouzských koloni- 
zátorů, neučí ve svém mateřském jazyce sango, ale ve francouzštině, které nerozumí. Své vzdělávání tedy 
děti v první třídě zahajují nesmyslným mechanickým memorováním a opisováním francouzských textů, 
jejichž smysl nechápou. A přitom existuje vládní dekret, který výuku v sangu (druhém úředním jazyku     
v SAR kromě francouzštiny) schválil na prvním stupni základní školy už 15. 1. 1965. 
Odborníci spolupracující se SIRIRI vytvořili vzdělávací program a od roku 2015 každý rok organizují v 
SAR interaktivní kurzy, při nichž dobře připravení evropští dobrovolníci učí středoafrické učitele učit 
hravě, smysluplně, kreativně a především v sangu. Vyškolení učitelé pak dostávají pomůcky, které se 
naučili při školeních používat. Nejvýznamnější novou pomůckou je historicky první moderní ilustrovaný 
slabikář v sangu „Abc na yanga ti sango“. Jakmile malí školáci zvládnou techniku čtení v mateřském 
jazyce, nemají problém pokračovat ve vyšších ročnících formou bilingvní výuky, protože v mnoha afric- 
kých státech je běžné, že druhým úředním jazykem bývá angličtina nebo francouzština. Z nečekaných 
úspěchů malých prvňáčků jsou v SAR ohromeni učitelé, rodiče dětí, inspektoři i ministerští pracovníci. 
Nový styl práce baví učitele i děti, protože jde o smysluplnou činnost. Malá nezisková organizace za čtyři 
roky vyškolila téměř 700 středoafrických učitelů a asi 60 tisíc žáků se učí moderním efektivním stylem. 
Za tento program byla SIRIRI oceněna na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v roce 2018 Českou rozvo- 
jovou agenturou za naplňování Cílů udržitelného rozvoje, k nimž se na půdě OSN zavázala i Česká 
republika. 
Je to jistě zrnko písku v marasmu země, která stále figuruje v mnoha srovnáních v alarmujících tzv. „čer- 
vených číslech“. Z celkového počtu 4,5 milionu obyvatel SAR trpí podle údajů OSN z let v 2015–2017 
podvýživou 2,8 milionu, což je 56 %. Podvýživou trpí 4 z 10 dětí, 63 % obyvatel země je závislých na 
humanitární pomoci. OSN uvádí, že v roce 2018 připadal na tisíc středoafrických obyvatel 0,048 lékaře. 
Pokud jde o specialisty v zemi, která je rozlohou srovnatelná s Francií a Belgií dohromady, exis-tuje 
svědectví středoafrických zdravotníků z jara 2018 o následujících počtech: v zemi jsou 4 oční lékaři 
(všichni jen v hlavním městě), 5 pediatrů, 6 chirurgů, 7 gynekologů, 1 ortoped, 2 neurologové, 1 psychiatr 
a 1 zubař. SIRIRI podpořila díky darům individuálních dárců dokončení studia dvou mediků, nyní ze 
stejných zdrojů zajišťuje stipendia pro 14 vysokoškolských studentů, z nichž dva studují medicínu. Je to 
jistě jen kapka v moři, ale moře se skládá právě z těchto drobných kapek. Na organizaci SIRIRI lze 
ilustrovat, že i v téměř beznadějné situaci tohoto nefungujícího afrického státu lze najít malé skuliny 
naděje, do kterých stojí za to investovat energii a tím zlepšovat kvalitu života těch, se kterými žijeme na 
společné planetě. I relativně malá nezisková organizace může účinně a efektivně pomáhat. Ovšem alfou a 
omegou jsou ony klíčové otázky, na které právě dobře slyší početný tým dobrovolníků i dárců SIRIRI: – 
Týkají se i mě osobně globální témata, extrémní chudoba ve světě a migrace? 
Medicínu i v SAR dělají lékaři a zdravotníci se stejným nasazením, zápalem a odpovědností jako kdekoli 
jinde v rozvinutém světě, jen v nekonečně těžších podmínkách. I v oblasti medicíny nebo ochrany život- 
ního prostředí či jiných oblastí možná existuje ten symbolický „slabikář“, jako ten, který přinesl skuteč- 
nou revoluci  do vzdělávání středoafrických prvňáčků. Někdy nemusí jít v rozvojovém světě jen o drahé   
a složité operace a projekty, ale život může zachraňovat i jednoduchá medicína. Obě klíčové oblasti lze i 
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spojit: podporu medicíny a vzdělání a přispívat např. na stipendium aktuálně studujících středoafrických 
mediků. Možností, jak prakticky vyjádřit solidaritu a sounáležitost s lidmi, kteří žijí v extrémní chudobě, 
je jistě mnoho a člověk sám hned do Afriky ani odcestovat nemusí. 
Máme dost důvodů k optimistickému pohledu na budoucnost světa. Ale proto, že se v současné době 
mnohé nedělá dobře, otevírají se tím každému z nás ohromné příležitosti podílet se na zlepšení kvality 
života těch 800 milionů lidí na světě, které život žitý v nedůstojných životních podmínkách, vyhání z 
jejich domovů. 

Škola hrou v SAR od roku 2015–2018: 
· cca 700 učitelů bylo vyškoleno v moderních kreativních metodách práce 
· cca 60 tisíc dětí se učí v mateřském jazyce sango a používají slabikáře, kterých do SAR dovezla SIRIRI 
přes deset tisíc kusů 
· kolem programu Škola hrou se angažuje početný evropský tým dobrovolníků z řad studentů i odborníků 
. zdravotní podporu týmu školitelů, kteří vyjíždějí každoročně do SAR, poskytuje nezištně několik lékařů 
· cena tisku slabikáře vychází cca na dvě EURA, pomáhat tedy lze i za relativně málo peněz 
· českého „Billa Gatese“, který se rozhodl prověřený a dobře fungující vzdělávací program finančně 
podpořit, se zatím SIRIRI najít nepodařilo, program je proto stále financován z 80 % pouze z darů 
individuálních dárců, což jeho potenciál ve Středoafrické republice limituje. 

 

*** 
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Z KOSOVA DO STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ EVROPY 
Role vzdělání a vědy při integraci nově příchozích do evropských zemí 
Rona Karahoda 

 
Osobní zkušenosti PhD. studentky farmacie, která své vzdělání získávala napříč Evropou. Kromě 
přínosu nových přístupů a myšlenek v místech svého působení přispívají zahraniční studenti a 
mladí vědci k šíření znalostí a obecného povědomí o krásách, historii a současnosti své rodné země. 
V problematice migrace jako přirozeného jevu jsou zdrojem pochopení a tolerance – a živým 
důkazem významu vzdělání. Do vědy přináší spolupráce mnoha národností čerstvou energii. 
Rona úspěšně pracuje a publikuje v týmu zkoumajícím prostup léčivých látek placentou. 

 
From Kosovo to Central/Western Europe 
Role of education and science in integration of newcomers to European countries 
Personal experience of a Ph.D. student of pharmacy who has been getting her education across 
Europe. In addition to the benefits of new approaches and ideas at the places of their study, inter- 
national students and young scientists spread the knowledge and general awareness of  beauties, 
history and the present of their home country. As for the issue of migration as a natural phenomenon, 
they are a source of understanding and tolerance – and a living proof of the importance of education. 
For science, cooperation of many nationalities brings fresh energy. 
Rona successfully works and publishes in a team studying the transport of medicinal substances 
through placenta. 

* 
Kosovo 
Landlocked in the center of Balkans 
Population: cca 2 million 
Ethnicity: 92% Albanians, 3% Serbians, 2% Turks 
Official languages: Albanian, Serbian 
Religion: 90% Muslim, 5% Catholic, 3% 
Orthodox 
Currency: Euro (€) 
Youngest European country; Independence 17th 

Feb 2008¨ 
 

Do you know, that 
First female president in Balkan 
Homeland to Rita Ora, Dua Lipa, Majlinda Kelmendi, Bebe Rexha, Taulant & Granit Xhaka, Arta 
Dobroshi, Xherdan Shaqiri 

 
Brief timeline of Kosovo history 
13-14 th century: Kosovo center of Serbian empire 
1389: Ottoman forces seize control of the region 
1455-1912: Kosovo part of the Ottoman Empire 
1912: Serbia regains control of Kosovo from Turks 
1945: Kosovo becomes part of Yugoslavia 
1969-70: The University of Prishtina was founded 
1980s: Inter-ethnic tensions, reduced autonomous status 
1990: Albanian legislators declare Kosovo independent from Serbia 
1998-9: Kosovo war 
1999: NATO intervenes to end the conflict 
2008: Kosovo declared Independence 



>Za udržitelné Česko na místní úrovni< 

- 21 - 

 

 

 

Migration 
Globalisation x Upkeep of national identity 
Social inclusion, integration of ethnic and religious minorities 

 
Barriers 

 Psychological 
 Physical Social and economical 
 Cultural 
 Religious 
 Political 
 Media manipulation 

 
How can education and science help? (My story) 
2008: Applications sent to several high schools in the UK 
2009-2011: A level studies at Seaford College…. Graduated with honors 
2011: Accepted at 5/5 universities applied in the UK…High fees (due to the non-EU status) unable to be 
covered fully by any scholarship 
2011: Application sent to several universities in Europe…Accepted at the Faculty of Pharmacy in Hradec 
Kralove, Charles University 
2011-2016: Pharmacy studies at the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University 
Graduated with honors 
2016-current: Doctoral studies at the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University 

 
Currently: Part of the Placenta Team 
Focus on: 
 Serotonin transport across the placenta 
 Tryptophan metabolism within the placenta 
 Effect of inflammation/antidepressants on the above 

Private life: friendships created 
 
Conclusions: 
Migration is a natural phenomenon 
Education, namely a higher one, can make migration useful and 
completely acceptable for all 
In science, cooperation of many nationalities brings new ideas and 
fresh energy 
Mediated information on migrant´s home country improves 
understanding and tolerance in Europe 

 
*** 
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Zelená západní clona Hradce Králové/ Green West-Curtain of Hradec Kralove 
13. června 2019, Knihovna města Hradce Králové 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/zelen-zpadn-clona-hradce-krlov 

Seminář k návrhu zelené západní ochranné clony města Hradec Králové, která by chránila obyvatele před 
prachem a emisemi, a zároveň sloužila jako jeden z adaptačních opatření na probíhající klimatickou 
změnu a celkově přispěla k udržitelnému rozvoji krajského města a jeho okolí. 
 
A seminar was devoted to a proposed design of a greenery shielding belt at the West side of Hradec 
Kralove, intended to protect residents from dust and emissions. In could serve both as one of climate 
change adaptation measures and a contribution to the sustainable development of the region capital and 
its surroundings. 

Název Přednášející Výstupy 

Návrh na zalesnění části pozemků západně od 
města Hradec Králové k ochraně proti hluku a 
prašnosti 

Ing. arch. Martin Říha prezentace (website) 
článek 

Zelený okruh. Třetí okruh kolem Hradce Králové, 
tentokrát pro pěší a cyklisty, ale i pro vše živé a 
nemotorizované… 

Ing. arch. Pavel Zadrobílek článek 

Výfukové emise spalovacích motorů a jejich vliv 
na ovzduší a lidské zdraví. Spalovací motory ve 
městech: Zakázat, nebo rozumně využívat? 

doc. Michal Vojtíšek, 
M.Sc., Ph.D. 

článek 

1. dopis vč. STUŽ vedení města HK z 2. 4. 2019 
2. odpověď magistrátu HK z 21. 6. 2019 

 přílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/projekt-udriteln-evropa-pro-vechny
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/zelen-zpadn-clona-hradce-krlov
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/zelen-zpadn-clona-hradce-krlov
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NÁVRH NA ZALESNĚNÍ ČÁSTI POZEMKŮ ZÁPADNĚ OD MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 
K OCHRANĚ PROTI HLUKU A PRAŠNOSTI 
Martin Říha 

 
Přednesený příspěvek se zaměřil na ochranu města Hradec Králové před prachem a hlukem z nově 
budované dálnice D 11 a stávajících silnic I/33 a II/333 a z orné půdy mimo vegetační období západ- 
ně od města vytvořením zeleného pásu podél obou komunikací a doplněním lesních porostů, luk, 
pastvin a mokřadů v rozsáhlých polích bez zeleně západně od města jako součástí budoucího zele- 
ného prstence kolem celého města. Popsal možné přínosy pro místní zemědělce a obyvatele, 
mikroklima, čistotu ovzduší, jímání srážek a udržení půdní vlhkosti, pro obnovu biodiverzity a 
ekologické stability krajiny a zlepšení jejího rekreačního využití a možnost produkce energetických 
dřevin na zemědělské půdě1. 

 
Proposal for afforestation of part of the land west of the city of Hradec Králové to protect against noise 
and dust. 
The author introduced to participants a draft of designed changes of the landscape on western side of 
Hradec Králové, which would protect the town and its inhabitants against dust blown from arable  
fields at times without vegetation, and also from noise and pollutants emitted by road traffic on the 
highway D 11 and roads I/33 and II/333. Those changes consist of creating a strip of forests along 
these roads, and of interconnecting parts of forests, meadows, pastures, orchards and wet grounds,  
now isolated among arable fields, to larger naturally continuous units. These changes would create a 
first part of the future "green belt" around the whole town. It could bring many benefits for local 
farmers  and  inhabitants,  for  environment,  fresh,  clean  and  wet  air,  retaining   rain   and   
keeping underground water, maintaining soil humidity, and also for renewal of biodiversity and 
ecological stability of that landscape, for recreation opportunities. The new chance for the local 
farmers is the possibility to produce energetic plants. 

 
* 

Město Hradec Králové je v současnosti extrémně zatíženo hlukem a emisemi škodlivin včetně prachu       
z tranzitní kamionové dopravy. ale  také prašností,  způsobenou mimo  vegetační  období větrnou  erozí    
z polí na návětrné jihozápadní a severozápadní straně od města. Prašnost ve městě je tak vysoká, že je 
Hradec Králové uváděn mezi nejvíce zatíženými městy celé Evropy. Zátěž přenesená ze stávající silnice 
I/33 na budovanou dálnici D 11, vedené souběžně, se zvýší, zůstane i část dopravní zátěže na stávající 
silnici I/33. Zvýší se množství emisí škodlivin do ovzduší ze silniční dopravy na západní návětrné straně 
města. Zátěž prachem z polí by se bez opatření v krajině západně od města nezměnila a sčítala by se se 
zátěží ze silniční dopravy. Jako zásadní pro zlepšení této situace je přetvoření krajiny i osídlení západně 
od města formou ochranných zelených lesních pásů kolem obou těchto komunikací a na jihu i kolem 
silnice II/333 u Libišan, a vytvoření masivnějšího lesního komplexu scelením dosud roztříštěných lesíků a 
lesů kolem Nechanic. Tato změna by městu, přilehlým obcím západně od něj, obyvatelům a vlastníkům 
pozemků přinesla hned několik užitků. 
Jednak by se zabránilo tlaku na zástavbu „volných“ pozemků podél silnic I/33, II/333 a dálnice D 11 prů- 
myslem, sklady, logistickými centry a dalšími zařízeními, což je „mor“, provázející všechna větší města 
při významných mezinárodních silničních tazích, který přitahuje další dopravní zátěž, hluk a emise 
škodlivin. Pozemky by zůstaly dnešním majitelům, kteří by jen vyměnili současný každoroční výnos ze 
zemědělské produkce za odložený výnos z lesních porostů nebo z pěstování energetických dřevin. Zales- 
nění nevylučuje v budoucnu změnit pozemky opět na zemědělskou půdu. Zalesnění by přispělo i ke 
zvýšení půdní úrodnosti organickou hmotou. Lesní porosty tvoří účinnou aerodynamickou brzdu laminár- 

 

1 Zkrácený obsah vystoupení (souhrn) z předmětného semináře 
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nímu proudění vzduchu a víření prachu z orné půdy bez vegetace. Přitom právě při rostoucím suchu, 
souvisejícímu s globálními klimatickými změnami, bude větrná eroze čím dál větší hrozbou i pro samotné 
zemědělce a jejich polnosti, pokud se nevrátí ke hnojení organickými hnojivy – chlévskou mrvou. Zatím- 
co na jihovýchod od města již takovou brzdu tvoří rozsáhlé městské lesy, na severozápadě taková brzda 
větrů zatím chybí. Lesní porosty podstatně lépe zachycují, akumulují a udržují v čistotě srážkovou vodu, 
zpomalují její odtok z území a přispívají tak k udržování hladiny podzemní vody pro vegetaci i pro 
prameny a studny pro přilehlou zástavbu. Krajina západně od města Hradce Králové, dnes představující 
pro lidi, ptactvo i zvířata špatně prostupnou „agrární poušť“, by se změnila na krajinu podstatně pestřejší, 
ekologicky stabilnější, s příjemnějším vlhčím a chladnějším mikroklimatem, esteticky působivější a lépe 
obyvatelnou. Rekreačně hodnotná pestřejší krajina by byla dostupná z okolních menších obcí i ze západní 
části Hradce Králové, jako jsou Kukleny, Březhrad, Pražské Předměstí, pro kterou jsou Městské lesy na 
jihovýchodě pro každodenní rekreaci příliš vzdálené. Přeměna porostů západně od krajského města by se 
stala i příspěvkem ke snaze obnovit pestrost krajiny, obnovit stanovištní podmínky pro dříve běžné druhy 
půdních organizmů, hmyzu, motýlů, opylovačů, ptáků a drobné zvěře, zvýšit její ekologickou stabilitu      
a schopnost zadržovat vodu. Ve vhodných profilech drobných vodotečí by mohly být zřízeny i malé 
rybníky nebo suché poldry pro záchyt přívalových srážek. 
Navrhuji proto zalesnění mezi silnicí I/33, dálnicí D 11 od Libišan a Čeperky na jihu po Neděliště a Lo- 
chenici na severu. Kromě tohoto pruhu by bylo žádoucí mezi Čeperkou a Březhradem zalesnit i část 
pozemků východně od silnice II/333 a západně od Pohřebačky, a také pozemky západně od dálnice D 11  
v pruhu širokém minimálně 50 - 70 m, nebo optimálně mezi dálnicí a vedením vn 110 kV mezi Praska- 
čkou na jihu a Všestary na severu. Také mezi mimoúrovňovou křižovatkou dálnice D 11 kolem Světí až 
po Neděliště by měl být zalesněn pruh i západně od dálnice k ochraně těchto sídel před hlukem. Toto 
funkční minimum by bylo účelné rozšířit o propojení zatím oddělených ostrůvků lesa dál na západ do 
souvislejší plochy zejména s využitím údolnic tamních drobných vodotečí. Navrhuji propojení  pásu 
kolem dálnice podél Chaloupské svodnice s lesy kolem Charbuzic s propojením i západně od Stěžírek. 
Propojeny novým zalesněním by mohly být lesní komplexy mezi Radíkovicemi a Hrádkem u Nechanic. 
Zalesněním údolí Bystřice kolem Kunčic a Zvíkova by vznikla souvislá lesní plocha s výrazným, západní 
větry brzdícím účinkem, která by výrazně snížila rizika větrné eroze na plochách orné půdy západně od 
města, zastínila by větší plochu proti odparu vody kolem drobných vodotečí a zlepšila vsakování srážko- 
vých vod, jejich akumulaci, ale i bilanci místních vodních zdrojů přilehlých sídel. Vznikl by nový účinný 
prvek územního systému ekologické stability krajiny regionálního významu, prostředí mnohem mikro- 
klimaticky příznivější pro přilehlé obce vyšší vlhkostí a nižší letní teplotou ovzduší, s nižší prašností         
z polí na podzim po sklizni a na jaře před vzejitím nových plodin. Zvýšila by se atraktivita území pro 
místní i příměstskou rekreaci obyvatel zdejších obcí i přilehlých částí zástavby Hradce Králové - 
především Kuklen, Březhradu a Pražského Předměstí. 

Ač se tento námět může jevit příliš odvážným a obtížně realizovatelným, taková změna by přinesla tolik 
pozitiv a plnila tolik účelů, že rozhodně stojí za to pokusit se ji vyjednat jak s obcemi a obyvateli obcí 
západně od Hradce Králové, s vlastníky dotčených pozemků, tak s orgány samotného města Hradec 
Králové, s orgány státní správy pro územní plánování, ochrany  životního prostředí, ochrany  ZPF,  lesů    
a vodního hospodářství. Pro příklady podobných řešení se lze poučit např. z okolí velkých měst v SRN, 
jako je Frankfurt nad Mohanem, kde dálnice kolem vedou lesy a o blízkosti města svědčí jen směrové 
ukazatele u křižovatek. Je k tomu ale zapotřebí společná vůle občanů a celé veřejné správy, aby se prosa- 
dil nejen veřejný zájem, ale ochránily i dlouhodobé zájmy vlastníků, především samotné vlastnictví těchto 
pozemků bez vnějších tlaků na zástavbu. Zde je možné hledat onen žádoucí průsečík zájmů soukromých i 
veřejných. 
V Hradci Králové 24. dubna 2019 

*** 
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Z E L E N Ý O K R U H 
TŘETÍ OKRUH KOLEM HRADCE KRÁLOVÉ, TENTOKRÁT PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, ALE I 
PRO VŠE ŽIVÉ A NEMOTORIZOVANÉ… 
Pavel Zadrobílek 

 
Přednesený příspěvek představil hlavní myšlenku soutěžního návrhu na nový územní plán města 
Hradce Králové, kterou je vytvoření zeleného okruhu. Návrh získal díky této myšlence v soutěži 
druhé místo. Žijeme ve společnosti, která si uvědomila, že plánování měst není jen určování 
zastavitelných ploch a návrh infrastruktury zajišťující jejich obsluhu. Hradec Králové je městem, 
kde jsou tyto urbánní funkce založeny plánovitě kvalitně. Žijeme v době, která si uvědomuje nut- 
nost kultivace a rozvoje „přírodních“ hodnot ve městě. Vždyť k základním požadavkům novodo- 
bého územního plánování patří udržitelný rozvoj. Ten spočívá ve vyváženém vztahu příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství jeho obyvatel. Návrh „pří- 
rodních“ funkcí má být napříště rovnocennou složkou rozvoje města. Již od Gočárova plánu 
Hradce Králové hraje zeleň významnou roli ve formování města. Její smysl je však přesto dosud 
chápán spíše jako estetizační, doplňkový k funkcím „urbánním“. Příspěvek ozřejmil, že tato idea 
vytváří zelený skelet jako rozsáhlý multifunkční systém přírodních a přírodě blízkých ploch a řeší 
několik problémů města současně. Zelený okruh by se také mohl stát konkrétním příspěvkem 21. 
století, jakousi novou přidanou hodnotou, ke 100 let starému radiálně okružnímu konceptu města, 
kterému jsme si zvykli říkat Salón republiky. 

 
Green belt – the third ring road encircling Hradec Kralove, this time for pedestrians and cyclists, as 
well as for all living non-motorized creatures... 
In this contribution to the debate, the main idea of a competition design was introduced for the new 
urban zoning planning of Hradec Kralove – defining a ring road incorporated in the greenery. Thanks 
to this idea, the competition project won second place. Our present society has finally realized that the 
true meaning of the urban planning lies not only in allocating buildable areas and adding an 
infrastructure for providing services. Hradec Kralove is a city with high quality planned and 
established urban functions. We live in time demanding cultivation and development of “natural” 
values. Inevitably, any modern urban zoning planning includes sustainable development ideas. To meet 
them, balanced relationships are required between favorable environment, economic development and 
community cohesion. A project of future “natural” functions should become an equally valuable 
component of city development. The greenery played an important role already in Gocar´s plan of 
Hradec Kralove, forming the character of the city. Nevertheless, to this day, it is understood first of all 
as an esthetic supplement to urban functions. It was obvious from the lecture that the planned green 
structuring would create a multifunctional system of natural or close-to nature areas and it could thus 
solve simultaneously several problems of the city. This green circuit might become a specific 
contribution of 21st century to the 100 years old radially circular concept of the city we proudly call  
The Salon of the Republic. 

* 
 
Navržený zelený skelet se skládá z radiálních pásů a vnějšího okruhu: 
RADIÁLNÍ PÁSY 
Jedná se o pásy území s převahou přírodních prvků koncipované jako lesoparky, vybavené kvalitní 
cykloturistickou infrastrukturou s návazností na lehké formy sportovně rekreačních ploch. Pásy pronikají 
ve své přírodní podobě co nejhlouběji do zastavěného území. V dobře dostupných místech napojují cyklo- 
turistické trasy na nemotorovou dopravní síť. Jeden takový prostor v Hradci Králové už existuje. Je jím 
lesopark na Moravském předměstí. Cykloturistická stezka zde zatím chybí, ale uvedený příklad ukazuje, 
že již 150 m široký pás zeleně dokáže vytvořit příjemné přírodní prostředí. Obyvatelé Moravského před- 
městí se díky lesoparku, bez nutnosti použití auta a bez dlouhého cyklistického dobrodružství průjezdem 
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města, přesunují do partií příměstské krajiny. Navržené radiální pásy jsou umístěny na plochy dnes neza- 
stavěné a většinou i těžko zastavitelné. Jedná se především o zátopové oblasti větších i menších vodních 
toků a ploch (Labe, Orlice, Melounka, Malý labský náhon, Chaloupecká svodnice, Piletický potok). Tyto 
plochy pak současně plní důležitou vodohospodářskou funkci, kterou je retence a vsakování dešťové  
vody pro okolní zastavěná území. Zároveň ozdravují ovzduší ve svém okolí. A to je dostatek důvodů pro 
jejich důslednou územní ochranu a také pro urychlené sadovnické založení. Bude trvat nejméně 30  let, 
než se plně uplatní. Investice do výsadeb jsou přitom nesrovnatelně nižší než náklady na dopravní a tech- 
nickou infrastrukturu. 

 
VNĚJŠÍ OKRUH 
Jedná se o souvislý pás zeleně, přírodní horizont, propojující stávající stabilizované lesní plochy 
(Novohradecký les, Ouliště, Dehetník) i drobnější lesíky či skupiny stromů. Propojující plochy mají v 
současnosti podobu luk, neudržovaných ploch náletové zeleně a polí. Území vymezené pro vnější zelený 
okruh by se mělo přeměnit v přírodní lesopark a les, jehož páteří se stane kvalitní cykloturistická trasa 
doprovázená novými terénními modelacemi, které budou zajišťovat kromě estetických i několik dalších 
funkcí spojených s tímto okruhem. Vnější zelený okruh vymezí přirozeně hranice města včetně souvi- 
sející příměstské krajiny. 

 
FUNKCE ZELENÉHO SKELETU 
ÚSES 
Stávající územní systém ekologické stability je řešen jako síť přírodních prvků, které pronikají a propojují 
se uvnitř města. Návrh považuje tuto síť za omezeně fungující, plnící spíše úlohu interakčního prvku. 
Navržený zelený skelet vytváří zcela jednoznačné a skutečně kvalitně dimenzované biologické tranzitní 
koridory, které propojují všechny vnější biokoridory, vcházející do města. Trasa je vedena převážně vol- 
nou krajinou, v místech kolize s hlavními dopravními tahy jsou navrženy ekodukty. 

 
RETENČNÍ PLOCHY POVRCHOVÉ VODY 
Zelený okruh leží na rozmezí  města  a  volné  krajiny. Bude  proto navržen  také  pro  funkci  zachyce-  
ní, usměrnění a vsakování povrchových vod pomocí svodnic, retenčních nádrží, poldrů, výsadby lužních 
společenstev se schopností výparu listy a pod. 

 
HLUKOVÁ BARIÉRA A KRAJINNÝ RÁZ 
V sousedství dálnice může zelený okruh zmírnit vlivy této dopravní stavby na město i venkovskou krajinu 
a chránit hodnoty krajinného rázu. Zelený okruh zde může dálnici prostorově „pohltit“ tak, jak je tomu v 
okolí mnoha západních měst v kontaktu s dálniční sítí. Tuto úlohu nemůže plnit sama zeleň, ale zejména 
vhodná modelace terénu vytvářející pro dopravní stavby terénní zářezy a valy. 

 
KVALITA VZDUCHU - VĚTROLAM 
Proudění vzduchu nad volnou krajinou bude na hranici města aromatizováno průvanem přes množství 
korun stromů a v případě větrné smrště zmírní její náraz na okrajovou zástavbu. Rovněž prach z polí a 
dálnic bude účinně pohlcován a filtrován souvislou hradbou listoví. 

 
REKREAČNÍ TRASA 
Jak již bylo řečeno, páteří zeleného okruhu je cykloturistická trasa v délce 41 km. Tuto okružní trasu 
doplňuje a propojuje 9 radiálních cykloturistických tras situovaných v 3,5 až 6 km dlouhých radiálních 
zelených pásech. Celek vytváří unikátní, variantní cykloturistickou a běžkařskou síť pro krátkodobou, 
polodenní rekreaci, dostupnou v docházkové vzdálenosti, tedy bez použití auta, z každého místa ve městě. 
Okružní trasa propojí stávající turisticko rekreační atraktivity blízkého okolí města a nechá vzniknout také 
atraktivitám novým. Na křižovatkách i podél tras vzniknou občerstvení, sportovní plochy, malé rekreační 
areály. Jedná se o skutečně zásadní zpřístupnění krátkodobé aktivní rekreace v přírodě obyvatelům celého 
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města, tedy nejen jihovýchodnímu sektoru jako doposud, ale i čtvrtím v západním a jihozápadním obvodu
města, nyní obklopeným pouze zemědělskými poli.

ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ
Celek zeleného skeletu prorostlý do organismu města pomůže odstranit základní nedostatek městské
zástavby, kterým je chybějící vazba na přírodní zeleň a volnou krajinu. Zelený skelet také setře rozdíly v
dostupnosti přírodních prvků mezi jednotlivými obytnými čtvrtěmi. Ten je markantní zejména ve srov-
nání Svinar, Malšovy Lhoty, Malšovic, Nového HK či Roudničky se Svobodnými Dvory, Plotišti, Kukle-
nami či Březhradem.

POSTUPREALIZACE ZELENÉHO OKRUHU
Jakkoli se může na první pohled idea zeleného okruhu zdát mimořádně rozsáhlá či nereálná, její
naplňování nemusí být příliš náročné. Páteřní cykloturistická trasa bude zprvu vytyčována po stávajících
polních cestách a mostech. Až v delším časovém horizontu lze počítat s optimalizací tras či výstavbou
nových lávek přes vodní toky a frekventované komunikace. Související terénní modelace a výsadby
mohou být doplňovány a rozšiřovány postupně. Úseky ve volné krajině mohou být založeny nejprve jako
remízy a postupně rozšiřovány do podoby kvalitních biopásů. Jedná se o kvalitativní etapizaci. Pro
realizaci není nutné vykupovat pozemky. Budeme hledat ekonomicky nenáročný model financování v
režimu dotačních titulů, řešících problematiku ochrany příměstské krajiny, lesní a polní zvěře, ekologicky
vhodné a ekonomicky ziskové modely produkce biomasy, či rozvoj regionální turistické infrastruktury.
Současně budeme hledat i privátní partnery projektu, kteří mají zájem uvedené oblasti udržitelného
rozvoje podporovat. Záměr bude zahrnovat i ekonomicky soběstačné projekty služeb pro cykloturistiku,
hipoturistiku apod.

***
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VÝFUKOVÉ EMISE SPALOVACÍCH MOTORŮ A JEJICH VLIV NA OVZDUŠÍ A LIDSKÉ 
ZDRAVÍ: Spalovací motory ve městech: Zakázat, nebo rozumně využívat? 
Michal Vojtíšek 

 
Příspěvek shrnuje problematiku emisí ze silniční dopravy a dalších mobilních zdrojů a jejich vlivu 
na kvalitu ovzduší, životní prostředí a lidské zdraví. Znečištění venkovního ovzduší způsobuje 
každoročně předčasné úmrtí přibližně jednoho z tisíce občanů. Mobilní zdroje jsou jedním z hlav- 
ních zdrojů velmi malých uhlíkatých částic a oxidů dusíku (NOx). Riziko emisí zvyšuje skutečnost, 
že jsou vypouštěny uprostřed ulic, v bezprostřední blízkosti lidí, kde jsou – do desítek metrů od 
komunikace - nejvyšší koncentrace. Provoz na místních komunikacích tak pravděpodobně ovlivňu- 
je zdraví občanů města více než jednotky kilometrů vzdálená dálnice. Zelený pás, ač přínosný pro 
zadržení vody  v  krajině  a  omezování  hluku,  příliš  nepomůže  snížit  dopady  výfukových  emisí 
z mobilních zdrojů, protože „prach z polí“ je výrazně méně rizikový než částice ze spalovacích 
procesů a městská zeleň snižuje koncentrace částic jen o zlomek procenta. Důraz by měl být kladen 
na zlepšení technického stavu i relativně nových vozidel a na postupné omezování, nebo alespoň 
nezvyšování intenzity silniční dopravy metodami územního plánování. 

 
Exhaust emissions of combustion engines and their effects on air quality and on health: to ban them in 
towns or to use them wisely? 
The discussion contribution summarizes problems of road traffic and other mobile sources of pollution, 
their impact on air quality, on environment and health. Outdoor air pollution is the cause of death of 
about one in a thousand Czech citizens. Mobile sources of pollution belong to main emitters of very 
small carbon particles and nitrogen oxides (NOx) which are released in the middle of streets where 
people inhale them. Emission impacts are expressed especially in the immediate vicinity  of  roads, 
which means within tens of meters, where the highest concentrations occur. Traffic on local roads 
probably affects the health of citizens more than a highway in the distance of some units of kilometers. 
A green belt, even though beneficial for retaining water in the soil and dampening the noise, would not 
significantly mitigate negative impacts of mobile emission sources. The “dust blown from fields” is 
probably less dangerous than particles from combustion processes and the city greenery  reduces 
particle concentration just by a fraction of a percent. Improvements of technical condition even of 
relatively new vehicles should be strongly demanded and the intensity of road transport gradually 
reduced or at least not amplified by methods of landscape planning. 

 
* 

Pístové spalovací motory, hojně využívané pro pohon silničních vozidel a různých pojízdných strojů, 
spolu s otěry brzd, souhrnně „mobilní zdroje“, jsou jedním z hlavních zdrojů znečištění venkovního 
ovzduší. To je považováno za jedno z největších rizik pro lidské zdraví, je spojováno s předčasným 
úmrtím řádově jedné tisíciny obyvatel ročně (tj. nejméně o řád více než dopravní nehody), a s ekonomic- 
kými škodami kolem pěti procent hrubého národního produktu. Nejrizikovější látkou jsou velmi malé 
uhlíkaté částice, pocházející z neúplného spalování paliva a motorového oleje, které obsahují rakovino- 
tvorné a mutagenní látky (např. polycyklické aromatické uhlovodíky). Ty jsou tak malé, že nejsou okem 
vidět, protože jejich průměr bývá menší než vlnová délka viditelného světla. Pronikají hluboko do plic- 
ních sklípků a je možné, že odtud pronikají buněčnou membránou do krevního oběhu, a je rovněž možné, 
že pronikají podél čichového nervu do mozku. Druhou nejrizikovější látkou jsou reaktivní sloučeniny 
dusíku, zejména oxidy dusnatý (NO) a dusičitý (NO2), dohromady označované jako NOx, a dále napří- 
klad  amoniak,  kyanovodík  nebo  kyselina  dusitá.  NO  vzniká  při  vysokých  teplotách  ve  spalovacích 
procesech, NO2 a amoniak následně v určitých typech katalyzátorů za určitých podmínek. Motory také 
emitují skleníkové plyny, které nemají přímý dopad na lidské zdraví, ale v celosvětovém měřítku napo- 
máhají klimatickým změnám, které mimo jiné zvyšují četnost i intenzitu výskytů extrémních meteoro- 
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logických jevů, jejichž důsledkem jsou například povodně a sucho. Kromě CO2 mezi významné sklení- 
kové plyny patří metan a oxid dusný (N2O), vznikající v některých katalyzátorech za určitých podmínek. 
Ke snižování emisí napomáhají nové technologie motorů a zejména zařízení pro úpravu  výfukových 
plynů – třícestné katalyzátory u benzínových motorů, filtry částic a redukční katalyzátory u naftových 
motorů. Jejich účinnost běžně převyšuje 90 % a často i 99 %, za určitých podmínek motory „čistí vzduch“. 
Vysoká účinnost je však podmíněna vysokou kvalitou návrhu, konstrukce, výroby, nastavení (kalibrace), 
seřízení, údržby a obsluhy. Obcházení emisní legislativy ze strany výrobců lehkých vozidel prodávaných  
v EU (Dieselgate) například způsobuje, že emise NOx dálničních tahačů v USA jsou, v přepočtu na 
kilometr, často nižší než běžné emise NOx  evropských automobilů s naftovými motory. Pokoutné  úpravy 
motorů, provrtávání a vytloukání filtrů částic a instalace různých „šidítek“, jejichž hlavním účelem je 
zamezit, aby řídící jednotka motoru zjistila jeho nesprávný chod nebo například absenci katalyzátoru, 
emise výrazně zvyšují. 
Celkové emise jsou navyšovány i intenzitou silniční dopravy a využíváním pojízdných strojů. Výstavba 
obytných enkláv, nákupních center a průmyslových areálů „na zelené louce“, v místech obtížně dostup- 
ných pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou, zvyšuje potřebu individuální automobilové dopra-vy. 
Výstavba „montoven“ a skladišť blízko silničních tahů zvyšuje intenzitu kamionové dopravy. Obchva-ty  
a průtahy snižují dobu jízdy, činí dotčené oblasti dostupnějšími, a tím zvyšují intenzitu dopravy. Podél 
obchvatů a průtahů je budována další zástavba (obchodní centra, průmyslové areály), které dále navyšují 
intenzitu dopravy a konkurují ekonomické činnosti v centrech měst, která mohou upadat a v některých 
případech se postupně vylidňovat. Navyšování intenzity silniční dopravy způsobuje přetěžování dopravní 
sítě a vznik kongesce („zácpy“) spojené se značnými ekonomickými ztrátami (čas osádek a strojový čas 
vozidel by bylo možné využít lépe), zvýšenou spotřebou paliva, a díky ochlazení katalyzátorů, i vyššími 
emisemi. Dopady nových záměrů na intenzitu dopravy a na kvalitu ovzduší jsou často bagatelizovány, 
podceňovány, někdy zcela ignorovány a v mnohých případech i cíleně zkreslovány. 
Emise z mobilních zdrojů by měly být snižovány u zdroje, a to souběžně dvěma způsoby. Emise z jednot- 
livých vozidel by měly být snižovány poctivým využíváním nejlepších dostupných technologií. Ani 
výrobci, ani provozovatelé vozidel by však neměli podvádět, cíleně vyřazovat z provozu filtry částic a 
katalyzátory, vozidla by měla být udržována v rozumném stavu. Neznamená to, že by venkované nemo- 
hli příležitostně zajet do města starším vozidlem - ta mohou být nadále používána, a pokud jsou  
udržována v dobrém stavu, jsou menším rizikem než nová, leč zanedbávaná, či dokonce pokoutně 
upravovaná vozidla. Celkový počet najetých kilometrů by měl být snižován tam, kde je to schůdné a 
praktické, podporou místní ekonomiky (kratší přepravní vzdálenosti), podnikatelských záměrů s vysokou 
přidanou hodnotou (např. softwarové inženýrství namísto „montoven“), soustředěním průmyslových a 
dalších záměrů do již zastavěné oblasti, využíváním ekologicky i energeticky příznivější železniční 
dopravy pro delší vzdálenosti a využíváním pěší a nemotorové dopravy, hromadné dopravy a elektrických 
vozítek ve městech. 

Měření provedená žáky základní školy Sion1 poukazují na to, že koncentrace částic jsou nejvyšší v blíz- 
kosti zdrojů, tj. v řádu desítek metrů od křižovatek a parkovišť. Zamezení provozu vozidel v okruhu byť i 
vyšších desítek metrů od vchodu do školy snižuje koncentrace částic před školou. 

Výsadba zeleně ve  městech  má mnohé  blahodárné účinky, včetně zadržování  vody,  snižování  teploty  
v ulicích, snižování rychlosti větru a eroze, snižování hluku a přináší i estetické a další  kvality, dle 
četných studií je ale její vliv na znečištění ovzduší relativně malý. Dle studií v USA snižuje městská zeleň 
koncentrace částic v ovzduší o pouhý zlomek procenta. Zeleň snižuje rychlost proudění větru a zachycuje 
spíše větší částice, ty ale relativně rychle padají na zem. Při vdechnutí se účinně odfiltrují již v nose. Větší 
částice z mechanických procesů, zejména přírodních, jsou výrazně méně nebezpečné pro lidské zdraví, 

 
1 ZŠ Sion J. A. Komenského, Mandysova ulice, Hradec Králové, viz obrazová část (poznámka editora). 
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například písek ze Sahary dráždí plíce mechanicky, ale je relativně inertní a neobsahuje reaktivní a 
rakovinotvorné látky. 

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že v Hradci Králové má místní doprava uvnitř města nepo- 
měrně větší vliv na lidské zdraví než provoz na poměrně vzdálené dálnici a že není zřejmé, že pás zeleně 
podél nově budovaných nebo stávajících úseků dálnice vedoucí podél západního okraje města by výrazně 
snížil koncentrace rizikových látek z mobilních zdrojů ve městě. Ty by měly být snižovány vhodným 
územním plánováním vedoucím k útlumu silniční dopravy a jejímu nahrazování ekologicky šetrnějšími 
druhy dopravy, a v regionálním, národním i evropském měřítku podporou využívání plného potenciálu 
dostupných technologií a dohledem nad kvalitou výrobních parametrů a technického stavu spalovacích 
motorů. 

*** 
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Společnost pro trvale udržitelný život 
Východočeská pobočka1 

 
 
 

V Hradci Králové dne 2. dubna 2019 
 
 

Zastupitelé statutárního města Hradec Králové 
Odbory rozvoje města, hlavního architekta a životního prostředí 
Magistrátu města Hradec Králové 

 
 

Věc: Ochrana města a jeho obyvatel před vysokou prašností z dopravy, zesilující často ještě 
větrnou erozí polností na západní návětrné straně města 
Podnět pro adaptaci na změnu klimatu 

 

Vážení zastupitelé, radní a úředníci města Hradec Králové, 

naše město splňuje většinu kritérií pro místo s vysokou komplexní kvalitou života. Má už od začátku 
minulého  století   dostatečnou   a   uznávanou   urbanistickou   kvalitu,   vyrovnaný   počet   obyvatel  
i pracovních příležitostí, dostatečnou občanskou, dopravní i technickou vybavenost a kvalitní dopravní 
obsluhu MHD, vytváří cílevědomě podmínky pro sport a rekreaci, nadstandardní podmínky pro 
kulturu, ochranu památek, cyklistickou dopravu, má rozsáhlé rekreační lesy na jihovýchodní závětrné 
straně města, zlepšuje i vnější dopravní napojení na celorepublikovou a mezinárodní železniční, 
dálniční a silniční síť. Přesto má jeden závažný nedostatek v kvalitě životního prostředí: je jmenováno 
ve výčtu měst s nejvyšší prašností v České republice, jak se mohou obyvatelé města sami přesvědčit 
při úklidu a jak dokládá přiložený článek. 

Zdrojem této prašnosti je jen v malé míře průmysl. Je jím především silniční doprava, a specifikem 
Hradce Králové je i vysoká prašnost z orné půdy narušované větrnou erozí, i když v porovnání se 
silniční dopravou se v tomto případě jedná o podstatně méně škodlivé částice. Proto nelze přijmout 
pokřivenou logiku tvrzení, že zástavbou orné půdy se problém prašnosti z polí vyřeší. Zástavba typu 
logistických center naopak zvýší podstatně závažnější zatížení prostředí z dopravy. 

Zatímco záměry nového územního plánu slibují, že se z vnitřního města v blízké době vytěsní alespoň 
tranzitní kamionová silniční doprava, pokračující výstavba dálnice D 11 v západním souběhu se 
stávající silnicí I/33 bude přinášet po jejím dobudování zvýšenou zátěž a produkovat hluk a emise na 
západní  návětrné  straně  města  v  celém  úseku  od  Plačic  přes  Svobodné  Dvory  až  po  Plotiště    
a Předměřice nad Labem. Ačkoliv návrh nového územního plánu zatím počítá se zástavbou dosud 
volných zemědělských ploch jen mezi stávající zástavbou města a silnicí I/33, lze na základě 
zkušeností z  vývoje měst  předpokládat, že bude  po dobudování  dálnice D  11 vyvíjen developery     
a investory extrémně silný ekonomický tlak na zábor zemědělské půdy jak v mezilehlém pruhu mezi 
silnicí I/33 a dálnicí D 11, ale i západně od této dálnice pro průmysl, sklady, dopravní logistická centra 
a další podobná  zařízení.  V tomto  smyslu  budou majitelům zemědělské  půdy i městu developery     
a investory předkládány návrhy na změnu územního plánu, kterým bude obtížné čelit. Není mnoho 
hrdinů, jako byla statkářka Havránková při jednáních o záboru jejích polí pro dálnici D 11. Takové 
nové využití území by však vlivy na životní prostředí města dále zhoršilo. 

1 Autorem textu dopisu je Ing. arch. Martin Říha 



 

 

Je ve veřejném zájmu, aby toto území nejen nebylo zastavěno, ale aby bylo pojištěno proti zastavění     
i do vzdálené budoucnosti. Daly by se zde spojit veřejné zájmy města a soukromé zájmy majitelů 
pozemků mezi Praskačkou, Vlčkovicemi, Plačicemi, Stěžery, Svobodnými Dvory, Plotištěm, Všestary, 
Světím a Předměřicemi nad Labem, jak je uchránit před zástavbou, a to zalesněním a ochranou podle 
zákona o lesích. Pozemky by mohly zůstat ve vlastnictví dnešních majitelů, jen  krátkodobé  
zemědělské kultury by nahradil dlouhodobě pěstovaný les, s výnosy odloženými pro příští generace 
těchto majitelů. Mnoho mladých dědiců pozemků ostatně k tomuto řešení směřuje spontánně. 

Vznikl by tak přirozený lesní filtr před prašností z dálnice i z polí na návětrné straně západně od  
města, zlepšila by se tím i ochrana přilehlého osídlení před hlukem, zlepšily by se výrazně porostní a 
mikroklimatické podmínky pro zadržování srážek a zlepšení jímací schopnosti tohoto území pro vodní 
zdroje přilehlých obcí, zvýšila by se druhová pestrost a obyvatelnost tamní krajiny. Místo dnešní 
„agrární pouště“ by vznikla pestřejší a ekologicky stabilnější krajina s vyhovujícím územním 
systémem ekologické stability, vhodná pro příměstskou rekreaci obyvatel Kuklen a Pražského 
předměstí podobně, jako je tomu u lesů na jihovýchodě města. Přirozeným přechodem mezi 
zemědělskou krajinou a lesem, pro krajinu i pro ty zemědělce, kteří by se nechtěli stát rázem a plně 
lesníky, by mohly být plochy obhospodařované v systému agrolesnictví, který u nás získává stále větší 
podporu – viz přílohu. Hradec by se mohl stát zase jednou průkopníkem moderny. 

Takový územně – plánovací záměr pro zlepšení životního prostředí by ovšem musel být velmi 
odpovědně projednán s dotčenými občany a radnicemi, a promítnut i do územně plánovací 
dokumentace nejen Hradce Králové, ale i dalších obcí ORP Hradec Králové. Musely by být náležitě 
vysvětleny přínosy pro obyvatele i rizika postupné degradace prostředí, kdyby tento záměr nebyl 
schválen a realizován jako společný zájem. Na jeho podporu by bylo potřebné shromáždit veškeré 
relevantní informace a argumenty o dopadech prašnosti a hluku na lidské zdraví, jak dokládají např. 
práce kolektivu Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR (MUDr. Šrám a kol. nebo 
mezinárodní prameny, z nichž jeden přikládáme v další příloze. 

Přivítali bychom, kdyby se zastupitelstvo, rada i příslušné odbory Magistrátního úřadu tímto námětem 
seriózně zabývaly, neboť jeho realizace by odstranila vážný nedostatek našeho města v konkurenci 
jiných středisek osídlení podobné velikosti, a přispěla k vyšší atraktivitě pro získávání nových  
mladých obyvatel a k zastavení dosavadního nepříznivého růstu průměrného věku obyvatel. 

V úctě 

Miroslav Petr, 
předseda 

Východočeská regionální pobočka STUŽ 
e-mail: mirek.petr@email.cz 

tel. 608191773 
 
 

Přílohy: 

1. Článek Martina Bibena z Hospodářských novin „Česko dusí prach“ 

2. Článek „The Health Impact of Air Pollution“ (An expert report of the ISEE and ERS) 

mailto:mirek.petr@email.cz
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Vážený pane Petře, 
 
 
děkujeme Vám i Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) za projevený zájem o kvalitu 
života v našem městě a jeho blízkém okolí, zejména v souvislosti s výstavbou nového úseku 
dálnice D 11. 

 
Ve Vašem dopise se obracíte na zastupitele, radní a úředníky města s návrhem změny 
územního plánu jak našeho města, tak územních plánů okolních obcí tak, aby, zkráceně 
vyjádřeno,   mohl  být  vybudován- mez-i- - d á4nicí      a- -městem  zelený  pás,  tedy  dlouhodobě 
pěstovaný les, který by odfiltroval prach z dálnice a z polí, z návětrné strany západně od 
města. 

 
K problematice územního plánování bychom rádi podotkli, že řešení změnou územně 
plánovací dokumentace není možné za současného stavu Územního plánu města Hradec 
Králové (2000), Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (2011) a pořizovaného 
nového Územního plánu Hradec Králové. Důvodem je skutečnost, že Územní plán města 
Hradec Králové není uveden do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací - tj. 
se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje a dále, že nebyl v této souvislosti 
pořízen právní stav/úplné znění Územního plánu města Hradec  Králové.  Zákonem 
stanovená povinnost uvedení do souladu územního plánu se zásadami územního rozvoje je 
zajišťována od roku 2011 pořizováním nového územního plánu. Do doby uvedení do souladu 
územního plánu města se zásadami územního rozvoje nelze pořizovat změny územního 
plánu a ani regulačního plánu. 

 
S plochami pro ochrannou zeleň sídla vůči koridoru dálnice D11 se v platném územním  
plánu města Hradec Králové počítá, podél východní strany budoucího tělesa dálnice úsek od 
MÚK Kukleny (91,0 km) po MÚK Plotiště (95,0 km) ve směru k zastavěné části Svobodné 
Dvory je navržen pás krajinné zeleně,  široký 50 m.  Obdobně  se počítalo  s pásem zeleně i  
v úseku podél části Plačice. Nový územní plán ve své koncepci uspořádání krajiny navrhuje 
souběžně s tělesem dálnice „osu doprovodné  zeleně krajinného  typu u dopravních  staveb" 
s tím, že plochy zeleného pásu nejsou vymezeny přesně. Pro ochranu sídla od prachu ze 
zemědělsky obdělávaných ploch jsou potřebné pásy krajinné zeleně s izolační funkcí, které 
přímo obalují okraje zastavěné části. Takové plochy jsou navrženy v platném i novém 
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územním plánu, šlo by samozřejmě diskutovat o jejich dalším doplnění, ale není to pro 
možnost reálně zakládat plochy krajinné zeleně rozhodující. 

 
Pro možnost zakládat  ochranné  pásy  krajinné  zeleně  jsou  rozhodující  vlastnické  vztahy 
k pozemkům, na kterých se výsadby navrhují. Např. v rámci přípravy stavby dálnice nebyly 
připraveny a vykoupeny pozemky pro založení zeleného pásu, stavba tím  nebyla 
podmíněna. Proces získání pozemků pro široký zelený pás by výrazně odsunul v čase 
možnosti realizace stavby. Toto opatření v krajině lze tedy považovat za budoucí možné, ale 
vše bude závislé od vlastnictví pozemků. 

 
Pro pás zeleně krajinného typu u dopravního koridoru povazuJeme za vhodné , aby byl 
založen  jako  smíšený  porost  druhů  typických  pro  dané  území   a  blízké   okolí,  nejlépe 
z domácích nebo i zdomácnělých druhů (s ohledem na toleranci vůči vysychavým 
stanovištím). Při navržené šířce 50 m lze porosty krajinného typu zakládat i lesnickým 
způsobem, však se zdůrazněním obvodových částí složených z druhů typických pro okraje 
smíšených lesních porostů nebo remízy (stromy s bohatým keřovým patrem). Druhová 
skladba musí být vyvážená. Rychle rostoucí dřeviny lze použít vmícháním v malých 
skupinkách pro funkci dočasné výplně. Za nevhodné jsou považovány invazivní samovolně 
rychle se šířící druhy, druhy náchylné k infekčním nákazám a monokulturní výsadby. 

 
Rychle rostoucí dřeviny, které na besedě „Zelená západní clona HK jako součást adaptace 
města na klimatickou změnu, problematika automobilových emisí" pořádané STUŽ ve 
spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové dne 13. 6. 2019 představil Ing. Jiří Jiránek, 
člen STUŽ a místopředseda spolku TOPOLÁŘSKÁ KOMISE ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S., jsou 
ve většině případů zároveň krátkověké. Jako takové by měly být používány pro krajinářské a 
zahradní úpravy částečně jako dřeviny doplňkové a zejména jako dřeviny výplňové, tj. jako 
podpůrný pomocný prostředek na rychlé vytvoření zelené hmoty dočasného charakteru (aby 
     vytvořily _rychlý efekt p0-dobu--i:x>malejšího růstu sHovýc-h dřevin). Nebo se uplatní vmístech, 
kde se nepředpokládá dlouhodobá funkce úpravy. 

 
Monokulturní výsadby se za poslední období ukázaly jako velmi nespolehlivé a z hlediska 
utváření zelené struktury krajiny z ekologického hlediska nevhodné. Monokultury rychle 
rostoucích dřevin lze považovat za plantáže na dřevo, kterými bychom u nás nechtěli 
nahrazovat smysluplnost plošných krajinářských úprav. 

 
Dle výše uvedeného pro území spojené s dopravním koridorem typ monokulturní rychle 
rostoucí zeleně není žádoucí z důvodu rizika šíření některých expanzivních druhů, rizika 
rychlého šíření nemocí (na které jsou monokultury mnohem náchylnější), z důvodu 
dočasného charakteru porostů a následné obtížné přípravy ploch pro další výsadby. Přípravu 
ploch pro zakládání krajinné zeleně budeme do budoucna podporovat, s cílem založení 
stabilních dlouhověkých porostů. 

 
Zeleň však dle našeho názoru patří nejen k nyní budované dálnici, ale pro snížení prašnosti 
ve městě i k dalším stavbám komunikací na území našeho města, také do městských parků, 
k obytným plochám atd. Snažíme se také udržet a rozvíjet přírodní památky na území města 
- např. PP Orlice, PP Na Plachtě, PP Roudnička a Datlík, PP černá Stráň a mnohé další.  
Tyto všechny napomáhají i k udržení klimatu a biodiverzitě na území našeho města. 

 
Statutární město Hradec Králové realizuje kroky vedoucí k pořízení dokumentace SUMP, tj. 
plánu udržitelné mobility (Sustainable Urban Mobility Pian}, který bude strategickým 
dokumentem - plánem v oblasti dopravy. SUMP řeší dopravu jako celek,  neodtrhává  od 
sebe jednotlivé druhy dopravy, naopak se snai í využít předností každé z nich a klade důraz 
na vzájemnou provázanost. Do procesu přípravy Plánu udržitelné mobility bude zahrnuta i 
široká veřejnos t, protože plánování budoucnosti města a jeho okolí vychází také z potřeb 
jeho obyvatel. Přímými efekty zpracování a implementace Plánu udržitelné mobility bude 
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především zlepšení dostupnosti, vyšší účinnost přepravy osob a tím i snížení energetické 
zátěže, snížení znečištění životního prostředí, kvalitní a atraktivní veřejný prostor a zvýšení 
bezpečnosti v dopravě. Součástí dokumentace bude také SUMF - strategický rámec pro 
rozvoj veřejné dopravy. 

 
Současný společenský vývoj ukazuje, že čím dál více lidí využívá osobní automobil. Aby byla 
doprava udržitelná, není možné masivně budovat nové komunikace v takovém měřítku, aby 
dokázali pokrýt veškeré potřeby obyvatel města. Výše uvedené dokumenty mají nabídnout 
možnosti pro vyvážení stávající  situace.  Další možností je začít lépe organizovat  provoz  a 
k tomu slouží dopravní telematika pod zkratkou IDS (inteligentní dopravní systém). IDS 
využívá informačních a komunikačních technologií pro efektivnější řízení  dopravního 
provozu, čímž zvyšují bezpečnost a plynulost dopravy a současně snižují jízdní doby a 
dopady na životní prostředí. Studie v ČR i v zahraničí při dynamickém  řízení dopravy hovoří 
o zlepšení propustnosti a zkapacitnění křižovatky v rozsahu 20-30 % oproti řízení pevnými 
signálními plány. 

 
Tímto směrem se ubírá i město Hradec Králové, které za pomoci odborníků z řad vědeckých 
pracovníků sleduje progresivní vývoj těchto dopravních systémů již od roku 2012.  Na 
základě zpracované studie proveditelnosti IDS aktuálně probíhá výběrové řízení na 
dodavatele kompletního systému pro město Hradec Králové. 

 
Na fakt, že zkapacitnění průjezdnosti křižovatek a hlavních dopravních uzlů ve městě má 
velký vliv na snižování emisí a polétavého prachu - uhlíkatých částic ze spalovacích motorů, 
upozorňoval i doc. Michal Vojtíšek M.S., Ph.O., pracovník fakulty strojní ČVUT Praha na  
výše zmíněné besedě. 

 
Statutární město Hradec Králové má zpracovaný také strategický plán rozvoje města Hradec 
Králové, kde jsou určeny problémové oblasti a-příGiny existence klíčových problémů města a 
pojmenovány strategické cíle. Hlavními pilíři strategického plánování jsou klíčové oblasti. 
Mezi důležité klíčové oblasti patří například Urbanismus a kvalita života ve městě a Doprava. 
Oblast Urbanismus a kvalita života ve městě definuje např. potřeby stabilizace  ploch zeleně 
a veřejných prostranství ve městě a jejich rekonstrukce, oživení veřejných prostorů (ulic, 
náměstí, parků, zeleně) centra města a životní prostředí - např. odpadové hospodářství a 
ochranu vodních zdrojů. Oblast Doprava definuje především rozvoj městské hromadné 
dopravy a její regionální integrace, rozvoj cyklistické dopravy včetně jejích  rekreačních 
funkcí, podpora pěší dopravy, zklidnění dopravy zejména v centru města a obytných 
městských částech, bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, 
přechody, bezpečnostní prvky), eliminaci negativních vlivů dopravy, bezpečnost a plynulost 
silničního provozu (rekonstrukce komunikací, přechody, bezpečnostní prvky). Strategický 
plán je základním východiskem pro aktualizaci Akčního plánu, který na něj bezprostředně 
navazuje. Na vzniku strategického plánu se kromě jiných podíleli i členové STUŽ. 

 
Nyní  je  zapotřebí  snažit  se  postupně  naplňovat  vize,  které  pomohou  kvalitnímu  životu 
v našem městě. 

 

 

PhDr. Karel Vít Ph.O. 
vedoucí odboru rozvoje města 
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Občan a udržitelná mobilita/ Citizen and Sustainable mobility 
16. září 2019, Infocentrum Hradci Králové 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/events/modern-msto-a-mobilita 

Beseda se konala v předvečer voleb do Evropského parlamentu a jejím cílem bylo nabídnout zájemcům z 
řad veřejnosti možnost hlubšího poznání fungování hlavních politických institucí Evropské unie a 
přiblížit prosazování zásad a politiky udržitelného rozvoje v rámci EU. A v neposlední řadě také zodpo- 
vědět ony stále se objevující otázky: Co nám Brusel dává a co bere? 
 
A debate took place shortly before the European election with the intention to offer -to the interested 
public- a deeper understanding of roles of the main EU institutions. Political means for enforcement of 
principles of the sustainable development were explained. Last but not least, answers were seeked for 
frequently repeated questions: what is Brussels giving us or taking away from us. 

Název Přednášející Výstupy 

Inspirace pro plány mobility českých měst – 
parkovací politika švýcarského Curychu 

Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. článek 

Směřování mobility v Hradci Králové Ing. Karel Šimonek článek 

Další krok k udržitelné mobilitě 2020 Ing. Jiří Štrupl článek 

Poznámka: 
Dalším přednášejícím v této besedě byl Zdeněk Abraham, ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové. 

 
* 

INSPIRACE PRO PLÁNY MOBILITY ČESKÝCH MĚST – PARKOVACÍ POLITIKA 
ŠVÝCARSKÉHO CURYCHU1 

Zbyněk Sperat 
 
Plán mobility (SUMP), nebo jeho zjednodušená verze zaměřená na veřejnou a cyklistickou dopravu 
(SUMF), je komplexní strategický dokument, který vyžaduje odlišný pohled na problematiku 
dopravy ve městě, než bylo dlouhá léta zvykem. Tento článek se proto pro lepší představu snaží 
aplikaci nového přístupu plánování ukázat pouze na jednom konkrétním tématu, a to na parkovací 
politice švýcarského Curychu. 

 
Inspiration for mobility plans of Czech cities - parking policy of Zurich, Switzerland 
A sustainable urban mobility plan (SUMP) or its simplified version focused only on public and bicycle 
transport development SUMF (Sustainable Urban Mobility Framework) is a complex strategic 
document dealing with the complexity of urban transport. It requires to view it otherwise than usual 
over the past many years. For a better idea, the article tries to show this new approach to planning on 
one example only, and namely on the innovative parking management in Zurich (Switzerland). 

 
* 

 
 

1 Stručná verze článku čerpajícího z informací, jež zazněly v rámci dopravní exkurze do Curychu, kterou ve spolupráci se 
zahraničními partnery uspořádal spolek CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/events/modern-msto-a-mobilita
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/events/modern-msto-a-mobilita
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Curych jako inspirace pro česká města 
Curych je totiž město slavné nejen jako jedno z celosvětově nejlepších měst pro život, jako centrum 
bankovnictví a jako jedno z nejdražších měst, ale i pro svou koncepční dopravní politiku a úspěšná dopra- 
vní řešení ve prospěch nemotorové a hromadné dopravy. Součástí toho je i restriktivní parkovací politika. 
Cílem článku je proto ukázat širší kontext problematiky parkování jako jednoho z několika stavebních 
kamenů úspěšné a udržitelné dopravní politiky. 

 
Základní fakta o městě 
V Curychu žije na ploše 92 km2 celkem 400 tis. obyvatel (2014), dalších 213 tis. lidí (2010) do města při- 
jíždí každodenně za prací. Celkový počet pracujících na území města je 379,5 tis. (2012). Ve městě je 
celkem 267 tis. parkovacích míst pro osobní automobily, 200 tis. soukromých, 67 tis. veřejných. Na tisíc 
obyvatel připadá 355 automobilů. Předpoklad je, že počet obyvatel města se do roku 2025 zvýší na 430 tis. 
a počet pracujících na 400 tis. lidí. 

 
Doprava jako téma 
Problémy s dopravou si obyvatelé Curychu uvědomovali od osmdesátých let minulého století. Do té doby 
se dopravní rozvoj města soustředil na poskytování prostoru pro automobily, rozšiřování ulic a na celkové 
vytváření města přátelského k automobilismu, jak může být krkolomně přeložen anglický výraz „car- 
friendly city“. Od osmdesátých let nastala radikální změna, kterou vyvolali sami obyvatelé města – chtěli 
lepší a kvalitnější místa, ve kterých žijí a tráví čas. To chtějí dosud. V roce 1973 byla v referendu odmít- 
nuta výstavba metra, město se tedy soustředí na povrchovou hromadnou dopravu. Veřejná doprava začala 
být více podporována a dostala prioritu v dopravní síti města. V roce 1990 byl zaveden S-bahn – metro- 
politní železniční doprava, o rok později byla vytvořena první zóna 30. Vedení města i dnes stojí před 
výzvou, jak sladit vysoké dopravní objemy s požadavkem na kvalitní životní prostředí. 
K tomu, jakou cestou se město vydá, bylo uspořádáno v září 2011 referendum. Obyvatelé v něm ze dvou 
možností zvolili razantnější variantu omezení automobilové dopravy v centru města. 
Na základě uvedeného byl sestaven a v roce 2012 představen implementační program Stadtverkehr2025, 
který přináší indikátory k monitorování dosažení cílů a konkrétní opatření, ať už stavební nebo organi- 
zační k jejich naplnění. Tento program navazuje i na předchozí dopravní politiku a staví tak na již existu- 
jících strategiích, které jsou zakotveny v regionálních plánech. 

 
Stadtverkehr 2025 představuje šest cílů: 
a) Zvýšení podílu cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy. Cílem je celkové zvýšení podílu 
těchto 3 dopravních způsobů o 10% na celkovém objemu dopravy do 10 let od okamžiku, kdy příslušná 
městská vyhláška vstoupí v platnost 
b) Zlepšení dostupnosti a atraktivity veřejné, cyklistické a pěší dopravy 
c) Celková kapacita silniční sítě pro individuální automobilovou dopravu se nezvýší 
d) Cíl „Společnost 2000 wattů“ ve smyslu snížení energetické spotřeby na 2000 wattů na osobu a emisí 
skleníkových plynů na ekvivalent jedné tuny CO2 na osobu a rok do roku 2050 
e) Ochrana obyvatel před negativními účinky dopravy (včetně hluku, znečištění a nehod) 
f) Kvalita veřejných prostor. Vzhled a funkčnost ulic a veřejných prostor se zkvalitní 

 
Parkování je řešeno v bodě c), který se vedle nezvýšení celkové kapacity silniční sítě pro individuální au- 
tomobilovou dopravu věnuje i dostupnosti parkovacích míst. 
Parkovacích míst je v Curychu 267 tis., jen cca 25% je veřejných. To jsou hlavně místa pro návštěvníky a 
zákazníky v bílých zónách v centru města, nebo jeho okolí, a parkovací místa v modrých zónách sloužící 
krátkodobému a dlouhodobému parkování rezidentů. Prostřednictvím regulace nabídky a parkování v Cu- 
rychu efektivně řídí poptávku po dopravě. Zrušením míst, nebo jejich přesunutím, se uvolňují prostory  
pro kvalitní veřejné prostory nebo jiné druhy dopravy. Z 200 tis. soukromých parkovacích míst je 18 tis. 
přístupných veřejnosti. Jedná se o místa v parkovacích domech. Zatímco množství parkovacích míst na 
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veřejných místech klesalo od 90. let (po prudkém nárůstu od 70. let minulého století), počet veřejně 
přístupných soukromých parkovacích míst prudce vzrostl. Město samozřejmě může ovlivňovat nabídku 
soukromých parkovacích míst, ale pouze v souvislosti se schvalováním nových stavebních záměrů. 
Soukromá veřejně nepřístupná místa nejsou detailně sledována. Počet míst v bílých zónách se snížil o 
10% od roku 2001. V centru města byl v souladu s tzv. historickým kompromisem odpovídající počet 
parkovacích míst nahrazen místy v parkovacích domech. Tento historický kompromis garantuje zacho- 
vání počtu parkovacích míst pro návštěvníky a zákazníky (zpoplatněné, v bílých zónách), v centru města  
a jeho blízkosti na stavu z roku 1990. To znamená zachování celkového počtu veřejně přístupných parko- 
vacích míst (uliční parkování, parkovací domy) ve výši 7622 míst. Po otevření parkovacího domu je tedy 
adekvátní počet parkovacích míst odebrán z uličního prostoru. Od roku 2001 došlo ke snížení počtu 
parkovacích míst v modrých zónách o 3%. Důvodem bylo zejména zkvalitnění uličního prostoru a 
náhrada míst např. za cyklistické pruhy, opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy, výsadba keřů a stromů. 
Počet veřejně přístupných míst v parkovacích domech se průběžně zvyšuje od roku 2001. V roce 2011 byl 
o 70% vyšší než v roce  2001. Tento  nárůst reflektuje zejména silný rozvoj staveb v soukromém sektoru  
v poslední dekádě. 

 
Pravidla parkování jsou velmi přísná a pokuty za jejich nedodržování vysoké. Ve vnitřním městě dokáže 
jedno parkovací místo vygenerovat na poplatcích velké příjmy. 
Parkovací poplatky jsou v centru v bílých zónách následující: ½ hodina – 0,5CHF2, 1 hodina – 2 CHF, 2 
hodiny – 5CHF. Jedná se tedy o progresivní tarif. I na okraji města je v bílých zónách parkování delší než 
půl hodiny zpoplatněno. A to: 0,5 CHF – 1 hodina, 1 CHF – 2 hodiny. Na ulici v bílých zónách není 
umožněno delší parkování než 2-4 hodiny. Pro delší dobu parkování je nutné využít parkovací domy. 
Pro rezidenty jsou ve městě zřízeny modré zóny. Cena roční rezidentské parkovací karty je 300 CHF, což 
je zhruba průměrná částka ve švýcarských městech. 

 
Parkovací politika města stanoví pro novou výstavbu minimální (od 60. let minulého století) i maximální 
(od r. 1989, úpravy v r. 1996) počty parkovacích míst pro definované funkční využití ploch. Parkovací 
maximum má zjednodušeně řečeno chránit město před příliš velkým počtem parkovacích míst. Současná 
politika parkování v Curychu byla veřejností ratifikována referendem v roce 2010. To ukázalo, že 55 pro- 
cent populace města se přiklonilo ve prospěch přísného stanovení parkovacího maxima. Např. pro bytový 
dům se 2 byty po 100 m2 a 4 byty po 150 m2, který se nachází v centru města, vychází počty parko- 
vacích míst 1,7 (min) až 3,0 (max), pokud je stejný bytový dům na okraji města, pak jsou to hodnoty 4,7 
(min) a 7,7 (max). Kvalita obsluhy veřejnou dopravou pak ovlivňuje výši hodnoty v daném intervalu 
minima a maxima. 
Zatímco počet parkovacích míst v bílých zónách a modrých zónách se v uplynulých letech změnil jen 
minimálně, počet míst v parkovacích domech dramaticky narostl. 
Vedle výše uvedeného však ve městě existují i zóny s ještě více omezeným parkováním pro rezidenty 
(např. oblast Sihlbogen), kde je i minimální počet parkovacích míst snížen na polovinu. Toto městská 
vyhláška umožňuje ve speciálních případech, např. pokud je oblast nadstandardně obsloužena veřejnou 
dopravou. Domácnosti v Sihlbogenu, které se rozhodly bydlet v bytech bez nároku na parkovací místa, 
nesmí pou-žívat parkovací místa do vzdálenosti 300 m od vytyčeného perimetru. Pokud tento zákaz 
poruší, může to vést ke zrušení nájemní smlouvy. Tyto domácnosti jako kompenzaci obdrží od města 
roční příspěvek 800 CHF na jízdy veřejnou dopravou. 

 
Parkovací politika ekonomických subjektů 
Jedním z ukázkových příkladů řešení dopravní dostupnosti a prevence generované dopravy je obchodní 
centrum SihlCity, které se nachází v širším centru města vedle hlavní přístupové silnice do města. Toto 
obchodní centrum mělo již před svým spuštěním nastaveny metody, jak motivovat své zákazníky, aby do 

 

2 1 CHF (švýcarský frank) = cca 25 Kč (září 2016) 
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centra přijížděli jinak než auty. Po dohodách mezi městem a investorem byly vytvořeny limity pro objem 
aut, která do centra přijíždí. Návštěvníci přijíždějící do obchodního centra auty musí za parkování platit, 
první hodina je za 3,5 CHF. Obchodní centrum má komerční plochu 100.000 m2, zaměstnává 2.300 
zaměstnanců a průměrně ho navštíví 22.000 zákazníků denně. K dispozici je 850 parkovacích míst pro 
auta (zpoplatněných i pro zaměstnance) a 650 míst pro kola (zdarma). Zajímavá je i možnost rozvážky 
nákupů elektrokoly s přívěsnými vozíky. Tato služba pro nákupy do 40 kg stojí 8 CHF pro celé území 
města. Zákazník předá nákupní košík s nákupem do střediska služby a sdělí adresu a čas, kam má být 
nákup zavezen a kdy. Jedná se o službu, která zaměstnává 35 osob a je dotovaná městem. Vzdálenost 
SihlCity od S-bahnu (systém městské a příměstské železniční dopravy) je 300 m, 150 m od tramvajové 
zastávky (zastávku vybudoval majitel obchodního centra). Pro majitele obchodního centra byl stanoven 
limit generované dopravy max. 8.000 cest autem za období 8 – 20h, 1.300 cest od 20 do 8 h a maximální 
hodinový objem 800 cest. Při překročení těchto limitů musí majitel investovat do opatření, aby těchto 
hodnot dosáhl, nebo se může tzv. vykoupit, tj. uhradit finanční penále za nedodržení dohody. Výsledkem 
uvedené dopravní politiky je to, že 70 % cest do SihlCity se uskuteční jinými dopravními způsoby než 
autem. 
Další zajímavostí Curychu je sídlo evropské pobočky společnosti Google, resp. dopravní řešení její obslu- 
hy. Dnes je Google situován shodou okolností nedaleko centra SihlCity, v létě 2015 v něm v Curychu pra- 
covalo cca 1.500 zaměstnanců. Ti mohou v areálu firmy parkovat svá vozidla za poplatek 300 CHF za 
měsíc nebo 3 CHF za hodinu. Počet zaměstnanců Google v Curychu však trvale roste, a proto firma budu- 
je nové centrum v blízkosti hlavního nádraží. To by mělo nabídnout 4.000 pracovních míst, pro ně 40 
parkovacích míst pro auta (samozřejmě zpoplatněných) a 1.700 parkovacích míst pro kola. 

*** 
Zdroje článku: 
Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i., 2015
Urban Traffic Programme „Stadtverkehr 2025“, 2012 Report , 2013
http://push-pull-parking.eu/docs/file/pp_pm_catalogue_01062015_final.pdf
Exkurze CIVINETu do Curychu 04/2015, přednáška dopravně-konzultační společnosti Synergo
Informace poskytnuté zaměstnancem Google Curych

Obr. 1.: Vývoj dělby přepravní práce v Curychu mezi lety 2000 a 2015 s cílem pro rok 2025. MIV = individuální automobilová 
doprava, ÖV = hromadná doprava, Velo = cyklistická doprava, Fuss = pěší doprava. Pozn: Graf znázorňuje podíly počtů cest 
převažujícím dopravním prostředkem na území města, pouze zdrojová a cílová doprava, bez tranzitní. (zdroj: Stadtverkehr 
2025 – Beilage zum BERICHT 2017, město Curych, září 2018) 

http://push-pull-parking.eu/docs/file/pp_pm_catalogue_01062015_final.pdf
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SMĚŘOVÁNÍ MOBILITY V HRADCI KRÁLOVÉ 
Karel Šimonek 

 
Hradec Králové není žádnou výjimkou mezi městy, která prošla od 90. let v rámci celospole- 
čenského vývoje i nemalou změnou v dopravě a mobilitě. Proto, že se každý z nás musí každý den 
někam dostat, něco si nechat dovézt či poslat a někam se přepravit, se z toho stalo v zásadě každo- 
denní téma diskuzí všech a všude. Nelze se tak divit, že doprava (a nově i mobilita) je jedním z nej- 
důležitějších oblastí zájmu veřejnosti, veřejné správy, odborné sféry, médií, apod. 

 
Direction of mobility in Hradec Kralove 
Hradec Kralove is no exception among cities which have – since the 90s - undergone significant 
changes both in social development and transport and mobility. Every one of us has to go somewhere 
every day, to have something delivered, to get transported – so that everyday topics of discussions are 
obvious for everybody and everywhere. No wonder that the transport (now also mobility) has become 
one of the most important issues for the community, for public administration, for expert groups, for 
media etc. 

* 
Dnes máme možnost využít bohatých zkušeností nejrůznějších partnerů v souvislosti s naším zapojením 
do evropských i národních struktur, nicméně přístup každého města není vždy stejný. Město Hradec 
Králové vždy vycházelo (a i dnes těží) z nadčasově pojatého rozvoje města, založeného na radiálně 
okružním dopravním systému. Nelze se tak divit, že spolu s příznivými geografickými a klimatickými 
podmínkami byl, a snad stále ještě je, Hradec považován hlavně za cyklistické město s rozvinutou 
městskou hromadnou dopravou. Bohužel v posledních letech jako téměř všude i u nás stoupá motorizace 
obyvatel se všemi negativními důsledky. 
Během nedávného  směřování rozvoje města se ukazovaly a mezi sebou  střetávaly  jednotlivé přístupy    
k tomu, jak dopravu a městskou mobilitu řešit. Suburbanizace, zaměření na ekonomický efekt, neustále 
rostoucí potřeby řidičů, důraz na infrastrukturu, dotace a další faktory často zcela upozadily vlastní 
podstatu – jednoduše „aby město bylo dobrým místem pro život“. V dnešní době se tak do popředí zájmu 
čím dál více dostávají principy strategického plánování, udržitelné městské mobility a samozřejmě život- 
ního prostředí včetně klimatu. Stále jasněji se ukazuje, že pouze tzv. infrastrukturní přístup k řešení 
problémů v dopravě nestačí. 

* 
Udržitelnost na místní úrovni z pohledu dopravy a mobility je možné vnímat zejména v dobré efektivitě 
jednotlivých oblastí veřejné správy – např. v účelném využití území a městského prostoru, ve využití 
dobrých zkušeností a místního potenciálu, v koordinaci státních, krajských i městských záměrů, v účel- 
ném směrování investic, apod., samozřejmě toto vše podpořené jasnými pravidly. O tom všem evidentně 
mluví jednotlivé koncepční materiály města, a právě proto je nutná jejich vzájemná funkční a časová 
provázanost. 
V současné době město Hradec Králové při určování svého postoje k udržitelné mobilitě může vycházet   
z aktuálních milníků: 2017 byl zpracován Strategický rámec rozvoje městské hromadné dopravy města, 
2019 byly přijaty Zásady dopravní politiky města, aktuálně probíhají jednotlivé procesy pořízení nového 
územního plánu, v přípravě je zahájení prací na tzv. Plánu udržitelné městské mobility města a aktu- 
alizace Plánu strategického. Nelze nezmínit, že to vše by mělo sledovat i maximální zapojení veřejnosti 
formou efektivní participace. 

* 
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Hradec Králové současně disponuje poměrně obsáhlými průzkumy a daty. Pro městské a dopravní pláno- 
vání je mj. významný údaj o dopravním chování obyvatel města, kdy v případě našeho města je podíl 
MHD, chodců a cyklistů vůči automobilové dopravě přibližně v poměru 64% : 36% - viz. SUMF1 HK 
2017: 

 
 
 
 

 
 

Pokud však město nezaujme jasný přístup k aktivnímu naplňování a ovlivňování dopravních potřeb 
obyvatel i dalších složek města, s největší pravděpodobností se může stát, že současné kapacity městské 
dopravní infrastruktury a veřejného prostoru budou vyčerpány. Stejně tak se nemusí dařit snižovat podíl 
individuální automobilové dopravy na dělbě přepravní práce města. 
Zásady dopravní politiky města si tak vytyčily několik principů, které by se měly stát základem dalšího 
sledování v rámci městského plánu mobility a Strategického plánu města: 

• veřejný prostor města = prostor pro život 
• Hradec Králové – město krátkých vzdáleností 
• zvyšování podílů udržitelných forem dopravy na přepravní práci („VIZE 25:75“2) 
• snížení podílu emisních látek v ovzduší 
• tranzitní doprava mimo zastavěné území města 
• moderní trendy a dopravní systémy 
• otevřená komunikace a participace 
• pořízení dokumentu SUMP3 do roku 2022 

* 
 
 

1 SUMF – strategický rámec rozvoje veřejné dopravy a cyklodopravy. 
2 Vize 25:75 – podíl individuální automobilové dopravy na vykonaných cestách klesne na 25% a podíl neautomobilové 
dopravy se zvýší na 75%. 
3 SUMP – plán udržitelné městské mobility. 
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Komunikace – Achillova pata měst 
Není žádným tajemstvím, že veřejná správa obecně zatím ne zcela dostatečně vnímá efekt veřejného 
mínění, což je v případě rozvoje města a přístupu k řešení dopravních problémů více než důležité. 
Nejedná se jen o tzv. klasickou informovanost standardními cestami, ale stále více se ukazuje význam 
zapojování veřejnosti jak do koncepčních dokumentů (na co jsou v zásadě již i zákonné nástroje), ale i do 
konkrétních projektů, které se obyvatel města bezprostředně dotýkají. Proto jako město vítáme aktivity 
typu kampaní, jako např. Evropský týden mobility4, v rámci kterých se najde větší příležitost ke spolu- 
práci se zájmovými organizacemi pro co největší konstruktivní zapojení veřejnosti do diskuzí o životě ve 
městě na pozadí dopravy. Město Hradec Králové je současně jedním ze zakládajících členů významného 
spolku Partnerství pro  městskou mobilitu, který  v zásadě na národní úrovni  zastřešuje otázky spojené     
s městskou a regionální dopravou a mobilitou. 

* 
Návodů, jak řešit jednotlivé dopravní problémy a potřeby měst, je více a budou jistě přibývat další. A 
bude jistě dobře, pokud se o tomto tématu bude více diskutovat jak na odborné úrovni, tak i v rámci 
veřejných diskuzí. Vždy je určitě lepší věnovat dostatečnou pozornost přípravě nějakého záměru, než po 
jeho realizaci následně zjišťovat ztracené možnosti lepšího řešení. I proto bude velmi důležitým 
mezníkem v rozvoji města zpracování a zejména naplňování plánu udržitelné městské mobility.  Na 
pozadí celého tématu by však neměla zapadnout závěrečná teze Zásad dopravní politiky města Hradec 
Králové, a to že 
„Doprava je důležitou, nikoli však určující, obslužnou složkou života města. Musí proto být 
koncipována tak, aby život ve městě usnadňovala a nikoli určovala“. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Evropský týden mobility – každoroční mezinárodní osvětová kampaň za udržitelnou mobilitu podporující pro životní 
prostředí šetrné formy dopravy. 
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DALŠÍ KROK K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ 2020 
Jiří Štrupl 

 
Okolo 60 % všech cest v městských oblastech je uskutečňováno za účelem přepravy zboží. Toto 
překvapující číslo se týká jak přepravy zboží v nákladních vozech, tak také denních přeprav zboží 
jednotlivci do domácnosti. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy1. 
Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu přepravy nákladu. 

 
Another step towards sustainable mobility 
Around 60% of all transfers in urban areas are carried out for the purpose of transporting goods. This 
surprizing number includes both trucking of goods and everyday individual transportation of pur- 
chases to homes. A good deal of this load is transported by motor vehicles. Many cities  strive for 
change towards a more sustainable cargo transport model. 

 

* 
Hradec Králové 
Další metou po zprovoznění Bajkazylu Hradec Králové je vytvořit příjemné místo pro relax a služby 
spojené s cyklistickou logistikou. Jakkoli spřízněné (většinou komunitní) podniky a jednotlivci používají 
nákladní kola pro své potřeby, je třeba proniknout i do komerční oblasti. Většina cest v městských obla- 
stech je totiž uskutečňována za účelem dopravy zboží, přičemž obchodníci stále potenciál cargokol 
neumějí využít. 
Stávající systém dopravy zboží je z velké části založen na motorové dopravě, která je spojena s výrazným 
zatížením životního prostředí (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce). 
Byť řada evropských měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu dopravy nákladů, 
tak Hradec Králové zaostává. 

* 
Praha 
V Praze funguje několik firem, které už dnes využívají k přepravě nákladní kola. Zatím ale chyběly 
vhodné prostory v širším centru, kde by bylo možné tato kola parkovat, dobíjet a servisovat, stejně jako 
překládat zásilky. Říkáme tomu “Nemotorové Logistické Centrum” (NLC). 
Spojili jsme se se zakladatelem Bajkazylu v Praze, který cyklistickou logistiku dlouhodobě podporuje a 
začali jsme řešit zpřístupnění prostor v jím pronajatém objektu v Praze na Štvanici, včetně příjezdové 
cesty. Dále jsme začali stavět fotovoltaickou elektrárnu pro dobíjení elektrocargokol, aby i to minimum 
energie, kterou cargokola proti ostatní konvenční dopravě spotřebují, mělo nezávislý a obnovitelný zdroj. 
Na projektu pracuje spoustu dobrovolníků, kteří netuší, jestli se jim jejich vložená energie a prostředky 
někdy vrátí. Důležitější však pro ně je, aby jejich město bylo příjemnější pro život. Někteří z nich už nyní 
(i v době koronakrize) mají pár hodin týdně práci jako cyklokurýři, čemuž říkáme „cykloterapie“ ke 
stávajícímu zaměstnání třeba někde v kanceláři. 
Pokud bude NLC v Praze fungovat dle našich představ, budeme se moci opět vrátit do Hradce Králové. 
Tentokrát už ale jako ověřená a fungující platforma s navázanými obchodními subjekty, které v Praze 
prošlapávají cesty. Cílem je podporovat smysluplný obchod a vytvářet nové pracovní příležitosti. Přitom 
vyvíjet dopravní prostředky, které budou umět jejich řidiče udržovat ve fyzické i psychické kondici a 
zároveň nebudou mrhat externě dodanou energií, pokud tato vůbec bude potřeba. 

 
*** 

 
 

1 Nevyužitý potenciál pro rozvoj cyklologistiky dokládají údaje sdružení EPOMM (EPOMM, 2012), které uvádí, že až 42 % 
motorizovaných cest v městských oblastech by mohlo být nahrazeno cyklologistikou (což odpovídá až 25 % všech cest). 
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Obrázek z webu 
http://citychangers.eu/pripadova-studie/sberna-sit-kovoveho-odpadu/ 

http://citychangers.eu/pripadova-studie/sberna-sit-kovoveho-odpadu/
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Evropská ochrana přírody a Česko/ European nature protection and the Czech
Republic
24. října 2019, hvězdárna v Hradci Králové
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/evropska-ochrana-priroda-a-cesko

Pohled na evropskou ochranu přírody jako na promyšlený systém, díky němuž, konkrétně v případě
systému Natura 2000 a Evropských významných lokalit, se řadě přírodně hodnotných území v České
republice v celkovém počtu 1112 dostalo odpovídající legislativní ochrany. A také jako na autoritu v
podobě evropských ustanovení, jejichž uplatnění v místních podmínkách se vyznačuje vyšší právní silou,
která zaručuje jistou úroveň ochrany přírody.

A view is mediated on European nature conservation as a coherent system providing adequate legislative
protection for total 1112 valuable natural areas, namely thanks to the system of Natura 2000 – the
European network of protected sites. The corresponding European directives have higher authority and
thus higher legal force in local circumstances which ensures the desirable protection of the nature.

Název Přednášející Výstupy

NATURA 2000 u nás Mgr. Karel Bejček článek

NATURA 2000 U NÁS
Karel Bejček

Natura 2000 je to soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy EU. Česká republika přispívá do evropské ochrany celkem 1112 EVL a 41
ptačími oblastmi. Jde o 14% našeho území.

Natura 2000 and our country
Nature 2000 is the European network of protected sites earmarked according to unifies rules at
territories of all European states. The contribution of the Czech Republic to the European nature
conservation consists of total 1112 SCIs (Sites of Community Importance) and 41 SPAs (Special Pro-
tection Areas for birds protection). Together they cover 14 % of our country.

*
Mnoho spoluobčanů má jen nejasné tušení, o co jde. „Zase něco evropského…, Brusel zase něco má…”
atp. Jde o velmi užitečné předpisy z hlediska ochrany přírody. Zvyšuje to stupeň ochrany přírody oproti
národním ochranným opatřením. Už to nejsou jen místní ochranáři a milovníci přírody, ale je tu i vyšší
zájem – evropský, který se nedá jen tak snadno zrušit, podplatit nebo ochranáře ukřičet. Známe mnohé
příklady z naší republiky.

Cílem těchto chráněných území je zabezpečit ochranu živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které
jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené a vzácné. Máme mnoho krásných a z hlediska
přírody unikátních míst v Evropě a i u nás. Tam, kde dříve místní mocipáni, úředníci a developeři mohli
jednoduše „zařídit“ změnu stavebních plánů území, už to nemají tak jednoduché. V případě území
zařazených do NATURY tu kromě místních ochránců narazí ještě na ochránce evropské a na právní
předpisy EU.

Výhody pro přírodu jsou jednoznačné, je tu mezinárodní zájem o ochranu přírody a také možnost dotací
na její ochranu.

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/evropska-ochrana-priroda-a-cesko
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Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:

• 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků
• 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území:

• Ptačí oblast (anglicky Special Protection Area – SPA)
• Evropsky významná lokalita – označovaná zkratkou EVL (angl. Site of Community Importance - SCI)
nebo EVL - zvláštní oblast ochrany (angl. Special area of conservation - SAC)

Území je vyhlašováno pro konkrétní druhy a nebo přírodní stanoviště. Ochrana je cílena na daný předmět
ochrany a nemá jednotný ochranný režim. Chráněná území Natura 2000 jsou často zakládána na územích,
kde se běžně hospodaří a pokud toto nemá škodlivý vliv na předmět ochrany, hospodářská činnost může
pokračovat. Je to pro uživatele, majitele pozemků dobré. Občas je však nutno citlivě upravit způsob
hospodaření potřebám, pro které bylo území vyhlášeno.

Nastane-li stav, kdy chráněné druhy začnou působit hospodářské škody, nebo ohrožovat letecký provoz
(ptáci), či půjde-li o jiné závažné důvody, jsou ve směrnicích uvedeny odchylky. Přísně kontrolovaná
ochranná opatření, tak aby se zabránilo vzniku škod. Je jasné, že se vše musí hlídat.
V Královéhradeckém kraji se nachází celkem 58 evropsky významných lokalit (EVL), z toho bude
(mimo území chráněných krajinných oblastí a národního parku) 14 lokalit chráněno tzv. základní ochra-
nou, t.j. nebudou vyhlášena jako zvláště chráněná území (takto se zpočátku i postupovalo).

Zákon stanovil kraji povinnost zabezpečit do roku 2014 dostatečnou ochranu EVL vyhlášením zvláště
chráněných území u celkem 44 lokalit (PR, PP) uvedených v evropském seznamu pro všechny předměty
ochrany. Předmětem ochrany v těchto lokalitách jsou nejrůznější živočichové (např. čolek velký, kuňka
ohnivá, páchník hnědý nebo bolen dravý), rostliny (např. zvonovec liliolistý nebo střevíčník pantoflíček)
a stanoviště (např. bučiny, vřesoviště, stepní trávníky, mokřady i suchá, písčitá místa).

Například Královéhradecký kraj vyhlásil zvláště chráněným územím přírodní památku Orlice. Z hlediska
ochrany přírody jde o nejcennější část evropsky významné lokality podél řeky Orlice. A opravdu je tam
co vidět a obdivovat.

Tolik jenom pro stručnou informaci, nechci si hrát na úředníka a budu se držet toho, co může člověk vidět
v přírodě v okolí Hradce Králové i za humny. Nejbližší ptačí oblast máme na Pardubicku – Bohdanečský
rybník, ptačí oblast NATURA 2000. V okolí Hradce Králové je to především malý přírodní zázrak –
Plachta.

*
PPNa Plachtě
Ve svém promítání/ přednášce1 jsem se věnoval především tomu velice cennému, co tady na území města
máme – PP Plachta. Při různých akcích pořádaných STUŽ, Muzeem východních Čech, při soukromých
procházkách a dalších akcích (brigády) jsem viděl mnohé, a to tam chodím už asi 40 let.
Na fotkách mám v prezentaci celou škálu zajímavostí ze světa hmyzu – pro mne je to velký neznámý svět
tvorů, svět brouků, včelek, vážek a co já vím čeho všeho dalšího. Stejně tak úžasná a podivná je i říše
rostlin, včetně masožravek. Těch tvarů a barev! Svět větších živých tvorů jako jsou žáby a čolci je na
Plachtě také široce zastoupen.
Jakožto zájemce o svět ptáků nemohu vynechat i je. Je to asi 40 let, co jsem tam našel hnízda bahňáků a
od té doby už nic. U rybníka Plachta si kdysi stavěl hnízdo moudivláček lužní. Mohli jste tam slyšet
bukače velkého. Podle kolegů tam byli k vidění i dudci chocholatí, k mé smůle jsem se s nimi ještě na
Hradecku nesetkal. Dokonce jsem tam zahlédl vzácnou návštěvu, dva jeřáby popelavé. Ale to už je
opravdu hodně dávno.

1 Beseda 24. října 2019, hvězdárna Hradec Králové

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/2009_147_es.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files/92_43_ehs.pdf
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Letos se tam pohybují na rybníku potápky malé, najdeme tam rákosníky, bramborníčka černohlavého
nebo také hnízdo labutí. Na rybníku Jáma nocují v rákosinách špačci. Jde o hejno asi tisíc ptáků. Co se
týče počtu druhů ptáků i množství, tak Plachta chudne. Tlak lidí a jejich psů, tlak města je veliký.

To se týká i obojživelníků, žab, čolků, u nichž si sucho posledních let, i v důsledku odvodnění sousedních
lesů, vybírá tvrdě svou daň. Ovšem takové pozorování čerstvých zelených drahokamů – rosniček - je
nádherné. Právě opouštěly vodu. A přidá-li se k vám skupinka lidí kolem, udělá mi radost jejich překva-
pení a údiv. Nebo ukazovat dětem listonoha letního v polévkové lžíci znamená tak trochu se ve fantazii
vracet do dávných dob trilobitů (…ne! trilobité to opravdu nejsou).

Potkal jsem tam vícekrát lišky, srny, ježky a další tvory včetně slepýšů, užovek a zmijí. A poprvé pozoro-
val páření hlemýždů, známých hermafroditů. Víte, samčí polovina jednoho se páří se samičí polovinou
druhého, oba dva přitom navzájem, a jsou na to vybaveni patřičnými orgány.
“Na co to koukáte? Co to tam máte? …Nekecejte!” byla reakce náhodného chodce.
O Plachtě by se dalo povídat velmi dlouho.

PPNa Plachtě aktuálně!!!
Už jsem si myslel, že PP Plachta bude mít klid. Někteří politici znovu oprášili silnici vedoucí skrze
Plachtu. Uvádějí při tom mnohé důvody, ale nemluví o tom hlavním – moje domněnka, že lidem bydlícím
za Petrofem jde o jedno jediné: vyhnout se křižovatkám při nákupech v nákupním středisku. Je to velice
nepohodlné vzhledem k hustotě dopravy, která tam panuje. Pro mne je to jednoduché: silnici nepovolit.
Lepší by bylo postavit na sídlišti malé nákupní středisko s úžasnými slevami.

*
Ptačí oblast Bohdanečský rybník
Stojí tam Musílkova pozorovatelna s pěkným pohledem na plochu rybníka a rákosin. Rybník se nedá
obejít, cyklostezka tam vede okolo poloviny rybníka. Nejlépe je tam jet ve všední dny, pozorovatelna o
sobotách a nedělích bývá plná turistů, lázeňáků a dokonce i “keškařů” – mají tam schovku. Jaké lidské
“zázraky” jsem tam potkal a slyšel jejich komentáře, to lze jenom vyprávět. Abych jen nehaněl, setkání s
kolegy je vždy příjemné.
Během celého roku je tam co vidět: orly mořské, orlovce říční, jeřáby popelavé, bukáčky malé, velká
hejna hus velkých (stovky kusů), běločelých a polních. Také spoustu druhů kachen, rybáky obecné,
bernešky bělolící a hejna racků – je to poklad.
Navštivte rybník, vydržte, vyplatí se delší chvíli zdržet. Mám takovou zkušenost: sedíte-li v přírodě v
klidu asi tak něco kolem hodiny, příroda se vám začne sama “otevírat“. Tak se stane, že vám králíček
ohnivý přistane na rukávu a začne hopsat až na rameno, kukačka se posadí na větev asi metr nad vaší
hlavou nebo si vás ledňáček prohlíží z větvičky na dosah ruky. Chvíle malých zázraků.
Na státní svátek 28. října se koná výlov rybníka. Jde o velkou akci. Česká společnost ornitologická a
ochránci přírody tam mají velké dalekohledy a odborný doprovod, milovníci ptáků si ten den přijdou na
své.

Přeji vám hezké vycházky do přírody. Karel Bejček.

***
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PP Na Plachtě
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Bohdanečský rybník
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Ekologie v roce nula/ Ecology in year zero
6. listopadu 2019, Knihovna města Hradce Králové
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/ekologie-v-roce-nula

Beseda s názvem Ekologie v roce nula se konala u příležitosti 30. výročí demokratické revoluce a připo-
menula stav životního prostředí okolo roku 1989 a činnost ekosdružení působících na Hradecku a
Pardubicku té doby, jakož i začátky Strany zelených, Federálního výboru pro životní prostředí a českého
ministerstva životního prostředí.
Kritický stav ŽP a nedostatečná ochrana přírody hrály ve změně politických poměrů a ve vypjaté spole-
čenské atmosféře doby významnou roli. Činnost dobrovolných ekologických sdružení a organizací a
jejich tehdejší úsilí o nápravu v této oblasti by neměly upadnout do zapomenutí.

A commemorative discussion Ecology in year zero was held on the occasion of the 30th anniversary of
the democratic revolution, to remind the state of the environment around the year1989 and activities of
eco-associations operating at that time in Hradec Kralove and Pardubice regions. Beginnings of the
Green Party and both the Federal Comitee and the Czech Ministry of the Environment were mentioned,
too.
A critical condition of the environment and insufficient nature protection played an important role in the
tense social atmosphere and in political changes of that period. Activities of voluntary environmental
associations and organizations and their striving for improvements on environmental issues of that time
should not be forgotten.

Název Přednášející Výstupy

Ekologie v roce nula Miroslav Petr článek

Jak jsme zakládali Ministerstvo životního prostředí ČSR Ing. arch. Martin Říha článek

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/ekologie-v-roce-nula


>Za udržitelné Česko na místní úrovni<

- 53 -

EKOLOGIE V ROCE NULA
Miroslav Petr

Vrátit se o 30 let zpátky je pro lidskou paměť dost velké sousto, zvláště pokud budeme trvat na
detailech, na přesnosti a na pravdivosti. Naštěstí existují archivní pomůcky coby skvělé osvěžovače
nedokonalé mozkové funkce a coby průvodce našich exkurzí do minulosti.
Výchozí otázka tedy zní, v jakém stavu se nacházela československá společnost, konkrétněji její
východočeský region, a jeho životní prostředí na konci osmdesátých let 20. století?
Nasadíme-li si tehdejší růžovou socialistickou optiku, uzříme zářivé a světlé zítřky, a nějaká
sametová revoluce se nám dost možná bude jevit jako zbytečná a nepatřičná. Zůstanou jen nějaké
marginální socialistické „dětské nemoci“, nad kterými lze v klidu mávnout rukou. Nebo ne? Tak se
na to podívejme.

Ecology in year zero
It is a big bite for memory, to go back 30 years, namely if precise details and full truth are desirable.
Fortunately, archive documents can act as fresheners for the imperfect brain functions, to accompany
us on our walk into the past.
The starting question is – what was the state of the Czechoslovak society at the end of eighties of 20th
century? To be more specific – in the East Bohemian region and its environment.
Looking through pink glasses of those socialist times, we might have seen a bright future – and a kind
of velvet revolution might look inappropriate and unnecessary. Of course, some marginal childhood
illnesses do always remain – quite negligible – or not? Let us take a closer look.

*
Socialistický občan má to štěstí, že žije v nejpokrokovějším
společensko-politickém zřízení, které pod vedením Komu-
nistické strany Československa dbá blaha pracujícího lidu a
vytváří jedinečné předpoklady pro všestranný rozvoj jedin-
ce a podmínek, ve kterých žije. Navíc radostný a šťastný
život v socialistické společnosti umocňuje vědomí, že
každý pracující přispívá svou prací a svým dílem k nejvyš-
šímu cíli, jaký si lidstvo kdy stanovilo, a to k vybudování
beztřídní společnosti. Společnosti komunistické, kde bude
platit „každý podle svých schopností, každému podle jeho
potřeb“.
Revoluční ideologie marxismu-leninismu založená na vě-

decko-technickém přístupu při překonávání překážek vymýtila ze života společnosti skepsi a pesimismus,
pochyby, dekadentní myšlení a nespokojenost, jak je známe ze společnosti kapitalistické, odsouzené
zákonitostmi společenského vývoje na smetiště dějin. Proto projevy, jako jsou stávky, demonstrace a jiné
formy třídního boje, včetně ultimativního vymáhání požadavků na ochranu přírody a životního prostředí,
jsou socialistické společnosti cizí a nepřátelské.

ČSSR v 80. letech 20. století
ČSSR dosáhla v 80. letech významných úspěchů ve všech sférách společnosti. V duchu hesla “člověk
vítězí nad přírodou” byla již plně realizována zemědělská velkovýroba, spoutány divoké řeky, intenzivně
využíváno nerostné bohatství země a vybudována silná průmyslově-energetická základna. Rozpracovány
jsou plány celé sítě jaderných elektráren a kanálu Dunaj-Odra-Labe.
ČSSR se může pochlubit řadou primátů v evropském i světovém měřítku, jako třeba produkcí surového
železa a koksu na hlavu.
Stagnující střední délka života u mužů okolo 67 a u žen okolo 75 let, kterou vykazují naše statistiky, zajiš-
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ťuje ekonomicky výhodnou redukci občanů postproduktivního věku. Význam tohoto fenoménu nesnižují
ani vyplácené finanční příspěvky za zhoršený stav životního prostředí v některých těžebních a průmys-
lových oblastech, zvaných lidově pohřebné.
Celková situace v oblasti životního prostředí je však uspokojivá, což potvrzuje mimo jiné skutečnost, že
ke správě této agendy není potřeba samostatné ministerstvo. Ano, agendu životního prostředí spolehlivě
řídí ministerstvo vnitra, které na počátku roku 19881 učinilo v duchu politiky glasnosti bezprecedentní
krok, když zrušilo utajování některých údajů o stavu životního prostředí a jeho vlivu na zdravotní stav
obyvatelstva. Vzali jsme tím vítr z plachet západním ideodiverzním centrálám pro jejich nehorázné
vměšování se do našich vnitřních záležitostí.
Není tedy, podle našich důvěryhodných statistik, žádným tajemstvím, že právě v produkci kysličníku
siřičitého na km2 dosahujeme druhé místo na světě (po NDR)2 a v oné zmíněné střední délce života
zaujímáme 27. příčku v Evropě. Tajemstvím už také není ani to, že je u nás ohroženo 57% savců, 65%
ryb, 52% ptáků a dokonce 94% obojživelníků3, jak uvádí ministerstvo kultury. Díky němu je ochrana
přírody, kterou má ve své gesci, v těch nejlepších rukou.

*
A jak se žije ve Východočeském kraji?
Východočeši se těší na budoucí propojení dvou jádrových aglomerací regionu, Hradce Králové a Pardu-
bic s optimálním počtem obyvatelstva - dvakrát 130 tisíc. Dále pak na supermoderní jadernou elektrárnu
v Holicích, případně v opatovickém prostoru, typu VVER s výkonem až 4 x 1000 MW. Každopádně s
vytápěnými poli v její blízkosti a zajištěním tak tří zemědělských sklizní do roka4. Další uvažovaná blízká
lokalita pro JE se nachází na hranici kraje v Tetově.
Je pozitivním zjištěním, že narostl zájem občanů o ekologické projekty. Dokládá to i jejich dychtivá
pozornost přípravám stavby prostorné restaurace na Sněžce spolu s velkokapacitní lanovkou, kterážto
zkvalitní rekreační nabídky v kraji a zpřístupní naši nejvyšší českou horu i masám méně sportovně zalo-
žených spoluobčanů. To vše v tehdy jediném českém národním parku.
Obdobně se naši občané nemohou dočkat proměny Pardubic na velký říční přístav s koncovým lodním
terminálem, a to již během 8. pětiletky.

K dalšímu zkulturnění naší krajiny přikročil národní podnik Povodí Labe, neboť rozhodl o odstranění
posledních divokých meandrů dosud živelné části dolního toku řeky Orlice.
Ocenění si pak zaslouží obyvatelé Hradce Králové, kteří nepodléhají různým fámám o zdravotně závadné
vodě ve vodovodní síti, a statečně využívají tekutinu z této řeky k pitným účelům. A to přesto, že čištění
odpadních vod v jejím povodí je zanedbatelné a výsledný produkt místní úpravny vody má jisté
nedokonalosti. Uklidňovat je však může hygienické zabezpečení tohoto produktu v podobě koňských
dávek chloru. Nabízet spotřebitelům vodu z alternativních zdrojů, nebo dokonce vodu balenou, tak evi-
dentně ztrácí smysl.
Jako zbytečné se jeví i větší investice do staveb ČOV. Ostatně čistírnu nemá ani samo krajské město, z
okresních měst kraje mají vyhovující ČOV pouze Svitavy5. Odpadní vody průmyslové i komunální tak
končí přímo v Labi. Zde je na místě upozornit, že dávat tento fakt do souvislosti se zprávami o hynoucích
tuleních v Severním moři je čirá spekulace poškozující obraz naší socialistické vlasti v cizině. Od tako-
vých pomluv, na které naštěstí pamatuje naše trestní právo, je třeba se důrazně distancovat.

1 Rozhodnutí ministra vnitra ČSSR z 21. 1. 1988.
2 - ČSAV, Rozbor ekologické situace v ČSSR, in Listy, únor 1984, s. IV.

- Ekologická sekce Československé biologické společnosti při ČSAV …, Stav a vývoj životního prostředí v Československu,
Praha, únor 1989, s. 12.

3 Svobodné slovo, Slovo na sobotu, Diskuse ke Světovému dni životního prostředí, 3. 6. 1989.
4 TERPLAN, Hradecko-pardubická sídelní regionální aglomerace - územní plán velkého územního celku - Návrh směrnice

na územní rozvoj, 1984.
5 Podklad Pro schůzi Rady východočeského KNV v Hradci Králové, Krajská koncepce tvorby a ochrany životního prostře-

dí…, 18. 3. 1988, s. 4.
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Vysokou životní úroveň Hradečáků demonstruje údaj o spotřebě pitné vody. Ten dosahoval v roce 1981
úctyhodných 209 litrů na osobu a den6 oproti dnešním bídným necelým 90-ti. Řídící orgány proto zcela
zodpovědně rozhodly o realizaci gigantického VD Pěčín, aby neutuchající žízeň obyvatelstva mohla být v
budoucnu bez omezení uhašena. Prozíraví vodohospodáři dále počítají i s vodní nádrží Mělčany v přírod-
ně nevýznamné lokalitě.

Že je ochrana přírody pro řídící orgány Východočeského kraje na předním místě, dokládá existence
jednoho NP, tří CHKO a 71 státních přírodních rezervací7. Náročným politickým cílem v této oblasti je
pak obnovení ekologické rovnováhy. Optimisticky tak lze konstatovat, že pro východočeskou přírodu
není vše ztraceno. V řeči čísel to je pouhých 13% druhů květeny. Ohroženo je pak 454 (151 kriticky)
druhů rostlin, 265 druhů obratlovců (67%) a 50 % druhů bezobratlých8.

Krajské státní a stranické orgány s povděkem kvitují, že obyvatelstvo hradecko-pardubické aglomerace,
jedné ze sedmi exhaláty nejvíce postižených oblastí ČSR9, na rozdíl od přecitlivělých horských lesů, již

přivyklo dotěrným emisím z východočeských elektráren. Přesto velko-
ryse doporučuje vybavit dva chvaletické bloky odsiřovacím zařízením.
Tedy až v 9. pětiletce10. V jednání je i doplnění právě dostavěné černo-
žické kotelny odlučovačem popílku.

K vysokému blahobytu socialistické společnosti nezbytně patří i velké
množství produkovaného komunálního odpadu. Drobným nešvarem
jen zůstává, že končí z části na takzvaně divokých skládkách. Ty se v
kraji počítají na stovky11. Hradec Králové se však může pochlubit
centrálním ukládáním komunálního i průmyslového odpadu do zato-
peného písníku v Ruseku. Zde se o dokonalejší likvidaci části odpadů
postará sama voda, nerozložitelný zbytek, včetně ropných produktů a
nejrůznějších chemických látek bude následně zavezen zeminou aniž
by hyzdil krajinu. Zatěžovat obyvatelstvo náročným tříděním odpadů
se považuje za neefektivní. Můžeme se však pochlubit propracovaným
systémem socialistických soutěží ve sběru papíru a kovů u aktivních

školních a pracovních kolektivů.

Politicky uvědomělí občané krajské metropole, stejně jako i sousedních Pardubic, plně chápou důležitost
obou vojenských letišť ve svých městech, včetně doprovodného hlučného provozu, pro udržení míru a
pro zajištění obrany naší vlasti a světové socialistické soustavy. To, že občas neslyší vlastního slova,
stejně jako charakteristické drnčení oken a skleniček v kredenci nebo občasné noční probuzení, berou s
humorem. Ba co více, obdivují statečnost a mistrovství našich armádních pilotů při nízkých přeletech nad
obytnými sídly a excelentní akceleraci bojových strojů, při níž dosahují nadzvukové rychlosti. Ačkoliv je
odpovědné orgány nechtějí o tyto jedinečné zážitky zcela připravit, uvažují přece jen o několika
protihlukových opatřeních jako je zvýšení úhlu při startu a přistávání letadel, zvýšení (!?) rychlosti letu a
zřízení ochranného pásma letiště12.

6 Životní prostředí okresu Hradec Králové, Podklad pro společné plenární zasedání OV NF a ONV HK, 1982, s. 9.
7 Krajská koncepce tvorby a ochrany životního prostředí (viz pozn. č. 5), s. 8.
8 Tamtéž, s. 9.
9 - ONV Hradec Králové, Kontrolní zpráva o plnění Souboru opatření k péči o životní prostředí v okrese, listopad 1984, s. 4.

- Podle Krajská koncepce tvorby a ochrany životního prostředí (viz pozn. č. 5) se kraj dostává na první místo v poškození
lesů imisemi, s. 6.
- Podle Stav a vývoj životního prostředí v Československu (viz pozn. č. 2) lze k roku 1990 předpokládat zvýšení ročních
průměrných koncentrací SO2 v Hradci Králové na 100 μg.m-3, s. 17.

10 Krajská koncepce tvorby a ochrany životního prostředí (viz pozn. č. 5), s. 13.
11 Tamtéž, s 5.
12 TERPLAN, Návrh směrnice na územní rozvoj (viz pozn. č. 4) a Krajská koncepce tvorby a ochrany životního prostředí (viz

pozn. č. 5), s. 6.
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Krajské město se také může pochlubit hned několika průmyslovými závody situovanými uprostřed
centrální zástavby. Podniky jako ZVÚ, Montas, OSPAP, Tesla a Vertex tak zaměstnávají místní obyvatele,
aniž ti by museli za prací daleko dojíždět. Zvýšený ruch, který s touto skutečností souvisí, pak spolu-
vytváří onu charakteristickou tvář východočeské metropole jako města dělníků a pracující inteligence.

*
Budování vyspělé socialistické společnosti je náročný úkol. Plně to platí i v péči o životní prostředí.
Bohužel také v této oblasti zaznamenáváme rafinované a zákeřné snahy imperialistů ekonomicky vyčer-
pat socialistické státy. Ano, donutit je mezinárodními smlouvami vynakládat enormní prostředky na
zlepšení životního prostředí, ba dokonce nakupovat drahé západní technologie, jako třeba čistící zařízení
pro spalovny a elektrárny. Ráznou odpovědí všem těmto reakčním štváčům a také pochybovačům všeho
druhu jsou pak slova soudruha Gustava Husáka přednesená na XVI. sjezdu KSČ, když řekl, že „ucho-
vávat základní hodnoty životního prostředí, bohatství přírody a krásy naší země je povinností všech
odpovědných orgánů a společná věc našeho lidu.“
Moudrá státnická slova. Mějme je na paměti a stále si je připomínejme.

***
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JAK JSME ZAKLÁDALI MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČSR
Martin Říha

Autor zavzpomínal na poslední rok pozvolna se hroutícího komunistického režimu, kdy kritický
stav životního prostředí v Severních Čechách vedl k občanským bouřím ještě před 17. listopadem
1989 a náprava životního prostředí se stala jedním z hlavních hnacích impulzů sametové revoluce.
Připomněl i první léta budování státní správy životního prostředí v ČR, nových právních předpisů
pro její výkon a první koncepce ozdravení životního prostředí v ČR a v nejvíce postižených
oblastech, jako byla Severočeská hnědouhelná pánev.

How we founded the Ministry of the Environment of the Czech Socialist republic
Author reminded the last year of collapsed communist régime, when critical conditions of environment
in Northern Bohemia caused the citizen riots already several days before November 17 and efforts to
rectify life conditions in the Czech Republic became one of main impulses for the Velvet revolution. He
also experienced first years of establishing and constructing of administration and management of
environment in the Czech Republic after the Velvet revolution, creating of new legislation and concepts
for improvement life conditions in Czech Republic and first of all in most damaged regions, such as the
North-Bohemian coal basin."

*
V listopadu 1989 jsem byl teprve třetí měsíc zaměstnancem projektového ústavu Terplan s. p. Praha, když
jsem se předtím ve zlém rozešel se svým předchozím zaměstnavatelem – Severočeským KNV Ústí n. L.
Příčinou mého odchodu z OVÚP Svč. KNV byla aféra, kterou jsme spolu s krajskou geoložkou RNDr.
Mirkou Blažkovou způsobili tiskovou konferencí, na které jsme zveřejnili výsledky matematického
modelu chování jižních svahů Krušných hor, bude-li pokračovat těžba hnědého uhlí ve Velkolomu Čs.
Armády pod zámkem Jezeří a pod Jánským vrchem až po výchoz sloje. Model totiž ukazoval, že odleh-
čením paty svahů hrozí sesuv nejen svahových sutin, ale díky puklinatosti mateční horniny i velkých
bloků skal do těžební jámy. Zdálo se nám jako dobrý nápad to zveřejnit, ačkoliv ten materiál byl označen
jako „Důvěrné“, jako argument přispívající k záchraně ohroženého zámku Jezeří. Tu studii nám tehdy
přinesli členové Spolku pro záchranu Jezeří v čele s geologem RNDr. Janem Markem. Státní správa na
nás zanevřela, ale získali jsme určitý věhlas mezi ochránci životního prostředí a památek. Právě stav
životního prostředí se stal jednou z příčin, které vedly k pádu komunistického režimu. Vznikl Federální
výbor pro životní prostředí, vedený Ing. Josefem Vavrouškem, CSc. a Ministerstvo životního prostředí
ČSR v čele s ministrem RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc. V nových státních orgánech moci a správy
zasedli i další lidé z ekologických iniciativ.

V prosinci 1989 mě pozvali nově jmenovaný ministr životního prostředí Moldan a jeho I. náměstek JUDr.
Václav Mezřický na Úřad vlády ČSR do Lazarské 7, kde sídlil zárodek nového ministerstva, k pohovoru.
Po dlouhém rozhovoru mi nabídli místo dalšího náměstka ministra, který by zastřešoval odborné součásti
ministerstvu svěřených agend v 9 odborech mé sekce. Byly to agendy územního plánování a stavebního
řádu, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesů, ochrany ZPF, geologie,
odpadů, informatiky ŽP a nebezpečných faktorů prostředí. Tyto odbory měly zajišťovat odborné věcné
podklady pro nové předpisy k ochraně životního prostředí, zpracovávané pak v gesci JUDr. Mezřického
a náměstka ministra JUDr. Svatomíra Mlčocha legislativně-právním odborem, vedeným JUDr. Evou
Kružíkovou, do podoby předkládané pak vládě a České národní radě ke schválení. Když jsem se ministra
později ptal, jak přišel na moji nominaci, „burana z pohraničí“ bez známostí v Praze, odpověděl, že
„rozhodil sítě“ mezi známé z oborů ochrany přírody a krajiny, památek, ZPF, územního plánování
a geologie, aby mu dali tipy na nové pracovníky ministerstva. Já jsem se objevil mezi tipy hned
od několika odborníků, takže jsem mu vyšel jako průnik několika množin. Rychle jsme pak naplnili tyto
odbory pracovníky jak ze státní správy, z projektových a výzkumných ústavů, tak z různých nevládních
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environmentálních organizací. Seznámil jsem se tak se spoustou nových vynikajících lidí, mezi nimi
i s Ing. Františkem Urbanem, novým ředitelem odboru ochrany přírody a krajiny, ve kterém působil i zde
přítomný Ing. Jiří Jiránek. Nikdy nezapomenu na údiv uhlazených a dobře oblečených úředníků Úřadu
vlády, když přišel Jirka v zeleném huberťáku a s tornou na plynovou masku do vestibulu Lazarské 7
a když k nám začaly chodit i další „zjevy“ z řad nekonformních ochránců přírody z hnutí Brontosaurus,
z TISu, z ČSOP, na jaké tam nebyli zvyklí. Aktualizovali jsme a vydali „Zprávu o stavu životního
prostředí ČSR“, tzv. „Modrou knihu“, připravenou ještě před Listopadem Ekologickou sekcí Biologické
společnosti ČSAV. To byla inventura stavu životního prostředí ve všech jeho složkách, jak jsme je zdědili
po 40 letech komunistické vlády. Následoval „Program ozdravení životního prostředí ČSR“, tzv. „Duhový
program“, který stanovil jednak věcné, jednak teritoriální priority nápravy neutěšeného stavu. K věcným
patřily vytvoření úplné legislativy ochrany životního prostředí a pak zejména ochrana ovzduší, ochrana
vod, nápravná opatření v krajině a ZPF, zajištění trvalého financování péče o ŽP a dozoru nad chováním
lidí i organizací k složkám ŽP. K těm teritoriálním prioritám byly vymezeny regiony Severočeská
hnědouhelná pánev, Ostravsko – Karvinsko, Pražská a středočeská aglomerace a Sokolovsko. Pro ně měly
postupně vzniknout regionální programy ozdravení. Zcela nový zákon o životním prostředí a novelizaci
zákona o územním plánování a stavebním řádu si ponechal v kompetenci Federální výbor pro životní
prostředí. Díky pochopení vlády českého premiéra JUDr. Petra Pitharta se podařilo v ČNR rychle schválit
nové zákony o státním fondu životního prostředí, o české inspekci životního prostředí, o ochraně ovzduší,
o ochraně přírody a krajiny, o odpadech, o ochraně ZPF, o posuzování vlivů na životní prostředí,
novelizovat zákon o vodách a začít práce na novém zákonu o lesích a o ochraně horninového prostředí.
Byl zpracován a v české i federální vládě schválen Program ozdravení Severočeského kraje jako
společný materiál MŽP, Severočeského KNV a Ekofóra pánevní oblasti severních Čech. Vznikly nové
národní parky Šumava a Podyjí a několik nových CHKO. Tyto práce pokračovaly úspěšně i po výměně
ministra Moldana Ivanem Dejmalem. Za jeho působení se podařilo dotáhnout některé úkoly, které nestihl
dokončit ministr Moldan, ale navíc schválit nový zákon o EIA. Společným materiálem MŽP, Ministerstva
kultury, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo prosadit trvalý státní
příspěvek pro Program obnovy vesnice, schválit Územní ekologické limity těžby v SHP. Podařilo se tak
„rozjet“ vše podstatné z Duhového programu. To bohužel skončilo po rozdělení ČSFR, zrušení FVŽP
a po volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 1992. Už se nestihly programy ozdravení pro další
postižené oblasti. Nová česká vláda premiéra Klause a nový ministr životního prostředí Ing. František
Benda „demontovali“ záhy mnohé přednosti MŽP, spočívající v komplexnosti ochrany životního
prostředí pod jednou střechou. Delimitovali územní plánování a stavební řád a část geologické správy
(i mne) na Ministerstvo hospodářství pod ministra Karla Dybu, vodní a lesní hospodářství a wellfare
hospodářských zvířat zpět na Ministerstvo zemědělství a výživy. Premiér Klaus prohlásil, že o ochraně
životního prostředí nechce dvě funkční období vlády ani slyšet, protože má důležitější úkoly, jako
transformaci celého hospodářství. Životní prostředí podle něj byla ta poslední třešinka na dortu, který se
teprve musí upéct. Ministr Benda toto zadání důsledně plnil, a po něm ještě několik dalších ministrů,
zejména ti z ODS.

V důsledku toho se státní správa na úseku péče o životní prostředí sice etablovala, vznikly nové orgány
státní správy na okresech a regionální expozitury MŽP, ale věcná iniciativa a kontrola výkonů státní
správy se vrátila do nevládních ekologických organizací. Josef Vavroušek a Ivan Dejmal s několika
dalšími bývalými spolupracovníky založili Společnost pro trvale udržitelný život, já jsem u ministra Dyby
skončil pro „nesoulad duší“ už po 3 měsících, protože jsme se neshodli s ním a s jeho náměstkem pro
dopravu Vavřincem Bodenlosem při řešení obchvatu Plzně dálnicí D 5. Tam oni prosazovali v zájmu
tamních lobbystů jinou trasu, než jaká byla obsažena ve schváleném územním plánu velkého územního
celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace. Prosadili si jeho změnu přes odpor odborníků i obcí
Štěnovice a Útušice jižně od Plzně. Vznikl tím proslulý „Proskův pytel“. Ale to už je jiná kapitola.
Ta léta 1990 – 1992 byla nejkrásnější dobou mého profesního života co do smysluplnosti a naplnění.
Bohužel skončila nástupem různých bezskrupulózních „loktařů“, bývalých komunistů a jejich struktur
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v rychle převlečených kabátech, kteří za Klause „chytili správnou žerď“ a tvrdým pragmatismem postup-
ně vytěsnili původní idealisty.

V Hradci Králové 6. listopadu 2019

***

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k
1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.
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Klimatická změna jako výzva pro přírodovědce, studenty, architekty i úředníky/ 
Climate change as a challenge for naturalists, students, architects and officials 
9. ledna 2020, Infocentrum Hradec Králové 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/klimaticka-zmena-jako-vyzva 

Beseda s odborníky i aktivisty o tom, co nás v rámci probíhající změny klimatu čeká a jak se na to 
můžeme připravit. Jak na tom budeme v regionu s teplotou, s deštěm a se sněhem? A jaké riziko 
představuje tzv. tepelný ostrov? 

 
A discussion with specialists and activists about the expected impacts of climate changes and how we 
can prepare for them. What will be the temperature, rain and snow situation our region? And what risk 
does the so-called heat island pose? 

Název Přednášející Výstupy 

Očekávaná změna klimatu v České republice 
se zaměřením na Královéhradecký kraj 

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. 
a kol. 

prezentace (website) 
článek 

1. Zelená architektura a příprava na 
klimatickou změnu1 

2. Zelená architektura a urbanismus 

Ing. arch. Martin Říha prezentace (website) 
 
článek 

Trvale udržitelná architektura RNDr. Anna Polášková prezentace (website) 
článek 

Studenti v boji za skutečná opatření Lucie Strakošová prezentace (website) 
článek 

 
 
OČEKÁVANÁ ZMĚNA KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM 
NA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Pavel Zahradníček, Mirek Trnka, Petr Štěpánek a celý široký tým 
Ústav výzkumu globální změny AV ČR 

Klimatická změna se stává fenoménem, který prostupuje celou společností a samozřejmě značně 
ovlivňuje přírodu a vývoj společnosti. Klimatické změny probíhaly i v minulosti, ale oproti těm 
současným se neprojevovaly na celé zeměkouli. Nyní je pozorujeme na 98 % zemského povrchu. 
Část těchto změn také měla podstatně pozvolnější průběh a díky tomu se mohla krajina na to lépe 
adaptovat. Změny, které přicházely náhle a byly způsobeny hlavně silnou vulkanickou činností, 
mohou stát za počátkem tzv. Malé doby ledové (16-18. století). Současná změna se projevuje hlavně 
tzv. globálním oteplováním, což znamená, že nám rostou teploty vzduchu. To ale není jediná změna. 
Pozorujeme větší extremitu počasí. Opět to neznamená, že tu například sucho nikdy v minulosti 
nebylo. Ba naopak to patří k našemu klimatu neodmyslitelně, ale bohužel projevem změny klimatu 
je, že ho zažíváme častěji a intenzivněji než v minulosti a na to není naše příroda a společnost zcela 
připravena. 

 
Climate change expected in the Czech Republic - with special attention to Hradec Kralove region 
Climate change is becoming a phenomenon that permeates the whole society and greatly affects nature. 
Climate change was observed in the past, but unlike the current one, it did not affect the whole Earth. 
The current climate change has affected 98% of the earth's surface. Some of the past changes had a 
much slower course, which allowed the landscape to adapt better. The changes which came suddenly 

 

1 Návrh zeleného pásu na západě Hradce Králové - více v kapitole Zelená západní clona Hradce Králové, mapa viz website. 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/pestr-budoucnost-evropy-colorful-future-of-europe
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/klimaticka-zmena-jako-vyzva
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/klimaticka-zmena-jako-vyzva
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were caused mainly by strong volcanic activity; maybe it was behind the beginning of the period of so- 
called Little Ice Age (16-18th century). The current change is mainly reflected in the global warming, 
which means that air temperatures is rising. But it is not the only change. We observe a greater 
extremity of the weather. This does not mean that there was never - for example - a drought in the past. 
It is a typical phenomenon of our climate, but unfortunately, we are experiencing it more often and 
more intensely than in the past, and our nature and society are not fully prepared for that. 

* 
Od 60. let 20. století je pozorován postupný růst teplot vzduchu, který se zintenzivnil hlavně od 80. let 20. 
století. Každé nové desetiletí je teplejší než to předchozí. Z toho plyne, že nejvyšší průměrná teplota 
vzduchu byla dosažena v posledním desetiletí (2011-2019). Zde byla průměrná teplota vzduchu pro Čes- 
kou republiku 9,1°C, což je o 1,3°C vyšší než normálové období 1961-1990. Také platí, že roky v tomto 
desetiletí 2018, 2019, 2014 a 2015 byly ty nejteplejší za celou dobu měření. V České republice se na 
základě všech dostupných experimentů zvýší roční teplota vzduchu do konce 21. století o 2,0°C (RCP 4.5) 
nebo o 4,1°C v případě scénáře RCP 8.5 a to ve srovnání s referenčním obdobím (1981–2010). Jak je  
vidět na obr. 1, teplota vzduchu se bude zvyšovat podobným tempem do roku 2050 bez ohledu na použitý 
emisní scénář. Teplota bude v období 2021–2040 vyšší o 1°C v porovnání s obdobím 1981–2010. Po roce 
2050 vidíme rostoucí rozdíly mezi emisními scénáři. Dochází k tzv. rozevírání nůžek. Z této analýzy 
vyplývá, že do roku 2050 nastartované změny již prakticky nemůžeme ovlivnit. Změna chování člověka 
bude naopak zcela zásadní pro vývoj klimatu po roce 2050. 
Srážky v České republice jsou velmi variabilní. Suché a vlhké roky/periody/měsíce se významně střídají. 
To je důvod, proč u srážek není vykazován statisticky významný trend. Začínáme pozorovat, že se nám 
mění jejich charakter. Roste počet období s většími úhrny, s intenzivními krátkodobými dešti, která stří- 
dají delší období bez významných srážek. Do budoucna předpokládají modely podobný trend s tendencí 
spíše k nadprůměrným srážkám, ale s velkou variabilitou. I přesto, že modely předpokládají vyšší srážky, 
tak díky výraznému oteplení bude výpar ještě více převažovat než nyní, a tedy krajina se bude i přesto 
více vysušovat. 
Zároveň se nám mění i sněhové podmínky, kdy roste teplota vzduchu v zimních měsících, a to způsobuje 
pokles množství sněhových srážek. V nižších polohách začíná i během zimy zcela dominovat déšť. Sníh 
je pro naše oblasti velice důležitý, protože doplňuje nejlépe vláhu do půdy a také dotuje podzemní vody. 
Díky úbytku sněhové pokrývky tedy pozorujeme i významné poklesy mělkých hladin podzemních vod a 
také jarní sezóna začíná s menší půdní vláhou, než by bylo potřeba. 

Obrázek 1. Vývoj průměrné teploty vzduchu v Hradci Králové v letech 1961-2100 podle ensemblového 
průměru 11 realizací RCM modelů pro tři emisní scénáře. 



- 64 -  

 
 

Obrázek 2. Vývoj srážkových sum (mm) v Královéhradeckém kraji pro vybrané hydrogeologické rajóny  
v letech 2021-2040 podle 5 GCM modelů a emisního scénáře RCP 4,5 a porovnání s referenčním obdo- 
bím 1981-2010 

* 
Pozn.: RCP představuje reprezentativní směry vývoje koncentrací (skleníkových plynů) (Representative 
Concentration Pathways), měřené v jednotkách celkového radiačního působení. 
Optimistický scénář - nízké emise (odborně nazývány jako RCP 2,6) - značí razantní omezení vývoje 
koncentrace skleníkového plynu oxidu uhličitého v nadcházejících letech. Vysoké emise (RCP 8,5) - 
značí scénář s velmi vysokými emisemi oxidu uhličitého, které nebudou nijak omezeny v budoucích 
letech. Střední emise (RCP 4,5) značí přechodný scénář budoucího vývoje, kdy emise  nebudou 
striktně omezeny, ale bude regulován jejich růst. 

 
* 

Obrázek 3. Vývoj počtu dnů se sněhovou pokrývkou nad 10 cm v Královéhradeckém kraji pro vybrané 
hydrogeologické rajóny v letech 2021-2040 podle 5 GCM modelů a emisního scénáře RCP 4,5 a 
porovnání s referenčním obdobím 1981-2010 

* 
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Obrázek 4. Vývoj počtu tropických dnů (maximální teplota nad 30°C) pro Hradec Králové (278 m n. m.) 
v letech 1961-2100 podle ensemblového průměru 11 realizací RCM modelů emisní scénář RCP 4,5 

*** 



- 66 -  

ZELENÁ ARCHITEKTURA A URBANISMUS 
Martin Říha 

 
Pod pojmem "zelená architektura" si jako územní plánovač a urbanista nepředstavuji jen jedno- 
tlivé stavby, ale celý urbánní kontext - od uspořádání krajiny a osídlení přes strukturu městského 
prostředí až po jednotlivé stavby. 

 
Green architecture and urbanism 
For a land-use and urban planner, the concept of „green architecture“ does not mean only individual 
constructions, but the entire urbanistic context - beginning from landscape arrangement through city 
environment structure up to the level of individual buildings. 

 
* 

Společné pro všechny tři úrovně zeleného územního plánování a urbanismu jsou tyto základní 
charakteristiky: 
- kompaktnost zastavěného území 
- dostatek zeleně 
- energetická úspornost dopravní a technické obsluhy 
Zelené územní plánování znamená rozvíjet sídla kompaktní, bez zbytného "rozlézání do krajiny", 
využívající pro nové stavební záměry a změny využití ploch přednostně pozemky a stavby již dožilé (tzv. 
"brownfields") nebo jejichž účel využití již pominul. 
"Volnou krajinu" pojímá jako pestrou mozaiku ploch přírodních nebo přírodě blízkých (lesy, louky, 
pastviny, mokřady, vodní toky a plochy), a ploch orné zemědělské půdy s monokulturami zemědělských 
plodin. Pole však by měla být limitována jak co do rozlohy mezi mezemi, rozptýlenou zelení prvků ÚSES, 
alejemi a dalšími prvky snižujícími větrnou erozi, tak co do svažitosti, aby bylo bráněno vodní erozi. 

Dopravní a technická infrastruktura 
ve volné krajině má být pokud 
možno soustředěna do společných 
koridorů, aby bylo zabráněno zby- 
tečné fragmentaci krajiny, současně 
má poskytovat dostatek bezpečných 
přechodů přes tyto koridory, aby  
byla zajištěna prostupnost  krajiny 
pro člověka i zvěř. 
Těžbu surovin nutno omezit na 
nezbytné minimum a mimo chráněná 
území přrody a krajiny, respektovat 
pásma hygienické ochrany. 

 
 
 
Na úrovni funkčního a prostorového uspořádání sídel 
"zelený urbanismus" maximálně využívá přírodní danosti terénního reliéfu a sítě vodotečí k stabilizaci  
a ochraně přírodních prvků v zastavěném území, zejména ozelenění svahů nevhodných pro výstavbu, 
ponechání nivních pozemků kolem vodotečí k rozlivu vod při záplavách, obsahuje dostatek zelených 
ploch parků, zahrad, zahrádkových osad, uliční zeleně, v hustě zastavěném území zejména historických 
částí měst pak i popínavou zeleň zdí, budov, zelené střechy a vodní prvky k utlumení projevů tepelných 
ostrovů měst, ke zlepšení čistoty ovzduší a mikroklimatu. Poskytuje obyvatelům ve veřejném prostoru 
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dostatek příležitosti pro relaxaci, výběr slunných míst či zastínění, klidu i možnosti komunikace ve 
veřejném prostoru. Nevytlačuje, ale chrání chodce a cyklisty před automobilovou dopravou, zástavbu 
udržuje kompaktní a energeticky úspornou pro technickou obsluhu, parkování vozidel zajišťuje pod 
objekty pod zemí nebo ve více etážích. Preferuje veřejnou dopravu před individuální automobilovou 
dopravou. 

Na úrovni jednotlivých staveb 
je "zelená architektura" vnímána především jako stavba s dobrými tepelně-isolačními a tepelně- 
akumulačními vlastnostmi a tedy energeticky úsporná při vytápění, ohřevu a rozvodu teplé vody, jako 
stavba s dobrým přirozeným i umělým osvětlením a větráním, příp. i s rekuperací tepla z odcházejícího  
do přiváděného vzduchu, s dnes již běžně požadovaným "pasivním standardem", tzn. s minimálními nebo 
nulovými nároky na vnější přívody energie. Patří k ní sluneční panely pro výrobu elektřiny a sluneční 
kolektory pro ohřev užitkové vody, tepelná čerpadla, opětovné používání dešťové vody a vody užité na 
mytí k zálivce květin a rostlin, ke splachování toalety, dostatek rostlin a květin na lodžiích, zelené střechy 
obyvatelné i pouze ozeleněné např. netřesky či jinými trvalými porosty. Pro období sucha jsou zde 
akumulační nádrže pro zachycování srážkových vod, pitná voda se užívá jen pro pitné účely a vaření. 
Parkování vozidel obyvatel je ukryto pod zemí, kolem domů zůstává zeleň a volné plochy pro příjezd 
hasičů či záchranky namísto přecpaných parkovišť. Odpadní vody se čistí v lokální čistírně nebo ústí do 
kanalizace s ústřední ČOV. 

 
 

 
* 
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A nakonec inspirace i pro naši možnou budoucnost 
– projekty „zelené architektury“ z Tchai-pej na Taiwanu 

 

 
 

 
*** 
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TRVALE UDRŽITELNÁ ARCHITEKTURA 
Anna Polášková 

 
Pokud jde o řešení problematiky klimatické změny  i jejích  důsledků,  velmi  účinné nástroje  mají 
v rukou architekti a developeři. O tom, jak budou tyto nástroje využity, však rozhodují většinou 
místní politici a jejich podporovatelé. Voliči jen do té míry, do jaké se nechají přesvědčit či poučit. 
Přesto roste množství projektů i realizovaných staveb „velké“ ekologicky příznivé architektury 
(ozeleněné budovy, města s rozumným územním plánováním a systémem zelených povrchů a využí- 
vání vody). V menším, individuálním měřítku, se úspěšně prosazují nízkoenergetické domy i jejich 
často originální realizace. Zásadní a dosud nedoceněný význam pro budoucnost má architektura 
vhodná pro rozvojové země. 

 
Sustainable architekture 
Regarding problems of climate change and its consequences, effective tools are in hands of architects 
and developers. The real use of these tools is, however, usually in the hands of local politicians and 
their supporters. Voters participate in decision making only if they are adequately cultivated and 
convinced. In spite of this, increasing number of large projects and constructions have been realized 
carrying ideas of environmentally friendly architecture (green buildings, cities with sound urban 
planning including green surfaces and water management system). On a smaller, individual scale, low 
energy houses applying often original conceptions fight their way successfully.  Crucial  role for  
future, though yet unsufficiently appreciated, should play architecture suitable for developing 
countries. 

* 
Jak bylo řečeno v úvodu, záleží na  zadání.  Geni- 
ální italský architekt Renzo Piano dokázal na- 
vrhnout extravagantní Centre Georges  Pomp-idou 
pro Francouze, bankovní dům Shard – Střep, 310 
m vysoký, v Londýně pro katarské bankéře, ale 
také vysoce ekologické částečně zanořené galerie 
Zentrum Paul Klee a Fondation Beyeler pro 
Švýcary. 
K zářným příkladům architektury plnící nejnáro- 
čnější environmentální požadavky patří projekty, 
které navrhl další z nejlepších světových archi- 
tektů, Stefano Boeri. Jeho „vertical forest“ – 
kolmý les – byl realizován v Miláně. Na dvou 
budovách o výšce 110 a 76 m bylo možné umístit 
800 stromů a 4500 keřů. To odpovídá 20 000 m2 

lesa nebo také 75 000 m2 běžné zástavby rodin- 
ných domů – což je kilometr dlouhá ulice. 
Podle dalšího Boeriho projektu - tentokrát celého 
„lesního města“ Liuzhou – se má letos začít 
stavět v Číně. Ani další země a města nezůstávají 
pozadu – Toronto (Kanada), Fukuoka (Japon- 
sko)…. 
Spojovacím prvkem mnoha těchto staveb je tvar 
pyramidy, alespoň zčásti. Pyramidové domy 
(nebo polo-pyramidy) nabízejí velmi dobré mož- 
nosti ozelenění. 
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Prefektura ve Fukuoce 

Tento typ zelených staveb může být jedním z budoucích řešení palčivého problému velkých měst, která  
se stávají „tepelnými ostrovy“, rozpínajícími se stále dál do krajiny. Tepelný ostrov města vykazuje rozdíl 
teploty často 3 - 8 °C oproti jeho okolí, ovlivňuje proudění vzduchu i rozložení srážek. 
Termosnímky mohou ukázat kritická místa: nejproblematičtější není jen samotné centrum města, ale i 
nákupní centra s rozsáhlými parkovišti na periferii. Nepříznivě se vždy projevuje vysoké procento nepro- 
pustných tmavých povrchů: za slunečných dnů způsobují přehřívání, neumožňují zasakování ani aku- 
mulaci prudkých srážek, naopak urychlují odtok. 
Na zodpovědnosti vedení města záleží, jaká adaptační 
opatření na zmírňování vlivu klimatických změn prosadí: 
EU poskytuje know-how a podporuje spolupráci měst 
(Covenant of Mayors for Climate and Energy). Vážně 
bere tuto výzvu Vídeň, která má propracovanou kate- 
gorizaci opatření, často předepsaných už v zastavovacích 
plánech. Požadavek zelených střech znamená snížení 
povrchové teploty v létě až o 40 °C. Zapojuje se i pou- 
čená veřejnost – například pro podporu maloplošné 
zeleně ve vnitroblocích byla ve Vídni vyhlášena soutěž. 
Podle Vídně zpracovala svůj plán adaptačních opatření i 
další města, třeba Brno: snaží se o lepší koncepci veřej- 
ných ploch se stíněním, zasakováním, zelení v prolukách 
i ozeleněním tramvajových pásů. 
Zvláštní kapitolou jsou zelené fasády a jiné vertikální 
zelené prvky, použité zde na přístavbě sídla ombudsmana 
a na vzorové stavbě environmentálního centra „Otevřená 
zahrada“. 
Součástí moderních projektů bývá i pasivní chlazení 
budov, stínění, fotovoltaika na střechách, řízené větrání, 
systém recyklace vody. Všechny tyto principy mohou 
uplatnit i velké produkční firmy, mají-li vůli, jako např. firma LIKO-S Slavkov u Brna. 
Od roku 2020 se u nás začíná plně uplatňovat nová evropská legislativa (Evropská směrnice EPBD II 
2010/31/EU) a všechny nové budovy včetně rodinných domů, postavené v zemích EU, mají být ener- 
geticky téměř nulové. V minulých letech se nové požadavky týkaly hlavně větších staveb, pro objekty, 
kde je investorem orgán veřejné moci, platily už od roku 2016. 
Tyto požadavky splňují pasivní a nízkoenergetické domy, které mají minimalizovanou spotřebu energie, 
zejména na vytápění a ohřev vody, ale třeba i na energii na osvětlení. Omezuje se využití k přírodě nešetr- 
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ných zdrojů energie a preferují se obnovitelné zdroje energie. Nové zákony se dotknou i majitelů stáva- 
jících nemovitostí, kteří při prodeji budou muset prokázat energetickou náročnost budovy. 
Technologie pasivních domů je u nás už léta na poměrně vysoké úrovni, i nedávné novostavby využívaly 
vhodné materiály a prvky. Inovativní řešení typu částečného zanoření stavby nebo zelených střech a fasád 
samozřejmě významně pomohou dosažení požadovaných parametrů. 
Zelená architektura není žádná  novin- 
ka – v Norsku se domy se zelenou 
střechou (krytou drnem) stavěly už za 
dob Vikingů. Technicky nenáročné po- 
krytí střech netřeskem vyžadovali i stře- 
dověcí evropští panovníci. Dobří archi- 
tekti se zabývali energetickými parame- 
try budov dávno před érou globálního 
oteplování a evropských směr-nic – 
příkladem je vila Tugendhat (Mies van 
der Rohe) s 10 mm skly a inovativní 
klimatizací s filtrací vzduchu – obdobou 
rekuperace. 

V současné době však stojí před 
architekty nový úkol - jak může architektura pomoci udržet lidi v Africe a dalších horkých vysychajících 
zemích. Řada evropských zemí se zapojuje do programů rozvoje trvale udržitelné architektury pro rychle 

se urbanizující Afriku. Jeden z projektů 
EU je SURE-AFRICA – sustainable 
urban renewal – udržitelná obnova měst. 
Velkým přínosem je nepochybně výcho- 
va architektů s místními kořeny, kteří 
mají znalosti a cit pro klima, životní styl  
i vhodné materiály. 
Například mladý architekt Diébédo 
Francis Kéré, který se narodil v malé 
vesnici v Burkina Faso a získal možnost 
studovat v Evropě, je dnes známým 
architektem, učí na Technické univerzitě 
v Berlíně a každoročně se vrací pomáhat 

rodné zemi i vesnici. Pro moderní stavby dokáže využít místní materiál, místní znalosti, místní lidi. 
Ještě slavnější je Ind Balkrishna Doshi, který za své projekty získal nejvyšší možné ocenění pro architekta, 
Pritzkerovu cenu. Navrhuje kromě špičkových administrativních budov také „architekturu pro lidi“ - 
nízkonákladové domy, vše od počátku s dodržením principů trvalé udržitelnosti a vhodnosti pro indické 
prostředí. 
Není pochyb o tom, že investice do vzdělání, architektury a příslušné infrastruktury v  rozvojových 
zemích by se Evropě vrátila několikanásobně - jistě víc, než investice do zbrojení. 

 
*** 
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STUDENTI V BOJI ZA SKUTEČNÁ OPATŘENÍ 
Lucie Strakošová 

 
Klimatická změna je v současné době světovým problémem číslo jedna a my chceme, aby k ní čeští 
politici a veřejnost opravdu tak přistupovali. Chceme Českou republiku udržitelnou a připravenou 
zvládnout změny, které už nepůjdou odvrátit. Chceme budoucnost bez klimatického a společen- 
ského kolapsu, ke kterému teď směřujeme. 

 
Students fighting for real measures 
Climate change is the global problem number one and we demand a truly adequate response from 
Czech politicians and the public. We want the Czech Republic to be sustainable and ready to cope with 
changes which might become inevitable. We wish the future to be safe from the climate and social 
collapse we are obviously heading for now. 

* 
Jsem studentkou na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. V lednu 2019 jsem se zapojila do 
studentského hnutí Fridays for Future, ke kterému mě přivedl stále zhoršující se stav naší přírody a ne- 
činnost politiků, nebo dokonce popírání změn klimatu, se kterým se bohužel setkávám i v prostorách 
gymnázia. 
První studentská stávka za klima v České repu- 
blice proběhla 15. 3. 2019. Zúčastnilo se několik 
tisíc studentů a studentek. Stávkovalo se napří- 
klad v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech. 
Konkrétně v Hradci Králové jsme se poprvé 
zapojili v květnu, a od té doby u nás proběhlo  
pět stávek. 
Naše hnutí se však nevěnuje pouze stávkování. 
Snažíme se chodit do různých  veřejných  debat 
a rozšiřovat povědomí o změnách klimatu pro- 
střednictvím přednášek na školách. Vytváříme 
edukativní videa nebo články. Pracujeme na for- 
mování požadavků. 
V Hradci Králové jsme pořádali projekce doku- 
mentů a úklidy přírodních lokalit. 

V neposlední řadě se také věnujeme vnitřnímu budo- 
vání našeho hnutí prostřednictvím komunikačních 
platforem, pravidelných videohovorů nebo soustře- 
dění, kam si často zveme odborníky z různých 
odvětví. 
V srpnu 2019 jsme se zúčastnili mezinárodního 
setkání Fridays for Future v Lausanne. V rámci set- 
kání jsme měli možnost potkat aktivisty a aktivistky 
z různých zemí a navzájem sdílet naše zkušenosti. 
Během setkání jsme se zaměřili na společné budo- 
vání principů a hodnot našeho hnutí. Po celý týden 
probíhaly také přednášky. Jedním z hostů byl napří- 
klad profesor Jean-Pascal van Ypersele nebo nositel 
Nobelovy ceny Jacques Dubochet. 
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V prosinci jsme se zúčastnili schůzky s panem premiérem 
Andrejem Babišem, ministrem životního prostředí Richardem 
Brabcem a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem 
dopravy Karlem Havlíčkem. Během schůzky nám bylo 
několikrát zopakováno, že Česká republika bude blokovat 
uhlíkovou neutralitu do roku 2050, protože je to prý zodpo- 
vědný krok. 
Panu premiérovi jsme proto donesli Mikulášskou nadílku: 
vědecké studie od IPCC a uhlí. Chtěli jsme připomenout, že 
pokud se naše vláda nebude stavět ke klimatické krizi jako k 
opravdové krizi, bude od nás pan premiér dostávat jen uhlí. 
Často se setkávám s výroky, že jsme záškoláci a na přírodě a 
vzdělání nám ve skutečnosti nezáleží. Pamatuju si, když jsem 
se poprvé dozvěděla o obrovském plastovém znečištění v 

oceánech a rozsáhlém vymírání korálů. Bylo mi z toho 
smutno a cítila jsem se bezmocně. Postupně jsem se začala 
dozvídat o mnoha dalších problémech, které my jako 
lidstvo způsobujeme. Netrvalo dlouho a přešla jsem na 
vegetariánskou stravu. To mi ale nestačilo a teprve zapo- 
jení se do Fridays for future mi začalo dávat větší smysl a 
víru, že opravdu máme naději se jako lidstvo ještě změnit. 
Jestli mi něco v životě dalo opravdu velké zkušenosti, tak 
to nebylo jenom pravidelné vysedávání v lavici, ale celé 
klimatické hnutí. 

*** 
Poznámka editorů 
Východočeská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život si váží aktivity a zodpovědnosti části mladé 
generace. Doufáme, že právě tito mladí lidé pomohou změnit tradiční pohodlné postoje politiků i 
veřejnosti a přispějí tak nepřímo  – a  později i přímo svou prací a účastí na veřejném rozhodování  –       
k odvrácení akutní hrozby kolapsu globálního klimatického a sociálního systému. Na lokální úrovni je 
zveme ke spoluúčasti na prosazování konkrétních opatření ke zmírňování dopadů klimatických změn, 
například k podpoře udržitelné dopravy a prosazení ochranného pásu zeleně kolem města jako priorit pro 
magistrát i zastupitelstvo. 

 

*** 
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Udržitelná mobilita/ Sustainable mobility 
4. února 2020, Novotného lávka, Praha 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/udriteln-mobilita 

Seminář za účasti předních českých odborníků z úřadu vlády, z ministerstev, z podnikové i neziskové 
sféry nabídl výměnu nejnovějších informací hned z několika oborů, které se týkají udržitelné mobility a 
představil i praktické zkušenosti s prosazováním moderních dopravních řešení ve městech a obcích. 
 
A seminar with the participation of experts from government and ministerial offices and from business 
and non-profit sphere offered an exchange of information covering at once several fields related to 
sustainable mobility. It introduced also practical experience with enforcement of modern solving of 
traffic problems in towns and villages. 

Název Přednášející Výstupy 

1. Parkování v Říčanech 
2. Bezpečně do školy i na kroužek – zkusíte to? 

Ing. David Michalička článek 
článek 

Ohlédnutí se za dosud zpracovanými plány městské 
mobility v ČR s důrazem na zadání a předprojektovou 
přípravu 

Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. článek 

 

Poznámka: 
Dalším přednášejícím na semináři byli RNDr. Jiří Bendl, CSc., Bc. Kurt Dědič, Ivan Indráček, Jan Křížka, Ing. Vít 
Sedmidubský, Zdeněk Svačina. Videozáznam z akce lze nalézt na webu 
https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:zaznam-ze-seminare-udrzitelna-mobilita-4- 
2-2020&catid=12&Itemid=71 

* 
PARKOVÁNÍ V ŘÍČANECH 
David Michalička 

 

Říčany se topí v autech. Ranní a odpolední kolony, k tomu plné ulice zaparkovaných aut u nádraží, 
v centru města či na sídlištích. Stav začíná být neúnosný. My Říčaňáci jsme často obtěžováni auty 
přespolních, přitom sami máme problém kdekoliv zaparkovat. Jde tento narůstající problém vůbec 
nějak řešit? 

 
Parking in Ricany 
Ricany is overwhelmed with cars. View of long rows of cars in the morning and in the afternoon is not 
improved in streets full of cars parked by the train station, in the town center or at the housing estates. 
We, citizens of Ricany, are often bothered by non-resident cars while our own parking is problematic 
anywhere. Is there any solution at all to this growing problem? 

 
* 

Myslíte si, že téma parkování nepatří do linky „udržitelná městská mobilita“? Právě naopak. Každý 
starosta potvrdí, že mnoho bohulibých záměrů v oblasti mobility či veřejného prostoru ztroskotá právě na 
řešení parkování. 

* 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/udriteln-mobilita
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/udriteln-mobilita
https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1453%3Azaznam-ze-seminare-udrzitelna-mobilita-4-2-2020&catid=12&Itemid=71


>Za udržitelné Česko na místní úrovni<

- 75 -

Starosta města Krnov, Facebook, červenec 2019

Auto jako fenomén
Společnost bohatne a automobily se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Od roku 1989 se
počet aut v ČR zvýšil 2,5krát. V Říčanech je poměr ještě výrazně vyšší i díky prudkému nárůstu počtu
obyvatel ve městě a v okolí. Centra měst či stará sídliště však hospodaří se stále stejným prostorem. Ten
se postupně zanáší větším a větším počtem stojících aut. Prostoru pro lidi ubývá, stává se nebezpečným a
nevlídným. A přitom průměrné české auto jezdí jen cca 5% času a zbylých 95% času stojí. Nabízí se proto
nerudovské: „Kam s ním?“

Budujme další parkoviště (?)
Řešení je nasnadě. Stačí vybudovat další parkovací místa a je vyhráno. Zejména u sídlišť je po nich velká
poptávka. Ovšem pohled na věc se mění, když lidé zjistí, že nová místa vzniknou na úkor jejich veřejné
zeleně. Sám vím o několika sporech říčanských „bytovkářů“, kdy jedni by rádi nová parkoviště, ale druzí
brání trávu a vzrostlou zeleň.

Přesto je hledání nových ploch někde nevyhnutelné. Je vhodné se ale zaměřit na lepší organizaci dopravy,
úpravy značení či využití již zastavěných ploch. Zeleň by měla být až poslední volbou.

Čím více míst, tím více aut
Nejen v Říčanech však platí jedna poučka – každé nové parkoviště přitáhne více aut a bude potřeba další.
Příkladem toho je nedávno vybudovaná provizorní plocha v Olivově ulici (u náměstí), kde z cca třiceti
pěti stání je přes 20 stále obsazeno auty, která téměř nikdy neodjíždí. Podobně na Komenského náměstí,
kde město před třemi lety ukrojilo nemalou část travnaté plochy pro kolmá stání, není znát zásadní úleva
a parkuje se zde nadále dost špatně.

Čím to je? Jakmile přibude volná parkovací plocha, brzy se zde objeví nepoužívaná vozidla, autovraky,
obytné automobily či služební dodávky. Rezident, který přijede večer z práce, případně zákazník obchodu,
zde stejně nezaparkují. „Parkovací plochy jsou efektivně využity pouze, je-li zavedena vhodná regu-
lace parkování,“ upozorňuje Ing. Petr Horský, předseda České parkovací asociace.
Veřejný prostor není zdarma
Je třeba si uvědomit základní věc – zábor veřejného prostranství má mít svá pravidla. Asi nikdo se nepo-
zastaví nad tím, že za zábor silnice pro výkop či umístění prodejního stánku na náměstí musí stavitel či
prodejce platit. Vyhláška města určuje poplatek mezi 10-50 Kč/m2 a den.

Majitel automobilu zaparkovaného na veřejné komunikaci či parkovišti by se ale divil, kdyby mu za rok
přišel účet na 36.500 Kč nebo dokonce 182.500 Kč (parkovací místo má 5x2=10m2, 365 dnů, denní
sazba 10 - 50 Kč/m2). V čem je ale rozdíl mezi prodejním stánkem a třeba zaparkovanou dodávkou?

Při regulaci parkování až 30% aut prostě zmizí
Od určité velikosti města je běžná regulace parkování. Všude, kde ji správně zavedli, se brzy osvědčila.
Dobře nastavený systém přinese výhody jak místním občanům, tak obchodníkům.
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Důležité je zvolit území, kde je regulace parkování potřebná. U nás v Říčanech je zcela klíčovou lokalitou 
nádraží. Zejména sem míří každý den  stovky cestujících, aby zde odstavili svá auta. Více než polovina   
z nich není z Říčan a poptávka je prakticky nekonečná. Jakmile se zaplní plocha u kolejí, hledají řidiči 
místa v ulicích, každý rok dál a dál od nádraží. Běžně si dnes stěžují třeba obyvatelé ulice Haškova za 
Černokosteleckou, kterým celodenně zabírají místa právě parkující motoristé přesedající na vlak. 
Kvůli nádraží se plní i ulice v centru, kde situaci dále zahušťují stovky aut zaměstnanců firem, obchodů a 
úřadů. Lokální problémy vznikají i v okolí sportovišť jako například zimní stadion, kde návštěvníci často 
parkují v zeleni či ve vjezdech, přičemž nedaleké placené parkoviště je poloprázdné. 

Říčany připravují „Parkování pro domácí“ 
Říčanská radnice má v plánu, po vzoru jiných měst, primárně zlepšit podmínky parkování pro své občany 
i podnikatele. Tam, kde jsou obchody, úřady, ordinace či služby chce město zajistit volná místa pro 
krátkodobé parkování klientů. Dlouhodobé stání by mělo být výhodnější na větších parkovištích a vzdále- 
nějších místech. Výhody získají obyvatelé s trvalým pobytem v Říčanech. 
Odlehlejších sídlišť, kde parkují zejména samotní rezidenti, se regulace na začátku asi nedotkne. Podmín- 
ky chce radnice ještě diskutovat přímo s obyvateli. Celému projektu Parkování pro domácí bude věnován 
prostor v dalších číslech. 

Nová kapacitní parkoviště budou 
První parkoviště vznikne již na jaře na sídlišti Olivovna u sportoviště. Přibližně dvojnásobné kapacity by 
se letos mělo dočkat parkoviště pod hradem (směrem k prodejně U Václava). Rozšíření dokonce na cca 
trojnásobek čeká parkoviště u pivovaru (směrem ke gymnáziu). Kromě připravovaného P+R přímo u 
nádraží (zde se kapacita nezvýší) chce radnice legalizovat maximum míst pod nádražím. V neposlední 
řadě uvažujeme o zřízení cca 100 nových míst P+R severně od trati, poblíž stanice HZS u nové stezky po 
bývalé vlečce. 

A co parkování zrušit … 
Například v Holandsku či Dánsku parkovací místa ve městě dokonce po tisících ruší, aby získali více 
prostoru pro pěší, cyklisty, kavárny, ale i stromy a zeleň. Pravdou však je, že aby si mohli rozsáhlé pěší 
zóny bez aut dovolit, museli na okraji měst vystavět kapacitní parkovací domy. Zde místo pohodlně 
najdete, a rádi si za něj zaplatíte. 
V Říčanech tak drsní zatím nejsme . Naším cílem je, aby parkovací místa byla efektivněji využívána a 
přednost aby dostali domácí. 

*** 
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Odvážný závazek. Při přepočtu na velikost měst by to pro Říčany znamenalo zrušit cca 190 parkovacích 
míst. K tomu se tedy nechystáme  
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BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I NA KROUŽEK – ZKUSÍTE TO? 
David Michalička 

 
Velký podíl na říčanské dopravě má přeprava dětí. Ráno do škol a školek, odpoledne na kroužky či 
tréninky. Ptáte se, proč maminky a tatínkové vozí často i velké školáky všude autem? Někdy kvůli 
pohodlí, jindy kvůli času. Ale zejména je to kvůli bezpečnosti. Nejen přímo před školou či 
tělocvičnou, ale vlastně v celém městě se pak roztáčí spirála – více aut, více nebezpečí, ještě více 
rodičů volí cestu autem. Jak z toho ven? 

 
Safely to school and to the hobby group - will you try it? 
The transport of children has a large share in Říčany transport. In the morning to schools and 
kindergartens, in the afternoon for classes or trainings. Wondering why moms and dads often drive big 
schoolchildren everywhere by car? Sometimes for convenience, other times for time. But it's mainly for 
safety. Not only right in front of the school or gymnasium, but in fact the whole city is spiraling - more 
cars, more danger, even more parents choose to travel by car. How to get out of it? 

 
* 

Říčany připravují několik opatření, která by měla situaci zlepšit. Většina nápadů je již ověřena v zahraničí 
a prokazatelně fungují. Jen na ně musíme najít odvahu a někdy i peníze. Mnohdy ani není třeba zásahu 
města či školy, stačí, když se domluví rodiče. 

Bezpečné „školní ulice“ bez aut 
Nejen v rakouských či britských 
městech zavádějí časově omezené 
uzavírky ulic bezprostředně u škol, 
tzv. „školní ulice“. Ve dnech škol- 
ního vyučování po určitou dobu ráno 
a pak odpoledne platí v ulici před 
školou zákaz vjezdu aut. Děti tudy 
mohou bezpečně přicházet či přijíž- 
dět na kole. Autem můžete dítě vysa- 
dit ve větší vzdálenosti, odkud však 
pohodlně a bezpečně dojde. 

V Říčanech se o podobném opatření dlouho bavíme. Zatím jsme nenalezli odvahu. Je nutné rozptýlit 
obavy rodičů, učitelů, ale i rezidentů. Zkušenosti z jiných měst však dokazují, že je to správná cesta. 
Zkusíme to? 

Lepší přechody, stezky 
Nejen před školou však číhá na děti nebezpečí. Proto se město snaží postupně budovat nové přechody, 
cyklopruhy, stezky – zejména na cestách ke školám. Nedostatek prostoru, omezené finance či vlastnické 
vztahy však často neumožní optimální řešení. 
Proto je třeba pomoci i od vás, od rodičů. Poraďte nám, co by pomohlo, abyste vaše děti nemuseli vozit  
po městě autem. Často stačí dobrý nápad, který nestojí skoro žádné peníze. Náměty pište na níže uvedený 
email. Zkusíte to? 

Pěškobus 
V některých městech například chodí menší děti do škol s tzv. pěškobusem (Pedibus, Walking bus, …). 
Nejde o nic jiného než o společnou cestu pod dohledem rodiče či proškoleného dobrovolníka. 
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Problematická je odpovědnost za dítě, pokud by 
službu nabízelo město či instituce. Vše musí 
fungovat na dobrovolné bázi důvěry, ideálně mezi 
rodiči a sousedy. Město se školou však mohou 
pomoci se značením nejoblíbenějších tras a pos- 
kytnout rodičům nástroj, jak se jednoduše 
domlouvat (např. mobilní aplikaci). Uvažovat lze i 
o drobné motivaci pro „řidiče“. Od jara do podzi- 
mu jde navíc podobně zavést i rychlejší „cyklo- 
bus“ pro vzdálenější lokality. Zkusíte to? 
Kromě našeho Honzíka občas vedu do školky i 
jeho 3 kamarádky ze sousedství. Kromě velké zábavy pro děti navíc 4 maminky ušetří ráno čas a 4 auta 
ubydou na silnicích i před školkou. Stojí mě to cca 25minut denně. Stačí se domluvit. Zkusíte to? 

Školní autobusy 
Od září 2018 mají Říčany 3 autobusy. Ranní školní spoje praskají ve švech a město se snaží kapacitu 
zvýšit. Osvědčilo se rozfázování začátku vyučování na třech městských školách (8:00, 8:15 a 8:30). Jeden 
autobus tak obslouží více škol. Odpoledne pak děti mohou cestovat běžnými městskými linkami. 
Pracujeme na tom, aby i tyto spoje co nejvíce navazovaly na konce vyučování a navazující přestupy. 
Sladit všechny potřeby je však skutečná výzva. 
Snahou města je, aby “Městská” odpoledne sloužila i k dopravě dětí na kroužky. Při stávajícím počtu 
linek však není možné obsloužit všechny školy, sportoviště a současně nádraží a okrajové části města. 
Cílem je co nejlepší sladění časů kroužků s jízdními řády. Bez zvýšení frekvence spojů však zázraky 
nečekejme. Abychom se na autobusy mohli skutečně vždy a všude spolehnout, musíme posílit vozový 
park. To stojí nemalé peníze, ale třeba v německém Lindau se to vyplatilo. Zkusili byste to? 

Spolujízda – naplňte auto a střídejte se 
Někdy je auto nutné. Třeba když to máte fakt daleko. Ne zřídka se ale stává, že z jedné ulice během pár 
minut odjedou třeba 4 auta (v každém autě 1 dítě) do stejné školy, kde všichni naráz hledají parkování či 
vysazují školáka u dveří. A všichni si postěžují, jak je všude moc aut. Přitom se opět stačí domluvit třeba 
přes WhatsApp či Facebook skupinu, vystřídat se a místo denně můžete dělat „mamataxi“ jen jednou za 
týden. Zkusíte to? 

*** 
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OHLÉDNUTÍ SE ZA DOSUD ZPRACOVANÝMI PLÁNY MĚSTSKÉ MOBILITY V ČR 
S DŮRAZEM NA ZADÁNÍ A PŘEDPROJEKTOVOU PŘÍPRAVU1 

Zbyněk Sperat 
 

Plány udržitelné městské mobility (SUMP) jsou živým tématem napříč českými městy. Důvodem je 
zejména nutnost jejich zpracování a následně schválení ministerskou komisí pro možnost čerpání 
dotačních prostředků z EU. Mnoho z měst již tento strategický dokument v nedávné době dokon- 
čilo, nebo je v závěru procesu jeho zpracování. Pro města to znamená první zkušenost s dokumen- 
tem tohoto typu. Článek nabízí shrnutí vybraných poznatků z procesu přípravy a zpracování 
některých plánů z pohledu autora národní metodiky SUMP – Centra dopravního výzkumu, v.v.i.2 

 
Looking back at the urban mobility plans developed in the Czech Republic so far, with an emphasis on 
assignments and pre-project preparation. 
Sustainable urban mobility plans (SUMPs) are frequently discussed across Czech cities and towns. The 
need to elaborate and approve them by ministry´s committee which enables access to EU funds is the 
main reason of the interest. Many of cities and towns have already completed SUMP or are at the final 
stage of its elaboration. For lot of them it is the first experience with this kind of document. This paper 
summarises experience from SUMP preparation and elaboration phases from  several  cities  from 
CDV – Transport Research Center perspective as CDV has developed the Czech Methodology for 
SUMP Elaboration. 

* 
Důvody měst k pořízení SUMP/SUMF 
Hlavním důvodem k pořízení SUMP/SUMF je pro většinu měst zajištění možnosti čerpání dotačních 
prostředků na dopravním opatření z EU, konkrétně z Operačního programu Doprava a IROP – Integro- 
vaného regionálního operačního programu. V tomto ohledu je zpravidla ke zpracování dokumentu přistu- 
pováno a požadavky na zajištění nutného minima potřebného k přístupu k financím EU často převažují 
nad vyšším smyslem dokumentu a procesem jeho pořízení. Dalším důvodem je (příp. v nedávné době 
byla) možnost získání finanční podpory na pořízení SUMP, zejména z dotačních programů Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Některá města dokonce financovala/financují 
celý SUMP z vnějších zdrojů. 
Nutnost zpracovat SUMP/SUMF pro čerpání dotací na investice, i dotační příspěvky na samotné pořízení 
SUMP bohužel často zastiňují hlavní smysl a přínos těchto dokumentů, zejména SUMP. Ze své podstaty 
by dokument měl být nástrojem aktivní dopravní politiky, která má snahu dopravu měnit ve prospěch 
udržitelných způsobů dopravy. 
Dále platí, že SUMP ze své strategické polohy nemůže řešit konkrétní uliční prostor a podobu doprav- 
ního opatření (např. zda v ulici bude cyklopruh nebo cyklostezka). Zjednodušeně lze tvrdit, že úroveň 
podrobnosti SUMP končí v ulici. Konkrétně např. zda opatření ve prospěch cyklistů (bez jeho specifikace 
zda se jedná o cyklopruh, cyklostezku nebo jiné) bude v té nebo jiné ulici. Jakákoliv vyšší úroveň podrob- 
nosti patří jiným dokumentům. 

 
ZPRACOVÁNÍ SUMP/SUMF 
Zde jsou výběrově uvedena stručná doporučení pro dvě oblasti SUMP, a to pro komunikační aktivity 
projektu a pro politickou záštitu. Vedle technických a jiných doporučení, jejichž uvedení není předmětem 
tohoto článku cílícího především na procesní záležitosti, jsou právě tyto dvě shledány jako významné pro 
snazší akceptaci SUMP (a jím navržených opatření) veřejností. 

 
 
 
 

1 Zkrácená verze 
2 Autor je bývalý pracovník Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 
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Komunikační aktivity projektu (participace + marketing) 
Městská mobilita je téma, které se dotýká každého obyvatele nebo návštěvníka města. Velká část veřej- 
nosti má pocit, že zná řešení současných problémů a chce se k ní proto vyjádřit. Cílem komunikačních 
aktivit je veřejnost zjednodušeně řečeno aktivovat, vytěžit a umožnit jí plán spoluvytvořit. Komunikační 
aktivity mají za cíl přípravu SUMP zviditelnit a udělat z něho atraktivní téma, o kterém bude mít veřej- 
nost i stakeholdeři zájem diskutovat a budou ho mít zájem spoluvytvářet, nebo se k němu alespoň vyjá- 
dřit. Zviditelnění plánu by měly zajistit cílené marketingové kampaně. Zapojení veřejnosti a stakeholderů 
do procesu tvorby SUMP probíhá prostřednictvím participačních aktivit. Obě uvedené aktivity jsou 
odbornou záležitostí, kterou města, pokud nejsou velmi zkušená v tomto oboru, obtížně zvládnou sama 
bez pomoci specializovaných agentur. Velmi doporučujeme tyto činnosti řešit ve spolupráci s odborníky 
na toto téma, a to již od přípravy zadávací dokumentace. V České republice působí několik společností 
specializovaných na komunikační aktivity. O důležitosti komunikačních aktivit vypovídá i fakt, že v zá- 
padních zemích, které mají se SUMPy dlouholeté zkušenosti, tvoří dominantní položku při pořizování 
SUMP právě náklady na komunikaci. V Česku zatím z důvodu absence dat, která je nutno v rámci SUMP 
doplnit, dominuje analytická fáze. V budoucnu lze i u nás očekávat výrazný nárůst podílu nákladů na 
komunikaci dokumentu s tím, jak města budou data využitelná pro SUMP sbírat průběžně a náklady na 
tento sběr a zpracování nebudou zahrnuty do ceny SUMP. 

 
Zapojení politiků a jejich vliv 
Plán městské mobility by měl mít na městě svého politika - vizionáře, který bude jeho tváří po celou dobu 
přípravy, zpracování a naplňování. Tento politik by měl být přesvědčen o tom, že SUMP má smysl, věřit 
jeho myšlence a vyžadovat její naplňování ve všech fázích zpracování. Pokud je SUMP kvalitně připra- 
ven od zadávací dokumentace, přes sběr dat, jejich analýzu, návrh a schválení, a všechny tyto fáze jsou 
důkladně a kvalitně komunikovány s veřejností, zpravidla tento politik na SUMP získá politické body. 
Politik se musí v problematice městské mobility orientovat, musí umět veřejnost přesvědčit i o tom, čím 
bude zavedení zdánlivě nepopulárních opatření pro obyvatele města přínosné. 
Jak bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, plán mobility je v řadě měst zpracováván pouze pro získání pro- 
středků na investice do dopravy z evropských zdrojů, příp. proto, že na jeho pořízení je možno získat 
dotaci. Ústřední myšlenka SUMP - zlepšení mobility a kvality života obyvatel města, je úmyslně či 
neúmyslně upozaděna. Je to z části proto, že mnozí politici či úředníci zodpovědní za SUMP této myšlen- 
ce příliš nevěří, nebo minimálně nevěří tomu, že právě jejich město může tohoto zlepšení dosáhnout. 
Nebo je to proto, že SUMP je považován za nepopulární  téma, protože zpravidla navrhuje jistá omezení  
v individuální automobilové dopravě. A tak to opravdu je, SUMP skutečně podporuje ostatní druhy 
dopravy a snaží se nastavit limity individuální automobilové dopravě (opět velmi zjednodušeně řečeno). 
Obava z otevírání a diskutování tohoto tématu s veřejností je velká a sama o sobě může být příčinou, proč 
SUMP zatím není mezi politiky příliš populární téma. A to přesto, že již dnes má mnoho českých měst ve 
svých obecných strategických plánech jednoznačně formulovanou podporu dopravní udržitelnosti. 

 
ZÁVĚR 
Strategické dokumenty městské mobility, pokud jsou správně připraveny, zpracovány a naplněny, mají 
značný potenciál přispět ke změně dopravy v našich městech směrem k udržitelnosti. Tento potenciál ve 
většině českých městech však zatím není plně využit. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný plánovací 
proces, se kterým naše města doposud neměla zkušenosti, však nelze mít od první generace těchto plánů 
přehnaná očekávání. Mnohá města poprvé aktivně zapojují veřejnost a některé stakeholdery do doprav- 
ního plánování, pořizují a vyhodnocují data, která doposud nebyla sledována. Už jen samotný princip do- 
pravní udržitelnosti je pro mnohá města revoluční změnou ve vnímání priorit dopravy ve městě a svou 
komplexností vyžaduje rozšíření stávajících horizontů dopravního plánování. Jednou z důležitých aktivit  
v procesu SUMP je příprava zadávací dokumentace, jejíž kvalita významně ovlivní celkový výsledek. 
Pořizovatelé SUMP by měli reálně odhadnout své kapacity a v případě pochybností přizvat do přípravy 
zadání specialisty. Dalšími tématy, které se týkají procesu SUMP samotného, a kterým by bylo vhodné ze 
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strany pořizovatelů věnovat větší pozornost, jsou komunikační aktivity a politická záštita na SUMP. 
Kontinuální zapojení veřejnosti je jednou z hlavních charakteristik procesu SUMP a na příkladech mnoha 
záměrů, které byly v různém stupni připravenosti veřejností zcela odmítnuty, můžeme vidět, jak důležitou. 
Města mohou informace k tématu městské mobility čerpat např. z konferencí, seminářů a exkurzí 
pořádaných a zprostředkovaných sítí měst CIVINET Česká a Slovenská republika. 

 
Poděkování: 
Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610) na výzkumné 
infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064). 
Zdroj článku: 
Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i., 2015 

*** 
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Od vojenského cvičiště po přírodní památku Na Plachtě/ From military area to 
nature protected area Na Plachte 
17. února 2020, Knihovna města Hradce Králové 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/od-vojenskho-cviit-po-prodn-pamtku---na-placht 

Beseda s aktivními účastníky dlouholetého boje za záchranu „ztraceného“ kousku přírody na okraji roz- 
pínajícího se města s cílem připomenout toto vytrvalé několikagenerační úsilí, oživit vzpomínky a 
zachytit existenci fotografií, dokumentů a dalších archiválií, které se k procesu záchrany lokality Na 
Plachtě vážou. Téma je o to aktuálnější, že je tato přírodní památka znovu ohrožena záměrem postavit po 
jejím okraji novou komunikaci. 
 
A debate with active participants pointed out the long term fight to save a „lost“ piece of nature in a close 
vicinity of the expanding town. Many photographs and archived documents exist and also personal 
memories were revived to bring to mind efforts of several generations to defend the unique natural space. 
The topic is even more urgent now - when another threats are emerging with plans to build a new road 
running just around the nature protected area Na Plachte. 

Název Přednášející Výstupy 

Úvod k besedě Miroslav Petr článek 

Charakteristika lokality „Na Plachtě“ RNDr. Bohuslav Mocek článek 

Plachta v období dějinného přelomu (léta 1985 – 
1995) 

RNDr. Blanka Mikátová, 
Miroslav Mikát 

prezentace (website) 
článek 

Lokalita Na Plachtě v letech 1999–(2006) 2019 aneb 
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ nebo „Dočkej 
času jako husa klasu.“ 

RNDr. Romana Prausová, 
Ph.D. 

prezentace (website) 
článek 

Na Plachtě v letech 2008 -2012 Mgr. Martin Hanousek prezentace (website) 
článek 

Poznámka: 
Dalšími přednášejícími na předmětné besedě byli MUDr. Lubomír Hadaš, Bc. Lenka Hronešová, Josef Podhájský a Roman 
Rozínek. 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/od-vojenskho-cviit-po-prodn-pamtku---na-placht
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home/od-vojenskho-cviit-po-prodn-pamtku---na-placht
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OD VOJENSKÉHO CVIČIŠTĚ K PP NA PLACHTĚ 
Miroslav Petr 

 
Úvodní slovo k besedě s pamětníky proměny vojenského cvičiště a městského smetiště na chráně- 
nou lokalitu přírody Na Plachtě. Na unikátní lokalitu českého a evropského významu s více jak 
sedmi sty druhy vyšších rostlin a se dvěma tisíci tři sta druhy živočichů. Tomu vyústění však před- 
cházel mnohaletý zápas umanutých ochránců a přátel přírody, ale i osvícených úředníků, nerovný 
boj se socialistickým plánováním, byrokracií a lidskou omezeností. Zápas nakonec snad vítězný, i 
když potencionální ohrožení stavebními záměry se čas od času objevují znovu. 

 
From military area to nature protected area Na Plachte 
The opening speech to witnesses of the process of changing the military training ground and city junk- 
heap to a protected nature location Na Plachte announced: there is now a unique Site of Community 
Importance in the European network Natura 2000, home of more than 700 species of land plants 
(Embryophyta) and 2300 animal species. This state was, however, preceded by many years of stubborn 
struggle of conservationists and friends of nature, sometimes even of enlightened officials. It was often 
an unequal match with socialist planning, bureaucracy and obtuseness – finally and after all - 
hopefully victorious. Even if potential dangers due to construction plans emerge over and over. 

 
* 

Záchrana přírodovědně významné lokality Na Plachtě na okraji Hradce Králové je příběh stejně tak uni- 
kátní jako lokalita sama. S něčím takovým se člověk může setkat ve zpracované filmové či literární 
podobě, případně se takové story vyprávějí někde u velkého ohně. Ano, je to napínavý scénář, který psala 
historie nejméně padesát let. Scénář završený happyendem v roce 2016. Dnes je z vojenského cvičiště 
zaváženého v osmdesátých letech stavebním a komunálním odpadem, z místa určeného pro stavbu pane- 
lového sídliště, mimo jiné i pro pracovníky plánované jaderné elektrárny, zákonem chráněné území 
evropského významu. 

 
Ale mohlo to být také všechno úplně jinak. Vzpomeňme zde namátkou takových ekologických kauz jako 
byly Nové Mlýny, z děsivých podkrušnohorských dramat to nejznámější - Libkovice, nebo i necitlivou 
povrchovou variantu dálnice D8 přes České středohoří. 
Nesamozřejmost ekologického happyendu, v našem případě tedy záchrany předmětné královéhradecké 
lokality, pak vnucuje otázky: Čím to, že zrovna tento příběh skončil úspěšně? A kdo že jsou ti aktéři, kteří 
se o to zasloužili? Odkud se vzaly ty dvě generace bojovníků? Co jim dávalo energii a co živilo jejich 
naději? - Inu, zvídavé otázky, na které by, alespoň z části, mělo odpovědět toto dnešní účelové setkání 
pamětníků zde v sále Knihovny města Hradce Králové. 

 
Ve stručnosti připomeňme, že nejdříve se, již v sedmdesátých letech minulého století, na scéně objevo- 
vali osamocení průkopníci nadaní schopností rozeznat, že onen kus zdevastované země není jen tak 
obyčejná periferie, jen okraj nezadržitelně se rozpínajícího města. Rozeznali v překopaném, rozježděném 
a odpadem zaváženém terénu potenciál kypící přírodní rozmanitostí, lokalitu v širokém okolí vzácnou a 
jedinečnou. A to natolik, že je potřeba se o ni starat, že je potřeba se za ni brát, a je-li tomu třeba i prát. 
Prát s mocnými, nechápavými, s lidskou nevědomostí, předsudky, stereotypy, ale také s byrokracií a člo- 
věčí omezeností. 
Jak již naznačeno, příběh „Na Plachtě“ je příběh vícegenerační. Má tedy i své otce zakladatele a matky 
zakladatelky. A také ty, kteří vychovali své následovníky. Mezitím ovšem do napínavého děje našeho pří- 
běhu zasahují dynamické společensko-politické změny, konec vlády jedné „nejpokrokovější“ strany, 
Listopad 1989. Zřejmě rozhodující faktor, který spolu s vytrvalostí a houževnatostí našich aktérů nasmě- 
roval linii příběhu k vítěznému konci. Ochránci však musí zůstat bdělí, rodí se nové hrozby. 
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Čím více se člověk noří do děje proměny vojenského cvičiště v zákonem chráněnou přírodní lokalitu 
evropského významu, tím více mu dochází jeho výjimečnost a jedinečnost. Jako by to byla story z jiného 
světa. Vždyť takové příběhy se šťastným koncem známe jen z pohádek a romantických filmů. Ale spolu s 
těmito vzletnými slovy bychom neměli zapomenout na ty pamětníky a svědky ochranářské historie 
Plachty, které už jsme na dnešní setkání pozvat nemohli, neb nejsou již mezi námi. A tak, pokud nám to 
náš světonázor dovolí, alespoň věřme, že se dnes na nás se zadostiučiněním a s porozuměním odněkud 
dívají. 

Vážení přátelé, záchrana Plachty je příběh, který se vymyká. Já tuto story vidím jako potvrzení toho pozi- 
tivního: Přístupu, myšlení i jednání, co v nás lidech kdesi uvnitř dříme a sídlí. A proto to celé není jen o 
ochraně přírody, ale o i občanské emancipaci, o pravé občanské angažovanosti. A to je bezesporu dobrá 
zpráva pro společnost, pro nás všechny. Nadějná zpráva pro dnešek i pro budoucnost. 
Závěrem děkuji městské knihovně za poskytnutí této chráněné lokality a vám děkuji za úvodní pozornost. 

 
*** 
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CHARAKTERISTIKA LOKALITY „NA PLACHTĚ“ 
Bohuslav Mocek1 

Lokalita "Na Plachtě" se nachází na jihovýchodním okraji Hradce Králové, v současnosti je území 
již obklopeno městskou aglomerací. Shodou okolností se zde zachovala na poměrně malé ploše 
bohatá mozaika přírodních i lidskou činností vytvořených stanovišť vázaných na různé typy půd a 
různorodé vlhkostní poměry. 

Characteristics of the protected site “Na Plachte” 
The protected site “Na Plachte” is situated at the southeastern periphery of Hradec Kralove, sur- 
rounded now by urban agglomeration. Coincidentally, a rich mosaic of habitats has been formed here 
naturally or thanks to human activities, providing various soil types and differing humidity conditions 
on a relatively small area. 

* 
Pro vysoké přírodovědecké hodnoty a snadnou dostupnost je území již více než 50 let předmětem zájmu 
profesionálních i amatérských botaniků a zoologů. Koncem 80. let 20. století zde byl prováděn botanický 
a zoologický průzkum, na jehož základě bylo ochránci přírody prosazeno moratorium na výstavbu pláno- 
vaného sídliště. Tyto poznatky, společně s výsledky průzkumů flóry a fauny prováděnými v průběhu 
následujících 10-ti let, se staly v roce 1998 podkladem pro vyhlášení přírodní památky Na Plachtě 1 a 2.  
V roce 2012 byla územní ochrana rozšířena o PP Na Plachtě 3. Všechna tři zvláště chráněná území tvoří 
jeden územní celek o celkové výměře cca 56 hektarů (10, 29 a 17 ha), zároveň jsou evropsky významnou 
lokalitou (EVL) soustavy Natura 2000. 
Svoje bohatství získala lokalita poněkud neobvyklým způsobem. Již od dob Rakousko-Uherska (1897) 
bylo místo využíváno jako vojenské cvičiště, před tím po několik století jako obecní pastviny. V letech 
1918–1945 sloužila severní část Plachty jako vojenské letiště. V 80. letech bylo část území zaváženo sutí 
a odpadem, chystala se stavba sídliště pro několik tisíc obyvatel. 
Podstatnou část lokality tvoří dlouhodobě bezlesý prostor vojenského cvičiště (písčiny, trávníky, vřeso- 
viště), povrch je místy obnažen a rozbrázděn cestami, výmoly a zákopy. V centrální části jsou terénní 
deprese, vzniklé těžbou štěrkopísku, zaplněné vodou. Na jihozápadním okraji území se nacházejí dva 
rybníky (Jáma a Plachta) s doprovodnými mokřady a olšinami. 
Geologický podklad (tj. slínovce a vápnité jílovce překryté štěrkopískovými náplavy), členitý terén a 
především lidská činnost (pastva, vojenská cvičení) se společně podílely na vytvoření řady rozmanitých 
biotopů. Na malé ploše jsou mozaikovitě zastoupena velmi různorodá stanoviště. Diferenciace podle 
vlhkostních poměrů je patrná v téměř úplné škále – od rybníků, pobřežních mokřadů, přes rákosiny, vlhké 
louky až po xerotermní (suchomilné) trávníky, vřesoviště a písčiny. Různorodost vlhkostních poměrů je 
kombinována s přítomností různých typů lesních i nelesních biotopů, přírodě blízkých stanovišť i ploch 
různou měrou ovlivněných lidskou činností. Množství přechodů (ekotonů) mezi biotopy a sousedství 
mikroklimaticky odlišného prostředí Novohradeckých lesů ještě zvyšují biodiverzitu území. Pozoruhodný 
je výskyt řady relativně chladnomilných nebo horských druhů v malé nadmořské výšce. 
Z hlediska poznání flóry a fauny patří lokalita „Na Plachtě“ k nejlépe prozkoumaným územím východ- 
ních Čech. Na základní botanické a zoologické studie, publikované v časopise “Práce muzea” v Hradci 
Králové č. 25 v roce 1997, navázala řada dalších prací, které monitorují vývoj druhového spektra nejpro- 
zkoumanějších skupin (brouci, motýli, vážky) nebo se zabývají skupinami dosud nezpracovanými. 
Přírodní památka Na Plachtě  patří  k  maloplošným  chráněným  územím  s  největší  druhovou  
diverzitou (různorodostí) v ČR. Dosud zde bylo zaznamenáno přes 800 druhů a kříženců vyšších rostlin, 

1 Zpracoval Bohuslav Mocek 9. 5. 2020 
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69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2350 druhů živočichů, z toho asi 1000 druhů brouků, 750 druhů motýlů, 
220 druhů blanokřídlých, 49 druhů vážek, 114 druhů dvoukřídlých, 40 druhů měkkýšů, 16 druhů oboj- 
živelníků, 5 druhů plazů, 140 druhů ptáků, 14 druhů savců. 102 druhů je chráněných vyhláškou 395/1992 
Sb. (9 druhů rostlin, 29 bezobratlých, 69 obratlovců). Při probíhajícím průzkumu jsou v této lokalitě 
každým rokem objevovány nové druhy. 

*** 
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PLACHTAV OBDOBÍ DĚJINNÉHO PŘELOMU (LÉTA 1985 – 1995)
Blanka Mikátová, Miroslav Mikát

Přelom osmdesátých a devadesátých let minulého století (zhruba 1985 - 1995) byl klíčovým obdo-
bím pro územní ochranu lokality na Plachtě, byť formálně bylo v tomto směru ochranářské úsilí
završeno vyhlášením přírodních památek Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2 až v roce 1998. Na tato léta
připadlo i období zvýšeného zoologického a botanického zájmu o lokalitu, takže už v polovině deva-
desátých let 20. století byla její flóra i fauna relativně dobře poznána. Nebýt zásadních politických a
společenských změn (sametová revoluce) i technologického pokroku, ochranářské i výzkumné
aktivity by s největší pravděpodobností takto úspěšné nebyly.

Site of Plachta in the years of historical turn (1985-1995)
The turn of 80s and 90s of the last century meant a key period for the site protection of the location
„Na Plachte“, though the efforts of conservationists were not formally completed until 1998, when
natural monuments Na Plachte 1 and Na Plachte 2 were declared. Increased zoological and botanical
exploration of the location took place over those years, so that in the middle of 90s of 20th century, its
flora and fauna were identified relatively well. In the matter of fact, without the substantial political
and social changes (the velvet revolution) and without progress of technologies, all conservation and
research activities would highly probably not be so successful.

*
Z dnešního hlediska se zdá být nepochopitelné a stěží uvěřitelné, že
tak přírodně cenné území, jakým královéhradecká Plachta už před
desetiletími byla, nestálo – už v sedmdesátých či osmdesátých
letech minulého století – za zvýšenou odbornou a ochranářskou
pozornost. Pomineme-li dlouhodobou a příslovečnou „ekoome-
zenost“ činovníků v orgánech města (čestné výjimky nechť
prominou), podepsala se na tehdejší situaci pravděpodobně i místní
nepřítomnost profesionální ochranářské instituce. Krajské středi-
sko památkové péče a ochrany přírody (KSPPOP) sídlilo v Pardu-
bicích a královéhradecká ochranářská témata byla pro tamní pra-
covníky poněkud z ruky. Ostatně soudíme, že po krátkém inter-
mezzu, kdy po revoluci bylo nově zřízeno královéhradecké regio-
nální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (2006-
2014) a záhy bylo opět rozkulačeno, je tomu tak v zásadě podnes.
Nezbylo tedy královéhradecké biologické a ochranářsky naladěné
veřejnosti (koncem 80. let oproti současnosti relativně nepočetné)

než vsadit na svépomocnou iniciativu „od zdola“.

16. 11. 1987 vyšel v Rudém právu článek brněnské bioložky Heleny Vlašínové „Nestačí jen konstato-
vání“, medializující na příkladě Plachty obecný rozpor mezi tehdejší deklarovanou a praktickou ochranou
přírodních hodnot. Paní Hela na sebe vzala břímě možného postihu, neboť skutečný autor, její manžel a
později proslulý „ekoterorista“ a ochranář Mojmír Vlašín, ji použil jako živý štít v oprávněných obavách
z možných problémů na svém tehdejším pracovišti, brněnském KSPPOP. Netřeba dodávat, že oba
brněnští protagonisté byli k činu předem navedeni svými hradeckými kolegy a přáteli (v jejichž případě
byl už příslovečný všemocný car příliš blízko).

Impérium vrací úder: asi o měsíc později redakce Rudého práva, tehdy „největšího a nejčteněj-
šího“ celostátního deníku, obdržela dopis datovaný 18. 12. 1987, zaslaný odborem územního plánování a
architektury Městského národního výboru v Hradci Králové. V něm se v souladu s tehdy platnými para-
digmaty o té pravé a nenarušené přírodě v prvé řadě konstatuje, že na Plachtě jde „o vojenský prostor, kde
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území bylo devastováno ( …. ) těžbou písku a následně vojenskou činností“. S odvolávkou na pardubické
pracoviště KSPPOP je zmíněn i údajný úbytek rostlinných a živočišných druhů, které ve svém článku
uvádí „stěžovatelka“ (vizme, jak dobově signifikantní byla okamžitá dehonestace jakéhokoli nesouhlasu,
byť jen s marginálními a lokálními centry moci). V dopise byl obhajován záměr rozsáhlé bytové výstavby
(mělo se stavět od roku 1991), podložený verdiktem na základě tehdejší územně plánovací dokumentace:
„Bez využití území Na Plachtě není plynulý rozvoj krajského města po roce 1990 možný“ (bu bu bu !).
Se zbytky živé přírody mělo být naloženo podle tehdejšího obyčeje, tj. přenesením „významnější fauny a
flóry na jiná vhodná místa“, jak se rovněž dovídáme z uvedeného dokumentu (přenosy, transfery či
odsuny tehdy ochranářskou praxí rezonovaly, snad i v duchu české národní odsunovací tradice).
Budoucí sídliště s předpokladem rozsáhlých terénních úprav bylo již téměř hotovou věcí a pravděpodobně
i proto mohlo ještě na přelomu osmdesátých a devadesátých let docházet i ke skutečné devastaci někte-
rých ploch. Zejména v dosahu místních komunikací se masívně navážel hrubý stavební odpad, což bylo
armádou jakožto uživatelem v zásadě tolerováno (tyto depo-
nie betonových či asfaltových bloků na lokalitě podnes leží –
a paradoxně fungují jako důležitá zimoviště např. pro místní
obojživelníky a plazy). Na většině plochy ovšem tehdy stále
ještě nárazově probíhaly armádní aktivity – budování linií
zákopů, pojezdy vojenské techniky a občas i velkoplošné
několikahektarové vypálení vegetace. Vojáci tak bezděky
stále udržovali pestrou mozaiku stanovišť a blokovali zarůs-
tání náletovým houštím.

Ochranářské šídlo bylo z pytle venku, druhdy všemocný
režim nevratně podehníval, a tak bylo lze se osmělit k dalším
činům.
Dne 30. 3. 1988 byl na ONV v Hradci Králové podán písem-
ný materiál (podepsáni Miroslav a Blanka Mikátovi), doplně-
ný přílohami, v němž se navrhuje zřízení chráněného území
v prostoru vojenského cvičiště Na Plachtě (kopie byly
zaslány na vědomí i Ministerstvu kultury, jež mělo tehdy
ochranu přírody v gesci a Státnímu ústavu památkové péče a
ochrany přírody v Praze.
V korektní, byť dobově konformní odpovědi královéhradeckého ONV („Vážení soudruzi, kladně hodno-
tíme Váš přístup k problematice ochrany přírody, ale ...“) byl v zásadě návrh na zřízení chráněného území
odmítnut, opět se zde píše o záchranných transferech na (nekonkrétní) vhodné lokality a opět se úřad
zaštiťuje souladem se stanovisky pardubického KSPPOP.

V roce 1988 se v prostoru vojenského cvičiště velmi intenzivně přírodovědecky bádalo a tak k již relativ-
ně uceleným herpetologickým argumentům, které dlouhodobě shromažďovali především členové rodin-
ného týmu Rozinkových, přibývají další zoologická a botanická data. Výzkumy pokračují i v následných
letech.
V roce 1989 navázali muzejní přírodovědci spolupráci s místně příslušným vojenským útvarem č. 6286.
Díky dohodě s vojáky mohl být z jejich objektu odebírán elektrický proud, a tak mohl být na lokalitě
proveden první větší průzkum nočního hmyzu. „Preplácanie elektrickej energie bude organizácia (tj.
muzeum) realizovať podľa nameraných hodnôt vojenskou správou. K evidencii odberu bude zavedený
evidovaný zošit, ktorí povedú príslušníci odlúčeného pracoviska ….“. Vedení sešitu i eventuální proplá-
cení zůstalo samozřejmě jen úsměvnou teorií už vzhledem k nicotné spotřebě. Ale je třeba zdůraznit, že
ač přírodovědecká přání mohla na vojáky tehdy působit jako z jiné planety, jednali s námi tito vždy velmi
vstřícně, za což jim patří i dodatečně díky.
Výsledky probíhajících přírodovědeckých průzkumů byly souborně publikovány v časopise Acta musei
reginaehradecensis, s. A (vol. 25) v roce 1997.
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Článek „Sídliště nebo příroda“ v deníku Pochodeň ze dne 1. 10. 1990 (podepsán M. Mikát) reflektuje
tehdejší akcelerující pokrok v poznání druhového bohatství lokality. Botanikové měli tehdy už rámcovou
představu o flóře území (620 taxonů vyšších rostlin), ze zoologů byli s poznáním nejdále již zmínění
herpetologové (uvedeno je 14 druhů obojživelníků) a ornitologové (133 druhů ptáků). Entomologický
průzkum se tehdy teprve rozjížděl a jen některé skupiny hmyzu byly známy relativně dobře, jako např.
střevlíkovití brouci (132 druhů) a z blanokřídlých čmeláci (v dnešním pojetí 21 druhů). Článek v
Pochodni opět vyzdvihuje velkou pestrost stanovišť na relativně malém území. Zmiňuje i minimální
úspěchy, kterých bylo tehdy dosaženo v letech 1987 až 1989 (dílčí a dočasná ochrana několika význam-
ných stanovišť) a opět vybízí k přehodnocení celkového náhledu na prostor lokality Na Plachtě.
Díky stoupajícímu zájmu odborné přírodovědecké veřejnosti byly zdokumentovány nejen přírůstky flóry
a fauny, ale byly zaznamenány i nenahraditelné ztráty. K nim patří v roce 1993 vyhynutí jednoho z nej-
ikoničtějších živočichů a dlouholetých obyvatelů tohoto území, sysla obecného. K zániku místní populace
mělo přispět dnes už neprokazatelné cílené vytrávení.

Dopisem ze dne 15. 11. 1990 se zástupci jednotlivců a organizací, seskupených ve sdružení „Zelený
kruh“, obrátili na tehdejší Radu Městského národního výboru v Hradci Králové se žádostí o revizi územ-
ního plánu s cílem zachovat lokalitu Na Plachtě jako přírodní území. Byla navržena i řada postupných
kroků k ochraně území – moratorium na stavební činnost v lokalitě, zamezení dalšímu skládkování a
následně vypracování ochranářského managementu. Dokument signovali – kromě jednotlivců – zástupci
ČSOP (královéhradeckého okresního výboru ČSOP a ZO ČSOP Orlice v Malšově Lhotě), zástupci Strany
zelených a TISu (nezávislého sdružení přátel přírody v Hradci Králové).

V roce 1992 vypracovali členové ZO ČSOP „Na Plachtě“ projekty (Přírodovědný park v Hradci Král-
ové a Ekologické, výzkumné a informační centrum obojživelníků a plazů v Hradci Králové), v rámci nichž
navrhovali zkombinovat přírodní potenciál lokality s výzkumnými a informačními aktivitami v tomto
území. K realizaci těchto návrhů, ani dalších projektů „ekologických center“ na území lokality nebo v její
těsné blízkosti doposud nedošlo.

Po několika letech a dalších průzkumech a jednáních se v polovině roku 1994 konečně ledy pohnuly.
Porevoluční doba byla tehdy státní ochraně přírody výjimečně nakloněna (podle schématu bolševik zkazil,
co mohl – my budeme napravovat a chránit), a na této vlně se svezla, ke svému velkému štěstí, i ochrana
královéhradecké Plachty.
V dokumentu (datovaném k 25. 8. 1994) územní odbor pro královéhradeckou oblast Ministerstva život-
ního prostředí ČR oznamuje „Záměr na zřízení zvláště chráněného území“ na lokalitě Na Plachtě.
Ochrana se měla vztahovat na jádrovou plochu vojenského cvičiště o rozloze přibližně 30 hektarů (tj.
zhruba polovinu dnes celkově chráněné plochy), samotné vyhlášení chráněného území (přírodní památky)
bylo proponováno k 1. lednu roku 1995.
Platné územní ochrany se však lokalita Na Plachtě dočkala až o několik let později (v roce 1998) vyhlá-
šením PP Na Plachtě 1 a 2, resp. v roce 2012, kdy byla ve zbývající severní třetině území vyhlášena PP
Na Plachtě 3.

*
V popisovaném období (1985-1995) působili na Plachtě, ať už jako profesionální či amatérští přírodo-
vědci nebo ochranáři lidé, kteří svou aktivitou nebo alespoň poskytnutými údaji přispěli k dosažení
společného cíle, tj. záchrany této jedinečné lokality před zástavbou. Níže připojujeme jejich jmenný
abecední seznam, pořízený z autorům dostupných dokumentů a pramenů. Díky všem!
Lze předpokládat, že i u řady osob, kteří o Plachtě rozhodovali z moci úřední, vzbuzovala tato lokalita
sympatie nebo alespoň zájem, který však nemohl vybočit z mantinelů politické, profesní či úřední korekt-
nosti. I těmto latentním příznivcům budiž alespoň takto poděkováno.
Díky ať přijmou i ti, kteří nejsou v seznamu připomenuti, ač by tam být měli. Za tento nedostatek se
autoři předem omlouvají.
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Na průzkumech nebo záchraně lokality Na Plachtě v Hradci Králové v letech 1985-1995
participovali:

Bílek Petr, RNDr., Hradec Králové (entomologická data – motýli)

Čekalová Jindra, Praha (redaktorka, ochranářská aktivita)

Dohnal Karel, Ing., Hradec Králové, Vysoká nad Labem (ornitologická data)

Dolanský Luboš, MVDr., Nové Město nad Metují, Polom (ornitologická data)

Dusík Miroslav, Hradec Králové (ornitologická data)

Faltys Vladimír, RNDr., Pardubice (botanická a malakozoologická data)

Fremuth Jan, Ing., Hradec Králové (entomologická data – nosatcovití brouci)

Hadaš Luboš, MUDr., Hradec Králové (ochranářská aktivita, herpetologická data)

Hromádko Miloslav, Hradec Králové (ornitologická data)

Hromádková Věra, Hradec Králové (ornitologická data)

Jareš Václav, Hradec Králové (ochranářská aktivita)

Jirásek Jaroslav, Mgr., Hronov (geobotanický průzkum)

Kolouch Luboš, Hradec Králové (malakozoologický průzkum)

Maršík Ladislav, Nové Město nad Metují, Uherský Brod (entomologický průzkum – motýli)

Mertlik Josef, Opatovice nad Labem (entomologická data – kovaříkovití brouci)

Mikát Miroslav, Hradec Králové (ochranářská aktivita, entomologický průzkum)

Mikátová Blanka, RNDr., Hradec Králové (ochranářská aktivita, zoologická data)

Mocek Bohuslav, RNDr., Pardubice (entomologická data)

Němec Jaromír, Hradec Králové (malakozoologická data)

Novák Pavel, Hradec Králové (herpetologická data)

Podhajský Josef, Hradec Králové (ochranářská aktivita, herpetologická data)

Prouza Jaroslav, Hradec Králové (entomologická data – střevlíkovití brouci)

Rozinek Karel st., Hradec Králové (ochranářská aktivita, herpetologická data)

Rozinek Karel ml., Dvůr Králové nad Labem (ochranářská aktivita, herpetologická data)

Rozinek Roman, Hradec Králové (ochranářská aktivita, herpetologická data)

Samková Věra (tehdy Cejnarová), RNDr., Ph.D., Černilov (botanický průzkum)

Slavíček Josef, Hradec Králové, Mimoň (mykologický průzkum)

Šťastný Jaroslav, Liberec (entomologický průzkum – potápníkovití brouci)

Tláskal Ivan, Ing., Hradec Králové (ornitologická data)

Vlašín Mojmír, RNDr., Brno (ochranářská aktivita)

Vlašínová Helena, Ing., Brno (ochranářská aktivita)

Zajíc Jiří, MUDr., Hradec Králové (ornitologická data)

Záruba Václav, Hradec Králové (ochranářská aktivita)
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Zeman Vladimír, RNDr., Hradec Králové (entomologická data – blanokřídlí)

Žďárek Pavel, Hradec Králové (ornitologický průzkum)

Miroslav Mikát, Blanka Mikátová, 7. 5. 2020
***

*

*
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LOKALITA NA PLACHTĚ V LETECH 1999–(2006)2019 ANEB „TĚŽKO NA CVIČIŠTI,
LEHKO NA BOJIŠTI“ NEBO „DOČKEJ ČASU JAKO HUSA KLASU.“
Romana Prausová

Od vyhlášení přírodních památek Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2 v roce 1998 až do současné doby
prošlo zájmové území mnoha změnami, a to jak z hlediska svého vegetačního krytu, stanovištní a
druhové diverzity, tak i z hlediska správy a péče o území a zejména přístupu veřejnosti k této uni-
kátní lokalitě. Příspěvek zachycuje období 1999–2006, kdy péči o PP Na Plachtě 2 zajišťovala
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zároveň ukazuje na současné využití celého území ve
výuce a při zpracovávání bakalářských a diplomových prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity
v Hradci Králové.

The locality Na Plachte between 1999 and (2006) 2019 or “all things are difficult before they are easy”
on military training ground.
From the time when nature monuments Na Plachte 1 and Na Plachte 2 were declared, to the present,
the area of interest has undergone many changes, regarding not only its vegetation cover, habitat and
species diversity, but also the care and management of the site and namely the attitude of the public
towards this unique space. The contribution covers the period 1999 – 2006 when the Nature Conser-
vation Agency of the Czech Republic was in charge of taking care of the nature monument Na
Plachte2. In addition, the present use of the whole area includes also its description and investigation
in teaching, bachelor works and theses carried out at the Faculty of Science of the University of
Hradec Kralove.

*
Úvod
Přírodovědné hodnoty současných tří přírodních památek (Na Plachtě – spojené PP Na Plachtě 1 a Na
Plachtě 2, Na Plachtě 3), tj. území v těsné návaznosti na intravilán Hradce Králové, byly známy již dříve.
Dokumentovali je jednotliví přírodovědci, ale také celá pracoviště, např. přírodovědné oddělení Muzea
východních Čech v Hradci Králové nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v Pardu-
bicích.
Zatímco PP Na Plachtě 1 leží na pozemcích města Hradec Králové a státní správu zajišťuje krajský úřad
Královéhradeckého kraje, PP Na Plachtě 2 je majetkem státu. Do roku 2006 PP Na Plachtě 2 sloužila
Ministerstvu obrany ČR (MO) k výcviku vojáků základní vojenské služby. Výkon státní správy z hlediska
ochrany přírody zde zajišťovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), konkrétně jeho regionální
pracoviště v Hradci Králové. Péči o území, jeho dokumentaci apod. zajišťovala Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR (AOPK ČR), středisko Pardubice. V současné době je toto území pod správou MŽP a péči o
něj zajišťuje Regionální pracoviště AOPK ČR v Pardubicích.

Vzhledem k své poloze jsou obě stávající přírodní památky ideálním územím pro výuku na Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity v Hradci Králové (PřF UHK). Slouží jak k základní výuce, tak i k rozšiřování
vědomostí a získávání nových informací o současné druhové a stanovištní diverzitě území v rámci zpra-
covávání bakalářských a diplomových prací.

Na Plachtě 2 v letech 1999–2006
Péče o PP Na Plachtě 2 v období 1999–2006 probíhala ve spolupráci AOPK ČR, střediska Pardubice,
Hradec Králové a vojenského útvaru Hradec Králové v rámci působnosti Ministerstva obrany. Byly reali-
zovány nejen řízené zásahy na podporu přírodních hodnot území, ale i využití území k výcviku vojáků
(tvorba zákopů pro ležícího střelce, sešlap v rámci terénních cvičení, pojezd vojenskými vozidly a s ním
související rozrývání i utužování půdního povrchu, odstraňování dřevin apod.). Všechny aktivity byly
projednávány předem a dokladovány v rezervační knize přírodní památky na AOPK ČR.
Lokalita se však potýkala s negativním přístupem veřejnosti, která území vnímala jako vhodný prostor
k tvorbě černých skládek, venčení psů apod. I když na lokalitě probíhaly řízené zásahy podporující druho-
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Obr. 1

vou diverzitu (kosení travino-bylinných porostů, vyřezávání
náletových dřevin, hloubení tůní, odstraňování nežádoucích
invazivních druhů), stále bylo nejdůležitějším opatřením odstra-
ňování opakovaně zakládaných černých skládek a čištění
lokality od suti, plastů, organického odpadu, dokonce i vraků
automobilů. Do péče o PP byly zapojeny i zájmové skupiny
(např. Airsoftová jednotka, SAS Eskadra D, Černilov) a
neziskové organizace (Český svaz ochránců přírody Jaroměř
apod.). V rámci osvětové činnosti byly organizovány brigády ke
Dni Země, zhotovena první naučná tabule, vydávány novinové
články a v neposlední řadě byla připravena naučná stezka s osmi
zastaveními, k nimž byl vydán barevný průvodce (obr. 3).

Kromě pravidelných řízených zásahů, zmíněných výše, proběhlo v PP Na Plachtě 2 též několik
jednorázových zásahů. V zimě 2001 zrealizovala AOPK ČR, středisko Pardubice, v rámci výzkumného
projektu VaV 610/10/00 „Monitorování změn biodiverzity v chráněných územích“ vypalování vřesoviště.
V roce 2002 bylo realizováno několik kompenzačních opatření za zaniklé biotopy při budování prodejny
Lidl a jejího parkoviště na ulici Brněnská. Byla rozšířena a prohloubena tůně v centrální části PP,
vybudována nová tůně na východním okraji PP, v její blízkosti též zídka pro plazy. Proběhlo vyřezávání
náletových dřevin a zátěr kmínků přípravkem Roundup na svahu nad rybníkem Jáma, pokosení vyšší
bylinné vegetace a odvoz posečené hmoty na svahu nad rybníkem Jáma a odstranění navezeného odpadu
na svahu nad rybníkem Jáma. Dne 13. 9. 2003 byl zrealizován pojezd vojenské techniky v rámci akce
Východočeského klubu přátel vojenské techniky v Hradci Králové (Prausová 2007). Trasa pojezdu
techniky (OT 64 – SKOT, OT 810, vyprošťovací tank VT 55, bojové vozidlo pěchoty BVP) byla předem
projednána a byla zrealizována podle zákresu pořízeného na terénním šetření (obr. 1)1.

AOPK ČR, středisko Pardubice, vypracovala v květnu 2005 nový plán péče o PP Na Plachtě 1 a 2, který
již zahrnoval zkušenosti získané z předchozích let péče o chráněné území. V souvislosti s profesionalizací
české armády proběhlo v říjnu 2005 projednání žádosti AOPK ČR o bezúplatnou změnu příslušnosti
hospodaření s majetkem státu z Ministerstva obrany na Ministerstvo životního prostření ČR. Tato žádost
byla schválena, ale vlastní převod trval až do roku 2006.

Didaktické využití a výzkum v PP Na Plachtě a PP Na Plachtě 3
Od roku 2006 je celé zájmové území využíváno ve výuce studentů
biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Každo-
ročně zde probíhá několik terénních exkurzí zaměřených na flóru a
vegetaci území, biotopy a ochranu přírodních stanovišť a zvláště chráně-
ných a ohrožených druhů organismů. Zájemci o bakalářské a diplomové
práce zde mohou řešit svá témata. K dosud nejpovedenějším a v praxi
nejpoužitelnějším závěrečným pracím z tohoto území patří mezioborově
zaměřená diplomová práce Markéty Hronové (2016) a botanicky zamě-
řená bakalářská práce Anny Maternové (2016).
Od roku 2018 probíhá soustavný monitoring (obr. 2)2 vlivu pastvy polo-
divokých koní na travinobylinná společenstva různých typů stanovišť
(písčiny, kostřavové a smilkové trávníky nižších poloh, mezofilní a vlhké
louky). Od roku 2020 bude monitoring rozšířen též na lesní stanoviště, kde
probíhá také pastva polodivokých koní.

Použitá literatura:

1 Obr. 1 Pracovní zákres trasy pojezdu vojenskou technikou v roce 2007 (foto: R. Prausová 2007)
2 Obr. 2 Terénní práce v rámci monitoringu vlivu pastvy polodivokých koní na flóru a vegetaci (foto: K. Štajerová 2019)

Obr. 2
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Hronová, M. (2016): Výskyt xylofágních a saproxylických druhů řádu Coleoptera v důsledku řízených
zásahů v PP Na Plachtě (okres Hradec Králové). Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta. Univerzita
Hradec Králové.
Maternová, A. (2016): Vliv řízených zásahů na změny flóry a vegetace v PP Na Plachtě. Bakalářská
práce. Přírodovědecká fakulta. Univerzita Hradec Králové.
Prausová, R. (2007): Péče o přírodní památku Na Plachtě na pozemcích sloužících obraně státu v k. ú.
Nový Hradec Králové. In: Petříček, V. & Kuchařová, P. (eds.). Ochrana přírody a krajiny ve vojenských
újezdech: sborník z konference, Libavá 3.-4. května 2006. – Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky. Praha: 384 p. ISBN 978-80-87051-11-5., p. 377-382

***

Obr. 3 Titulní strana barevného průvodce naučnou stezkou v PP Na Plachtě 1 a 2 (foto: R. Prausová, 2004)
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NAPLACHTĚ V LETECH 2008 -2012
Martin Hanousek

Mezi lety 2008 – 2012 jsem měl lokalitu Na Plachtě na starosti jako zaměstnanec Agentury ochrany
přírody a krajiny (AOPK) ČR. Především ve spolupráci s RNDr. Blankou Mikátovou,
mojí kolegyní, zooložkou a výbornou znalkyní lokality, jsem plánoval, zařizoval a dohlížel na
ochranářské zásahy.

Na Plachte in the years 2008 -2012
Between 2008 and 2012, as an employee of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic, I
was responsible for the protected site Na Plachte. Benefiting from cooperation with my colleague
Blanka Mikatova, a zoologist with outstanding knowledge of this area, I planned, organized and
supervised practical measures to conserve the local nature.

*
Stav, ve kterém jsem „přebíral“ lokalitu Na Plachtě v roce 2008, byl špatný z celé řady ohledů. Chráněna
byla jen část území Přírodní památka (PP) Na Plachtě 1 (10 ha) a Na Plachtě 2 (29 ha). Toto území
chráněné především pro vzácná bezlesá stanoviště bylo z 80% zarostlé náletovými dřevinami. Ochrana
přírody také nevlastnila žádné pozemky a jakékoliv zásahy byly komplikované. Plochu PP Na Plachtě 2
vlastnilo Ministerstvo obrany, PP Na Plachtě 1 vlastnilo Město Hradec Králové upřednostňující v té době
spíše záměry zastavění lokality před ochranou přírody. Roky 2008 - 2012 byly dobou extrémního ohro-
žení lokality Na Plachtě 3 zastavěním rozsáhlým sídlištěm, různými sklady, sídly firem aj., což umož-
ňoval územní plán.

Území mělo ale velký potenciál s 20% plochy velmi dobře udržovaného bezlesí v péči AOPK, Krajského
úřadu i dobrovolníků. V té době byl zpracován také moderní a kvalitní plán péče z roku 2005 od RNDr.
Romany Prausové, Ph.D., na kterém spolupracovali RNDr. Věra Samková, Ph.D., Miroslav Mikát a
RNDr. Blanka Mikátová. Tento plán péče mimo jiné umožňoval metody údržby jako pojezd vojenské
techniky aj., které v té době platily za výjimečné.

V roce 2009 se nám podařilo dotáhnout převod vlastnictví takřka celé PP Na Plachtě 2 (28,3 ha) na
Agenturu ochrany přírody a krajiny. Pro nezákonnost převodní smlouvy byl zrušen převod státních
pozemků v lokalitě Na Plachtě 3 (tehdy nechráněné) na společnosti Petrof a IPB Real (součást ORCO) a
v roce 2011 byly i tyto pozemky v lokalitě Na Plachtě 3 v rozsahu 10,7 hektaru převedeny zpět na stát,
respektive Ministerstvo obrany, které je v roce 2017 konečně převedlo na Agenturu ochrany přírody a
krajiny ČR. Toto otevřelo významné možnosti zavést v lokalitě tolik potřebné razantnější zásahy na
obnovu bezlesých stanovišť – luk, písčin, mokřadů a vřesovišť.

V roce 2009 jsem v Muzeu východních Čech představil plán zásahů s cílem rozšířit do roku 2012 bezlesí
alespoň na více jak 50% přírodní památky. To se také, navzdory počáteční nedůvěře veřejnosti, podařilo
vytěžením stovek kubických metrů dřevní hmoty. Obnovily se řady dávno zarostlých tůní v severo-
východní části lokality a rozloha stanovišť otevřených písčin a trávníků se znásobila. Proběhlo několik
vypalování vřesovišť, zavedla se pastva a s obnovou a údržbou tůní pomohla těžká vojenská technika.
Zvláště tento prvek údržby se později stal příkladem i pro jiné lokality v České republice. Frekvence
dobrovolnických brigád se zvedla z jedné na dvě ročně s účastí v průměru 100-150 lidí.

V souběhu se záměrem na vyhlášení ochrany Přírodní památky Na Plachtě 3 se vlastníci pozemků snažili
realizovat projekty zástavby. Nejaktivněji pak společnosti Kelcom International s.r.o. (parcela 942/142) a
TUCK IMO s.r.o. (parcela 942/218). Stavět se měly administrativní budovy a sklady. Ani jedné ze společ-
ností se nepodařilo získat potřebná povolení z pohledu ochrany zvláště chráněných druhů. Největší
projekt připravovala společnost IPB Real (člen developerské skupiny ORCO), kdy měly být celé parcely
942/151 a 942/228 zastavěny až na samou hranici přírodní památky vysokopodlažní zástavbou pro bydle-
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ní a komunikacemi. Jak je výše uvedeno, ochráncům přírody se podařilo upozornit na nezákonnost převo-
du pozemků, a i vzhledem k ekonomické krizi developer, bez soudních sporů, vrátil pozemky státu.

V okolí lokality došlo k výstavbě/dostavbě skladových hal, sídliště Plachta sever, rybníku Češík a nové
svodnice. Všechny tyto akce měly bohužel na lokalitu negativní vliv. Zastavěním lokality sídlištěm Plach-
ta sever došlo ke zvýšení izolace lokality Na Plachtě a k likvidaci lučních porostů. Skladové haly společ-
ností ATPED a WLC ignorovaly požadavky na zajištění odstínění vzrostlou zelení a eliminaci osvětlení
směrem do památky. Lokalita Na Plachtě 3 je tak z těchto staveb silně zasažena světelným znečištěním.
Realizace hluboké svodnice z rybníku Češík nijak lokalitě nepomohla a i přes snížení hloubky připomín-
kami ochrany přírody zaujímá spornou roli. Stejně tak nový rybník Češík na místě bývalé podmáčené
olšiny je při velmi intenzivním chovu ryb z hlediska ochrany přírody nepřínosnou stavbou.

Za připomenutí stojí ještě dvě zajímavé události těchto let. V roce 2009 do lokality Na Plachtě 3 navezl
jeden z vlastníků pozemků společnost STAKO na 1200 tun odpadu (suť, baterie aj.) ze stavby rekon-
strukce Tereziánského dvora. Společnost obdržela sankce a musela odpad odvézt. Negativní vnímání
firem usilujících o zastavění lokality se u veřejnosti ještě více prohloubilo. Druhou událostí, která stojí za
připomenutí, je orkán Emma, který v březnu 2008 vytvořil ve východní části PP Na Plachtě 2 přírodo-
vědně zajímavý polom až jakýsi prales, který jsme ponechali svému vývoji.

V roce 2008 byla Ministerstvu životního prostředí odeslána výzva k zahrnutí území PP Na Plachtě 3 mezi
Evropsky významné lokality. Současně ochránci přírody podali návrh na změnu územního plánu (č. 221)
na převedení pozemků v lokalitě Na Plachtě 3 mezi nezastavitelné.

V roce 2009 neziskové organizace ČSOP Orlice, ČSOP JARO Jaroměř a EKOENTO ČR iniciovaly dosud
největší hradeckou petici za ochranu lokality Na Plachtě, kterou podepsalo v krátkém období jednoho
roku přes 14 000 petentů. Další tlak vytvořily i výzvy hradeckých lékařů a učitelů biologie, několik zná-
mých osobností (zpěvák Dan Bárta – předání petice aj.) a část zastupitelů města. Díky velkému úsilí řady
lidí a masivní podpoře veřejnosti se podařilo dosáhnout toho, že Rada kraje v roce 2012 vyhlásila Přírodní
památku Na Plachtě 3. Lokalita Na Plachtě se stala také Evropsky významnou (EVL) a to v části Na
Plachtě 1 a 2 v roce 2009 a po řadě urgencí bylo nařízením Vlády ČR z 3. 2. 2016 do EVL zařazeno i
území Na Plachtě 3. Ještě ani v roce 2020 není dotažena změna územního plánu (nikdy nebyla zastupi-
telstvem města projednána), ale v připravovaném novém územním plánu by měly být pozemky konečně
určené zeleni a přírodě.

V letech 2008 – 2012 se tak zcela zásadním způsobem a za mimořádného úsilí řady odborníků i laické
aktivní občanské společnosti dosáhlo nejen základní územní ochrany nejcennějších částí lokality Na
Plachtě, ale i zavést v lokalitě razantnější ochranářská opatření, která na poslední chvíli některé druhy
vázané na bezlesí zachránila. Některé druhy už to štěstí neměly (sysel, kuňka aj.), ale věřím, že existuje
prostor pro jejich návrat, což ukazuje i probíhající pokus repatriace vstavače kukačky.

Klíčové pro další osud Plachty je to, aby zde byla dále prováděna aktivní a odborná péče o bezlesá stano-
viště (tůně, písčiny, otevřené trávníky, vřesoviště, louky, solitérní stromy i jejich skupinky…) a aby byly
definitivně utlumeny poslední nápady na její další umenšování komerční a obslužnou zástavbou.

Přejme Plachtě i jejím, nejen chráněným a ohroženým obyvatelům, ať má nadále štěstí na nelhostejné lidi,
kteří se budou aktivně brát za její ochranu.

***
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Život s plasty, aneb jak se neutopit v oceánu plastů/ Life with Plastics or How Not to
Drown in the Ocean of Plastics
26. února 2019, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/ivot-s-plasty-aneb-jak-se-neutopit-v-ocenu-plast

Exkurze do pro laiky nepřehledné „džungle“ světa plastů. Denně je využíváme. Nemůžeme se jim
vyhnout. Třídíme je v dobré víře ve funkční recyklaci. Ale od výroby, během spotřeby až po likvidaci
představují riziko, ba přímo civilizační hrozbu pro ekosystém planety a zdraví člověka.

Welcome to the excursion to a confusing “jungle“– the world of plastics. We use them every day. We
cannot avoid them. In good faith in efficient recycling, we separate plastic waste. However, plastics
present many risks, from their production, through consumption to disposal. They may even pose a threat
to civilization – for the planet´s ecosystem and for human health.

Název Přednášející Výstupy
Plasty a mikroplasty MUDr. Miroslav Šuta prezentace (website)

článek

PLASTYAMIKROPLASTY1

Miroslav Šuta

Autor prezentace se jako odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik řadu let
zabývá vysoce erudovaným výkladem nebezpečných aspektů životního prostředí a jejich potenci-
álním vlivem na lidské zdraví. Nezůstává jen u teorie – působí pro organizace a v organizacích
přímo požadujících změny legislativy i praxe mnoha problémových oblastí - od dopravy přes
znečišťující chemická odvětví a jejich produkty - po zemědělství a potravinářství.
Jako vysvětlující doplněk k filmu Plasty v oceánu připravil dr. Šuta obecnější prezentaci o problé-
mech spojených se stále rostoucí spotřebou plastů i o novém potenciálním nebezpečí – mikro-
plastech.

Plastics and Microplastics
Author of the presentation, an expert consultant in the area of ecological and health risks, has been
dealing for many years with highly erudite interpretation of dangerous aspects of environment and
their potential negative impacts on human health. He does not remain only in theory - but operates in
organizations that directly require change in legislation and practice of many problem areas – from
transport through polluting chemical industries and their products to agriculture and the food industry.
As an explanatory addition to the film The Plastic Ocean – a more general presentation was prepared
by Dr. Suta discussing issues connected with the ever-increasing consumption of plastics and the
emerging danger – microplastics.

*
Plasty – polymerové hmoty
• nejběžnější, nejmasovější: polyethylén, polypropylén, polystyren, PET (polyethylnterftalát), PVC
(polyvinylchlorid), PC (polykarbonáty)
• dnes stovky druhů pro různé použití - polyvinylacetát, polyestery, polymetylmetakrylát, polyuretan,
ABS (akrylonytril-butadien-styren) melaminová pryskyřice etc.
Mikroplasty bývají různorodou směsí mnoha z nich.

1 Uspořádala, včetně anotací, RNDr. Anna Polášková.

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/ivot-s-plasty-aneb-jak-se-neutopit-v-ocenu-plast
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Roste poptávka po plastech i výroba plastů –
a s tím i produkce plastového odpadu
• vysoké úniky do prostředí, EU 150 až 500 tis. tun,
svět 5 -13 mil. tun, kumulace
• recyklát - nízká poptávka (6% spotřeby)
• cca 30% recyklováno, skládkování (cca 31%) a
spalování cca 39%
• více rozložitelných – značení, komplikovaná
recyklace!
• mikroplasty – EU 75 až 300 tisíc tun/rok

Co jsou to mikroplasty a z čeho jsou složeny?
Zatím neexistuje jednotná, všeobecně uznávaná
definice, ale obvykle se jako mikroplasty označují
kousíčky plastů o velikosti od 5 milimetrů až po 100
nanometrů. Tyto částečky tvoří velice různorodou
směs vláken, kuliček nebo zlomků nepravidelného
tvaru. Část z nich je záměrně v této podobě vyráběna,
ale převážná většina vzniká postupným nalámáním,
fragmentací větších kusů plastů.

Co mohou mikroplasty obsahovat?
• různá velikost, tvar či barva
• různé složení (PE, PE, PET, PS, PET, PVC)

Řada studií ukazuje, že mikroplasty v životním prostředí mohou buď přímo obsahovat nebezpečné
chemické látky, nebo mohou sloužit jako „nosiče“ takových látek. Příkladem nebezpečných látek, které
slouží pro výrobu plastů nebo se do nich záměrně přidávají, jsou například bisfenol A, bromované zpoma-
lovače hoření nebo ftaláty. Přitom koncentrace ftalátů v plastu činí desítky hmotnostních procent. Navíc
některé chemické látky mají tendenci absorbovat se na povrch plastů a v některých kombinacích látek a
typů plastů může dokonce docházet k migraci chemikálie do plastu, ve kterém pak může být vyšší
koncentrace látky než v okolním prostředí. Tento jev byl prokázán bohužel u některých znečišťujících
látek, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí, jako jsou dnes už zakázané polychlorované
bifenyly (PCB) nebo pesticid DDT.

Vektor (nosič) veterinárních i humánních patogenů - např.:
• Pseudomonas - infekce jakéhokoli orgánu, porucha imunity, těžké onemocnění, imunosuprese, popá-
leniny, dlouhodobé kanyly či cévky ..
• Aeromonas – průjmová onemocnění až podobná choleře, cholecystitis, meningitis • Arcobacter –
průjmová onemocnění,

Aniž si to uvědomujeme, staly se mikroplasty součástí našeho každodenního života. Jsou součástí prachu,
který dýcháme se vzduchem. Dostávají se do vody, jsou splachovány do půd a největší část z nich končí v
mořích, kde se hromadí.

Nanoplasty – výzva do budoucna
Jako nanoplasty se označují částečky o velikosti od 1 do 100 nanometrů. Ty také mohou být záměrně
vyráběny nebo vznikaly dalším rozpadem mikroplastů. Bohužel o nich toho zatím věda ví ještě mnohem
méně než o mikroplastech. Jejich zkoumání proto představuje velkou výzvu do budoucna pro toxikology,
ekology i zdravotníky.

Co jsou to mikroplasty
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Co můžete udělat vy aneb rady k nezaplacení
• Vyhýbejte se kosmetice, která obsahuje mikroplasty (někdy označovány jako microbeads). Například
jde o některé zubní pasty nebo peelingové krémy.
• Omezte spotřebu jednorázových plastových obalů.
• Třiďte plasty ve své domácnosti i na pracovišti a vytříděné plasty ukládejte do příslušného kontejneru.

Zdroje:
Miroslav Šuta – Prezentace na semináři STUŽ, Hradec Králové 26. 2. 2020
Vladimír Šťovíček, Miroslav Šuta
https://plzen.rozhlas.cz/mikroplasty-ve-vode-i-v-jidle-kde-se-tam-vzaly-6712841

***

https://plzen.rozhlas.cz/mikroplasty-ve-vode-i-v-jidle-kde-se-tam-vzaly-6712841
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Klima se mění. A co my s tím?/The climate is changing. And what about us with it?
8. března 2020, fara ČCE v Hradci Králové
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/klima-se-mn-a-co-my-s-tm

Náměstek ředitele KRNAPu odborně a zároveň srozumitelně a přesvědčivě představil novodobou civili-
zační hrozbu, kterou v sobě skrývá jev označovaný jako klimatická změna, a rizika pro náš každodenní
život, přírodu a NP Krkonoše.

The Deputy Director of KRNAP professionally and clearly and convincingly presented the modern threat
of civilization, which hides the phenomenon known as climate change, and the risks to our daily lives,
nature and the Krkonoše National Park.

Název Přednášející Výstupy

Klima se mění. A co my s tím? Mgr. Jakub Kašpar článek

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/klima-se-mn-a-co-my-s-tm
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KLIMA SE MĚNÍ. A CO MY S TÍM?
SKUTEČNOST, STRATEGIE, SKUTKY.
Jakub Kašpar

Výběr z prezentace z 8. března 2020, Evangelický sbor Hradec Králové

The climate is changing. And what about us with it?
Reality, strategy, deeds.
Selection from the presentation of March 8, 2020, Evangelical Church Hradec Králové

*
CO VÍME

Informací je mnoho – to je skvělé, ale zároveň je
to problém. Právě to vedlo OSN v r. 1988 ke
vzniku IPCC1. Ten vydává jednou za 5 – 7 let
souhrnnou „Hodnotící zprávu“ (Assessment
Report, AR), která shrnuje tisíce odborných

publikací, studií, výzkumů a článků a srovnává
je s předchozím stavem poznání. IPCC udělá

rešerši a v Hodnotící zprávě popíše, jak jsme na
tom, jaký je trend a jaká je prognóza.

První AR z roku 1990, aktuální 5. AR z roku
2014, pracuje se na 6. AR (vyjde 2021)

Problém je, že klimatická změna je proces –
dynamický a velmi komplexní, k němuž přispívá
ohromné množství faktorů a její predikce je
krajně obtížná – protože i do ní vstupuje

množství proměnných

CO JEŠTĚ VÍME

Ze zpráv IPCC (a nic objektivnějšího k dispozici
lidstvo opravdu nemá) vyplývá, že:

> Klimatická změna existuje a probíhá.
> Její rychlost je naprosto nesouměřitelná s
jakýmkoli obdobím po dobu existence planety

Země.
> Člověk a jeho činnost (a jím vypouštěné
skleníkové emise) je klíčovým faktorem
existence a akcelerace změny klimatu.

> Trend je negativní – klimatickou změnu se
nejen nedaří zastavit, ale naopak zrychluje.

Dopady, které v roce 2007 IPCC předpokládal
na 30. léta, jsou tady už

dnes.

1 IPCC – Mezinárodní panel pro klimatickou změnu
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CO NÁS ČEKÁ VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Prognózy jsou obtížné. Ale ty z let 2007 – 2009 pro období 2035+ jsou dnes vesměs realitou:

>častější výskyt extremalit (vichřice, povodně, sucha…)
>významně pozměněné rozložení srážek v roce
>důsledky pro zemědělství i běžný život
>významný nárůst podílu teplotně tropických dní
>důsledky mnohem extrémnějších dopadů klimatické změny mimo střední Evropu =>
migrace, války a s tím spojený nárůst nebezpečí i nákladů

*
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COMŮŽEME (MUSÍME?) DĚLAT
Mitigace znamená zmenšování příčin problému –
tedy především snižování emisí
> radikální omezení závislosti na fosilních palivech
> obnovitelné zdroje energie (jádro???)
> omezení průmyslového zemědělství
> omezení globálního „cestování“ surovin a zboží
> zastavení plýtvání

Adaptace znamená přizpůsobení se důsledkům
> vrátit do krajiny vodu (obnova a ochrana
malého vodního cyklu)
> návrat od lánů k polím
> vrátit krajině její pestrost
> technologická adaptace
> adaptace městského prostředí (zeleň, voda…)

*

Jako by nic...

Mitigovat a adaptovat se!
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KDO TOMÁ UDĚLAT
Nejdůležitější jsou jednotlivci, tedy MY:
MY nakupujeme a spotřebováváme
MY plýtváme
MY cestujeme
MY volíme
MY (ne)komunikujeme s těmi, které jsme si zvolili
Každý z NÁS má jinou pozici, jiné schopnosti, možnosti a příležitosti. Ale musíme TO udělat MY.
Pokud budeme čekat, až TO za NÁS udělají ONI, pak se nezmění nic. Jen pozor – cesta je dlouhá,
spletitá, často obtížná, někdy dobrodružná, ale někdy dost nudná…

*

***
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Trvale udržitelný cestovní ruch/ Sustainable tourism1 
Soubor  přednášek  a  výstav  měl  být  součástí  veletrhu  cestovního  ruchu  Infotour  a  cykloturistika  
v Kongresovém centru Aldis ve dnech 12.- 14. března 2020. Zrušeno kvůli pandemii koronaviru 10. 
března 2020. 
 
The set of lectures and exhibitions was to be part of the Infotour Tourism and Cycling Fair at the Aldis 
Congress Center on March 12-14, 2020. Canceled due to the coronavirus pandemic on March 10, 2020. 

Název Přednášející Výstupy 

Matka Země – poezie jako úvod k tématu 
Udržitelnost cestovního ruchu 

doc. Mgr. Martina Pásková, Ph.D. článek 

ESPANA - přírodovědná expedice RNDr., PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. článek 

Program škola hrou v SAR Mgr. Ludmila Böhmová článek2 

Centrum Narovinu - Projekty zahraniční rozvojové 
spolupráce v Keni 

Simona Heřtusová článek 

Adopce afrických dětí / projekt pomoci na dálku Stáňa Tomková 
Petra Žaludová 

článek 

 

 

* 
 
 
 
 

1 Jelikož jde o téma mimořádně aktuální, zejména v této složité době, jsou některé z připravených příspěvků zařazeny v tomto 
dodatku. 

2 Viz i článek v sekci Pestrá budoucnost Evropy? 
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UDRŽITELNOST CESTOVNÍHO RUCHU 
Martina Pásková 

V tomto článku autorka stručně vysvětluje, které aspekty cestování mohou být nebezpečné pro 
přírodu a místní komunity a jak je naopak možné vhodně usměrněným cestovním ruchem podpo- 
rovat zachování kulturních a přírodních hodnot. Že nejde jen o teorie, ale o osobní zážitky, a 
dokonce o osobní pomoc, ukazuje i tento příspěvek. 

Sustainability of Tourism 
The author explains briefly in this article how some aspects of tourism may become dangerous  for 
local nature and communies. On the contrary, well advised tourism may significantly support 
conservation of culture and nature values. This article shows that not only theory but also personal 
experience and even personal help formed the basis of presented conclusions. 

* 
Cestovní ruch je  z  hlediska  příjmů,  za- 
městnanosti, jeho nových forem, počtu 
jeho účastníků i poskytovatelů souvi- 
sejících služeb, počtu vysílajících i cílo- 
vých oblastí, počtu i kvality nabízených 
produktů dynamický společenský jev - 
přínosný i nebezpečný. Ne nadarmo se o 
něm totiž říká, že je jako oheň. Dokáže 
cestovatelům a návštěvníkům poskytnout 
světlo poznání jiných krajů a mravů i teplo 
a zázemí při těchto dobrodružstvích, avšak 
pokud není správně UDRŽOVÁN, dokáže 
spálit celé destinace či jejich části, tedy 
místa života původních a místních oby- 
vatel i mnoha rozmanitých organismů. 

V čem spočívá udržitelnost cestovního ruchu? 
Především ve třech věcech: 
1. v profesionálním a odpovědném destinačním managementu,
2. v environmentální a sociální odpovědnosti účastníků a subjektů cestovního ruchu
3. ve využívání environmentálně příznivých technologií při rozvoji aktivit a infrastruktury cestov- 
ního ruchu (využívání obnovitelných zdrojů energie, pořádání videokonferencí, prevence a třídění odpadů,
využívání nízkoenergetických spotřebičů a dopravních prostředků atd.).
Udržitelnosti lze v dané destinaci, tedy lokalitě se zdroji (atraktivitami a geniem loci) sdílenými mnoha
různými aktéry, dosáhnout pouze formou plánovitého rozvoje cestovního ruchu. Je třeba koordinovat tyto
aktéry, soustavně je vzdělávat a zapojovat do rozhodovacích procesů o destinaci. Zásadní je proto neu- 
stálé hledání vyváženosti při prosazování zájmů různých aktérů cestovního ruchu, především
podnikatelských subjektů, místních obyvatel a jejich samosprávných orgánů, představitelů ochrany
přírody a krajiny i památkové péče. Nezbytné je také promýšlení jeho dlouhodobého rozvoje včetně
jeho současných i budoucích dopadů na místní ekosystémy a kvalitu života místních obyvatel. Lidé
by si měli uvědomit a přijmout určitý podíl odpovědnosti za dopady způsobené podnikáním v cestovním
ruchu či při cestování. Proto je nutné do běžných parametrů pro posuzování kvality produktů cestovního
ruchu zahrnout i environmentální a morální rozměr. To lze podpořit zvyšováním informovanosti o
podmínkách, za kterých dochází k přípravě, distribuci i spotřebě produktů cestovního ruchu i o jeho
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dopadech. Jde zejména o platové a sociální podmínky zaměstnanců v ubytovacích a stravovacích 
zařízeních, v dodavatelských subjektech (zemědělské podniky, cukrovary, lihovary, lesnické závody atd.) 
a dopady na životní prostředí. Účastníci cestovního ruchu by se měli snažit dozvědět se o těchto podmín- 
kách co nejvíce, aby jejich volba byla zodpovědná. 

Problém turistické pasti (začarovaného kruhu cestovního ruchu) 
Podstatné je nepřekročit při rozvoji cestovního ruchu únosnou kapacitu destinace, především rege- 
nerační schopnost místních ekosystémů, tedy jejich schopnost pojmout určitou intenzitu a formu 
cestovního ruchu, aniž by došlo k jejich nevratnému poškození. Totéž platí pro společenské systémy, 
pro místní komunitu. Směna mezi hosty (návštěvníky) a hostiteli (místními obyvateli) musí být 
oboustranně výhodná. V okamžiku, kdy výhodu z příjmů z cestovního ruchu převáží dopady na kvalitu 
života místních obyvatel způsobené sdílením místních veřejných zdrojů, je společenská dimenze únosné 
kapacity překročena. Skutečnost, že místní obyvatelé sdílí veřejné zdroje své komunity s návštěvníky 
vede: 

• ke komercializaci veřejných prostranství, na která je vytvářen tlak
• ke změně orientace nabídky místního zboží a služeb na potřeby návštěvníků
• ke zvýšenému poškozování životního prostředí, včetně zvýšené hlučnosti i světelného znečištění
• k postupné komercializaci místních tradic atd.)

Důvodem je skutečnost, že tzv. primární destinační zdroje (přírodní a kulturní hmotné i nehmotné dědic- 
tví) zpravidla nejsou obnovitelné. Tyto primární destinační zdroje bývají pozvolna zastiňovány až vytla- 
čovány sekundárními destinačními zdroji (infrastrukturou cestovního ruchu), takže se tak stávají obětí své 
vlastní přitažlivosti (typickým příkladem je např. proslavená přímořská destinace Toremollinos na 
španělském Costa del Sol). Vznikají tzv. duální světy (svět místních obyvatel, často s upadajícím život- 
ním prostředím a rozpadajícím se společenským předivem na jedné straně a vzkvétající turistický svět 
plný senzačních zážitků a luxusních služeb  na straně druhé). Nejde pouze o vzdálené exotické destinace  
v Karibiku či v Tichomoří, lze je nalézt např. též ve Středozemí, ve Vysokých Tatrách, ale i v ČR (např. 
Krkonoše). Komercializace tradic a duchovního dědictví hrozí i v tak relativně turismem nezasažených 
oblastech jako jsou např. Karpaty (viz např. nájezdy senzacechtivých návštěvníků obce Žítková hledající 
proslavené „žítkovské bohyně“ či alespoň jejich stopy). 

Velmi důležitou zásadou udržitelného cestovního ruchu je pokora k přírodě, místní krajině a její historii, 
respekt k danému místu z hlediska přirozené dynamiky přírodních procesů. Jedním z dílčích cílů ekono- 
micky a sociálně udržitelného cestovního ruchu je sice snižování jeho sezónnosti, avšak správnou  
strategií rozhodně není realizace hesla „Poručíme dešti větru“. Přístup, kdy popíráme a nerespektujeme 
roční období a geografické danosti destinace, nelze považovat za udržitelný. Například snahy o 
nepřirozené rozšiřování lyžařské sezóny v různých střediscích zimních sportů, je nejen velmi drahé, ale 
zasahuje do přírodních procesů a snižuje výkon ekosystémových služeb. Podobně problematické je 
nepřirozené prodlužování “turistického dne“ a související světelné znečistění poškozující ve svém 
důsledku kvalitu života člověka i dalších organismů. Jde tedy o klasický „faustovský“ problém 
„krátkozrakosti“ ve zvyšování kvality života, krátkodobý finanční přínos zaplatím často nepřiměřenou 
daní na svém (i cizím) zdraví v dlouhodobém horizontu. Jde však také o typické projevy fenoménu 
označovaného jako „tragedy of commons“ (tragédie obecní pastviny), kdy jsou destinační zdroje užívány 
v takové intenzitě a takovým způsobem, které ji (často i nevratně) poškozují. Problém spočívá v tom, že 
aktéři, kteří destinační zdroje sdílejí, je využívají ve srovnání s tím, kdyby je vlastnili sami, ne 
optimálním, ale maximálním způsobem, nerespektujícím jejich kapacitu pro auto/regeneraci. 
Odpovědní návštěvníci vyhledávají přirozený vzhled a běh věcí, tedy autenticitu, která vzniká po staletí, a 
jsou ochotni za ni platit. Autenticita se postupně dostává na nejvyšší příčky žebříčku hodnot návštěvníků. 
Velmi totiž záleží na tom, čím je návštěvník při své cestě motivován a co o destinaci ví, co od ní očekává, 
stejně jako od místní komunity. Pokud převládají motivy jako sebepotvrzení, seberealizace, provázené 
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určitou formou exhibicionismu, vycházející převážně z přesycenosti standardní nabídkou, vedoucí k touze
po senzacích a extrémních zážitcích, jedná se o jednostranné naplňování vlastních potřeb. Ohleduplným
(inteligentním) turistou je naopak ten, jehož motivací k alternativnímu pojetí své účasti na cestovním
ruchu je pochopení a přijetí odpovědnosti za vlastní jednání i během „nejkrásnějších týdnů v roce“, tedy
dovolené. To se však nevylučuje s naplňováním potřeby prohloubení zážitku cestování ve směru jeho
„opravdovosti“, poznávání sama sebe a pomáhání ostatním na základě respektu k jejich hodnotám.

*
Turismus soužití jako jediná forma opravdu udržitelného cestovního ruchu
Jde o takovou formu cestovního ruchu, kdy návštěvníci sdílí denní aktivity lidí žijících v navštívené
destinaci, respektive jim s nimi pomáhají, žijí s nimi v jejich příbytcích a stravují se s nimi. Z důvodu
zachování harmonie sdíleného prostředí a odolnosti komunity není vhodné, aby počet návštěvníků
překročil počet poloviny jejich členů. Návštěvníci v rámci svého pobytu sdílejí se svými hostiteli všechny
jejich pracovní i nepracovní aktivity, např. sázejí, sklízejí a zpracovávají s nimi místní plodiny, sbírají
léčivé byliny, nosí vodu ze studny, sbírají s nimi dříví, připravují místní potravu, vypalují cihly, střešní
tašky či keramiku z místní hlíny. Místní obyvatelé je ve volných chvílích provedou po okolí, po jeskyních,
lagunách, kopcích, na koních či jiných domestikovaných zvířatech či pěšky. Návštěvníci se od nich
dozvědí zajímavosti o místních živočiších, stromech, bylinkách, různých typech zeminy, jak je používají,
jaké legendy se v místě povídají.
Důležité je, aby místní obyvatelé nerozvíjeli žádnou novou aktivitu a infrastrukturu výhradně na podporu
rozvoje turismu, resp. komfortu návštěvníků. Svou energii, prostředky a čas by měli investovat především
do naplňování vize rozvoje kvality života a odolnosti své rodiny a komunity. Jde o přístup hledící do
budoucnosti. Právě autenticita prožitku (nezkresleného a nezprostředkovaného běžnou turistickou
infrastrukturou) má pro návštěvníky zásadní hodnotu, která průběžně narůstá a bude v budoucnu stále
narůstat. I když segment návštěvníků upřednostňující původnost před pohodlím a bezpečím je prozatím

relativně malý, vzrůstá přímo úměrně s tím,
jak ubývá autentických (turisticky nepře-
tvořených) míst a autentického (turisticky
nepřetvořeného) způsobu života. Možnost
dočasného, vzájemně obohacujícího, soužití
představuje pro místní obyvatele příjem (ve
formě finančního a/nebo nefinančního přínosu)
komplementární k jejich tradičnímu živobytí,
který mohou využít na rozvoj své rodiny a
komunit. Neměli by jej však investovat do
aktivit a zázemí primárně či dokonce výhradně
určeným návštěvníkům. Jedině tento způsob
turismu nepohltí dříve či později jejich
autenticitu a nezasáhne jejich ojedinělý způ-
sob života, odrážející se v okolní přírodě a
krajině.

***
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ESPANA - PŘÍRODOVĚDNÁ EXPEDICE 
Ivo Králíček 

Příspěvek je věnován popisu jedné z přírodovědných expedic, které se na Biskupském gymnáziu 
pravidelně organizují. Studenti se při nich učí stylu cestování, který se hodně liší od povrchní 
masové turistiky. Součástí jejich výprav je řádná teoretická příprava a důkladné prozkoumání 
kulturních a hlavně přírodních pozoruhodností navštívených krajin. Vše pěkně zblízka, někdy i 
nepohodlně, s odborným vedením a hodnocením každodenních „objevů“ i s následným zpraco- 
váním a publikováním výsledků expedice. Těmto studentům asi ani v dospělosti nebude stačit 
rychlý pohled na krajinu z oken auta či autobusu. 

Espana - Expedition of Nature Science Style 
The contribution describes one of nature scientific focused expeditions organized periodically by the 
Bishop Grammar School. Thanks to them, students learn a traveling style which differs substantially 
from shallow mass tourism. Their expeditions include good theoretical preparation and thorough 
exploration of cultural and especially nature remarkabilities of visited regions. Always coming close, 
sometimes uncomfortably, under professional guidance and with everyday evaluation of findings, not 
forgetting the subsequent processing and publishing expedition results. In future, these students will 
probably not be satisfied with quick views on the landscape from the car or bus windows. 

* 
Biskupské gymnázium v Hradci Králové 
organizuje pravidelně přírodovědné expedice 
pro zájemce z řad studentů i dospěláků, kteří se 
zajímají o přírodu v jejích nejrůznějších podo- 
bách. 
V roce 2019 jsme uskutečnili již 12 expedic v 
řadě. Od 2. do  12.  května roku  2019  jsme se 
s přírodovědně orientovanými studenty naší 
školy účastnili přírodovědné expedice do Špa- 
nělska a Francie. Přípravné práce začaly již 
několik měsíců před vlastní exkurzí. Účastníci 
z řad studentů a lektorů se podíleli na vzniku 
studijních materiálů pro všechny účastníky. 
Během března a dubna vznikl sborník příspěv- 
ků, zabývajících se faunou a flórou Pyrenejí, středomořského pobřeží, tvrdolistých mediteránních porostů, 
místopisem části Španělska a Francie, různými biotopy, ochranou přírody apod.. Studenti při zpracování 
textů byli nuceni pracovat s českou i cizojazyčnou literaturou, vyhledávat informace na internetu. Kromě 
sborníku vznikl zároveň materiál v podobě naučných tabulí s fotografiemi rostlin a živočichů, které je 
možné při expedici spatřit. S těmito materiály účastníci vyrazili na společné putování. 
Expedice se zúčastnili kromě 40 studentů naší školy i studenti vysokých škol (naši bývalí studenti, kteří 
studují různé přírodovědné obory) a odborníci, kteří vedli jednotlivé skupiny. 
Studenti byli v terénu rozděleni do skupinek, každé se vždy věnoval lektor (botanik nebo zoolog), který 
seznamoval žáky s biologickými zajímavostmi navštívených lokalit. Večery byly věnovány přednáškám a 
demonstracím zoologických a botanických nálezů. V místě ubytování vznikla výstava nasbíraných objek- 
tů, s kterými se studenti ve svém volném čase měli možnost blíže seznámit. Na závěr celé expedice čekala 
naše studenty praktická zkouška, kde prokázali své nově nabyté znalosti. 

Naše společná cesta začala v národním parku Camarque, který leží v deltě řeky Rhony. Obdivovali jsme 
úžasné mokřiny plné nejrůznějšího ptactva, divokých býků a bílých hřebců. Celá oblast je od roku 1986 
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chráněna Ramsarskou úmluvou coby mokřad mezinárodního významu. My jsme si nenechali ujít ornito- 
logický park Pont de Gau, kde jsme se zatajeným dechem pozorovali tisíce plameňáků, volavek a dalších 
druhů nejrůznějšího ptactva. 

Plameňák růžový Volavka stříbřitá 

Dalším naším cílem byla oblast Valencie. Prováděli jsme botanické a zoologické průzkumy na pobřeží – 
písečné duny, vyplavené mořské objekty, vodní ptactvo, ale i ve vnitrozemí. Vychutnali jsme si rozkvetlou 
a vonící makchii, přesvědčili jsme se, že místy jsou listy řady rostlin velmi pichlavé a tuhé, vždyť v tomto 
prostředí tvrdě bojují o každou kapku vody. 
Samozřejmě jsme neopomenuli ani město, kde nám učarovalo jedno z největších evropských oceáno- 
grafických akvárií. A tak jsme se zatajeným dechem obdivovali ladné pohyby běluh, krásy korálových 
útesů, v obrovských voliérách jsme se dostali do přímého kontaktu se vzácnými druhy ptáků zdejšího 
regionu. 

Běluha severní Valencie - oceánografické muzeum 

Paruska komůrkatá (trubýš) Gekon zední (z nočního pozorování) 
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V Barceloně jsme strávili většinu dopoledne kromě úžasného rybího trhu ve velmi rozsáhlé a na rostliny 
bohaté botanické zahradě. Kromě opakování rostlin typických pro Středomoří jsme se mohli vydat i do 
dalekých oblastí. Sagrada Familia byla pro nás určitou povinností, ale i zde jsme mohli obdivovat úžas- 

 
 
 

Cist montpelierský Záraza sp. 
 

nou botanicko-zoologickou výzdobu, která je vtisknuta tomuto architektonickému skvostu. Benediktinský 
klášter Montserrat, nacházející se na stejnojmenné hoře, byl pro nás místem na změnu biotopu. Kromě 
obdivu k soše Černé Madony jsme probádali místní dubové lesy. 
Do ČR jsme se vraceli přes Pyreneje. Zde jsme si neodpustili zastávku v jednom z národních parků (Park 
Nacional d´Aigüestortes). Přestože se blížila polovina května, ve vyšších polohách nás vítala sněhová 
pole, a jak jsme postupně klesali, viděli jsme postupně rozkvétat časné jarní byliny, které touto dobou jsou 
u nás již dávno odkvetlé. 

 

Parc Nacional d´Aigüestortes 
 
Na závěr celé expedice nás čekala krátká zastávka v národním parku Callolongues s dech beroucími 
vyhlídkami na vápencové útesy, stepní vegetaci na skalách nad mořem u Azurového pobřeží, v blízkosti 
Marseille. 
Letošní rok nám přálo i počasí, a tak expedice měla u všech účastníků obrovský úspěch. Zásluhu na tom 
měly i zajímavé přednášky a neustálý kontakt studentů s odborníky během celé exkurze, dokonalé zajiš- 
tění ze strany cestovní kanceláře Ciao a chuť studentů absorbovat množství zajímavých informací. 
Z fotografií, které pořídili studenti a lektoři v průběhu celé expedice, vznikla v prostorách školy výstava,  
z které mohli studenti vybírat fotografie pro kalendář, který vznikl jako jeden z mnoha výstupů celé akce. 
Závěrem bych rád poděkoval účastníkům expedice (je radostí se setkávat se studenty se zájmem o 
přírodu), lektorům, kteří s nadšením předávali své poznatky účastníkům akce. Magistrátu města Hradec 
Králové a Opatovické elektrárně, a.s. za materiální a finanční podporu celé akce. 

*** 
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PROGRAM ŠKOLA HROU VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE3 

Ludmila Böhmová 
Od roku 2015 realizuje SIRIRI o.p.s. vzdělávací program Škola hrou v SAR. 
Jeho cílem je zkvalitnění práce učitelů. Je ušitý „na klíč“ potřebám středo- 
afrických  pedagogů.  Spojuje   využití   moderních   pedagogických   metod 
s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národ- 
ním jazyce sango. 

 
Learning through Play in Central African Republic 
Since 2015, SIRIRI, p.b.o., has been implementing an educational program 
Learning through Play in CAR The aim is to improve the quality of 
teachers´work. It is tailored to the Central-African teachers’ needs. It brings 
together modern teaching methods and the creation, printing and distribution 
of teaching tools in the pupils’ mother tongue, Sango. 

 

* 
Středoafrická republika je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává 
záruku, že by se to v brzké době mělo měnit. Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR  
podle statistik 62 %. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska 
dostupnosti a úrovně vzdělávání je v roce 2019 SAR na 164. místě ze 167 sledovaných zemí. Děti před 
nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve 
francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Úroveň státních škol je slabá. Středoafrické 
ministerstvo školství dlouhodobě není s to zajistit učitelům nejen pravidelné platy, ale ani jejich dosta- 
tečné vzdělávání. 

 
SIRIRI v Bangui začátkem března 2020 získala apro- 
baci pro dvě učebnice v sangu, které společně se 
středoafrickými učiteli vytvořila. Generální inspekto- 
rát národního vzdělávání Středoafrické republiky 
udělil souhlas k výuce na všech středoafrických zá- 
kladních školách podle slabikáře ABC NA YANGA TI 
SANGO a čítanky MBETI TI DIKO. Je to významný 
krok pro rozvoj programu Škola hrou, šíření 
vzdělávání v národním jazyce Sango na celonárodní 
úrovni a utvrzení spolupráce mezi českou organizací 
SIRIRI a místními autoritami." 

 
Program je však dosud financován z 90% jen z darů individuálních dárců. Kolik peněz tedy shromáždíme, 
tolik škol, učitelů a žáků v SAR podpoříme. Snažíme se tisknout pomůcky v SAR nebo v okolních 
zemích, abychom podpořili místní ekonomiku a nemuseli dopravovat materiály z Evropy. V roce 2016 
vytiskla slabikáře tiskárna MACACOS v Kamerunu. Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli 
odpovědět na velikou poptávku, kterou náš program v SAR vzbudil. Sbírkové konto Škola hrou v 
SAR: 636631/5500. Máte další dotazy? Obraťte se přímo na autorku programu. 

 
*** 

3 Součástí „trvale udržitelné“ části zrušeného veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika 2020 měla být expozice o 
pomoci našich NGO v Africe. Zde uvádíme jen ukázku. 
Podrobnější přednáška Mgr. L. Böhmové se uskutečnila v rámci jednoho z předchozích seminářů a je zařazena v kapitole 
„Pestrá budoucnost Evropy?“. 

http://prosperity.com/
https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=636631
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CENTRUM NAROVINU/ CENTRE NAROVINU4 

– PROJEKTY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V KENI 
Simona Heřtusová 

 
Centrum Narovinu vzniklo v roce 1995. Hlavní náplní činnosti jsou projekty zahraniční rozvojové 
spolupráce s cílem zlepšení vzdělání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni, projekty 
globální rozvojové výchovy a rozvoj dobrovolnictví. Mezi další priority patří přispívání k vytváření 
tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích 
a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti. Všechny projekty kladou důraz na trvalou 
udržitelnost a soběstačnost, aktivní přístup místních lidí, přebírání zodpovědnosti a využívání vlast- 
ních možností. Centrum Narovinu podporuje kampaň Česko proti chudobě a cíle udržitelného 
rozvoje (SDGs). 

 
International Projects of Development Cooperation in Kenya 
Centre Narovinu launched their activities back in 1995. It focuses mainly on international projects of 
development cooperation with the aim to improve education, health care and general life standard in 
Kenya. Other priorities are to contribute to creation of a tolerant multicultural society, raising public 
awareness of the situation in developing countries and prevention of discrimination and racism in our 
society. All projects are directed with great emphasis on long-lasting sustainability, support of self- 
sufficiency, active attitude of locals – taking over responsibility and use of own possibilities. Centre 
Narovinu supports campaigns Czech against Poverty and Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

* 
Hlavní projekty: 

 

1. Adopce afrických dětí – projekt pomoci na 
dálku 
K chudobě vede často negramotnost a nízké vzdělání, 
proto podporujeme vzdělání dětí, aby měly šanci na 
lepší budoucnost. Pravidelná docházka do školy je 
pro děti z chudých oblastí Keni stále velkým problé- 
mem – dívky často nedokončí ani základní stupeň 
vzdělání. Projekt začal v roce 2002 a dnes mapujeme 
stovky dívek a chlapců, absolventů univerzit či 
vyšších  odborných  škol,  kteří  aktivně  přemýšlejí   
o svých životech a o svém přínosu v komunitě. 
Adoptovaným dětem mohou adoptivní rodiče také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je dětem poskyt- 
nuta lékařská péče po celý rok. Součástí projektu je také Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné 
podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku. 

 
* 

4 Součástí zrušeného veletrhu  cestovního  ruchu Infotour  a Cykloturistika  2020 měla být i expozice o pomoci našich NGO’s 
v Africe. Uvádíme tuto ukázku. 
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2. Ostrov Naděje – komunitní centrum na Rusinga Island v Keni 
Od roku 2003 vytváříme s místní komunitou trvale udrži- 
telné centrum, které velmi chudým lidem a dětem z oblas- 
ti Kamasengre na Rusinga Island poskytuje přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání s respektujícím, nenásilným přístu- 
pem a také přístup k základní lékařské péči. V neposlední 
řadě přináší příklad, jak zlepšovat životní podmínky 
využíváním udržitelných technologií a vzájemnou spolu- 
prací a solidaritou. 
Součástí komunitního centra je sirotčinec pro 75 dětí od 3 
do 18 let, mateřská školka pro 90 dětí s výukovou meto- 
dou Montessori, základní škola pro 300 dětí, internátní 
střední škola pro 120 studentů, vzdělávací centrum s PC a 
knihovnou, zdravotní klinika pro cca 20 000 pacientů 

z oblasti, farma se zavlažovacím systémem, ovocnými stromy a chovem ryb. 
Pokud se vám projekt líbí, připojte se do Klubu přátel Ostrova Naděje a přispějte aktivně k jeho spolu- 
vytváření a rozvoji. Stále se hledají další dobrovolníci, sponzoři a přátelé, kteří by chtěli pomoci. 

 

* 
3. Obchůdek provozovaný v duchu fair trade 
Výrobky s příběhem jsou nakoupeny do Férového obchůdku přímo v Keni a dovezeny do e-shopu, tzn. 
bez prostředníků. Součástí nabídky jsou také dárkové certifikáty „Pošli to dál“ podporující zdraví, vzdělá- 
ní a Ostrov Naděje a další drobné předměty vyrobené v ČR. Novinkou obchůdku je kolekce náramků, 
kterou na podporu své školy vyrobily děti z Ostrova Naděje. 100 % výdělku směřuje zpět do projektu 
Ostrov Naděje v Keni a pomáhá nám ho dlouhodobě rozvíjet. 

 
* 

4. Rozvoj dobrovolnictví a podpora trvale udržitelného cestování 
Dobrovolnictví přináší do společnosti významnou hodnotu, proto organizujeme semináře pro  
dobrovolníky a přispíváme k rozvoji dobrovolnické práce a k širšímu uplatnění dobrovolníků v ČR i Keni. 
V rámci projektů cestují adoptivní rodiče a dobrovolníci do Keni, během cest zprostředkováváme  
návštěvy rodin a seznámení s místními komunitami a kmeny, jejich běžným životem a tradicemi. 
Dobrovolníci se zapojují do chodu komunitního centra Ostrova Naděje a přispívají k jeho rozvoji. Pobyty 
jsou tak přínosem a obohacením pro obě strany. 

 

 
*** 
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ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ / PROJEKT POMOCI NA DÁLKU5 

Stáňa Tomková, Petra Žaludová 

Wontanara, o.p.s. se více než 20 let zabývá projekty rozvojové spolupráce. V Guineji, v jedné z 
nejchudších zemí světa, se stará o vzdělání, zdraví a jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci 
projektu adopce na dálku. Mezi hlavní cíle činnosti patří vytváření tolerantní, multikulturní společ- 
nosti – výchova k nenásilí, respektu různorodosti, solidaritě a toleranci, rozvojová a globální 
výchova a osvěta. 
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická 
výpomoc. Vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a 
kulturami. Dává dětem vzdělání, a tím i naději na lepší život. 

 
Project Distant Adoption of African Children 
NGO Wontanara has been  for more than 20 years dealing with projects of development cooperation.  
In Guinea, one of the world least developed countries, Wontanara takes care of education, health, food 
and other needs of children, especially of those involved in the long distance adoptions project. The 
activities aim mainly at creating of tolerant, multicultural society – education is directed towards 
nonviolence, respect for diversity, solidarity and tolerance, including global and development education 
of the public. 
Project distant adoption of african children is much more than a simple economic help. It creates a 
bond of solidarity, understanding and mutual affection between various nations and cultures.  By 
giving children education, one gives them hope for a better life. 

 

* 
Cíl projektu 
Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné 
chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke 
vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou 
dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí 
se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy – 
což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organi- 
zace nebo firma – mu hradí školné, všechny učební pomůc- 
ky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky 
na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima 
životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. 
Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí 
vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou 
dítěte. "Adoptivní rodina" je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si 
vyměňovat fotografie, dopisovat si. Je možné popřípadě dítě i navštívit. Minimální období, na které je 
5 Součástí zrušeného veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika 2020 měla být i expozice o pomoci našich NGO’s 

v Africe. Uvádíme tuto ukázku. 
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dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. V rámci adopce zajistíme: asistenci při úkolech po škole, stravování 
ve školách, základní zdravotní péči a prevenci, podporu dívkám při předčasném těhotenství, ochranu před 
ženskou obřízkou, nucenými sňatky, domácím násilím, po ukončení vzdělání pomoc při dalším nasmě- 
rování s ohledem na schopnosti, talent, úsilí či rodinnou situaci daného dítěte. 

 
Příspěvek na adopci dítěte v Guineji činí 6000 Kč ročně (ZŠ – 1.- 6. třída), 7500 Kč (College – 7.- 10. 
třída) a 9000 Kč (SŠ/VŠ). Pro lepší představu se jedná o částku přibližně odpovídající ceně jedné kávy 
denně. 
Můžete také přispět jakoukoli částkou na účet: 82262329 / 0800 
První dopis s vysvědčením z Guiney dostanete přibližně 2 měsíce po skončení trimestru v Guineji, kterým 
"vaše" dítě začínalo. 
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT. 
www.AdopceAfrika.cz 

 
*** 

http://www.adopceafrika.cz/
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SPOLUPRÁCE VÝCHODOČESKÉ STUŽ A SPECIÁLNÍCH ŠKOL HRADEC KRÁLOVÉ 

Průřez a shrnutí krásného desetiletí (2010 – 2020), kdy se děti se speciálními vzdělávacími potře- 
bami poutavě seznamují s environmentální oblastí a tématikou vztahu člověka k přírodě, z pohledu 
koordinátorů a pedagogů školy. 
Základní nabídka přednášek je každoročně doplňovaná speciálními akcemi ve spolupráci obou 
organizací, které tak přinášejí další možnosti rozvoje osobnosti pro děti i pedagogy, i pro předná- 
šející odborníky STUŽ. 

Cooperation of the Society for the Sustainable Living (STUZ - East Bohemian Unit) and Special 
Schools in Hradec Kralove 
From the point of view of pedagogues and educational coordinators, a beautiful decade (2010 – 2020) 
was summarized when children with special educational needs were engagingly acquainted with 
environ-mental issues and themes of human relations to nature. 
Every year, the basic offer of lectures was completed with special activities co-organized by both 
organizations, bringing additional opportunities for development of children, educationalists and also 
the STUZ lecturers. 

* 
Spolupracující osoby 
Z „Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy Hradec Králové“ přispívá ke spolupráci s 
východočeskou Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) - nebo se na ní v minulosti podílelo - hned 
několik osob z řad pedagogů a asistentů školy. 
Úzkou spolupráci na půdě školy zajišťují především školní koordinátorky EVVO. Od prvotních a velmi 
důležitých krůčků vedoucích k úspěšné spolupráci k nim patří v časové posloupnosti Mgr. Alena Friebová, 
po níž převzala koordinátorství Mgr. Olga Slováková a od loňského školního roku Mgr. Lenka Lukešová. 
Z dalších zapojených pedagogů bychom neměli opomenout Mgr. Marii Chmelařovou a zástupkyni 
základní školy speciální, Mgr. Lenku Rybovou. 

* 

O NAŠÍ SPOLUPRÁCI 
Olga Slováková 

Pravidelnou a oblíbenou akcí, kterou mohou školy bezplatně využít, je každoroční Ekofilm – přehlídka 
krátkých dokumentárních filmů s tématy o přírodě, o vztahu člověka ke svému okolí a o dopravní bezpe- 
čnosti. Přehlídku, která bývá koncem měsíce září - v různé dny pro jiné stupně škol – každoročně využívá 
kolem deseti tříd ze školy speciální, základní a autistické. 
Ekologické přednášky ve spolupráci se STUŽ byly už od roku 2010 zajišťovány prostřednictvím pana 
Mirka Petra a dále ve spolupráci s jednotlivými prezentujícími pro různé ročníky – základními tématy 
byly např. květena v ČR, ochrana vody a záludnosti rozvoje dopravy v globálním světě. Jednotlivé akce 
probíhaly většinou mezi listopadem až lednem v daném školním roce. Skupinu žáků při přednášce tvořily 
asi dvě až čtyři třídy z naší školy, a to nejčastěji v učebně vybavené dataprojektorem a interaktivní tabulí. 
Každá prezentace byla přítomnými pedagogy fotograficky dokumentována, děti se zapojovaly do zpětné 
vazby formou krátkých zápisů nebo obrázků, které pak byly zprostředkovány fanouškům naší školy na 
školním webu. Většina tříd využívala témata přednášek jako úvodní, navazující či doplňující informace k 
probíranému učivu, k prohloubení znalostí a dovedností a k obohacení se zajímavostmi. 
Východočeská pobočka STUŽ nabízí školám tradičně více jak dvacet různých přednáškových témat, u  
nás ve škole jsme většinou realizovali cca 12 témat většinou se zaměřením cestopisným a přírodověd- 
ným. Díky ochutnávkám medu je velmi oblíbené vystoupení pana včelaře. 
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Příklady přednášek z ročníku 2017/2018: Jednalo se o besedy s tématy Ornitologie; Severní Afrika a 
Střední východ – cestovatelské zaměření; beseda o potravinách – jejich složení a (ne)bezpečný význam 
„éček“ pro vývoj dětí; beseda o včelách. 
Jen do tohoto školního roku tak proběhlo přes šest desítek setkání odborníků s našimi žáky. Přístup všech 
skupin našich dětí k přednáškám byl velmi kladný, témata byla vždy velmi srozumitelně a poutavě 
prezentována a děti se na tyto akce vždy těšily. Pedagogové z naší školy pak hodnotili jako pozitivní 
především rozšíření vědomostí dětí a také jejich komunikační zaujetí i sociální rozvoj, který kontaktem     
s dalšími lidmi získaly. 
V rámci propagace těchto přednášek byl rovněž natočen společností Veolia dokument o zmíněných příno- 
sech přednášek pro naše děti, který vytvořil dobrou zpětnou vazbu pro obě strany. 
Ve školním roce 2017/2018 se také díky vedení školy a aktivitě STUŽ uskutečnila na půdě naší školy dvě 
setkání školních ekologických koordinátorů EVVO ze všech stupňů a typů škol v Hradci Králové, kteří 
měli o koordinaci spolupráce zájem, a to za účasti zástupce z krajského úřadu z odboru školství a míst- 
ních organizací STUŽ a SEVER. Bylo konstatováno, že prolínání příkladů dobré praxe spolu s možností 
finančního zajištění školních akcí by všem školám pomohlo. 

*** 

OHLÉDNUTÍ ZA DESÁTÝM ROKEM SPOLUPRÁCE SPECIÁLNÍCH ŠKOL HK A STUŽ 
Lenka Lukešová 

Školní rok 2019/2020 je v rámci naší spolupráce 
výjimečný tím, že je rokem desátým, tedy jubi- 
lejním. 
V tomto školním roce proběhla jako první před- 
náška pana PhDr. Ivo Králíčka na téma Island. 
Přednáška se konala 7. ledna 2020 a zúčastnily se jí 
tři třídy. Pan doktor seznámil žáky s geografickou 
polohou ostrova, jeho velikostí a s jeho podrobnou 
mapou, dále konkrétně s turistickou trasou, tzv. 
trackem. Během své přednášky se s žáky podělil o 
zajímavosti prožité při pěším tracku, který se svým 
kolegou absolvoval: hovořil o podmínkách ubyto- 
vání turistů, o počasí, které je provázelo, o stravě, kterou museli být na celou svou cestu po Islandu vyba- 
veni. Zajímavosti z cestování doplnil o krásné fotografie a povídání o fauně a flóře ostrova. Mnoho 
zajímavých informací řekl žákům o rostlinách, neboť je učitelem botaniky, a na své cestě se zabýval 
především pozorováním právě tamního rostlinstva. Přednáška měla kladné ohlasy a žáci si z ní jistě 
odnesli spoustu poznatků a zajímavostí. 
S druhou přednáškou konanou 20. ledna 2020 vystoupila paní botanička   RNDr. Věra Samková, Ph.D.,    
z Muzea východních Čech. Ta byla u nás ve škole již opakovaně. Jako v loňském roce tak i letos si paní 
doktorka připravila přednášku na téma Rostliny a houby východních Čech doplněnou fotografickými 
ukázkami. Přednášky se zúčastnily dvě třídy. Téma bylo velice zajímavé a přínosné, zvláště pro žáky tříd, 
kterým přednáška navázala na jejich aktuální výuku. 
Další a v letošním školním roce poslední přednáškou byla již tradičně Ornitologie od pana Ing. Ivana 
Tláskala, která proběhla 24. ledna 2020. Pan inženýr seznámil žáky s nejznámějšími druhy ptactva naší 
republiky, s péčí o ptactvo v různých ročních obdobích, s významem a způsobem kroužkování ptáků a s 
jejich ochranou. Přednáška byla obohacena o fotografie a ukázku skutečného pštrosího vejce. Zúčastnili 
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se žáci pěti tříd, z nichž mnohým byly získané informace a zjištěné zajímavosti opět pozitivním přínosem
k aktuálně probíranému učivu.

Závěrečnou akcí letošního školního roku 2019/2020 byla výstava výtvarných prací našich žáků. Výstavu
předcházely přípravné práce. Žáci školy v rámci výtvarných výchov a kroužku ekologické výchovy malo-
vali nejen obrázky a vyráběli 3D výtvory k přírodovědné tématice, ale malovali také na papírové tašky
zprostředkované STUŽ, konkrétně paní RNDr. Annou Poláškovou. Účelem těchto tašek bylo přivést lidi
k myšlence, jak krásné mohou obyčejné papírové tašky být, a hlavně, proč je vhodné a dobré je využí-
vat – poukázat na zbytečnost plastů a odpadů z jednorázových a nerecyklovatelných materiálů, a tak
připomenout potřebu kladného vztahu člověka k planetě Zemi a k její ochraně. Výstava obrázků, výtvorů
a malovaných tašek byla zahájena vernisáží ve středu 26. února 2020 ve Studijní a vědecké knihovně
Hradec Králové, v galerii DOKOLA. Vernisáže se zúčastnili nejen pedagogové a žáci naší školy a jejich
rodiče, ale také ekologové z organizace STUŽ a další návštěvníci knihovny. Vernisáž zahájila úvodním
slovem paní zástupkyně školy Lenka Rybová, která také celým programem provázela. Seznámila návštěv-
níky s informacemi o naší škole a uvedla dvě divadelně-taneční vystoupení, která si připravili žáci zájmo-
vého kroužku Dramaťáček a divadelního souboru Slunovrat.

Po ukončení vernisáže byli všichni návštěvníci pozváni ke zhlédnutí výtvarných prací našich žáků a paní
RNDr. Annou Poláškovou ze STUŽ na krátký film o plastech v oceánech. Na tento film poté navázala
přednáška MUDr. Miroslava Šuty – Život s plasty.

Vernisáž byla vydařenou akcí a i samotná výstava má od návštěvníků, kteří ji již zhlédli, velmi dobré
ohlasy. Výstava měla probíhat do 31. března 2020, ale bohužel ji přerušilo celorepublikové uzavření
knihoven v rámci prevence pandemie koronaviru. Výtvarná díla žáků tak sice nadále zdobí knihovnu, ale
tohoto času bohužel bez návštěvníků.

Věříme, že od začátku dalšího školního roku 2020/2021 se po narušení života a výuky již zmíněnou
pandemií vrátíme do běžných kolejí, a budeme tak moci pokračovat ve velmi dobré a úspěšné spolupráci
naší školy a STUŽ, které si u nás ve škole nesmírně ceníme.

***

mailto:lenka.lukesova@specialnihk.cz
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INFORMACE O AUTORECH PŘÍSPĚVKŮ 

Mgr. KAREL BEJČEK 
Název příspěvku do sborníku 
NATURA 2000 u nás 
Organizace: Česká astronomická společnost, 
astronautická sekce; Česká společnost ornitologická, 
východočeská pobočka; Východočeská pobočka 
STUŽ; důchodce 
Odborné zaměření: výchovně vzdělávací pracovník 
královéhradecké hvězdárny, hvězdář, astronom, 
ornitolog 
Doplňující informace 
Obdivovatel a znalec přírody, cyklista, cestovatel. 
Oblíbení ptáci - rorýsi. Motto: Svět, příroda a život je 
krása. Stačí se dívat a děkovat… 

Mgr. LUDMILA BÖHMOVÁ 
Název příspěvků do sborníku 
1. Globální svět, chudoba, migrace – má smysl
pomáhat v Africe?
2. Naše NGO v Africe - SIRIRI. Program škola hrou v
SAR
Organizace: SIRIRI, o.p.s.
Odborné zaměření: pedagog
Doplňující informace
Iniciátorka programu Škola hrou ve Středoafrické
republice. Tu navštívila během posledních osmi let
třináctkrát. Jedna ze šesti zakladatelů obecně
prospěšné společnosti SIRIRI.

Ing. JIŘÍ DLOUHÝ 
Název příspěvku do sborníku 
Proč patřit do Evropy 
Organizace: Univerzita Karlova v Praze, Centrum 
pro otázky životního prostředí 
Odborné zaměření: vedoucí oddělení environmen- 
tálního vzdělávání, koordinátor dlouhodobého 
projektu Enviwiki 
Profesní působení 
1982 - 1991 Fyzikální ústav ČSAV - materiálový 
výzkum, 1991 až 1992 zástupce ředitele odboru 
ekologické informatiky zodpovědný za Federální 
informační systém a mezinárodní kontakty na 
Federální výbor pro životní prostředí (ministerstvo). 
Doplňující informace 
Člen organizačního výboru mezinárodní ministerské 
konference "Environment for Europe" (červen 1991, 
Dobříš), člen přípravného výboru Národní zprávy pro 
konferenci UNCED v Rio de Janeiro, 1992. Člen 
Řídícího výboru European Environmental Bureau 
(2002 - 2005 a 2014 až doposud), člen řídícího výboru 
European Eco-Forum (2006 až doposud). Od roku 
2007 předseda Společnosti pro trvale udržitelný život. 

Mgr. MARTIN HANOUSEK 
Název příspěvku do sborníku 
Na Plachtě v letech 2008 -2012 
Organizace: Magistrát města Hradec Králové, 2. 
náměstek primátora pro oblast sociálních věcí, 
zdravotnictví, školství a životního prostředí 
Odborné zaměření: krajinný ekolog se specializací 
na problematiku vod a říční krajiny a údržbu cenných 
bezlesých přírodních lokalit 
Profesní působení 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2008-2012), 
Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř. 
Doplňující informace 
Od roku 2011 zastupitel města Hradec Králové, od 
roku 2016 zastupitel Královéhradeckého kraje, člen 
Strany zelených. 

SIMONA HEŘTUSOVÁ 
Název příspěvku do sborníku 
Naše NGO v Africe - Centrum Narovinu. Projekty 
zahraniční rozvojové spolupráce v Keni. 
Organizace: Centrum Narovinu 
Odborné zaměření: propagace a fundraising, admini- 
strace programů na školách a pro veřejnost v ČR 
Doplňující informace 
Jedna ze zakladatelek obecně prospěšné společnosti 
Centrum Narovinu v roce 1995 a projektů v Keni v 
roce 2001. 

Mgr. RONA KARAHODA 
Název příspěvku do sborníku 
Z Kosova do Střední a Západní Evropy. Role vzdělání 
a vědy při integraci nově příchozích do evropských 
zemí. 
Organizace: Farmaceutická fakulta Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové 
Odborné zaměření: farmaceutický výzkum 
Profesní působení 
studentka 

Mgr. JAKUB KAŠPAR 
Název příspěvku do sborníku 
Klima se mění. A co my s tím? Skutečnost, strategie, 
skutky. 
Organizace: Správa KRNAP, náměstek ředitele a 
vedoucí odboru vnějších vztahů 
Odborné zaměření: Ochrana přírody, problematika 
životního prostředí 
Profesní působení 
Od roku 1995 novinář, od roku 2002 pracovník 
Ministerstva životního prostředí, ředitel 
komunikačního odboru MŽP, od ledna 2010 
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pracovník KRNAPu. 
Doplňující informace 
Vystudovaný sociální antropolog na fakultě 
humanitních studií UK, vyučující: Bedřich Moldán, 
Ivan Rynda a Josef Vavroušek. 

RNDr. PhDr. IVO KRÁLÍČEK, Ph.D. 
Název příspěvku do sborníku 
ESPANA - přírodovědná expedice 
Organizace: Univerzita Hradec Králové, přírodo- 
vědná fakulta, Biskupské gymnázium Hradec Králové 
Odborné zaměření: vědecký pracovník, vysoko- 
školský a středoškolský pedagog - didaktika biologie 
a biologie-matematika 
Profesní působení 
Od roku 1996 vyučuje biologii a matematiku na 
Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína, HK, a od 
roku 2004 působí na katedře biologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity HK. 
Doplňující informace 
2010-2014 člen Komise pro výchovu a vzdělávání 
magistrátu města Hradec Králové, člen Poradního 
sboru environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty Královéhradeckého kraje, člen Botanické 
společnosti, místopředseda Ústřední komise Biolo- 
gické olympiády (BiO) a předseda Krajské komise 
BiO, zastupitel města Hradce Králové, Cena za přínos 
k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty v Královéhradeckém kraji, 2011, Cena Učené 
společnosti ČR pro pedagogy, 2019. 

Mgr. LENKA LUKEŠOVÁ 
Název příspěvku do sborníku 
Ohlédnutí za desátým rokem spolupráce Speciálních 
škol HK a STUŽ 
Organizace: Speciální školy Hradec Králové 
Odborné zaměření: speciální pedagog 
Profesní působení 
Koordinátorka EVVO od roku 2018. 

Ing. DAVID MICHALIČKA 
Název příspěvků do sborníku 
1. Parkování v Říčanech
2. Bezpečně do školy i na kroužek – zkusíte to?
Organizace: Městský úřad Říčany
Odborné zaměření: místostarosta, předseda výboru
pro územní rozvoj a výstavbu
Profesní působení
Absolvent ČVUT, fakulty stavební, stáž ve Velké
Británii, projektant-statik, ředitel firmy na obnovitelné
zdroje, ředitel stavební divize v nadnárodní
společnosti.
Doplňující informace
Osm let je zastupitelem města, čtyři roky členem rady

města. Trénuje tenisovou mládež a pořádá sportovní 
a kulturní akce ve městě. 

RNDr. BLANKA MIKÁTOVÁ 
Název příspěvku do sborníku 
Plachta v období dějinného přelomu (léta 1985 – 1995) 
Odborné zaměření: zoolog se specializací na plazy 
a obojživelníky 
Profesní působení 
Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, Muzeum východ- 
ních Čech v Hradci Králové, Pedagogická fakulta 
Hradec Králové, Český ústav ochrany přírody v Brně, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
Doplňující informace 
Věnuje se monitoringu obojživelníků a plazů 
v regionu východních Čech, celostátně se zaměřuje 
především na užovku stromovou a ještěrku zelenou, 
dlouhodobě se zabývá managementovými opatřeními 
pro ochranu ohrožených živočichů. Je autorkou a 
spoluautorkou celelé řady odborných publikací a 
příspěvků. 

MIROSLAV MIKÁT 
Název příspěvku do sborníku 
Plachta v období dějinného přelomu (léta 1985 – 1995) 
Organizace: Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové 
Odborné zaměření: dokumentátor a knihovník 
přírodovědeckého oddělení muzea 
Profesní působení 
Podílí se na technickém i odborném zpracování 
a ochraně entomologických sbírek muzea, především 
řádů brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera). 
Doplňující informace 
Je autorem nebo spoluautorem řady prací, zabývají- 
cích se především entomofaunistikou východních 
Čech, věnuje se ochraně přírody východních Čech. 

RNDr. BOHUSLAV MOCEK 
Název příspěvku do sborníku 
Charakteristika lokality „Na Plachtě“ 
Organizace: Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové 
Odborné zaměření: entomolog a kurátor entomo- 
logické a malakologické sbírky 
Profesní působení 
Vedoucí přírodovědeckého oddělení muzea (1985 do 
2017), vedoucí redaktor přírodovědeckého sborníku 
Acta Musei Reginaehradecensis s. A. (1989–2016). 
Doplňující informace 
Odborná specializace - studium dvoukřídlých z čeledi 
Phoridae, věnuje se ochraně přírody v Královéhradec- 
kém a Pardubickém kraji, je autorem nebo spolu- 
autorem několika desítek biologicko-ochranářských 
zpráv a posudků. 
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doc. Mgr. MARTINA PÁSKOVÁ, Ph.D. 
Název příspěvků do sborníku 
1. Můžeme se my, Evropané, učit biokulturnímu pří- 
stupu k ochraně přírody od jiných kultur? 
2. Matka Země – poezie jako úvod k tématu 
3. Udržitelnost cestovního ruchu 
Organizace: Univerzita Hradec Králové, fakulta 
informatiky a managementu, katedra rekreologie a 
cestovního ruchu, Ministerstvo životního prostředí 
Odborné zaměření: sociální geografie, environmen- 
tální studie, etno-ekologie a geo-antropologie, včetně 
témat interpretace dědictví Země, udržitelnosti cesto- 
vního ruchu, správy geoparků, geosystémových 
služeb a znalostních systémů původních obyvatel 
Profesní působení 
Odborný asistent na Univerzitě Hradec Králové, 
přednáší téma udržitelnost cestovního ruchu, teorie 
cestovního ruchu, metodologie a ekologie; expertka 
v oblasti koordinace a podpory činnosti národních 
geoparků na MŽP. 
Doplňující informace 
Členka Komise pro životní prostředí při Akademii věd 
ČR, dvou výborů Rady vlády ČR pro udržitelný 
rozvoj, České komise pro UNESCO, Společnosti 
vědeckých expertů cestovního ruchu, předsedkyně 
Rady národních geoparků, členka Poradního výboru 
Sítě globálních geoparků, členka Skupiny specialistů 
na geologické dědictví Světové komise pro chráněná 
území při Mezinárodní unii pro ochranu přírody 
IUCN a expertka UNESCO pro hodnocení globálních 
geoparků UNESCO; výuka na univerzitě v Leonu, 
Nikaragua. 

 
MIROSLAV PETR 

Název příspěvků do sborníku 
1. Ekologie v roce nula 
2. Od vojenského cvičiště k PP Na Plachtě 
Organizace: Východočeská pobočka STUŽ, 
důchodce 
Odborné zaměření: dobrovolník v neziskovém 
sektoru 
Profesní působení 
Dělník kanalizace, vodárenský dispečer. 
Doplňující informace 
Spoluzakladatel Ekologické společnosti (1989), 1990 
- 1994 zastupitel města Hradec Králové, 1992 - 1994 
předseda Komise pro životní prostředí Rady města 
Hradec Králové, předseda Východočeské pobočky 
Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), Cena 
za přínos k rozvoji EVVO v Královéhradeckém kraji, 
2017. 

* 

RNDr. ANNA POLÁŠKOVÁ 
Název příspěvků do sborníku 
1. Dialog o soucitu v politice - migrační politika v 
Evropě (společně s dr. Utzem Retterem) 
2. Trvale udržitelná architektura 
Organizace: Východočeská pobočka STUŽ, 
důchodce 
Odborné zaměření: fyzikální chemie a elektrochemie, 
dále postgraduální kurzy: fotografická chemie, léčivé 
rostliny, cestovní ruch; výuka ekologie a environmen- 
talistiky pro cizojazyčné studenty na farmaceutické 
fakultě, v rámci Ekologických výukových programů 
STUŽ a na Univerzitě třetího věku (UHK) 
Profesní působení 
Masarykova univerzita (asistent, fyzikální chemie), 
Biofyzikální ústav AV ČR (elektrochemie nukleových 
kyselin), Výzkumný ústav fotografické chemie (vývoj 
RTG filmů), PROMED, Ústav experimentální 
biofarmacie (klinické studie, analýza léčiv), Farma- 
ceutická fakulta UK (farmakognozie – analýza přírod- 
ních látek). 
Doplňující informace 
Spoluautorka učebnice pro stření školy Úvod do 
ekologie a ochrany životního prostředí (Karolinum 
2012). Vedení letních dětských táborů a zájmových 
kroužků. Cena za přínos k rozvoji EVVO v Králové- 
hradeckém kraji, 2019. 

 
RNDr. ROMANA PRAUSOVÁ, Ph.D. 

Název příspěvku do sborníku 
Lokalita Na Plachtě v letech 1999–(2006) 2019 aneb 
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ nebo „Dočkej 
času jako husa klasu.“ 
Organizace: Univerzita Hradec Králové, přírodo- 
vědná fakulta, katedra biologie 
Odborné zaměření: odborný asistent, vedoucí 
oddělení botaniky a ochrany životního prostředí 
Profesní působení 
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci 
Králové (1996 - 1997), firma Šindlar - Revitalizace 
říčních systémů (1998 - 1999), AOPK ČR - středisko 
Pardubice (1999 - 2005), od roku 2005 Univerzita 
Hradec Králové. 
Doplňující informace 
Vědeckovýzkumná a pedagogická činnost, koordi- 
nátorka záchranného programu pro rdest dlouholistý, 
vedoucí redakční rady Východočeského sborníku 
Přírodovědného - Práce a studie, členka výboru 
Východočeské pobočky České botanické společnosti. 

 
Dr.rer.nat. UTZ RETTER, Ph.D. 

Název příspěvku do sborníku 
Dialog o soucitu v politice - migrační politika v 
Evropě (společně s RNDr. Annou Poláškovou) 
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Organizace: důchodce 
Odborné zaměření: fyzika (elektrochemie), výtvarné 
umění 
Profesní působení 
Akademie der Wissenschaften, Berlin (BAM), 
vysokoškolský učitel, Humboldtova univerzita, Berlin 
Doplňující informace 
Autor 65 publikací, mimo jiné o církevním i světském 
umění, vlastník patentů na solární termoelektrický 
generátor. 

 
Ing. arch. MARTIN ŘÍHA 

Název příspěvků do sborníku 
1. Návrh na zalesnění části pozemků západně od 
města Hradec Králové k ochraně proti hluku a 
prašnosti 
2. Zelená architektura a urbanismus 
Organizace: Východočeská pobočka STUŽ, 
důchodce 
Odborné zaměření: územní plánování a ochrana 
životního prostředí 
Profesní působení 
Praxe v urbanistické projekci a územním plánování i 
ve výkonu státní správy od ÚHA ONV Děčín, OVÚP 
ONV Děčín, OVÚP Svč. KNV v Ústí n. L., v 
Terplanu Praha, až do funkcí náměstka ministra 
životního prostředí ČR (1990 – 1992), ředitele odboru 
EIA/SEA na MŽP a vedoucího referátu SEA na 
Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. 
Doplňující informace 
Držitel Ceny Josefa Vavrouška (2011) a Ceny Ivana 
Dejmala (2015). Od roku 2010 žije v Hradci Králové. 
Besedy Klimatická změna jako výzva se autor zúčast- 
nil s přednáškou Zelená architektura a příprava na 
klimatickou změnu (viz webová stránka). 

 
Mgr. OLGA SLOVÁKOVÁ 

Název příspěvku do sborníku 
O naší spolupráci 
Organizace: Speciální školy Hradec Králové 
Odborné zaměření: speciální pedagog 
Profesní působení 
Koordinátorka EVVO v letech 2015 – 2018. 

 
Ing. ZBYNĚK SPERAT, Ph.D. 

Název příspěvků do sborníku 
1. Inspirace pro plány mobility českých měst – 
parkovací politika švýcarského Curychu 
2. Ohlédnutí se za dosud zpracovanými plány městské 
mobility v ČR s důrazem na zadání a předprojektovou 
přípravu 
Organizace: Samostatný odborný konzultant a 
projektant 
Odborné zaměření: odborník v oblasti strategie a 

koncepce cyklistické politiky, cyklodopravy a 
plánování městské mobility na evropské a národní 
úrovni 
Profesní působení 
Projektant cyklistické infrastruktury a dopravního 
zklidňování, pracoval jako výzkumník v oblasti 
městské mobility v Centru dopravního výzkumu, pro 
Ministerstvo dopravy koordinoval vytvoření národ- 
ního plánu na podporu plánů udržitelné městské 
mobility a komplexní přístup k tomuto tématu (do 
přípravy byly zapojeny i ministerstva školství, zdra- 
votnictví, životního prostředí a pro místní rozvoj). 
Doplňující informace 
Řeší dopravu pro urbanistické studie, např. Palackého 
třídu v Pardubicích. Vyučuje na mezinárodní vysoké 
škole architektury ARCHIP. 

 
LUCIE STRAKOŠOVÁ 

Název příspěvku do sborníku 
Studenti v boji za skutečná opatření 
Organizace: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec 
Králové 
Profesní působení 
Studentka. 
Doplňující informace 
Aktivní účastnice studentského hnutí Fridays for 
Future. 

 
Ing. KAREL ŠIMONEK 

Název příspěvku do sborníku 
Směřování mobility v Hradci Králové 
Organizace: Magistrát města Hradec Králové 
Odborné zaměření: územní a městské dopravní 
plánování 
Profesní působení 
Činnost v rámci odboru hlavního architekta magistrátu 
města. 

 
Ing. JIŘÍ ŠTRUPL 

Název příspěvku do sborníku 
Další krok k udržitelné mobilitě 2020 
Organizace: Hradecká stezka z. s., 4AVs.eu s.r.o. 
Odborné zaměření: propagátor a konstruktér 
nákladních kol, podporovatel cyklodopravy 
Profesní působení 
Technický ředitel společnosti 4AVs.eu s.r.o., předseda 
sdružení Hradecká stezka z. s., provozovatel 
královéhradeckého Bajkazylu, svépomocné dílny, 
kavárny a alternativní kulturní scény. 
Doplňující informace 
Zakládající člen České cyklofederace, z. s., 
organizátor každoroční kampaně Do práce na kole v 
Hradci Králové. 

* 
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MUDr. MIROSLAV ŠUTA 
Název příspěvku do sborníku 
Plasty a mikroplasty 
Organizace: Centrum pro životní prostředí a zdraví 
Odborné zaměření: zabývá se vlivy zejména chemic- 
kých látek a znečištěného ovzduší na lidské zdraví 
Profesní působení 
Odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika. 
Doplňující informace 
Předseda a spoluzakladatel Centra pro životní 
prostředí a zdraví. Byl koordinátorem kampaní Green- 
peace ČR proti toxickým látkám a členem Mezi- 
rezortní komise pro chemickou bezpečnost, STUŽ a 
několika pracovních skupin European Environmental 
Bureau. Autor vícero publikací a stovek článků s 
ekologickou tematikou. 

 
STÁŇA TOMKOVÁ 

Název příspěvků do sborníku 
Naše NGO v Africe - Wontanara. Adopce afrických 
dětí / projekt pomoci na dálku, Guinea (společně s 
Petrou Žaludovou) 
Organizace: Česko proti chudobě a nerovnostem 
Odborné zaměření: Koordinátorka projektu Udrži- 
telná Evropa pro každého zaměřeného na zvyšování 
povědomí o Cílech udržitelného rozvoje a na Agendu 
2030. 

 
          doc. MICHAL VOJTÍŠEK, M.Sc., Ph.D. 

Název příspěvku do sborníku 
Výfukové emise spalovacích motorů a jejich vliv na 
ovzduší a lidské zdraví: Spalovací motory ve městech: 
Zakázat, nebo rozumně využívat? 
Organizace: ČVUT v Praze, fakulta strojní, Centrum 
vozidel udržitelné mobility; Technická univerzita 
Liberec, fakulta strojní, katedra vozidel a motorů 
Odborné zaměření: spalovací motory, paliva, emise, 
udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, 
využití paliv z obnovitelných zdrojů, nanočástice 
vznikající spalováním, hodnocení dopadů nových 
paliv a technologií na emise, životní prostředí a lidské 
zdraví 
Profesní působení 
VŠ pedagog, vědecký pracovník, viz organizace výše. 
Doplňující informace 
V roce 1996 vyvinul na University of Pittsburgh, kde 
studoval obor zdroje energie, jedno z prvních zařízení 
pro měření emisí za reálného provozu. 

 
Ing. arch. PAVEL ZADROBÍLEK 

Název příspěvku do sborníku 
Zelený okruh. Třetí okruh kolem Hradce Králové, 
tentokrát pro pěší a cyklisty, ale i pro vše živé a 
nemotorizované... 

Organizace: Královéhradecká architektonická 
kancelář Žárovka architekti 
Odborné zaměření: autorizovaný architekt, pro- 
jektant staveb pro bydlení i veřejných budov a 
interiérů, autor urbanistických studií 
Profesní působení 
Koncepce oprav Benešovy třídy, úprava prostorů 
náplavky Labe, kompletní rekonstrukce Šimkových 
sadů, přestavba stávajícího Aldisu na kongresový 
hotel a urbanistické řešení jeho okolí (vše v HK), 
projekt hospice Stěžery, řešení interiérů hotelu Euro 
v Pardubicích. 
Doplňující informace 
Laureát Hradecké múzy. 

 
Mgr. PAVEL ZAHRADNÍČEK, Ph.D. 

Název příspěvku do sborníku 
Očekávaná změna klimatu v České republice se 
zaměřením na Královéhradecký kraj 
Organizace: Czechglobe - Ústav výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i. 
Odborné zaměření: vědecký pracovník, propojuje 
vědeckou a aplikační sféru, ekologické a ekoinže- 
nýrské obory 
Profesní působení 
Absolvent Geografického ústavu Přírodovědecké 
fakulty MU, obor fyzická geografie, působí i v 
Českém hydrometeorologickém ústavu, pob. Brno. 
Doplňující informace 
Podílí se na rozvoji infrastruktury výzkumu globální 
změny klimatu v ČR, viz projekty: www.intersucho.cz, 
www.klimatickazmena.cz, www.vynosy-plodin.cz , 
www.fenofaze.cz. 

 
PETRA ŽALUDOVÁ 

Název příspěvků do sborníku 
Naše NGO v Africe - Wontanara. Adopce afrických 
dětí / projekt pomoci na dálku, Guinea (společně se 
Stáňou Tomkovou) 
Organizace: Wontanara 
Odborné zaměření: Koordinátorka projektu Adopce 
na dálku obecně prospěšné společnosti Wontanara 

 
*** 

http://www.intersucho.cz/
http://www.klimatickazmena.cz/
http://www.vynosy-plodin.cz/
http://www.fenofaze.cz/
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O PROJEKTU 
Organizace Východočeská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)/ 

Society for the Sustainable Living, East Bohemian Unit, Hradec Kralove 

Název projektu Za udržitelné Česko na místní úrovni/ 
For the sustainable Czechia - at the local level 

Termín realizace 1/5/2019 - 31/5/2020 

Místo realizace Česká republika: Hradec Králové, Praha 

 
Projekt Za udržitelné Česko na místní úrovni, který realizovala Východočeská regionální pobočka 
Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) v období květen 2019 až červen 2020 v rámci evropské 
iniciativy Učinit Evropu udržitelnou pro každého (Make Europe Sustainable for All) a s grantovou 
podporou Evropské unie, sestával ze tří hlavních okruhů činností. 
V jejich rámci se konalo 12 veřejných besed a seminářů na aktuální témata české a evropské environ- 
mentální politiky. Zprostředkovávali jsme jimi myšlenky a principy z oblasti udržitelného rozvoje, které 
jsou obsaženy v evropských dokumentech a aktuálních výzvách, stejně jako v Agendě 2030. Dále se 
uskutečnilo 11 přednášek na pěti základních a středních školách. Sedm lektorů oslovilo se sedmi tématy z 
oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a životního prostředí 336 žáků a studentů (SDG´s: 4.7 a 
12.8)1. Třetí výstup projektu, vedle seminářů a přednášek ve školách, představuje uspořádání elektronic- 
kého sborníku z doplněných textů a prezentací výše zmíněných přednášek. 
Kromě zmíněných základních a středních škol jsme zapojili do projektu zástupce akademické obce z 
Farmaceutické fakulty Hradec Králové, z Univerzity Hradec Králové (z katedry politologie a katedry 
rekreologie a cestovního ruchu), dále z Centra pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity a z 
ČVUT, fakulty strojní. Z veřejné správy jsme využili kontakty s Magistrátem města Hradec Králové, 
konkrétně s odborem strategie a rozvoje a odborem hlavního architekta, z centrálních orgánů pak s 
ministerstvem životního prostředí a ministerstvem dopravy, a také s Radou vlády pro udržitelný rozvoj. 
Spolupráci jsme navázali rovněž s podnikatelskou sférou a samozřejmě jsme zapojili do našich aktivit i 
širokou veřejnost. Našimi partnery byla celá řada organizací: 6 působících lokálně v environmentální 
oblasti, 12 působících celostátně ve sféře environmentální a v oblasti ochrany klimatu, dále pak celkem 7 
podnikatelských subjektů a 2 organizace zaměřené na sociální činnost. Do kolonky „others“ pak řadíme 
kontakty se sedmnácti dalšími organizačními subjekty. 

* 
Z důvodu zákazu veřejných akcí kvůli vzniklé pandemii koronaviru v závěru grantového období jsme 
bohužel nemohli realizovat naši největší akci – soubor šesti přednášek s tématy humanitárními a tématy 
šetrné turistiky - plánovanou jako část celostátního veletrhu cestovního ruchu Infotour (13. a 14. března 
2020). Součástí účasti na veletrhu byl i pronájem informačního stánku. Náklady na pronájem zrušené  
akce nám však pořádající organizace (Aldis, a. s.) přes naše oficiální protesty odmítla vrátit s poukazem 
na odkaz ve smlouvě o pronájmu, konkrétně na formulaci „vis maior“. Částku za tento pronájem tak s 
lítostí a trpkostí evidujeme jako ztrátu. 
Na ochromení společenského života bez možností pořádat veřejné akce a vzájemně se setkávat jsme rea- 
govali plánem na sestavení elektronického sborníku shrnujícího většinu našich aktivit v rámci projektu Za 
udržitelné Česko na místní úrovni. Sborník na několika desítkách stran umožňuje seznámit se ještě podro- 
bněji, a to slovem i obrazem, s širokou paletou cílů udržitelného rozvoje a s mnoha příklady k jejich napl- 

 

1 SDG´s (Sustainable development goals) - cíle udržitelného rozvoje, následné číslo označuje konkrétní oblast, viz obrázek. 



>Za udržitelné Česko na místní úrovni< 

- 132 - 

 

 

nění. Sborník tak představuje vhodnou pomůcku pro školy, jednotlivé studenty a zájemce z řad veřejnosti 
pro rozšíření vědomostí o směřování k udržitelnému rozvoji hned v několika oblastech. Sborník bude 
zmíněným subjektům, stejně jako veřejným knihovnám, k dispozici. 

 
* 

Uvádíme přehled našich veřejných besed a seminářů s uvedením témat SDG´s, kterými se dané akce 
zabývaly a které prezentovaly. 

 
23.5.2019 Proč patřit do Evropy? - SDG´s: 10.7 a SDG 12 

6. 6. 2019 Pestrá budoucnost Evropy? - SDG 10.7 

13. 6. 2019 Zelená západní clona Hradce Králové - SDG´s: 2.4, 3.9, 6.6, 11, 13.1 a 13.3 

16. 9. 2019 Občan a udržitelná mobilita – SDG´s: 3.6, 3.9 a 11.2 

24. 10. 2019 Evropská ochrana přírody a Česko – SDG: 15 

6. 11. 2019 Ekologie v roce nula – SDG: 15 

26. 11. 2019 Stužobraní - svobodné cestování ve svobodné Evropě (neformální setkání) – SDG: 8.9 

9. 1. 2020 Klimatická změna jako výzva – SDG´s: 12b, 13.1 a 13.3 

4. 2. 2020 Udržitelná mobilita – SDG´s: 3.6, 3.9, 9.1 a 11.2 

17. 2. 2020 Od vojenského cvičiště po PP Na Plachtě – SDG: 11.7 

26. 2. 2020 Život s plasty, aneb jak se neutopit v oceánu plastů – SDG´s: 11.6, 12.4 a 12.5 

8. 3. 2020 Klima se mění. A co my s tím? – SDG´s: 8.9, 11b, 13.1, 13.3 a 15 

 
* 

Východočeská regionální pobočka STUŽ děkuje European Environmental Bureau a Evropské unii za 
poskytnutou finanční podporu a za povzbuzení pro naši činnost na poli osvěty a prosazování principů 
udržitelného rozvoje v regionální oblasti. Díky projektu jsme naši standardní činnost ještě rozšířili, 
prohloubili a zkvalitnili. Děkujeme organizaci Česko proti chudobě a nerovnostem za zprostředkování 
tohoto grantu Evropské unie a za pomoc při administrativě projektu. 
Jsme přesvědčení, že realizovaný projekt splnil svůj cíl a že kromě výše uvedené intenzivní propagace 
témat SDG´s napomohl vyšší informovaností a mezioborovým propojením zvýraznit naléhavost 
udržitelných způsobů řešení současných civilizačních problémů na místní úrovni. 
A stejně tak vyjadřujeme i přesvědčení, že projekt přispěl k atmosféře větší důvěry českých občanů vůči 
evropským hodnotám a institucím. Některé výstupy našeho projektu jsou zájemcům k dispozici na 
speciálně pro tento projekt založené webové stránce: 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home 

 
*** 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home
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https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ 
* 

Doplňující informace 
Co představuje evropská iniciativa Učinit Evropu udržitelnou pro každého? 
Udržitelná Evropa pro každého je společný projekt 25 partnerů z 15 zemí EU zaměřený na osvětu a zvy- 
šování povědomí o 17 Cílech udržitelného rozvoje (SDG's) v rámci Agendy 2030. Jedná se o program 
OSN pro rozvoj a udržitelnost do roku 2030, který navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů 
tisíciletí a který pokrývá celou škálu aspektů rozvoje společnosti, od environmentálních až po sociální a 
ekonomické. Česká republika se v roce 2015 zavázala k jejímu naplňování. Českým partnerem projektu 
Udržitelná Evropa pro každého je Česko proti chudobě a nerovnostem. 

* 
Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Sdělení nereprezentuje názory Evropské 
komise a za jeho obsah odpovídají výlučně jeho autoři a autorky. 
This project has received funding from the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of the authors and do not necessarily reflect the opinion of the European Commission 
(European Communities). 

*** 

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/


>Za udržitelné Česko na místní úrovni< 

- 134 - 

 

 

ABOUT THE PROJECT 
 

Organisation Východočeská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) 
Society for the Sustainable Living, East Bohemian Unit, Hradec Kralove 

Title of the project For the sustainable Czechia - at the local level 

Implementation 
period 

1/5/2019 - 31/5/2020 

Place of the activity Czech Republic: Hradec Kralove, Prague 

 
Executive summary: general overview of the implementation of the activities and results achieved. 
The project For the sustainable Czechia - at the local level was realized by the East Bohemian Unit of 
the Society for the Sustainable Living (STUZ) in the period from May 2019 to May 2020 with European 
Union grant support. It consisted of three main areas of activity. 
In context of public education, 12 discussions and seminars took place, covering current topics of Czech 
and European environmental policy. So we mediated ideas and principles of the sustainable development 
as included in European documents, current challenges and also in the Agenda 2030. 11 lectures were 
given at request of five elementary and high schools. It means, seven highly specialized lecturers addres- 
sed 336 students, zooming in on themes of the sustainable life, wildlife and environmental protection. 
Sustainable Development Goals were explained, namely SDG 4.7 and 12.8. In addition to seminars and 
lectures at schools, a third output, an e-brochure (proceedings), was compiled from texts related to and 
with links to lectures - presentations at seminars. 

In addition to elementary and high schools, also representatives of universities and academic institutions 
took part in the project: the Faculty of Pharmacy (Charles University) in Hradec Kralove, the University 
of Hradec Kralove (namely the Departments of Political Science, Recreology and Tourism), Environment 
Center (Charles University) in Prague, Czech Technical University in Prague – Faculty of Engineering. 
The local government (City Hall) was also involved: Department of Development, Department Chief 
Architect, as well as our contacts at the level of central institutions - Ministry of the Environment, 
Ministry of Transport, The Government Council for Sustainable Development. We established coopera- 
tion with the business community and of course we engaged the general public in our activities. The wide 
range of our partner organizations included 12 nationwide and 6 local ones operating in the environ- 
mental and climate protection field, 7 business subjects and 2 associations focusing on social activities. 
Into the box “others”, we rank our contacts with 17 other organizational entities. 

* 
Public actions ban due to coronavirus prevented us from realizing our biggest event – a set of six lectures 
with sustainable tourism and humanitarian help topics planned as a part of the national tourism fair 
Infotour (March 13-14, 2020). A rent of an information stand was a part of the contract with fair 
organizers, Aldis, j.s.c. Unfortunately, referring to the wording „vis maior“, contained in the unused 
contract, the organizing company refused to return us even if only part of the prepaid amount. The  
amount for this unrealized rental of the stand we record with regret as a loss. 
The plan to compile an e-brochure comprising an overview of all activities we had implemented within 
the project “For the sustainable Czechia - at the local level” reflected our reaction to the paralysis of  
social life, without the opportunity to meet and to organize public events. On several dozen pages, the e- 
brochure, using words and images, allows readers to learn more about the wide range of sustainable 
development goals with many examples of their fulfillment. These proceedings can be a suitable learning 
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tool for schools, for individual students and for the interested public, providing wider knowledge leading 
up to sustainable development in several different fields. The e- brochure will be at the disposal of the 
above-given subjects as well as of public libraries. 

* 
Below is an overview of our public discussions and seminars, stating topics they were dealing with as 
related to appropriate SDG´s. 

 

23. 5. 2019 Why to Belong to Europe? - SDG´s: 10.7 and SDG 12 

6. 6. 2019 Colorful Future of Europe? - SDG 10.7 

13. 6. 2019 Green West-Curtain of Hradec Kralove - SDG´s: 2.4, 3.9, 6.6, 11, 13.1 and 13.3 

16. 9. 2019 Citizen and the Sustainable Mobility – SDG´s: 3.6, 3.9 and 11.2 

24. 10. 2019 European Nature Protection and the Czech Republic – SDG: 15 

6. 11. 2019 Ecology in the Year Zero – SDG: 15 

26. 11. 2019 Stužobraní (informal friendly meeting) - Free Travel in Free Europe – SDG: 8.9 

9. 1. 2020 Clima Change as a Challenge – SDG´s: 12b, 13.1 a 13.3 

4. 2. 2020 Sustainable Mobility – SDG´s: 3.6, 3.9, 9.1 and 11.2 

17. 2. 2020 From a Military Area to the Nature Protected Area Na Plachte – SDG: 11.7 
 

26. 2. 2020 Life with Plastics or How Not to Drown in the Ocean of Plastics – SDG´s: 11.6, 12.4 
and 12.5 

8. 3. 2020 Clima is Changing. And What About Us with It? – SDG´s: 8.9, 11b, 13.1, 13.3 and 15 

 
* 

The East-Bohemian Unit of STUZ is grateful to the European Environmental Bureau and the European 
Union for the financial support, encouraging our efforts in spreading awareness of sustainable develop- 
ment principles in our region. Thanks to the project, we were able to make our permanent activities even 
more thorough and comprehensive. In particular, we would like to thank to the organization of Czechia 
against Poverty and Inequalities for mediating this EU grant and for helping us with project admini- 
stration. 
We are convinced that the realized project has met its goal. Thanks to intensive promotion of SDG topics 
it helped raise public awareness of purpose and usefulness of these goals. Interdisciplinary cooperation 
between different institutions proved to be a means of solving emergent civilization problems at a sustain- 
able local level. 
We believe that the project contributed to an atmosphere of trust between Czech citizen and European 
institutions – and values. Some outputs of the project are accessible to all interested people, for example 
for teachers or public workers, on a website created specifically for this purpose: 
https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home 

 

*** 

https://sites.google.com/site/zaudrzitelnecesko/home
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https://www.unbrussels.org/globalgoals-sdgs/ 
* 

Additional information 

What is the meaning of the European initiative “Make Europe sustainable for all”? 
“Make Europe sustainable for all” is a joint project run by 25 partners from 15 EU countries. Its aim is to 
enlighten and to increase the public awareness of 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) within 
the 2030 Agenda. It is a UN program aimed at sustainable development by 2030 which builds on the 
successful agenda of Millenium development goals, covering a wide range of environmental, social and 
economic aspects of development of the society. 
In 2015, Czech Republic has committed to fulfillment of the agenda. Czech partner of the project “Make 
Europe sustainable for all” is the civic association organizing the campaign Czechia against Poverty and 
Inequalities 

 
Disclaimer: This project has received funding from the European Union. The contents of this publication 
are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the opinion of the European 
Commission (European Communities). 

*** 

http://www.unbrussels.org/globalgoals-sdgs/
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
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