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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Posláním Dětí Země je chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto 
mezi lidmi a krajinou. Soustředíme se na práci v regionech a podporujeme ty, kteří 
chtějí hájit své životní prostředí. Klademe důraz na řešení příčin, nejen následků, na 
svoji nezávislost a názorovou pestrost. Nepodléháme iluzím, ale uchováváme si své 
ideály. Naše činnost probíhá ve třech hlavních programech - Doprava, Příroda 
a Věc veřejná.

Náplní Programu DOPRAVA je navrhovat taková dopravní řešení, při nichž by nedošlo 
k nárůstu emisí škodlivých látek a ke zbytečnému ničení krajiny. Z ekologického hlediska 
se nám jako nejšetrnější jeví železniční doprava a ve městech zahlcených automobily 
upřednostnění veřejné dopravy a cyklistiky. Bezprostředním cílem programu je veřejná 
kontrola výstavby dopravních staveb, která by zajistila sladění rozvoje dopravy se
zachováním cenných přírodních a krajinných prvků.

Náplní Programu PŘÍRODA je ochrana přirozené krajiny a místa pro život v ní. Snažíme 
se v přírodě zachovat prostor pro přežití všech živých tvorů, včetně člověka. I lidé potřebují 
životaschopnou krajinu, bez níž by nebyli schopni uspokojovat své potřeby. Musíme se 
proto naučit sladit hospodářské využívání krajiny s nutností zachovat její přírodní hodnoty, 
zejména biodiverzitu.

Náplní Programu VĚC VEŘEJNÁ je připomínat všem, nejen dětem a mladým lidem na 
školách, co pro člověka znamená nezbytnost chránit své životní prostředí. Dospělí na to 
totiž často zapomínají, zejména úředníci veřejné správy, politici, investoři apod. Aby mohli 
občané nést spoluzodpovědnost za rozhodování o svém životním prostředí, musejí mít 
také dostatek informací a odborných i právních nástrojů pro efektivní práci.
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Bojujeme proti vodnímu 
dílu u Přelouče, neboť by 
zničilo biotopy chráněných 
živočichů.



PŘEHLED ČINNOSTI POBOČEK A KLUBŮ

          Děti Země Brno
Stejně jako v minulých letech jsme pořádali další ročníky dvou populárních anket, jejichž 
výsledky byly zveřejněny v pátek 24. dubna 2008 na tiskové konferenci a na slavnostním 
soirée v Divadle Polárka v Brně za účasti písničkáře Václava Koubka. 

V 16. ročníku ankety o antiekologický čin Ropák roku zvítězil náměstek ministra dopravy 
Jiří Hodač. Ropákem za rok 2007 se stal za bojkotování splnit usnesení vlády č. 1064, 
které uložilo vyhodnotit varianty severozápadní části silničního okruhu R1 kolem Prahy, 
dálnice D3 přes Posázaví a silnice R55 přes ptačí oblast u Bzence, za vyhrožování 
občanským sdružením soudními žalobami za účast ve správních řízeních a za souhlas 
s dovykoupením pozemků za cca 23 milionů Kč pro vodní stupeň Přelouč na Labi, který 
by měl zničit Slavíkovy ostrovy s šedesátkou zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin 
(více informací je na http://www.detizeme.cz/ropak).

Vítězem 13. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku se stal prezident 
Václav Klaus s výrokem: „Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl 
a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“ (více informací je na 
http://www.detizeme.cz/zelenaperla)

V rámci obou ankety bylo vydáno osm tiskových zpráv a v tisku se objevilo rekordních 
téměř 570 článků.

Členové Dětí Země Brno pokračovali v intenzivní spolupráci se Sítí jihomoravských 
poraden (do srpna 2008), v rámci které poskytli veřejnosti více než 250 rad, a to zejména 
o vlivu dopravy na životní prostředí a o účasti v rozhodovacích procesech (více informací 
o projektu je na http://www.ekoradce.cz). 

Děti Země Brno, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax: 545 210 393, dz.brno@ecn.cz

          
        

II.
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Vítězem ankety 
Ropák 2007 se stal 

Jiří Hodač, náměstek 
ministra dopravy.
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          Děti Země Ostrava
V průběhu roku jsme zorganizovali na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě výstavu 
o ohrožených dravcích a jednu o velkochovech hospodářských zvířat.

Miroslav Husťák, Osvobození 70, 747 64 Čavisov, tel.: 553 768 424, dz.ostrava@atlas.cz

          Děti Země Plzeň
V rámci naší kampaně týkající se hospodářských zvířat jsme se zabývali celkem 36 kauzami 
velkochovů, kde jsme se snažili ve správních řízeních a při jednáních prosadit lepší pod-
mínky pro chovaná zvířata a snížit dopady velkochovů na životní prostředí. Dosáhli jsme 
například zrušení několika nezákonných stavebních povolení pro nové velkochovy či jsme 
uzavřeli smlouvu se společností SP Poběžovice v souvislosti s rekonstrukcí velkochovu 
prasat v Poběžovicích. Tím se podařilo prosadit řadu závazných podmínek, které částečně 
zmírní utrpení zvířat v tomto zařízení.

Pokračovalo putování výstavy o velkochovech brojlerů a nosnic „Svobodní jako ptáci?“, 
která během roku 2008 navštívila dvě střední školy, dva festivaly a jedno ekocentrum. 
Výstavu lze shlédnout i on-line na adrese http://www.detizeme.cz/drubez.

Plzeňské Centrum pro podporu občanů řešilo několik různorodých kauz, z nichž nejvýznamnější 
byl záměr výstavby hypermarketu v Plzni v ulici U Prazdroje. Uzavřením kompromisní 
smlouvy s investorem jsme zde prosadili řadu významných opatření ke snížení negativních 
dopadů provozu na životní prostředí, konkrétně např. snížení hlukové zátěže či vybudování 
vyhrazených jízdních pruhů pro veřejnou dopravu.

V kampani za odstranění nelegálních billboardů zbytečně narušujících krajinný ráz jsme
prosadili dvě jejich odstranění a vyhráli jsme dvě žaloby o právu na informace o povo-
lených billboardech, které nám příslušné úřady odmítaly poskytnout.

Připravili jsme novou výstavu o dopravě nazvanou Bezstarostná jízda, kterou jsme v rámci 
akcí ke Dni bez aut po dobu dvou týdnů prezentovali plzeňské veřejnosti na pěší zóně 
v centru města, výstava také navštívila tři plzeňská gymnázia. Výstavu lze shlédnout 
i on-line na adrese http://www.detizeme.cz/jizda. 

Osvětová výstava 
o velkochovech 
drůbeže na Dni Země 
v Kladrubech.



II.
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Dále jsme vydali dva letáky o dopravě a brožuru o účincích výfukových plynů z automobilů na 
lidské zdraví. U příležitosti Dne bez aut jsme také uspořádali historicky největší cyklojízdu 
v Plzni za účasti 70 cyklistů. S cyklojízdou souvisela řada doprovodných akcí, například 
srovnávací závod různých dopravních prostředků po Plzni. V rámci kampaně na podporu 
cyklistiky jsme i nadále měli svého zástupce v magistrátní subkomisi pro cyklistiku.

V kulturní kavárně Jabloň proběhla čtyři promítání filmů s besedami na různá „ekologická“ 
témata. Tři přednášky a promítání proběhly také na plzeňském Gymnáziu Luďka Pika pro 
tamní studenty.

Děti Země Plzeň, Barrandova 16, tel./fax/zázn.: 377 240 772, dz.plzen@ecn.cz

          Děti Země Praha
Děti Země Praha se zabývají především problematikou dopravy v Praze a snaží se vyvíjet 
tlak na magistrát a pražské zastupitele, aby vytvářeli lepší podmínky pro veřejnou dopravu 
a zlepšovali otřesné podmínky pražských cyklistů. 

Máme svého zástupce v magistrátní Komisi rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu 
(http://cyklo.praha-mesto.cz), jejíž vznik se nám podařilo prosadit. Především zásluhou 
této komise se situace v oblasti podpory a vnímání cyklistické dopravy politiky a úředníky 
velmi mírně začíná měnit k lepšímu, Praha je však stále na úplném počátku dlouhé cesty. 
Velkoměsta jako Vídeň, Berlín, Paříž, Londýn a další totiž mají velký náskok, neboť rozvíjet 
cyklistiku v nich začali o mnoho dříve a s mnohem větší razancí. Protože i nadále v rozvoji 
a podpoře cyklodopravy usilovně pokračují, jejich náskok se proti Praze stále zvyšuje. 
Praha zatím dělá jen první, velmi nejisté krůčky. 

Kromě práce v komisi se také zapojujeme do pravidelných pražských cyklojízd a do akcí 
projektu Auto*Mat, který se snaží zlepšit podmínky pro cyklisty a chodce v Praze. Podpora 
cyklistické dopravy úzce souvisí s naší snahou o rychlé a udržitelné řešení velmi špatné 
dopravní situace v Praze, neboť jejím největším problémem je přebujelý automobilismus. 

Děti Země Praha, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 (poštovní adresa), dz.praha@seznam.cz

          

Jarní cyklojízda 
na magistrále, 

17. 4. 2008.



          Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska (KAPKA)
V roce 2008 jsme zabránili vykácení jabloňové aleje  při silnici z Žebráku do Točníku (47 stromů). 
Po vyslovení nesouhlasu a po příslušných jednáních došlo k odklonu plánované cyklostezky 
do volného prostranství.  Zároveň jsme domluvili regulaci osvětlení cyklostezky z důvodu 
hrozícího světelného znečištění a narušení venkovského rázu krajiny - počet lamp byl 
snížen ze 33 na 3. 

Členové klubu se dne 28. června podíleli na vztyčení kříže s památníkem obětem poválečného 
českého gestapismu nedaleko Vráže u Berouna v místě zvaném „U Zabitého“. Zúčastnili 
jsme se projednávání návrhu vyhlášení nového Národního parku Křivoklátska. Byli jsme také 
účastníky několika správních řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les, zejména v Žebráku. 

Podíleli jsme se na likvidaci rozsáhlé černé skládky v katastru obce Bzová a odstranili 
jsme jako každoročně několik černých skládek poblíž Točníku. Společným úsilím členů klubu, 
občanského sdružení Nudle a Pastebního spolku ve Stašově se podařilo výrazně rozšířit 
spásání ladem ležících pozemků kozími stády. Setkali jsme se však i s nepochopitelným 
skutkem. Neznámý pachatel ukradl mohutný menhirový „Kání kámen“, který byl vztyčen 
našimi členy v červnu 2005 na místě, kde do té doby pouze ležel, nedaleko Drozdova 
U jablůňky při cestě do Točníku. 

Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska (KAPKA), Petr Zemánek,
Točník č.p. 30, 267 51 Zdice, tel.: 602 289 730, nudle.os@seznam.cz

          Děti Země - Klub ochrany dravců a sov
V roce 2008 klub pokračoval ve svých dlouhodobých projektech. V rámci tradiční Akce Falco 
dobrovolní strážci uhlídali hnízdo sokolů stěhovavých v CHKO Broumovsko. Vylétla z něho 
tři mláďata. Na Vysočině realizuje klub dlouhodobé projekty na ochranu sov pod názvem 
„Budou žít?“, který je zaměřen na vyvěšování a kontrolu hnízdních budek pro sovu pálenou 
a sýce rousného. V programu „Pomoc přírodě“ uspořádal klub dvě víkendové brigády a letní 
tábor na pomoc záchranným stanicím pro handicapované živočichy. Jako každoročně byla 
zorganizována fotosoutěž věnovaná dravcům a sovám a v různých městech po celé ČR 
putovaly naše výstavy.

David Poláček, Velký Radkov 27, 341 92 Rejštejn, kodas-dz@email.cz
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Klub ochrany dravců a sov 
seznamuje děti s handica-
povanými sovami.



          Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Naše činnost byla různorodá, zejména v oblasti silniční, vodní dopravy a železniční dopravy. 
Pomocí tiskových zpráv, účasti v desítkách správních řízeních a dalších rozhodovacích 
procesech, lobbyingu a na různých jednáních jsme se snažili prosadit ekologicky šetrná 
dopravní řešení. V dopravě jsme pomáhali kolem 45 občanským sdružením.

Během roku bylo podáno 30 žádostí o informace a navíc ještě 27 odvolání (z toho vyplývá, 
že v naprosté většině případů úřady požadované informace odmítly poskytnout). Děti Země 
vyhrály soudní spor týkající se poskytnutí informací o dálnici D11.

Aktivně jsme se účastnili 9 procesů hodnocení vlivů na životní prostředí u různých staveb silnic 
(např. silnice R11 od Jaroměře ke státní hranici nebo R49 od Zlína až ke státní hranici). Účastnili 
jsme se 63 správních řízení pro 15 staveb - nejčastěji se jednalo o silniční stavby, kdy jsme 
řešili zejména výstavbu dálnice D8 v CHKO České středohoří a vodního díla Přelouč na Labi.  
Vyhráli jsme 4 soudní spory týkající se odsunu nádraží v Brně a vodního díla Přelouč, další 
3 žaloby jsme prohráli (ty se týkaly dálnic D1, D8 a D11).

V rámci ekologického poradenství veřejnosti, zejména občanským sdružením, jsme během 
roku 2008 poskytli více než 450 rad. Týkaly se hlavně řešení dopravních staveb a koncepcí.

Během roku jsme vydali 36 tiskových zpráv, nejvíce o dálnici D8 přes České středohoří, 
o vodním dílu Přelouč na Labi a o silnici R55 na Slovácku přes ptačí oblast. V denním tisku 
a v časopisech se o naší činnosti objevilo kolem 650 článků (13 z nich bylo vlastních autorských). 
Podrobnosti o dálnici D8 v Ústeckém kraji jsou na stránce http://www.tunelkubacka.ecn.cz 
a o silnici R35 v Pardubickém kraji na stránce http://www.r35.ecn.cz.

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax: 545 210 393, 
dz.brno@ecn.cz

          Děti Země - Klub za záchranu Polabí
V březnu a dubnu proběhly dvě víkendové akce v CHKO Kokořínsko. Jejich účastníci 
sázeli na dvou místech Kokořínska mladé stromky a pomáhali také s odnášením posekané 
biomasy z cenné louky. V srpnu jsme pak uspořádali tradiční letní tábor v Kokořínském 
dole. Dobrovolníci se na táboře podíleli na péči o maloplošná chráněná území a lokality 
výskytu ohrožených druhů živočichů a rostlin. Nejprve kosili louku v Přírodní památce Na 
Oboře, kde je péče nezbytná pro zachování vzácného společenstva teplomilných rostlin 
a živočichů. Poté se přesunuli na mokřadní lokality u Osinalic a Liběchova, kde kosili 
rákosiny a čistili tůně s výskytem obojživelníků.

Jiří Řehounek, M. Chlajna 12, 370 05 České Budějovice, rehounekj@seznam.cz
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MEDIÁLNÍ ČINNOST

Během roku jsme vydali 84 tiskových zpráv, což je o 18 % méně, než v roce 2007. 
Z podrobného přehledu článků z novin a časopisů vyplývá, že se v roce 2008 Děti 
Země objevily nejméně v 1.612 článcích, což je o 4% méně, než v roce předchozím.

KDO JE V DĚTECH ZEMĚ

A) Členové Rady Dětí Země
Rada Dětí Země je výkonným orgánem, členové se scházejí nejméně čtyřikrát za rok. Je 
složena ze zástupců jednotlivých poboček a klubů. Její součástí je Užší kolegium, které se 
skládá ze tří členů - předsedy a ze dvou místopředsedů. Na Výročním shromáždění 
28. října 2007 v Dolní Bečvě bylo zvoleno těchto 8 členů Rady (další Výroční shromáždění
se konalo 26. října 2008 v Muchovicích):

1) Miroslav Patrik  DZ - Brno
2) Zdeněk Čihák DZ - Liberec
3) Miroslav Husťák DZ - Ostrava
4) Martin Hyťha  DZ - Plzeň
5) Vojtěch Toman DZ - Praha
6) Petr Havlík  DZ - Slovácko
7) David Poláček  DZ - Klub ochrany dravců a sov
8) Jiří Řehounek  DZ - Klub za záchranu Polabí
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Kání kámen vztyčený klu-
bem Dětí Země KAPKA si 

oblíbila nejen káňata. V roce 
2008 jej však někdo ukradl.

B) Členové Užšího kolegia
Miroslav Patrik - předseda
je zákládajícím členem Dětí Země, v letech 1990 - 1993 byl jejich prvním předsedou, nyní 
je vedoucím brněnské pobočky. Zabývá se vlivem dopravy na životní prostředí, zejména
dálnic. Je autorem alternativních dopravních koncepcí nebo konkrétních ekologicky 
přijatelnějších tras dálnic, zejména dálnice D8 do Drážďan. Zároveň byl 15 let organizá-
torem akce Den bez aut. Od roku 1992 vyhlašuje anketu Ropák roku a od roku 1995 
anketu Zelelá perla. Je absolventem Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, po roce 1989 
studoval i politologii.

Martin Hyťha - místopředseda
Zabývá se pomocí občanům, sdružením a obcím při ochraně životního prostředí, řeší 
problém chovu hospodářských zvířat ve velkokapacitních stavbách. Je vegan, rád cestuje, 
hraje v punkové kapele a cení si dobrého umění. Chce stále studovat a učit se něco 
nového. Jeho profesním snem je pomáhat Afričanům při ochraně životního prostředí.

Miroslav Husťák - místopředseda
Je zakladatelem a od roku 1997 vedoucím ostravské pobočky Dětí Země, která se nyní 
věnuje převážně ekovýchovným činnostem. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, 
Fakultu strojní a elektrotechnickou. V současné době se jakožto osoba samostatně 
výdělečně činná věnuje různým technickým, organizačním a překladatelským činnostem.

C) Členové Čestné rady Dětí Země

Jiří Dědeček
písničkář a básník
Erazim Kohák
filozof, ekolog a vysokoškolský profesor
Vladimír Merta 
písničkář a vysokoškolský učitel
Jaroslav Pavlíček
polárník a cestovatel
Zdeněk Thoma
fotograf a cestovatel
Jan Vodňanský 
písničkář a básník
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NÁKLADY

VÝNOSY

       ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA                     PŘÍJMY                VÝDAJE
 Děti Země Brno  160 tis. Kč 215 tis. Kč
 Děti Země Ostrava 1 tis. Kč 1 tis. Kč
 Děti Země Plzeň  414 tis. Kč 392 tis. Kč
 Klub ochrany dravců a sov 1 tis. Kč 5 tis. Kč
 Klub za udržitelnou dopravu 632 tis. Kč 471 tis. Kč 
 Komunikační centrum(viz výše) 166 tis. Kč 86 tis. Kč

 CELKEM  1 374 tis. Kč 1 170 tis. Kč

FINANČNÍ BILANCE

Finanční bilance Komunikačního centra Dětí Země v roce 2008
(částky jsou zaokrouhleny na tisíce korun)

                  Služby 78 tis. Kč
 Materiální náklady 6 tis. Kč
 Různé 2 tis. Kč
 CELKEM 86 tis. Kč

 Přijaté příspěvky 87 tis. Kč
 Tržby za prodej zboží a výrobků 78 tis. Kč
 Ostatní výnosy 1 tis. Kč
 CELKEM 166 tis. Kč

 ROZDÍL + 80 tis. Kč
První tabulka nezahrnuje údaje od jednotlivých poboček a klubů, pouze bilanci Komunikačního centra Dětí Země v Plzni.

Finanční bilance jednotlivých organizačních jednotek Dětí Země v roce 2008
(částky jsou zaokrouhleny na tisíce korun)

Děti Země Praha, Děti Země Liberec, Děti Země Slovácko, Děti Země - Centrum pro 
podporu občanů, Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska a Děti Země - Klub 
za záchranu Polabí v roce 2008 s finančními prostředky nehospodařily.
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Občanské sdružení Husí krk
Občanské sdružení Krajina Dluhonice
Občanské sdružení Lysin
Občanské sdružení Přerováci Nadlabáci
Občanské sdružení Vizovické vrchy
Občanské sdružení Zachraňte Zádveřice
Ochránci přírody Končin-Slupnice-Vilámova
Oživení
Petr Dýmal
Pražské matky
Přátelé přírody, o. p. s. 
Rodina Šestákových, mlýn Kroužek
Síť ekologických poraden (STEP)
Společnost ochránců životního prostředí
Společnost pro trvale udržitelný život
Společnost přátel města Duchcova 
Správa CHKO Kokořínsko
Stará Osada-Židenice
Statutární město Brno
Svoboda zvířat
Svoboda zvířat Hradec Králové
Unie pro řeku Moravu
Zelený kohout
Zelený kruh
ZO ČSOP Ornita Poděbrady
ZO ČSOP Veronica Brno
...a mnoha dalším

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Arnika
Ateliér pro životní prostředí
Auto*Mat
BESKYDČAN
Calla
Česká společnost ornitologická
Český a Slovenský dopravní klub
DEV Lipka
EkoCentrum Brno
Ekologický právní servis
Global Green Fund (U.S.A.)
Hnutí Brontosaurus
Hnutí Duha
Klub Bicybo
Město Plzeň
Ministerstvo životního prostředí
Nadace na ochranu zvířat
Nadace Partnerství
Nadace Veronica
Nadace VIA
Nadační fond Zelený poklad
Národní síť středisek ekologické výchovy
NESEHNUTÍ
Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 
v trase Kuřim – Troubsko
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, 
Rozdrojovicích a Jinačovicích

Za poskytnutí finančního daru 1000 Kč a více děkujeme následujícím:
Pavel Badač, Eva Dědková, Marek Drápal, Milan Dyntar, Jiří Florian, Radka Floriánová, Tomáš Frnka, Tomáš 
Hakr, Dana Haspeklová, Petr Henych, Daniela Hlaváčová, Miloš Hlávka, Petra Hlíšníkovská, Pavel Chlumský, 
Pavel Ježík, Pavel Jůza, Jan Korb, Jiří Koželouh, Vladimír Kutálek, Miroslav Mach, Jan Mazánek, Jan Prošek, 
Milan Sedmihradský, Radek Šulc, Petr Vachler, Martina Wolná, Radek Zvánovec

Chcete podpořit snažení Dětí Země? WWW.DETIZEME.CZ/PODPORA

Nabídka letáků, knih a dalších materiálů: WWW.DETIZEME.CZ/PUBLIKACE
Děti Země, Barrandova 16, 326 00 Plzeň, 

tel./fax/zázn.: 377 240 772, e-mail: deti.zeme@ecn.cz

Děkujeme za případnou finanční podporu 
naší činnosti na bankovní účet 

číslo 153 139 839 / 0300
                                                                               

 WWW.DETIZEME.CZ

Výroční zprávu Dětí Země 2008
Vydalo Komunikační centrum Dětí Země 
v červenci 2009
Obsah: Martin Hyťha a kol.
Grafické zpracování: Jaroslav Hlaváč
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