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Vítězná fotografie soutěže
z roku 2016

4

8

9

Dešťovka I: Vyčerpáno!
V srpnu pokračujeme
Dešťovkou II
NZÚ OZE: Nová zelená
úsporám rozšířila
nabídku dotací u solárně-termických a především
fotovoltaických systémů
Nově jsme rozšířili dotace i na dříve
podpořené systémy, podmínkou je
zvýšení jejich výkonu.

Největší zájem byl o nádrže na za
chytávání dešťové vody pro splacho
vání toalet a zálivku zahrady. Chytře
využívat dešťovou vodu v domác
nosti budou moci lidé po celé České
republice.

Rozhovor
Velvyslanec Francie v České republice
Roland Galharague předal koncem
května insignie rytíře Řádu francouz
ského prezidenta za zásluhy Petru
Janu Kalašovi, bývalému ministrovi
životního prostředí a dnes poradci
ministra životního prostředí Richarda
Brabce.

ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA
Vážení čtenáři,
právě jste otevřeli první číslo nového elektronic
kého Zpravodaje Ministerstva životního prostředí.
Navazujeme jím na tradici z let před rokem 2010,
kdy Ministerstvo životního prostředí vydávalo
dokonce tištěný Zpravodaj, plný témat a zpráv
z oblasti životního prostředí, ale i přímo z minister
stva, které se třeba nedostaly do médií nebo jsou
pro nás natolik důležité, že stojí za to o nich mluvit
opakovaně.
V prvním čísle tak najdete OZE jako naše hlavní téma. S postupným od
klonem od těžby a spalování uhlí musí stát rozvoj OZE podpořit a pomoci
s rozšířením využití energií z obnovitelných zdrojů. OZE musíme dostat
především do domácností, kde je jejich využití nejefektivnější. S tím už
několik let úspěšně pomáhá náš program Nová zelená úsporám. Ten od
4. září letošního roku nabídne vyšší podporu sofistikovanějším systémům
pro akumulaci elektrické energie.
Dalším tématem prvního čísla Zpravodaje je osobnost Petra Kalaše. Je mým
poradcem a v květnu letošního roku získal řád francouzského prezidenta,
a to za svůj vklad a úsilí v boji proti změně klimatu. Velmi si toho vážím
a jsem hrdý, že je Petr právě v mém týmu. Mimochodem mi pomáhal se
stavit současný tým spolupracovníků, kteří se mnou působí na Ministerstvu
životního prostředí, a za to mu patří velký dík.
V neposlední řadě se na následujících stránkách dozvíte něco o našich
úspěšně fungujících projektech jako Senoseč online, který pomáhá chránit
zvířata při senosečích, Dešťovka, jejíž druhé kolo vyhlásíme už na začát
ku srpna, nebo třeba soutěž Moje magické místo, kterou jsme spustili
v roce 2014 a je už takovou naší srdeční záležitostí.
Věřím, že vás první číslo našeho Zpravodaje potěší a přinese vám nové
a zajímavé informace. Pokud byste se o jednotlivých tématech chtěli dozvě
dět více, neváhejte si prostudovat naše další informační kanály,
jako jsou webové stránky MŽP (www.mzp.cz), facebookový profil MŽP
(www.facebook.com/ministerstvoZP) nebo webové stránky našich progra
mů (novazelenausporam.cz nebo dotacedestovka.cz). Pokud budete mít
jakékoliv náměty či připomínky k podobě našeho Zpravodaje, samozřejmě
je uvítáme a vy nám je neváhejte zasílat na adresu zpravodaj@mzp.cz.
Přeji vám pěkné a odpočinkové léto.
Richard Brabec, ministr životního prostředí
Zpravodaj
Ministerstva životního prostředí
Vydalo Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Připravil Daniel Tácha a oddělení tiskové a PR
Fotografie z archivu MŽP, SFŽP ČR
a Daniel Tácha
Kontakt: zpravodaj@mzp.cz

Máte zájem o odebírání Zpravodaje? Napište na adresu:
zpravodaj@mzp.cz
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Dešťovka I: Vyčerpáno!
V srpnu pokračujeme
Dešťovkou II
NZÚ OZE: Nová zelená
úsporám rozšířila
nabídku dotací u solárně-termických a především
fotovoltaických systémů
Nově jsme rozšířili dotace i na dříve
podpořené systémy, podmínkou je
zvýšení jejich výkonu.

Navýšení dotace v programu
NZÚ znovu nastoluje téma
obnovitelných zdrojů v ČR.

Největší zájem byl o nádrže na za
chytávání dešťové vody pro splacho
vání toalet a zálivku zahrady. Chytře
využívat dešťovou vodu v domác
nosti budou moci lidé po celé České
republice.

Dešťovka II startuje 7. srpna.
Informace najdete na:
www.dotacedestovka.cz

Velvyslanec Francie v České republice
Roland Galharague předal koncem
května insignie rytíře Řádu francouz
ského prezidenta za zásluhy Petru
Janu Kalašovi, bývalému ministrovi
životního prostředí a dnes poradci
ministra životního prostředí Richarda
Brabce.

Rozhovor: „Vyznamenání mé
osoby je i oceněním Ministerstva životního prostředí.“
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Kampaň za záchranu živočichů při senosečích
pokračovala i letos
Novou verzi mobilní aplikace Senoseč online s novými profily pro země
dělce i myslivce, která pomáhá chránit zvířata při senosečích, představil
ve Školním zemědělském podniku Lány ministr Richard Brabec. Jen loni
se díky moderní aplikaci podařilo zachránit celkem 553 zvířat. Na začátku
letošní sezony bylo zachráněno už 1000 zvířat.
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Anketa: Proč si
nejčastěji kupujete
v obchodě plastovou
tašku?
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Nová zelená úsporám rozšířila nabídku
dotací u solárně-termických a především
fotovoltaických systémů. Nově jsme rozšířili
dotace i na dříve podpořené systémy,
podmínkou je zvýšení jejich výkonu.

Nové dotace v programu NZÚ
znovu nastolují téma využití
obnovitelných zdrojů v ČR

Až

150

tisíc Kč
nová výše podpory
na pořízení FV
elektrárny

Nová zelená úsporám pomáhá českým domácnostem, respektive majitelům
rodinných a bytových domů, zvyšovat energetickou efektivitu. Dotace
z programu jsou zaměřeny i na využívání obnovitelných zdrojů energie.
A právě u nich dochází k podstatnému navýšení dotace. Dotaci lze čerpat jak
na termické a fotovoltaické domovní solární elektrárny, tak na zvýšení jejich výkonu.

12 500
počet všech již
proplacených
žádostí
v programu NZÚ

Cílem programu Nová zelená
úsporám je přispět ke sníže
ní emisí skleníkových plynů
a látek znečisťujících ovzduší
pocházejících z rodinných a by
tových domů a budov veřej
ného sektoru. Důraz se přitom
klade na majitele rodinných
domů, kterým program nabízí
takřka polovinu z předpoklá
dané alokace ve výši 19 mi
liard korun. Největší zájem je

Program NZÚ je krytý převážně ze zdrojů získaných podílem z výnosů dražeb emisních povolenek EUA a EUAA (EP) v rámci EU ETS (European
Union Emission Trading Scheme) v období 2013 až
2020 podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. V současné době je odhad celkových
příjmů programu NZÚ ve výši 19,360 mld. Kč.
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o dotace na zateplování objektů, ale program nabízí víc než
jen zateplení.
„Téma širokého využití sluneční energie jako čistého ob
novitelného zdroje bude i v ČR do budoucna získávat na
významu. Energeticky úsporná opatření se přitom budou
týkat stále více domácností i firem,“ tvrdí ministr životního
prostředí Richard Brabec, podle kterého je ČR v této oblasti
ve srovnání s vyspělými západními zeměmi stále
na začátku.

Energie ze slunce
Upravené podmínky programu Nová zelená úsporám v ob
lasti obnovitelných zdrojů si kladou za cíl podpořit větší vy
užití domácích solárních elektráren, které majitelům domů
poskytují určitou míru energetické soběstačnosti a zároveň
jim i výrazně šetří náklady za energie.
„Dotace poskytujeme i na termické a fotovoltaické systémy,
solární elektrárny, a to podle výše jejich výkonu a využití
vyrobené energie. Nově jsme rozšířili dotace i na dříve
podpořené solární systémy. Podmínkou je zvýšení využitel
ného zisku minimálně o 20 % a výsledná dotace se rovná
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rozdílu z již vyplacené dotace a dotace pro sofistikovanější
systém,“ vysvětluje vedoucí oddělení programu Nová zelená
úsporám MŽP Pavel Nejedlý.
Například pokud majitel rodinného domu v případě fototer
mického systému získal z programu NZÚ podporu 35 tisíc
korun na ohřev TUV a chce si rozšířit systém o přitápění,
může získat dotaci dalších 15 tisíc korun.

vytápěných elektřinou, protože jim dokáže ročně uspořit až
70 procent nákladů na vytápění a ohřev vody. Návratnost
vložených prostředků je tedy velice krátká. Platí to například
i pro novostavby bez přípojky zemního plynu.

O programu NZÚ
Předcházející program Zelená
úsporám poskytoval dotace i na
výměnu kotlů, tuto roli však nyní
převzaly takzvané kotlíkové dotace
miliardy Kč
financované z OPŽP, které domác
již dorazily do
nosti získávají prostřednictvím
domácností
krajských úřadů. Ale ti z žadatelů
o kotlíkovou dotaci, kteří si zažádají
i o dotaci na některé z energeticky
úsporných opatření v programu
Nová zelená úsporám, automaticky získávají bonus až 40 ti
síc korun.

V případě fotovoltaických systémů může majitel rodinné
ho domu v postupných krocích přechodu z nižší úrovně
fotovoltaického systému na úroveň vyšší opět získat dotaci
odpovídající rozdílu pro sofistikovanější systém. Rozpětí je
velmi široké – od nejjednoduššího fotovoltaického systé
mu pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (dotace
35 tis. Kč) až po nejsofistikovanější fotovoltaický systém
s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
ziskem ≥4000 kWh/rok (dotace
150 tis. Kč).
Nová zelená úsporám nabízí dotace na zatepDotace pokrývá část nákladů
na celý systém – panely na
střeše, hybridní střídač, rozvody
a bojlery anebo akumulátory
energie u těch sofistikovaněj
ších systémů.
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Hybridní solární elekt
rárna většinou obsahuje
fotovoltaické panely
nebo solárně-termické
kolektory, dále měnič
stejnosměrného napětí
na střídavé 240 V / 50 Hz,
střídač a akumulátor,
který vyrovnává rozdíly
mezi výrobou elektřiny ze slunce přes den a spotřebou
večer. Solární elektrárny umějí ohřívat vodu a napájet téměř
všechny elektrické spotřebiče v domě. Nominální hodnota
výkonu fotovoltaických panelů se měří v jednotce wattpeak (Wp). Jde o to, kolik energie panel produkuje ve svém
vrcholném výkonu. Vrcholným výkonem se rozumí osvícení
panelu osvitem 1000 wattů na metr čtvereční při teplotě
panelu 25 °C. Závisí však také na citlivosti destiček, které se
ve výrobě třídí podle kvality.

lení rodinných a bytových domů, výměnu oken
a dveří, modernizaci vytápění, využití solárních
systémů, instalaci aktivního větracího systému,
zelenou střechu, využití tepla z odpadní vody
nebo i výstavbu rodinných a bytových domů
v pasivním standardu.

„Dalším motivujícím krokem
směrem k majitelům rodinných domů pro získání podpory
z programu NZÚ jsou tzv. bonusy
10, 20 nebo 40 tisíc korun za sou
časné zateplení rodinného domu
nebo instalaci solárních systémů
a výměnu kotle na tuhá paliva
v rámci tzv. kotlíkové dotace. Bonus
doposud
lze uplatnit nejpozději do dvou let
přijatých žádostí
od získání dotace na nový kotel,“
v programu NZÚ
upřesňuje ministr Richard Brabec.

24 870

Tepelná čerpadla
Dalším z obnovitelných zdrojů
podporovaných programem Nová
zelená úsporám jsou tepelná čerpadla, která sbírají energii
z okolního prostředí (ze země, spodních vod i vzduchu).
Na ta však mohou fyzické osoby v rámci programu NZÚ
získat dotaci pouze za předpokladu, že nahradí elektrické
vytápění používané jako hlavní zdroj tepla k vytápění za
systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Dotace na tepelná čerpadla bez této podmínky nabízejí
takzvané kotlíkové dotace. Má to svou logiku. O tepelných
čerpadlech by měli uvažovat zejména majitelé objektů
Tepelná čerpadla nejsou 100% čistým obnovitelným
zdrojem, neboť ke svému pohonu kompresoru si
vezmou z elektrické sítě asi 25–30 % pro výrobu tepel
né energie, zbylých 65–70 % tepelné energie bere TČ
z nízkopotenciálního tepla okolního prostředí.
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Snížení emisí
Podle národní inventarizace emisí skleníkových plynů
vypustila ČR jenom v roce 2015 do
atmosféry téměř 128 milionů tun
emisí. Oproti roku 2013 tak došlo
k nárůstu emisí skleníkových plynů
o 1,3 milionu tun, tedy přibližně
žadatelů již
o 1 %. Oproti roku 1990 se však emise
dostalo
dotaci na
snížily již o více než 35 %. Do roku
2030 se předpokládá snížení emisí
solární systémy
v ČR až o 45 % v porovnání s emise
v rámci NZÚ
mi skleníkových plynů v roce 1990,
čímž bude splněn cíl Politiky ochrany
klimatu a ČR tak adekvátně přispěje
k cíli snížení emisí o 40 % na úrovni EU. Větší část tohoto sní
žení by měla připadnout na zařízení v systému obchodování
s emisními povolenkami. Zároveň by měla ČR naplnit svůj
závazek vůči EU snížit emise v odvětvích nespadajících do
tohoto systému do roku 2030 o 14 % oproti roku 2005.

5395
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Aleš Hradecký: „Pokud si vyrobím svou
vlastní elektřinu, nemusím za ni platit“
V ČR za plného slunečního svitu dopadá na 1 m2 povrchu zhruba 1 kW energie.
Dobře navržený solární systém pro ohřev vody dokáže zabezpečit i tři čtvrtiny
roční spotřeby vody pro běžnou domácnost. Optimální střecha pro fotovoltaické
panely je orientována na jih. Dá se ale využít i umístění panelů na východ a západ.
Podle Aleše Hradeckého z Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií zatím
ve společnosti chybí širší povědomí o všech výhodách obnovitelných zdrojů
energie (OZE).
Máte za to, že lidé v ČR mají dostatečné povědomí
o tom, jak mohou využívat solární elektrárny ke svému prospěchu?
Určitě ne. Bohužel lidé jen pomalu a postupně přicházejí
na to, že vyrábět si vlastní elektřinu ze slunce není takový
problém, že je to i finančně dostupné a výhodné. Ve srov
nání například se sousedním Bavorskem nebo Rakouskem
jsme v tomto ohledu trochu pozadu. Na druhé straně se ale
našim východním sousedům docela slušně vzdalujeme, tam
je situace ještě horší, pokud se bavíme o informovanosti
a zájmu.
Co motivuje majitele rodinných domů, aby využívali
solární elektrárny?
Je několik základních motivací. Jedni hledají úspory,
zkoumají termín návratnosti atd. Druzí touží po nezávislosti
a komfortu. Dalším typem jsou lidé, kteří chtějí udělat něco
pro naše životní prostředí, jiné zase motivuje slovo dotace.
Lidé jsou různí a pro každého existuje řešení. Vždy ale platí,
že pokud si vyrobím svou vlastní elektřinu, nemusím za ni
platit.

verzálně jasná volba. Vždy platí, že fotovoltaika je základ
a vyrábět si vlastní elektřinu ze slunce je úžasné. A to, jestli si
vyrobenou elektřinou svítím, chladím, jedou mi na ni všech
ny domácí spotřebiče a případný přebytek dávám do teplé
užitkové vody anebo do akumulátorů, není tak důležité.
A navíc se díky podpoře z programu Nová zelená úsporám
dají různé systémy dobře kombinovat. Ten, kdo začne na
příklad jen s ohřevem vody, může kdykoli přejít na akumu
látory a dotace mu bude proplacena. Já osobně podporuji
kombinaci všeho. Tedy využít vlastní elektřinu na maximum.
Kombinovat jak přímou spotřebu v domácnosti, tak i ohřev
teplé vody a akumulaci elektřiny v akumulátorech. Navíc
pokrok ve vývoji technologií a jejich cenová dostupnost
tomu maximálně nahrávají.
Jak hodnotíte program Nová zelená úsporám?
Nová zelená úsporám je dobře a spravedlivě nastavená
podpora. Díky této podpoře je možné dostat dotaci třeba
i jen na malou fotovoltaickou elektrárnu do každé rodiny.
Potřebujete k tomu pouze dům na bydlení a vůli chtít šetřit.

Který solární systém byste majitelům rodinných domů
doporučil bez váhání?
Záleží na domě. Majitel si musí položit otázku, čím topí, kolik
v domě žije lidí a kolik platí za elektřinu. Těch otázek může
být ale mnohem víc. Může sem patřit osvětlení bazénu,
elektromobil, chlazení domu atd. Nedá se říci, co je uni
Lithiové akumulátory (LiFePo4)
s plánovanou životností delší než 20 let

Akumulátory a hybridní
FVE (baterie jako malá
lednice)
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Pavel Kučera: „Tepelné čerpadlo přináší
domů vysoký komfort“
„Vysoký komfort a úsporný provoz,“ říká o tepelných čerpadlech Pavel Kučera, člen
správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel a vedoucí její strategické
sekce. Tepelná čerpadla vytopí dům, aniž by bylo potřeba jejich výkon doplňovat
externím palivem nebo energií. Není třeba roztápět, přikládat, prostě topit.

Máte za to, že v ČR lidé vědí dost o možnostech využívání tepelných čerpadel?
Povědomí o výhodách tepelných čerpadel se díky rostoucí
mu počtu instalací neustále zlepšuje. Tepelná čerpadla dnes
už nejsou záležitostí pouze nemnoha instalací v novostav
bách. Naopak stále více se prosazují díky kotlíkovým dota
cím a programu Nová zelená úsporám při rekonstrukcích,
a to i na venkově.
Co motivuje majitele rodinných domů, aby využívali
tepelných čerpadel?
Rozdělit tyto uchazeče lze v zásadě na dvě kategorie. Na
ty, kteří mají dostatek finančních prostředků, a na ty, kteří
je nemají. Vzhledem k prokazatelné úspoře nákladů při
využití tepelného čerpadla je zájemců z obou skupin dost.
I když je pravda, že mnozí si je dovolit nemohou kvůli vyšší
pořizovací ceně. To je problém hlavně u novostaveb, u nichž
je uvedeno tepelné čerpadlo ve stavební dokumentaci, ale
protože se pořizuje na konci stavby, ne vždy na něj zbydou
peníze.
Kdy hlavně doporučujete majitelům rodinných domů
využít tepelné čerpadlo?
Bez váhání by měli o tepelných čerpadlech uvažovat majite
lé domů, kteří vytápějí elektřinou. Tomu mimo jiné odpovídá
i nastavení podmínek pro získání dotace na tepelné čerpa
dlo z programu Nová zelená úsporám. V těchto případech je
návratnost vložených prostředků velmi rychlá.

Tepelné
čerpadlo
čerpající
teplo ze
vzduchu

Jak lze ideálně využít možnosti tepelných čerpadel?
Ideální je samozřejmě jejich využití jako hlavního zdroje
vytápění i ohřevu vody nebo také k ohřevu dnes tolik popu
lárních bazénů. Já osobně doporučuji využití tepelných čer
padel odebírajících teplo ze země v kombinaci s termickým
solárním systémem. Naopak v případě tepelných čerpadel,
která berou teplo ze vzduchu, je běžnější kombinace s foto
voltaickými elektrárnami.
Jak hodnotíte program Nová zelená úsporám?
Program Nová zelená úsporám nyní podporuje výhradně
přechod z elektrického vytápění na tepelné čerpadlo. To je
z hlediska využití tepelného čerpadla nejvýhodnější. Navíc
v kombinaci s kotlíkovou dotací funguje dotační podpora
domácnostem velmi dobře. Na druhou stranu je jisté, že
vyšší maximální možná dotace by vedla k vyššímu počtu
instalací tepelných čerpadel a navazujících systémů. Můj
názor je ten, že programu by slušelo i rozšíření podpory
o dotace na instalaci tepelných čerpadel do novostaveb.

Tepelné čerpadlo
čerpající teplo
z podzemních vod
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Dešťovka I: Vyčerpáno! Od srpna
pokračujeme Dešťovkou II
C 67
M 0
Y 61
K 0

C 84
M 36
Y 21
K 5

Tři hodiny po spuštění programu Dešťovka byly na Státní fond životního prostředí ČR
elektronicky odeslány žádosti na více než polovinu celkové alokace, která činila 100 milionů
korun, a další žádosti rychle přibývaly.

„Po 28 hodinách jsme příjem žádostí ukončili, celkem lidé
podali 2279 žádostí a dalších 3260 žádostí za 74 437 251 ko
run zůstalo rozpracováno,“ hlásí ředitel SFŽP ČR Petr
Valdman a dodává: „Příjem žádostí byl nakonec zastaven na
alokaci 110 mil. Kč, a to z důvodu možného výskytu chyb
ných, neopravitelných žádostí. Pokud by všechny žádosti
byly přijatelné, budou podpořeny samozřejmě i ty nad
původní alokaci.“
K
Y
M
C

0
61
0
67

„Velký zájem o dotace jsme předpokládali, ale skutečnost
v pozitivním smyslu předčila naše očekávání. Rekordní po
čet došlých žádostí za tak krátkou dobu jen dokládá, že se
nám daří plnit cíl, se kterým jsme loni začali tento program
připravovat – motivovat lidi k udržitelnému hospodaření
s vodou,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec
a dodává: „Druhé kolo Dešťovky odstartujeme do poloviny
srpna a bude se samozřejmě týkat i žadatelů, kterým žádosti
zůstaly v systému rozpracované. Pokud se alokace navýší,
bude jim umožněno žádost dokončit a odeslat.“

celkem o ně požádalo 1707 domácností, které si mezi sebou
rozdělí 79 milionů korun. Žádat mohli lidé z celé České
republiky, nejen z oblastí postižených suchem.
K
Y
M
C

5
21
36
84

K
Y
M
C

0
61
0
67

K
Y
M
C

5
21
36
84

K 0
Y 61
M 0
C 67

„Žádosti o dotace jsme obdrželi ze všech koutů ČR, ale nej
větší zájem byl ze Středočeského, Jihomoravského a Morav
skoslezského kraje, naopak nejméně hlásí Karlovarský kraj,“
doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr
Valdman.
V dotačním programu Dešťovka mohli majitelé rodinných
a bytových domů žádat o dotaci na tři typy systémů – nádrž
na zalévání zahrady, nádrž na zálivku i splachování a na
systém na recyklaci odpadní vody. Žádosti mohli předkládat
majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů z celé
republiky. Pouze ten nejjednodušší systém, spočívající
v pořízení nádrže na dešťovou vodu k zalévání zahrady, byl
dotován jen v tzv. suchých oblastech, kde se již nyní potýkají
s kritickým nedostatkem vody.

Největší zájem byl o dotované systémy na dešťovou vodu
určenou pro splachování toalet a současně zalévání zahrady,

Dešťovka II startuje 7. srpna,
dotace jsou určené na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na
zahradě, rozdělíme více než 200 milionů korun.
Informace najdete na:
www.dotacedestovka.cz
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Vyznamenání mé osoby je
i oceněním Ministerstva životního
prostředí
Velvyslanec Francie v České republice Roland
Galharague předal koncem května 2017
insignie rytíře Řádu francouzského prezidenta
za zásluhy Petru Janu Kalašovi, bývalému
ministrovi životního prostředí a dnes poradci
ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Udělovaným vyznamenáním vyjadřuje Francie své ocenění
dlouhodobého úsilí P. J. Kalaše v boji proti změně klimatu,
a to na národní, mezinárodní i evropské úrovni. Petr Jan
Kalaš byl klíčovým účastníkem jednání, která předcházela
pařížské konferenci COP21 v roce 2015 a podle ministra Ri
charda Brabce výraznou oporou českého týmu při vyjedná
váních o Pařížské klimatické dohodě. Pro Petra Jana Kalaše
bylo udělení ocenění překvapením.

Řád za zásluhy je francouzský řád založený v roce
1963 generálem Charlesem de Gaullem. Je oceněním za mimořádné zásluhy, vojenské nebo civilní,
prokázané francouzskému národu. Mezi českými
osobnostmi, které byly vyznamenány Řádem za
zásluhy, jsou například bývalí velvyslanci ve Francii
Jaroslav Šedivý, Pavel Fischer a Petr Janyška nebo
intelektuálové, jako např. novinář Petr Uhl.

„Když jsem o tom přemýšlel, uvědomil jsem si, že jeho
příčinou byla má osobní účast na přípravě Pařížské konfe
rence a že prostřednictvím vyznamenání francouzská vláda
oceňuje ty, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu. Pova
žuji to za výraz francouzské kultury a udělené vyznamenání
vnímám nejen jako ocenění mé osoby, ale i Ministerstva
životního prostředí a kolegů zabývajících se na našem úřadě
klimatickou agendou,“ říká Petr Jan Kalaš.
„Vaše dlouhodobé nasazení vám umožnilo sehrát klíčovou
roli spojky, která seznamovala českou vládu s francouzskou
pozicí, jejímž cílem bylo uzavření nové mezinárodní dohody.
Uvnitř poradní skupiny pro udržitelný rozvoj, jež působí pod
vedením předsedy vlády, i na ministerstvech financí a ži
votního prostředí jste tyto pozice vysvětloval a své partnery
přesvědčoval, což vedlo mj. i k rozhodnutí ČR vstoupit do
Zeleného klimatického fondu,“ uvedl při slavnostním předá
ní ocenění francouzský velvyslanec Roland Galharague.
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Kdo je Petr Jan Kalaš
Petr Jan Kalaš (77) vystudoval Střední průmyslovou
školu strojní a poté ČVUT se zaměřením na ekonomii
a energetiku. Pracoval jako provozní inženýr v elek
trárně Tušimice, ale i jako člen týmu investičního
plánování ČEZ. V roce 1968 emigroval přes Rakousko
do Německa a pak do Švýcarska, kde získal práci ve
švýcarské firmě Brown, Boveri & Cie-BBC (po spojení
s firmou ASEA vznikla nadnárodní korporace ABB).
Poté přešel ke švýcarské konzultační firmě, v níž pra
coval jako konzultant v mnoha zemích celého světa.
V roce 1994 byl švýcarskou vládou vyslán do Světo
vé banky, aby zajišťoval prostředky pro projekty ve
střední a východní Evropě, postupně se specializoval
na oblast národních klimatických strategií. Po trvalém
návratu do České republiky byl ministrem životního
prostředí a následně poradcem několika premiérů
i ministrů. Nyní působí jako šéfporadce ministra
Richarda Brabce.
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Ministerstvo životního prostředí se
proměnilo v efektivní instituci státní
správy
Petr Jan Kalaš je občanem České republiky a Švýcarska s bohatými mezinárodními zkušenostmi
i kontakty. Jeho profesními oblastmi jsou životní prostředí, energetika, ale i finance nebo
evropská integrace. Jeho poradenských služeb využívali tři čeští premiéři a řada ministrů.
Petr Jan Kalaš dlouhé roky působil ve švýcarské státní admi
nistrativě a ve Světové bance se sídlem ve Washingtonu. Po
návratu do ČR byl na přelomu let 2006 až 2007 ministrem
životního prostředí. Nyní již třetím rokem vykonává funkci
šéfporadce ministra Richarda Brabce.
Co je náplní práce šéfporadce pro ministra životního
prostředí?
Má činnost zahrnuje širokou škálu aktuální i perspektivní
agendy ministerstva. Vedle podpory pro přípravu strategií
v sektoru životního prostředí jsou to aktuální činnosti minis
terstva v oblastech, jako je například ovzduší, voda, odpady,
klima a energie, dále sledování a zavádění nových, i mezi
národních vývojových trendů a konceptů, například Smart
cities a rozšířeného konceptu Smart region, elektromobility,
ale rovněž posuzování a podpora externích projektových
návrhů.

prostředí ČR. Projevilo se to příznivě ve financování projektů
určených k rozvojové strategii životního prostředí a ve výraz
ném zlepšení administrativní efektivnosti fondu.
Jaké byly vaše další kroky?
Ministerstvo prošlo zásadními změnami. Bylo třeba dohánět
agendu z minulosti včetně několika „kostlivců v ministerské
skříni“. Příkladem byly nevyužité evropské fondy, hrozby
infringementu ze strany EU či environmentální legislativa.
První rok působení nového vedení byl tedy ve znamení
konsolidace agendy a chodu úřadu.

Jaké další úkoly plníte?
Udržuji široké kontakty napříč státní správou a národními or
ganizacemi, navazuji a realizuji spolupráci se zástupci privát
ní sféry či nevládních organizací, účastním se a vystupuji na
konferencích. A v neposlední řadě se starám i o mezinárodní
agendu, která zahrnuje mimo jiné zastupování ČR v Zele
ném klimatickém fondu, úzkou spolupráci s Německem
nebo třeba loňské předsednictví ČR v Mezinárodní komisi
pro ochranu Dunaje. Intenzivně se zabývám i propojením
efektivně fungující energetiky ve vztahu ke klimatickým
změnám, ostatně předsedám Výboru pro udržitelnou ener
getiku v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
Co bylo vaším vůbec prvním úkolem?
V první fázi bylo nutné ministerstvo personálně konsoli
dovat. V minulosti bylo z úřadu takzvaně odejito mnoho
osvědčených pracovníků. Když jsme s panem ministrem
Brabcem nastoupili, chyběli zde odborníci na úrovni ředitelů
odborů i vedoucích oddělení. Podobná situace byla také
na Státním fondu životního prostředí ČR. Naším společným
úkolem bylo přesvědčit k návratu na ministerstvo bývalé
pracovníky, z nichž někteří byli mimo úřad i déle než dva
roky, a navíc byli rozseti napříč státní správou. Jejich vyhle
dávání a přesvědčování nebylo proto jednoduché. Myslím si
ale, že ve velké většině se jejich návrat podařil a je to ku pro
spěchu ministerstva. K výrazně pozitivní změně v důsledku
personálních opatření došlo i na Státním fondu životního
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„V současných podmínkách ČR je ekonomický pohled na energetiku
zdůvodnitelný, přestože podpora OZE se snaží jejich nerovné tržní
podmínky s fosilními palivy vyrovnávat. V jiných zemích, například
ve Švýcarsku, aktivní klimatická politika obsahuje státem zavedená
fiskální opatření, například zdanění spotřeby fosilních paliv, což výrazně
podporuje přechod na čistší formy energie. Zásadním krokem v tomto
směru by byla adekvátní cena uhlíku, čímž by vznikl přirozený tržní
impulz k nízkoemisní výrobě a efektivní spotřebě energie jak elektrické,
tak i tepelné,“ říká Petr Jan Kalaš.
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Co následovalo pak?
V rámci krizového managementu byly stanoveny základní
legislativní priority, které odrážely neuspokojivou regionální
situaci v kvalitě ovzduší či problematiku vodního a odpa
dového hospodářství. V některých oblastech kvůli chybějící
transpozici evropských nařízení hrozil ČR akutní infringe
ment, například EIA. Urgentní byla opatření k záchraně
a efektivnímu využití 18 miliard z evropských fondů ještě za
období 2007–2013, a současně bylo třeba nastavit přípravu
evropských fondů na období 2014–2020. Úzkou koordinací
mezi Státním fondem životního prostředí ČR a minister
stvem se podařilo obnovit dialog s EU a postupně v Bruselu
získat zpět chybějící důvěru. Velice podstatná byla i změna
v interním ovzduší úřadu. S rostoucí důvěrou v nové vedení
vzniklo prostředí spolupráce a iniciativy a ministerstvo
doslova ožilo. Připomíná mi to pozitivní atmosféru během
mého působení na tomto úřadě před deseti lety.
Jako poradce pracujete již pro několikátého ministra životního prostředí. Rozlišujete, z které politické
strany je?
Moje poradenská spolupráce se vždy opírala o odbornost,
nikoli o politickou příslušnost. S politickou nezávislostí
mohu lépe zastávat nadřazený zájem ČR. I jako ministr
životního prostředí ve vládě premiéra Topolánka jsem zůstal
nestraníkem. V tomto ohledu je potřeba ocenit ministra
Richarda Brabce, který při svém nástupu před celým osa
zenstvem úřadu prohlásil, že jeho hlavním osobním cílem
i postojem na úřadu bude „v dresu České republiky“ hájit
zájmy této země. Z osobní spolupráce s panem ministrem
mohu potvrdit, že tento postoj důsledně zastává a prosazu
je. I to vede k tomu, že Ministerstvo životního prostředí patří
k těm výrazně lepším úřadům státní správy.

Emigrace do Švýcarska
V roce 1968 jste z tehdejšího Československa odjel
pryč, jak často zdůrazňujete, prvním možným vlakem.
Co vás přivedlo zpět do vlasti?
Po více než 30 letech pobytu v zahraničí jsem se do ČR vra
cel ze dvou důvodů. Tím prvním byl návrat domů spojený
se snahou uplatnit zde své mezinárodní zkušenosti a po
moci naší zemi dostat se znovu mezi nejvyspělejší evropské
země. Ostatně vracel jsem se v pověření švýcarské vlády
s finančním rozpočtem na podporu ekologických projektů
ve výši jedné miliardy korun. Ve srovnání s 50 půjčenými
dolary při odjezdu jsem se tedy nevrátil „úplně s prázdnou“.
Druhým rozhodujícím důvodem byl vstup Česká republiky
do Evropské unie, což mi poskytovalo záruku správného
směru vývoje této země.

k pracovnímu uplatnění nejen ve Švýcarsku, ale postupně
i v mezinárodním prostředí. Zároveň jsem mohl poskytnout
dětem špičkové vzdělání ve Švýcarsku, USA a Velké Británii
a umožnit jim tak i pozdější zapojení do mezinárodních
aktivit.
Jak hodnotíte změny, kterými ČR prošla od roku
1989?
Převážnou část těchto změn vnímám pozitivně. Česká
republika přijala demokratické principy politického vývoje
a udělala od sametové revoluce hospodářsky obrovský skok
dopředu. Životní úroveň se výrazně zvýšila, v posledních
deseti letech i díky vstupu a zapojení země do EU. Navrátili
jsme se do společenství tradiční evropské civilizace a při
spíváme k jejímu společnému rozvoji i obraně. Ve srovnání
s nejvyspělejšími evropskými zeměmi je tu ovšem stále
značný rozdíl jak v životní úrovni, tak i v nastavení a respek
tování zákonů, což vidím jako daň za minulé dekády.
Mnozí z navrátivších se emigrantů museli a často ještě
i někdy musejí bojovat s nedůvěrou. Jak to bylo u vás?
Vždy záleží na samotných lidech. Když jsem v roce 1990
s oficiálním posláním švýcarské spolupráce přijel do Prahy,
navázal jsem pracovně úzké a osobně velmi přátelské
vztahy s tehdejším ministrem životního prostředí Josefem
Vavrouškem a jeho týmem na Federálním ministerstvu
ŽP. To umožnilo úspěšnou spolupráci a realizaci více než
20 projektů v Česku a na Slovensku. Na druhé straně,
když jsem o čtyři roky později, již během svého působe
ní ve Světové bance a jako koordinátor panevropského
programu environmentální spolupráce (Environment for
Europe), navštěvoval Prahu a státní úřady včetně našeho
ministerstva, stávalo se mi, že jsem občas narážel na osobní
nedůvěru a nepochopení nabízené spolupráce. Byl to tehdy
ještě důsledek dlouhé mezinárodní izolace spojený se silně
zakořeněným pocitem nedůvěry ke všemu cizímu, ale často
i deficit sebevědomí. Podle mého názoru Česká republika
postupně opět nachází postoj sebevědomého státu, který
je součástí vyspělé Evropy a světa, a zároveň je otevřený me
zinárodní spolupráci.

Priority MŽP

Co bylo hlavní příčinou vaší emigrace v roce 1968?
Ruská okupace znamenala konec nadějím na svobodný
život v tehdejším Československu pro mne a pro moji
případnou rodinu. Chtěl jsem žít ve svobodném světě a své
děti ve svobodném světě také vychovávat. Tuto možnost mi
nabídlo Švýcarsko. Jakkoli bylo rozhodnutí odejít emotivně
obtížné, nikdy jsem je nezpochybnil. Dostal jsem příležitosti

Vraťme se zpátky k vašemu působení na Ministerstvu
životního prostředí. Jaké aktuální problémy bylo
třeba dál řešit v momentě, kdy se podařilo úřad zkonsolidovat?
Byla to například problematika spojená s národními parky,
zejména s Národním parkem Šumava, byla to meziresortní
spolupráce především s ministerstvy financí, zemědělství,
průmyslu a obchodu a zahraničních věcí. Byla to postupně
i oblast nových trendů, konceptů a iniciativ s pozitivními
environmentálními dopady, jako jsou meziresortní komise
Voda-Sucho, Smart Cities, Smart regiony, energeticko-klima
ticky zaměřený Pakt primátorů a starostů, tj. koncepty zamě
řené i na spolupráci s městy a municipalitami, anebo také
regionální podpora elektromobility na Šumavě. Spolupráce
ministerstva se otevřela i směrem do zahraničí, daří se nám
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budovat pracovní vztahy s našimi sousedy, zvláště s Němec
kem, které vnímáme jako klíčového partnera, důležitá je
i znovunastavená spolupráce s Rakouskem, tradičně dobrá
spolupráce je se Slovenskem. Společně se Švédskem usku
tečňujeme odborné semináře a já osobně jsem rád, že se mi
podařilo s Velkou Británií zprostředkovat britský model pro
dlouhodobé posuzování národní energeticko-klimatické
agendy. Naším blízkým partnerem se v oblasti klimatických
změn stala i Francie, především v období přípravy Pařížské
klimatické konference.
Předpokládám, že klimatická agenda je hlavně vaší
oblastí…
Ano, to je pravda, ale nejenom tato agenda. Náš úřad se
podílel na přípravě strategické vize nazvané ČR 2030, ko
ordinované Úřadem vlády, která je zaměřena na plnění cílů
udržitelného rozvoje. V oblasti klimatické agendy bych chtěl
vyzdvihnout dva nedávné strategické přínosy ministerstva
schválené vládou. Je to politika ochrany klimatu obsahující
dlouhodobé energeticko-klimatické propojení a dekarboni
zační scénáře ČR a Národní akční plán adaptace na změnu
klimatu. Považuji rovněž za důležité, že Česká republika patří
k zakládajícím členům Zeleného klimatického fondu.

Pařížská konference COP21,
prosinec 2015

Co přesně je Zelený klimatický fond?
Zelený klimatický fond představuje mechanismus pro
financování přípravy a implementaci klimaticky zaměře
ných programů a projektů v rozvojových zemích – zdroje
poskytují průmyslové země. Ambiciózním cílem fondu je
od roku 2020 administrovat ročně 100 miliard dolarů. Nyní
fond disponuje prostředky kolem 10 miliard USD, z čehož
vynaložil kolem tří miliard USD na více než 30 projektů.
Co to konkrétně znamená pro ČR?
Konkrétně to značí, že i čeští odborníci, například z oblasti
energetiky nebo vodního či odpadového hospodářství,
mohou s financováním ze Zeleného klimatického fondu
uplatňovat své zkušenosti v zemích, kde jsou potřebné ke
zmírňování dopadů klimatických změn a na realizaci opatře
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ní pro adaptaci na změny. Naše účast na Zeleném klimatic
kém fondu tak vytváří i pro české firmy příležitosti k vývozu
klimaticky zaměřených technologií a know-how. Kromě
řady zemí, ve kterých spolupracujeme s německou rozvo
jovou agenturou GIZ (namátkou Vietnam, Gruzie, Uganda),
nyní připravujeme s UNEP naši spolupráci na Balkáně, první
zemí bude Srbsko.
V jaké situaci se nyní z hlediska životního prostředí
nacházejí Srbové?
Návštěvy Srbska mi připomínaly Českou republiku v 90. le
tech. Srbové se snaží řešit mnoho problémů spojených
nejen se životním prostředím, ale i s energetikou, země
dělstvím či vodohospodářstvím. To, co se u nás v průběhu
posledních 15 let již podařilo vyřešit, oni teprve řeší. Podob
né je to i v dalších zemích Balkánu a Střední Asie, pro které
Česká republika může v mnoha ohledech sloužit jako vzor.

12 tun emisí na hlavu
Jak hodnotíte současný stav v ČR v oblasti klimatických změn?
Česká republika na rozdíl od výrazného neplnění svých ev
ropských cílů energetické účinnosti plní dobře střednědobý
závazek redukce emisí do roku 2030, to je snížení o 40 % ve
srovnání s rokem 1990, přijatý v rámci EU. Politika ochrany
klimatu vytyčuje scénáře dlouhodobého cíle redukce emisí
skleníkových plynů do roku 2050 snížením až o 85 % oproti
roku 1990. I přes toto plnění emisního cíle patříme v EU
mezi země s největším objemem vyprodukovaných emisí
na jednoho obyvatele a s vysokou energetickou nároč
ností na jednotku HDP. Celkově vyprodukujeme na hlavu
zhruba 12 tun CO2 ročně, což je o 50 % více, než je evropský
průměr (8 tun CO2/obyv.). Je dobré si uvědomit, že podle
mezinárodní dohody uzavřené v Paříži a v souladu s cílem
EU postupně přecházet na nízkoenergetické a nízkoemisní
hospodářství bychom měli v roce 2050 produkovat emise
maximálně kolem 2 tun CO2 na jednoho obyvatele.
Jak toho lze docílit?
Stojíme před postupnou kvalitativní a hlubokou transforma
cí našeho současného intenzivního energetického a emisní
ho profilu, a to ve všech sektorech napříč celou společností.
To představuje na jedné straně obrovskou výzvu, zvláště
když ČR tradičně patří a chce i nadále patřit k silným prů
myslovým zemím nejen v Evropě.
Jak konkrétně tuto transformaci můžeme uskutečnit?
Zmíněný klimaticko-energetický cíl představuje zároveň
příležitost výrazně zefektivnit náš budoucí energetický profil,
tj. posílit roli nízkoemisní výroby a spotřeby energie, včetně
OZE, a tím současně zmírňovat dovozovou závislost na ropě
a zemním plynu a posilovat naši energetickou bezpečnost.
V této souvislosti doufám, že Česká republika v brzké době
stvrdí ratifikací v Parlamentu svůj podpůrný postoj k Pařížské
dohodě, který v Paříži vyjádřili premiér Sobotka a ministr
životního prostředí Richard Brabec.
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Startuje další ročník oblíbené
fotosoutěže Moje magické místo
letní fotosoutěž MŽP

15. 7. – 30. 9. 2017
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pobyt v jednom z našich ná

www.mzp.cz/cz/ceska_priroda
www.facebook.com/MinisterstvoZP
Soutěž Moje magické místo pořádá Ministerstvo
životního prostředí už čtvrtým rokem. Hlavní roli
hraje chráněná česká příroda.
Cílem soutěže Moje magické místo, ze které pak vzniká
putovní výstava, je představit veřejnosti i úplně neznámá
místa a neokoukané pohledy z české přírody.
Úkolem soutěžících je vyfotit jejich magická místa,
opatřit fotky doprovodným komentářem a vše zaslat na
e-mail Ministerstva životního prostředí: akce@mzp.cz.

Vystavené fotografie poté soutěží o přízeň fanoušků na
facebookovém profilu ministerstva a každý týden odmění
ministerstvo jednu fotografii s největším počtem lajků
dárkovým balíčkem.
O prvních třech absolutních výhercích soutěže za celou
dobu jejího trvání pak rozhodne odborná porota složená ze
zástupců správ národních parků a ministerstva.

Letošní soutěž jsme zahájili 13. července výstavou nejzajímavějších fotografií z minulých
ročníků před NC Eden ve Vršovicích. Pokud chcete výstavu u Edenu navštívit, máte možnost
do 9. srpna 2017.

Výstava
putuje
po České
republice:
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Chebská 370, Karlovy Vary
10. 8. – 6. 9. – OC Fontána,
ycanská 1424/128, Plzeň
7. 9. – 2. 10. – OC Plzeň, Rok
ínská 2914/44, Opava
3. 10. – 1. 11. – OC Silesia, Těš
Sjízdná 5554/2a, Ostrava
2. 11. – 30. 11. – OC Galerie,
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Jak dopadla
letošní sezona
senosečí?
Webové stránky SENOSEC.CZU.CZ
jsou komunikačním nástrojem pro
nahlašování prací zemědělců, plánování
preventivních a jiných aktivit myslivců
a také pro dobrovolníky, kteří se mohou
na jednotlivé akce hlásit. Letošní
senoseče jsou u konce. Projekt MŽP
a ČZU Senoseč online běží úspěšně už
třetím rokem a celkem zachránil před
smrtí pod žacími stroji již na 1300 zvířat.
Jen letos jich bylo přes 600. Přispěli
k tomu významně i dobrovolníci,
kterých se oproti loňsku zaregistroval
skoro dvojnásobek.
Společný projekt České zemědělské univerzity a Ministerstva životního prostředí pokračuje již třetím
rokem. Letos k účinnější záchraně zvířat pomáhala i nová
verze mobilní aplikace Senoseč online s novými profily pro
zemědělce i myslivce, kterou vyvinula Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
Kromě srnčí zvěře je důležitá zejména záchrana chráněných
druhů, jako jsou různí drobní savci, dále například čejky,
chřástalové, koroptve a další ptáci. Odhady myslivců jen
u srnčí zvěře hovoří zhruba o 50 zabitých mláďatech na
1000 ha travních porostů.

Úspěšný projekt
Projekt začal v roce 2015, kdy
téměř dva tisíce registrova
ných uživatelů zachránilo
zhruba stovku zvířat. Za loň
skou sezonu tato čísla něko
likanásobně vzrostla. Jenom
loni se díky aplikaci podařilo
zachránit 553 zvířat a výraz
ně vzrostl i počet registrova
ných zemědělských podniků,
zemědělských pracovníků,
myslivců a dobrovolníků.
Svůj podíl na rozšíření
portálu a mobilní aplikace
mezi zúčastněné skupiny má
mimo jiné i Státní zeměděl
ský intervenční fond. Ten loni
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Školní zemědělský podnik ČZU Lány,
květen 2015, ministr Richard Brabec
zahajuje plašení

a znovu i letos rozeslal svým podnikům doporučení, aby
portál i aplikaci využívaly. Pozitivní dopad má také aktivní
zapojení Českomoravské myslivecké jednoty, která mezi
svými členy projekt před loňskou a rovněž i letošní sezonou
podpořila. K postupnému rozšiřování projektu přispěla
i nová, vylepšená aplikace pro mobily a tablety, kterou
MŽP spolu s Českou zemědělskou univerzitou na začátku
letošní sezony sečí spustilo pro veřejnost. Nově také přibyly
profily pro zemědělce a myslivce, kteří od letoška mohli své
pozemky či dobrovolnické akce na nich nahlašovat pro
střednictvím mobilů.

Soutěž o lajky
Pomoc dobrovolníků je pro záchranu zvířat v terénu velmi
důležitá. Proto jsme se
letos rozhodli ocenit ty,
kteří objíždějí i několik
akcí za sezonu. Na
základě dat z webové
ho portálu jsme tedy
vyhodnotili ty nejak
tivnější, kteří měli na
portálu nejvíce lajků
i nejvíce hodnocených
akcí. Soutěž pro dob
rovolníky probíhala od
30. května do 30. červ
na a vítězové získali
tričko s logem SenoSkřivan polní
seč online, svítilnu,
powerbanku, USB klíčenku a externí disk.
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Anketa: Proč si nejčastěji kupujete
v obchodě plastovou tašku?
Změna zákona o obalech z letošního roku přináší obchodníkům od roku 2018 nové povinnosti.
Od začátku roku 2018 mají obchodníci povinnost zpoplatnit
všechny nabízené plastové tašky. To znamená, že už brzy za
každou plastovou tašku v jakémkoliv obchodě zaplatíme.
Cena za tašku bude vždy uvedena na účtence a zákazník
tak bude informován, že plastové tašky nejsou zdarma. Na
mikrotenové sáčky, určené např. pro odnos pečiva nebo
ovoce a zeleniny, se povinnost nevztahuje. Zpoplatnění

všech plastových tašek je jedním z prověřených způsobů,
jak snížit jejich spotřebu a ochránit tak naši přírodu a život
ní prostředí. Nyní je určitě ten správný čas, jak si do ledna
zautomatizovat nošení vlastních tašek, nejlépe látkových,
které déle vydrží. Podle výsledků ankety MŽP je totiž naším
největším problémem zapomínání.

ě s potravinami
Když si koupíte v obchod
kup, děláte to
plastovou tašku na ná
většinou proto, že:

183
hlasů

Nikdy nenosím vlastní tašku.

Plastová taška mě

32

skoro nic nestojí.

hlasů

Zapomenu

2519
hlasů

si vzít svou z domova.

Nemám kam dát svou nákupní tašku,
nikam se mi nevejde.

237
hlasů

39
hlasů

Jedna taška nestačí, mám větší nákupy.
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