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  ÚVOD DO ALTERNATIVNÍCH EKONOMIK 
Spousta otázek 

Jiří Guth 

 

Peníze mají být služebníkem. Mnohde jsou ale pánem – rozhodují, co děláme, co 

čteme, o čem slyšíme. Co se učíme. Ještě více rozhodují v chudších zemích, za vízovou 

hradbou.  Obrat mnoha velkých korporací daleko přesahuje rozpočet nejchudších zemí a 

tím i jejich moc. Na chudých jakoby nezáleží. My ale potřebujeme ekonomii, které na 

lidech, všech lidech záleží.  

 

Nemám velký příběh. Nevím, jak uspořádat celou společnost, jak ji nalákat 

k sebeomezování. V současnosti žádné velké společenství nežije „udržitelně“. Největším, 

o kterém jsem četl a slyšel, je sedmisettisícový Bhútán. Země, kde je zakázáno kouření a 

hudební televizní stanice MTV – a kde bylo otroctví zrušeno až v roce 1956. 

 

Moment - nejsme jako oni? 

Nenechme se svázat dogmaty. Dlouholetí apologeti volného mezinárodního trhu 

mohou za určitých okolností - jen a pouze ve svém vlastním zájmu - znovuobjevit kouzlo 

možných celních bariér. 

 

 Ilona Švihlíková: „…čínská vláda v minulých letech cíleně vytvářela oligopolní 

strukturu trhu tak, aby firmy byly schopné dosahovat úspor z rozsahu, resp. monopolní 

renty a mohly soutěžit s giganty, kteří ale vznikli často minimálně o několik dekád dříve. 

Čína tedy jako late comer musela tuto skutečnost vykompenzovat silným angažmá vlády 

(vlastnictvím hlavních čínských firem, resp. jejich napojením na čínské státní banky).  

 

  Za účelem vyššího zhodnocení často ztrátových devizových rezerv se Čína 

inspirovala u ropných zemí, které již delší dobu provozují tzv. suverénní kapitálové fondy 

(sovereign wealth funds). V roce 2007 založila Čína Chinese Investment Corporation se 

základním kapitálem „pouhých“ 200 mld. dolarů. 

 

 Spojené státy tento krok vyděsil k smrti, a reakce na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Od obav, že Čína přeorientuje své 

portfolio a bude více nakupovat přímé podíly ve firmách, 

a tedy méně americké dluhopisy (což by pro 

Američany znamenalo opravdu značný 
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problém), až po zákon, který zakazuje cizím vládám vlastnit strategicky významná 

odvětví.  

 

 Spojeným státům se dokonce podařilo prosadit agendu suverénních fondů v MMF, 

který hned začal chrlit zprávy o nutnosti transparentnosti těchto fondů. Ukázal se tak 

dobře dvojí metr, který země Západu rády aplikují – dokud to byly ony, kdo v systému 

globální ekonomiky dominoval, tak nutily všechny ostatní provozovat otevřenou liberální 

politiku, která jim pro jejich náskok vyhovovala. Ve chvíli, kdy se situace mění, najednou 

volají po regulativních opatřeních, po nutnosti ochranných zákonů, a vyslovují dokonce  

obavy o budoucnost kapitalismu…“. 

 (zdroj: http://www.denikreferendum.cz/clanek/10148-cina-jako-vzor) 

 

 Jádrem problému ale podle mě nejsou velké banky a korporace, nýbrž 

ekonomický systém a především „ideologie“. Ano, ideologie. Nestyďme se za ni (a 

nenechme se svést fedrováním tzv. věcnosti). Každá ekonomie je politická; nakolik 

můžeme, zvolme si tu svou.  Ale pozor, současný politický systém umožňuje nebo aspoň 

toleruje i pozitivní příklady, které uvidíme dále. S jeho případnou změnou tedy raději jen 

opatrně. I s ohledem na změny systémů předešlé. Co přesně nám vadí? Měňme (jen) to. 

Vadí nám vláda peněz, moc bohatství? Chtějme ekonomiku demokratickou. Vláda 

velkých korporací? Chtějme ekonomiku malou. Globalizace? Chtějme lokalizaci. Ve 

společnosti větší než je širší rodina nebo obec není důvod „stydět“ se používat jako 

prostředníky i peníze a voličské hlasy. Nesmíme ale zapomínat, že jsou stále jen 

služebníky.   

 

 Alternativy 

 K čemu alternativy? Alternativy  tomu, co se učí, propaguje nebo dělá? K lidem, 

firmám nebo myšlenkám? Proč tyto alternativy vlastně hledáme a proč to děláme? Pro 

sebe, pro dobrý pocit, pro čistší svědomí? Nebo pro lidi kolem? Lokalizace (v širším 

smyslu slova, tedy ty naše alternativy) v ekonomice je jako demokracie v politice. 

Nezaručí ideál, ale omezí možnost napáchat větší škody. To není málo.  

 

Nebojme se ale čísel. Kupříkladu potraviny - bylinky a zelenina 

zblízka jsou fajn (farmářské trhy mi pořád připadají příliš jen 

módní, odpusťte), ale rozhodující peníze a hmoty jsou 

v obilí, mase a mléku. Tady mají lokalizační 

alternativy zatím jen pramalý úspěch.  
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Obecně pozor na ukazatele: cílem přece není maximum férových dovozů ze 

zámoří, podobně jako cílem nejsou hory vytříděného odpadu, ale jejich podíl na 

celkovém množství. Zaměřme se na menšinové proudy, aspoň ty přežívající. Zásadní 

koncept by mohl být Schumacherovo „Malé je milé“ (1), především malé ekonomické 

cykly. Rozhodující je oběh, nikoli objem financí. Lokalizace a větší soběstačnost, kdy lze 

využít existující alternativy, ostrovy pozitivní deviace - zkušenosti z podobných ostrůvků 

před Listopadem 1989.  

 

 Nepovede lokalizace a úsilí o větší soběstačnost k izolaci? No a? Co je víc, pokrok 

nebo udržitelnější svět? Nekonečné rozpínání na omezené planetě není trvale možné. Je 

reálně možná kulturní výměna bez obchodu? A co cestování? Je možný návrat k nižší 

míře cestování, ke snížení mobility? Asi ne. Podpora mobility přichází i z Evropské unie. 

Vystoupíme z EU a ze Světové obchodní organizace? Vyšší míra mobility však 

vykořeňuje, zbavuje nás vztahu k místu, ke komunitě. Přináší vyšší mobilita větší štěstí? 

Podle výzkumů jsou šťastnější národy necestující, žijící tradičně. Zásadní otázka tedy 

zůstává: jaká soběstačnost, v čem a v jakém měřítku? Je možná energetická 

soběstačnost? Je volba energetického zdroje individuální volba nebo kolektivní akce? 

I my platíme daně, máme tedy právo na alternativy. I pro nás však platí zákony. Pokud 

alternativám a soběstačnosti nepřejí, snažme se je změnit.  

 

 Rovněž pozor na obecně ekonomický šovinismus. Evropa regionů nemusí být jen 

prázdné heslo. Pokud nelze náhle zněkolikanásobit spotřební daň z uhlovodíkových 

paliv, je možné zvažovat i obchodní bariéry. Pozor však na asymetrii - případné bariéry 

mají být v zásadě oboustranné, jinak je to sobectví. Příkladem může být tzv. sociální 

podnikání, tento trochu módní pojem a někdy i záminka k žebrání (čerpání dotací). 

Větším přínosem je obecně důsledně zvažovat přínosy ekonomické, ekologické i sociální. 

 

Ještě o potravinách 

       Jaká má být zemědělská politika? Kdo o ní má rozhodovat, kdo má mít jak silný 

hlas? Máme podporovat české zemědělce? I Andreje Babiše? Je jeho impérium opravdu 

alternativou? I v zemědělství platí „malé je milé“, ne? Ne všechno „české“ je milé… 

Směřujme k zemědělství podporovanému komunitou (Community 

Supported Agriculture, CSA). Ale pozor, co je to za komunitu? 

Obec nebo EU? Obě? Patrně obě, ne vše lze vypěstovat v 

katastru obce. Co lze tady vypěstovat, to komunitě v 

okolí pomůže. Jak má vypadat alternativní 

zemědělství? Družstvo?                                                                                                  
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 Musejí potraviny cestovat přes celý svět? Anebo jinak: „smějí“, mohou podle nás 

tak cestovat? Evropská jablka do Asie, asijská zpět? Jde to změnit? Ať každý dělá, na co 

(na jakou míru důslednosti) si troufá. Skoro vždycky může dělat víc. Být radikálnější. 

Zkusme projít několik stupňů důslednosti (radikality) na každodenním a příjemném 

příkladu sladkostí: 

 

 Dobrá švýcarská čokoláda umí potěšit mnoho lidí (myslím, že i většinu ekologických 

aktivistů), ale co na to naše svědomí – a životní prostředí? 

 Když čokoláda, tak z Fair trade produkce (a obchodu). Může být skoro tak dobrá jako 

Lindty, Toblerony nebo Cote d´Or. 

 Jak vědí někteří zastánci zdravé výživy, jde to i bez kakaa. Už jste zkusili karobovou 

pomazánku nebo jiné mlsky? 

 Za stejný obnos peněz byste si mohli o něco méně často dopřát karob z biologické 

produkce. 

 Kdo oželí povzbudivé látky z cizích vegetačních pásem, může mlsat třeba med a 

oříšky. 

 Pro podporu opylování i pro lokální ekonomiku doporučujeme med tuzemský. Tu se 

– velmi omezeně, ale přece – shodneme s doporučením (možná hloupých) značek 

kvality či původu a „spotřebitelského nacionalismu“ (kupujte české výrobky). 

 Možno-li z tuzemské produkce vybírat, upřednostníme firmu blízkou nebo ze 

známého kraje. 

 Nejbližší a nejznámější „firmou“ je včelař ze sousedství a … 

 

                                                                                                    …ideál je vlastní včelstvo! 

 

 Družstevnictví   

 Družstva jsou podniky řízené a spravované samotnými pracovníky, respektive 

jejich zástupci. Jedná se o jednu z nejdemokratičtějších struktur podnikání, zejména 

pokud dodržuje zásadu jeden člen družstva - jeden hlas (podle právní úpravy platné 

v ČR tomu tak ale být nemusí). Slavné, nyní už globálně působící španělské 

družstvo Mondragon mělo v roce 2010 přes 83 000 zaměstnanců. 

Ve složité struktuře tohoto podniku má podle dostupných 

informací rozhodující slovo družstvo, složené z několika 

set či tisíc členů. Tento subjekt je ale do značné 

míry uzavřený, tradičně při případném 

přijímání nových členů upřednostňuje 
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Basky. Odhlédneme-li od baskického nacionalismu, co s faktickou globalizací velkých 

družstev jako je toto? V ČR prodává společnost Fagor s.r.o. domácí elektrospotřebiče 

vyrobené v „mondragonských“ továrnách ve Francii, Španělsku a Polsku. Je globálně 

působící družstvo tou pravou alternativou? 

 

 Nejspíš si musíme přiznat, že zlatá éra družstev českých odezněla, družstva se na 

našem území nejvíc rozvíjela zhruba před 100 lety. Mají za sebou úctyhodnou tradici, ale 

možnosti jejího návratu jsou omezené. Dnes v ČR působí výrobní, bytová, spotřební, 

zemědělská a úvěrová družstva. Nově vznikla také družstva „intelektuálská“, byť svou 

povahou vlastně také výrobní: například poradenské a osvětové družstvo Fontes Rerum. 

V Brně vzniklo v roce 2009 vydavatelské a mediální družstvo Kulturní noviny. Vzorem mu 

jsou německé družstevní noviny Die Tageszeitung, které v Berlíně fungují již od roku 

1978. Carsharingové družstvo Autonapůl se právě registruje z původní formy 

občanského sdružení. Zákonná úprava družstev u nás je velmi liberální, přesto je sektor 

z makroekonomického hlediska velmi zanedbatelný. Analýza současné mizérie družstev 

v českých zemích neexistuje, kandidáti na viníka tohoto stavu však jsou: 

 komunisté, 

 kapitalisté, 

 bossové družstevního hnutí, 

 poslanci, 

 my všichni? 

 

Jsme tady, protože, jak praví slogan světového sociálního fóra: Jiný svět je možný. 

To není kupodivu nic samozřejmého. Margaret Thatcherová ve více než pěti stech svých 

projevů hlásala, že alternativa neexistuje (There is no alternative, ve zkratce TINA). Ve 

svém ekonomistickém vidění světa prostě došla k závěru, že k hospodářskému 

liberalismu neexistuje žádná smysluplná alternativa. Že volný trh a globální kapitalismus 

jsou to nejlepší pro jakoukoliv moderní společnost. Vývoj většiny moderních společností 

v posledních třech letech nás opravňuje o tomto názoru důvodně pochybovat. Naštěstí 

jiný svět je možný – pojďme ho společně hledat. 
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JIŘÍ GUTH  
 
Vystudoval ochranu přírodního prostředí a krátce bádal o vývoji vegetace. Docela dlouze 
sloužil na ministerstvu životního prostředí, v současnosti je na volné noze jako ekologický 

poradce a mj. přednáší na několika vysokých školách. Rád čte a píše. Rodák z 
Prahy, ale venkovan – Jihočech - volbou. Je členem a činovníkem Strany 

zelených, ale zajímá ho zelená politika jako taková. Také je členem 
dvou družstev a několika (málo) desítek občanských sdružení. 
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HOSTĚTÍN – ZELENÁ INSPIRACE Z BÍLÝCH KARPAT 
 

Yvonna Gaillyová 
 
 
 V malé obci Hostětín (240 obyvatel) v Bílých Karpatech vznikají od 90. let 20. 
století modelové projekty udržitelného rozvoje. Spolupráce obce, neziskové organizace 
ZO ČSOP Veronica a dalších subjektů začala u stavby kořenové čistírny odpadních vod 
(ČOV) a pokračovala dalšími záměry, zejména v oblasti ovocnářství a energetiky. 
 

 Energetika 

Od roku 2000 je také v provozu centrální obecní výtopna s výkonem 732 kW. Kotel 
ročně spaluje 500–600 tun dřevní štěpky, odpadu z okolních lesů a pil. Na rozvod je 
napojeno více než 80 % domů v Hostětíně. Financování této investice pocházelo ze 
Státního fondu životního prostředí, z nizozemského grantu v rámci jednoho z 
mezinárodních mechanismů ke snižování emisí CO2 České energetické agentury a ze 
zdrojů obce a uživatelů. Majitelem a provozovatelem výtopny je obec Hostětín. Investice 
do výtopny doplňuje tepelná izolace domů, kterou občané postupně provádějí na vlastní 
náklady. Výtopna vyprodukuje za topnou sezonu asi 3 500 GJ tepla a uspoří 1 500 tun 
CO2 ročně. Platby za palivo neopustí region, jako je tomu v případě uhlí, plynu či 
elektřiny, ale jdou obci a místním podnikatelům. V obci je ve srovnání s minulostí 
výrazně čistší vzduch. 

Od roku 2007 je v provozu vzdělávací Centrum Veronica Hostětín. Budova je 
postavena jako pasivní dům se 7–10 × nižší spotřebou energie na vytápění, než mají 
běžné stavby. Základem je silná vrstva tepelné izolace bez tepelných mostů, těsnost 
budovy, řízené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) a využívání tepelných 
zisků ze slunce okny s vynikajícími technickými parametry. Stavba využívá řadu 
moderních i tradičních a přírodních materiálů a technologií – například slaměnou izolaci, 
hliněné omítky, nepálené cihly, dešťovou vodu aj. Ekologicky šetrné je nejen vybavení 
interiérů, ale také provoz, který nese certifikát Ekologicky šetrná služba. Centrum nabízí 
zázemí nejen pro vzdělávání, ale také ubytování. Výstavba budovy byla příkladem 
unikátní spolupráce mnoha partnerů na přípravě, financování i realizaci stavby. Po 
výstavbě pasivní veřejné budovy Centra Veronica Hostětín, i v souvislosti s rostoucím 
zájmem společnosti o řešení environmentálních problémů, došlo k 
výraznému nárůstu zájemců o příklady dobré praxe v Hostětíně – 
nyní se jedná o více než 5 000 návštěvníků ročně. 

V devíti hostětínských domácnostech je ohřev 
vody v elektrických bojlerech nahrazen ohřevem 
slunečním. Svépomocné montáže 
solárních systémů probíhaly od roku 
1997 v rámci programu Slunce pro Bílé 
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Karpaty. Roční úspory energie z fosilních zdrojů dosahují asi dva tisíce kWh na jedno 
zařízení, tedy více než čtvrtinu roční spotřeby elektřiny průměrné domácnosti. 
Velkoplošný solární kolektor na moštárně s plochou 36 m2 má absorbér se selektivním 
povrchem TiNOX. Zajišťuje zásobování moštárny a seminárního centra teplou vodou a 
lze jej použít i na přitápění. Byl instalován v roce 2001 ve spolupráci s rakouskou a 
lucemburskou organizací. Ročně dodá 12–13 tisíc kWh.  Na průčelí budovy Centra 
Veronica je od roku 2009 fasádní kolektor se selektivním povrchem o ploše 22 m2, který 
za rok dodá 6–7 tisíc kWh. 

Energie slunce se využívá i pro výrobu elektřiny. Fotovoltaická elektrárna na 
moštárně se skládá ze 40 polykrystalických panelů o výkonu až 220 W. Úhrnný 
instalovaný výkon je až 8,8 kW. Panely mají sklon 45° a jihovýchodní orientaci 36°. Jejich 
celková plocha činí 64 m2. Investorem elektrárny, která ročně vyrobí cca 7 tisíc kWh, je 
Nadace Veronica. V roce 2009 byla postavena velkoplošná fotovoltaická elektrárna nad 
výtopnou o úhrnném instalovaném výkonu 51,4 kW. Elektrárna se skládá z 234 panelů o 
výkonu až 220 W. Jde o první český příklad společné investice nadací (Nadace 
Partnerství, Nadace Veronica, Nadace české architektury) a obce (Hostětín). Díky 
využívání solárních technologií přispěje Hostětín ke snížení emisí CO2 přibližně o 100 tun 
ročně. 

   V roce 2006 proběhla obnova veřejného osvětlení spočívající v instalaci 
nejmodernějších svítidel, která snížila spotřebu elektřiny nejméně o čtvrtinu a efektivně 
eliminovala světelné znečištění oblohy. Svítidla a zdroje nejen pro pouliční osvětlení, ale i 
pro novou budovu Centra Veronica Hostětín poskytla darem firma Philips Lighting. 

 

   Další projekty 

Komunální kořenová ČOV je v provozu od července 1997. Byla první svého druhu 
nejen na území CHKO Bílé Karpaty, ale i na východní Moravě. Její zprovoznění odstranilo 
dlouholetou stavební uzávěru kvůli ochrannému pásmu vodárenské nádrže Kolelač a 
umožnilo rozvoj obce. Toto ekologicky šetrné řešení nezbytné komunální infrastruktury v 
praxi otevřelo nový směr uvažování o budoucnosti nejen Hostětína. Základem ČOV je 
umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami (rákos obecný či chrastice rákosovitá). 
Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které 
rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí. Zařízení, které splňuje všechny náročné 
požadavky na čištění odpadních vod, vyžaduje pouze jednoduchou pravidelnou údržbu a 
má velmi malé provozní náklady. Dnes plní i funkci vzdělávacího biocentra. 

Od roku 1995 je v Hostětíně jedno z center Občanského 
sdružení Tradice Bílých Karpat (TBK) zaměřeného na 

záchranu a využití starých krajových odrůd ovoce a na 
podporu tradičního ovocnářství. Na podzim 1998 

byla na zahradě usedlosti zakoupené Nadací 
Veronica obnovena stará dřevěná sušírna 
ovoce, která se zachovala jako poslední z 
původních deseti v obci. Během sezony 
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usuší pro zájemce z Hostětína a okolí asi 4,5 tuny ovoce. Od podzimu 2000 je v provozu 
moštárna pro výrobu nefiltrovaných šťáv z krajových odrůd ovoce s výrobní kapacitou 
300 tun jablek. Investici umožnila finanční a technická podpora lucemburských partnerů 
– nadace Hëllef fir d’Natur a Ministerstva životního prostředí. Moštárnu vlastní Nadace 
Veronica a provozuje ji Tradice Bílých Karpat s.r.o. Většina produkce dodávané na trh v 
celé ČR je v kvalitě BIO (Produkt ekologického zemědělství) a sortiment se rozšiřuje o 
další zajímavé směsi (červená řepa, máta, zelený čaj, zázvor, rakytník) a sirupy (černý bez, 
máta, konopí, rooibos). V roce 2007 kapacitu moštárny posílila investice do nové lisovny, 
technologie pasterizace a skladování, v roce 2011 byla kompletně obnovena plnící linka a 
moštárna začala používat nový typ skleněných lahví se šroubovacím uzávěrem. Vzhledem 
ke kolapsu systému vratných lahví v Česku však už bohužel jen jednorázových.  

Na historicky, pohledově či jinak význačných místech v okolí Hostětína se od roku 
2002 nachází 15 soch vytvořených v rámci česko-slovenského sochařského sympozia. 
Některé z nich propojuje místní značená stezka. 

 
Co přinesly projekty v Hostětíně 

Ojedinělost Hostětína v měřítku České republiky spočívá v komplexnosti, 
koncentraci modelových projektů, jejich vzájemné provázanosti a funkčnosti v životě 
běžné obce. Zkušenosti z pravidelně monitorovaných projektů jsou prostřednictvím 
exkurzí a vzdělávacích akcí předávány veřejnosti. V roce 2008 vznikla analýza 
modelových projektů s názvem „Co přinesly projekty v Hostětíně?“. 

Formule udržitelného rozvoje prochází napříč vizemi a koncepcemi, ale jen velmi 
ojediněle nachází konkrétní podobu v každodenní praxi. Cílem analýzy modelových 
projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně je popsat jejich environmentální, ekonomické 
a sociální přínosy a problémy, a přinést tak argumentaci a konkrétní příklad aplikace 
konceptu udržitelného rozvoje. 

Analýzu modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně zpracoval Trast pro 
ekonomiku a společnost – český nezávislý think-tank, s využitím rešerší dostupné 
literatury, osobních rozhovorů a dat obce Hostětín, ZO ČSOP Veronica a dalších subjektů. 
Vzhledem k neexistenci jednotné, komplexní a srozumitelné metodiky byla pro účely 
analýzy sestavena vlastní metodika, inspirovaná knihou B. Moldana „Indikátory trvale 
udržitelného rozvoje“ (1996). Analýza pracuje s tzv. prvky udržitelnosti, které nejsou tak 
exaktně formulované, měřitelné a verifikovatelné jako indikátory udržitelného rozvoje. 
Jsou však konkrétnější a dají se vztáhnout na mikroúroveň. V ekonomickém pilíři se 
zabývá mj. napojením projektů na místní ekonomiku, a to pomocí zmiňovaného 
nástroje zvaného lokální multiplikátor. Ukazuje například, že 
moštárna z každé přijaté koruny vygeneruje v regionu dalších 
63 haléřů, výtopna na dřevní štěpku dokonce 1,30 Kč (z 
celkových možných 2 Kč – více viz Kutáček, 2007). 
V environmentálním pilíři je potřeba vyzdvihnout 
záměrný koncept a cíl všech 
modelových projektů v Hostětíně, 
kterým je směřování k energetické 
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soběstačnosti a maximálnímu využívání obnovitelných zdrojů. 

Lze upozornit také na klimatické souvislosti, mezi jinými výpočet úspor emisí oxidu 
uhličitého, který by měl vzhledem k problému globální klimatické změny zajímat 
nejenom úroveň státní, ale také všechny nižší úrovně – regiony, obce, instituce, 
jednotlivce. V případě Hostětína jsou úspory zobrazeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1   Úspory v Hoštětíně 

Projekt Přibližné úspory emisí CO2 v tunách 

Kořenová čistírna 12 

Solární systémy 113 

Biomasová výtopna 1092 

Šetrné osvětlení 2 

Celkem 1219 

 

Shrnující kapitola analýzy v Tabulce 2 přináší přehled dopadů celého komplexu 
modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně. Uvádí prvky udržitelného 
rozvoje, společné všem či většině projektů. 

Tabulka 2    

Ekonomické prvky Sociální prvky Environmentální prvky 

 tok financí v regionu - 
generované nákupy 

 příjmy pro obec a stát 
z daní právnických a 
fyzických osob – ve 
srovnání s jinými faktory 
nepříliš významné 

 efektivní využití místních a 
přírodních zdrojů - 
biojablek, dřeva, sluneční 
energie, dešťové vody ad. 

 úspora elektřiny a energie 

 změna spotřebních vzorců 
(biomošt, užívání sluneční 
energie, biomasy, 
zateplování ad.); rozvoj 
trhu s místními produkty 
(regionální značka Tradice 
Bílých Karpat) 

 vzdělání a osvěta – přes 5000 
návštěvníků akcí Centra Veronica 
Hostětín ročně 

 vznik pracovních míst – pohybuje 
se mezi 8-10 úvazky, místní 
pracovní místa, uplatnění 
vysokoškolsky vzdělaných a 
znevýhodněných osob 

 propagace regionu a obce - 
modelový příklad pro ostatní 
regiony 

 participace občanské společnosti 
– místní akce, spolupráce spolků 

 svépomoc/práce dobrovolníků 

 růst počtu obyvatel obce 

 ochrana veřejného zdraví – 
zlepšení stavu ovzduší ad. 

 spokojenost s projektem 

 ochrana biodiverzity – 
záchrana starých odrůd 
ovocných dřevin, biotop 
kolem kořenové čistírny 
ad. 

 ochrana klimatu – viz 
tabulka níže 

 efektivní využívání 
energie a náhrada 
energie z fosilních zdrojů 
energií z obnovitelných 
zdrojů 

 ochrana životního 
prostředí (ovzduší, půdy, 
vody) 
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PENĚZŮM NA STOPĚ 
Jak měřit lokální ekonomiku - Lokální multiplikátor 

 
Stanislav Kutáček 

 
 
 

Ekonomiku si můžeme představit jako vědro. Peníze do něho tečou 
z nejrůznějších zdrojů jako voda. Ekonomika je ale děravé vědro – peníze z ní také 
utíkají, jak je lidé a firmy utrácejí mimo svoji místní ekonomiku. V zásadě jsou dva 
způsoby, jak takovou ekonomiku povzbudit: přilévat „vodu“, nebo ucpat díry. Výdej 
jednoho člověka je příjmem jiného, a je důležité, kdo je tím druhým. Pokud to je místní 
podnikatel, lze předpokládat, že peníze se v místní ekonomice ještě „otočí“ a přinesou 
další užitek. Je-li tímto příjemcem ale pobočka nadnárodního maloobchodního řetězce 
nebo internetový obchod se sídlem kdesi daleko, je více než jisté, že peníze, které u nich 
utratíme, nenávratně odtečou z místní ekonomiky pryč. 
 
 

Historie lokálního multiplikátoru (LM3) 

Lokální multiplikátor informuje o koloběhu peněz v místní ekonomice, pomáhá 
také popsat míru lokalizace místní ekonomiky. Ukáže nám, nakolik se peníze, které 
organizace či jiná ekonomická jednotka vydá, otočí v regionu a kolik jich nenávratně 
utíká mimo region. Umožňuje nám ukázat, jak upravit svoje aktivity, aby více prospívaly 
místu a regionu, kde žijeme. Je sestaven tak, aby se dal využívat i pro sledování malé 
organizace, podniku nebo obce v místní ekonomice.  

 
S myšlenkou multiplikátoru jako makroekonomického ukazatele přišel ve 20. 

letech minulého století slavný anglický ekonom John Maynard Keynes. Jeho ekonomická 
teorie byla reakcí na Velkou krizi. Tvrdil, že čekat na to, až se ekonomika z krize uzdraví 
sama jen pomocí samovolně fungujících tržních mechanismů, je nezodpovědné. 
Navrhnul ekonomickou politiku, která připouštěla zásahy státu a vlády. Součástí této 
politiky bylo také využívání efektu multiplikace. K efektu multiplikace dojde, když změna 
ve výdajích způsobí neproporcionální změnu v celkové poptávce. Tím se pomůže 
k oživení ekonomiky. 
     

Původně byl multiplikátor využíván ke studiu národní 
ekonomiky, např. vlivu vládních výdajů. New Economics 
Foundation v Londýně myšlenku multiplikátoru 
upravila pro měření dopadu firem, neziskových 
organizací a úřadů na místní ekonomiku. 
V roce 2002 vydala NEF příručku, ve 
které shrnula svoje 
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 zkušenosti s desítkou pilotních projektů měření LM3 ve Velké Británii.1 
 
 
K čemu je LM3 dobrý a jak se počítá? 
 
Samotný LM3 je pouze indikátor – číslo od jedné do tří. Samo o sobě nic nezmění. 

Může ale poodhalit zajímavé souvislosti. Hlavním smyslem lokálního multiplikátoru není 
pouze „akademické“ výzkumné cvičení. Poznání souvislostí mezi strukturou výdajů dané 
organizace a dopadem na místní ekonomiku by mělo vést ke konkrétním úpravám 
chování, které bude více podporovat rozvoj města či regionu. Velký význam má to, kde 
utrácíte své peníze vy osobně, váš zaměstnavatel, váš obecní úřad. Pomocí LM3 můžete 
lidem ukázat tuto jednoduchou souvislost: pokud budou více utrácet u místních firem, 
povzbudí tak ekonomiku regionu. Úředníci místní samosprávy možná pochopí, že 
nerozvážným povolováním vzniku supermarketů a hypermarketů dělají ekonomice 
svého správního území medvědí službu. A třeba začnou uvažovat o možnostech, jak 
podpořit udržení a vznik menších, v místě zakotvených firem. 

Vezměme si malou firmu s ročním obratem jeden milión korun. Tato firma utratí 
450 tisíc korun ročně v místě. Navíc její dodavatelé utratí v místní ekonomice průměrně 
40 % svých příjmů. Z příjmů od naší firmy to je tedy 180 tisíc korun. Celkový příjem pro 
místní ekonomiku je tedy 1,63 miliónu korun (1 000 000 + 450 000 + 180 000). Pokud 
toto číslo vydělíme vstupním obratem firmy, dostaneme hodnotu lokálního 
multiplikátoru 1,63. Každá koruna, kterou naše firma vydělá, přinese místní ekonomice 
1,63 korun, tedy 63 haléřů navíc. 

Čistě matematicky nemůže být LM3 nižší než 1,00 a vyšší než 3,00. Pokud ale 
vezmeme v úvahu, že jednotlivci i organizace utratí zhruba 30 % na daních (což nejsou 
místní útraty), pak se u silné místní ekonomiky dostaneme jen na hodnotu 2,20. U 
skomírající ekonomiky se bude LM3 blížit hodnotě 1,00. 

 
 
Moštárna Hostětín 

Moštárna v Hostětíně od roku 2000 produkuje kvalitní jablečné mošty z převážně 
místních jablek. Její provozovatelé se pomocí LM3 chtěli dozvědět více o 

dopadech provozu moštárny na okolní ekonomiku. Ta byla 
vymezena jako 25 km okruh kolem Hostětína, zahrnovala tedy 

i slovenskou část a sahala až na okraj Zlína. 

Roční výdaje Moštárny TBK s.r.o. činily 1 847 168 
Kč. Jejich struktura byla následující: 

 
Místní výdaje celkem: 671 379 korun 
 

                                                      
1
 Příručka je zdarma ke stažení na adrese http://www.pluggingtheleaks.org/. Český překlad připravuje k vydání Trast 

pro ekonomiku a společnost (www.thinktank.cz) 
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    zaměstnancům:      360 767 korun 
         dodavatelům:      310 612 korun 
Ne-místní výdaje celkem:      1 151 367 korun 
      Podíl místních výdajů:      36 % 
 

Zjišťujeme tedy, kolik výdajů z celkových výdajů bylo utraceno ve stanoveném 
regionu. Nejjednodušší způsob, jak to zjistit, je vypsat si hlavní dodavatele firmy (tak, 
aby výdaje u nich vynaložené tvořili alespoň 80 % celkových výdajů zkoumané firmy) a 
podle adres sídla dodavatelů rozhodnout, zda se nacházejí ve stanovém regionu či 
nikoliv. 
 

Sečteme-li místní a ne-místní útraty, dostaneme 1 822 747 korun. Když tento 
součet porovnáme s celkovými výdaji (1 847 168 korun), vidíme rozdíl 24 421 korun. 
Tato částka byla zaplacena drobným dodavatelům. Jelikož víme, že podíl místních výdajů 
činil 36 %, můžeme předpokládat, že i z oněch 24 421 korun bylo 36 % utraceno v místě 
(36 % z 24 421 = 8 792 korun). Získanou sumu přičteme k celkovým lokálním výdajům 
(671 379 + 8 792) a získáme celkové místní výdaje 680 171 korun. Celkové místní výdaje 
byly tedy 680 171 korun. Celkové ne-místní výdaje dosahují 1 166 996 korun. 
 

V posledním, nejnáročnějším kroku, je třeba zjistit, kolik svých výdajů dodavatelé 
Moštárny TBK utratí v „našem“ regionu a kolik mimo něj. Bylo třeba vytvořit dotazníky a 
spolu s průvodními dopisy je rozeslat dodavatelům. I když měla Moštárna v roce 2006 
pouze deset hlavních dodavatelů, nebylo jednoduché získat jejich odpovědi. Nakonec se 
podařilo získat zpět osm dotazníků z deseti. Celkové místní výdaje ve třetím kole činily 
dle výsledků dotazování 461 523 korun. Výpočet LM3 je nyní již snadný: LM3 = 
(1 847 168 + 680 415 + 461 523) : 1 847 168 = 1,62. 
 

Lokální multiplikátor pro hostětínskou moštárnu v roce 2006 dosáhl hodnoty 
1,62. To znamená, že každá koruna vydaná lokálně přinesla místní ekonomice navíc 
dalších šedesát dva haléřů. Největší výdajovou položku moštárny (20 % z celkových 
výdajů) tvořily mzdy místním zaměstnancům. Druhou nejvyšší výdajovou položkou byla 
platba nájmu Nadaci Veronica do Brna (19 % veškerých výdajů), která sice odešla z 
regionu, ale ve třetím kole se do regionu z 50 % vrátila. Právě ze struktury výdajů 
moštárny TBK s.r.o v roce 2006 můžeme pochopit, proč je hodnota lokálního 
multiplikátoru relativně nízká.  

 
Hlavními dodavateli moštárny jsou producenti BIO-jablek. 

Protože výkupní ceny jablek byly v roce 2006 v zahraničí (např. 
v Německu) vyšší, nebylo pro moštárnu snadné sehnat 
místní dodavatele. Ku příkladu největší místní pěstitel 
BIO-jablek prodával jablka do Německa za lepší 
výkupní ceny. Dodavatelem BIO-jablek pro 
moštárnu v Hostětíně tak byl 
zemědělský podnik na slovenské 
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straně Bílých Karpat. Výdaje na jablka z této farmy tvořily třetí nejvyšší výdajovou 
položku – 18 % veškerých výdajů. Tato farma se nachází asi 10 km za hranicí námi 
vymezeného regionu pro výpočet LM3. Tudy peníze z námi určeného regionu tedy 
odtekly, jakkoliv ne příliš daleko. Pokud bychom tuto farmu započítali jako místní (a bylo 
by to logické), lokální multiplikátor by potom vyšel 1,80 a podíl místních výdajů 
moštárny by činil 55 %. To je hodně, vezmeme-li v úvahu poměrně malé území, které 
jsme označili jako „místní“. 
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Horní mlýn (2002-8), působí v Místní akční skupině Moravský 

kras. Zakládal a stále vede carsharingové sdružení 
Autonapůl (2002 - dosud). Na Fakultě sociálních studií 

MU vyučuje předmět Ekonomie a životní 
prostředí. Finanční ředitel, později výkonný 

ředitel Ekologického právního servisu, od 
léta 2008. 
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PERMAKULTURNÍ ZAHRADY 
 

Helena Vlašínová 
 
 
 

Permakulturní zahrady lze obecně charakterizovat jako zahrady, které jsou 
promyšleně navrhovány tak, aby uspokojily potřeby lidí a umožnily jim zvýšit jejich 
potravinovou soběstačnost, ale zároveň neohrozily život ostatních organizmů.  

 
Za koncept permakultury, kterou představil jako „integrovanou vědu o designu 

lidských sídel“ (3) dostal v roce 1982 její zakladatel Bill Mollison alternativní Nobelovu 
cenu. K nám se permakultura dostala díky Karolu Končkovi, který byl spoluzakladatelem 
mezinárodní organizace Permakultura (CS) v roce 1997. Permakultura je založena na 
spolupráci s přírodou(1). Jejím základem jsou tři etické principy. Péče o lidi je tu dávána 
na stejnou úroveň jako péče o zemi, třetí princip spočívá v udržení této křehké 
rovnováhy, tedy spravedlivých podílů. Původně byla permakultura (z angl. „permanent 
agriculture“) systémem navrhování trvale udržitelných lidských sídel a zemědělství, ale 
díky dynamickému vývoji se v současné době může aplikovat prakticky na všechny 
oblasti lidského života. Permakultura je tedy v širším pojetí ekologie aplikovaná na 
lidskou společnost. Spojuje zdravý „selský rozum“ a zkušenosti předků s moderními 
technologiemi. Její předlohou je stabilizovaný rozvinutý ekosystém, kde převládají 
vztahy spolupráce nad konkurenčními vztahy. Permakulturu tedy není možno redukovat 
jen na obhospodařování půdy, nicméně v tomto příspěvku se soustředím jen na 
vymezenou část, která je v prostředí Jižní Moravy spojována s permakulturou nejčastěji, 
tedy permakulturní zahrady.  

 
 

Hlavní charakteristiky permakulturní zahrady: 
 
1. Na rozdíl od klasických zahrad, které v poslední době stále více slouží hlavně 

k relaxaci, takže často jen rozšiřují obytný prostor, od kterého se očekává dokonalá 
přehlednost a „uklizenost“, permakulturní zahrada je založena především na užitkových 
rostlinách a očekává se od ní výnos a to nejen ve smyslu uspokojení potřeb člověka, ale 
zároveň i uspokojení potřeb dalších organizmů sdílejících prostor zahrady. Tedy není to 
jen zahrada s vymezeným užitkem (např. zelinářská) ale s komplexním 
užitkem (zahrnuje např. aromatické rostliny, rostliny poskytující 
pyl a nektar, keře poskytující plody včetně planých, stromy 
poskytující plody, ale i stromy poskytující pruty jako 
stavební materiál, krmivo, topení apod.). Zároveň je tu 
prostor i pro relaxaci, poučení a plnohodnotný 
život. Výnosem není tedy jen úroda. 
  

2. Klasické zahrady vyžadují 



20  

 

poměrně hodně energie, jejíž převážná většina pochází z neobnovitelných zdrojů. Jejich 
ústřední prostor je často tvořen trávníkem, který vyžaduje přípravu půdy, setí, opětovné 
sečení, hnojení, zavlažování a udržování v bezplevelném stavu, často s využitím 
mechanizace a chemikálií, které jsou založeny na neobnovitelných zdrojích energie. 
Permakulturní zahrady vyžadují především promyšlenou koncepci a na počátku energii 
k vytvoření struktur a k jejich vzájemnému propojení, ale po založení vyžadují jen 
minimální péči. Je možné je obhospodařovat výhradně za použití obnovitelných zdrojů 
energie (práce lidí a zvířat, spolupráce s přírodními organizmy). 
 

3. Ústřední hodnotou klasické zahrady je její estetická úroveň, mnohdy spojená 
se značnými investicemi. Naproti tomu v permakulturní zahradě je nad estetiku 
povýšena etika, tedy důležitost úkrytů a potravy pro volně žijící živočichy. Je tu vyčleněn 
prostor pro tzv. „divočinu“. Permakulturní zahrada využívá přírodních vzorů a rozšiřuje 
délku okrajů, protože okrajová společenstva jsou díky širší škále mikroklimatických 
podmínek mnohem bohatší a tím i stabilnější.  

 
4. V permakulturní zahradě je mnohem větší úsilí věnováno posílení vztahů mezi 

prvky než jednotlivým prvkům. Snad nejvýraznější je to v péči o půdu, která je založená 
na pochopení souvislostí a respektování přírodních zákonitostí. Pokud by půda 
přechodně zůstala odkrytá, využívá se mulčování (nastýlání organickou hmotou), které 
chrání vlhkost, udržuje půdu kyprou, podporuje půdní život a zabraňuje erozi. 
Preventivně se odhalení půdy zabraňuje hlavně výsevem a výsadbou meziplodin, 
pěstování rostlin ve smíšených kulturách a zeleným hnojením. 

 
5. Permakulturní zahrada je založená na rozmanitosti. Místo monokultur zde 

najdeme smíšené kultury a polykultury, které nevyčerpávají jednostranně půdu, snižují 
nebezpečí přemnožení škůdců i únavy půdy a chrání půdu před erozí tím, že rostliny 
kontinuálně pokrývají půdu, jak již bylo zmíněno výše. 

 
6. Permakulturní zahrada nevytváří odpad, naopak je místem, které propojuje 

obydlí s venkovním prostorem a mnoho potenciálních odpadů z domácnosti i provozu 
pozemku zde nachází opětovné využití. Příkladem může být využití tzv. „šedé“ vody 
z koupelen na zalévání, využití kartonů a papíru k mulčování, využití větví z prořezávky 
k vymezení záhonů a jako výplně vysokých záhonů, využití pneumatik k vytvoření jezírek, 
zabránění erozi půdy apod., využití sklenic a lahví od nápojů k zavlažování, výrobě 

plašítek i drobných staveb a samozřejmě i využití kuchyňských 
zbytků ke kompostování. K ucelenému cyklu často patří i 

kompostovací toalety, ideální je i zapojení užitkových 
domácích zvířat.  

 
7. Na permakulturní zahradě je 

využíváno postupných a pozvolných 
řešení, aby při zpětné vazbě stále 
bylo možno postupy korigovat a 
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neosvědčené případně měnit. Při jejich navrhování dochází k propojení cenných 
zkušeností a tradic našich předků s nejnovějšími vědeckými poznatky. Celá její koncepce 
je založená na vzoru fungujícího ekosystému. Není zde využíváno šablon, vždy je 
postupováno na základě schopnosti pozorovat a učit se. Každá permakulturní zahrada je 
tedy originálním řešením a neustále se vyvíjí. 

 
8. Permakulturní zahrada využívá systém tzv. „stohování“ – tedy umisťování 

prvků na sebe, což se projevuje hlavně maximálním využitím vertikálního prostoru. Má 
minimální potřebu energie, je založena na spolupráci s přírodou, ne na boji s ní.  
 

9. Na permakulturní zahradě je cílem přírodní rovnováha, založená na toleranci 
k volně žijícím živočichům i k planým rostlinám, z nichž je většina využívána v kuchyni 
nebo v domácí lékárně. Překvapivou může být tolerance vůči plevelům, u kterých jsou 
kromě léčivých vlastností a možnosti uplatnění v kuchyni ceněny i schopnosti kumulovat 
minerály a podílet se na tvorbě půdy. Samozřejmě pod kontrolou regulačních 
mechanizmů. Podobně je to s tolerancí vůči živočichům, kde je využíváno jejich funkce 
v ekosystému a přírodních kontrolních mechanizmů. 

 
Každý permakulturní projekt, ať už jde jen o zahradu, což je spíše výjimka, nebo o 

lidské sídlo, případně osadu nebo region apod., usiluje o omezení vstupů na minimum, 
tedy o co největší soběstačnost a zároveň i o minimalizaci odpadů. Prostředkem k tomu 
je propojení jednotlivých prvků systému tak, aby výstup jednoho byl zároveň vstupem 
pro druhý. Není to ale rozhodně snaha uzavřít se před světem. Síla tohoto systému je 
totiž, podobně jako v přírodě, umocněna propojením s dalšími podobnými systémy. 
Nejde zde jen o výměnu a uplatnění produktů a přebytků, ale i sdílení zkušeností, 
případně semen a sadby a vzájemná pomoc při realizaci. Pro komunikaci je v současné 
době možno využít především www.permakultura.cz, kterou provozuje organizace 
Permakultura (CS). Vzniká zde mapa uživatelů a díky výměně zkušeností, která se 
postupně rozšiřuje, vzniká síť lidí, kteří sympatizují s myšlenkami permakultury. Diskuze 
jsou otevřené všem zájemcům, připojit se může kdokoliv, členství v organizaci není 
rozhodně podmínkou. V současné době je v Jihomoravském kraji toto propojení lidí 
posíleno i česko-rakouským projektem Přírodní zahrady bez hranic, v rámci kterého se 
tito lidé setkávají na různých seminářích, exkurzích, konferencích nebo při příležitosti 
vyhlašování ukázkových přírodních zahrad. Není náhodou, že jednu z prvních plaket 
Ukázková přírodní zahrada získala ukázková permakulturní zahrada Rozmarýnek 
(detašované pracoviště školského zařízení pro environmentální 
vzdělávání Lipka), prostřednictvím které se myšlenky 
permakultury šíří již od roku 1998 (www.lipka.cz). Přírodním 
zahradám bylo věnováno také číslo 3/2010 
permakulturního časopisu Klíčová dírka. I když 
permakulturní zahrady splňují kriteria přírodní 
zahrady (bližší informace je možno 
získat na www.veronica.cz), 
neznamená to, že všechny přírodní 
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zahrady bychom mohli označit jako permakulturní. Přírodní zahrady nejsou vždy 
intenzivně využívané, samozásobitelství je zde často jen okrajovou činností. Je zajímavé, 
že v současné době se u nás a v okolních postkomunistických zemích na 
samozásobitelství většina společnosti dívá jako na přežitek socializmu a činnost pro 
sociálně slabší vrstvy a jedince, například důchodce. V zahradách převládá důraz na 
estetiku, relaxaci, případně sportovní a společenské využití. Paradoxně v západním světě 
se samozásobitelství naopak stává stále populárnějším, hlavně pro lidi vysokoškolsky 
vzdělané (2). Při příležitosti EUPC (Evropské permakulturní konvergence), které se konaly 
několikrát v České republice, byly pořádány i exkurze do okolí. Zahraniční lektoři při tom 
obdivovali to, co považujeme u nás za samozřejmost, že se tu na vesnicích dědí 
z generace na generaci znalosti o hospodaření, že si lidé pěstují zeleninu, ovoce, 
brambory a obilí, chovají slepice, králíky nebo dokonce prasata, kozy apod.  
 

Nicole Foss, významná anglická vědecká pracovnice, zabývající se dlouhodobě 
stavem neobnovitelných zdrojů energie vyjádřila pochybnosti o udržitelnosti své země 
vzhledem k její vysoké energetické závislosti na neobnovitelných zdrojích energie na své 
přednášce „Širší kontext finanční, ekonomické a energetické krize a její dopady na 
financování základního výzkumu“, která se konala v březnu 2011 v Brně. Podle jejího 
názoru je na tom Česká republika mnohem lépe právě díky většímu podílu 
samozásobitelství (podle jejích průzkumů si až 50 % lidí u nás část potravin získává 
samozásobitelsky). Sama si koupila farmu v Kanadě, kde se hodlá se svým mužem 
věnovat samozásobitelství. Permakulturní zahrady pokládá za velmi dobrý způsob, jak 
zmírnit dopady nadcházející energetické krize.  

 
V evropském měřítku je pociťována potřeba využití samozásobitelství především 

ve městech, proto vznikají projekty jako je např. Projekt TTT (Totnes Transition Town) 
pod vedením Roba Hopkinse, který byl oficiálně spuštěn v září 2006 nebo projekt EVA-
Lanxmeer 1993 pod vedením permakulturní designérky Marleen Kaptein. Bylo by velmi 
přínosné, kdyby projekt hrdě nazvaný Brno – Zdravé město zahrnoval také podporu 
možnosti samozásobitelství.  
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HELENA VLAŠÍNOVÁ  
 
Působí v oboru biologie rostlin na AF MENDELU v Brně. Jako odborná lektorka se podílí 
na kurzech permakultury a v projektu Přírodní zahrady bez hranic. Je 
redaktorkou časopisu Klíčová dírka a autorkou knihy Zdravá 
zahrada (ERA 2006).  
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BRNĚNSKÉ BIOKLUBY, BIOBEDÝNKY A BIOSPIŽÍRNY 
 

Kateřina Rezková 
 
 

 
Ekologické zemědělství přináší takové potraviny, které jsou zdravější pro nás i 

krajinu. Při jejich produkci se nezatěžuje půda, voda a vzduch chemií, napomáhá se 
obnovovat rozmanitá a zdravá krajina. Znamená i ohleduplné nakládání 
s hospodářskými zvířaty. Možnost kupovat potraviny ekologicky pěstované již máme, 
můžeme však jít dále a dbát, aby byly nejen zdravé a čerstvé, ale v blízkosti pěstované. 
Přidejte se k bioklubu ve svém městě. Nebo třeba založte bedýnkový spolek. Najděte si 
svého farmáře. 
 
 

Biokluby 
 

Biokluby jsou neformální sdružení lidí, kteří nakupují biopotraviny, převážně 
čerstvou biozeleninu, přímo od ekologického zemědělce. Ten ji většinou přiváží na 
smluvené distribuční místo, kde ji převezme buď jeden člen bioklubu a dále 
zprostředkuje ostatním, nebo si ji zde členové bioklubu přijdou nakoupit v daném 
časovém rozmezí. Jde o formu přímého prodeje biopotravin, která je ideálně výhodná 
jak pro ekozemědělce, tak pro spotřebitele. Ekozemědělec má zajištěn odbyt za cenu, 
kterou si stanovuje sám. Spotřebitelé získají čerstvé biopotraviny, o kterých přesně vědí, 
odkud jsou. Dlouhodobě v Brně fungovalo několik bioklubů, jejich počet narostl v 
uplynulých třech letech, kdy začaly vznikat speciální formy bioklubů tzv. bedýnkové 
systémy. Jejich členové dostávají zpravidla jednou týdně bedýnky sezónní biozeleniny, 
jejichž obsah určují provozovatelé bioklubů.  

 
 
Nejdéle fungujícím bioklubem v Brně je bioklub při Hnutí DUHA, kam každý pátek 

jezdívá prodávat svou bioprodukci ekozemědělec z Vysočiny. Bioklub navštěvuje 
přibližně 70 lidí. Je možné objednat si zejména některé nedostatkové zboží dopředu 
nebo nakoupit volně přímo na místě. Kromě biozeleniny jsou k mání také produkty z 
kravího a kozího mléka, vajíčka, mrkvová šťáva, kvašená zelenina, jablečné mošty, 
povidla apod. Pro prodej je vyhrazen speciální prostor.  
 

Nověji funguje bioklub Ekokoza, který každé pondělí 
dodává na smluvené místo členům výrobky z kozího mléka. 
Velmi úspěšný bioklub je BioBanka Hnutí Brontosaurus, 
která byla založena v roce 2007. Lze přes něj získat 
jak čerstvé, tak trvanlivé biopotraviny. 
Provozovatelé se pokouší shánět co 
nejlokálnější produkci. K objednávání 
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využívají počítačovou aplikaci, která je dostupná z internetu. Zboží se vydává dvakrát 
týdně.   

 
 
Biospižírny 

 
Další speciální formou bioklubů jsou tzv. biospižírny, donedávna nazývané spíše 

potravinové banky. Termín „potravinová banka“ je ovšem vyhrazen a chráněn pro formu 
humanitární pomoci, proto došlo ke změně v pojmenování. Skrze biospižírnu si mohou 
členové bioklubu nakoupit také trvanlivé biopotraviny, které jsou objednávány přímo u 
výrobců ve velkých baleních. Může být virtuální, tj. po dodání objednávky si členové 
bioklubů ihned vše rozdělí dle svých objednávek, nebo skutečná, tj. existuje sklad 
potravin, kam si členové chodí nakupovat ve stanovených dnech a hodinách. Často také 
členové do spižírny vkládají peníze předem, aby vznikl potřebný větší obnos k nákupu 
většího množství potravin. Část vkladu zůstává fixní, vratná při opuštění spižírny, část 
slouží jako kredit pro nákup.  

 
 

Bedýnkový prodej 
 

Biokluby a biospižírny často fungují při neziskových organizacích, naopak 
biobedýnkové systémy jsou provozovány buď samotnými ekozemědělci (méně), nebo 
zprostředkovateli, kterými jsou mnohdy prodejny zdravé výživy. Objevují se také 
podnikatelské subjekty, které biobedýnky provozují.  

 
Podle serveru www.bedynky.cz, který shromažďuje informace o bedýnkových 

systémech v České republice, existuje v Brně 6 bedýnkových bioklubů nebo družstev. 
Přes obchod se zdravou výživou a biopotravinami fungují: Biobedýnky Tři sudičky, 
Slunečnice – zeleninové a farmářské bedýnky, nově od letošního roku Zdravka Údolní.  
Jeden bedýnkový bioklub si organizuje a provozuje sám biopěstitel, jde o BioBox pana 
Weidethalera, který vlastní biozahradnictví Velehrad. V Brně má 2 odběrná místa, z 
nichž jedno je opět v prodejně biopotravin. Dále existuje bedýnkové družstvo Bedýnky 
Husovice, které rozjíždí jeden nadšenec a družstvo Zdravá bedna. 
 

Úspěšné provozování biobedýnek naráží na limity českého ekologického 
zemědělství: ekozelinářů je málo a jejich počet narůstá jen velmi 

pomalu, zatímco bedýnky ruku v ruce s farmářskými trhy jsou v 
módě a poptávka po lokálních potravinách roste. Navíc pro 

bedýnky je potřeba, aby zemědělci nabízeli široký 
sotriment, případně spolupracovali s okolními 

zemědělci a domluvili se předem, co kdo 
bude pěstovat. To ale nejde snadno. 

Provozovatelé bedýnek spolupracují 
většinou s více pěstiteli a obsah 



27  

 

bedýnek si vytváří sami. Mimo sezónu nebo pokud se jim lokální nabídka jeví příliš 
chudá, přidají něco i z dovozu. Celkem do brněnských bioklubů dodává 9 ekozemědělců 
(2 smíšené farmy, 4 zelináři, 1 mléčná farma, 2 zaměřené na produkci masa, z nichž 
jedna zaměřena více na vajíčka) a jedna mléčná farma bez certifikace.  Přitom 4 farmy 
jsou z Vysočiny, 2 z Jihomoravského kraje, 2 ze Zlínského, 1 z kraje Olomouckého a jedna 
ze Středočeského kraje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATEŘINA REZKOVÁ  
 
Vystudovala ochranu a tvorbu životního prostředí v Olomouci a humanitní 
environmentalistiku na FSS v Brně, kde nyní pokračuje v doktorském bádání o 
alternativních biologických teoriích. V letech 2002 – 2009 se angažovala 
dobrovolně a posléze i pracovně v Hnutí DUHA, kde se věnovala 
zejména tématům českých biopotravin a ekologického zemědělství. 
Za brněnskou skupinu Hnutí DUHA se stala spoluzakladatelkou 
filmového festivalu Ekobiograf, který od roku 2005 
pomáhá organizovat. Je členkou občanského sdružení 
Horní mlýn. Toho času je na mateřské dovolené. 
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LETS (LOCAL ECONOMIC TRADE SYSTEM – MÍSTNÍ MĚNY) 
 

Petr Jelínek, Viktor Šabacký, Helena Vlašínová 
 
 
 
 LETS je zkratka anglického Local Exchange Trading System a znamená směny zboží 
na místní úrovni bez využití oficiální měny. Někde se tisknou lokální peníze, jinde se 
obchoduje s žaludy, většinou se směny konají virtuálně, často v nějakém poměru k 
oficiální měně, anebo se směňuje časem (pak se jedná o tzv. časové banky). Nabízená 
služba není většinou hodnocena přísně tržně, ale víceméně spravedlivě (doktor si 
nevezme za rady více než sekáč dřeva, případně jen o něco více). 
 
  LETS a časové banky z počátku tohoto století, které byly inspirované rozmanitými 
LETS skupinami v západní Evropě, u nás po několika letech činnosti skončily nezdarem. 
Podobně skončily pokusy o LETS v Polsku a na Slovensku. Proč? Centralizovaný 
komunistický režim potlačil občanskou společnost, nerozvíjelo se svobodné myšlení, 
podnikavost a odvaha byla potírána, vyplácela se průměrnost a nechuť k jinakosti. Na 
druhé straně se u nás společnost značně vyrovnala, nikdo nesměl přečnívat, ani 
peněžním ohodnocením. Stali jsme se hned po Japonsku druhou nejrovnostnější zemí 
světa (ČR), mluvíme-li o poměru příjmů 10 % (nebo 20 %) nejchudších a nejbohatších 
Čechů (1). V Evropské unii máme vůbec nejméně chudých (2), poměřujeme-li se 
k průměrnému platu a občané ani stát nejsou vzhledem k průměru EU ani příliš 
zadlužení (3). To vše se rychle mění: dluhy a nerovnosti narůstají, takže každý desátý 
občan České republiky je již v registru dlužníků (4). Na druhé straně ožívá i občanská 
společnost a nová vlna zájmu o místní výměnné systémy. 
 

Dříve byly místní měny spíše pravidlem nežli výjimkou. Až upevňováním moci 
z jediného centra říše vedlo ke snaze vytvoření jednotné měny a daní. Nepeněžní směna 
a někdy i místní měny opět vznikají v krizových dobách, např. během první světové války. 
Příklady sociální ekonomiky mezi lety 1918 a 1938 popisuje Johanisová (5), zejména 
rozvoj družstevnictví proslavil tehdejší Československo. Podle vývoje v ostatních 
evropských zemích se lze domnívat, že také místní měny vznikaly tehdy i u nás. Po roce 
1945 se vývoj ekonomických alternativ v Českých zemích zastavil, všechny alternativy 
byly potlačeny a nové v zárodku tlumeny a mohly se znovu rozvíjet až po roce 1989. 
 
 
            LETS v českých zemích 
 
 V 90. letech postupně vzniklo v České republice 
několik LETS systémů a časových bank, z nichž ty v Brně, 
Praze a Českých Budějovicích se rozrostly o nejvíce 
členů. Všechny české (ale i většina polských a 
slovenských) iniciativy přišly na svět 
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v environmentálním prostředí a souvisely se snahou zastřešujících sdružení propagovat 
žití šetrné k životnímu prostředí (6). Zapojení v LETS tedy neznamenalo nutnost uspokojit 
každodenní potřeby, ale spíše uvědomělé ekologické jednání, jenž Librová (7) nazývá 
„zeleným luxusem“. 
 
 V Praze vznikla z podnětu agentury GAIA v roce 1999 LETS skupina. V říjnu 2001 
měla tato iniciativa více než 100 členů, z toho 20 až 30 členů bylo aktivních. LETS vydal 
vlastní měnu, tzv. "chechtáky", kdy 1 chechták byla jedna koruna.  Systém skončil činnost 
před několika lety. Další LETS vznikl v Českých Budějovicích v únoru 2000 a v roce 2004 
měl již více než 50 členů. Měnou byly "žaludy", které byly vázány také na české koruny 
(tj. "žalud" byl ve výši jedné koruny). Systém využíval program pro zaznamenávání 
transakcí. Během tří let vytvořil jihočeský LETS obrat asi 150 000 "žaludů"(8). Všechny 
aktivity asi před 5 lety přestaly. 
 
 
            Brněnský LETS 
 
 Další LETS vznikl v Brně při mezinárodní asociaci Permakultura (CS) v roce 1999 a 
jeho základnou a místem setkávání bylo detašované pracoviště Lipky (školské zařízení pro 
environmentální výchovu) Rozmarýnek, kde postupně vznikala ukázková permakulturní 
zahrada. Proto byl nazván ROZLETs. Vznikl na základě inspirace lektorem permakultury 
Karolem Končkem, který představil LETS v Revúci jako systém nejen podporující 
ekonomiku, ale hlavně utužující vztahy mezi lidmi a v komunitě, kde každý uplatnil, co 
uměl, i kdyby to byla „jen“ možnost popovídat si o životě invalidy. I když sdružení 
začínalo na popud členů permakultury, rozšiřovalo se na jejich známé, kteří měli chuť se 
setkávat při budování zahrady Rozmarýnku i v rámci akcí 5P (Příležitostné Příjemné 
Potkávání Přátel Permakultury). Při „potkávání“ docházelo k výměnám i k vzájemné 
pomoci. Z toho vyplývalo určité omezení, že systém nebyl plně otevřený veřejnosti, na 
druhé straně to však chránilo systém před zneužitím. Ve sdružení byly rodiny přímo 
z Brna, ale i nedalekého okolí. LETS měl ve svém maximu 48 členů, ale zdaleka ne všichni 
přihlášení účastníci se obchodování nakonec účastnili. Měnou byly tzv. "letničky", kde 1 
"letnička" odpovídala 1 Kč nebo minutě práce.   
 
 Co jsme v Brně směňovali? Směny, tak jako i v jiných městech, byly rozmanité. 
Směňovaly se jak služby, tak nevyužívané i nové zboží. Mezi často využívané služby 
patřilo hlídání dětí, ale i samotné děti se účastnily, třeba nabídkou nakreslení obrázku. 

Objevovaly se i služby méně obvyklé, například pomoc při přípravě blízkého člověka 
na odchod ze života, nebo odborné, jako např. aromaterapeutická 

masáž. Nabídka a poptávka byla poměrně široká, většinou však 
nenaplněná, směňovalo se především sezónní ovoce (jablka, 

hrušky, meruňky, ořechy) i zelenina (tykve, sazenice), 
případně mléko a sýry. Postupně došlo k utlumení 

činnosti. Bylo patrné, že potřeba setkávat 
se soustřeďovala na menší skupinky, kde 
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probíhaly spíše bartelové výměny. V roce 2006 činnost skončila úplně po přechodu na 
on-line systém. 
 
 
 I když tedy zmíně LETS skupinky ve městech, podobně jako v Jindřichovicích pod 
Smrkem, nebo časové banky v jihočeských Ledenicích a Borovanech (9), po několika 
letech skončily, myšlenka organizované výměny zboží u nás nevymizela. V roce 2010 
vznikají nové snahy LETS v České republice znovu obnovit. Jednou z aktivit je brněnský 
„Rozleťse“. Brněnský Rozleťse navazuje na tradici ROZLETu, ale jeho základnu tvoří lidé 
nejen z ekologických organizací, ale z mnoha rozličných platforem. V systému je zapojena 
široká škála lidí od pěstitelů, masérů, maminek na mateřské dovolené, studentů, přes IT 
odborníky, překladatele, grafiky, finanční poradce a právníky, až po majitele brněnského 
kulturního centra a známého brněnského umělce. Takto široká základna zvyšuje 
potenciál pro stabilní výměny, neboť nehrozí vyčerpání potřeb členů. Potraviny, jako je 
biozelenina, ovčí a kozí sýry a kefíry, biomaso, bylinky, ovoce, med aj., jsou již běžně 
směňovaným artiklem. Záměrem projektu je výhledově pokrýt i ostatní produkty a 
předměty každodenní spotřeby. Rozleťse vzniká od listopadu 2010, jeho technické jádro 
běží na software Cyclos, který zatím není k dispozici v české verzi. V listopadu letošního 
roku (2011) je registrovaných 65 členů, z nichž zhruba třetina se účastní pravidelných 
setkávání. V nabídce a poptávce brněnské LETS existuje asi 200 artiklů. Skupina lidí roste 
organicky, velká pozornost je věnována stabilitě a bezpečnosti, tedy v současnosti lze do 
LETS vstoupit pouze na doporučení stávajících členů. 
 
 
            Budoucnost LETS v českých zemích 
 

Z útlumu všech skupinek LETS u nás a většiny na Slovensku a Polsku v roce 2007 
lze vyvodit některé závěry, které by nás mohly směřovat k více udržitelné budoucnosti 
nepeněžní výměny zboží a služeb. Po diskuzích s hlavními aktéry českých a některých 
slovenských skupin LETS lze odhadnout nebezpečí, které nový rozvoj LETS u nás bude 
doprovázet: 

 

 možné vyčerpání hlavních organizátorů skupin a jejich „nenahraditelnost“, 

 malá opravdová potřeba směny, tedy vynechání skupin spoluobčanů, pro něž je 
LETS nejen zábavou a posláním, ale rovněž důležitou ekonomickou pomocí, 

 zapojení pouze úzce zaměřených, například ekologických, skupin účastníků LETS. 
 
Protože vznikají nové iniciativy, je třeba se příčinami krátké 

životnosti středoevropských LETS zabývat. Kromě Brna vznikla 
skupinka LETS například v Litomyšli, snahy jsou také v Praze a 
v Olomouci. LETS se znovu rozvíjí také na Slovensku. 
V Bratislavě se v internetovém portálu www.lets.sk 
připojilo 22 účastníků, podobné snahy jsou 
v Polsku a několik fungujících LET 

http://www.lets.sk/
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systémů existuje v Maďarsku. Je zřejmé, že v současné době je motivací zapojení do LETS 
více, skladba účastníků je pestrá a webové aplikace dovolují lepší organizaci výměn. Také 
zhoršující se ekonomická situace ve společnosti rozvoji takových systémů velmi 
napomáhá a podle všeho více a více napomáhat bude. 
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PETR JELÍNEK 

Vystudoval lesnickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně, kde také obdržel doktorát 
v oboru Ekologie a učí ochranu přírody. V roce 2002 s přáteli založil o.s. Horní mlýn, kde 
také s rodinou bydlí. Na mlýně pořádá akce přírodě blízké a hledající životní styl málo 
zatěžující naši planetu. Na Horním mlýně rovněž funguje knihovna a Biospižírna. 
Spoluzakládal také carsharingovou organizaci Autonapůl, Sdružení hliněného stavitelství, 
FSC Česká republika a LOS – Lesoochranářskou skupinu Brno. V okolí Brna usiluje o lesní 
hospodářství, které by bylo přírodě blízké. Na mlýně buduje na zahradě rozmanité 
biotopy pro živěnu obecnou i vzácnou. 
 
 

VIKTOR ŠABACKÝ 

Vystudoval ESF MU Brno, obor podnikové hospodářství. Podniková sféra mu v té době 
připadala zajímavá, přesto se vždy zajímal o globálnější otázky hospodářství a 
společnosti. To ho přivedlo k myšlence pokračovat na fakultě v doktorském programu, 
kam byl nakonec vybrán. Po dvou letech a složení všech zkoušek se však rozhodl 
akademickou sféru opustit a vrhnout se do víru praxe. V současné chvíli se věnuje kromě 
svého zaměstnání (pomoc se zaváděním několika internetových start-upů na český trh) 
také myšlence co-housingu, aktivního rodičovství a LETS. 
 
 
 
HELENA VLAŠÍNOVÁ  

Působí v oboru biologie rostlin na AF MENDELU v Brně. Jako odborná lektorka se podílí 
 na kurzech permakultury a v projektu Přírodní zahrady bez hranic. Je redaktorkou 
časopisu Klíčová dírka a autorkou knihy Zdravá zahrada (ERA 2006).  
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LETS VE VÍDNI 

Petra Gärdtner 

 

     S názvem "LETS Vídeň" byl v roce 1995 iniciací Strany zelených založen jeden ze 

dvou vídeňských obchodních systémů. To neznamená a neznamenalo, že by členové 

tohoto systému museli být členy, či politicky příslušet k této straně. Téměř současně, 

nezávisle na LETS Vídeň, vznikl v rámci katolické mládeže další místní obchodní systém s 

velmi podobným, v něčem přeci jen odlišným obsahem.  

Již samotný název LETS zdůrazňuje výměnu na lokální úrovni. V prvních letech 

byly vyměňovány především služby, jako například hlídání dětí, domácích zvířat, pomoc 

při stěhování nebo přepisy textů. Zboží a služby byly sice směňovány, ovšem zpočátku 

v malém měřítku.  

     Současně s obchodováním se LETS Vídeň snažilo, vytáhnout své členy z 

anonymity velkoměsta, umožnit jim pravidelná setkávání a tím zlepšit jejich kvalitu 

života. LETS Vídeň tedy neposkytuje pouze možnost bezpeněžní směny zboží a služeb, 

ale představuje také rámec pro sociální kontakty, společného trávení volného času a - 

pokud si přejete – navázání užších známostí a přátelství. LETS Vídeň nabízí pravidelně a 

zdarma setkávání u kulatého stolu, turistické výlety a slavnosti. V rámci uskupení v 

průběhu času probíhají akce jako je grilování, posezení u odpolední kávy, plavání, 

návštěvy bleších trhů, tedy společné činnosti prováděné nezávisle na výměnném 

systému. Dnes se směňuje vedle služeb také zboží (knihy, CD a domácí potřeby, ale i 

rostliny, ekologická zelenina, domácí džemy a šťávy apod.). Tímto byly vytvořeny 

podmínky pro ekologické a udržitelné obchodování. 

 

 

 Historie vzniku LETS Vídeň 

Na počátku založení LETS Vídeň stálo asi 10 lidí, během let se počet aktivních 

účastníků rozrostl na dnešních asi 200.  Poněvadž počáteční počet 

členů byl nízký, mohla se administrativní a organizátorská 

práce, potřebná pro chod směny, odehrávat bez vlastní 

kanceláře. Jak počet členů a požadovaná nabídka 

služeb rostla, bylo zapotřebí pracovního místa 

s počítačem, tiskárnou a telefonem. 

V tzv. vídeňském „zeleném domě“, 
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patřícímu Straně zelených, tak vznikla malá kancelář, která těmto požadavkům 

odpovídala. Prostor byl sdílen a obhospodařován dvěma organizacemi. Následně, 

z důvodů ekonomické krize a úsporných opatření, musel LETS Vídeň tento původní dům 

opustit. Jedním z důvodů bylo také to, že LETS nespadal formálně pod žádnou 

suborganizaci Strany zelených. Díky aktivitě členů LETS získalo sdružení ve Vídni nové 

prostory, a to v budově, v níž se nachází řada jiných neziskových organizací a sdružení, 

zejména pak WUK (Werkstätten und Kulturhaus, www.wuk.at). Kancelář je dostatečně 

velká, aby se zde mohli účastníci každý měsíc sejít a promluvit o plánech a návrzích pro 

následující období.  

 

Jak to funguje v praxi? 

Účetnictví LETS bylo po dobu 14 let vedeno na počítači za pomocí různých 

softwarových programů, například programu Excel. Čím více se počet členů rozrůstal, 

tím nákladnější a složitější bylo provádět účetní operace touto cestou. Po mnoha 

úvahách a experimentech s všemožnými alternativami, bylo rozhodnuto využívat 

programové vybavení s názvem Cyclos. Tento software je speciálně přizpůsoben pro 

potřeby společné směny a v současnosti jej používá několik organizací s podobným 

cílem po celém světě. V programu Cyclos se nemůže stát, aby byly omylem zaneseny 

požadavky z jednoho člena na druhého, protože každý člen má svůj vlastně vytvořený 

profil. Účastníci mohou přeposílat faktury, podávat a sami spravovat své inzeráty, cíleně 

vyhledávat služby a jiné nabídky, ohodnotit výměnné akce, odeslat systémové zprávy 

ostatním členům.  

Dalším krokem k fungující směně bylo vydávání tiskovin. Již dlouhou dobu se 

čtyřikrát do roka vydávají tak zvané "Tržní noviny" (Marktzeitung) spolku LETS Vídeň.  

V těchto novinách jsou publikovány inzeráty účastníků, termíny směn, včetně oznámení 

o festivalech a samozřejmě také potřebné kontaktní informace. Po mnoho let to byl 

náročný úkol, protože inzerce zaslané jednotlivými členy skupiny museli organizátoři 

upravovat a vkládat do systému. Prostřednictvím programu Cyclos nyní může každý 

zveřejňovat a vyřizovat své inzeráty sám. V "Tržních novinách" jsou tak zveřejňovány 

pouze inzeráty, které si členové vytvoří. Dalším velkým nákladem bylo 

rozesílat noviny poštou, i když byly publikovány a zasílány 

dohromady s nabídkami křesťanského spolku. Se 

zvyšujícím se využíváním internetu a emailů, bylo čím 

dál tím méně nutné toto periodikum rozesílat. 

Převážná většina nynějších členů dostává 

noviny emailem. Nicméně členové, 
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kteří internet nemají, mohou samozřejmě odebírat noviny nadále poštou.  

Zajímavým je také již dlouho fungující elektronický seznam nabízených a 

poptávaných služeb, produktů a věcí. K tomuto seznamu se mohou přidat i jiné místní 

obchodní systémy, a po přihlášení vložit své nabídky a poptávky.   

Na začátku celého projektu bylo běžné organizovat výměnné aktivity pomocí 

novin a ústního předání. Postupem času se ovšem tento způsob uchytil a dnes se již 

většina krátkodobých výměnných akcí provádí tímto způsobem. Dlouhodobé inzeráty 

jsou nadále umísťovány na Cyclos a následně uveřejněny v "Tržních novinách". 

 

 Sami nebo společně? 

Sdružení LETS Vídeň má také dlouhodobé dohody s jinými spolky, které se svou 

filozofií přibližují jeho myšlenkám, a to jak na národní tak i na regionální úrovni. Tento 

servis je využíván zvláště při výběru (ekologických) produktů z venkova nebo dovolené. 

Zejména Vídeňané mohou z těchto mezispolkových dohod velmi profitovat. V samotné 

Vídni jsou pouze dva místní obchodní systémy, ale v těsné blízkosti existuje více menších 

systémů, které jsou bezproblémově dosažitelné veřejnou dopravou. Spolupráce těchto 

výměnných systémů (Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland) sílí již dlouhou dobu. Aby se 

zvýšila nabídka možných výměn, byla založena zastřešující organizace „Tauschkreis“ se 

společnými internetovými stránkami (www.tauschkreis.at), která používá také software 

Cyclos (https://cyclos.at/tknoe/do/). O Letnicích 2010 se uspořádal společný festival 

nejen pro členy, ale i pro veřejnost ve městě St. Pölten, kde jednotliví členové mohli 

prezentovat své produkty a myšlenky. Zároveň byly také zavedeny "časové poukázky", 

které se používají přímo jako prostředek směny, takže odpadá následné zaúčtovávání 

jednotek. Tyto poukázky, které byly vytištěny s řadou bezpečnostních prvků, mají 

jednotky ⅟10, ¼, ½, 1 a 5 hodin. 

Po vytvoření spolku byla směnná jednotka  nazvána „WAFFEL“ (z německého 

překladu „pracujeme pro sebe za jednotnou mzdu„; něm. originál: „Wir Arbeiten 

Füreinander Für Einheitlichen Lohn“; termín "WAFFEL" byl také zvolen jako nové jméno 

pro domovskou stránku LETS Vídeň, viz. www.waffeltausch.at). Z názvu 

plyne, že práce každého člena má stejnou hodnotu. Nedělá se 

rozdíl, jestli někdo uklízí, pracuje na zahradě nebo provádí 

masáže. Toto je také zásadní rozdíl mezi oběma 

místními obchodními systémy ve Vídni, protože u 

systému, spravovaném křesťanským spolkem, 

je možné jednu hodinu práce 
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přepočítat na hodnotu tří hodin. Pravidlo v LETS Vídeň ale je, že každá práce má stejnou 

hodnotu. Je přepočítáván odpracovaný čas.  Odpracovaný čas jednoho není cennější než 

čas druhého. Po přidružení nazvalo LETS Vídeň svoji účetní jednotku jednoduše 

"Hodina", tak je na účet za jednu hodinu práce připsána právě jedna hodina, ta je pak 

přepočítána na 100 jednotek a tím se může lehce ohodnotit zboží. Každý člen se může 

dostat do dluhu až 40ti hodin, ale pak musí zajistit, že svoji ztrátu odstraní, jinak mu není 

umožněna další výměna. Zúročení neexistuje ani v kladných ani v záporných zůstatcích 

na účtech členů. Proto nemá smysl hodiny nashromažďovat. Také v kladných hodnotách 

je limit 40 hodin. Kdo tento limit překročí, musí následně nashromážděné hodiny využít. 

Cyklus vzájemného dávání a braní by měl zůstat neustále v pohybu. 

LETS Vídeň byl donedávna volným sdružením. Od 19. dubna 2011 se stal formálně 

spolkem, který se prezentuje jako sdružení pro spolupráci, svépomoc, sousedskou 

pomoc a napomáhá tak lokálnímu rozvoji společnosti. Organizace „Tauschkreis“ 

představuje nejen cestu, jak směňovat služby a věci, ke kterým by se jinak nebylo možné 

dostat, je také jakousi sociální sítí a v neposlední řadě i otázkou osobního přístupu k 

ekonomice a společnosti. 

       

 

 

 

 

 

 

PETRA GÄRDTNER 
 
Studovala ve Vídni na Alma Mater Rudolphina a v Mnichově na Ludwig-Maximilians-
Universität München evropskou etnologii zakončenou ve Vídni  Bachelor of Arts (B.A.). Již 

15 let je aktivní členkou organizace LETS Vídeň, kde nyní působí jako člen 
hlavního organizačního týmu. Členkou LETS Vídeň se stala již rok 

po jejím založení a od té doby provedla řadu výměnných 
aktivit, napomohla celkové organizaci týmu, navázala v 

rámci spolku cenné kontakty vytvářející příjemné 
sociální prostředí a může s čistým svědomím vstup 

do spolku jako další obohacení života 
doporučit. 



39  

 

SDÍLENÍ AUT (CAR-SHARING) 

Michal Šimoník 

 

Sdílení automobilů (častěji se používá původní anglický termín „Car-sharing“) je 
zajímavým vynálezem: ať už v jakékoli institucionální podobě (neziskové či ziskové), je 
jeho cílem snižovat zátěž vznikající při výrobě, užívání a likvidaci osobních automobilů 
jejich sdílením – k jednotlivým vozům má přístup více lidí, kteří je využívají jen tehdy, 
kdy skutečně potřebují a nemohou využít jiný, šetrnější způsob dopravy. 

V car-sharingu jde o propojení ekonomických, environmentálních a i z pohledu 
uživatelů ryze praktických důvodů s cílem snižovat objem individuální automobilové 
dopravy, především ve městech. Průzkumy ukazují, že průměrné auto jezdí denně jen 
jednu hodinu. Dalších 23 hodin někde stojí. Princip sdílení je tedy jednoduchý: jeď 
autem jen tehdy, když ho opravdu potřebuješ. A dej ho k dispozici dalším, pokud ho 
nepotřebuješ – a pak běž pěšky, použij MHD, kolo či vlak. Carsharing proto odborníci 
řadí mezi udržitelné formy dopravy 21. století – je to způsob, který vám umožní využívat 
auto, aniž byste ho museli nutně vlastnit nebo se o něj starat. 

 

Jak sdílení aut funguje 

Celý koncept je ve většině svých praktických podob postaven podobně: právnická 
osoba (firma, družstvo, občanské sdružení nebo jiný neziskový či ziskový subjekt) vlastní 
a provozuje vozový park, ke kterému mají po předchozí registraci klienti či členové 
nonstop přístup. Vozový park je většinou rozrůzněn od malých „městských“ až po velké 
dodávkové automobily, aby si každý uživatel pro každou jízdu vybral nejvhodnější 
vozidlo. Klienti (či členové družstva nebo sdružení) se díky tomu nestarají o nákup auta, 
jeho registraci, pojištění, pravidelnou údržbu, servis či jeho následný prodej, všechny 
tyto starosti přebírá provozovatel systému. Uživatel jen po předchozí vstupní registraci 
před každou jízdou rezervuje vybrané vozidlo (nejčastěji přes internetový rezervační 
systém či telefonicky), které si na stanoveném místě vyzvedne, jede kam potřebuje a po 
domluvené době opět vrací na původní (nejčastěji firmou vyhrazené) parkovací místo. 
Platí se většinou za čas rezervace a za ujetou vzdálenost, nejčastěji až v podobě měsíční 
faktury. Díky tomuto nastavení poplatků si každý uživatel car-sharingu dokáže lépe 
uvědomit skutečnou cenu za každou cestu automobilem. Naproti tomu majitel auta 
většinou náklady na pořízení, pojištění či servis nedokáže zohlednit 
při svých cestách – téměř každý kalkuluje jen se spotřebou 
vozu a cenou paliva. To je samozřejmě velice zkreslující a 
majiteli to dává pocit, že vlastně jezdí „velice levně“, 
zejména při porovnání s jízdou vlakem či MHD. 
Kvalifikované odhady říkají, že se vstup do car-
sharingu ekonomicky vyplatí řidičům, 
kteří ročně najezdí do cca 10 tisíc 
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km. Navíc je koncept použitelný většinou jen tam, kde existují alternativy 
k automobilové dopravě, tedy například ve větších městech s kvalitní městskou 
dopravou.  

Auta jsou k dispozici 24 hodin denně, už od jedné hodiny času a většinou na 
decentralizovaných parkovacích stáních různě po městě, což jsou hlavní rozdíly od 
autopůjčoven. Vozy jsou využívány soukromými uživateli, firmami, veřejnými institucemi 
či podnikateli pro služební cesty, dovolené, stěhování, cesty za nákupem, na výlety a 
podobně, fantazii se meze nekladou. Pro téměř každou cestu a každý druh použití se 
najde vhodný vůz, což zase naopak logicky zpětně klade jisté nároky na řidičské 
dovednosti uživatelů.  

 

Autonapůl 

Car-sharing je v některých státech západní Evropy či Ameriky silně rozvinut, 
zatímco v České republice je zatím jeho myšlenka mimo odborné kruhy téměř neznámá. 
Přesto jsou jeho přínosy nezanedbatelné: většina studií konstatuje, že jedno vozidlo car-
sharingu nahrazuje čtyři až deset soukromě vlastněných automobilů. Sdílení automobilů 
má další prokazatelné přínosy: nižší potřeba automobilů a parkovacích ploch, méně jízd 
na krátkou vzdálenost, častější využívání MHD a dalších ohleduplnějších a čistějších 
forem dopravy (pěší, cyklistické atd.). Přesto se zatím v České republice rozvíjí jediný 
systém sdílení, a to v rámci brněnského občanského sdružení Autonapůl.  

Autonapůl je první český úspěšně fungující carsharing, který vznikl roku 2003 
kolem skupiny lidí na Horním mlýně ve Křtinách. Podle internetových stránek sdružení 
se „sdílením auta snaží řešit rozpor mezi škodlivostí individuální automobilové dopravy a 
potřebou občas auto využít, je-li složité či nemožné přepravit se jinak“. Právní forma je 
občanské sdružení, ač se v současné době (listopad 2011) připravuje přechod na 
družstvo. Jednotliví uživatelé (rodiny, jednotlivci, živnostníci i neziskové organizace) jsou 
členy sdružení, jednou za dva roky volí tříčlenné prezidium, starající se o praktický chod 
družstva mezi jednotlivými valnými hromadami členů. Každé auto má svého patrona, 
který se za symbolickou odměnu stará o údržbu, zařizuje servis, pravidelné a technické 
prohlídky. Zajišťuje také přezutí pneumatik na letní a zimní provoz. Od většiny aut je 
k dispozici pouze jedna sada klíčů, takže je zatím nutné si vozy předávat mezi 
jednotlivými uživateli osobně.  

Příklady pro fungování si bere v zahraničí, kde podobné projekty 
řadu let existují, mají mnoho nadšených uživatelů a místy jsou 

podporované státem či obcemi. I bez této podpory Autonapůl 
prošlo v poslední době stadiem raketového růstu, kdy se 

po letech „přešlapování na místě“ dostalo na 
současný počet 41 členů (rodin, jednotlivců, 

živnostníků i neziskových organizací) a 8 
osobních aut. Díky stálé poptávce nových 

zájemců se utěšeně rozrůstá směrem 
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k vizi nabízet jednoduchou, ale profesionální, ekologicky přínosnou a ekonomicky 
konkurenceschopnou službu srovnatelnou s podobnými organizacemi v zahraničí.  
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Sdružení fungovalo od roku 2003 do roku 2006 s jedním autem a třemi členy, 

v roce 2007 bylo zakoupeno druhé vozidlo. Další vývoj počtu členů a vozidel je vidět na 

uvedeném grafu. 
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Na grafu je znázorněn počet vozidel po čtvrtletí a zároveň využití resp. počet 
kilometrů ujetý jedním vozem průměrně a celkem všemi vozy. 

 Autonapůlvyužívá několika druhů poplatků. Předně členové při vstupu skládají 
vratnou zálohu pět tisíc korun. Poté platí za možnost využívat celý systém paušální 
poplatek 100 korun měsíčně, který se používá na hrazení některých fixních nákladů 
provozu sdružení. Patroni a prezidium jsou od tohoto paušálního poplatku osvobozeni, 
což je jejich jediná odměna za odvedenou práci. Na nákup aut se skládají členové, auto 
se pak pořizuje formou „vnitřního dluhu“, který se členům postupně splácí tím, jak auto 
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jezdí. Za každý ujetý kilometr se totiž platí tzv. kilometrový poplatek 5,30 až 6,60 Kč /km 
podle druhu vozu. Za nejmenší a nejstarší Felicii se platí nejnižší poplatek, poté se 
poplatky dělí do dalších kategorií: menší střední třída (Opel Corsa a Škoda Fabia) 5,50 
Kč/km, vetší rodinné kombíky (Fordy Focus a Škoda Octavia) 6,40 Kč/km a největší, 
sedmimístný Volkswagen Sharan stojí 6,60 Kč za jeden ujetý kilometr. Až na jeden 
současný „experiment“ s nákupem nového vozu na úvěr (Škoda Octavia kombi) byly 
všechny vozy koupeny jako ojeté a tudíž je někdy jejich udržování v provozu docela 
náročnou (časově i finančně) aktivitou. Rozhodně je ale zřejmé, že Autonapůl stále 
plynule směřuje spíše k cíli koupě nových, zánovních či pouze lehce ojetých vozů, které 
by měly svojí spolehlivostí přesvědčit o výhodnosti vstupu další skupiny lidí. Protože na 
rovinu: omlácenou Felicii si dnes člověk koupí za pár tisíc, zatímco při koupi spolehlivého 
rodinného a praktického auta vyskládáte „na dřevo“ mnohonásobně větší částku než je 
vstupní záloha členství. A také v tom tkví kouzlo car-sharingu.  
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MÍSTNÍ ROZMĚR FAIR TRADE 
 

Eva Fraňková 
 
 

Fair trade neboli spravedlivý obchod se snaží podpořit znevýhodněné 
producentky a producenty z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby se 
mohli vlastními silami vymanit z chudoby. Jeho cílem není tedy pouze zisk (i když ten 
v přiměřené míře taky), ale i dodržování lidských a pracovních práv a omezení 
negativních dopadů produkce plodin a výrobků v rozvojových zemích na životní 
prostředí. Lze také říct, že jde o rovnoměrnější rozdělení peněžních zisků v rámci 
dodavatelského řetězce a zároveň o dosahování zisků nejen finančních, ale i sociálních a 
environmentálních. 

Fair trade je v každém případě založen na vytvoření partnerství mezi 
producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Z definice také platí, že 
toto obchodní partnerství se uskutečňuje napříč kontinenty, mezi tzv. rozvinutými a 
rozvojovými zeměmi. (Jakkoli je toto rozdělování na země rozvinuté a rozvojové – tedy 
jaksi ještě nerozvinuté a nedostatečné – nevyhovující, nenašla jsem zatím lepší 
jednoduchý způsob, jak je označit. S omluvou vůči oněm „rozvojovým“ tedy budu tyto 
termíny používat). Každopádně, fair trade je z definice obchod mezinárodní a jako 
takový s sebou nevyhnutelně nese dálkovou dopravu a obchodní vztahy mezi 
vzdálenými hráči. Jeho charakter je tudíž globální. 

Jak se nicméně snažím argumentovat, globální charakteristika není tou jedinou. 
Fair trade má dle mého názoru i rozměr lokální, lépe řečeno nejméně dva. Jeden 
v zemích produkce a druhý v zemích spotřeby. Jak praví oficiální propagační materiály, 
„výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z 
bludného kruhu bídy, žít důstojný život a plánovat budoucnost. Nám, spotřebitelům, pak 
dává fair trade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a 
účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.“ (1) Poněkud méně vznosně 
řečeno, fair trade nepůsobí pouze globálně v rámci mezinárodního obchodu, ale také 
lokálně – jak tím, že přímo ovlivňuje sociální i environmentální podmínky v místě 
produkce, tak i tím, že působí na naše povědomí o původu zboží, které kupujeme, a na 
naše spotřebitelské návyky.  

 

Lokální rozměr na straně producentů 

Někteří kritici tvrdí, že fair trade je pouze 
sofistikovanějším, skrytějším, a o to vlastně 
zákeřnějším pokračováním koloniální 
nadvlády a utužování závislosti 
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rozvojových zemí (bývalých kolonií) na těch rozvinutějších, které do značné míry 
zbohatly jejich vykořisťováním. Dovolím si s tímto názorem nesouhlasit a popíšu několik 
aspektů fair trade, které jsem vypozorovala v praxi. Svou zkušenost čerpám 
z šestitýdenního pobytu v Kolumbii v roce 2006, kde jsem navštívila 6 certifikovaných 
družstev producentů kávy a dělala výzkum, jak z jejich pohledu funguje fair trade v praxi. 
(2) Tato moje zkušenost určitě nemůže být zobecněna na všechny rozvojové země, je 
nicméně podpořena zkušenostmi dalších kolegů z neziskové organizace Na Zemi – 
společnost pro fair trade (3) i výsledky jiných výzkumů, např. (4), (5), (6), (7) a dalších (8). 

1. Globální obchodní závislost rozvojových zemí na těch rozvinutých už existuje a 
je realitou, hnutí fair trade je do značné míry reakcí na tento stav. V rámci 
mainstreamové ekonomické logiky, a často pod tlakem nadnárodních institucí, jako je 
Světová banka a Mezinárodní měnový fond, je významná část producentů na exportní 
plodiny specializovaná a jejich schopnost se uživit na výdělcích z exportu přímo závisí. 
Jedním z požadavků v rámci pravidel fair trade je naopak diverzifikace produkce a 
snižování exportní závislosti.  

Na místní úrovni tedy fair trade přispívá k potravinové soběstačnosti farmářů, 
spíše než aby ji omezoval. Všechny navštívené kolumbijské farmy produkovaly kromě 
kávy i potraviny pro vlastní potřebu a zástupci družstev uváděli, že jejich členové jsou 
potravinově soběstační na úrovni družstva a místní komunity, někteří i na úrovni 
jednotlivých farem. Některá družstva dokonce systematicky řeší strategii potravinové 
bezpečnosti svých členů. Například družstvo ASPROVEGA má navíc projekt na záchranu 
starých odrůd zemědělských plodin (fazolí, kukuřice, kávy i ovoce) a vede farmáře k 
tomu, aby byli sami schopni vytvořit si semennou banku pro příští sezónu, a zbavili se 
tak nutnosti nakupovat osivo na trhu.  

2. Součástí problematiky nerovné distribuce zisků z produkce v rozvojových 
zemích je fakt, že se z nich ve většině případů vyvážejí nezpracované suroviny, které 
získají největší část přidané hodnoty až zpracováním v zemích rozvinutých. Toto platí i 
pro značnou část produkce v rámci systému fair trade, snaha je nicméně o podporu 
alespoň částečného zpracování v zemích produkce tam, kde je to možné. Příkladem 
může být kolumbijské družstvo ACOC, které ze zdrojů z fair trade a mezinárodního 
rozvojového projektu financovalo stavbu a vybavení malé pražírny kávy, jež mu 
umožňuje zpracovat kávu až do podoby finálního produktu, pražené mleté kávy 
Madremonte. Dalším příkladem je družstvo El Ceibo v Bolívii, které vyrábí vlastní 

kakaové produkty, provozuje několik vlastních obchodů v hlavním městě La 
Paz a dodává do bolivijské maloobchodní sítě (9), či družstvo Kagera 

v Tanzánii, které vlastní 51 % podíl v továrně na zpracování 
instantní kávy (10). Zajímavý je také model britské značky 

Divine Chocolate, která sice vyrábí čokoládu v Británii a 
USA, producentské družstvo Kuapa Kokoo z Ghany 

nicméně vlastní 45 % jejích akcií, a má tudíž 
odpovídající podíl na jejím zisku (11). 
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Na místní úrovni tedy fair trade alespoň v některých případech umožňuje rozvoj 
lokálního či regionálního zpracovatelského průmyslu, který přináší jak vyšší podíl na 
přidané hodnotě finálního produktu, tak možnost alespoň částečné orientace na místní 
trhy. I když tedy určitá míra závislosti na exportu přetrvává, není již absolutní a není pro 
producenty tak jednostranně nevýhodná jako v rámci konvenčního obchodu. 

3. Jedním z hlavních principů systému fair trade je podpora vzdělávání farmářů a 
předávání zkušeností v rámci družstva. I když může jít v mnoha případech o zkušenosti 
zahraniční (například německé organizace školící farmáře v metodách integrované 
produkce), příklady z Kolumbie potvrzují, že nejde o násilné vnucování další „západní 
ideologie“, ale o proces vzájemného předávání zkušeností, při kterém se kombinují 
tradiční a nové postupy. Většina družstev uváděla vzdělávání a zlepšování metod 
pěstování a případného zpracování jako jednu z největších výhod systému fair trade.  

4. Za vůbec největší přínos fair trade byla pak samotnými farmáři udávaná tzv. 
sociální prémie (social premium), což je příplatek k minimální výkupní ceně produkce, 
který jde do společného fondu družstva a je použit na rozvoj místní komunity. O 
konkrétním použití rozhodují členové družstva sami, často jde o vzdělávání farmářů, 
příspěvky na školné, zlepšení zdravotní péče, technické vybavení družstva, budování 
komunikací, příspěvky na bydlení, vytvoření fondu pro bezúročné půjčky atd. Obecně 
jde o příspěvek ke zlepšení kvality života v lokalitě, jehož použití je plně v rukou místních 
členů družstva. 

5. Jednou z podmínek fair trade je také demokratická struktura rozhodování 
v rámci družstva. Mnohokrát jsem se během výzkumu setkala s názorem, že přestože je 
demokratické rozhodování často složitější, dlouhodobým výsledkem je posílení pocitu 
sounáležitosti, pocit většího sebevědomí a schopnosti spolurozhodovat o vlastním 
osudu. Posílení postavení členů družstva, jejich spolupráce a schopnost hájit vlastní 
zájmy se pak promítá i do dalších oblastí. Příkladem je aktivita členů družstva 
ASPROVEGA, kteří organizovali místní odpor proti vládou podporované nadnárodní 
firmě plánující těžbu nerostných surovin v jejich oblasti. Časté je také zapojení družstev 
do sekundárních střechových organizací na regionální a národní úrovni, které hájí zájmy 
pěstitelů a často také národnostních menšin původních obyvatel. Fair trade tak přispívá 
k posílení postavení místních komunit, jejich spolupráci a schopnosti řešit i další místní 
záležitosti. 

6. Přímá zkušenost z fair trade projektů v rozvojových zemích často 
ukazuje, že zástupci družstev jsou v mnoha ohledech mnohem 
uvědomělejší, než si možná představujeme. To se týká jak 
oblasti samotné produkce – často rozvíjejí organické či 
permakulturní principy pěstování v kombinaci 
s místními tradičními postupy, uvědomují si 
význam místních odrůd v kontextu 
zachování genetické diverzity druhů a 
mají silný vztah ke svému prostředí, 
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který rozhodně není pouze výsledkem poslušného plnění certifikačních pravidel. Týká se 
to ale také širšího rozhledu, chápání globálních ekonomických souvislostí a významu 
alespoň částečné soběstačnosti v podmínkách globalizované a výrazně kolísající světové 
ekonomiky. Za všechny uveďme postoj René Ausechy, ředitele kolumbijské COSURKY: 
„Ve vztahu Severu a Jihu je možný soucit nebo spolupráce. Naše cesta je spolupráce. 
Fair trade pro nás neznamená čekání na peníze od někoho zvenčí. Fair trade je jen 
facilitátor našeho vlastního rozvoje. Teď jsme závislí na exportu, ale pomocí různých 
fondů si sami hospodaříme s penězi. Postupně se vztah Sever-Jih snažíme měnit na 
vztah Jih-Jih.“ 

Ani zdaleka samozřejmě nechci tvrdit, že veškeré schopnosti a uvědomění 
zástupců družstev jsou zásluhou participace v systému fair trade. Spíše je pravdou, že 
fair trade poskytuje aktivním lidem, kteří chtějí svou situaci pozitivně ovlivnit, prostor a 
podporu pro výběr a realizaci vlastního způsobu rozvoje. Ten pak v mnoha případech 
zahrnuje právě snižování závislosti na světových trzích a alespoň částečnou orientaci na 
trhy domácí. 

 

Lokální rozměr na straně spotřebitelů 

Z pohledu spotřebitelů lze kriticky tvrdit, že koupí fair trade výrobků si kupujeme 
odpustky za i tak neúměrnou spotřebu, navíc stejně podporujeme dálkovou dopravu a 
ještě máme pocit, že děláme něco prospěšného. Troufám si ovšem opět nesouhlasit a 
zastávám názor, že cílem fair trade hnutí není bezpečně ukolébat naše spotřebitelské 
svědomí, ale naopak ho rozvíjet a prohlubovat. Tento názor je opět založen na osobní 
zkušenosti, tentokrát zejména s nevládní organizací NaZemi – společností pro fair trade 
a omezeně také s dalšími evropskými fair trade organizacemi (Oxfam, Gepa, El Puente, 
Commercio Alternativo a další), se kterými jsem měla příležitost se setkat.  

Činnost organizace NaZemi je mnohem širší, než pouze propagace systému fair 
trade, a zahrnuje globální rozvojové vzdělávání včetně rozvíjení inovativních metod 
výuky, podporu občanského aktivismu, kampaně za zlepšení pracovních podmínek 
v rozvojových zemích, kampaň za právní odpovědnost korporací, kampaň Česko proti 
chudobě informující o rozvojových cílech tisíciletí, prosazování odpovědného 
nakupování institucí atd. 

Aktuálně se společnost NaZemi zaměřuje na odpovědnost 

firem v jejich dodavatelských řetězcích. V této souvislosti 

organizuje například fotopetici „Máme hlas“ za dodržování 

pracovních i lidských práv při výrobě zboží. Každého 

"hlasujícího" budka vyfotografuje a výsledná 

fotopetice bude předána na Den 

lidských práv 10. prosince zástupcům 
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nadnárodních i českých společností. K petici se mohou lidé připojit buď osobním 

navštívením fotobudky, nebo mohou zájemci fotografie nahrávat přímo na web 

www.budkanazemi.cz. 

Centrum globálního rozvojového vzdělávání společnosti NaZemi připravilo pro 
vyšší stupně ZŠ a SŠ interaktivní výstavu Supermarket SVĚT. Výstava zve studenty ke 
zkoumání věcí a globálních souvislostí jejich výroby, vlastních otázek i postojů. Záštitu 
nad výstavou převzal vizuální umělec Petr Nikl. Vedle toho vzniká v Centru globálního 
rozvojového vzdělávání (GRV) řada nových publikací, které se věnují metodice GRV. Z 
nových seminářů pro učitele lze uvést: „Partnerství škol – cesta k sobě a ostatním“ či 
„PodObal – inspirace pro výuku s globálním rozměrem“. Ze vzdělávacích programů pro 
žáky stojí za zmínku nová dílna „Jak být out a zůstat in? O původu a významech 
outdoorového oblečení“. Více se lze dozvědět na www.nazemi.cz/vzdelavani. 

 

Na  závěr 

Proces ekonomické globalizace je okolností, kterou lze v současné době jen těžko 
popřít či ignorovat. Ať už vnímáme spíše její pozitivní, či naopak negativní projevy, 
bezesporu náš život do značné míry ovlivňuje. Jak však zdůrazňuje britská aktivistka 
Helena Norberg-Hodge: „Globalizace není přírodní zákon“ (12), je výsledkem mnoha 
konkrétních rozhodnutí a projevem nastavení pravidel, které je možné (byť často ne 
snadno) změnit. Zastávám zároveň názor, že globalizace není „buď – anebo“, tedy že 
rostoucí význam globálních souvislostí a vztahů neznamená, že ostatní úrovně (národní, 
regionální a lokální) přestávají existovat. Naopak, jejich význam, byť často objevovaný 
právě až v důsledku lokálních dopadů globálně provázané ekonomiky, nezanikl. Zároveň 
není pouze „jedna“ globalizace, naopak má a může mít hodně podob. A záleží právě na 
nastavení oněch pravidel, jaké tyto podoby budou. 

Systém fair trade je na globálně provázaném systému obchodu do značné míry 
založený. Snaží se nicméně nastavit pravidla jinak, než jak jsou běžná v konvenčním 
mezinárodním obchodě – tak, aby jeho lokální dopady byly pokud možno pozitivní. 
Cílem tohoto textu bylo jednak upozornit na to, že fair trade určitý lokální rozměr má, a 
to jak v místě produkce, tak v místě spotřeby. Dalším cílem pak bylo uvést některé jeho 
konkrétní projevy. Na těchto konkrétních projevech jsem se navíc snažila ukázat, že fair 
trade není ve snaze o větší lokalizace produkce a spotřeby nutně 
překážkou, ba naopak, že jako přechodný prostředek může být 
v současné situaci v tomto procesu přínosem.  
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