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Loni vyšlo najevo, že české hvozdy poprvé po šedesáti letech navštívila kočka divoká a 

kousek od Máchova jezera se nastěhovali vlci. Ministrem životního prostředí se stal 

velkopodnikatel v chemii, eurokomisařem pro energetiku a klima velkopodnikatel v 

ropě a komisařem pro životní prostředí zástupce Malty, kde v hrncích končí nemalá 

část naší populace stěhovavého ptactva. 5768 lidí v květnu jezdilo Do práce na kole. 

Co nás tedy čeká v roce letošním? Proběhne velký boj o nová pravidla pro účast 

veřejnosti na rozhodování o tom, co se bude stavět v jejich okolí. Máme šanci 

prosadit, že se bude rozhodovat o tom, jak moc stavba poškodí životní prostředí, 

nejen o procedurálních formalitách. Evropská komise se chystá měnit směrnice, 

kterými se řídí soustava ochrany přírody Natura 2000. K lepšímu to nejspíš nebude. 

Ministři schválí novou Státní energetickou koncepci a dost možná to bude poslední příležitost pro 

uhelné společnosti, jak prolomit limity těžby. Ostatně Pavlu Tykačovi by jedna vila nad Prahou mohla 

stačit. Ministerstvo životního prostředí navrhne úplně nová pravidla správy národních parků v zákoně 

o ochraně přírody a krajiny. Budou se týkat i důležitějších bodů, než jsou silnice pro hasiče v 

podmáčených lesích, ale i na ty možná dojde. 

Že to může dopadnout dobře, ukazuje loňský osud senátorského zákona o Šumavě. Sotva kdo čekal, 

že návrh, který měl národní park otevřít developerům, smetou poslanci tak jednoznačně. Ekologické 
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organizace nicméně čeká spousta práce. Neobejdeme se přitom bez spojenců. O výsledku mohou 

často rozhodnout ti, kdo si sami sebe v debatě o ekologických zákonech sotva dovedli představit. 
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