
Helena Paříková 

Sierra Club 
 
 
Americký Sierra Club  byl založen jako environmentalistická organizace 28. května  roku 
1892 Johnem Muriem. Tehdy měl 182 členů. Nyní Sierra Club čítá více něž 750 000 členů. 
Klub je nejstarší, největší a díky své více než 100 leté historii a dosaženým úspěchům  
nejvlivnější americkou ekologickou organizací.  
Její vliv a efektivita je závislá na jejích členech, dárcích a sponzorech. 
 
 
Hlavní cíle  
 
1. Objevovat, poznávat a chránit původní oblasti Země 
2. Využívat a podporovat zodpovědné využívaní ekosystémů a přírodních     
            zdrojů 
3. Vzdělávat a podporovat lidskost k ochraně a obnovovat kvalitu přírodního a lidského  
            prostředí 
4. Používat  všechny zákonné prostředky k provedení těchto bodů 
 
 
Činnost Sierra Clubu  
 

1. Ekologické aktivity, kampaně a programy zaměřené na různé environmentální oblasti 
2. Organizace turistiky a rekreačních aktivit v klubových základnách (v horách Sierry 

Nevady - Clair Tappaan Lodge nebo klubové chaty poblíž jezera Tahoe) výlety 
zahrnují podle výběru pozorování ptáků, cyklistiku, turistiku, horolezectví, lyžování 

3. Klubový obchod s licencovanými produkty vyrobené z materiálů, které nepoškozují 
životní prostředí: kalendáře, pohlednice, potraviny, outdoorové oblečení a vybavení 

4. Osvětová činnost, vlastní tiskové centrum, vydávání publikací, zvukových i vizuálních 
nahrávek, multimediální nahrávky, vydávání vlastního časopisu Sierra magazine, 
jednou za 2 měsíce 

5. Politika, volby - vlastní politické aktivity klubu, veřejnost je vybízena k zaslání dopisu 
o různých problémech životního prostředí různým institucím, úřadům a odpovědným 
osobám. Sierra Club zaměřen proti neekologicky pojímané Bushově vládě, na níž jsou 
namířeny i některé publikace 

6. Vlastní nadace -Sierra club foundation- pracuje jako zdroj dotací pro ekologické 
organizace a je prostředkem, skrze nějž  Sierra club foundation uskutečňuje své 
dobročinné mise. Byl založen v roce 1960. V roce 2000 fond hospodařil s více než 
85mil dolarů, zahrnujíce úvěry a dotace. Je finančně podporován mnoha 
individuálními dárci, a také získává prostředky od mnoha ostatních fondů a 
společností:  globální oteplování, ekologické právo, záchrana medvědů grizzly, 
záchrana lososů, vysokohorský tábor na Mt.Shasta   

 
 
 
 
 
 



 

Specifika organizace 

� Důraz na zapojení veřejnosti, široká spolupráce s veřejností a nabídky práce, zapojování 
dobrovolníků, síť knihoven, nadace, nábor nových členů - registrace se děje přes 
internetové stránky Sierra Clubu- členství spojeno s mnoha výhodami  

� Vlastní zisková činnost – akciové fondy, propagace výrobků, médií, nabídka rekreace pro 
členy, vydávání časopisu, prodej výrobků. 

� Pracuje na lokálních, státních a národních otázkách v každém státě USA a téměř v každé 
provincii Kanady. 

� V aktivitách Sierra Clubu jsou zdůrazněny aspekty globální populace, globálního 
oteplování, lidských práv a odpovědného obchodu. 

 

Strategické ekologické aktivity 
 

• Budování lepších komunit - boj proti špatně plánovanému a prudkému rozvoji a 
podpora rozumně rostoucí komunity – společnosti, které zvyšují výběr transportních 
možností, zmenšují znečištění vod a ovzduší a chrání naši přírodu. 

• Čistá energie – snaha o řešení problému globálního oteplování využíváním moderních  
technologií, které snižují používání fosilních paliv, pomocí přechodu k čisté 
obnovitelné energii, která může udržet v mezích globální oteplování. 

• Podpora demokracie- boj proti nedemokratickým Bushovým opatřením - invaze 
Severoamerického volného obchodu do chudých zemí Střední Ameriky, ohrožení 
místních zemědělců. 

• Omezení toxických látek znečisťujících životní prostředí. 
• Ochrana přírodních oblastí – např. Wildland kampaň Sierra klubu je  program na 

zajištění trvalé ochrany pro 100 milionů akrů americké přírody na další desetiletí. 
• Mezinárodní snahy – boj za celosvětovou spravedlnost, podpora odpovědného a 

spravedlivého obchodu. 
• Ochrana lidských práv a životního prostředí –snaha o zajištění stejných práv pro 

ochránce prostředí na celém světě. 
 
Jednotlivé programy 
 
� Celosvětová populace – cílem je zpomalení růstu populace jejíž nárůst má vliv na 

životní prostředí, podpora plánovaného rodičovství a nabádání veřejnosti k obhajobě 
základních práv žen a dívek, součástí je i zdravotní péči a vzdělání. 

� Čistá voda - vzdělávání a zapojování veřejnosti do ochrany a obnovy kvality státních 
vod a mokřadů. 

� Divočina -  program k trvalé záchraně 100 milionů akrů půdy americké divočiny pro 
další generace. 

� Omezení škodlivých látek a  nárůstu v dopravě, podpora rozvoje hromadné  dopravy- 
dochází tak ke snížení znečištění vzduchu a vody. 

� Lesy - ochrana a obnovení zdravých lesních ekosystémů a udržení místního rozvoje 
      hospodářství, zachování národních lesů a obrana lesů před nebezpečnými požáry. 
� Environmentální vzdělávání – programy:   



� Sierra Student Coalition (SSC), pomoc   studentům k lepšímu využití 
jejich znalostí a  dovedností.  

� Sierra Club Inner City Outings (ICO) zajišťuje pobyty městských dětí      
v divoké přírodě. Tento program má nízký příjem.    

� Environmentální právo -  Environmental Law Program, který zajišťuje veškeré právní 
postupy v soudních procesech, zahrnujíce i kampaň proti anti-ekologickým postupům 
Bushovy administrativy. 

  
 
 
Další oblasti zájmu:  

• Ekoregiony 
• Genetické inženýrství    
• Ochrana půdy 
• Jaderný odpad 
• Ochrana ohrožených druhů 
• Udržitelná spotřeba 
• Zapojení dobrovolníků v rámci prázdninových aktivit 

 
 
Způsoby práce na různých úrovních 
 
Programy a kampaně Sierra Clubu nejsou limitovány jen na oblast Spojených států a Kanady, 
ale i na ekologickou ochranu a obnovu v celém světě, přičemž jsou zdůrazněny aspekty 
globální populace, globálního oteplování, lidských práv a odpovědného obchodu. 
 
� Na lokální úrovni –  téměř ve všech státech USA má SC své pobočky, které se zabývají 

lokálními problematickými tématy v jednotlivých  oblastech (např. Program   
      Blue water – ochrana pláží a útesů na území Hawaie. 
� V rámci celých Spojených Států - jednotlivé pobočky však pracují jako celek 

v celonárodních kampaních a programech klubu, pořádají protestní akce, vydávají 
informační materiály. 

� Na mezinárodní úrovni – Sierra Club má pobočky v Kanadě a Mexiku. Dále finančně 
podporuje různé mimo americké projekty: 

♦ Grant na program African wildlife protection - program na podporu a propojení 
domorodých kmenů v Jižní Africe s místními ekology. 

♦ Program na ochranu kanadských lesů – je jeden z hlavních  regionálních     
programů  kanadské pobočky, která má např. i  programy na ochranu oceánů, 
biodiverzity, snižování pesticidů.  

♦ Provoz ekocenter ve Španělsku 
 
 
Financování organizace 
 

� Členské příspěvky 
� Dary veřejnosti 
� Příspěvky z nabízené turistické a rekreační činnosti 
� Sierra Club produkty 
� Sierra Club Mutual Funds (společné fondy): využívají atraktivních investičních 

příležitostí  ve známých akciových společnostech, které musí splňovat sociální a 



environmentální požadavky Sierra Clubu (s ohledem na chování zvířat, znečištění, 
zbraní, tabáku, fosilních paliv, pracovních podmínek, environmentálního 
managementu, zemědělství) 

 
� Stálí sponzoři:  

 Firma REI zabývající se prodejem outdoorového vybavení.        ¨ 
 Tom Scholz a kapela Boston –z každého prodaného lístku věnují 1 dolar   
na činnost Sierra Clubu. 
 Fred a Alice Stanback – podpora programu proti kácení národních lesů 
v oblasti Apalačského pohoří. 
 Barbara Brunckhorst z Brunckhorstovy nadace – podpora projektu na                  
ochranu ohroženého území ve Virginii.  

 

 

Aktuality na internetových stránkách: 

- petice na záchranu yellowstonských medvědů grizzly - proti 
Bushově návrhu zbavit tyto medvědy federální ochrany 

- příprava na volby do čela klubu, duben 2006, na období 2006-2009 

- měsíční televizní seriál Sierra Club Chronicles- 7 30 minutových 
epizod o akcích na záchranu životního prostředí 

- pro členy možnost zaslat osobní příspěvek o tom, jak se boj za 
životní prostředí dotýká jejich života 

- vzdělávací test zaměřen na prohloubení znalostí ohledně 
přítomnosti rtuti v rybách 

- upozornění, že G. Bush nominoval guvernéra Dirka Kempthorna, 
který je znám svým nepřátelským postojem k environmentální 
problematice, svým sekretářem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



David Mlýnek 

DĚTI ZEMĚ 
 
1. Úvod 

 
Tématem této práce je nevládní nezisková environmentální 

organizace D ěti Zem ě. Nejd říve se stru čně podíváme na historii 

této organizace a nastíníme si její poslání a cíle, kterých 

chce dosáhnout. Dále se budeme v ěnovat jejímu programu a na 

záv ěr si osv ětlíme, na jaké úrovni tato organizace p ůsobí a 

jaké jsou zdroje jejího financování.   

 

 

2. Historie a cíle NNO D ěti Zem ě 

 

Vznik organizace D ěti Zem ě se datuje k 28. zá ří 1989, kde 

se v Kulturním st ředisku Delta v Praze sešlo cca 60 lidí. 

Organizace D ěti Zem ě vznikla de facto p řetvo řením z organizace 

Bořena, jelikož již v okamžiku vzniku m ělo sdružení D ěti Zem ě 

cca 60 člen ů. Toto datum je ale pouze neformální, formáln ě 

organizace vzniklá až 9. dubna 1990 registrací ob čanského 

sdružení D ěti Zem ě na Ministerstvu vnitra ČR. Organizace se 

v pr ůběhu let profilovala na tématech jako : záchrana ozónové 

vrstvy, snížení zne čišt ění ovzduší, omezení osobní 

automobilové dopravy či problematické stavební projekty 

zasahující výrazn ěji do životního prost ředí.  

Ani této organizaci se podobn ě jako mnoha dalším 

nepoda řilo v pr ůběhu let zabránit názorovým t řenicím, které 

v d ůsledku vedly k odtržení části členstva D ětí Zem ě. Tato 

odcházející část člen ů se následn ě realizuje v nov ě 

vznikajícím sdružení Arnika.  

Cíl nebo chceme-li poslání této organizace je dle jejich 

vlastního vyjád ření : „chránit p řírodu a životní prost ředí 

člov ěka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. Soust ředíme 

se na práci v regionech a podporujeme ty, kte ří cht ějí hájit 



své životní prost ředí. Klademe d ůraz na řešení p ří čin, nejen 

následk ů, na svoji nezávislost a názorovou pestrost. 

Nepodléháme iluzím, ale uchováváme si své ideály“. 1 Je to tedy 

organizace zam ěřená zejména na ochranu životního prost ředí. 

Snaží se na lokální, krajské ale i národní úrovni řešit otázky 

životního prost ředí. 

 

3. Témata a program NNO D ěti Zem ě 

 

Děti Zem ě se zabývají širokou paletou témat sahající od 

vysazování stromk ů, vyv ěšování pta čích budek a kultivaci 

krajiny p řes bojkot supermarket ů Lidl, propagace jízdy na kole 

a budování nau čných stezek, až po sofistikované akce typu 

obrany zákon ů na ochranu krajiny, pozastavení plánování 

silnice R35 či prosazování novel zákon ů. Témata zpracovávaná 

organizací D ěti Zem ě se dají rozd ělit do t ří velkých blok ů. 

Jsou to doprava , příroda , věc ve řejná . 

 

3.1 Doprava 2 

Cílem programu Doprava by m ělo být zvýšení podílu 

neautomobilové dopravy na celkovém objemu p řepravy osob a 

náklad ů. Program sm ěřuje zejména k podpo ře železni ční dopravy, 

rozvoji m ěstské hromadné dopravy a omezení osobní automobilové 

dopravy. Sou částí programu je také požadavek zlepšení možností 

cyklistické a p ěší dopravy jak v m ěstech, tak mimo n ě. 

Hlavní kampaní tohoto programu je Den bez aut . Tato akce se 

v České republice koná již od roku 1991, v ětšinou první či 

druhý listopadový pátek. Sou částí kampan ě je také výzva Nechte 

auto doma , která je namí řena zejména do řad místních a 

krajských politik ů. Cílem akce je de facto jedenkrát za rok 

probudit na krátký čas intenzivní zájem médií a ve řejnosti o 

dopravní problémy a probudit snahu za čít tyto problémy řešit. 

                                                 
1 www.detizeme.cz   
2 http://www.detizeme.cz/doprava.shtml 



Akce vykazuje stoupající podporu ve řejnosti i politik ů, 

Dětem Zem ě se také poda řilo v n ěkolika p řípadech ve spolupráci 

s místními politiky docílit toho, že m ěstská hromadná doprava 

je v den konání akce zdarma. Také média sledují pr ůběh akce se 

zájmem a stalo se dobrým zvykem zejména krajských a místních 

politik ů nejezdit v daný den autem. D ěti Zem ě hodnotí p řínos 

akce jako dobrý s tím, že kone čným cílem je uzav ření center 

měst či alespo ň radikální omezení dopravy v centrech.  

Den bez aut není samoz řejm ě jediným tématem. Z dalších 

konaných kampaní v oblasti dopravy lze zmínit Nerušte 

železni ční spoje (železnice jako ekologická alternativa 

automobilové dopravy), Plze ň pro cyklisty, cyklisté pro Plze ň 

(zlepšení možností cyklistické dopravy) či Za udržitelné 

řešení dopravy v Praze (omezení vjezdu do centra m ěsta), atd. 

 

 3.2 P říroda 3 

V rámci programu P říroda se D ěti Zem ě soust ředí na 

problémy nakládání s odpadem, vedou kampa ň za záchranu 

Doupovských hor, kampa ň za záchranu pískoven a soust ředí se 

také na ochranu biodiverzity v regionech, konkrétn ě na 

Kokořínsku a Nymbursku. V souhrnu je program P říroda zam ěřen 

na šetrn ější využívání p řírodních zdroj ů a zvýšení stability 

ekosystém ů. D ěti Zem ě se také snaží docílit lepší legislativní 

a praktické ochrany p řírody. Tohoto cíle cht ějí mimo jiné 

dosáhnout citliv ějším územním plánováním, které bude 

respektovat zvláštnosti krajiny a zamezí tak devastujícím 

dopad ům na p řírodní ekosystémy.  

Hlavní kampaní v programu P říroda je Akce Falco – ochrana 

ohrožených hnízd vzácných dravc ů. Akce Falco byla zahájena 

v roce 1990. Je zam ěřena zejména proti pytlák ům a p řekupník ům 

zví řat. Hnízda vzácných dravc ů jsou práv ě t ěmito p řekupníky 

nejvíce ohrožena. Akce je provád ěna jako monitoring tzv. 

st řežených hnízd pomocí desítek dobrovolníku a stala se 

                                                 
3 http://www.detizeme.cz/priroda.shtml 



nejd ůležit ější náplní Klubu ochrany dravc ů a sov, jež spadá 

pod D ěti Zem ě. Organizace uvádí, že od doby spušt ění akce se 

podařilo uhlídat veškerá st řežená hnízda vzácných dravc ů, 

takže lze tuto akci považovat za velmi úsp ěšnou.    

3.3 V ěc ve řejná 4 

Posledním okruhem aktivit D ěti Zem ě je program V ěc 

veřejná. D ěti Zem ě ho charakterizují takto : „stejn ě tak, jako 

připomínáme d ětem a mladým lidem na školách, co pro člov ěka 

znamená nezbytnost chránit své životní prost ředí, tak jsme 

také rozhodnuti to p řipomínat i všem odpov ědným dosp ělým, 

kte ří na to zapomínají - ú ředník ům ve řejné správy, politik ům a 

investor ům“. 5 V ěc ve řejná je oblast, kde organizace vykazuje 

velikou aktivitu a kampan ě, které v tomto sektoru vede jsou 

dle mého názoru pro ve řejnost a média nejp řitažliv ější.  

Cílem tohoto programu je p řitáhnout pozornost ve řejnosti 

k ochran ě p řírody a krajiny a zlepšit ekologickou výchovu jak 

dětí, tak dosp ělých. Snahou je také zapojit ve řejnost více do 

rozhodování o otázkách týkajících se životního prost ředí. 

Děti Zem ě v rámci tohoto programu vytvo řili tzv. Centra 

pro podporu ob čanů ve čty řech m ěstech – Beroun, Brno, Liberec, 

Plze ň, která poskytují podporu ob čanům při řešení místních 

problematických otázek. Další oblastí zájmu je nová kampa ň 

probíhající zejména na území Plze ňského kraje, která je 

zaměřena na odstran ění nelegáln ě vybudovaných billboard ů podél 

vytipovaných dálnic a v ětších silnic.  

Mediáln ě známou akcí D ětí Zem ě se stal bojkot supermarket ů 

Lidl. Bojkot zapo čal kv ůli zbyte čnému a nelegálnímu kácení 

dřevin na pozemcích pat řících spole čnosti Lidl. Kampa ň 

zapo čala již v roce 2003, kdy se po jednáních s vedením 

spole čnosti Lidl poda řilo D ětem Zem ě uzav řít smlouvu, ve které 

Lidl p řijal morální odpov ědnost za pokácené d řeviny a zavázal 

se vysázet 1020 nových strom ů. V sou časné dob ě je spole čnost 

                                                 
4 http://www.detizeme.cz/vec.shtml 
5 http://www.detizeme.cz/vec.shtml 



Lidl pod dohledem D ětí Zem ě, jelikož neplní závazky uvedené ve 

smlouv ě a stále jsou na jeho pozemcích káceny stromy. 

Za hlavní kampa ň programu V ěc ve řejná je považována kampa ň 

Ropák roku – anketa o antiekologický čin . Ropák roku se koná 

s cílem upoutat na konkrétní kroky jednotlivc ů, kte ří by svým 

záměrem či rozhodnutím mohli zp ůsobit( či již zp ůsobili) 

poškození životního prost ředí. Anketa vznikla v roce 1992 a od 

té doby stále probíhá. Ve řejnost zasílá návrhy na kandidáty a 

o jejich umíst ění rozhoduje komise složená ze zástupc ů 

environmentálních organizací a ve řejného života. Akce se t ěší 

velkému mediálnímu zájmu a postupem času se z ní akce 

s celonárodním dopadem. 

 

4. Úrovn ě operování D ětí Zem ě  

 

 Děti Zem ě jsou decentralizovanou environmentální 

organizací. Z této skute čnosti tedy vyplývá, že jejich 

působení se odehrává zejména na sub-národní úrovni – tedy na 

úrovni m ěst(vesnic) a kraj ů. D ěti Zem ě vycházejí z toho, že 

rozhodování o životním prost ředí, o jeho budoucí podob ě, je 

věcí ve řejnou a otev řenou a tudíž by m ělo probíhat 

transparentn ě skrze ve řejnou diskusi. 

 Pobo čky D ětí Zem ě jsou rozmíst ěny ve t řinácti m ěstech a 

obcích v ČR. Krom ě t ěchto pobo ček existuje také p ět klub ů 

spadajících pod D ěti Zem ě. Jsou to nap ř. Klub za udržitelnou 

dopravu; Klub za záchranu Polabí či Klub ochrany dravc ů a sov. 

Tyto kluby se zabývají odbornými tématy a vedou kampan ě v dané 

problematice. Klub za udržitelnou dopravu tak nap říklad 

organizuje Den bez aut, angažuje se ve v ěci výstavby dálnice 

D8 do Dráž ďan či provozuje Ekologickou dopravní poradnu. 

Působení tohoto klubu je jak lokální, tak celonárodní. 

 Mimo mediáln ě viditelných kampaní a akcí po řádají pobo čky 

Dětí Zem ě také koncerty, besedy, cyklistické happeningy, či 



provád ějí distribuci leták ů, plakát ů zam ěřených na konkrétní 

problémy. 

  

5. Financování 

 

 Financování D ětí Zem ě je rozd ěleno do dvou úsek ů – 1) 

financování Komunika čního centra DZ v Plzni a 2) financování 

jednotlivých organiza čních jednotek mající sv ůj rozpo čet.  

Organizace své finance čerpá zejména ze získaných grant ů, 

členských p řísp ěvk ů, p řísp ěvk ů od sympatizant ů, z tržeb za 

prodané zboží či sponzorských dar ů. D ěti Zem ě čerpají finan ční 

prost ředky z grant ů Open Society Fund, z Ministerstva 

životního prost ředí a z r ůzných nadací, jmenovit ě nap ř. Nadace 

Partnerství či Nadace rozvoje ob čanské spole čnosti. 

 Za rok 2003 6 byly p říjmy všech organiza čních jednotek D ětí 

Země v četn ě Komunika čního centra ve výši cca 2 536 000 K č a 

výdaje činily cca 2 625 000 K č. 7  

 

6. Záv ěr 

 

Děti Zem ě p ůsobí na území ČR již od roku 1990. Za tuto 

dobu se z nich stala jedna z významných environmentálních 

organizací a vlivná zájmová skupina. Jejich akce jako nap ř. 

Den bez aut či Ropák roku se teší velkému zájmu médií i široké 

veřejnosti. Za dobu svého p ůsobení dokázala tato organizace 

prosadit nap ř. vybudování cyklistických stezek v Praze 

v hodnot ě 20 milión ů korun, svým nátlakem donutila spole čnost 

Lidl ke spolupráci a následnému vysázení množství strom ů, 

zabránili plánování silnice R35 p řes Český ráj či zabránila 

výstavb ě chemické výrobny oxidu chromitého v Nymburce. I p řes 

některé neúsp ěchy je to organizace, která má svou váhu a je 

nutno s ní po čítat.  

                                                 
6 Novější informace nejsou k dispozici, více viz. http://www.detizeme.cz/tisk.shtml 
7 Výroční zpráva Dětí Země z roku 2003 



 
 
 
 
 


