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ÚVODNÍ
SLOVO

Lucie Mádlová

Zakladatelka a ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti

Zapalte jednu svíčku a rozsviť‑
te temnotu. Díky ní vás najdou 
ti, kteří drží v ruce svoji svíč‑
ku ze stejného důvodu jako vy. 
Tato metafora se stala hlav‑
ním motivem letošních Cen 
SDGs a především unikátní 
akce v udržitelnosti, která tra‑
dičnímu galavečeru předchá‑
zela a dodala mu na naléhavosti 
směrem k potřebě bojovat proti 
změnám klimatu – Global Goa‑
ls Summit. Už delší dobu jsme 
totiž hledali cestu, jak inspiro‑
vat a motivovat ty, kdo blou‑
dí v temnotě a snaží se pomoci 
naší planetě, našemu životnímu 
prostředí, naší biosféře.

Ty nejlepší příklady dobré 
praxe, které jsou opravdu hod‑
ny obdivu, poznáváme kaž‑
dý rok díky projektům přihlá‑
šeným do Cen SDGs. A letos 
tomu nebylo jinak. Svoji přihláš‑
ku poslalo rekordních 326 pro‑
jektů. Rozhodování poroty tak 
nebylo snadné, přesto vybra‑
la ty nejlepší z nejlepších. Nejen 
vítězné projekty se mohou stát 
inspirací pro ostatní a za jejich 
snahu a úsilí měnit svět k lep‑
šímu i v tak nelehké době jim 
děkujeme.

Pomyslných svíček jsme ale 
chtěli zapálit mnohem více, 
a tak přišla myšlenka s inter‑
aktivním a udržitelným pro‑
gramem nabité události. Georg 
Kell, legenda na poli udržitel‑
nosti a společensky odpověd‑
ných investic; Melina Taprantzi, 
zakladatelka řeckého sociální‑
ho podniku; Ladislav Krištoufek, 
odborník na kryptoměny a jejich 
vliv na planetu a mnoho dal‑
ších řečníků z Česka i zahraničí, 
odborníků v různých oblastech 

udržitelnosti na slovo vza‑
tých. Ti všichni mluvili 13. října 
k veřejnosti, a to v prostorách 
Národního muzea. Právě tam 
je totiž na první pohled viditel‑
ná tenká hranice mezi životem 
a vyhynutím.

Jejich motivující řeč doplnilo 
udržitelné zero waste menu ze 
zachráněných potravin, módní 
přehlídka oblečení vyrobeného 
z recyklovaných látek a před‑
stavení udržitelného mani‑
festu – několik krátkých bodů 
a opora pro každého, kdo chce 
začít se změnou sám u sebe, 
v domácnosti, v jídelníčku, 
v kosmetice, v dopravě.

A nad tím vším se tyčil náš 
Pla(s)teosaurus – jedineč‑
né a výjimečné komunitní dílo 
českých 3D tiskařů, kteří přija‑
li naši vizi a společně vytvoři‑
li téměř šestimetrovou sochu 
plateosaura. Ten vyhynul před 
stovkami milionů let a my jsme 
mu, jako Asociace společen‑
ské odpovědnosti, chtěli dát 
opět slovo, i po takové době. 
A co nám řekl? Nevolte vyhynu‑
tí! Nenechte zmizet z povrchu 
zemského flóru a faunu, nepře‑
stávejte směřovat k uhlíkové 
neutralitě, ochraňujte zdravé 
ekosystémy, které na Zemi ješ‑
tě zbyly.

Věřím, že každý detail z této 
malé skládačky dokáže rozsví‑
tit jednu svíčku, jednu nadě‑
ji. A projekty, které si odnesly 
Cenu SDGs v některé z letoš‑
ních kategorií, budou toto naše 
společné světlo v temnotě jen 
rozšiřovat.
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Česká republika od července do 
prosince 2022 předsedá Radě 
Evropské unie. Pro své před‑
sednictví si zvolila motto odka‑
zující na Václava Havla: „Evropa 

jako úkol,“ se třemi hlavními cíli 
nebo vizemi „reflektovat, reno‑
vovat, posilovat.“ Průběhová 
forma sloves byla zvolena zá‑
měrně, neboť je zřejmé, že bě‑

hem šesti měsíců nemůžeme 
dosáhnout úplné transforma‑
ce. Můžeme ale podnítit, in‑
spirovat a nasměrovat jak ev‑
ropské instituce, tak i partnery 
z veřejného, soukromého, aka‑
demického i neziskového sek‑
toru. Žijeme v neklidné době. 
Naše společnosti se ještě ne‑
vzpamatovaly z pandemie co‑
vid‑19 a už musíme čelit dalším 
zákeřným krizím, které se šíří po 
celém světě. Nevyprovokovaná 
a neoprávněná agrese Ruska 
proti Ukrajině dále vytváří tlak 
na naše ekonomiky a finance 
oslabené pandemií. Obrovský 
nárůst cen energií a potravin 
na světových trzích způsobený 
touto válkou roztáčí spirálu za‑
dlužování v nejzranitelnějších 
zemích. Útočí na společenské 
smlouvy mezi lidmi a jejich vlá‑
dami po celém světě. A co více, 
přispívá k rostoucímu hladu 
v mnoha částech světa a vy‑
volává hrozbu nových migrač‑
ních vln z postižených regio‑
nů. Rovnováha mezi sociálním, 
ekonomickým a environmen‑
tálním pilířem, na které staví 
Agenda 2030 pro udržitelný 
rozvoj, je tak značně rozkolísa‑
ná. 17 Cílů udržitelného rozvo‑
je nám ovšem poskytuje ná‑
vod, jak do roku 2030 zlepšit 
podmínky a kvalitu života pro 
všechny lidi na světě. Ve zprá‑
vách se stále častěji objevují 
obrázky povodní, sucha, bou‑
ří a požárů. Vyschlá koryta řek 
a časté vlny veder jsou dnes 
v Evropě běžné a Česko je ne‑
pochybně součástí této nové 
reality. V létě naši hasiči tři týdny 
bojovali s požárem v Národním 
parku České Švýcarsko, vzpo‑
meňme také loňské ničivé tor‑
nádo na jižní Moravě či kůrov‑
covou kalamitu na našich 
horách. To jsou varovné signály 
měnícího se charakteru pod‑

nebí v naší zemi. Letošní Ceny 
SDGs jsou věnovány klimatické 
změně. Ano, klima je v těžkém 
zdravotním stavu a na jeho léč‑
bu nám zbývá jen málo času. 
Nesmíme však selhat! Je to 
naše povinnost vůči budoucím 
generacím. Je to též naše lid‑
ská povinnost vůči lidem v kli‑
maticky nejzranitelnějších ze‑
mích, kteří kvůli změně klimatu 
a jejím důsledkům trpí hladem, 
ztrátou obživy, domova nebo 
dokonce života. Každý člověk 
na naší planetě si zaslouží čisté, 
zdravé a udržitelné životní pro‑
středí. Diplomacie v oblasti kli‑
matu je v současné době jed‑
nou z klíčových politik Evropské 
unie a snižování rizika katastrof 
v souvislosti se změnou klima‑
tu a nestabilitou zůstává na 
předním místě agendy čes‑
kého předsednictví EU. Stejně 
jako trojí propojení humanitární 
pomoci, rozvojové spolupráce 
a míru. Změna klimatu nepřed‑
stavuje pouze hrozbu. Je to 
také příležitost. Příležitost pro 
inovace a modernizaci našich 
společností. Příležitost pro bu‑
dování strategické suverenity 
EU. V některých zemích může 
být změna klimatu dokonce 
příležitostí pro posílení sociál‑
ní soudržnosti a budování míru, 
pokud bude moudře reflek‑
tována. Změna klimatu mění 
pravidla hry. Globální normy, 
standardy a pravidla budou ur‑
čovat pouze ti, kdo budou v ze‑
leném přechodu na vyšší úro‑
veň. Ignorování tohoto vývoje 
by mohlo ohrozit naše základní 
hodnoty, lidská práva a demo‑
kracii. Dovolte mi proto na závěr 
poblahopřát letošním vítězům 
Cen SDGs za jejich kreativní 
a inspirativní přístup v předsta‑
vených projektech a vám všem 
ostatním za to, že „se snažíte 
měnit svět k lepšímu“.

KOMENTÁŘE PARTNERŮ
CEN SDGs 2022

Jan Lipavský
Ministr zahraničních věcí
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Dnešní Evropa čelí hned něko‑
lika výzvám – má se stát zele‑
nou, digitální a spravedlivou. To 
jsou všechno velké výzvy, které 
se neobejdou bez spousty prá‑
ce. Česká republika v této tur‑
bulentní době předsedá Radě 
EU, kdy se nemůže vymlouvat, 
že jsme jen malým středoev‑
ropským státem, který toho 
příliš nezmůže. Nebyla a není 
to pravda. Během léta a pod‑
zimu jsme už mohli vidět, kolik 
rozhodnutí vzniká na jednáních 
v Praze. Z České republiky si 
naši evropští kolegové odváží 
příklady dobré praxe a projektů, 
které pomáhají zlepšovat náš 
život a prostředí, ve kterém ži‑
jeme. Proto jsem ráda, že je le‑
tos při příležitosti předsednictví 
v Radě EU udělováno i speciální 
ocenění pro projekty podpoře‑
né z rozpočtu Evropské unie. 
Jsou to základní kameny, které 
pomáhají tomu, aby naše země 
i celá Evropa byly udržitelné, 
otevřené a inovativní.

O Cenách SDGs v kategorii 
Ocenění Evropské komise roz‑
hodovala veřejnost. Právě za‑
pojování veřejnosti je princip, 
bez něhož se dobré vládnutí 
neobejde. Mimo jiné i díky lepší 
účasti veřejnosti na rozhodo‑
vacích procesech dosáhla letos 
celá Evropská unie nejvýrazněj‑
šího pokroku v Cíli 16 Mír, spra‑
vedlnost a silné instituce. Ani 
Česká republika nezůstává po‑
zadu. Mezi kroky pro naplňová‑
ní Strategického rámce Česká 
republika 2030, tedy národních 
cílů udržitelného rozvoje, se 
nám podařilo prosadit zlepšení 
konzultací v rámci legislativního 
procesu. Jedná se o jedno z 65 
opatření zaměřených na dosud 
neřešené problémy.

Podle hesla Mysli globálně, 
jednej lokálně, plníme naše ná‑
rodní cíle udržitelného rozvoje, 
abychom přispěli těm globál‑
ním. A rozhodně si nevedeme 
špatně. Podle mezinárodního 
srovnání indexu plnění SDGs se 
Česká republika letos umístila 
na 13. příčce. To je bezesporu 
úspěch, ale stále je hodně prá‑
ce před námi – přestože plošně 
snižujeme nerovnosti (SDG 10), 
přetrvává genderová nerovnost 
(SDG 5). Vykazujeme úspěchy 
v boji s chudobou (SDG 1), ale 
nevymizel problém hladu (SDG 
2). Nemluvě o tom, jak je mnoh‑
dy složité vybalancovat řešení, 
která jsou zároveň šetrná k pří‑
rodě, dostupná a spravedlivá. 
Nicméně když vidím vítězné 
projekty, které si s tímto pro‑
blémem poradily, tak věřím, že 
jsme na dobré cestě a společně 
zvládneme čelit současným kri‑
zím a výzvám, ať se jedná o dů‑
sledky války na Ukrajině, ener‑
getiku nebo klimatické změny.

Anna Hubáčková
Ministryně životního prostředí
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Není to tak dávno, kdy v Čes‑
ké republice byla zdevastovaná 
příroda, ve městech se nedalo 
dýchat, památky se rozpadaly 
a školám a nemocnicím chybělo 
moderní vybavení. Ač se o tom 
příliš nemluví, byly to fondy Ev‑
ropské unie, které umožnily 
podstatnou změnu. Díky nim 
má dnes mnoho českých ne‑
mocnic špičkové přístroje, ško‑
ly moderní počítače, obce čis‑
tičky odpadních vod, skoro sto 
tisíc domácností má nové kot‑
le, další solární panely na stře‑
chách a podobně I proto jsme 

se rozhodli, že letos udělíme 
cenu za nejlepší projekt, který 
byl spolufinancován z fondů EU. 
Vybrat finalisty z mnoha výbor‑
ných uchazečů nebylo lehké. 
Mezi nimi bylo tolik zajímavých 
a inovativních projektů! Od eko‑
logického zpracování nemoc‑
ničního odpadu přes obnovu 
krajiny až po kompletní ekolo‑
gickou rekonstrukci jedné velké 
školy. Hlavního vítěze nakonec 
vybrala veřejnost. Srdečně bla‑
hopřejeme a děkujeme všem, 
kteří se soutěže zúčastnili. Tě‑
šíme se na další kolo příští rok.

Monika Ladmanová
Vedoucí Zastoupení
Evropské komise v ČR

Od prodeje nepřečtených knih 
přes aplikaci pro boj s dušev‑
ním onemocněním po získává‑
ní vody v poušti: V Česku byly 
opět oceněny nejlepší projek‑
ty za naplňování Cílů udržitel‑
ného rozvoje od OSN.

Rekordních 326 projektů se 
letos přihlásilo do Cen SDGs. 
Vítěze vybírala odborná poro‑
ta složená ze zástupců veřej‑
né sféry, byznysu, neziskového 
sektoru, ale především odbor‑
níků na udržitelnost i klimatic‑
kou změnu. Jednu z katego‑
rií, Ocenění Evropské komise, si 
vzala na starost dokonce veřej‑
nost a během Evropského týd‑
ne udržitelného rozvoje vybra‑
la v hlasování vítěze.

Právě téma změny klima‑
tu provázelo celý letošní roč‑
ník, galavečeru udělování Cen 
SDGs předcházel mezinárodní 
Global Goals Summit, který do 
Národního muzea přivedl svě‑
tové i české řečníky – experty 
na udržitelnost.

Asociace společenské od‑
povědnosti předala ceny vítě‑
zům ve čtvrtek 13. září 2022 
na galavečeru v Národním mu‑
zeu v Praze. Ke slavnostní a zá‑

roveň odlehčené atmosfé‑
ře přispěla i moderace Daniely 
Písařovicové z internetové te‑
levize DVTV, která se stala me‑
diálním partnerem summitu 
i Cen SDGs. Večer byl protkán 
také doprovodným programem 
ve formě panelu na téma lea‑
dership a udržitelnost, módní 
přehlídky plesového oblečení 
ušitého z recyklovaných látek 
a mnoho dalšího. O slavnostní 
menu se postaral White Circus 
catering White Circus ve spolu‑
práci s Rohlik.cz a vytvořili zero 
waste občerstvení.

Pro vítěze byly připraveny 
trofeje, které vytiskla česká fir‑
ma zaměřená na upcyklaci re‑
cyklovaného plastu Plastenco. 
Právě ona sdružila na popud 
Asociace společenské odpo‑
vědnosti více než stovku 3D 
tiskařů a společně pro ni vy‑
tvořili Pla(s)teosaura, téměř 
šestimetrovou sochu dinosau‑
ra. Jediné komunitní dílo čes‑
kých 3D tiskařů tohoto typu na 
světě. Pla(s)teosaurus měl je‑
den velký úkol – předat lidem 
poselství Nevolte vyhynu‑
tí. A udělal tak právě na Global 
Goals Summitu.

CENY SDGs 2022
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VÍTĚZOVÉ CEN
SDGs 2022

GLOBÁLNÍ SUMMIT
V UDRŽITELNOSTI

Ve čtvrtek 13. října se brá‑
na Národního muzea v Praze 
otevřela unikátnímu Global 
Goals Summitu 2022 pořáda‑
nému Asociací společenské 
odpovědnosti společně s in‑
ternetovou televizí DVTV. Su‑
mmit byl otevřen všem, kdo 
to s udržitelností myslí vážně, 
a především přivedl do Pra‑
hy špičkové řečníky z Česka 
i z celého světa.

Událost otevřel Georg Kell, 
který stojí za rozvojem udrži‑
telnosti firem ve světě. V roce 
2000 založil a 15 let vedl Uni‑
ted Nations Global Com‑
pact – největší dobrovolnou 
iniciativu v oblasti udržitel‑
nosti podniků na světě. Dnes 
je předsedou představenstva 

technologického ESG fon‑
du Arabesque Partners, kte‑
rý využívá umělou inteligenci 
a velké objemy dat k vyhodno‑
cování výkonnosti v oblasti udr‑
žitelnosti důležité pro investiční 
analýzu. A o tomto tématu pro‑
mluvil v rozhovoru s Martinem 
Veselovským. „Stojíme před 
řadou výzev a budeme nuceni 
přehodnotit, jak s udržitelností 
a především s odpovědnými in‑
vestováním nakládat.“

Propojení udržitelnosti a ur‑
banismu se věnoval Jak Spen‑
cer. On a jeho kreativní stu‑
dio Urban Scale Interventions 
přetváří veřejné prostory podle 
požadavků těch nejpovolaněj‑
ších – lidí, kteří v nich žijí své ži‑
voty. „Překonáváme byrokracii, 
riskujeme, vidíme širší souvis‑
losti a zpochybňujeme status 
quo – od přetváření hlavních 

GLOBAL GOALS
SUMMIT 2022

Ocenění Evropské 
komise

Domov sv. Josefa

Mladý lídr

Vasil Kostin,
Tomáš Trejdl (Wrest)

Změna klimatu

Mewery, s. r. o.

Rozvojová spolupráce,
mír a partnerství

Modelárna LIAZ, s. r. o.

Inovace, technologie
a energie

Univerzitní centrum
energeticky efektivních

budov ČVUT

Vzdělání, zdraví
a kvalitní život

Nepanikař z.s.

Diverzita, rovnost
a inkluze

Úřad vlády ČR,
Odbor rovnosti žen

a mužů

Cirkulární ekonomika

Knihobot, s. r. o.
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ulic po dětská hřiště.“ Meli‑
na Taprantzi připomněla, jak 
se v sociálním podniku může 
snoubit ekonomický profit, po‑
moc druhým a cesta z ekono‑
mické krize. Sama svůj sociál‑
ní podnik Wise Greece založila 
během finanční krize v Řecku 
v roce 2013. „Stačí jen trochu 
změnit úhel pohledu.“

Cirkulární  ekonomikou 
a zpracováním odpadů z gas‑
tronomie navázal Julian Lech‑
ner, produktový designer, kte‑
rý objevil jedinečný recept 
a upcyklovanou starou kávu – 
„lógr“ – proměnil ve znovupo‑
užitelný kelímek na kávu a pře‑
devším prosperující společnost 
Kaffeeform. „Hledám materiály 
s potenciálem. Odpadní mate‑
riály s potenciálem.“ Řečníky ze 
všech koutů Evropy pak doplni‑
li odborníci na slovo vzatí, kteří 
působí u nás, v Česku. Cyril Kle‑
pek, Johanna Nejedlová, Ro‑
man Lauš.

Cirkulární ekonomika, pre‑
vence sexuálního násilí, revolu‑
ce v potravinářském průmyslu. 
Nejen tato témata dostala pro‑
stor a možnost posunout vní‑
mání udržitelnosti do dalších 
oblastí a na vyšší úrovně.

Od rána až do pozdního od‑
poledne se v rámci interaktiv‑
ního programu vystřídal ne‑
spočet řečníků. Zpovídal je 
a panelové diskuze vedl Martin 
Veselovský, Daniela Drtinová 
a Michael Rozsypal.

Každý účastník si odnesl také 
jednu velkou výzvu: připojit se 
k Asociaci společenské odpo‑
vědnosti, začít vysazovat stro‑
my a dosáhnout cíle 2 030, 
který si pořadatelé pro Global 
Goals Summit i udělování Cen 
SDGs stanovili.

A aby toho nebylo málo, kro‑
mě inspirace, motivace a pří‑
kladů dobré praxe dostali hosté 

kelímek z kávové sedliny Ka‑
ffeeform, kávu si z něj vychut‑
návali po celou dobu události, 
a vyzkoušeli si i swap obleče‑
ní. Některý kousek ze svého 
šatníku, který už nenosí, moh‑
li vyměnit za udržitelný merch 
Don’t Choose Extinction, který 
připravila Asociace společen‑
ské odpovědnosti ve spoluprá‑
ci s upcycle značkou Ultrava‑
gant. Protože módní průmysl 
nemusí znamenat jen hektoli‑
try vyplýtvané vody a zaplně‑
né skládky. Průběh programu 
mohl každý, kdo na Global Goa‑
ls Summitu strávil byť jen krát‑
ký čas, sledovat v aplikaci. Ani 
technologie totiž nesmí na poli 
udržitelnosti chybět!

Moderní technologie by 
měly být klíčovou součás‑
tí řešení klimatické otázky. 
Mnoho problémů lze dnes 
efektivně řešit pomocí 
umělé inteligence, která 
dokáže navrhnout nej‑
lepší možný postup dale‑
ko rychleji a přesněji než 
samotný člověk. Umělá 
inteligence je uváděna do 

Petra Hanzlíková
Industry Manager and 
Sustainability Lead, 
Google
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FINE DINING MENU 
UKÁZALO, JAK NA ZERO 
WASTE OBČERSTVENÍ

Pochutnat si, zažít výjimečný 
oběd a večeři a zároveň mít 
z talíře i dobrý pocit. Jak to 
udělat? Zero waste caterin‑
gem, který neplýtvá a má co 
nejnižší uhlíkovou stopu.

Pohoštění se ujal catering 
White Circus a použil lokální su‑
roviny. „Udržitelnost pro nás už 
dlouho není trend, ale samo‑
zřejmost,“ řekl Vladimír Čech, 
šéfkuchař cateringu White 
Circus. „Díky tomu, že jsme se 
mohli připravit a zbytkové su‑
roviny nám z Rohlíku přijížděly 
měsíce před eventem, může‑
me hostům i na podzim slíbit 
pestré menu a méně přidaného 
cukru díky přirozené cukerna‑
tosti ovoce a zeleniny trhané‑
ho v sezóně. Hosté si pochut‑
nali na špagetách z okurky se 
sýrem a škvarcích ze švestek. 
K transportu nám Rohlík nabídl 
papírové bedny po banánech, 
které opět vracíme k dalšímu 
použití,“ doplnil.

Na základě nápadu z pera 
Asociace společenské od‑

povědnosti si proto společně 
s Rohlíkem připravil exkluzivní 
menu, ve kterém se neplýtvá 
a všechny suroviny jsou využity, 
jak se říká, od A do Z. Jak budou 
asi slupky nebo křivá zelenina 
sedět do menu pro galavečer? 
Sezónní potraviny od lokálních 
dodavatelů takzvaně „kolem 
komína“, s blížící se expirací do‑
dal Rohlik.cz. A samozřejmě, 
maso nahradily rostlinné alter‑
nativy The Vegetarian Butcher.

Sezónní potraviny od lokál‑
ních dodavatelů s blížící se 
expirací tak dodává Rohlik.cz 
„Pro catering na Global Goals 
Summit a Ceny SDGs jsme do‑
poručili White Circus hlavně 
české ovoce a zeleninu. Vše je 
veganské nebo vegetariánské. 
Potraviny nejsou nijak závadné, 
stále jde o produkty té nejlepší 
kvality, jen ale nejsou dokona‑
lé. Chceme i tímto způsobem 
lidem ukázat, jakže jde ome‑
zit plýtvání a nakupovat a vařit 
udržitelně a ekonomicky,“ dopl‑
ňuje Olin Novák, CEO Rohlik.cz.

Suroviny se svážely elektro‑
dodávkami od července do říj‑
na do kuchyně White Circus, 
kde probíhalo nakládání, sušení, 
kvašení a podobně.

praxe v mnoha odvětvích 
a představuje také důle‑
žitou technologii pro boj 
s klimatickou změnou.

Můžu uvést jeden aktu‑
ální příklad, který se týká 
spuštění ekologických 
tras v Mapách Google. 
Podle údajů společnos‑
ti Statista je silniční do‑
prava největším zdrojem 
emisí uhlíku v celé Evrop‑
ské unii. V Googlu jsme se 
proto v souladu s naším 
závazkem, že do konce 
roku 2022 pomůžeme 
jedné miliardě uživatelů 
činit každý den udržitel‑
nější rozhodnutí, rozhodli 
přispět k řešení tohoto 
problému. Zatímco do‑
posud Mapy Google ři‑
dičům zobrazovaly vždy 
nejrychlejší možnou trasu 
do cíle, nově jim v Evropě, 
vč. ČR, nabízejí také tu 
nejúspornější, tzv. ekolo‑
gickou. Uživatelé teď vidí 
přibližnou úsporu pali‑
va a časový rozdíl mezi 
oběma trasami (pokud 
se liší) ‑ a vyberou si jed‑
nu z nich. Funkce řidičům 
také umožňuje zvolit si 
typ pohonu svého vozidla.

Návrhy ekologických 
tras, které jsou založeny 
právě na umělé inteligen‑
ci, byly již dříve spuštěny 
v USA a Kanadě a od té 
doby s nimi řidiči podle 
odhadů ušetřili více než 
půl milionu tun emisí uh‑
líku. To odpovídá ekviva‑
lentu sto tisíc aut, které 
by zmizely ze silnic. Odha‑
dujeme přitom, že ekolo‑
gické trasy mají potenciál 
ušetřit po celém světě 
více než jeden milion tun 

emisí uhlíku ročně, což je 
podobné tomu, jako kdy‑
by ze silnic zmizelo až dvě 
stě tisíc aut.

Ekologické trasy mo‑
hou být užitečné všem 
lidem, pro které nejsou 
dostupné alternativní 
způsoby dopravy, jako je 
kolo nebo hromadná do‑
prava, ale přitom chtějí 
mít k dispozici šetrnější 
a udržitelnější variantu 
trasy. Mapy samozřejmě 
již delší dobu nabízejí ve 
své navigaci také různé 
alternativy k jízdě autem, 
včetně veřejné dopravy 
a pěších tras.
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Lucie Kotalová
External Communications
& Public Affairs Lead 
Czech & Slovak Republic, 
Unilever

Úsporná opatření mají 
dnes pro společnost 
větší význam než kdyko‑
li předtím, což se samo‑
zřejmě týká také plýtvá‑
ní potravinami. Už před 
pěti lety zpráva Evrop‑
ské komise uváděla, že 
domácnosti se na plýt‑
vání potravinami podílejí 
53 % a například v České 
republice ročně skončí 
mezi odpadky 1 923 tisíc 
tun potravin. Je tedy vel‑
mi důležité snažit se mě‑
nit návyky spotřebitelů 
a motivovat domácnos‑
ti ke snížení potravino‑
vého odpadu. Boji pro‑
ti plýtvání potravinami 
se dlouhodobě zabývá 
například značka Hell‑
mann’s, která se tomuto 
tématu věnuje i ve svých 
reklamních kampaních. 
V letošním roce například 
probíhá kampaň nazva‑
ná „I z mála může být slá‑
va“, která upozorňuje na 
tzv. lednicovou slepotu.

Lidé se domnívají, že 
nemají v lednici nic k jídlu, 
stačily by ale použít zbyt‑
ky, které v lednici mají 
a snadno tak připravit 
plnohodnotné jídlo, na‑
příklad jen přidáním jed‑

né lžíce majonézy Hell‑
mann’s. Jelikož věříme, 
že plýtvání potravinami 
představuje celospole‑
čenský problém, spolu‑
pracujeme na jeho řešení 
s asociacemi nebo ne‑
ziskovými organizacemi 
a podporujeme edukaci 
zákazníků. Příkladem je 
naše spolupráce se „Za‑
chraň jídlo“. Naším spo‑
lečným cílem je edukovat 
spotřebitele a motivovat 
ho ke snižování množství 
odpadu. Pro zajímavost 
plýtvání jídlem označi‑
la i OSN za společenský 
problém a na 29. září 
vyhlásila mezinárodní 
den povědomí o plýtvání 
jídlem.

Plýtvání jídlem souvisí 
nejen s nákupním cho‑
váním spotřebitelů, ale 
rovněž s expirační dobou 
potravin. Abychom mi‑
nimalizovali tyto ztráty, 
dlouhodobě spolupra‑
cujeme s neziskovými 
organizacemi, mezi kte‑
ré patří Fond Veroniky 
Kašákové, Potravinová 
banka, Klokánek a Na‑
dace Naše dítě. Ve sna‑
ze zabránit zbytečnému 
plýtvání potravinami na‑
bízíme našim zaměst‑
nancům a také výše 
zmíněným organizacím 
potraviny z našeho port‑
folia těsně před expirací.
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KDO JE TO
PLA(S)TEOSAURUS?

Místo symbolizující historii 
a téměř neviditelnou hrani‑
ci mezi životem a vyhynutím, 
Národní muzeum v Praze, 
přivítalo tvora, kterého teď 
veřejnosti představuje jen 
pomocí úlomků kostí – dino‑
saura v životní velikosti. A ten 
přišel na Global Goals Summit 
a Ceny SDGs se zásadním po‑
selstvím: Nevolte vyhynutí!

Společná práce více než stov‑
ky českých 3D tiskařů. Symbol, 
který varuje před vyhynutím. To 
je Pla(s)teosaurus. Téměř šest 
metrů dlouhý model prehisto‑
rického veleještěra byl poprvé 
veřejnosti odhalen právě na 
Global Goals Summitu. Za pr‑
votním nápadem stojí Asociace 
společenské odpovědnos‑
ti ve spolupráci s Plastenco 
a PETMAT.

V prvním srpnovém týd‑
nu svážela společnost DPD 
na Fakultu architektury ČVUT 
420 dílků vytisknutých na 3D 
tiskárnách po celém Česku. 
Jednotlivé dílky se na fakultě 
spojily v metrové pláty a na‑
sazovaly se na kostru. Jeden 
dílek se tiskl přibližně šest ho‑
din z recyklátu PETu. Na tisk, 
kterým v součtu tiskaři strávi‑
li více než 3 500 hodin, použili 
150 kg filamentu z recyklova‑
ného plastu, to je ekvivalent asi 
6 000 PET lahví. Model je nej‑
větším komunitním dílem 3D 
tiskařů v Česku.

Plateosaurus byl jeden z nej‑
rozšířenějších dinosaurů žijí‑
cích na území dnešní Evropy 
a jeho druhově mladší souro‑
zenci vymřeli před 66 miliony 
let kvůli dopadu asteroidu na 
zem. Obloha ztemněla a rost‑
liny nebyly schopné dostateč‑
né fotosyntézy. Potravy ubylo, 

býložravých dinosaurů ubylo, 
masožravých dinosaurů ubylo, 
až nakonec celá biosféra úplně 
zmizela. Pla(s)teosaurus nám 
chce říct, že z lidstva se takový 
„asteroid“ může stát a hrozbou 
pro rostliny a živočichy je bo‑
hužel člověk sám. Ale zároveň 
může být nadějí.

„Protože kolem sebe máme 
nespočet lidí, kteří chtějí něco 
udělat, hledají inspiraci a pře‑
devším sílu motivovat k akci 
i svoje blízké, přátele, kolegy, 
vybrali jsme právě plateosau‑
ra, jehož mladší bratr Pla(s)
teosaurus nám svoje posel‑
ství předat může. Jak s ním 
jako společnost naložíme je 
jen na nás,“ zopakovala Lucie 
Mádlová. Jak se z historie po‑
učit? Jak jako lidstvo nedovo‑
lit nenávratnou ztrátu veškeré 
biosféry? Jak zabránit tomu, 
aby se fauna a flóra stala stej‑
nou raritou nespatřenou na 
vlastní oči, jako jsou dnes právě 
dinosauři?
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Kateřina Bohuslavová
Chief Sustainability 
Officer Skupiny ČEZ

Evropský energetický sek‑
tor prochází významnou 
transformací zaměřenou 
především na dekarboni‑

zaci už několik let. Skupina 
ČEZ se například připoji‑
la k cíli uhlíkové neutrality 
do roku 2050 vyhláše‑
ném takzvanou Pařížskou 
dohodou už v roce 2015, 
stejně jako řada dalších 
velkých evropských ener‑
getik. A že nešlo jen o plané 
sliby ukazují ostatně i data 
Eurostatu: právě tomuto 
sektoru se podařilo mezi 
lety 1990–2020 snížit 
emise skleníkových plynů 
ze všech nejvíce – celkem 
o 46 %. Tolik skloňovaný 
Green Deal, k němuž se 
Česká republika připoji‑

la v prosinci 2019, vlastně 
jen kodifikoval tuto snahu 
a nastavil přísný časový rá‑
mec, jak uhlíkové neutrality 
celého evropského konti‑
nentu dosáhnout. Po šoku‑
jící ruské invazi na Ukrajinu, 
kvůli níž se letos potýkáme 
s obrovskou energetickou 
krizí, zazněly hlasy, kte‑
ré tvrdily, že Green Deal je 
mrtvý. A spolu s ním tudíž 
i celé směřování k uhlíkové 
neutralitě. Dnes již je jisté, 
že se jednalo o ukvape‑
né závěry. Na dlouhodobé 
strategii Evropské unie, ale 
ani zbytku světa, se totiž 
nic nemění: právě naopak, 
k uhlíkové neutralitě se hlá‑
sí čím dál více zemí. Cíl kli‑
matické neutrality v nějaké 
formě deklaruje aktuálně 
136 států z pěti kontinentů, 
pokrývajících dohromady 
88 % globálních emisí, 85 % 
světové populace a 90 % 
HDP. A v Evropě tato sna‑
ha získala ve světle geopo‑
litických událostí ještě dal‑
ší rozměr. Dekarbonizace 
kromě nezbytného sníže‑
ní emisí skleníkových ply‑
nů posiluje soběstačnost, 
a naopak snižuje nezávis‑
lost na dodávkách fosilních 
paliv, která momentálně na 
starém kontinentu způso‑
buje aktuální rekordní ceny 
energií. Od největšího tu‑
zemského výrobce elek‑
třiny a tepla se očekává, 
že bude v oblasti snižování 
emisí lídrem a naše aktivi‑
ty jsou v tomto ohledu pod 
drobnohledem. Proto ani 
ČEZ své středně a dlouho‑
dobé cíle, deklarované loni 
v květnu v naší strategii 
Vize 2030 – Čistá Energie 

Zítřka, nemění. Zavázali 
jsme se, že dopady našeho 
podnikání na životní pro‑
středí – a to zejména právě 
v oblasti emisí, ať už skle‑
níkových plynů nebo jiných 
škodlivých látek – pro ná‑
sledující dekádu budeme 
aktivně snižovat, a to i na‑
dále platí. Dokonce jsme 
letos na jaře posunuli náš 
cíl dosáhnout uhlíkové ne‑
utrality o deset let dříve, 
tedy do roku 2040, při‑
čemž s výrobou tepla z uhlí 
chceme skončit už v roce 
2030 a s výrobou elek‑
třiny z uhlí do roku 2038. 
Naše ambiciózní plány 
v této oblasti nezůstaly 
na mezinárodní úrovni bez 
povšimnutí. Deklarované 
dekarbonizační cíle valido‑
vala respektovaná mezi‑
národní iniciativa Science 
Based Targets (SBTi) le‑
tos v květnu a stali jsme 
se tak první českou firmou, 
která tuto validaci získa‑
la. V listopadu 2021 jsme 
se stali oficiálním podpo‑
rovatelem Task Force on 
Climate ‑Related Financial 
Disclosures (TCFD), což je 
soubor doporučení, jak po‑
skytovat informace o vlivu 
změny klimatu na společ‑
nost. Protože klimatické 
změny mají velký dopad na 
světové vody, připojili jsme 
se také ke zvláštní iniciativ‑
ně generálního tajemníka 
OSN nazvané CEO Water 
Mandate. Ta sdružuje ve‑
doucí představitele světo‑
vých firem a podporuje ře‑
šení globálních problémů 
v oblasti vody prostřednic‑
tvím udržitelného podniko‑
vého hospodaření s vodou.
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Alice Machová
CFO agendy 
a udržitelného rozvoje, 
EY Česká republika

Téma snižování spotře‑
by energií, a tím nepřímo 
uhlíkové stopy, je silnější 
než kdy dříve. Význam‑
ně k tomu přispívá ne‑
jen vyšší volatilita cen, 
ale také nabídka robust‑
ních dotačních progra‑
mů, které mohou pomo‑
ci například s přechodem 
na obnovitelné zdroje 
energií. Jen v Národním 
plánu obnovy a Moder‑
nizačním fondu je dohro‑
mady připraveno přes 
300 miliard korun. Brzy 
se očekává také spuš‑
tění evropských progra‑
mů (OP TAK, OP ŽP), kte‑
ré dotační nabídku ještě 
rozšíří. Firmy už také za‑
čínají přicházet na to, že 
udržitelnost tvoří dobrou 
pověst a zvyšuje konku‑
renceschopnost, čímž 
pomáhá nejen s náborem 
nových talentů, ale i s ak‑
vizicí nového kapitálu. Ze‑
lené chování navíc láká 
i spotřebitele – z průzku‑
mu společnosti EY z úno‑
ra 2022 vyplynulo, že pro 
70 % respondentů je zod‑
povědné chování firem 

stejně důležité jako to, co 
prodávají.

Nezpochybnitelný vliv 
má také změna chování 
jednotlivců, přičemž stačí 
málo a efekt je patrný té‑
měř okamžitě. Snížíme  ‑li 
například teplotu vytápě‑
ní o pouhý 1 stupeň Cel‑
sia, můžeme ušetřit až 
6 % energií. Evropská unie 
meziročně šetří na spo‑
třebě v kvartálním srov‑
nání 8 % zemního plynu 
a 1 % elektřiny. I malé kro‑
ky tak mohou pomoci ke 
snaze Evropské komi‑
se, která má ambici uči‑
nit Evropu do roku 2050 
prvním klimaticky ne‑
utrálním kontinentem.

Š etřením energi í 
a obecně udržitelnos‑
tí se hojně zabývají i mé‑
dia, která jsou doslova 
zahlcena informacemi 
o výhodách obnovitel‑
ných zdrojů, zateplení, 
využívání veřejné dopra‑
vy a plynoucích úspo‑
rách pro vaši peněženku. 
Cílí se přitom na komerč‑
ní i residenční sektor, do‑
stává se na lokální i velké 
projekty.

Stejně jako nás pande‑
mie covidu‑19 posunula 
v digitalizaci, současná 
krize urychlí transforma‑
ci, jak spotřebovává‑
me energie a nakládá‑
me s odpady. Pozitivně 
k tomu přispívají také ev‑
ropské a české firmy. 
Napříč sektory nepole‑
vují ve svých plánech do‑
sáhnout vlastní uhlíko‑
vé neutrality nebo vývoji 
nových, udržitelnějších 
technologií a výrobních 
procesů.



30 31

CENY SDGs 2022 V ČÍSLECH
Zastoupení SDGs mezi přihlášenými projekty
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Domácí a sexuální násilí zažívá 
velká část české společnosti, 
převážně ženy. Přitom na po‑
licii je hlásí jen zlomek obětí. 
Projekt se zaměřuje na zlep‑
šení prevence domácího a se‑
xuálního násilí mezi mladými. 
Usiluje také o zvýšení expertízy 
státu formou mezinárodní spo‑
lupráce a prohloubení znalos‑
tí o rozsahu a formách on  ‑line 
sexismu v české společnos‑
ti. Projekt řeší i sexuální násilí 

v kyberprostoru – zaměřuje se 
na zvýšení schopnosti policie 
adekvátně reagovat na tuto 
formu násilí. Další část škole‑
ní usiluje o zvýšení schopnosti 
policie, orgánů sociálně ‑právní 
ochrany dětí a dalších profesí 
pracovat citlivě s oběťmi domá‑
cího a sexuálního násilí.

Projekt má hned několik hlav‑
ních pilířů. Jsou to worksho‑
py na školách zaměřené na 
téma sexuálního násilí, zdravé 

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII DIVERZITA, 
ROVNOST A INKLUZE

partnerské vztahy či obtěžování 
v on  ‑line prostoru. Od počátku 
realizace workshopů bylo do‑
sud zrealizováno více než 230 
workshopů a proškoleno přes 
3 800 žáků a žákyň. A co stu‑
denti na workshopech oceňují? 
Otevřenou, respektující a dů‑
věryhodnou atmosféru, kterou 
lektorský tým vytváří. A také to, 
že si odnáší kontakty, na které 
je v případě problému možné se 
obrátit. Dalším pilířem je školení 
k animovanému edukativnímu 
filmu Zuřivec, který získal řadu 
mezinárodních ocenění a je 
možné ho využít v prevenci do‑
mácího násilí u dětí, ale rovněž 
v terapiích pro všechny, kteří 
byli vystaveni násilí nebo se ho 
sami dopouští. Film již zhlédlo 
na 1 500 dětí ve školách po ce‑
lém Česku, 350 sociálních pra‑
covníků a pracovnic, policistů 
a policistek, školních metodiků 
a metodiček prevence, tera‑
peutů a terapeutek či pracov‑
níků a pracovnic ve věznicích. 
Do projektu patří i druhé vydá‑
ní knihy Násilí je možné zasta‑
vit. Ta představuje jeden z mála 
odborných zdrojů k tématu ná‑
silí v blízkých vztazích. Dalším 
důležitým pilířem je také školení 
pro policii, aby byli schopni lépe 
obětem domácího a sexuálního 
násilí pomoci a také měli lepší 
schopnosti vyšetřovat případy 

sexuálního násilí v kyberprosto‑
ru. V rámci projektu proběhne 
i speciální školení pro dopravní 
podniky, a to v návaznosti na 
výzkum, který ukázal, že velká 
část žen má zkušenosti se se‑
xuálním násilím a obtěžováním 
ve veřejné dopravě.

Praktické výstupy projektů 
doplnil i výzkum sexuálního ná‑
silí v on  ‑line prostředí. Kdo má 
s tímto typem násilí zkušenos‑
ti? A jak je na ně schopný rea‑
govat český právní řád? Na to 
všechno výzkum odpoví.

1. Úřad vlády ČR –
Odbor rovnosti žen a mužů
Prevence domácího a sexuálního násilí
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Projekt už téměř 5 let naplňuje 
cíl poskytnout smysluplné za‑
městnání zrakově postiženým, 
kteří stále těžko hledají uplatně‑
ní na trhu práce, a zároveň na‑
bídnout unikátní službu osamo‑
ceným seniorům. V rámci služby 
docházejí nevidomí a slabozrací 
za klienty do domovů s pečo‑
vatelskou službou i do domác‑
ností, aby jim dělali společnost 
a radost. A když se chtějí senioři 
setkat třeba nad šálkem kávy? 
I to je možné! Jedna z variant 
Návštěv POTMĚ se zaměřuje 
na aktivní seniory, kteří mohou 
přijít třeba do oblíbené kavárny 
a popovídat si s nevidomými 
návštěvníky.

Od roku 2020 plní projekt 
další poslání – seznamovat ši‑
rokou veřejnost se specifiky ži‑
vota se zrakovým handicapem. 
Službu pro seniory tak doplňují 
workshopy a semináře určené 
např. školám, firmám a úřadům. 
Vzdělávací akce pomáhají od‑
straňovat předsudky a zábra‑
ny v komunikaci mezi „zdravý‑
mi“ a nevidomými, čímž vedou 
i ke zkvalitnění života zrakově 
handicapovaných.

2. Spolu s vámi z. ú.
Návštěvy POTMĚ

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 

Rodičovská není brzda, když ne‑
chcete… Cílem projektu je slaďo‑
vat rodinný život s kariérou dle 
potřeb každého rodiče. To zna‑
mená předcházet negativním 
dopadům rodičovské dovolené, 
jako je sociální izolace, ztráta 
sebedůvěry, vysoká nezaměst‑
nanost žen po rodičovské nebo 
ztráta lidského kapitálu.

M.arter mění kromě jiného 
i podmínky pro rodiče na trhu 
práce, které jsou v Česku nej‑
horší z celé EU. Rodičům na i po 
rodičovské dovolené pomáhá 
s návratem do práce, osobním 
růstem či rozjezdem vlastního 
podnikání. Pro zaměstnavatele 
zajišťuje edukaci liniového ma‑
nagmentu, péči o zaměstnan‑
ce a získávání nových talentů. 
Udržuje cenný lidský kapitál. 
Zajišťuje rekvalifikaci. Pomáhá 
a usnadňuje návrat na trh prá‑
ce v souladu s aktuálními potře‑
bami matek a otců. Provozuje 
inzertní portál na flexibilní pra‑
covní úvazky, vydává podcast, 
blog a e‑booky. M.arter vytvořil 
mechanismus vzdělání za vzdě‑
lání: připravíte vzdělávací aktivi‑
tu a získáváte zdarma jinou. To 
podporuje sebedůvěru žen i mo‑
tivaci a posiluje celou komunitu.

3. M.arter
Rodičovská není brzda

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 
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Projekt poskytuje pomoc 
a podporu dětem a rodinám 
vězněných rodičů. Důsledkem 
uvěznění rodiče dochází k eko‑
nomické a sociální chudobě, 
duševnímu i fyzickému strádá‑
ní a poškození rodinných pout 
ve vztahu odsouzeného ro‑
diče a dítěte. V ČR neexistuje 
žádná systémová podpora pro 
tyto děti. Projekt snižuje nega‑
tivní dopady uvěznění rodiče 
u dětí prostřednictvím posilo‑
vání dovedností a kompetencí 
dětí, volnočasových aktivit pro 
děti, pořádáním Dnů s dítětem 
(celodenní návštěva ve věznici 
s programem), nebo zasláním 

vánočního dárku společně s do‑
pisem od odsouzeného rodiče. 
Mezi další aktivity patří setká‑
vání pečujících osob, materiální 
pomoc rodinám nebo mento‑
ring rodin a propuštěných.

Projekt pomáhá překlenout 
propast mezi ženami, které 
hledají ekonomické příležitos‑
ti prostřednictvím technolo‑
gií, a společnostmi, které usi‑
lují o rozmanitější talenty v IT. 
Program přináší zásadní pozi‑
tivní změnu – rozvíjí začínající až 
juniorské IT talenty v oblasti da‑
tové analýzy, testování a tvorby 
webových stránek. Kombinuje 
formální výuku v kurzech, in‑
dividuální práci na projek‑
tech, samostudium, odborný 

mentoring, kariérní koučování, 
zkušenostní učení a přímé kon‑
takty se zaměstnavateli.

Mezinárodní vězeňské 
společenství, z.s.

Zapomenuté děti

Czechitas z.u.
Digitální Akademie

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

I mladí lidé a děti potřebují velmi 
často psychologickou pomoc, 
právě pro ně je ale vyhledá‑
ní odborné pomoci asi nejtěž‑
ší. Aplikace Nepanikař pro ně 
znamená bezpečné prostředí, 
kde mohou sdílet své problé‑
my a jsou motivování v hledání 
opory v jejich okolí.

Projekt nabízí první psycho‑
logickou pomoc, a to prostřed‑
nictvím aplikace zaměřené na 
nejčastější druhy duševního 
onemocnění. Staženou ji má 
440 tisíc lidí a je přeložena do 
11 jazyků. Díky tomu ji využíva‑
jí uživatelé ze 182 zemí světa 
zcela zdarma. K ní patří i chat 
a e ‑mail poradna. V týmu jsou 
studenti psychologie, kteří už 
pomohli více než sedmi tisícům 
klientů. V neposlední řadě do 

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII VZDĚLÁNÍ, 
ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT
1. Nepanikař z.s.
Nepanikař
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projektu patří i workshopy pro 
školy. Cílem je proškolit za rok 
alespoň 30 škol, aby žáci a stu‑
denti věděli, že je v pořádku říci 
si o pomoc. Dle zpráv a podě‑
kování zakladatelé vědí, že ap‑
likace zachránila minimálně 150 
životů.

Aplikace je rozšířena celosvě‑
tově a postupně vznikají další 
jazykové verze, čímž se zvýší 
dostupnost pro děti, které ne‑
umí perfektně anglicky. Cílem 
je jednoduše přidávat co nejví‑
ce mateřských jazyků i dalších 
zemí a umožnit tak lidem po 
celém světě najít lokální cent‑
ra pomoci včetně linek důvěry 
nebo krizových center. V rám‑
ci překladu do tolika jazyků je 
Nepanikař světový unikát.

V chatové poradně jsou nyní 
dobrovolníci k dispozici každý 
pracovní den od 16 do 21 hodin 
a stihnou mluvit s přibližně 20 
dětmi a mladými lidmi. Cílem je 
do budoucna rozšíření o větší 
časový úsek, ideálně nonstop 
provoz. Všem, kdo potřebují 
pomoci, se věnují studenti psy‑
chologie, kteří mají za sebou 
výcvik v komplexní krizové in‑
tervenci. A jaká je jejich motiva‑
ce? Především první zkušenosti 

s reálnými klienty, pravidelné 
supervize, intervize, vzdělávání 
a teambuildingy.

K aplikaci a dalším službám 
patří i unikátní a v Česku jediná 
Mapa pomoci. Jedná se o první 
ucelený seznam psychologické, 
psychiatrické pomoci v České 
republice, která je hrazena ze 
zdravotního pojištění. Klienti si 
tak mohou najít nejen pomoc, 
která je blízko, ale zároveň si ji 
budou moci dovolit.

Ať už se nacházíte kdekoliv, ni‑
kdy nevíte, co se může stát. 
Aplikace Záchranka je v tele‑
fonu připravena pro jakéko‑
li krizové situace, pro rychlé 
kontaktování zdravotnické zá‑
chranné služby nebo horské 
služby stiskem jediného tlačít‑
ka. Navíc má řadu dalších chyt‑
rých funkcí a propojení, kte‑
rá v nouzi pomohou. Aplikace 
Záchranka funguje už ve 4 ze‑
mích a má přes 2,5 milionů uži‑
vatelů. Pomohla zachránit více 
než 100 tisíc životů.

Hlavním posláním aplikace 
Záchranka je pomoci uživate‑
lům v život či zdraví ohrožují‑
cích situacích. Její zakladatelé 
se z ní snaží dělat také nástroj 
prevence, aby se uživatelé do 
takových situací vůbec nedo‑
stali. A to díky funkcím, jako je 
Lokátor, Varovná upozornění, 
První pomoc nebo modul pro 
Horskou službu.

Mobilní aplikace byla pro veřej‑
nost spuštěna 8. března 2016. 
Jen v rámci České republiky má 
více než 2 100 000 uživatelů 
a záchranné složky prostřed‑
nictvím aplikace přijaly více než 
100 tisíc nouzových zpráv.

2. Aplikace
Záchranka z.ú.
Aplikace Záchranka
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V České republice chybí přinej‑
menším 6 tisíc učitelů. Polovina 
stávajících je navíc ohrožena 
syndromem vyhoření. Na to 
bohužel v konečné fázi nejvíce 
doplatí žáci.

Projekt Začni učit! pomáhá 
lidem na jejich cestě k učitel‑
ství ‑ od první myšlenky na tuto 
kariéru po začátky za kated‑
rou. Zájemce o učitelství, kteří 
přichází z nejrůznějších obo‑
rů, provádí nelehkým startem. 
Prostřednictvím interaktivního 
průvodce, kterým na webu kaž‑
dý měsíc prochází okolo 100 zá‑
jemců o učitelství, pomáhá na 
cestě za potřebným vzděláním.

Na webu je také k dispozici 
základní přehled o tom, jak se 
stát učitelem, jak je to s peda‑
gogickým minimem a mnohé 
další. V rámci programu Zkus 
učit! nabízí možnost vyzkou‑
šet si tuto profesi nanečisto 
v některé z partnerských škol. 
Prostřednictvím programů pro 
začínající učitele se snaží bu‑
dovat komunitu, která pomů‑
že posilovat jejich kompetence 
a soustavně je vzdělávat. Tímto 
způsobem se projekt Začni učit! 
snaží posilovat jejich motivaci 
a předcházet tak syndromu vy‑
hoření. Protože jen motivovaní 
a spokojení učitelé mohou mít 
motivované a spokojené žáky.

3. Výluka, z.s.
Začni učit!

Soulmio je komplexní online pro‑
gram péče o duševní zdraví za‑
městnanců ve firmách. V rámci 
platformy nabízí nejen rychlou 
pomoc a podporu zkušených 
psychologů a psychoterapeu‑
tů, ale i široké možnosti vzdělá‑
vání z oblasti mentálního zdraví 
a osobního rozvoje (články, tes‑
ty, videa, živá vysílání, podpůr‑
né skupiny, podcasty apod.). 
Soulmio se zároveň intenzivně 
zaměřuje na dlouhodobé vzdě‑
lávání HR manažerů a pořádá 
pro veřejnost online konferenci 
Mental Wellness Days.

Jedná se o unikátní vzdělá‑
vací prostor s neomezenými 
možnostmi a domov různých 
workshopů, přednášek a kur‑
zů, které překonávají bariéry 
digitálního a technologického 
světa. Jeho hlavním úkolem je 
pomoci s digitální gramotností 
v Česku. Tak trochu jiná škola, 
to jsou workshopy pro děti o ro‑
botice, umělé inteligenci, 3D 
tisku a digitální stopě. A o tech‑
nologiích se zde naučí i senioři. 
Součástí je úvod pro chytrý te‑
lefon, základní práce s aplikace‑
mi, sociálními sítěmi, bezpeč‑
nost na internetu a další.

FINALISTÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII VZDĚLÁNÍ, 
ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT
Soulmio, s. r. o.
Soulmio

T ‑Mobile Czech
Republic, a. s.
Magenta Experience Center
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Technologie S.A.W.E.R. doká‑
že vyrábět ze suchého pou‑
štního vzduchu pitnou vodu, 
i když pracuje v autonomním 
režimu pouze s využitím solár‑
ní energie. Pokud je zařízení na‑
pojeno na elektrickou síť, pro‑
dukce je zhruba dvojnásobná. 
V takovém prostředí dosahuje 
S.A.W.E.R. oproti běžným čis‑
tě kondenzačním jednotkám 
osmkrát vyšší produkce vody.

Získat ze vzduchu vodu pro 
lidskou spotřebu nebo za‑
vlažování rostlin, to dokáže 
S.A.W.E.R. i v extrémně suchém 

a horkém klimatu. Využívají jej 
humanitární organizace, vlády 
i armádní složky. Zařízení pra‑
cuje na principu adsorpce a de‑
sorpce vzdušné vlhkosti. Hlav‑
ní součástí je sorpční jednotka 
s desikačním výměníkem, který 

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII INOVACE,
TECHNOLOGIE A ENERGIE

1. Univerzitní
centrum
energeticky
efektivních
budov ČVUT

Solar Air Water Earth 
Resources (S.A.W.E.R.)

PITNÁ VODA, 
KANALIZACE 

umožňuje odvlhčit i vzduch 
s nízkým obsahem vodní páry 
vyskytující se v pouštních pod‑
mínkách. Jednotka nasává 
venkovní vzduch, odvlhčí ho 
a odvlhčený odvádí do okolního 
prostředí. Potom se podstatně 
menší proud vzduchu ohřívá 
na vysokou teplotu, desikantu 
odebere naakumulovanou vlh‑
kost, a tím se výrazně navlhčí. 
Na vestavěném chladiči v jed‑
notce pak vysoká vlhkost ze 
vzduchu vykondenzuje jako ka‑
palná voda.

Tímto způsobem je mož‑
né získat vodu i v podmínkách 
pouště, ve kterých ji běžné 
kondenzační chladiče nepro‑
dukují. Energii na svůj provoz 
S.A.W.E.R. získává zejména ze 
slunečního záření prostřednic‑
tvím fotovoltaických kolektorů. 
Při dostatečné energii produ‑
kuje od stovek litrů po jednotky 
kubíků vody denně. Generátory 
vody ze vzdušné vlhkosti mají 
potenciál doplnit přírodní zdro‑
je, případně je zastoupit v mís‑
tech, kde vůbec nejsou. Vel‑
mi okrajově by mohly nahradit 
také odsolovací zařízení, která 
jsou sice podstatně výkonnější, 

ale produkují solanku, jež velmi 
ohrožuje mořský život.

Samozřejmostí je akumula‑
ce energie ve formě baterio‑
vého úložiště pro prodloužení 
doby provozu i v okamžicích, 
kdy slunce nesvítí. Zařízení 
S.A.W.E.R. je vhodné zejména 
do oblastí nenapojených na in‑
frastrukturu vodovodů nebo 
elektrické energie, ale může být 
použito i v místech, kde tato in‑
frastruktura existuje. Tech‑
nologie je prozatím optimali‑
zována pro provoz v horkých 
a suchých končinách, další vý‑
voj směřuje k větší univerzál‑
nosti a možnosti použití i v su‑
chém a chladném podnebí.
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Teplota na zemi se stále zvy‑
šuje, oteplují se domy, ulice, 
města. Teplota zhoršuje kvalitu 
života lidí a stále více ohrožuje 
život. Okolí aglomerací a prů‑
myslových areálů vysychá. Při 
růstu životní úrovně a popu‑
lace není možné zastavit vý‑
stavbu. Je však možné stavět 
budovy v novém stylu, vhod‑
ném pro současnou klimatic‑
kou éru – stavby zahalit do ze‑
leně. Pokrytí radiačních ploch 
rostlinami ochlazuje svoje okolí. 
Budova je chladičem místo te‑
pelného radiátoru. Čím více na 
ni svítí slunko – tím více chladí 
svůj interiér a okolí. Na místě 
zelené budovy je lépe než před 
stavbou. To je dáno tím, že rost‑
liny jsou jednak na střeše a také 
na stěnách budov. Rostliny od‑
pařují vodu, tím chladí, rostou 
a tím spotřebovávají uhlík z at‑
mosféry, pohlcují prach a hluk, 
vyrábějí kyslík. Domy se cho‑
vají jako stromy. A nakonec 
tyto projekty mají „wow“ efekt. 
Řešení je vhodné pro téměř 
všechny typy staveb jak v rezi‑
denčním, administrativním, tak 
průmyslovém sektoru.

2. LIKO ‑S, a. s.
Domy jako stromy

INFRASET® je jednoduchá 
technologie určená pro obce 
a města na opravy výtluků a de‑
fektů v asfaltu. Hlavní výhodou 
je využití recyklátu z vyfrézova‑
né svrchní části vozovky. Ten je 
nyní považován za toxický od‑
pad. Výhody jsou zejména eko‑
logie, velká finanční rentabilita, 
rychlost a recyklace materiálu, 
který by jinak bylo nutno upra‑
vit při zvýšené zátěži na životní 
prostředí a finanční nákladnos‑
ti. Cílem je obec soběstačná ne‑
jen v opravách silnic, ale zejmé‑
na v jejich preventivní údržbě, 
a zároveň edukovaní úředníci ve 
státních firmách, kteří se nebojí 
použít certifikovanou inovativní 
ekologickou technologii.

A jak to funguje? Nejdříve se 
výtluk vysuší, asfalt rozehře‑
je bezplamenným způsobem, 
rozhrabou se okraje, nanese se 
přírodní bitumen, doplní recy‑
klát, opět nahřeje a zadusá. Díky 
rozhrabání okrajů a vysušení 
je příčina výtluku odstraněna 
a materiály dokonale propojeny.

3. MORAM CZ
INFRASET

DOSTUPNÉ 
A ČISTÉ ENERGIE
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ŽIVOT 
VE VODĚ

Společnost Carebot vyvíjí třetí 
oko lékaře. Vizí společnosti je 
zpřesnit a zrychlit diagnózy ne‑
jen na rentgenových snímcích 
hrudníku. V budoucnu bude 
možné odhalit i ty nejmenší ná‑
lezy při jakýchkoliv obrazových 
vyšetřeních, jako je CT, mamo‑
grafie nebo magnetická re‑
zonance. Společnost Carebot 
tvoří tým odborníků na umělou 
inteligenci, desítky lékařů z celé 
Evropy a specialisté na zdravot‑
nictví. Jeden ze systému je prá‑
vě ve vývoji a prochází certifika‑
cí zdravotního prostředku.

Všude tam, kde se intenzivně 
chovají zvířata pro produkci po‑
travin, vzrůstá výskyt bakteri‑
álních infekčních onemocnění 
a následně ztrát způsobených 
úhynem. Do současné doby se 
k řešení těchto problémů použí‑
vala antibiotika. Vzhledem k ne‑
gativním dopadům nadměrné‑
ho užívání antibiotik na kvalitu 
potravin se hledá jejich náhra‑
da, kterou by bylo možno použít 
u chovných zvířat, bez negativ‑
ního efektu na kvalitu potra‑
vin. Léčivé přípravky na bázi 

bakteriofágů proto představují 
perspektivní směr v ochraně 
zdraví zvířat s významným po‑
zitivním dopadem na životní 
prostředí.

FINALISTÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII INOVACE,
TECHNOLOGIE A ENERGIE

Carebot, s. r. o.
Carebot

MB PHARMA, s. r. o.
Vývoj nových léčiv
pro onemocnění ryb, včel
a mléčné žlázy skotu na bázi 
bakteriofágů

Etiopie čelí kritickému nedo‑
statku vody. K nejvyprahlejším 
regionům patří Somálský region 
na hranicích Etiopie a Somálska. 
Sucho má pro somálské obyva‑
tele, kteří jsou závislí na paste‑
vectví, katastrofální následky. 
Místní chovají hovězí dobytek 
a velbloudy a spoléhají na ruč‑
ně hloubené studny a nádrže na 
dešťovou vodu, takzvané birka‑
dy. Přesto je vody málo a zvířa‑
ta hynou. Vlastnictví velbloudů 
je ale páteří identity pastevců, 
bez nich jejich život ve vyprah‑
lém regionu ztrácí smysl.

A proto přichází společnost 
LIAZ a využívá svůj vynález – 
bezpilotní helikoptéru pro letec‑
ký geofyzikální průzkum v kom‑
binaci s technologií satelitního 
zpracování dat. Jedná se o ino‑
vativní technologii pro geolo‑
gickou prospekci, která součas‑
ně slouží dobré věci a efektivně 
pomáhá. Po několika měsících 
LIAZ zaznamenává úspěch – 
v nejvyprahlejším regionu, kde 
byla tradiční geologie bezzubá, 
nachází nejen hlubinné vodní 
kapsy, ale i množství povrcho‑
vých zdrojů pitné vody.

„Voda je mnohem cennější než 
peníze. Prostředky se najdou 
vždycky, ale voda je vzácná,“ 
říká Abdulkadira Mohamoud, ře‑

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII ROZVOJOVÁ 
SPOLUPRÁCE, MÍR
A PARTNERSTVÍ
1. Modelárna LIAZ
spol. s r.o.
Průzkumná technologie LIAZ ‑ 
Vyhledávání vodních kapes
v Somálském regionu

PITNÁ VODA, 
KANALIZACE 

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ
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ditel Somali Region Agriculture 
Bureau, a touto svou větou vy‑
stihuje dopad projektu. A jak 
projekt probíhal? Odborníci lo‑
kalizovali devět oblastí s hlu‑
binnými vodními kapsami do‑
sahujícími hloubky až kolem 
300 metrů. Odbor zavlažování 
Ministerstva zemědělství však 
řekl, že dobývat vodu z těch‑
to hloubek je pro ně ekonomic‑
ky náročné. Proto se v druhé 
fázi soustředili na hloubky 0 až 
50 metrů a nalezli 60 vodních 
zdrojů. Jedná se o povrchové 
zdroje nacházející se v blízkos‑
ti řečišť, které jsou jednak se‑
zónní, a jednak je zřejmě místní 
lidé dobře znají. Následně loka‑
lizovali 17 vodních kapes v příz‑
nivé hloubce 50 až 250 metrů 
s kvalitní pitnou vodou.

Zatímco tradiční geologic‑
ké průzkumné práce trvají roky, 
technologie LIAZ pracuje jen 
několik měsíců. Současně pří‑
mo lokalizuje vodní kapsy bez 
nutnosti sestavovat náročný re‑
gionální strukturně ‑geologický 

model. Technologie je rovněž 
šetrná k životnímu prostředí, 
protože rychle eliminuje neper‑
spektivní oblasti. Tedy žádné 
zbytečné zkušební vrty.

Projekt pomůže zachovat ce‑
listvost stád a uchránit zdroj ob‑
živy pro pasteveckou komunitu. 
Ta nalezenou vodu využije k za‑
vlažování a udrží si tak potravi‑
novou soběstačnost. Unikátní 
a inovativní technologie je repli‑
kovatelná do jakéhokoliv jiného 
regionu, a to i do extrémně su‑
chých nebo i nepřístupných ob‑
lastí. A lze říci, že díky ní se do 
pouště vrací život.

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 

Pro lidi v okrese Nebbi v afric‑
ké Ugandě je základní zdravot‑
ní péče prakticky nedostupná. 
Nedostatek nemocnic v pěší 
dostupnosti, základních léků 
a kvalifikovaného personálu 
vede ke zbytečným komplika‑
cím nebo úmrtím na jinak snad‑
no léčitelné nemoci. Řešením 
jsou lékařské výjezdy s „mobilní 
terénní klinikou“, kdy tým zdra‑
votníků vycestuje a přímo v od‑
lehlých komunitách ošetřuje, 
očkuje a poskytuje laboratorní 
testy a léky. Díky doprovodné‑
mu edukačnímu programu, ve‑
dení ke zdraví, prevenci a vzdě‑
lávání místních zdravotníků 
pomoc v budoucnu nakonec 
nebude potřeba.

Zdravotníci doposud ošetřili 
více než 22 tisíc lidí a poskytli 
asi 15 tisíc preventivních služeb. 

Kromě toho EMOTER odesílá 
do Ugandy prezervativy, men‑
struační pomůcky, edukační 
materiály a během epidemie 
i ústenky a dezinfekce. Každý 
měsíc tým vyjíždí na třídenní 
lékařský výjezd a denně ošetří 
500 až 600 lidí a poskytne 300 
až 400 preventivních služeb. 
EMOTER také aktivně vyhledá‑
vá mladé dívky a očkuje je proti 
rakovině děložního čípku.

Zlepšování životní úrovně 
obyvatel v odlehlých 
oblastech Ugandy

2. EMOTER ‑ Essential 
Medical Outreach
& Treatment
Rescue, z.s.
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Ve světle aktuálních globálních 
problémů, jako je narušení lo‑
gistických řetězců, nedostatek 
vybraných surovin či dílů, se 
ukazuje čím dál větší poten‑
ciál 3D tisku. V rámci zlepšení 
zdraví a kvalitního života byly 
připraveny a úspěšně ověře‑
ny především modely 3D tiš‑
těných dlah, zdravotnického 
a laboratorního vybavení a po‑
můcek pro lékaře, které úspěš‑
ně slouží jak v Gambii, tak na 
Ukrajině. Zároveň jsou vyrábě‑
ny individualizované učební po‑
můcky včetně potřeb pro sla‑
bozraké. Na Ukrajinu už Prusa 

Research dodal více než 50 tis‑
káren a 1 000 kg materiálu pro 
tisk zdravotnického vybavení 
i náhradních dílů či částí dronů. 
V Gambii se zase využívají klipy 
pro znovupoužitelné pleny. 3D 
tisk je také odpovědný a udrži‑
telný. Díky výrobě na místě se 
zkracují tradiční logistické ře‑
tězce, a to podle potřeb dané 
země, komunity nebo přímo 
konkrétního člověka. A raduje 
se i životní prostředí, protože 
například pro výrobu ramenních 
ortéz se využívá recyklovaný 
materiál z odpadu.

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ3. Prusa Research, a. s.

Využití 3D tisku pro řešení
potřeb rozvojových zemí

Projekt se zaměřuje na partici‑
paci a občanské vzdělávání na 
úrovni měst, škol i organizací. 
Pomocí unikátní online platfor‑
my efektivně zapojuje občany 
do veřejného života. V partici‑
pativních rozpočtech obyva‑
telé rozhodují o rozdělení části 
veřejných financí, navrhují pro‑
jekty a následně o nich hlasují. 
V různých urbanistických stu‑
diích, průzkumech, anketách 
a soutěžích získávají města, 

školy i organizace zpětnou vaz‑
bu od lidí na konkrétní téma. 
Aktivně je tak zapojí do věcí, 
které se jich týkají.

Decision 21, s. r. o.
Participace 21

CARE Česká
republika, z.s.

Empowering youth civic 
activism and digital literacy 
to promote gender equality 
and inclusive community 
development in Georgia

FINALISTÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII ROZVOJOVÁ 
SPOLUPRÁCE, MÍR
A PARTNERSTVÍ

PITNÁ VODA, 
KANALIZACE 

DOSTUPNÉ 
A ČISTÉ ENERGIE

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

Podpora digitální gramotnos‑
ti a občanský aktivismus mla‑
dých lidí ve venkovských oblas‑
tech v regionu Samegrelo ‑Zemo 
Svanetie v Gruzii, o to se CARE 
ČR snaží. Celkem 50 mladých 
lidí prochází sérií vzdělávacích 
workshopů zaměřených na rozvoj 
digitálních dovedností v občan‑
ském aktivismu, online kampa‑
ních, kyberbezpečnosti a dalších. 
A nejde jen o vzdělávání, ale 
i o aktivní zapojení mladých lidí do 
komunitního rozvoje v regionu.
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Češi mají ke knihám silný vztah. 
Není pravda, že bychom kvů‑
li internetu a sociálním sítím 
přestávali číst. Papírové knihy 
se kupují stále. To ale nezna‑
mená, že jsme dokonalí. Máme 
pořád sklon knihy prostě jen 
tak hromadit. Některé ani ne‑
chceme číst, nebo jejich čtení 
neustále odkládáme. A nejhor‑
ší je pro nás chvíle, kdy si chce‑
me vybrat něco ke čtení, ale 
nic nás doma z té stovky ne‑
přečtených knih nezaujme, tak 
kupujeme další a další… Snem 
Knihobotu jsou poličky s kni‑
hami, které nás inspirují, a kníž‑
ky, které se čtou. Teď, zítra, za 
týden, a když už je nechceme 
číst my, pošleme je zpátky do 
oběhu za novými čtenáři.

Knihobot pomáhá svým zá‑
kazníkům vracet přečtené i ne‑
chtěné knihy zpátky do oběhu. 
Zařídí celý proces prodeje knih 
a zároveň si zákazníci přes e‑
‑shop mohou nakoupit dal‑
ší čtení. Knihobotu se daří roz‑
hýbat knihovny i jejich majitele, 
které by dřív ani nenapadlo, 
že mohou dát knihám další ži‑
vot. Díky tomu jsou knížky zase 
o něco dostupnější a dosta‑
nou se tak ke čtenářům, kteří 
je ocení.

Od vzniku Knihobotu v roce 
2019 společně vrátilo knihy 
do oběhu už přes 30 tisíc zá‑
kazníků v Česku a na Sloven‑
sku. Otočili společně přes 1,5 

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII CIRKULÁRNÍ 
EKONOMIKA
1. Knihobot, s. r. o.
Knihobot ‑ vracíme knihy
do oběhu

milionu knih a ročně Knihobot 
obslouží přes 200 tisíc naku‑
pujících zákazníků. A jak to fun‑
guje? Začíná se u vás doma ve 
vaší knihovně – podíváte se, 
které knihy byste chtěli poslat 
dál, složíte je do kominku a vy‑
fotíte. Jedna fotografie komín‑
ku stačí. Knihobot podle fotky 
pozná, jestli bude na trhu o kni‑
hy zájem, a zda jsou ve stavu, 
aby se daly znovu číst. Kniho‑
bot knihy na vlastní náklad 
u zákazníka vyzvedne, zpra‑
cuje jejich zalistování a knihy 
jdou do prodeje přes e ‑shop. 
Po prodeji se o výdělek zákaz‑
ník a Knihobot rozdělí.

Knihobot mění čtenářské 
chování, ale i smýšlení o kniž‑
ním trhu a knižní krajině. Lidé 
mají sklon vnímat knihovnu 
jako něco, co se buduje, roste 
a hromadí, ne jako živý organis‑
mus, který odráží vkus a chutě 
jejích majitelů, a měla by jim 
sloužit a inspirovat je na ces‑
tě životem. Tím také Knihobot 

vede čtenáře k tomu, aby vě‑
domě přistupovali ke svým ná‑
kupům a nenakupovali impul‑
zivně. Jeho zakladatelé doufají, 
že změna těchto návyků pove‑
de ke změně celého trhu, a ne‑
jen že budou čtenáři knihy točit, 
ale nakladatelé také přistou‑
pí svědomitě k nákladům a ne‑
budou zbytečně tisknout další 
bestsellery, pokud se bude kni‑
ha na trhu s použitým zbožím 
prodávat za pár desítek korun. 
Tato změna spotřebitelského 
chování se projevuje v tom, jak 
roste trh s použitými knihami.

A co je největší vizí Kniho‑
botu? To, aby se knihy aktivně 
četly a Češi, a jednou i všich‑
ni Evropané, znali jednoduchý 
způsob a chtěli přečtené knihy 
posílat dál. Knihy z druhé ruky 
totiž svůj úkol plní stejně dob‑
ře, jako knihy nové. Díky tomu 
by mohlo končit méně knih ve 
sběru nebo ve sklepích, a více 
knih v rukou dalších nadšených 
čtenářů.
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Jaké to je chovat v indoor pro‑
středí ryby a pěstovat formou 
vertikálního zemědělství zele‑
ninu? To ví projekt Rostutu, za 
nímž stojí mladý tým, který se 
rozhodl uchopit zemědělství 
a produkci potravin alternativ‑
ně. V Rostutu pěstují potravi‑
ny udržitelně, lokálně, zdravě, 
chutně a chytře. Nepoužívají 
pesticidy a zároveň dbají na vy‑
užití plně recyklovatelných oba‑
lových materiálů. Také se sna‑
ží o co největší cirkulaci vody 
v systému, čímž snižují její spo‑
třebu. Velmi přínosné je spojení 
živočišné a rostlinné produkce. 
Odpadní vodu od ryb totiž pou‑
žívají jako hydroponický roztok 
pro pěstování rostlin. Veškerý 
bioodpad v rámci areálu farmy 
kompostují a znovu využíva‑
jí. A kdo se o celý cyklus stará? 
Lidé se zdravotním nebo sociál‑
ním znevýhodněním.

Zakladatelé zvolili i velmi ne‑
tradiční zdroj tepla – počítače 
na těžbu kryptoměn, které za‑
nechávají velké množství od‑
padního tepla. Tím vyhřívají 
prostory v zimním a chladněj‑
ším období.

2. 2050farm, s. r. o.
Rostutu

Denně se v běžné kavárně vy‑
produkuje několik kilo kávové 
sedliny. Proč tuto kvalitní suro‑
vinu ale zatím v potravinářském 
průmyslu moc nevyužíváme? 
A co taková lisovaná zeleni‑
na a ovoce? Kde končí jejich 
dužina? Tyto otázky si začali 
v Zemance klást a s UGO uvedli 
na trh Dužinky – sušenky a kre‑
kry, které pečou z dužiny červe‑
né řepy, mrkve a jablek, s IKEA 
a Costa Coffee zase pečou ká‑
vové sušenky ze sedliny.

Pro každou surovinu je pro‑
ces odlišný, protože musejí být 
uchovávány ve specifickém 
prostředí pod přesnou teplotou 
nebo tlakem, aby se nezačaly 
kazit. Kromě technologických 
kroků také Zemanka vytvo‑
řila administrativní procesy. 

Z nevyužité suroviny se ne‑
smí stát ani na papíře odpad. 
Projekt má přímý dopad na 
snižování plýtvání potravinami 
a cílí na běžné spotřebitele. Těm 
přibližuje udržitelné potraviny 
a suroviny, které vypadají jako 
odpad, ale ve skutečnosti jsou 
stále plné živin a vitamínů.

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

3. Biopekárna
Zemanka, s. r. o.

Nejlepší odpad je takový,
který nevznikne
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PITNÁ VODA, 
KANALIZACE 

Bedýnky plné ovoce a zeleniny, 
které zákazníci najdou za poklad‑
nami za 25 korun, to je projekt 
S Lidlem šetříme jídlem. Za cíl má 
snížení objemu potravinového 
odpadu, v bedýnkách si totiž zá‑
kazníci odnesou ovoce, zeleninu 
a květiny z poškozených obalů, 
z balení, kde byl špatný třeba jen 
jeden kus, nebo jednodenní arti‑
kly, které podléhají rychleji zká‑
ze. A co se ani v bedýnkách ne‑
prodá, putuje do potravinových 
bank nebo zoologických zahrad. 
A úspora odpadu? Až 1 300 tun 
za pět měsíců.

Posláním projektu je naučit 
všechny lidi třídit použité oleje 
a tuky z domácností, tyto mate‑
riály efektivně recyklovat, a tím 
přispívat k omezování emisí skle‑
níkových plynů, spotřeby přírod‑
ních zdrojů a zamezit znečišťová‑
ní odpadních potrubí, spodních 
vod a půd. Použitý olej nemusí 
skončit jako nechtěný nebo pří‑
mo nebezpečný odpad v popel‑
nici, kanalizaci nebo v přírodě. 
Relativně jednoduchou a efek‑
tivní recyklací totiž vzniká cenná 
surovina, z níž se vyrábí moderní 
biopaliva pro letadla a auta.

FINALISTÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII CIRKULÁRNÍ 
EKONOMIKA

Lidl Česká 
republika, v. o. s.
S Lidlem šetříme jídlem

Trafin Oil, a. s.
Třídímolej.cz

Jako lídr nejen české, ale 
i evropské e ‑commerce, 
se vydala na udržitelnější 
cestu také Heureka Group. 
Hlavní myšlenkou všech 
kroků je podpora a moti‑
vace e ‑shopů, kterým není 
ohleduplnost lhostejná. 
A nejedná se o jeden směr, 
ale o všechny činnosti, 

Tomáš Braverman
CEO Heureka Group
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Šance nakrmit rostoucí po‑
pulaci udržitelným způsobem 
a zároveň posílit soběstačnost 
Evropy a její nezávislost na za‑
hraničných technologiích. To je 
posláním Mewery. Projekt se 
snaží vyvinout efektivní me‑
todu a vysoce škálovatelnou 
produkci kultivovaného masa, 
bez zabití jediného prasete, 
bez použití antibiotik a hormo‑
nů, s minimální zátěží na život‑
ní prostředí. V porovnání s tra‑
diční produkcí vepřového masa 
eliminuje kultivace 92 % emisí 
oxidu uhličitého a šetří až 95 % 
území vybraného pro chov zví‑

řat a pěstování krmných plo‑
din. Jedinečnost spočívá ve 
využití unikátní technologie kul‑
tivace prasečích buněk na bázi 
mikrořas.

Mewery adresuje vážné vý‑
zvy, kterým lidstvo čelí nejen 
v souvislosti se změnou kli‑
matu, a sice dopad průmys‑
lových velkochovů na životní 
prostředí, narůstající poptávka 
po mase kvůli zvyšující se ži‑
votní úrovni a růstu populace, 
která je současným způsobem 
hospodaření klimaticky neu‑
držitelná, necitlivé zacházení 
se zvířaty z velkochovů a širo‑

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII ZMĚNA
KLIMATU

1. Mewery, s. r. o.
Mewery

kterými mohou e ‑shopy 
začít, počínaje nabízeným 
sortimentem nebo pou‑
žíváním obalových mate‑
riálů po výběr ekologické 
dopravy a mnoho dalšího. 
A protože se počítá každý 
krok, vznikl ve spolupráci 
s Visa a Komerční bankou 
projekt „Udržitelný e ‑shop“. 
Ten si klade za cíl moti‑
vaci, podporu a eduka‑
ci v oblasti udržitelnosti 
u e ‑shopů i u koncových 
zákazníků. Udržitelnost je 
komplex všech činností 
a aktivit e ‑shopu. Kromě 
uvědomělého přístupu za‑
loženého na udržitelném 
provozu se jedná třeba 
o etické chování k zaměst‑
nancům, zákazníkům, do‑
davatelům a samozřejmě 
o šetrnost k životnímu 
prostředí. Každý e ‑shop, 
který se chce do projektu 
zapojit, projde pečlivým 

hodnocením, v jehož zá‑
věru získá zelené logo. To 
nakupujícím okamžitě na‑
poví, že tomuto obchodu 
nejsou lhostejné ekolo‑
gické a sociální problémy 
a podle toho také jedná. 
V současné chvíli se lo‑
gem „Udržitelný e ‑shop“ 
může pyšnit 150 interne‑
tových prodejců a další při‑
bývají. O zájmu vypovídá 
i více než 900 vyplněných 
dotazníků pro posouze‑
ní udržitelnosti za 11 mě‑
síců fungování projektu. 
Heureka Group má ambice 
stát se na poli udržitelnos‑
ti v e ‑commerce leaderem 
a odborníkem, na nějž se 
mohou e ‑shopy a podni‑
katelé obracet. Po České 
republice plánujeme pro‑
jekt „Udržitelný e ‑shop“ 
rozšířit i na Slovensko a do 
Maďarska. Více na udrzi‑
telnyeshop.cz
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koplošné používání sér pro kul‑
tivaci masa v laboratořích, které 
je odebíráno nehumánním způ‑
sobem a neumožňuje nutnou 
škálovatelnost.

Projekt se zaměřuje na vytvo‑
ření bio ‑hybridního systému pro 
ko ‑kultivaci jednobuněčných 
zelených řas a prasečích buněk. 
Díky hybridnímu médiu rostou 
oba druhy buněk v „umělé sym‑
bióze“. V současnosti už má 
Mewery na skladě koncept ko‑
‑kultivace rostlinných a savčích 
buněk, následovat budou první 
prototypy vepřového párku.

A kdo si bude moci kultivova‑
né maso připravit na oběd nebo 
večeři? Celá společnost! A při‑
danou hodnotou je především 
pozitivní dopad na životní pro‑
středí. Produkce kultivovaného 
masa má o 55 % nižší spotřebu 
energie než běžná živočišná 
výroba. Kultivované maso se na 
rozdíl od klasického masa z vel‑
kochovů vyrábí bez použití anti‑
biotik a patogenů. V neposlední 
řadě má Mewery potenciál pro 
lokální výrobu. Představte si 

soběstačné městečko, kte‑
ré má kromě vlastního zdroje 
energie a vody i jeden či více 
bioreaktorů. V nich se vypěstu‑
je dost masa pro místní obyva‑
tele i návštěvníky. Bioreaktory 
mohou využívat i velké indust‑
riální kuchyně, kterým biofarmy 
a malé ekologické chovy nemo‑
hou poskytnout dostatek masa 
k vaření. Technologie je repliko‑
vatelná a v budoucnu použitel‑
ná i pro kultivaci dalších druhů 
masa, například ryb.

Školní les je projekt, který pro‑
pojuje vzdělávání praxí a uče‑
ním v reálném prostředí, pre‑
venci proti environmentálnímu 
žalu, péči o přírodu, podporu 
biodiverzity a boj s klimatickou 
změnou. Stejně jako podnika‑
vost dětí, propagaci udržitelné‑
ho lesnictví a v neposlední řadě 
participaci dětí na ochraně pří‑
rody a krajiny.

Nyní v sedmi školních lesích 
o rozloze půl hektaru děti pra‑
cují rukama, sází a sejí. O školní 
lesy ale mají zájem i další školy 
a cílem je nabízet program na‑
příč republikou. Děti se přímo 
podílí na podobě budoucích 
lesů, rozhodují (po seznámení 
se s přirozenou skladbou i kli‑
matickou změnou), co se bude 
vysazovat a co se ponechá při‑
rozené obnově nebo sukcesi. 
Školy se domlouvají s majiteli 
lesů a mají školní lesy ve své 
dlouhodobé péči, někdy se 
školy majiteli lesa sami stávají. 

Děti sbírají semena stromů 
a sazenice pak předpěstovávají 
na svých školních zahradách.

Závažné téma environmen‑
tálního žalu v souvislos‑
ti s kůrovcovou kalamitou na 
Vysočině zakladatelé projektu 
zpracovali pomocí výzkumu 
mezi dětmi a následně natoči‑
li dokumentární film Lesní žal, 
který začátkem roku 2023 od‑
vysílá Česká televize.

Školní les

2. Chaloupky, o. p. s. 
a lesní mateřská škola
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I půda potřebuje kondicionér. 
Jeden takový má na svém 
kontě firma BIOUHEL.CZ. 
MicroCHAR® je unikátní mate‑
riál, který vrací do půdy přiro‑
zenou úrodnost, zlepšuje její 
vlastnosti a také ukládá uh‑
lík z oxidu uhličitého. Vyrábí se 
výhradně z lokálních zdrojů, 
které vznikají v rámci zeměděl‑
ského hospodaření a údržby 
lesů, a může se stát základním 
prostředkem pro udržitelné 
zemědělství. Základní složkou 
je biouhel, tedy uhlík získaný 
pyrolýzou rostlinné biomasy. 
Ten plní v půdě roli pomocné 
látky zlepšující fyzikální vlast‑
nosti a strukturu. Kondicio‑
nért MicroCHAR® Biouhel je 
doplněný organickými živina‑

mi z drůbežího trusu. Biotic‑
kými složkami jsou pak půdní 
bakterie a houby. Symbiotic‑
ké mykorhizní houby se roz‑
víjejí na kořenech rostlin, jimž 
výměnou za uhlík dodávají ži‑
viny. Bakterie rovněž zvyšují 
dostupnost živin a také chrání 
rostliny před chorobami i šo‑
kovými stavy.

Mnoho zemědělců bude 
v rámci evropské strategie 
Farm to Fork přecházet z kon‑
venčního způsobu hospodaře‑
ní na ekologický. A právě těm‑
to zemědělcům může projekt 
nabídnout prostředek pro udr‑
žitelné hospodaření a pěs‑
tování potravin bez použití 
umělých hnojiv a ochranných 
prostředků.

3. BIOUHEL.CZ, s. r. o.
MicroCHAR®

Veggie Challenge je třicetiden‑
ní výzva pro všechny, kdo chtějí 
prožít svůj měsíc rostlinněji. Při 
registraci si každý zvolí vlastní ob‑
tížnost: 30 dní veganství, 30 dní 
vegetariánství nebo 30 dní méně 
masa. Účastníci a účastnice se 
také dozví spoustu nových tipů 
a jejich cesta k redukování ekolo‑
gické stopy bude jednodušší. Jen 
během ledna 2022 se do výzvy 
přihlásilo téměř 9 tisíc účastníků 
a účastnic, kteří společně teore‑
ticky ušetřili nejen životy 6 836 
zvířat, ale také 104 tisíc kg ekvi‑
valentu C02, 91 milionů litrů vody 
a 167 tisíc m2 půdy.

FINALISTÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII ZMĚNA
KLIMATU

Kooperativa pojiš‑
ťovna, a. s., Vienna 
Insurance Group

ProVeg z.s.
Veggie Challenge

Cílem je zvyšovat odolnost kra‑
jiny proti bleskovým záplavám 
pomocí krajinných opatření 
blízkých přírodě a tím přispívat 
k adaptaci české krajiny na změ‑
nu klimatu. Kooperativa vytipo‑
vává pojištěné obce, kde je vyso‑
ké riziko záplav, kterým následně 
nabízí úhradu studie proveditel‑
nosti od spolku Voda, lidé, kraji‑
na. Výstupem studie je přehled 
možných opatření v krajině, která 
snižují riziko záplavy.

Prevenční program pro odolnější krajinu
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII MLADÝ LÍDR

V posledních deseti letech se 
v mnoha částech světa sníži‑
ly počty žádostí o odškodně‑
ní pracovních úrazů. Naproti 
tomu nemoci z povolání jsou na 
vzestupu a mnoha lidem brání 
v plnohodnotné práci. A proto‑
koly pro bezpečnost a ochra‑
nu zdraví při práci nejsou tou 
nejlepší prevencí. Nejčastějším 
onemocněním je syndrom 
karpálních tunelů, kterým trpí 
1 z 10 uživatelů a téměř 34 % 
pracovníků pociťuje alespoň 
bolesti zápěstí.

Projekt Wrest Vasila Kostina 
a Tomáše Trejdla chce pře‑
dejít syndromu karpálních 

tunelů u těch, kdo tráví větši‑
nu pracovního dne u počítače. 
Protože pokud už někdo syn‑
dromem oficiálně trpí, musí se 
podle zákona rekvalifikovat. 
Snaží se proto pomoci lidem 
zůstat ve vysněné práci a záro‑
veň snižovat náklady na zdra‑
votnictví. Wrest je ergonomic‑
ká podložka pod myš vybavená 
senzory, které monitorují pra‑
covní návyky uživatele a upo‑
zorňují na nesprávnou polohu 
zápěstí vedoucí k syndromu 
karpálního tunelu.

A jak Wrest funguje? Nejprve 
autoři projektu vyvinuli cviky 
s fyzioterapeuty na 3. lékařské 

1. Vasil Kostin,
Tomáš Trejdl

Wrest

fakultě, které snižují intrakar‑
pální tlak a snižují tím pravdě‑
podobnost rozvoje syndromu. 
Samotná podložka pod myš je 
osazena několika senzory, díky 
kterým dokáže rozpoznat, jak 
velkou zátěž na zápěstí člověk 
vyvíjí a přepočítat to na ideální 
čas pro přestávku a procvičení 
zápěstí.

Z Wrestu těží jak zaměst‑
nanec, tak firma. Zmizí bolest 
v zápěstí, zvýší se produktivita 
a syndrom karpálního tunelu už 
není tak velkou hrozbou. Hlavní 
výhodou pro firmy je to, že ne‑
ztratí až 480 hodin práce na 
jednoho zaměstnance a ušetří 
náklady spojené s onemocně‑
ním. Vasil Kostin a Tomáš Trejdl 
mají i velké plány. Jedním z nich 
je rozšíření algoritmu na měře‑
ní stresu při práci u počítače, 
postupně se zaměřit i na další 
nemoci z povolání a zvýšit tak 
prevenci v této oblasti medicíny.
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Na mnoha vysokých školách 
stále chybí mobilní aplikace, 
přes kterou si může student 
organizovat a ovládat plnohod‑
notně systém pro správu své‑
ho studia. To změnila aplikace 
Univerzita, kterou v součas‑
nosti využilo už 35 tisíc stu‑
dentů z celého Česka a stále 
získává nové a nové uživatele. 
Aplikace studentům poskytu‑
je všechny funkce pro správu 
rozvrhu, známek, zkouškových 
termínů, přes harmonogram 
a mnoho užitečných funkcí jako 
je hlídání událostí na pozadí, 
detailní filtry pro zobrazování 
obsahu a také třeba notifikace 
rozvrhových akcí.

Autoři aplikace přemýšleli, jak 
ji posunout o úroveň výš. Proto 
je do aplikace napojen vlastní 
systém pro správu pracovních 
a akademických příležitostí, 

který studentům dodává obsah 
o možné spolupráci s firmami. 
Nemusí se jednat jen o prá‑
ci, ale také o přednášky, kurzy 
nebo vedení diplomových pra‑
cí. Efektivní budování kariéry 
a lepší uplatnění v budoucím 
životě, i s tím aplikace pomáhá.

2. Petr Weissar
Univerzita

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

Školství 21. století by mělo 
plně využít potenciál dnešních 
technologií, nejen digitalizovat 
velmi neefektivní a zastaralé 
postupy. Před pěti lety proto 
spoluzaložil Pavol Hejný portál 
elektronických učebnic h ‑edu.
cz. Jakmile začala pandemie, 
chtěl školám a především dě‑
tem pomoci dalšími interak‑
tivními materiály a vytvořil na 
podnět učitelů virtuální tabuli 
Collboard.com. Ta se zamě‑
řuje primárně na dvě základ‑
ní vlastnosti: jednoduchost 
pro učitele a modularita, tedy 

specifická škála nástrojů pro 
každý školní předmět.

Učitelé mají díky propoje‑
ní obou nástrojů obsah i sadu 
jednoduchých technologií na 
přípravu a vedení výuky. A díky 
Collboardu mají i nástroj pro 
online a hybridní výuku. Cílem 
projektu je především to, aby 
mělo každé dítě možnost po‑
chopit co jak funguje, a ne‑
muselo jen memorovat en‑
cyklopedické znalosti. Učitelé 
zároveň ušetří čas, mohou se 
soustředit na více dětí a méně 
řešit technické problémy.

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 3. Pavol Hejný

Collboard.com; H ‑edu.cz
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII OCENĚNÍ
EVROPSKÉ KOMISE

1. Domov sv. Josefa
Pro lehčí život s roztroušenou 
sklerózou

Domov svatého Josefa je je‑
diným lůžkovým zařízením 
v Česku pro nemocné roztrou‑
šenou sklerózou. Kromě poby‑
tových služeb pomáhá pacien‑
tům přímo v jejich domovech 
nebo je pro ně „přítelem na te‑
lefonu“. Díky odborné poradně 
podporuje nemocné i jejich pe‑
čující ve zvládání nemoci v do‑
mácím prostředí.

Ještě před 20 lety zanedba‑
né zaprášené místo bez vyu‑
žití, dnes opravený areál bý‑
valé jezuitské rezidence, kde 
se snoubí barokní architektura 
s moderním vybavením a laska‑
vou pomocí hendikepovaným. 
Místo, kde se každý den setká‑
vá svět zdravých se světem lidí 
s roztroušenou sklerózou, kteří 
zde našli svůj domov.

Nová odborná poradna na te‑
lefonu využívá pokročilých in‑
formačních technologií a jedná 
se o levnější řešení než v přípa‑
dě pobytových služeb, a záro‑
veň se díky němu pomoc dosta‑
ne k mnohem více lidem. Svým 
pacientům nabízí rehabilitační 

pobyty, chráněné bydlení, ale 
i půjčovnu pomůcek nebo od‑
borné sociální poradenství.

Za 20 let působení podpoři‑
li 4 300 osob s roztroušenou 
sklerózou a poskytli 284 382 
lůžkodnů pobytové péče. Jen 
za minulý rok vedli 21 768 hodin 
cvičení pro větší soběstačnost 
lidí s roztroušenou sklerózou.
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Nebezpečný zdravotnický od‑
pad už nemusí odvážet, stačí 
ho jen přímo v budově nemoc‑
nice dekontaminovat a zlikvi‑
dovat – takovou inovací se pyš‑
ní nemocnice v Havířově, jako 
první v České republice. A co 
víc? Odpad se může stát i zdro‑
jem energie.

Odpadové hospodářství ne‑
mocnic je dlouho zmiňované 
a ožehavé téma. Obzvlášť kate‑
gorie takzvaného nebezpečné‑
ho či infekčního odpadu je ob‑
last, kde se dlouhodobě hledají 
vhodná řešení. Nová technolo‑
gie Nemocnice Havířov funguje 
na bázi mikrovln, díky níž může 
bezpečně likvidovat obvazy, 
pleny, jednorázové pláště a ob‑
leky, ale i použité jehly přímo 
v místě vzniku. Výsledkem je 
velmi jemně rozmělněný suchý 
odpad se sníženou hmotností 

o asi 20 % a objemem sníženým 
o 80 %. A ten se může využít 
jako zdroj energie nebo třeba 
palivo pro cementárny. Z po‑
dobné inovace těží i naše pla‑
neta. Objem i hmotnost odpa‑
du je mnohem nižší a namísto 
třikrát týdně ho stačí z nemoc‑
nice odvážet jednou za měsíc. 
A to znamená mnohem méně 
emisí z výfukových plynů.

2. Nemocnice Havířov
Zařízení pro úpravu
zdravotnických odpadů

Už od roku 2006 přeměňu‑
je středočeská obec Kněžice 
odpadní suroviny na bioplyn 
a v kombinaci s přímým spa‑
lováním rostlinné hmoty vy‑
tváří uzavřený energetický 
kruh. Díky němu mají obyvate‑
lé Kněžic ve svých domovech 
„vlastní“ teplo a planetě ušetří 
11 tisíc tun CO2 ročně.

Kněžice mají pět set obyva‑
tel a kanalizace nebyla dostup‑
ná ve všech částech vesnice. 
A tak přišly otázky, jak nahradit 
čistírnu odpadních vod i kana‑
lizaci? Proč odpad nevyvážet 
a nevyužívat ho v bioplynové 
stanici? A proč k tomu nepřidat 
i posečenou trávu z obecních 
ploch, shrabané listí, odpady 
z domácností, jídelen a podob‑
ně? Tak vznikl projekt energe‑
ticky soběstačné obce, kde 
se z převážné části přeměňují 
odpadní suroviny na bioplyn 
a v kombinaci s přímým spa‑
lováním fytomasy pak utvá‑
ří uzavřený energetický kruh, 
z něhož vstupuje elektřina do 
sítě a teplo pro místní spotřebu 
obyvatel. Energeticky vyčer‑
paný zbytek z výroby bioplynu 
a popel z kotelny se vrací jako 
hnojivo na pole.

DOSTUPNÉ 
A ČISTÉ ENERGIE3. Obec Kněžice

Energeticky soběstačná obec
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Obec Dobrochov
Lokální biocentrum Dobrochov

ECOTEN
Revitalizace školy na chytrou
a udržitelnou budovu

Nové mokřady a tůně, stromky 
a keře zachycující vodu. Zvlhčení 
vzduchu v údolí, větší odolnost 
krajiny. To všechno přineslo bio‑
centrum Dobrochov, které se 
rozkládá na ploše o rozloze 36 
tisíc metrů čtverečních. Obec 
Dobrochov jde příkladem snad 
všem vesnicím v Česku, vybu‑
dováním biocentra udělala dob‑
rý skutek nejen pro přírodu, ale 
i pro místní. Nové vodní tůně 
zvyšují retenční schopnosti 
krajiny a navíc mají funkci eko‑
logickou, živočichové i rostliny 
v nich najdou své domovy. Obec 
také zatravnila 8 tisíc metrů 

čtverečních půdy tak, aby ne‑
docházelo k erozi v době příva‑
lových dešťů.

Pražská střední škola je navrže‑
na jako škola 21. století – trans‑
parentní, přehledná, komfortní, 
jako živý udržitelný organismus, 
který stárne a zároveň se propo‑
juje s přírodou. Slouží jako živoucí 
laboratoř pro studenty a vyrábí si 
vlastní energii. Vytápění, chlaze‑
ní a příprava teplé vody je zajiš‑
těna tepelnými čerpadly a foto‑
voltaickými panely. Školní rozvrh 
a přítomnost studentů jsou zá‑
sadními okrajovými podmínkami 
pro řízení celého systému tope‑
ní, chlazení a větrání. Všechna 
okna mají čidla otevření.

FINALISTÉ CEN SDGs 2022
V KATEGORII OCENĚNÍ
EVROPSKÉ KOMISE

PITNÁ VODA, 
KANALIZACE 

DOSTUPNÉ 
A ČISTÉ ENERGIE

Hello bank! podporuje 
projekty, které mění svět 
k lepšímu.

O naše okolí, společnost 
i planetu musíme pečovat 
a my v Hello bank! si to dobře 
uvědomujeme. Dlouhodobě 
se proto snažíme, aby naše 
podnikání bylo udržitelné 
a aby z něho měli prospěch 
nejenom naši zaměstnan‑
ci, partneři a klienti, ale také 

BNP Paribas Personal 
Finance (v ČR vystupuje 
pod obchodní značkou 
Hello bank!)
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Co dělají Češi pro udržitel‑
nost a jak se daří Cíle udrži‑
telného rozvoje naplňovat 
celosvětově?

Se začátkem léta vydalo 
OSN novou Zprávu o cílech 
udržitelného rozvoje 2022. 
Report upozorňuje na znepo‑
kojivé výsledky posunu celé‑
ho světa na cestě za dosaže‑
ním SDGs a popisuje negativní 
důsledky pandemie koronavi‑
ru, války na Ukrajině i změny 
klimatu. Mezní termín pro spl‑
nění, rok 2030, se však neza‑
držitelně blíží.

„Vzhledem k tomu, že svět 
čelí vzájemně provázaným glo‑
bálním krizím a konfliktům, jsou 
ambice stanovené v Agendě 
2030 pro udržitelný rozvoj 
v ohrožení,“ zhodnotil aktuální 
stav SDGs António Guterres, 
generální tajemník OSN. 
Pandemie COVID‑19, změ‑
na klimatu a prudká eskalace 
válečných konfliktů vykolejily 
roky pokroku směrem k napl‑
ňování jednotlivých SDGs. Svět 
se ubírá špatným směrem. 
Potravinová krize prohlubuje 
hlad, nedaří se šetřit s přírod‑
ními zdroji a bezpečnost a mír 
rozhodně zajištěn není.

Právě SDGs jsou však ces‑
tou, jak všem krizím předchá‑
zet a jak je zvládat. Cíle udrži‑
telného rozvoje nepředstavují 
utopický scénář, ale reálné vize 
sestavené na základě vědec‑
kých dat. Cíle samy nám zá‑
roveň předkládají řešení. Jsou 
rozděleny na dílčí měřitelné 
úkoly, kterých lze dosáhnout 
jednotlivými kroky v každé 
zemi, od reformy vzdělávání dí‑
vek v Nepálu po udržitelné far‑
maření drobných zemědělců 

v Etiopii. Jen jim není věnována 
dostatečná pozornost.

Podle reportu zničila pan‑
demie více než čtyři roky po‑
kroku v odstraňování chudoby 
a v roce 2020 dohnala 93 mi‑
lionů dalších lidí do extrémní 
bídy. Narušila základní zdravot‑
nické služby. Současně jsme 
ve světě svědky největšího po‑
čtu násilných konfliktů od roku 
1946. Od května 2022 muse‑
lo odejít ze svých domovů re‑
kordních 100 milionů lidí. To vše 
se děje současně s drastickou 
změnou klimatu, která se bo‑
hužel pro mnoho politických 
špiček odehrává takříkajíc na 
pozadí. Stále častější vlny ve‑
der, sucha, požáry a záplavy už 
dnes postihují miliardy lidí po 
celém světě a způsobují poten‑
ciálně nevratné škody na eko‑
systémech planety.

Prioritou jsou teď nové inves‑
tice do datové a informační in‑
frastruktury. Data jsou jedno‑
duše základ. Včasné informace 
pomohou reagovat přesně‑
ji, předvídat a zdokonalovat. 
Podle Zprávy by tak mělo být 
financování datového a tech‑
nologického rozvoje nejdůle‑
žitějším úkolem pro národní 
vlády a globální společenství. 
Kromě toho Zpráva apeluje 
na pokračování se snižováním 
emisí uhlíku a říká, že nesmíme 
pod tlakem krizí přestat s pře‑
měnou potravinových systé‑
mů na udržitelné, vytvářením 
dalších a kvalitních pracovních 
míst a urychlením přechodu 
k zelenější ekonomice.

VÝZKUM
široká komunita kolem nás.

Právě proto jsme v loň‑
ském roce odstartovali pro‑
gram Hello Země. V rámci 
něho finančně podporuje‑
me projekty, které se snaží 
měnit svět k lepšímu. Loni 
i letos jsme vybírali z pro‑
jektů přihlášených do Cen 
SDGs a do jejich výběru 
jsme zapojili i naše zaměst‑
nance. O vítězích ale nako‑
nec rozhodnou vždy naši 
klienti, kteří mohou hlasovat 
pro své favority v interneto‑
vém bankovnictví.

V roce 2021 jsme finanč‑
ně podpořili pět neziskovek, 
a tak nás samozřejmě za‑
jímalo, jak se jim daří a jak 
s darovanými prostředky 
naložily. Víme, že iniciativa 
Sázíme budoucnost vysa‑
dila na Příbramsku alej na 
památku politických vězňů 
a Nadace Pro půdu využila 
finance na zakoupení louky, 
kde založila vzdělávací cen‑
trum Konipas. Naše finanč‑
ní podpora byla v druhém 

roce covidové pandemie klí‑
čová i pro projekt Návštěvy 
POTMĚ, který ji využil na 
mzdy nevidomým zaměst‑
nancům, a organizace tak 
nemusela omezovat provoz.

Se stejným zájmem bu‑
deme sledovat i tři vítěze 
letošního ročníku, kteří si 
mezi sebou rozdělili 1 mili‑
on korun. Na prvním místě 
se umístil projekt Školní les, 
který podporuje učení praxí 
a posiluje vztah dětí k příro‑
dě. Druhou příčku obsadil 
projekt H2Ospodař, jehož 
cílem je vzdělávat děti, ale 
i širokou veřejnost o význa‑
mu pitné vody, a třetí místo 
patří projektu Sociální klini‑
ka: Pomáháme lidem vystr‑
čit hlavu nad hladinu, který 
nabízí terapeutické služby 
lidem v náročných život‑
ních situacích. Věříme, že 
i díky programu Hello Země 
se nám společně podaří 
zase o trošku změnit svět 
k lepšímu.
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Aktuálně má na vnímání prio‑
rit v oblasti SDGs vliv energe‑
tická krize a únorová eskalace 
války na Ukrajině.

Mezi Čechy vzrostla potře‑
ba apelovat na českou vládu, 
aby se zabývala dostupnými 
a čistými energiemi. Celkem 6 
z 10 Čechů je přesvědčeno, že 
bychom měli přijmout takovou 
legislativu, abychom do roku 
2050 dosáhli uhlíkové neutra‑
lity. „Povědomí o SDGs mezi‑
ročně roste, alespoň základní 
informace o nich má 34 % po‑
pulace, před dvěma lety to bylo 
jen 22 %,“ řekla k výsledkům Lu‑
cie Mádlová.

A co pro udržitelnost Češi 
dělají? Podle dat výzkumné 
agentury Ipsos vybraných pro 
Asociaci společenské odpo‑
vědnosti nejčastěji třídí odpad 
(80 %) a dělají také aktivity, kte‑

ré kromě příznivého dopadu na 
přírodu šetří jejich peněženku. 
Celkem 70 % pak kupuje úspor‑
né spotřebiče a žárovky a více 
než polovina šetří energiemi 
a vodou „kvůli ekologii“. Lokální 
výrobky vyhledává třetina Če‑
chů. Při nákupu potravin Češi 
nejčastěji sledují jejich původ, 
obsah surovin a pro polovinu je 
důležité označení bio a fair tra‑
de. Kromě potravin a odpadů 
Češi stále častěji myslí na ome‑
zování plýtvání potravin i zbo‑
žím a zbytečné nakupování.

Co by ale všem, komu leží na 
srdci zdraví planety, mělo vy‑
kouzlit největší úsměv na tvá‑
ři? Fakt, že dvě třetiny české 
populace věří, že člověk může 
i malými kroky ovlivnit to, jak 
bude svět vypadat v následují‑
cích letech.

U ČECHŮ ROSTE DŮRAZ
NA ČISTÉ ENERGIE A MÍR

Asociace společenské odpo‑
vědnosti je největší iniciativou 
společenské odpovědnosti 
(CSR) a Cílů udržitelného roz‑
voje (SDGs) od OSN v Česku. 
S jasnou vizí, aby se společen‑
ská odpovědnost a udržitel‑
nost stala přirozenou součás‑
tí podnikání i fungování každé 
organizace v Česku, sdružuje 
téměř 500 členů z řad korpo‑
rátního, neziskového, vzdělá‑
vacího i veřejného sektoru pod 
jednou střechou s cílem zvýšit 
jejich potenciál a kompetence 

v oblasti CSR a udržitelnos‑
ti. Od roku 2017 udílí prestižní 
Ceny SDGs, unikátní ocenění 
za naplňování globálních cílů. 
Rozvíjí i kulturu dárcovství – od 
roku 2016 zastřešuje v Česku 
Giving Tuesday, který je světo‑
vým dnem štědrosti. Podílí se 
na změně nákupního chování 
v Česku skrze projekt Nakup na 
Dobro – e ‑shop s udržitelný‑
mi dárky, které skutečně mají 
smysl pro obdarované, společ‑
nost i přírodu.

ASOCIACE SPOLEČENSKÉ 
ODPOVĚDNOSTI



78

CENY SDGs 2022
Ocenění za naplňování Cílů udržitelného

rozvoje od OSN v Česku
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