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Válka je jedním z hlavních faktorů, 
které ovlivňují      

EKOFILM VÁM PŘINÁŠÍ

Vážené sousedky a vážení sousedi, 
snad mi dovolíte takto osobní 
oslovení, které ale odpovídá letoš-
nímu tématu našeho fi lmového 
festivalu EKOFILM. To se točí 
kolem přípravy naší společné 
budoucnosti v rámci světa, který 
bude formovat změna klimatu. 
A tady jsme si všichni tak blízko, 
že i z druhé strany planety jsme 
sousedy.

Klima je změna, říká slogan letoš-
ního ročníku. A změna je život, 
jak říkaly naše maminky nebo 
babičky. Právě abychom zacho-
vali život tak, jak jej dnes známe, 
musíme samozřejmě přestat 
přispívat emisemi skleníkových 
plynů k růstu průměrné teploty. 
Ale to je jen polovina úkolů. Stejně 
tak se musíme připravit na změnu 
podmínek, za jakých budeme 
žít v našich městech a vesnicích 
a také v naší krajině.
Nemusím být ministryní život-
ního prostředí, abych moc dobře 
věděla, co to znamená, když ve 
vesnicích mizí voda. Nebo jak 
se musí snažit zemědělci, když 
nevědí, zda jim letos bude pršet 
nebo ne. A koneckonců i to, jak 
moravské víno každý rok dozrává 
dřív a dřív.
Právě proto se letos EKOFILM 
zaměří na nutnost připravit města 
a krajinu na přírodní podmínky, 
které se budou v nejbližších letech 
a desetiletích kvůli dopadům změ-
ny klimatu proměňovat. A na to, co 
musíme všude na světě udělat pro 
udržení vody v krajině, zajištění 
energie a potravin a snížení dopa-
dů lidské činnosti na planetu.

Anna Hubáčková
ministryně životního prostředí

Jak se vám za současné situace 
války na Ukrajině daří držet jasnou 
mysl a pokračovat v práci? A kde 
aktuálně tvoříte?
Pocházím z Doněcku, takže 
jsem toho už dost zažila, když 
začala současná válka. Na 
jejím začátku jsem byla sho-
dou okolností v Donbasu, kde 
jsem sbírala materiál pro svůj 
dokumentární projekt. Byli 
jsme v Kramatorsku, který 
byl bombardován jako první, 
takže jsme měli velké problémy 
se odtamtud dostat. Než jsme 
dorazili do Kyjeva, bylo pro mě 
už nemožné se dostat domů do 
Buči. Byl to naprostý chaos a já 
s sebou neměla prakticky nic – 
ani doklady – a neměla jsem kde 
bydlet. Náhodou jsem se ocitla 
hned vedle nádraží, takže jsem 
nastoupila do jednoho z prvních 
evakuačních vlaků a zamířila 
do Polska, kde jsem dodnes. 
Moje maminka byla na začátku 
války v Buči, kde byla svědkem 
prvních dvou týdnů války, tedy 
známého masakru. Neměli jsme 
žádné spojení a ve zprávách jsem 
viděla, jak můj dům bombardují, 
jak mučí a zabíjejí lidi. Během 
těchto dnů jsem ztratila několik 
přátel a mnoho mých známých 
přišlo o domov. Bylo to těžké 
období a pro mě ještě neskončilo 
– můj táta je v Doněcku a každý 
den to zažívá. 
Jasná mysl? Je relativně snadné 
si ji udržet, protože jsem si už 
před osmi lety prošla všemi 
fázemi smutku. Tehdy tam 
bylo všechno: vztek, popření, 
smutek – a pak přijetí. Válka je 
prostě součástí lidské povahy. 

Nejsme jediní, kdo na světě trpí, 
probíhá velká geopolitická hra 
a jde o zdroje. Snažím se být 
pokojným bojovníkem a dělat, 
co mohu. Sdílet znalosti, rozvíjet 
kulturu a hledat sblížení. Není 
čas zahálet, ale samozřejmě jsem 
uvnitř navždy hluboko zraněná. 
Stejně jako všichni lidé, kteří 
prošli zkušeností vysídlení.

změnu klimatu...
a všichni jsme ve velkých problé-
mech, které budou trvat desítky 
let. I nyní při všech ekologických 
problémech způsobených zane-
dbanými uhelnými doly a hutěmi 
hrozí, že se některé části regionu 
stanou nebezpečnými pro lidská 
obydlí. Jaderné elektrárny jsou 
každopádně něco, co nemůže-
me ovlivnit, a bohužel jediné co 
můžeme dělat, je držet si palce 
a doufat, že se nám to tentokrát 
podaří.

Ukrajina je neobyčejně velká 
země nejen českou, ale i evrop-
skou optikou. Nabízí tedy mnoho 
prostoru a materiálu k fi lmové-
mu zpracování. Jaké byly vaše 
motivace zabývat se ve své tvorbě 
životním prostředím?
Pro všechny obyvatele Donbasu 
byla ekologie vždy prioritou. Byla 
to jedna z nejprůmyslovějších 
a zároveň jedna z nejznečištěněj-
ších oblastí v Evropě. Před válkou 
v roce 2014 se začalo rodit mnoho 
zajímavých a důležitých inicia-
tiv. Byly modernizovány uhelné 
doly a závody, brownfi eldy. Byly 
přehodnoceny a přeměněny na 
turistické a rekreační lokality, 
aktivně se upravovala území. 
Navzdory četným problémům 
docházelo k mnoha pozitivním 
změnám. Svým dokumentárním 
projektem Symfonie Donbasu 
jsem chtěla k těmto změnám 
přispět, zachytit mizející, ale stále 
existující průmyslovou sílu, speci-
fi ckou mentalitu lidí, které tato 
drsná krajina formovala, a jedi-
nečný folklór, který byl inspirován 
přírodou a náročnou interakcí lidí 
s ní. Navzdory všem ekologickým 
problémům existovala v tomto 
vztahu určitá harmonie a jistá 
majestátnost. Kde je ale hranice, 
kterou nemůžeme překročit, když 
se noříme do země? Můžeme 
s přírodou spolupracovat, nikoliv 
ji využívat? Jak můžeme co 
nejlépe využít přirozeného blaha 

pokračování na str. 2 

Psala jste, že mnoho vašich úvah 
o minulosti i do budoucnosti souvi-
sí s jadernou energetikou. Jak o ní 
sama smýšlíte?
Válka a válčení obecně je jedním 
z hlavních faktorů, které ovlivňují 
změnu klimatu a ekologii. Utrpe-
ní země je obrovské a způsobené 
škody jsou často nenapravi-
telné. Platí to zejména, pokud 
jde o velké průmyslové areály. 
Jedním z hlavních problémů 
probíhající války na Ukrajině je 
stav jaderných objektů – nejprve 
Černobyl a nyní Záporožská ja-
derná elektrárna. Jedno emotivní 
rozhodnutí, jedna lidská chyba 

Elena Rubashevskaja je fi lmová dokumentaristka, kritička a šéfredaktor-
ka FIPRESCI. Pracovala jako režisérka a scenáristka, vytvářela mediální 
obsah pro nevládní organizace a společensky odpovědné podniky, jako 
jsou WWF, OBSE a OSN, se zvláštním zaměřením na projekty týkající 
se východní Ukrajiny. Autorka série videopřednášek a knihy věnované 
ukrajinské poetické kinematografi i. Je také programovou koordinátorkou 
Mezinárodního festivalu etnografi ckých fi lmů OKO. Po vypuknutí války na 
Ukrajině se stala součástí Mezinárodního fi lmového festivalu umělecké 
kinematografi e EnegraCamerimage v Polsku. 
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naší rodné země, aniž bychom 
ji poškodili? To bylo jen několik 
otázek, na které jsem hledala 
odpovědi společně s největšími 
průmyslovými areály regionu.

Točila jste také různá videa a klipy 
pro nevládní organizace různých 
zaměření. Která z témat, která jste 
pro ně zpracovávala nebo kterými 
se dané organizace zabývají, 
považujete za nejsilnější? A čím 
bychom se měli řídit při jejich 
řešení?
Donbas byl po delší historické 
období zemí nikoho, známou jako 
„divoká pole“ a obývanou pouze 
různými kočovnými kmeny. 
S příchodem průmyslové éry 
byl osídlen lidmi přicházejícími 
z celého bývalého sovětského 
území. Šlo tak o velmi rozmani-
tý, multikulturní a dynamický 
region. Proto bylo těžké vymezit 
společný kulturní kontext, vytvořit 
a zachovat staleté tradice. Často se 
stávalo, že lidé, kteří přišli na Don-
bas, zcela opustili svou identitu 
a vytvořili si novou. Obvykle, když 
mluvíme o folklóru, máme na my-
sli starodávné zvyky, ale donbaská 
industriální kultura je stará už 300 
let. Při práci s místními nevládní-
mi organizacemi jsem se setkala 
s mnoha lidmi, kteří na tato té-
mata provádějí úžasné výzkumy. 
Tento zajímavý mix historie, 
průmyslu a životního prostředí mě 
naprosto fascinoval. A věřím, že 
jeho objevení může světu přispět 

k lepšímu pochopení regionu, jeho 
specifi ckých problémů a potřeb, 
příčin probíhajících konfl iktů 
a snad i způsobů jejich řešení.

Psala jste mimo jiné, že jste při 
obhlídkách lokací sestupovali do 
nebezpeč-
ných dolů, 
procházeli 
industriální 
až postapo-
kalyptickou 
krajinou, 
navštívili 
křídové 
lomy a další. 
A že vzhle-
dem k válce 
v tuto chvíli 
nemáte 
možnost 
fi lm dokončit. Hrozí zároveň, že 
dokončení v původní podobě ani 
nebude možné. Nicméně už teď 
máte určitě mnoho autentických 
záběrů z navštívených míst i vizu-
ální poznámky. Máte konkrétní vizi, 
jak už existující materiál využít? 
Když jsem se vrátila k tomu, 
jak se vyrovnat s válkou, zjistila 
jsem, že je nakonec náročné vrá-
tit se k materiálům, které mám. 
Denně sleduji situaci v Donba-
su. Většina objektů, které jsme 
navštívili, se stala terčem útoku, 
spousta z nich je silně poško-
zena. Kromě toho, že je mi této 
ztráty strašně líto, stále myslím 
na všechny lidi, kteří tam pracují 

nálezům pro armádu. Bude i tato 
válka v tomto ohledu přínosná? Na 
to je příliš brzy, abychom to mohli 
posoudit. Právě teď jsme hluboko 
ve fázi destrukce a musíme zůstat 
ve střehu. Až válka skončí a nasta-
ne čas napravit škody, musíme vše 
obnovit chytřejším způsobem. Bu-
dou na to fi nanční i lidské zdroje? 
To nevím. Na to dá odpověď čas.

Změnila válka vaše umělecké am-
bice a například i témata, kterým 
se chcete do budoucna věnovat?
Ano, moje umělecká dráha souvisí 
s předchozí otázkou. Chtěla bych 
točit fi lmy o míru a ne o válce, 
ale po tom v současné době není 
poptávka. Proto se teď soustředím 
na fi lmovou kritiku a festivalovou 
činnost. Letos vyjde moje kniha 
o ukrajinském poetickém fi lmu ve 
třech jazycích a mám na starosti 
projekce fi lmů, o kterých píšu. 
Organizujeme také  Mezinárodní 
festival etnografi ckých fi lmů 
OKO. Letos se uskuteční v Polsku 
za velkorysé podpory fi lmového 
festivalu ENERGACameri-
mage. Hlavním cílem je přivést 
co nejvíce zahraničních hostů, 
oslavit rozmanitost a s respektem 
a otevřeností poznávat různé 
způsoby života. Jako režisérka se 
chci dále rozvíjet a pokud se mi 
k tomu naskytne příležitost, která 
bude nezaujatá, rozhodně do toho 
půjdu. Nyní stále zpracovávám 
probíhající situaci a dělám, co 
mohu a jak mohu.

a žijí. S některými jsem v kontak-
tu, od jiných nemám žádné zprá-
vy. Ve městech, kde žijí, dochází 
k humanitární katastrofě, každý 
den je mezi civilisty mnoho obětí. 
Není vhodná doba na to, aby-
chom přemýšleli o uměleckém 

přehodno-
cení toho, 
co jsme 
zjistili. Není 
možné, 
aby projekt 
pokračoval 
v původní 
podobě. 
Až válka 
skončí, 
doufám, že 
se vydáme 
na všechna 
místa 

a budeme pokračovat v naší práci 
– stále se zaměřením na životní 
prostředí a vztah mezi lidmi a živ-
ly, ale nyní s dalším aspektem 
škod, které přináší válka.

Ruská agrese proti Ukrajině za 
sebou bezesporu zanechává 
a ještě zanechá mnoho lidských 
tragédií a dopadne na přírodní 
tvář Ukrajiny. Přes všechnu tu 
zkázu, dovedete si představit, co 
pozitivního pro člověka a planetu 
může z konfl iktu vzejít?
Jak (bohužel) víme, války bývaly 
vždy předzvěstí pokroku. Většina 
vyspělých technologií a vědeckých 
objevů vznikla díky výzkumu a vy-

NA EKOFILMu15. října
EKOFILM ve spolupráci s Nadací Partnerství a Zoo Brno 
– ADAPTERRA show a Virtuální expedice

od 10 do 16 hodin 
náměstí Svobody 
EKODÓM 

Připravili jsme program pro rodiče i děti. 
Přijďte se setkat se zajímavý mi hosty – 
vědci, projektanty, investory. Představíme 
vám užitečné technologie, mladší děti 
najdou zábavu u ekoskládaček a ty starší 
jistě zaujme Virtuální expedice Zoo Brno, 
díky které pohlédnou divoké africké 
přírodě přímo do očí. Mobilní aplikace 
TreeCheck App vám zase umožní lovit stromy jako pokémony. 

od 11 do 12 hodin
sál radnice ÚMČ Brno-střed
Premiéra jednoho z dílů nové řady úspěšného 
televizního pořadu České televize.

13. a 14. 10. od 10 do 19 hodin
mohou návštěvníci EKOFILMu 
navštívit Botanickou zahradu 
a arboretum Mendelovy 
univerzity v Brně

I letos na náměstí Svobody 
s naší virtuální realitou 
navštívíte mnoho zajímavých 
míst. Brýle s 360° fi lmem 
vám přiblíží krajinu v úhlu 
pohledu, který nebudete znát. 
Klima, které je tématem toho-
to ročníku, vám ukážeme tak, 
jak jej můžete sami na svých 
vycházkách po Čechách zažít. 
ALE! Jen s tím rozdílem, že 
za tři minuty procestujete 
celou střední Evropu. Místa 
hlubokých brdských lesů, 
uschlé krajiny jižní Moravy, 
rybníky středních Čech, luční 
louky Polabské nížiny a nebo 
navštívíte vysokohorské štíty 

Letos virtuální realita 
na téma

klimatická změna 
v krajině

Rodinný den

slovinských hor. Dozvíte 
se, jaké je složení atmosféry 
a co je největším problémem 
v klimatické změně. Ta je 
nyní velice žhavým tématem, 
protože ohrožuje i lidský 
druh. Naše virtuální realita 
představí zákulisí klimatu 
v krajině a poukáže na sou-
vislosti, které si uvědomíte, 
až když navštívíte místa 
srkze VR brýle, které toto 
téma přibližují všem doslova 
„na vlastní oči.“ 
Každý den u festivalového 
stanu EKODÓM.

Těšíme se na vás.

Něco 
navíc

JAK SE PŘIPRAVIT NA KLIMA  TICKÉ 
EXTRÉMY – HORKO, SUCHO, 
PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ?

MAGICKÉ HLUBINY II.
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Co vás jako první napadne, když se 
řekne „Klima je změna“?
Dnes už vlastně ne to, že se klima 
mění a že na tom máme jako lid-
stvo významný podíl – to už mi 
připadá naprosto zřejmé a i spo-
lečností přijaté. Ale napadne mě, 
že je to nutná změna v našem cho-
vání. A to jak na úrovni jednotlivce 
nebo rodiny, tak i celé společnosti. 
Víme, co klimatickou změnu způ-
sobuje, a víme, že se s tím dá něco 
dělat. Nestačí ale dílčí řešení, něja-
ké jedna či dvě nové regulace v re-
sortu životního prostředí. Musíme 
přispět všichni a ve všech oblas-
tech. Když budeme řešit jednotli-
vosti, tak žádná z nich to sama ne-
dokáže. Zabrat musí všichni a ve 
všem. A to znamená dost podstat-
nou změnu, nelehkou, ale potřeb-
nou, ke které bychom všichni měli 
přistoupit. A pak vydržet, protože 
jde o dlouhodobé procesy, z roku 
na rok se to nevyřeší.

Varovné signály odborníků 
o změnách klimatu slýcháme už 
poměrně dlouho. Do jaké míry je 
společnost brala a bere vážně?
Myslím, že dnes už je většinou 
vážně bere. Lidé vidí kolem sebe 
dopady – sucho, problémy s vo-
dou, půdní erozí, s úbytkem hmy-
zu nebo hynutím lesů. Zdá se mi, 
že ubývá lidí, kterým je to jedno, 
a těch, co to nechtějí vidět, je ještě 
míň. Zejména mladí se stále čas-
těji ptají, do čeho se to suneme, 
případně, proč už jsme s tím dáv-
no nezačali efektivně něco dělat.

Platí v tomto případě stejně jako 
v jiných oblastech, dokud sami lidé 

nezačnou změny pociťovat, nic ve 
svém chování nezmění. V posled-
ních letech extrémní počasí, velké 
požáry s obrovskými škodami na 
přírodě i majetku – to vše zažívá-
me v posledních letech už i u nás 
v Česku. Je nejvyšší čas začít se 
změnou. Není už ale pozdě?
Říct, že je pozdě, znamená rezig-
novat. Já to vidím spíše tak, že už 
je opravdu nejvyšší čas. Čím víc 
otálíme, tím víc bude řešení ná-
ročné, složité a bolavé. A stejně se 
mu nevyhneme – jen se zvyšuje 
pravděpodobnost úplného kolap-

su. Někdy si říkám, že vlastně mu-
síme věřit, že to zvládneme, být 
optimisti. Jako trosečník na moři, 
který se chce zachránit na velmi 
vzdáleném ostrově na obzoru. 
Když nebude věřit, že tam dopla-
ve, tak se mu to nejspíše nemůže 
povést. Když věří a současně vy-
naloží všechny síly, dokáže to.

Marketing vládne světu a kon-
zumu. Jak nastavit ekologický 
marketing tak, aby fungoval na 
jednotlivce a vedl ke změně myšle-
ní, chování? Nebo je to sci-fi ?

Úplně sci-fi  to není. Jak už jsem 
zmínil, pro mnoho lidí, zejména 
z mladší generace, je to už sou-
částí jejich úvah o budoucnos-
ti. Vidí, že dosavadní model krizi 
prohlubuje, a jsou připraveni to 
dělat jinak. Myslím, že je důleži-
té ukazovat, jak na tom opravdu 
jsme, a zároveň mluvit o tom, že 
dostupná, i když ne vždy jednodu-
chá, řešení existují. A byť mohou 
vyžadovat, abychom se někte-
rých věcí vzdali nebo je omezili, 
vůbec to nemusí znamenat horší, 
méně zajímavý nebo méně kvalit-
ní život. 

Zažíváme také celosvětovou 
energetickou krizi spojenou mimo 
jiné s válkou na Ukrajině. Nedá 
nakonec svět přednost „plným 
zásobníkům“ před mnohem boles-
tivějším řešením?
To skoro určitě ano – pro tuto 
chvíli. Těžko si umím předsta-
vit, že bychom se tomu vyhnu-
li. Ale současně to vytváří tlak na 
zrychlení řešení, která nám po-
mohou se podobným situacím do 
budoucna vyhnout, nebýt závislí. 
Takže teď jde o to překonat krizi 
(na to ještě budeme muset nějak 
ty zásobníky naplnit), a o to rych-
leji hledat alternativní cestu. My-
slím, že když lidem dojde, že to 
současně znamená menší riziko 

i z hlediska ekonomického, může 
to proces ještě zrychlit.

Poradíte nám, jak čelit alibistickým 
větám „já sám přece nic nezmě-
ním, velké změny musí nastat 
nahoře“. A není to vlastně tak 
trochu pravda?
Podle mého není. V zásadě je to 
spíš naopak, přispět musí kaž-
dý – každý sektor, stát, skupina 
lidí či jednotlivec. Nejspíš ne kaž-
dý stejnou mírou, ale výsledek je 
součinem všech příspěvků. Každá 
drobnost se v součtu počítá. Ku-
příkladu, pokud Evropa eliminuje 
své emise skleníkových plynů, jde 
jen o nějakých 9 % světové pro-
dukce. Jenže takové konání nako-
nec nutí i ostatní, aby se přidali. 
Třeba proto, že se chtějí dostat na 
evropský trh, a to bez respektování 
našich pravidel nejde. A podobně 
je to i u lidí. Když změní chování 
jeden, dva, dost často jsou za exo-
ty a podivíny, ale když se přidávají 
další a další, tak se najednou stane 
takové chování nějakou společen-
skou normou. A najednou se ná-
lada společnosti zvrtne, požadav-
ky na politiky, byznys a další sféry 
se změní a systém se začne chovat 
jinak. Takže k tomuto přispívá úpl-
ně každý, kdo se přidá, a na veli-
kosti jeho individuálního příspěv-
ku až tolik nezáleží.

Ke změně může přispět            ,  přitom na 
velikosti jeho individuálního příspěvku tolik nezáleží

úplně každý

Ladislav Miko, prezident festivalu, učí na Univerzitě Karlově, už 
řadu let je hostujícím profesorem na antverpské univerzitě a v sou-
časnosti působí jako poradce ministryně životního prostředí ČR. 
Podobně jako v minulých letech ho v rámci EKOFILMu můžete vidět 
v roli moderátora festivalových besed.

 Neshoříme! Jak se Česko připravuje na klimatické a ekologické 
výzvy? – úvodní debata s odborníky

 Ve skleníku s Holubkou – porotkyně a herečka Eva Holubová 
a prezident festivalu Ladislav Miko – pořad o aktivitách a postoji 
Evy Holubové k životnímu prostředí, její fi lmové a divadelní tvorbě

 Nukleární zítřek – beseda se zahraničním hostem a porotkyní festivalu, 
kterou je ukrajinská dokumentaristka Elena Rubashevskaja 

 Studna u babičky už vyschla: Bezprostřední dopady změny 
klimatu v Česku – klimatolog Radim Tolasz, vedoucí oddělení 
klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu a český 
zástupce v Mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN

 Nástroje k dosažení klimatické neutrality, individuální a globální 
– Jan Tůma, vedoucí oddělení emisního obchodování z odboru 
energetiky a ochrany klimatu na MŽP a člen týmu pro vyjednávání 
Zelené dohody pro Evropu 

EKOFILM inspiruje – debaty a besedy EKOFILM vzdělává i baví – koncerty 
a workshopy  na náměstí Svobody

  Opening festivalu – koncert kapely ZRNÍ 
  Workshop Stromy pro planetu – 

aktivity pro děti s tématem stromy 
od Střediska ekologické výchovy 
Hlídka při Zoo Brno 

  Workshop Up-cyklace v zoo 
 aneb Přijďte vytvořit zábavné 

prvky pro obyvatele Zoo Brno
  Výstava Symfonie Donbasu –   

multidisciplinární etnografický 
projekt Eleny Rubashevskaji 

  Další program naleznete 
na www.ekofilm.cz
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Jak jsem slyšel v jednom z roz-
hovorů s vámi, na Instagram jste 
vstoupila proto, abyste sledovala 
fotky své dcery – fotografky. Od 
té doby se počet vašich sledují-
cích dostal ke čtvrt milionu lidí. 
Reálně jste se stala infl uencerkou. 
Jak se v téhle roli cítíte?
Ano, ten prvotní popud byla 
tvorba Karolíny. Pak jsem po-
chopila, že je to určitá platforma 
k dialogu, když chcete vést 
dialog. Myslím, že jsem infl u-
encerka, která se ráda nechá 
ovlivňovat názory a postoji svých 
čtenářů. A nikoliv pouze ze své 
vlasti, svých spoluobčanů Po-
zemšťanů. Založily jsme s Kájou 
Holubice Agency, chystáme 
spoustu projektů, některé už se 
rozeběhly. Covid nás sice zbrzdil, 
ale nezastavil. A působíme i přes 
Instagram, nikoliv pouze jako PR 
pro naše projekty, ale umožňuje 
nám i debaty o nich s diváky, o té-
matech, jichž se dotýkáme. Teď to 
jsou např. podcasty o menopau-
ze, jejich druhou řadu natáčíme 
se společností Vichy, dotýkáme 
se i postavení ženy ve společnosti 
dříve, nyní, v různých částech 
světa, emancipace, ekologie atd. 
Ale my nechceme být hlasatelky 
svých názorů, nechceme kázat, 
nejde nám o monolog, chceme 
vést dialog. 

Sociálním sítím se připisuje 
mnoho dobrého, ale velká řádka 
negativ – například ztráta soukro-
mí, stále hrubší veřejná debata 
o podstatných tématech nebo 
třeba tlak na neustálý přísun no-
vých produktů, zážitků a potřebu 
„vypadat dobře“. Jak sociální sítě 
vnímáte coby herečka, matka a, 
nebojím se říct, aktivistka?
Jsou pro všechny, ale ne vše je 
pro každého, vybírám si. Myslím, 
že konzumní přístup k životu 
nepřišel s rozvojem sociálních 
sítí, ale naopak sociální sítě 
vyrostly z něho. Klidně bych je 
zrušila a vrátila se do časů, kdy 
se Matička Země točila pomaleji, 
ale zrušit je nemůžu, tak jsem se 
k nim postavila po svém. A je to 
úžasné, kolik jsem přes ně po-
znala úžasných lidí, kolik získala 
informací. Je už na mé odpověd-
nosti, jak s nimi naložím. 
Potřeba „vypadat dobře” může 
být prázdná a plochá ambice, 
ale taky to může být uvolňující 
zábava, určitá terapie a nena-
mlouvejme si, že to nemáme už 

Eva Holubová je herečka, držitelka Českého lva za vedlejší roli ve 
fi lmu Ene bene. Nominována na tuto cenu byla také za vedlejší role 
ve fi lmech Pelíšky, Knofl íkáři a Skřítek. Za ztvárněné matky ve fi lmu 
Účastníci zájezdu obdržela ocenění „nejlepší herecký výkon“ na fes-
tivalu Tribeca 2006 v New Yorku. Kromě fi lmové tvorby hostuje v řadě 
divadel a angažuje se také v charitativních projektech. Se svou dcerou 
Karolínou je aktivní na Instagramu, kde se věnuje různým tématům, jako 
je postavení ženy ve společnosti nebo ekologie. Její jméno je spojeno 
s avantgardní scénou Sklep, kde účinkovala a která ovlivnila její další 
umělecké směřování. Za její první výraznou roli se často označuje 
vychovatelka v Renčově dramatu Requiem pro panenku z roku 1991.

konzumní přístup k životu nepřišel s rozvojem  
       , ale naopak ONY vyrostly z něho

po generace v sobě. Ale stane-li 
se prioritou, dokonce hlavní 
či jedinou, svědčí o obrovské 
chudobě ducha, o malém sebevě-
domí, o něčem velmi nebezpeč-
ném. A je varující, kolik lidí této 
potřebě propadlo. Jako herečka 
to neřeším, naštěstí ani jako 
matka nemusím, moje děti jsou 
inteligentní, citlivé a mají velký 
duchovní přesah. 

Jaký je vlastně váš vztah ke 
konzumu?
To je dobrá otázka!!! Vyrůsta-
la jsem v chudých poměrech, 
samozřejmě jsem velmi toužila 
po oblečení, za něž by se mi 
nikdo neposmíval – po šatech, 
které jsem 
si neušila 
z mámina 
prostěradla 
a neobarvila 
je – Barva 
Duha, šatů 
vzpruha. 
Později po 
pohodlném 
a okázalém 
domu, byla 
jsem ve 
svých snech 
náročná 
a fanta-
zii jsem 
nechávala 
pracovat na 
plné obrátky. Nikdy jsem nedo-
sáhla svých tehdejších tužeb, ale 
seznámila jsem se s lidmi, kteří 
na ně dosáhli, a já jsem zjistila, že 
všem štěstí nepřinesly. A ti, kdož 
byli šťastní, své štěstí čerpali 
z jiných zdrojů – ze své práce, 
z charity, z duchovního života. 
A poznala jsem hodně šťastných 
a naplněných lidí, kteří o hmotné 
statky vůbec neusilují, zabývají 
se jimi pouze okrajově a jen 
aby pokryli nezbytnou potřebu, 
a jsou to ohromní boháči, neboť 
není bohatý ten, kdo má hodně, 
ale ten, komu stačí málo. Mám 
velký respekt před lidmi, jako je 
George Soros nebo Meda Mlád-
ková, kteří svým fi nančním po-
tenciálem neslouží pouze vlastní 
blaženosti a svému pohodlí, ale 
věnují je ku prospěchu společ-
nosti.  Nejdřív mne tedy konzum 
ohromoval, pak dráždil a po-
buřoval, v poslední době mi je 
lhostejný, pouze se někdy útrpně, 
někdy posměšně dívám na ty, co 
mu propadli. Ale hezké umělecké 

či funkční předměty mám ráda. 
Třeba vila Tugendhat mne velmi 
nadchla a dokázala bych v ní 
být šťastná, stejně jako v nějaké 
chýši v horách, uprostřed lesů 
či na břehu jezera, moře nebo 
uprostřed lesa.

Sama se podílíte na obrovském 
množství bohulibých projektů – 
otevíráte se svou dcerou tabuizo-
vaná téma menopauzy, věnujete 
se sebevědomí žen, věnujete se 
charitě, ekologii, vodicím psům. 
Často se asi setkáváte s těžkými 
příběhy a náročnými tématy. Jak 
se vám daří to ustát a kde na to 
čerpáte energii?
Na to zřejmě vůbec nemám právo 

odpovídat, 
neboť jsem 
zřejmě 
osoba s HSP 
(hypersen-
zitivitou, 
pozn. red.) 
a moje okolí 
to se mnou 
nemělo 
a nemá leh-
ké. Teď jsem 
možná našla 
cestu z blud-
ného kruhu, 
uvědomila 
a pojmeno-
vala jsem si 
chyby, jichž 

jsem se dopouštěla, a jsem od-
hodlána to změnit. Už prozradím 
pouze, že mne to baví. Nechci své 
konání utopit ve žvanění a taky 
jsem ještě na začátku, abych 
o tom mohla mluvit veřejně, ale 
určitě své poznatky budu ventilo-
vat v našem pořadu „Psychohrát-
ky”, jenž uvádíme pod Holubice 
Agency.

Před asi dvěma lety jste se vyjád-
řila, že ekologie je hrozně opomíje-
né téma. Že je to až sprosté slovo. 

Máte stále ten pocit?
Ano, vy ne? Povězte váš názor, 
vaše zkušenosti, ráda změním 
stanovisko a potěším se.

 Tématem letošního EKOFILMu je 
klima. Vnímáte vy sama klima-
tickou krizi? Pokud ano, jak ji 
prožíváte a co ve vás evokuje?
Jejda, vy na mě jdete moc vě-
decky a odborně, a přitom jaksi 
banálně. Musím se přiznat, že 
mne to poněkud dráždí a záro-
veň rozesmává. Víte, globální 
oteplování, klimatická krize, 
stav klimatické nouze… Co si 
s tím má obyčejný člověk počít? 
Vygooglit, co ty pojmy znamena-
jí, jakou představují hrozbu a co 
se proti tomu dá dělat? Máme 
málo srozumitelné a přesvědčivé 
osvěty, jak na školách, tak v mé-
diích, a to způsobuje malý zájem 
občanů nebo neporozumění situ-
aci. Ale větší vina padá na hlavy 
politiků světa i jednotlivých 
zemí, jenže ty si tam navolili 
právě občani, takže jsme v kru-
hu? Jenže „Máme jenom jednu,” 
řekl Dalajláma. Antonie de Saint 
Exupery zase prohlásil: „Naši 
planetu Zemi jsme nezdědili po 
předcích, máme jí půjčenou od 
svých dětí.” Je úžasné, že jsou 
akce jako EKOFILM a já si moc 
vážím toho, že se mohu zúčast-
nit, ale dostanou se informace 
k lidem? K voličům, kteří půjdou 
k volebním urnám a budou volit 
někoho, kdo neohrožuje ekologii 
země jejich potomků, jako např. 
velkozemědělec Andrej Babiš?

A čeho jste ochotná se pro řešení 
klimatické krize vzdát?
Myslím, dokonce jsem přesvěd-
čena, že čehokoliv je potřeba. Ale 
uvidíme, jak se k tomu posta-
vím, až to nastane a zda bude 
na výběr. Děkuji za podnětný 
rozhovor a moc se těším na EKO-
FILM.

sociálních sítí
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festivalových filmových tipů
„Již několik let za sebou po zhlédnutí přihlášených fi lmů a uzavření výběru komentujeme soutěžní sekce slovy, o kolik více se přihlásilo fi lmů, jež 
se věnují konkrétním ekologickým problémům, kauzám a především řešením. Ekologie a klimatická krize je společenským tématem, které se promítá 
i do fi nálního výběru fi lmů v soutěžních sekcích. I letos budou o ceny bojovat fi lmy o lidské zodpovědnosti a nutnosti aktivně vstoupit do hry, výběr 
zrcadlí rostoucí trend ve světové kinematografi i věnovat se ekologickým problémům a hledat společnou cestu k udržitelnému životu na naší planetě,“ 
říká hlavní dramaturgyně týmu Jitka Kotrlová.

Kapky života

Finite: Klima ke změně Pastýři Země

Namaste Himalaya

Po přírodě Incendios

Výběr

STŘEDO EVROPSKÉ FILMY
Sekce se zaměřuje na témata, která tíží tvůrce ze střední Evropy, 
představuje však nejen lokální problematiku, ale obrací se často i do 
světa. Žádné problémy totiž nejsou pouze naše, ale mohou zasahovat 
i obyvatele na opačné straně planety. Filmy letošního ročníku uka-
zují, že zájem a angažovanost jednotlivých lidí je zásadním činitelem 
ve změně uvažování o přístupu k planetě. I když se mnohdy jedná 
o cestu velmi trnitou, pozitivní přístup pomáhá nalézt smysluplná 
řešení a může ovlivnit chod celé společnosti. 

Obětovaná generace? Na za-
čátku roku 2019 vyšli mladí lidé 
na celém světě do ulic s výzvou 
Už to začalo, aby varovali svět 
před klimatickým stavem nouze. 
Ve Švýcarsku mladí demon-
strují a konfrontují systém, ale 
příchod koronaviru je zbrzdí 
a umlčí. Film sleduje aktivisty, 
jejich euforii vyvolanou prvními 
demonstracemi a smutek z na-
stupující epidemie. 

Jmenuji se Sarah a jsem 
klimatická aktivistka. Už roky 
společně s tisícovkami mladých 

lidí chodím demonstrovat za 
lepší ochranu klimatu, za naši 
budoucnost. Ale zdá se mi, že je 
to marné. Vydávám se na cestu 
vlakem napříč Evropou a ukážu 
vám místa, kde je klimatická 
změna už dnes realitou. Filmem 
Generace Změna. Kdo spasí 
svět? se snažím vzkázat, že to 
nesmíme vzdát. 

Logistika se stala novým rozvinu-
tým průmyslem. V době globali-
zace fungují některá místa jako 
překladové uzly. Země Visegrád-

ské čtyřky se postupně proměnily 
ve skladiště západní Evropy. 
O monstrózních logistických 
centrech, nepřehlédnutelných 
„ocelových městech“ za našimi 
městy pojednává fi lm Krajina 
logistických hal. 

Stále více plastových obalů nese 
hrdý nápis „100% recyklovatel-
né“. Ve skutečnosti nejsou skoro 
žádné obaly, které kupujeme, vy-
robené z recyklovaného materiá-
lu. Film Mýtus o recyklaci se ptá: 
Je recyklování tím nejvýraznějším 
příkladem greenwashingu? 

Film Óda na přírodu vybízí divá-
ka, aby na konci Dekády OSN pro 
biologickou diverzitu zhodnotil 
její výsledky. Vizuálně uhrančivá 
cesta od německých vysokohor-
ských pastvin přes pobřeží až do 
hlubin Severního a Baltského 

KRÁSY PŘÍRODY
Sekce Krásy přírody každoročně 
představuje fi lmy z různých 
částí světa či aktuální společen-
ská témata. Snímky v této sekci 
přinášejí na velké plátno rozma-
nitost naší přírody. Stejně tak 
upozorňují na fakt, že jí musíme 
věnovat pozornost, abychom její 
krásy předali i dalším genera-
cím. Cesta k zodpovědnosti, 
vlastní i společenské, se stala 
tématem sekce pro letošní rok. 
 
Členové klimatického hnutí 
a znepokojení němečtí občané se 
rozhodnou vlastními těly bránit 
starobylý Hambašský les před 
těžbou uhlí. Kdo se stane jejich 
spojencem a jak vypadá takový 
boj Davida s Goliášem ztělesněný 
ohroženými komunitami, aktivis-
ty a korporacemi těžícími fosilní 

paliva? To se dozvíte v dokumen-
tu Finite: Klima ke změně.

Kapky života rančera Mashta 
Husseina. Ten už více jak 30 let 
každý den, zodpovědně a bez ja-
kékoliv cizí pomoci, chodí několik 
kilometrů nepřístupnou, vysoko 
položenou krajinou, aby dal napít 
žíznivým ptákům a zvířatům v ob-
lasti postižené velkým suchem. 
Přijďte sledovat jeho obtížnou 
cestu, která ho ale činí šťastným.

Ve fi lmu Po přírodě mluví čtyři 
přední vědci a jedna umělkyně 

o tom, jak honba lidstva za bohat-
stvím a prosperitou zhoršuje ži-
votní podmínky v podstatě všech 
dalších druhů na naší planetě 
a jak oni sami bojují za záchranu 
biodiverzity.

Cestovatelé Anna a Michael uvíz-
nou během lockodownu v Ne-
pálu, jedné z nejchudších zemí 
světa. Utečou do hor, kde na úpatí 
osmitisícovek lidem postupně 
dochází jídlo, ale paradoxně jsou 
si mnohem blíž. Filozofi i života 
a přírody, kdy se jejich přáteli 
stali místní zemědělci, žebráci 

i horští vůdci, popisuje dokument 
Namaste Himalaya – Jak pro nás 
vesnice v Nepálu otevřela svět.

Dvojice přírodovědců z Evropy je 
okouzlena tradičními pověstmi 
a bajkami kmene Daasanach 
z keňského regionu Turkana, 
jejichž příběhy vykreslují tuto ob-
last plnou života a divoké zvěře. 
Při průzkumu okolí však objeví 
suchou a pustou krajinu se zbytky 
zvěře. Střet těchto dvou světů 
odhalí ve fi lmu Pastýři Země.

Chaqueo je bolivijská technika 
vypalování lesa za účelem získání 
orné půdy. V roce 2019 byla tato 
činnost povolena zákonem a oheň 
byl uznán jako legální nástroj při 
obdělávání půdy. Brzy poté se 
požáry v zemi vymkly kontrole. 
Film Incendios ukazuje snahu 
dobrovolnických hasičů zachránit 
alespoň ta nejzranitelnější místa. 

Už to začalo Generace Změna.
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prostředí konfrontuje diváka 
s nepříjemnou realitou.Ve fi lmu 
V pasti plastu vypráví o vědecké 
expedici na Hendersonův ostrov, 
který je jedním z nejodlehlejších 
a zároveň nejhustěji obydlených 
míst na planetě. 

Klimatický žal je příběh psy-
choterapeuta, který se potýká 
s klimatickou úzkostí, a zkoumá, 
jaké to je žít v umírajícím světě.

Bylo jednou jedno moře… moře, 
které zmizelo a spolu s ním i život 
a práce. Zůstala jen poušť, vraky 
obřích rybářských lodí a lidé, 
kteří léta žijí na břehu vyschlého 
přístavu a sní o vysoké vodě. Film 
o následcích lidských rozhodnutí 

končí na nelegálních skládkách. 
Zločinci vydělávají miliony eur. 
Jak funguje Odpadková mafi e: 
hořící skládky? 

Závod o těžbu vzácných nerostů 
v hlubinách oceánu je vážnou 
hrozbou pro poslední téměř 
nedotčené habitaty na planetě. 
Film Hluboko: pravá cena těžby 
v oceánech varuje, že zbývá 

tické bariéry při výběru konečné 
lokality. Tento proces z různých 
úhlů pohledu sledujeme v doku-
mentu Vytrvalí: Pod povrchem.

Co by se stalo, kdyby se zvuky 
přírody a zvuky „vyrobené“ lidmi 
nedaly navzájem odlišit? Doku-
met Šumění střízlivým způsobem 
zachycuje momenty, v nichž se 
příroda a civilizace audiovizu-
álně prolínají a tvoří až děsivé 
spojenectví.

Jak rychle mizí naše půda? A jak 
rychle se tvoří? Co to vlastně je 

KRÁTKÉ FILMY
Sekce Krátký ch fi lmů přináší 
pestrou paletu pohledů na eko-
logická témata ze všech koutů 
světa – od Chile přes Nizozemí, 
Českou republiku až po Aus-
trálii. Vý běr hravý ch i vážných, 
ale hlavně aktuálních, krátký ch 
fi lmů trefně popisuje svět 
kolem nás.

Queñoa: memoáry horských 
stromů, které rostou na náhorní 
plošině Altiplano ve výšce 5200 
metrů nad mořem. V tomto 
nehostinném klimatu jsou 
vystaveny vysoké radiaci a pře-
žívají díky vláze z rosy a ranním 

moře nabídne divákovi okouzlu-
jící pohledy, aby si uvědomil, že 
ještě není pozdě přírodu obnovit 
a zachránit.

Každá země využívající jadernou 
energetiku je mezinárodními 
smlouvami zavázána postarat se 
o vyhořelé palivo na svém území. 
To ovšem znamená zvládnout 
nejen velké technologické poža-
davky, ale také překonat nemalé 
psychologické, sociální a poli-

Óda na přírodu

Vytrvalí: Pod povrchemKrajina logistických hal

Klimatičtí odpadlíci

VykořeněníMýtus o recyklaci

Méně spotřeby, více volného 
času a co nejmenší ekologická 
stopa – rodiny ve Velké Británii se 
radikálně rozcházejí se životem 

v nadbytku. Stanou se Klimatičtí 
odpadlíci – život bez elektřiny a te-
koucí vody vzorem pro ostatní?

Co spojuje původní obyvatele 
Bornea a olympijské hry v Tokiu? 
Na tuto otázku se snaží odpovědět 
dokument Vykořenění. Zachycuje 
krásu tropické džungle i tisíciletí tr-
vající vztah kmene Dajáků k pralesu 
a hledá vztahy mezi dodavatelskými 
řetězci a slibovanou udržitelností 
v globalizovaném světě. 

Speck 

Queñoa... Klimatický žal

Odpadková mafi e

Šumění Mořské útočiště

slunečním paprskům. Rostou 
pomalu a dožívají se až 800 let. 
Jejich husté a mozolovité dřevo 
je ohroženo tradiční těžbou 
a stávají se tedy ohroženým 
zdrojem.

Film Speck nabízí pohled do 
provozu intenzivní prasečí far-
my, a to pomocí kamery ukryté 
v zapínání bundy. Umožní 
divákovi pomalu nahlédnout 
do fungování průmyslové farmy 
velmi osobním pohledem, 
díky němuž zažije melancholii 
podobných míst i jejich až nere-
álnou brutalitu.

„půda“? V jakém stavu jsou naše 
pole? Další díl cyklu Tiché hrozby: 
Mizející půda představuje problém 
eroze půdy v České republice. 

Organizovaný zločin mění Pol-
sko v popelnici Evropy. Do země 
se vozí stovky tun odpadu, který 

jen velmi málo času, abychom 
zastavili největší průmyslovou 
operaci, jaké kdy oceán čelil. 

Oceňovaná fotografka Mandy 
Barker svými výrazně vizu-
álně bohatými fotografi emi 
plastů znečišťujících mořské 

a činů, které ovlivnily život jedno-
ho uzbeckého města. 

Vědci predikují, že korály jsou 
odsouzeny k zániku. Nicméně 
zkušenost z ostrova Bonaire 
v Karibském Nizozemsku nabízí 
záblesk v podobě dokumentu 
Obnovená naděje.
 
Ray Lewis se při potápění v chrá-
něném mořském území pulzujícím 
podmořským životem v blízkosti pě-
timilionové metropole Melbourne 
ve snímku Mořské útočiště vyznává 
ze své lásky k oceánu, který se celý 
život snaží neúnavně chránit.

Bylo jednou jedno moře Obnovená naděje 
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Kdo nejvíce ovlivnil váš vztah 
k přírodě?
Určitě prostředí, ve kterém jsem 
vyrůstal, a svoboda, kterou jsem 
v něm zažíval. Do přírody jsem 
nechodil tak jako většina dětí, 
když se zrovna rodiče rozhodli 
vyjít na nedělní procházku, aby 
se bylo venku. Mohl jsem do 
přírody kdykoliv, stačilo otevřít 
dveře domu nebo přečkat nudu 
ve škole. Takže v první řadě 
rodiče, kteří netrpěli úzkostlivou 
potřebou mě hlídat. Pak už jsem 
si vlastně utvářel vztah k příro-
dě sám, ale je pravda, že jsem 
v životě potkal pár lidí, kteří mě 
zásadně ovlivnili nebo nasměro-
vali. Jeden ornitolog mě bral na 
kroužkování ptáků, v přírodo-
vědném oddíle nás zase vedoucí 
dokázal vymáchat v přírodě tak, 
že jsme si sáhli na dno, ale záro-
veň přírodu intenzivně poznali.

Chránit přírodu může každý, jaká 
je vaše rada? 
Občas někdo umře na ulici, proto-
že lidé chodí okolo a nepomůžou. 
Nepomůžou proto, že spoléhají 
na to, že zasáhne někdo jiný. Říká 
se tomu rozptýlená odpovědnost. 
S ochranou přírody je to podob-
né. Čekáme, že to vyřeší někdo 
jiný, do čehož se ještě promítá 
česká nátura: Já nic nezmůžu, 
to ty velký hráči, ty musí! Doteď 
jsme se té odpovědnosti vyhýbali 
do roztrhání těla. Začíná se ale 
ukazovat, že už to nebude možné 
donekonečna. Jen mě mrzí, že 
k pochopení tohoto společen-
ského problému nás donutí až 
první velká pohroma, která se nás 
osobně dotkne. Nejsme schopni 
myslet dopředu a jsme pohodlní 
na to, abychom se obětovali 
nebo se vrhali do nepříjemných 
ekologických řešení. Hodně se 

samozřejmě mluví o klimatu, což 
je pro mnohé stále těžko uchopi-
telné a abstraktní téma. Ochrana 
přírody a klimatu ale začíná za 
našimi domy, dokonce často už na 
našich zahradách. Od citlivé péče 
o krajinu, kterou vlastním nebo 
mám jinak pod kontrolou až po 
dohled na činnost místní správy 
i té státní. Musíme koukat velkým 
hráčům pod ruce!

Co je vaším fi lmařským snem? 
Už to mám docela vymyšlené. Byl 
by to dobře udělaný fi lm o lidech 
a vlaštovkách. Tenhle druh je pro 
mě symbolický pro pochopení 
a vyjádření lidí k přírodě. Vlaštov-
ky potřebují naše zdi, což někteří 
lidé vítají, jiným z toho naskakují 
fl eky na tvářích. Ten konfl ikt je za-
jímavý a o naší společnosti mnohé 
vypovídá. Rád bych na takový fi lm 
sehnal peníze, tak uvidíme.

Prokop Pithart 
fotograf, fi lmař a průvodce 
televizní sérií 

Do divočiny! 

Nejen v těchto dobrodružných 
výpravách odhaluje spletité 
vazby mezi krajinou, rostlina-
mi a živočichy, včetně člověka. 
Říká, že prožíval stejné vzru-
šení při potápění s keporkaky 
jako při pozorování dudků 
v naší volné přírodě. 

48. mezinárodní fi lmový festival EKOFILM pro vás připravili: kreativní ředitel Key Promotion Karel Hrivňák; produkční Key Promotion Pavlína Korábová; odborný garant
z Katedry environmentálních studií Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity Bohuslav Binka; hlavní dramaturgyně festivalu Jitka Kotrlová se svý m tý mem: Zuzanou 
Černou, Hanou Blaha Šilarovou, Tomášem Poštulkou a Martinem Čechem, který  je zároveň garantem festivalového doprovodného programu; kontaktní osoba pro média 
Monika Brindzáková; community manager Martin Gillár a Martina Hesounová z tiskového a PR oddělení Ministerstva životního prostředí.

Věda a výzkum hrají v našich 
životech čím dál větší roli. Jakou 
roli hraje ve vašem životě?
Můj život se okolo těchto témat 
prakticky točí. Jednak tím, že se 
snažím vědě pomáhat v rovině 
úpravy různých pravidel, jak se 
výzkum dělá a podpory výzkumu 
na městské i mezinárodní bázi, 
tak také tím, že se snažím poznat-
ky vědy a výzkumu přibližovat 
lidem. Chci, aby si uvědomovali, 
že to je klíč k řešení hromady 
našich problémů.

Jaká životní cesta vás k tomu vedla?
U mě se všechno v životě děje 
postupně. A v případě vědy 
a výzkumu jsem se k tomu dostal 
během vysoké školy, kde jsem 
svoji bakalářskou práci začal 
v oblasti kosmického výzkumu, 
hodně mě to chytlo a už mě to 
nepustilo. Dělal jsem výzkumný 
projekt pod hlavičkou Evropské 
kosmické agentury, pak jsem pře-
šel na Akademii věd a během toho 
jsem začal vědu i popularizovat. 
To mi umožnilo se setkávat s vědci 
napříč obory a vytvářet si tak širší 
obrázek o celku, uvědomovat si 
silné stránky i slabiny a zjistit, jak 
celý systém funguje. A následně 
jsem se tyto poznatky snažil využí-
vat v těch navazujících rolích, ať už 
jako poradce generálního tajem-

níka NATO, nebo teď v Pražském 
inovačním institutu, kde mám na 
starosti rozvoj kosmických aktivit 
na území hlavního města Prahy.

Jak se člověk dostane ze světa tech-
niky do světa environmentálního?
Tyto světy jsou vlastně velmi 
provázané, i když to na první 
pohled vůbec nemusí vypadat. 
Speciálně kosmické technologie 

v africké divočině. Jak se kosmický 
inženýr dostane k takové aktivitě?
Je to právě díky popularizaci vědy 
a seznamováním se s vědci, kteří se 
změnou klimatu intenzivně zabýva-
jí. Mám již zkušenost z natáčení na 
Aljašce a chtěl jsem se tomu tématu 
dále věnovat. A protože znám věd-
kyni Marii Šabatskou, která se už 
dříve chystala na tropické ledovce 
v Ugandě. Nabídl jsem jí spoluprá-

ustupují výrazně rychleji, než jsme 
mysleli. A to takovým tempem, že 
na některých místech už ledovce 
ani nebyly. Největším překvapením 
tedy bylo, jak šíleně rychle ta změna 
probíhá a jak masivní dopady na 
lidi v tom regionu to má. Velké 
povodně jim vzaly živobytí a často 
i střechu nad hlavou. 

Máte pocit, že toto je praktická 
změna klimatu?
Ano, toto je opravdu hodně vidi-
telný a citelný důkaz. Pro místní 
obyvatele to znamená obrovskou 
změnu nejen na bázi živobytí, ale 
tamní kmen tam žije stovky let, má 
vytvořenou vlastní tradici, vlastní 
mytologii, ve které bohové sídlí 
v horách a nejvyšší bůh je vlastně 
ten ledovec. A je otázka, co se stane, 
až úplně zmizí? Protože nevím asi 
o žádném místě na světě, kde by 
zmizel bůh. Co se tam tedy bude dít, 
bude stát za nějaký antropologický 
výzkum. Když jsme ty lidi konfron-
tovali s tím, že reálně během deseti 
let mohou ledovce zmizet úplně, byl 
to pro ně šok a pro nás velmi silný 
okamžik celé výpravy.

Kdy a kde můžeme dokument vidět?
Čeká nás ještě nějaké dotáčení tady, 
pak stříhání a postprodukce. A ne-
chceme nic uspěchat. Nejde nám 
o to mít to venku co nejdříve, ale 
aby to bylo pokud možno s co nej-
silnější zprávou pro lidi. Třeba ho 
jednou uvidí i diváci EKOFILMu, 
protože si myslím, že tam patří.

Jan Lukačevič se narodil v Brně, patří k nej-
úspěšnějším českým popularizátorům vědy 
na sociálních sítích. Aktuálně pracuje na Praž-
ském inovačním institutu jako RIS3 Developer, 
který má na starosti rozvoj a inovace v oblasti 
kosmických aktivit. Je také NATO2030 Young 
Leader, tedy člen poradního sboru Generálního 
tajemníka Jense Stoltenberga. Je jedním z Neu-
ron Founders Nadačního fondu Neuron. 

Jan Lukačevič
kosmický inženýr

jsou na environmentální témata 
navázané úzce, protože družicový 
průzkum Země nám umožňuje 
velmi důkladně monitorovat 
změnu klimatu. A zároveň změna 
klimatu ovlivňuje naše možnosti 
do vesmíru něco posílat a také tam 
udržovat. A když už jsem se k tomu 
dostal, tak už jsem u toho zůstal, 
protože jako popularizátor vědy 
jsem se dostával k dalším environ-
mentálním tematům, která jsou ne 
vždy interpretována tak, aby jim 
lidé rozuměli. 
 
V letošním roce jste se věnoval 
natáčení dokumentu o klimatu 

ci spolu s kolegou kameramanem. 
Nakonec to byl větší štáb, do Ugan-
dy jsme vyrazili a točili jsme nejen 
o klimatu, ale i o celém výzkumu, 
který tam Marie dělá, i o dopadu na 
místní obyvatele.

Odjížděl jste s nějakým očekáváním, 
a co vás pak nejvíce překvapilo?
Já jsem tam odjížděl bez očekává-
ní, protože se většinou plán míjí 
se samotnou realitou. Ale to, co 
mě na místě opravdu překvapilo, 
až omráčilo, bylo, že když jsme 
konečně vylezli k těm ledovcům asi 
po týdnu cesty nahoru divoči-
nou, tak jsme zjistili, že ledovce 


