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Ministři v New Yorku oslavili Den Země jízdou na kolech.Foto: archiv MŽP 

Stejná variace na staré téma
9. zasedání komise OSN pro udržitelný rozvoj navštívilo zhruba 60 ministrů z celého světa, a to nejen

ministrů životního prostředí, ale i dopravy či energetiky. Na rozdíl od minulých konferencí tohoto druhu se
totiž 9. zasedání zaměřilo na trvale udržitelnou energetiku a dopravu.

Některé příspěvky ministrů na tzv. neformálních setkáních byly poměrně kritické k celkovému vyznění
konference. Někteří dokonce zvažovali, zda tam vůbec pojedou opakovat stejné fráze o tom, že „je potřeba
vtáhnout do procesu nevládní organizace, zájmové skupiny, ženská hnutí” atd. Problémem je, že trvale
udržitelný rozvoj je ve světě stejně rozporuplný jako u nás. Můžete zaslechnout v České republice, že
řešením skleníkového problému je Temelín, což je opravdu „cimrmanovský úkrok stranou”, protože tato
investice znamená, že se do obnovitelných zdrojů a do úspor nedává u nás ve srovnání s jinými státy
pomalu ani koruna. V New Yorku nezazněla podpora jaderné energetice. Naopak jasný důraz se klade na
obnovitelné zdroje energie (biomasa, solární energie, tepelná čerpadla). Měl jsem možnost vystoupit v rámci
panelu s ugandskou ministryní energetiky, která uváděla výhody obnovitelných zdrojů energie pro
zemědělské oblasti rozvojových zemí – především jde o biomasu a geotermální energii. Já jsem zdůraznil
význam trvale udržitelné dopravy včetně cyklistické.

Závěrečný text zasedání je – mám obavu – stejnou variací na staré téma: je tady problém, měli bychom
ho řešit. Mám pocit, že jsme v začarovaném kruhu: když si lidstvo jednou jedinkrát uvědomilo, že něco je
skutečně nutné dělat a říct, co, kdo a dokdy udělá, a to bylo v Kjótu, tak největší znečišťovatel, zodpovědný
za 25 % skleníkových plynů, řekl ústy prezidenta Bushe: „ne, tudy my nepůjdeme, jde o nekompetentní
rozhodnutí”. Mám jednu obavu: že budeme stát jeden ministr životního prostředí vedle druhého a vybaveni
informacemi a daty budeme hledět zamyšleně do krajiny a sledovat blížící se ekologickou katastrofu – jak to
výtvarně vyjádřil pan Jiránek. My lidé jsme v posledních několika stech letech nesmírně citliví na změny
klimatu – a nejde jen o Bangladéš, Holandsko a města jako je New York. Problém je, že si to uvědomuje jen
určitá skupina lidí, odborníků i politiků, kteří nemají v celosvětovém měřítku takový vliv na rozhodování.
Svobodný trh a obchod jsou postaveny nade vše. To, že se objevují varovná data v tak úctyhodných
dokumentech jako je Návrh 6. akčního programu Evropské unie, je nesmírně důležité, ale železná logika
krátkodobého kšeftu zatím vítězí.

Snažil jsem se, aby se zasedání Komise pro udržitelný rozvoj ubíralo konkrétnějším směrem –
stanovením měřitelných cílů a priorit. Prioritou by mohla být třeba voda – vždyť to, že 1,5 miliardy našich
světových spoluobčanů nemá přístup k čisté vodě, je do nebe volající. Zatím vypadá řešení problémů často
tak, jako bychom na tepenné krvácení šli s leukoplastí – byť kvalitní, pěknou, dovezenou z ciziny.

Byl jsem s dalšími ministry kandidátských zemí pozván na zasedání tzv. Evropské trojky, kde je
zastoupena Evropská komise, země, která nyní předsedá (Švédsko) a která bude předsedat (Belgie). Závěr
jednání byl velmi důležitý: „jdeme do naplnění Kjótského protokolu, ratifikace je možná i při absenci USA”.
U některých kolegů zazněla obava, jak bude ratifikace procházet jejich parlamenty. U nás by měla být
bezproblémová, protože naše snížení je 26,6 %. Závazek přitom činil 8 %, máme tedy obrovskou rezervu.

RNDr. Miloš Kužvart,
ministr životního prostředí

Úspěch české delegace v OSN při jednání Komise pro
udržitelný rozvoj

Deváté zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD-9) se konalo v budově OSN v New Yorku od
16. dubna do 28. dubna 2001. Prvý týden byl věnován především setkáním na vysoké úrovni za účasti ministrů.
Ve druhém týdnu se vyjednávalo konečné znění paragrafů jednotlivých dokumentů tak, aby bylo přijatelné pro
všechny státy. Tento negociační proces byl vzhledem k náročnosti témat letošního setkání dle očekávání poněkud
obtížný a časově náročný.

Sektorovými tématy pro letošní setkání byla energie, atmosféra a doprava. Mezisektorovými tématy byly
informace pro rozhodování a účast při rozhodování a mezinárodní spolupráce pro dosažení kvalitního životního
prostředí.

Dle doporučení Valného shromáždění 47/191 by měla být součástí setkání na vysoké úrovni vystoupení, která
mají podávat integrující přehled implementace Agendy 21, reagovat na aktuální témata a věnovat se nezbytnému
politickému pobízení k implementaci rozhodnutí Konference OSN o životním prostředí a rozvoji a z ní vyplývajících
závazků.

Iterativní a neformální zasedání otevřené mezivládní pracovní skupiny ministrů byla dále věnována přípravě
a návrhům témat pro světový summit v Johannesburgu v roce 2002, neboli pro RIO+10. Stále se hledá výstižný
název a slogan pro nadcházející konferenci a shromažďují se další návrhy pro její zaměření.

Aktivity České republiky na CSD-9 byly značné a zvýšily pozitivní prestiž našeho státu. Ministr životního
prostředí Miloš Kužvart měl velmi nabitý program. Účastnil se a) pracovního setkání pořádaného ministrem



životního prostředí Kanady, b) otevřené diskuse vedené ministrem životního prostředí Kanady a předsedou
21. zasedání Řídící rady UNEP Davidem Andersonem a náměstkem generálního tajemníka OSN, výkonným
ředitelem UNEP prof. Klausem Tőpferem k řídící struktuře životního prostředí na globální úrovni, kde ČR podpořila
roli UNEPu, c) panelu o obnovitelné energii, d) byl panelistou na high-level segmentu k financování energie
a dopravy pro udržitelný rozvoj. e) Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku ve svých prostorách na
počest ministra Miloše Kužvarta a předsedy CSD-9 Bedřicha Moldana uspořádala slavnostní recepci, která se
setkala s širokou odezvou významných hostů. f) Ministr se dále zúčastnil setkání pořádaného paní Gun-Britt
Anderssonovou, švédskou státní tajemnicí pro mezinárodní rozvojovou spolupráci. g) Ministr Kužvart a předseda
Moldan řídili neformální otevřené ministerské setkání věnované přípravě summitu v Johannesburgu. h) Ministr
vystoupil na pátém prestižním místě obecné rozpravy CSD-9; ch) účastnil se jízdy na kole významných delegátů
pořádané Výborem nevládních a neziskových organizací pro udržitelnou dopravu; i) následoval pracovní oběd
pořádaný ministrem Kužvartem pro vybrané účastníky CSD-9 (Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Austrálie,
Brazílie, Belgie, Švédsko, Chorvatsko, Indonésie); j) ministr vystoupil jako jeden ze tří vládních zástupců v panelu
o financování energie a dopravy pro udržitelný rozvoj; k) účastnil se recepce švédského ministra Larssona; l)
účastnil se interaktivního dialogu o integrování udržitelného rozvoje do jednotlivých politik, kde česká delegace
vyzdvihla význam a dobré zkušenosti se strategickým posuzováním koncepcí a politik jiných resortů z hlediska
vlivů na životní prostředí.

Prohlášení České republiky v obecné rozpravě CSD-9 byla vlastně dvě. Prvé bylo zahrnuto v tématicky
cíleném a podrobném prohlášení Švédska, které zastupovalo Evropskou unii a v tomto případě i ČR.
Samostatné prohlášení České republiky se tak mohlo soustředit na komplexnější pohled, na implementaci
udržitelného rozvoje v globálnějším měřítku. Nementorsky bylo založeno na sebereflexi historického vývoje
v České republice vzhledem k nejdůležitějším parametrům udržitelného rozvoje. Zároveň reagovalo na přípravu
nadcházejícího světového summitu v Johannesburgu. Prohlášení mělo za cíl rovněž otupit spory mezi rozvojovými
a vyspělými zeměmi, což většinou komplikuje hledání ideálních řešení při negociaci. Prohlášení, na které bylo
vyčleněno pouhých sedm minut, zdůrazňovalo zásadní úlohu vzdělání pro udržitelný rozvoj, v boji s chudobou
a jako prevenci proti násilí, dále svobodné rozhodování žen v každé jejich životní situaci, význam stabilizace
světové populace či příznivě mírného poklesu hustoty obyvatel pro zvyšování kvality života, pro záchranu
biodiverzity, příznivé neexpanzní klima a pro udržitelný rozvoj. Dále byl zmíněn úspěch ČR v řádovém snížení
emisí oxidů síry a prachu do ovzduší, a to především v energetice během posledních deseti let, vyřazení
olovnatých benzinů, význam indikátorů životního prostředí pro rozhodování, zahrnování externalit do interních
nákladů jako prevence škod a ekonomických neúspěchů. Podrobněji byla vyjádřena konkrétní podpora
cyklodopravy a budování její oddělené samostatné infrastruktury. Budování husté sítě spojnic cyklostezek mezi
obcemi a městy v návaznosti na železniční i městskou hromadnou přepravu je spojeno s velkými zakázkami
stavebním firmám a je výzvou finančním institucím. Vystoupení ministra M. Kužvarta se setkalo s příznivým
ohlasem.

Vystoupení ministra Kužvarta zaměřené na problematiku financování energie a dopravy pro udržitelný
rozvoj vycházelo též ze závěrů mezinárodního pracovního semináře o Financování udržitelné infrastruktury
dopravy a technologie, pořádaného pro státy střední a východní Evropy ve Vídni v lednu 2001, a zaměřilo se na
podporu environmentálně šetrné dopravy a energie, na nástroje a postupy minimalizující negativní dopady, včetně
doporučení finančním institucím.

Druhý negociační týden byl časově náročný a jednání probíhala doslova dnem i nocí. Kromě oficiálních
jednání probíhala další uzavřená jednání skupin G77+Čína (sdružení rozvojových zemí), Evropské unie nebo
k problémovým tématům vytvořených skupin. Zároveň byla zasedání CSD-9 doprovázena celou řadou odborných
tematických seminářů k projednávaným otázkám. Velice sugestivní bylo otevření výstavy v prostorách OSN
k výročí černobylské katastrofy soustředěné na následky radiační expozice, s přímou návštěvou postižených dětí.
V předsálí byly umísťovány mnohé písemné a elektronické materiály a presentovány aktivity nevládních i
odborných skupin a institucí. Vystaveny byly např. modely strojů, které nahrazují obtížnou práci žen při zajišťování
obživy v afrických obcích. Mnozí žádali elektrifikaci obcí pro potřeby informační dostupnosti, vzdělávání a
zdravotní péče.

Komplikace při negociacích jednotlivých paragrafů vycházely dominantně z rozdílných postojů rozvojových
zemí a vyspělých zemí, z rozdílného pohledu na jadernou energetiku, z rozdílných postojů finančních donorů a
příjemců zahraniční pomoci, zastánců Kjótského protokolu a omezenými možnostmi delegace USA po Bushově
negaci, příznivců udržitelné dopravy a dopravy pro udržitelný rozvoj, z lokálních zájmů jednotlivých států a
z rozdílného stupně propracovanosti environmentálních hledisek a struktur v jednotlivých zemích. Hlavní jednání
probíhala paralelně. Nositelem nejpropracovanějších moderních návrhů směřujících k udržitelnému rozvoji byla
Evropská unie, kterou zastupovala švédská delegace a která srdnatě hájila stanoviska až do posledních hodin
jednání, kdy přesto v mnohém musela znění textů upravit. Delegace Islámské republiky Irán, která zastupovala
skupinu rozvojových zemí G77+Čínu, vyjednávala velice kultivovaným způsobem, kdy pečlivě a propracovaně
hájila zájmy rozvojových zemí, kde je soustředěna většina obyvatel planety. Ještě den před ukončením CDS-9
byly veškeré negociované dokumenty stále plné závorkovaných textů, jinými slovy obsahovaly rozdílná
nekonsensuální znění, se kterými nelze dokumenty uzavřít. Poslední celonoční jednání pak trvala nepřetržitě od
pátečního rána do sobotního dopoledne a do poslední chvíle byly hledány dohody mezi státy.

Přes komplikovanost situace dosáhla při negociacích Česká republika velkého konkrétního úspěchu
v oblasti dopravy. Na základě Státní politiky životního prostředí České republiky, konferencí k udržitelné dopravě
pořádaných ve Vídni, aktivit ČR při setkání vysokých představitelů států střední a východní Evropy v Szentendre
k dopravě pro životní prostředí a zdraví v březnu 2001 a na základě spolupráce MŽP, MDS a nevládních
neziskových organizací a prohlášení ministra M. Kužvarta v obecné rozpravě, navrhla Česká delegace při
negociacích samostatný paragraf podporující budování bezpečné oddělené infrastruktury pro



cyklodopravu. Tento zdánlivě jednoduchý paragraf byl sice přáním mnoha zemí, ale doposud tyto myšlenky
narážely na nepochopení mnohých rozvojových zemí, které se těmto návrhům bránily pravděpodobně z důvodu
prestiže, finančních možností, podcenění významnosti nebo nepřipravenosti pro toto téma. Podpora této moderní
alternativě bezemisní dopravy byla již předjednána s některými zástupci států během práce pracovní skupiny
CSD-9 pro dopravu a atmosféru a na dalších setkáních se zástupci EU a WHO. Původní návrh nového paragrafu
České republiky v oddíle Doporučení na národní úrovni zněl: Podporovat výstavbu samostatné infrastruktury
pro cyklistickou dopravu (Encouraging construction of separate infrastructure for cycling transport).
Během dalších dnů a kol jednání nebyl dvakrát tento nový paragraf akceptován skupinou G77+Čína. Jelikož byl
podpořen EU a dalšími státy, byl stále prostor pro pracovní neoficiální jednání s jednotlivými rozvojovými zeměmi.
Jednání byla v podstatě vstřícná, ale vyžadovala si mravenčí píli vzhledem k množství států, se kterými bylo
potřeba nalézt společný jazyk a vyjádřit výhody, které by systém husté sítě cyklostezek poskytoval. Dosažitelnost
dopravního prostředku téměř pro každého a jeho moderní konstrukce, finanční přijatelnost a práce pro stavební
firmy velice nahrávaly nalezení společné řeči. Některé státy viděly především výhodu ve venkovských oblastech,
jiné vzhledem k bezpečnosti též ve městech. Se sémantickým a konsensuálním laděním paragrafu pomohly
průběžně delegáti např. Nového Zélandu, Austrálie, Nizozemí, USA, Saudské Arábie, Islámské republiky Irán,
Indie, Nigerie, Číny, Mexika a dalších zemí. Konečné přijetí navrhovaného paragrafu bylo velmi vstřícné a
v souzvučné atmosféře, s následnými gratulacemi české delegaci. Konečné znění paragrafu 17. (n) je Podpora
plánování a finančního zajištění bezpečné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (Encourage planning for
and provision of safe infrastructure for cycling transport). Tímto se otevírá možnost financování cyklodopravy
v globálním měřítku.

Dokumenty a řada doprovodných materiálů z jednání CSD-9 jsou k dispozici u autora článku.
RNDr. Jiří Bendl, CSc.,
ředitel odboru strategií MŽP

Předání Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí

Dne 24. dubna 2001 bylo již podesáté předáno prestižní ocenění „Cena zdraví a bezpečného
životního prostředí”, letos v pražském hotelu Renaissance. Soutěž organizuje asociace českých
a mezinárodních společností Business Leaders Forum. Cenu každoročně obdrží společnost,
jejíž činnost vede k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či
obyvatel v okolí působiště firmy. Nad cenou převzal již tradičně záštitu ministr životního
prostředí Miloš Kužvart.

Kritéria výběru
Vítěz je každoročně vybírán nezávislou porotou složenou z odborníků v oblasti životního prostředí. Letos

v porotě zasedli František Dobeš (ABB), Vladimír Machek (ICI CZ), Bedřich Moldan (Centrum UK pro životní
prostředí), Pavel Policar (Utilities & Infrastructure) a Roman Vyhnánek (CEMC). Porota vybírá z přihlášených
projektů, v nichž jsou popsány konkrétní měřitelné výsledky včetně finančních nákladů vynaložených na
zlepšení životního prostředí. Projekty se hodnotí především na základě těchto kritérií: komplexnost,
dobrovolnost, finanční objem, originalita, environmentální priority, konkrétní přínos, šíře záběru,
charakteristika podniku a sociální dopad.

Hodnocení projektů
Multidisciplinární komise odborníků v oblasti ochrany životního prostředí letos hodnotila 34 podaných

projektů. „V letošním roce se sešlo velké množství velmi vyrovnaných projektů. Všechny přihlášené projekty
byly hodnoceny podle systému devíti vážených kritérií, která umožnila „očištění” od subjektivních faktorů
přihlašovatele, jako např. jeho velikosti, odvětví, průmyslového sektoru či veřejné správy, finanční síly atd., a
tedy umožnila celkem objektivní srovnání”, řekl o soutěži porotce Pavel Policar.

Vítěz v kategorii velkých podniků
Vítězství v kategorii velkých podniků letos získal projekt systematického nahrazování lokálních

topenišť/kotelen v Hradci Králové napojením na centralizovaný zdroj tepla. Projekt byl zrealizován
a též podán do soutěže podnikem Elektrárny Opatovice a.s., členem skupiny International Power.

Elektrárny Opatovice a.s. kryjí zhruba z 30 % spotřebu elektrické energie ve východních Čechách a
zároveň díky kombinovanému cyklu zásobují přibližně 55 000 domácností teplem. Jedním z jejich
ekologických programů byl sedmiletý program postupného nahrazení lokálních zdrojů tepla v Hradci Králové
centrálním zásobováním. Tento projekt byl dokončen v roce 2000 uzavřením poslední, patnácté kotelny na
pevná paliva a připojením ZVU a.s. na horkovodní centralizovaný systém.

Nákladem téměř 40 milionů korun v došlo v lokalitě Hradec Králové k ročnímu snížení emisí: SO2

168 310 t/rok, CO 26 015 t/rok, NOx 54 001 t/r, pevných úletů 154 678 t/rok. Společnost prokázala tímto
komplexním řešením vysokou míru konkrétního přínosu a spoluzodpovědnosti k tvorbě moderního životního
prostředí.

Vítěz v kategorii malých a středních podniků



Vítězem v kategorii malých a středních podniků se stala společnost Komutex, s.r.o. Její projekt
zahrnuje zabezpečení ekologické nezávadnosti odpadních vod pomocí výstavby čističky odpadních
vod, zajištění recyklace použitých surovin a program ochrany zdraví zaměstnanců.

Projekt řeší podnikový systém ochrany životního prostředí, jehož zavedení vedlo ke zkvalitnění veškerých
aktivit v podniku a v konečné fázi dokonce k získání uznávaného certifikátu ekologického managementu
podle norem ISO 14001. Komutex přesvědčivě ukazuje, že i malá firma s omezenými zdroji může
přistupovat profesionálně a dlouhodobě k ochraně životního prostředí.

Zvláštní ocenění za projekt zaměřený na výchovu
Zvláštní ocenění za všeobecně výchovný projekt získává Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí se

svým projektem „Mysli na Zemi, ale začni u sebe”. Jeho cílem bylo ovlivnit ekologické myšlení
obyvatel Frýdlantu nad Ostravicí a přispět ke zlepšení životního prostředí a zdraví. Pod vedením
Městského úřadu občané města sami zrealizovali akce, které podporují zájem o životní prostředí: sběr
bioodpadu, čistění studánek, potoků a řek na území města, výsadbu zeleně či soutěž o nejhezčí výzdobu
rodinného domku. Velký význam byl v projektu věnován působení na myšlení dětí v MŠ a ZŠ. Autor projektu
obdržel cenu od společnosti 3M Česko – ergonomické pomůcky pro bezpečnou práci v kanceláři.

Zvláštní cena za spolupráci firmy se subjektem samosprávy
Zvláštní cena za příkladnou spolupráci veřejné správy v oblasti životního prostředí se soukromým

sektorem byla udělena firmě Veskom a představitelům obecního zastupitelstva Borové Lady za projekt
„Využití tepla země pro vytápění šesti obecních objektů”. V rámci rekonstrukce technické infrastruktury
obce proběhla instalace šesti tepelných čerpadel pro ekologické vytápění obecních objektů. Teplo je
odebíráno z celkem 19 vrtů o hloubce až 120 metrů. Díky tomu mohlo dojít k odstavení nevyhovujících kotlů
a lokálních kamen na tuhá paliva. Symbolické ocenění – diplom – předali zástupci společnosti CEMC (České
ekologické manažerské centrum).

„Projekt využití tepelných čerpadel spolu se systémem úspor a zateplením objektů je sice „jen” místního
rozsahu, je však v mnohém ojedinělý v celé ČR. Vzorem pro ostatní obce může být schopnost kombinovat
prostředky (75 % PHARE, dále obec, ČEA a JčE a.s.) – při vynaložení maximálního úsilí se mohou i zdánlivě
nerealizovatelné projekty uskutečnit. Projekt po výběrovém řízení zrealizovala za 11 měsíců firma Veskom
s.r.o. Uprostřed Šumavy tak došlo k odstranění lokálního zdroje znečištění i k výrazným úsporám provozních
nákladů”, ocenil projekt člen komise Pavel Policar.

Shrnutí
Na závěr malé shrnutí. Od prvního ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 206 projektů a finanční

náklady na jejich realizaci překročily částku 18 miliard Kč. Díky realizaci projektů došlo od r. 1992 ke snížení
emisí různého druhu přibližně o 1 600 976 t. To je množství, kterým by se naplnil nákladní vlak o 5716
vagonech, což představuje délku 58 km. Ocenění bylo doposud uděleno společnostem Komtesa Kutná
Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental, Kovohutě
Příbram a Česká rafinérská.

Příští ročník má uzávěrku 31. 12. 2001 a slavnostní předání je plánováno na jaro roku 2002.
Ing. Tomáš Nejedlo,
Business Leaders Forum

Kontaktní adresa: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, tel: 02/2421 6275, fax: 02/ 2421 3957,
http://www.blf.cz, e-mail: blf@blf.cz

Ještě ke Kjótskému protokolu

V minulém čísle jsme přinesli velmi obsáhlý materiál o Kjótském protokolu. V tomto článku
jsou proto jen stručně zmíněny některé nové skutečnosti, získané především v průběhu
Mezivládního panelu změny klimatu (IPCC) v Nairobi ve dnech 4. až 6. dubna. Na tiskové
konferenci je těsně po příjezdu z Nairobi prezentoval náš zástupce RNDr. Jan Pretel, CSc.

„Mezivládní panel klimatické změny v posledních třech letech syntetizoval práce mnoha výzkumníků.
Práce vrcholí v letošním roce,” konstatoval dr. Pretel.

 „IPCC je organizováno do tří pracovních skupin. Letos měla první pracovní skupina jednání v lednu
v Šanghaji. Zcela jednoznačně se tam konstatovalo, že klimatická změna existuje a jak asi může podle
všech projekcí vypadat výhled vývoje teploty, nárůstu hladiny oceánů atd. do konce tohoto století. Od
tohoto momentu by klimatická změna neměla být žádným způsobem zpochybňována.”

„O měsíc později se pracovní skupina 2 sešla v Ženevě, kde na základě výsledků první pracovní skupiny
konstatovala, jaké mohou být dopady na jednotlivé složky životního prostředí a jaké rozdíly lze očekávat
v jednotlivých regionech. Nejzákladnější je to, že negativní dopady se nejvíce projeví v regionech, kde jsou



nižší socioekonomické podmínky. Nejvíce tedy budou postiženy rozvojové státy, Evropa na tom bude
lépe.”

„V březnu se v městě Accra sešla pracovní skupina 3, která syntetizovala možnosti, jakými lze zabránit
negativním dopadům. V pracovní skupině 3 bylo ukázáno, jaké náklady lze očekávat na eliminaci rizika
klimatické změny. Za předpokladu, že státy budou přistupovat k plnění Kjótského protokolu zcela
individuálně, lze ekonomické náklady odhadnout v rozpětí 0,2 – 2 % HDP. Za předpokladu emisního
obchodování mezi státy, které v Kjótu přijaly svůj závazek, se náklady sníží na 0,1 – 1 % HDP, tedy na
polovinu. Pokud by se do obchodu s emisemi zahrnuly všechny státy, tedy i rozvojové (které zatím žádné
závazky nemají), vedlo by to k dalšímu snížení emisí až o řád. Prezident Bush si zřejmě těchto výsledků
všiml a usoudil, že je třeba do toho rozvojové státy nějakým způsobem zapojit. S mnoha delegáty (včetně
delegace USA) jsme se v Nairobi shodli na tom, že pan prezident zapomněl na jednu věc: že USA
ratifikovaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu z roku 1992, kde se rozhodly přistoupit k jedné ze
základních preambulí: že totiž ty státy, které nárůst emisí skleníkových plynů doposud zapříčinily, musí
nejprve ukázat markantní pokrok v jejich odstraňování.”

„Plenární zasedání v Nairobi ve dnech 4. – 6. dubna 2001 syntetizovalo práci všech tří skupin, celý
proces je tedy už nyní dokončen.”

Základní otázka: může vůbec Kjótský protokol světovému klimatu pomoci? Dr. Pretel říká jasně:
„Podle mého názoru určitě ne. Vědecká sféra jasně prokazuje, že aby se rizikům opravdu zamezilo,
musely by se světové emise redukovat o 40 až 50 %, nikoli o 5,2 %, jak požaduje Kjótský protokol. Na ten je
třeba se ale dívat jako na první krok, který je nutné udělat.”

„S mnoha delegáty v Nairobi jsme dospěli k názoru, že možná přístup prezidenta Bushe, na který se nyní
díváme negativně, může být paradoxně pro celý proces velmi pozitivní. Dosud totiž názory USA
jednoznačně sdílela Kanada, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland. Dnes – aspoň dle informací delegátů
i světových médií – se Spojenými státy nesouhlasí vůbec nikdo. Kjótský protokol může vstoupit v platnost
i bez účasti USA (je tam podmínka 55 států, 55 % emisí) a je už spočítáno, že není nutné, aby USA zůstaly
v tomto procesu. Američanům lze ukázat, že se dá pokračovat i bez nich. Zůstanou pak v environmentální
izolaci a třeba jednou pochopí, že do toho procesu je třeba se zapojit. Osobně to vidím tak, že je velká
naděje, že by Kjótský protokol mohl být v roce 2002 ratifikován – paradoxně zásluhou prezidenta Bushe.
Je to ale jen spekulace,” podotýká dr. Pretel.

(Pla)

Ministr Miloš Kužvart v Bulharsku

Ve dnech 12. – 13. dubna 2001 uskutečnil ministr životního prostředí Miloš Kužvart reciproční
návštěvu Bulharské republiky, a to na pozvání ministryně životního prostředí a vodního
hospodářství Bulharské republiky Evdokie Manevy.

Významnou součástí návštěvy bylo jednání odborníků z pracovní skupiny „Monitorování stavu životního
prostředí”, konkrétně odborníků pro oblast vodního a odpadového hospodářství. Na přání bulharské strany
se u příležitosti návštěvy setkali také odborníci pro oblast klimatických změn.

Oba ministři společně zhodnotili dosavadní spolupráci jako úspěšnou. Od podepsání Dohody
o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí v Praze dne 14. listopadu 2000 začaly aktivně
spolupracovat již čtyři expertní skupiny (skupina evropská integrace a legislativa, a dále skupiny pro oblast
vody, odpady a klimatické změny), mezi nimiž dochází k výměně důležitých informací a praktických
zkušeností.

Z jednání pracovních skupin, která proběhla samostatně pro každou skupinu, vyplynuly tyto závěry:

Oblast vody:
1) V rámci jednání došlo k výměně informací a písemných materiálů s hlavním zaměřením na: probíhající

transpozici a implementaci směrnic EU v oblasti vody, implementační plány, institucionální uspořádání,
finanční a investiční strategie, vyjednávání s EU, ostatní mezinárodní spolupráci.

2) Obě strany považují výsledky jednání za velmi užitečné a navrhují další spolupráci především formou
výměny informací se zaměřením na problémové oblasti, za které jsou považovány: čištění městských
odpadních vod, nebezpečné látky, rámcová směrnice o vodní politice, reporting, výměna informací
o výsledcích probíhajících twinning projektů, včetně pozvání expertů druhé strany na důležité semináře.

3) Pro rok 2002 navrhují účastníci jednání dvě setkání, která by se mohla uskutečnit u příležitosti reciproční
návštěvy ministryně životního prostředí a vodního hospodářství v České republice a u příležitosti
plánované prezentace českých čistírenských technologií v Sofii.

Oblast odpadů:
1) Při jednání byly diskutovány všechny oblasti odpadového hospodářství a byla nalezena řada společných

problémů, mezi něž patří např. nebezpečné odpady a jejich klasifikace, směrnice o obalech a obalových
odpadech, spolupráce mezi ministerstvem a obcemi atd.



2) Česká strana projevila zájem o informace týkající se aktivit Agentury ochrany přírody v oblasti nakládání
s odpady v Bulharské republice. Bulharská strana se naopak zajímala o řešení problematiky
přeshraničního pohybu odpadů v ČR.

3) V rámci setkání došlo k výměně materiálů a současně byly vytipovány zájmové materiály na obou
stranách, jejichž výměna proběhne dodatečně.

Oblast klimatické změny:
1) Došlo ke zhodnocení globální politické situace v oblasti klimatických změn a posouzení současné situace

obou států. Bulharsko i Česká republika jsou připraveny ratifikovat Kjótský protokol v průběhu roku 2002 i
v případě, že USA odstoupí od jeho ratifikace.

2) Výměna zkušeností s projekty společného plnění, tzv. JI projekty. ČR se rozhodla nepodepsat
s holandskou vládou do rozhodnutí COP-6bis „Memorandum porozumění” o výměně emisních kreditů,
Bulharsko již s holandskou vládou „Memorandum porozumění” o výměně kreditů podepsalo.

3) Podmínky a možnosti využívání uhlíkového fondu (PCF). ČR již podepsala se Světovou bankou
„Memorandum porozumění” týkající se testování budoucích mechanismů obchodování s emisními
kredity, Bulharsko je před jeho podepsáním.

4) Další setkání expertů pro oblast klimatických se uskuteční začátkem července 2001 ve Varšavě. Při
tomto jednání dojde ke sjednocení pozice před pokračováním konference COP-6bis.

5) V rámci další spolupráce bude probíhat výměna dokumentů a budou vytvořeny a zprostředkovány další
kontakty mezi konkrétními experty z obou zemí.

Na závěr jednání pozval ministr Miloš Kužvart ministryni životního prostředí a vodního hospodářství
Bulharské republiky Evdokii Manevu na reciproční návštěvu České republiky v prvním pololetí roku 2002.

Vzájemná spolupráce založená z velké části na výměně informací týkajících se aktuálního stavu
legislativy v oblasti životního prostředí je velkým přínosem v přípravě obou států na vstup do EU. Spolupráce
částečně přispívá i k oživení bilaterální spolupráce České a Bulharské republiky a směřuje ke zvolení
společných strategií i sjednocení postojů zejména ve vztahu ke státům Evropské unie.

Mgr. Michaela Jeřábková,
odbor evropské integrace

Česká delegace při jednání v Bulharsku

Aktuální stav programů ISPA pro životní prostředí
Program ISPA – Instrument for Structural Policies for Pre Accesion – je nástrojem

předvstupní politiky Evropské unie pro kandidátské země v oblasti ekonomické a sociální
soudržnosti, politiky životního prostředí a dopravy na léta 2000 až 2006. Prostředky z programu
ISPA mohou být poskytnuty zpravidla formou nenávratné podpory do výše 75 % celkových
nákladů pro obce, sdružení obcí, organizační složky státu apod. Projekty musí mít významný
dopad do oblasti životního prostředí a jejich celkové náklady musí přesáhnout 5 milionů EUR.
Příjem a vyhodnocování žádostí o podporu z programu ISPA se řídí Směrnicí pro předkládání
žádostí o podporu z programu ISPA, schválenou v lednu 2001, která plně odráží požadavky EU.

Státní fond životního prostředí České republiky se stal od roku 2001 rozhodnutím vlády ČR ze dne
14. února t.r. (usnesení vlády č.149) implementační agenturou pro programy ISPA počínaje rokem
2001. V loňském roce nově vytvořený úsek zahraničních vztahů SFŽP pod vedením náměstka ředitelky
Ing. Mgr. Tomáše Novotného se podílí na přípravě projektů, předložených se žádostí o finanční podporu
v rámci programů ISPA, a na zabezpečování řady dalších souvisejících činností.

V závěru roku 2000 byly Řídícím výborem ISPA schváleny dva granty zaměřené na oblast rekonstrukce
kanalizace v Ostravě (příspěvek EK činí 16,6 mil. EUR) a v Brně (příspěvek EK 17,8 mil. EUR). Finanční
memoranda k těmto projektům za českou stranu v únoru letošního roku podepsal 1. náměstek ministra
financí Jan Mládek. Vlastní implementace projektů bude zahájena po vypracování a schválení zadávacích
(tendrových) dokumentací a po schválení výsledků výběrových řízení. Předpokládá se, že k realizaci dojde
ještě v tomto roce. Implementací obou projektů bylo podle platných finančních memorand pověřeno Centrum
pro regionální rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj.

V letošním roce předpokládá Evropská komise navýšení podpory projektům z oblasti životního prostředí
až na 60 % roční částky určené pro Českou republiku, což znamená něco přes 42 milionů EUR. Koncem
února 2001 byl předložen první letošní projekt „Dostavba systému zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohoské oblasti”. Celkový rozpočet tohoto projektu,
který zahrnuje 10 podprojektů čistíren odpadních vod a úpraven vod, činí přes 19 milionů EUR
s požadovaným grantem ISPA 66 %. Očekáváme, že tento projekt předložený Severočeskou vodárenskou



společností, a.s., bude projednán na letním zasedání Řídícího výboru ISPA letos v červnu. K dalším třem
předloženým návrhům projektů ISPA probíhá v současné době technické připomínkové řízení. Jedná se
o projekty:
1. Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace v Jihlavě s celkovými náklady 16,3 milionů EUR

a požadavkem na 68 % financování z ISPA. Jde mimo jiné o rekonstrukci ČOV v Jihlavě s kapacitou 99 tisíc
ekvivalentních obyvatel.

2. Kmenová stoka v Karviné s celkovými náklady 18,7 milionů EUR a požadavkem na 75% financování
z ISPA.

3. Obnova a dostavba vodohospodářské infrastruktury města Prahy, který předložilo hlavní město.
Celkové náklady projektu jsou počítány ve výši téměř 55,4 milionů EUR s požadavkem na financování
z ISPA ve výši 60 % nákladů. Cílem projektu je obnovit a vybudovat vodohospodářskou strukturu
v okrajových částech Prahy.

V případě projednání a schválení přijetí všech čtyř předkládaných projektů v roce 2001 (Podkrušnohoří,
Jihlava, Karviná a Praha) dojde k naplnění a překročení alokace na rok 2001, která činí 42,1 milionů EUR.
Evropská komise předběžně očekává předložení projektů pro letošní rok do 30. 6. 2001.

V březnu 2001 posoudila pracovní skupina ISPA na Ministerstvu životního prostředí celkem
33 projektových záměrů, které obdržel Státní fond životního prostředí ČR do konce ledna. Pracovní skupina
ISPA brala při posuzování v úvahu nejen vztah předkládaných záměrů se stanovenými prioritami, ale také
připravenost daného záměru (tj. územní řízení, stavební povolení) a schopnost žadatele zpracovat přihlášku
ISPA v požadovaném termínu do 30. června 2001. Bylo doporučeno doplnit stávající seznam o dalších
6 záměrů projektů, které také aspirují již na prostředky z programu ISPA na rok 2001:

projekt celkový rozpočet v mil.
EUR

požadované % grantu
ISPA

Čistá Bečva 83,1 75
Ochrana vod povodí Dyje 216,4 (rozdělená na etapy

v jednotlivých letech)
66,6

Kanalizace a  ČOV Konice 5,5 75
Rekonstrukce a dobudování
kanalizace  Olomouc

11,8 74

Intenzifikace ČOV  Uherské
Hradiště

6 80

Vodárenská soustava Jižní Čechy 23,3 50

(vd)
Praha je město krásné, ale na velké části svého území stále ještě bez kanalizace

Výstava a konference Green Week v Bruselu

Ve dnech 24. – 28. dubna 2001 uspořádalo Generální ředitelství pro životní prostředí
Evropské komise v Bruselu výstavu a konferenci s názvem „Green Week”. Jejím hlavním cílem
byla diskuse připravovaného Šestého akčního programu pro životní prostředí Evropské unie,
který by měl být přijat ještě do letních prázdnin Evropské komise a na jehož přípravě se podílely
i kandidátské země včetně České republiky.

Výstava a konference Green Week byla určena pro široké spektrum účastníků – pro odborníky z řad
mezinárodních, národních a lokálních institucí, pro podnikatele v oblasti životního prostředí, pro nevládní
organizace i pro širokou veřejnost. Akce probíhala v moderní budově Evropské komise Charlemagne a byla
zajištěna na velmi vysoké úrovni.

Své zastoupení měla na konferenci i na výstavě i Česká republika. Konference se zúčastnil za odbor
evropské integrace MŽP Jan Dusík (diskuse o rozšíření EU), Jaroslav Fiala za Český hydrometeorologický
ústav (diskuse o programu CAFE – Čisté ovzduší pro Evropu) a František Kožíšek za Státní zdravotní ústav
(konference o kvalitě vody ke koupání).

Česká republika měla jako jediná kandidátská země na výstavě svůj vlastní panel s názvem „Česká
republika již není jednou z nejznečištěnějších zemí v Evropě”. Byl rozdělen na čtyři tématické okruhy –
vývoj ochrany životního prostředí v ČR po roce 1990, příprava na vstup do Evropské unie, stav životního
prostředí a aktuální problémy ochrany životního prostředí. Součástí panelu, jehož obsah si lze prohlédnout
na Internetové stránce MŽP, byla i celá řada grafů, tabulek a fotografií. Vedle panelu byly na výstavě Green
Week k dispozici četné publikace o České republice a jejím životním prostředí v řadě jazyků, a to nejen od
MŽP, ale i od nevládních organizací, univerzit apod. Český panel byl velmi vyhledávaným cílem návštěvníků
výstavy a konference a přispěl tak k dalšímu šíření povědomí o České republice jako budoucím členovi
Evropské unie, jakož i o tom, že se zde životní prostředí přes přetrvávající problémy výrazně zlepšilo.

Mgr. Jan Dusík,



ředitel odboru evropské integrace

ENVIROFILM 2001, Slovensko
Ve dnech 2. – 5. května 2001 se konal v Banské Bystrici, ve Zvolenu a v Banské Štiavnici VII. ročník

mezinárodního festivalu filmů, televizních programů a videoprogramů s tematikou tvorby a ochrany životního
prostředí ENVIROFILM 2001.

Předsedou mezinárodní poroty byl prof. Jan Čeřovský (ČR), dalšími členy Kateřina Javorská a Vladimír Haviar
(Slovenská televize), Steve L. Lichtag (USA) a Ferenc Varga (Maďarsko).

Do soutěže bylo přihlášeno 101 filmů z 23 zemí, z nich porota ocenila 15.
Hlavní cenu Envirofilmu 2001 získal pořad „Tajomné Mamberamo” slovenského režiséra a cestovatele

Pavola Barabáše.

Ceny v kategoriích:
Zlatá havárie (Kyrgyzstan), Stopy v písku (Rakousko), Jurský žralok (Velká Británie), Vítr Černobylu

(Bělorusko).
Slavnostního předávání cena festivalu na Zvolenském zámku v pátek 4. května večer se zúčastnil společně

s ministrem životního prostředí Slovenské republiky László Miklósem také ministr Miloš Kužvart, v rámci setkání
ministrů ŽP Visegrádské čtyřky, konané v Bojnicích.

Miloš Kužvart převzal za film „Ekohistorie” režiséra Tomáše Škrdlanta Cenu generálního ředitele Slovenské
agentury životního prostředí.

Za Českou republiku získal také Cenu rektora Univerzity Mateje Bela Banská Bystrica seriál pořadů
o využívání obnovitelných zdrojů „Energie pro 21. století” režisérů Vladimíra Kunze a Petra Jandy.

Další informace www.sazp.sk.
(jir)

Řešení freonové problematiky v ČR
Řešení freonové problematiky v České republice se díky nerealizovanému projektu

společnosti Ekotron, s.r.o., stalo často v médiích uváděným problémem, zúženým pouze na
likvidaci vyřazených domácích chladicích zařízení.

Veřejná soutěž vyhlášená v roce 1994 Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem
životního prostředí ČR (dále jen „Fond”) na projekt a realizaci postupného stažení látek poškozujících
ozonovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících, zahrnovala celý systém sběru a likvidace
veškerých vyřazených výrobků obsahujících látky ohrožující ozonovou vrstvu Země (tj. chladicích
zařízení, pěnových hmot, hasicích halonových prostředků), sběru a recyklace látek a zneškodňování
těchto látek. Náklady na přípravu projektů čtyř společností, vzešlých vítězně z výběrového řízení, z nichž
každá se měla podílet na části programu, byly plně hrazeny z Fondu. Realizaci těchto projektů měl Fond
podpořit 40 % bezúročné půjčky a 40 % dotace. Zbylých 20 % nákladů mělo plynout z vlastních zdrojů
společností. Fond uzavřel smlouvu o poskytnutí podpory na realizaci akce pouze se společností Ekotron
s.r.o. Zbývající subjekty neuzavřely s Fondem smluvní vztahy, neboť nebyly schopny splnit podmínky
uvedené v Rozhodnutí ministra (na základě závěrů porady vedení Ministerstva životního prostředí odstoupil
Fond v roce 1998 od vydaných rozhodnutí).

Od smlouvy o poskytnutí podpory na akci „Likvidace domácího chladicího zařízení včetně jeho sběru
a svozu”, uzavřené v roce 1996 mezi Fondem a společností Ekotron s.r.o., Fond odstoupil pro porušení
závazku dokončit investiční akci do 30. 4. 1998. Poté následovalo mnoho jednání mezi Fondem,
Ministerstvem životního prostředí a uvedenou společností s cílem najít optimální řešení vedoucí k dokončení
akce a likvidaci již nashromážděných lednic v obci Kácov. Vzhledem k tomu, že k dohodě o řešení nastalé
situace nedošlo, následovalo soudní projednávání věci, jehož výsledky jsou již veřejnosti známy.

Projekt postupného stažení látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a výrobků takové látky
obsahujících, který měl plnit část závazků vyplývajících z Montrealského protokolu, k němuž se Česká
republika připojila, nebyl tudíž realizován.

K vyřešení nastalé situace byl vyhlášen k 1. 1. 2000 Ministerstvem životního prostředí program ochrany
ozonové vrstvy Země, jako dodatek k Přílohám Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků
z Fondu.

Program je určen pro obce, sdružení obcí a pro další rozpočtové a příspěvkové organizace. Dosavadní
zkušenosti ukazují, že o likvidaci těchto odpadů mají větší zájem společnosti, zabývající se zneškodněním či
recyklací těchto odpadů, než případné subjekty podpory, tj. obce či sdružení obcí. Je tudíž v zájmu těchto
společností získat na trhu zákazníka – obec, jako původce nebezpečného odpadu. Česká republika nemá
z minulosti stanoven systém likvidace tohoto nebezpečného odpadu tak, jak je upraven v některých státech
Evropské Unie (např. že úhrada likvidace vyřazeného domácího chladicího zařízení je započítaná v ceně
nového výrobku). Z těchto důvodů bylo nutné zvolit formu dotace pro neziskové subjekty, jako jsou obce,
rozpočtové a příspěvkové organizace.

Na základě zkušeností z nerealizované soutěže z roku 1994 je předmětem tohoto programu komplexní
zabezpečení zneškodnění a recyklace odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo



ohrožující ozonovou vrstvu Země, tj. domácích chladicích a klimatizačních zařízení, hasicích přístrojů
a dalších. Celkové vyřešení recyklace nebo zneškodnění je základním kritériem pro výběr akcí k podpoře.

Program nespecifikuje způsob zajištění recyklace nebo zneškodnění těchto odpadů. Stanoví pouze
obecně, že jedním z kritérií pro výběr akcí k podpoře je co nejvhodnější technické řešení z hlediska
ochrany ovzduší a ozonové vrstvy Země. Jaká společnost a jakou technologií bude v určitém regionu
recyklovat nebo zneškodňovat tyto odpady, závisí na výběru provedeném subjekty podpory, podle zákona
o zadávání veřejných zakázek. V současné době se nabízí řešení vývozem tohoto nebezpečného odpadu
k recyklaci nebo zneškodnění do zahraničí, použití mobilní technologie na likvidaci domácích chladicích
zařízení – „systém SEG” a dále není vyloučena ani možnost vybudování střediska podnikatelskými subjekty,
popř. kombinace uvedených způsobů.

Do současné doby bylo Radou Fondu doporučeno ministru životního prostředí ke kladnému rozhodnutí
pět žádostí měst a sdružení obcí o poskytnutí finančních prostředků v rámci uvedeného programu.

Jak bylo již uvedeno, plnění požadavků Montrealského protokolu nelze zužovat jen na likvidaci odpadů
obsahujících regulované látky. Nejdůležitějším požadavkem je co nejdříve omezit spotřebu regulovaných
látek. Omezení této spotřeby zajišťuje Česká republika bez zásadních problémů. Spotřeba látek CFC, tzv.
tvrdých freonů (výroba a dovoz), činila v roce 1986, který je brán za základ omezování spotřeby, 5500 tun.
Do roku 1995 se podařilo spotřebu těchto látek omezit. Od 1. 1. 1996 jsou jejich výroba a dovoz pro běžná
použití, kde existují vhodné náhrady, zákonem č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země, zakázány.
Rovněž spotřeba látek HCFC, tzv. měkkých freonů, je v České republice již relativně nízká. Od 1. 1. 1997 je
výroba látek HCFC zakázána a jejich spotřeba je kryta pouze dovozem, ke kterému je třeba povolení
Ministerstva životního prostředí.

Vláda České republiky dne 8. 11. 2000 schválila přístup České republiky k Pekingskému dodatku, a tak
jako jedna z prvních zemí přijala všechny dosavadní zpřísňující dodatky k Montrealskému protokolu.

Mgr. Světla Marková,
odbor kontroly

Nový zákon o ochraně ovzduší
Hlavním cílem rekonstrukce stávající české legislativy na ochranu ovzduší, především

přípravy návrhu nového zákona o ovzduší, je transpozice příslušných platných právních
předpisů Evropských společenství a vytvoření rámce pro transpozici předpisů nových, jejichž
přijetí je předpokládáno. Návrh vychází z věcného záměru nového zákona o ovzduší, který byl
schválen usnesením vlády č. 453 ze dne 10. 5. 2000. Respektuje časové předpoklady, že nový
zákon nabude podle legislativního plánu vlády účinnosti k 1. 11. 2001 a Česká republika se
stane členským státem Evropské unie nejdříve k 1. 1. 2003. Na schůzi Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky započaté 15. 5. 2001 bylo zahájeno projednávání návrhu zákona
o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákona o ovzduší) schváleného usnesením
vlády č. 317 ze dne 9. 4. 2001.

Nová právní úprava ochrany ovzduší je komplexní a zahrnuje ochranu před znečišťujícími látkami,
ochranu ozonové vrstvy Země a ochranu klimatického systému Země a dále navazující společnou úpravu
institutu sankcí a výkonu veřejné správy. Provádí změnu některých souvisejících předpisů, především změnu
zákona o místních poplatcích a živnostenského zákona. Nový zákon o ovzduší nahradí zákon
č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon
č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších
změn a doplňků a zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.

Návrh zákona transponuje komunitární právo do oblasti ochrany ovzduší jako nejdůležitější složky
životního prostředí, přičemž využívá ta ustanovení současné legislativy, která se osvědčila a nejsou
v rozporu s příslušnými právními předpisy Evropských společenství. Oproti schválenému věcnému záměru
byl legislativní úkol rozšířen o část týkající se ochrany klimatického systému Země na základě Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu, Kjótského protokolu k této úmluvě a na základě Rozhodnutí Rady
č. 99/296/EC. Zařazením části o ochraně klimatického systému Země do návrhu zákona se Česká republika
zařadila mezi státy, které si uvědomují nejen důležitost aktivity v této oblasti, ale i potřebu její legislativní
úpravy.

Koncepce návrhu využívá v maximální míře možnosti upravit technické náležitosti ochrany ovzduší
prováděcími právními předpisy, což zajišťuje vysokou flexibilitu právní úpravy při transpozici příslušných
budoucích směrnic ES do našeho právního řádu.

Východiskem předloženého návrhu zákona jsou platné právní předpisy Evropských společenství včetně
jejich novel z posledních šesti měsíců, a dále také současná právní úprava ochrany ovzduší a ozonové
vrstvy Země. Záměrem je i vytvořit podmínky pro splnění fundamentálních požadavků vyplývajících
z mezinárodních závazků, ke kterým Česká republika v oblasti ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatu
přistoupila nebo hodlá přistoupit. Zákon by měl být i nástrojem pro realizaci cílů Státní politiky životního
prostředí. Konkrétními výchozími dokumenty pro tvorbu nového zákona o ovzduší a systému jeho
prováděcích předpisů jsou (zároveň s cca 35 právními normami ES a vedle již citovaného Kjótského



protokolu) také Vídeňská úmluva k ochraně ozonové vrstvy Země, Montrealský protokol a jeho dodatky a
konečně Úmluva EHK OSN k dálkovému znečišťování ovzduší překračujícímu hranice států a protokoly k ní
přijaté: protokol o financování společného programu monitoringu a vyhodnocování dálkového přenosu
znečišťujících látek v Evropě (EMEP), protokol o snížení emisí síry nebo jejích přeshraničních toků
o alespoň 30 % (první protokol o síře), protokol o regulaci emisí oxidů dusíku nebo jejich přeshraničních
toků, protokol o dalším snížení emisí síry (druhý protokol o síře), protokol o snížení emisí těkavých
organických látek (VOC), protokol ke snížení emisí persistentních organických polutantů (POPs), protokol
o snížení emisí těžkých kovů, protokol o omezení acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu.

Předpokládá se, že právní úprava ochrany ozonové vrstvy Země bude ke dni vstupu do EU s okamžitou
účinností a závazností provedena beze zbytku přímo platným právním předpisem Evropských společenství –
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000/EC o látkách, které způsobují vyčerpávání ozonové
vrstvy Země, tak, že příslušná duplicitní nebo odchylná ustanovení zákona o ovzduší budou ke dni vstupu
zrušena ústavním zákonem, společně s ustanoveními dalších zákonů podléhajících Nařízením EU.

Základní právní normou pro oblast posuzování a řízení kvality ovzduší je rámcová Směrnice Rady
96/62/EC. Jejím hlavní cílem je potlačení, snížení a omezování koncentrací škodlivých látek v ovzduší na
celém území EU. K jeho splnění směřují systémová opatření formulovaná v Národních programech
snižování emisí, na které navazují regionální, resp. lokální programy snižování emisí. Jako již dosud, budou
i podle nového zákona na území republiky vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší tam, kde
dochází k překročení imisních limitů. Tento stav musí být podle jmenované Směrnice ve stanovených
lhůtách cílevědomě odstraňován. K tomu budou určena konkrétní akční opatření formulovaná v regionálních
a lokálních programech ke zlepšení kvality ovzduší.
České republice byly v souladu s mezinárodními závazky stanoveny národní emisní stropy pro amoniak,

oxid siřičitý, oxidy dusíku a těkavé organické látky vztažené na cílový rok 2010. Z toho je zřejmá důležitost
bilancování a inventarizace emisí, stejně jako úsilí o jejich průběžné snižování. Emisní stropy budou
vyhlášeny prováděcím předpisem k zákonu společně se zásadami emisních inventur a emisních projekcí.
Obdobným způsobem jsou formovány nástroje k omezování emisí skleníkových plynů, především oxidu
uhličitého. Emisní stropy jsou novým zákonem stanoveny jako normativní nástroj sloužící ke snižování emisí
látek znečišťujících ovzduší vypouštěných ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Dále je z návrhu zákona patrna snaha reflektovat některé aktuální specifické problémy spojené
s problematikou ochrany ovzduší v uplynulém období. I proto dochází v jednotlivých hlavních částech
zákona ke změnám. Nově je zákonem a jeho prováděcími předpisy podchycena problematika pachových
látek, spalování odpadních olejů, nakládání s vyřazovanými výrobky ohrožujícími ozonovou vrstvu Země,
spalování odpadu apod. Zákonem jsou posíleny pravomoci orgánů krajů a obcí v přenesené působnosti
jako orgánů ochrany ovzduší. Mimo jiné se jedná o udělování povolení podle nového zákona. Tím bude
uvolněna kapacita orgánů ČIŽP pro výkon kontrolních činností.

Jako ekonomické normativní nástroje jsou zákonem stanoveny poplatky, jejichž agenda se řídí
zejména zákonem o správě daní a poplatků. V ochraně ozonové vrstvy Země je zpoplatněn dovoz
regulovaných látek, a to sazbou o sto procent zvýšenou proti stávajícímu zákonu. Obce, jako orgány
ochrany ovzduší, budou vybírat poplatky od právnických a fyzických osob, a to pro zajištění nákladů
spojených se sběrem, skladováním a dalším nakládáním s vyřazovanými výrobky, které obsahují regulované
látky (chladničky apod). Pozornost je věnována zejména poplatkům za znečišťování ovzduší. V koncepci
připravovaného zákona se nadále počítá se zachováním principu „znečišťovatel platí”. Při stanovování
rozsahu zpoplatňovaných látek a sazeb poplatků byly částečně zohledněny připomínky provozovatelů.
Sazby poplatků se v novém zákoně nezvyšují, jak bylo původně navrhováno, přestože i původně
navrhované sazby se snažily zohlednit současnou ekonomickou situaci znečišťovatelů a byly hluboko pod
úrovní ověřených kalkulací skutečných nákladů na odstranění ekvivalentních množství emisí a jejich dopadů.
Nadále nebudou zpoplatňovány emise amoniaku ze zemědělských technologií a oxidu uhelnatého ze
spalovacích a technologických zdrojů znečišťování ovzduší.

V části ochrany ozonové vrstvy Země jsou formulována opatření vedoucí k omezování spotřeby
regulovaných látek a k vyloučení z použití těch z nich, které mají zvláště závažný potenciál poškozování
ozonu. Je zde reagováno na veškeré požadavky, které musí Česká republika jako strana Montrealského
protokolu splnit. Jde mimo jiné o utlumení spotřeby metyl-bromidu a zajištění systému pro poskytování
povolení na dovoz a vývoz regulovaných látek. Tento systém je již v předstihu založen v současném zákoně
o ochraně ozonové vrstvy Země.

Úkoly ochrany klimatického systému Země spočívají především v omezování emisí skleníkových plynů
tak, aby bylo zabezpečeno splnění redukčních cílů a emisních stropů stanovených v Národním programu ke
zmírnění změny klimatu.

Nový zákon o ovzduší také sleduje co největší provázanost s dalšími složkovými zákony ochrany
životního prostředí a rovněž i s připravovaným zákonem o integrované prevenci znečištění (IPPC),
transponujícím Směrnici Rady 96/61/EC. Především proto byla zavedena nová kategorie tzv. zvláště
velkých zdrojů znečišťování ovzduší, které budou prakticky bez výjimek představovat právě zdroje
podléhající řízení IPPC. Emisní limity a další požadavky pro ně budou formulovány tak, aby se staly
výchozími požadavky orgánů IPPC, které je mohou v případě potřeby zpřísňovat.



Současná rekonstrukce systému státní správy byla kromě jiného příležitostí svěřit úkoly ochrany ovzduší
orgánům, které zpravidla mají nejblíže ke konkrétním problémům. Zákon umožní orgánům ochrany ovzduší
důslednější postup než dosud například při umísťování staveb zdrojů znečišťování ovzduší. Svůj podstatný
význam pro jejich činnost mají jako dosud i nápravná opatření a sankční ustanovení.

Zpřístupňování a poskytování informací je zákonem řešeno důsledně a se zvláštním zřetelem na
soulad s ustanoveními českých i evropských právních předpisů upravujících zmíněnou problematiku.

Zmocňovací ustanovení zákona o ovzduší obsahují zmocnění k vydání většího počtu prováděcích
předpisů. To bude podstatnou změnou oproti stávajícímu stavu – k provádění zákona č. 309/1991 Sb.,
o ovzduší, je z normativních předpisů v současné době platná vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se
stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší,
ve znění vyhlášky MŽP č. 97/2000 Sb., a dále příloha č. 4 k Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb. ze dne
1. 10. 1991 ve znění Opatření FVŽP ze dne 23. 6. 1992, kde jsou stanoveny imisní limity. K zákonu
č. 389/1991 Sb. je pak relevantní vyhláška MŽP č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující
zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá
další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky MŽP č. 279/1993 Sb. K novému zákonu o ovzduší bylo
navrženo celkem 10 prováděcích právních předpisů, které všechny uvedené stávající předpisy nahradí.

Důvodová zpráva k zákonu popsala a zdůvodnila, s ohledem na četnost transponovaných předpisů ES
a na rozsáhlost problematiky zákonem upravované, potřebu vydání prováděcích právních předpisů dále
jmenovaných:
! Vyhláška MŽP, kterou se stanovují imisní limity, podmínky a požadavky na posuzování, hodnocení

a řízení kvality ovzduší a provádění zvláštní ochrany ovzduší, přípustná míra obtěžování zápachem
a způsob jejího zjišťování, a rozsah informací o stavu ovzduší a způsob jejich zpřístupňování.

! Nařízení vlády, které stanovuje podmínky ochrany klimatického systému Země.
! Nařízení vlády, které stanovuje postupy a podmínky bilancování emisí látek znečišťujících ovzduší včetně

stanovení závazných emisních stropů, a provádění emisních inventur a emisních projekcí.
! Vyhláška MŽP, kterou se stanovuje seznam látek znečišťujících ovzduší a jejich stanovených skupin,

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, požadavky na vedení provozní evidence
zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování, postupy a podmínky provádění autorizovaných
měření emisí, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, podmínky autorizace osob pro
výkon některých činností souvisejících s ochranou ovzduší, a některé další požadavky ochrany ovzduší.

! Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování zvláště velkých, velkých,
středních a malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

! Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
! Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování zvláště velkých, velkých,

středních a malých ostatních zdrojů znečišťování ovzduší.
! Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity, postupy, požadavky a podmínky provozování

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vypouštějících emise těkavých organických látek z procesů
aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce pohonných hmot.

! Vyhláška MŽP, kterou se stanovují podmínky ochrany ozonové vrstvy Země.

! Vyhláška MŽP, kterou se stanovují podmínky a požadavky na kvalitu paliv pro zajištění ochrany ovzduší
před znečišťujícími látkami.

Uvedené názvy vyhlášek a nařízení vlády většinou komplexně vystihují jejich obsah a ilustrují i rozsah
působnosti nového zákona o ovzduší.

Ing. Michal Hovorka,
odbor ochrany ovzduší

Nový zákon o čistotě ovzduší a o změně některých
zákonů ve vztahu k mobilním zdrojům

Zákon o čistotě ovzduší, který předložil ministr životního prostředí Poslanecké sněmovně České
republiky, řeší ochranu ovzduší před negativním působením znečišťujících látek, které mohou poškodit vše
živé, napáchat škody na stavbách a materiálech (prach), mohou také snižovat životní pohodu (pachy)
i snižovat viditelnost (prach), mohou být předpokladem vzniku jiných látek s nepříznivým účinkem (oxidy
dusíku, organické látky), kdy ke vzniku je nezbytná spoluúčast působení slunce a teploty vzduchu (ozon a
jemu podobné sloučeniny).

Nový zákon, který vstoupí v platnost, ošetřuje kontrolované a řízené vypouštění uvedených látek ze
zdrojů, jako jsou kotelny a elektrárny (spalující uhlí, topné oleje a plyn), spalovny, průmyslové a zemědělské
technologie a další zdroje, včetně domácích kamen.

Těmto zdrojům přiřazuje zákon emisní limity, které jsou u určitého okruhu zdrojů stejné jako
v Evropském společenství, odpovídají uzavřeným mezinárodním smlouvám, nebo přecházejí z již platné
právní úpravy. Na malé zdroje znečištění ovzduší „dosáhne” podle zákona, v případě prokázaného



obtěžování okolí pachem a černým dýmem, obecní úřad (a ten bude mít v kompetenci i zákaz spalování
v otevřených ohništích, zákaz spalování uhelných kalů aj.). Malé zdroje, sloužící podnikání, budou povinně
v pravidelných intervalech navštěvovány kominíkem, který zde představuje odbornou technickou kontrolu.

V posledních týdnech se v novinách, televizi i rozhlase vyskytují informace o tom, že nový zákon
o ovzduší zakáže trabanty a ostatní dvoutakty. Reakce majitelů těchto vozidel končí na Ministerstvu
životního prostředí. Zákon o ochraně ovzduší trabanty ani jiné dopravní prostředky nezakáže.

Netýká se znečišťujících látek z individuálních mobilních zdrojů, což jsou třeba auta nebo i sekačky
na trávu, a ani Ministerstvo dopravy a spojů, které je odpovědné za legislativu stanovující požadavky na
technický stav motorových vozidel, nepřipravuje žádný právní předpis, zpětně zpřísňující technické
požadavky na vozidla již uvedená do provozu. Veškeré technické požadavky, které se týkají dopravních
prostředků, jsou řešeny zákony a vyhláškami Ministerstva dopravy a spojů.

Nový zákon o ovzduší vyžaduje dopravu řešit, protože je velmi významným zdrojem znečištění ovzduší,
zejména ve velkých městech. Významně se podílí na celkovém množství emisí (tj. uvolňování ze zdrojů
vypouštěných látek) v ovzduší naší republiky.

Jak vypadají poslední ověřené údaje o vypouštěných znečišťujících látkách a jejich účasti podle původu,
tj. zda pocházejí z průmyslu, zemědělství, nebo z dopravy, je vidět v následující tabulce.
CELKOVÉ EMISE HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V ČR V ROCE 1999

Zdroje znečištění Tuhé látky oxid siřičitý oxidy dusíku oxid uhelnatý uhlovodíky

t / rok % t / rok % t / rok % t / rok % t / rok %
Průmysl,zeměděl
ství, vytápění…

57 809 86,3 261 683 97,3 155 766 40,0 353 003 51,5 63 115 41,4

Doprava 9 209 13,7 7 349 2,7 234 132 60,0 332 817 48,5 89 247 58,6

 CELKEM 67 018 100 269 032 100 389 899 100 685 820 100 152 362 100

               Podle zdroje: ČHMÚ, ČIŽP, CDV, VÚZT, ČSÚ

Znečištění ovzduší překračující povolenou úroveň ve městech a městských aglomeracích a v místech
výskytu chráněných ekosystémů (lesy), musí být podle zákona řešeno a zlepšeno, ať je jakéhokoli původu. A
protože je doprava v současnosti hlavním zdrojem uhlovodíků a významně se účastní na znečištění oxidy
dusíku, oxidem uhelnatým a také tuhými látkami a dává možnost vzniku ozonu, je zájmem MŽP její řešení
jako zdroje znečištění ovzduší.

Pro zákon jsou důležitá systémová opatření, jako je řešení dopravních tras, změna dopravních zvyklostí
obyvatel (upřednostnění veřejné dopravy a její ekologizace, umožnění jízdy na kolech), vymístění dopravy,
nebo její omezení, ba i zastavení v období, kdy jsou koncentrace znečišťujících látek nad varovnou
hodnotou, kdy lze čekat vliv na zdraví u citlivých skupin obyvatel. Významné je i používání alternativních
paliv pro motorová vozidla, ze kterých nevznikají znečišťující látky, nebo je jich méně, to ale zákon nebude
sám řešit. K tomu musí „dotlačit” kompetentní instituce.

Důležitosti také nabývá tvorba oxidu uhličitého při spalování pohonných hmot v dopravě, protože
ochrana klimatu je pociťována jako problém, který je nezbytné řešit. Zde už nejde o to, zda řešit dopravní
trasu odkloněním, či ji „zjednosměrnit”, jde o již primárně malou spotřebu pohonných hmot či konstrukci
motoru, což je záležitost technických podmínek vozidel, které se pohybují po silnicích a které pokrývají
zákony a vyhlášky Ministerstva dopravy.

Doprava je producentem zdraví škodlivých a obtěžujících znečišťujících látek a významně s ní souvisí
polétavý prach, hlavně jeho jemné částice.

Prašné částice vznikají nejen ze spálených organických látek z motorového paliva, ale také otěrem
pneumatik o povrch silnice. Nejzajímavějším zdrojem této znečišťující látky v dopravě jsou dieselové
motory. Produkují prach 30 – 300 x více než motory benzinové. V naší zemi je tato znečišťující látka
nepřítelem číslo jedna. V místech ovlivněných dopravou překračuje prach vždy roční povolenou
úroveň znečištění ovzduší. Bohužel, jde vždy o města a celkem je takto ovlivněných měst v České
republice 400. Pro městské a obecní úřady to bude znamenat přípravu programu, který bude řešit zdroje
prachu včetně dopravy.

Doprava je významným zdrojem oxidů dusíku, které mají dráždivý účinek na dýchací cesty, které ale
také škodí ekosystémům (lesy). Málo je dosud vnímán benzen, který uniká z ještě nespáleného motorového
paliva (startování, dojezdy), a zpravidla v měřených místech, ovlivněných dopravou, dosahuje
mikrogramových hodnot. Způsobuje zhoubné bujení bílých krvinek, proto je nebezpečné nekontrolovatelné
uvolňování benzenu z dopravy. Aldehydy jsou vesměs páchnoucí dráždivé látky s podobným účinkem, jako
má benzen a jsou konečným produktem spalování organických látek v benzinu a naftě.

Polyaromatické a nitropolyaromatické uhlovodíky jsou mu účinkem podobné a většinou představují
obsah prašných částic. Ve znečištěném ovzduší, a životním prostředí vůbec, dlouho setrvávají, jsou
produktem nedokonalého spálení.



Ozon je druhotně vzniklou znečišťující látkou, která odnikud neuniká, ale vzniká za přispění slunce
a teploty vzduchu z oxidů dusíku a organických látek, které většinou pocházejí z dopravy. Je nejzávažnější
složkou „letního smogu”, který v posledních letech trápí naše města a jejich obyvatele, kterým zabraňuje
v letních měsících pobývat venku a zahání je do bytů, kde nemohou větrat, pokud žijí v blízkosti živé ulice.

Poměrně málo se ozon vnímá jako škodlivina přímo ovlivňující rostliny, kterým bezprostředně způsobuje
odumírání částí nebo celých listů, která jsou i u nás viditelná u keřů a stromů, lemujících dopravní trasy
s hojnou dopravou ve městech i mimo ně. Jde o bílá mrtvá místa na okrajích nebo na ploše listů; poškození
vede posléze k odlistění. Že se takto může podílet i na zemědělské produkci, je zřejmé.

Nástroji, které podle nového zákona o čistotě ovzduší musí Ministerstvo životního prostředí a krajské
a obecní úřady použít ke zlepšení kvality ovzduší a kde musí i odvrátit vliv dopravy, jsou krátkodobé plány,
t.j. smogový varovný a regulační systém při překračování varovných hodnot imisí, programy zlepšení kvality
ovzduší včetně regionálních a místních programů směrované k dosažení imisních limitů v místech jejich
překračování, programy snížení emisí směrované k dosažení emisních stropů (součet všeho znečištění ze
všech zdrojů i z dopravy, který musí Česká republika splnit k roku 2010), rozhodování o umístění nových
zdrojů, jímž je v případě dopravy silnice či ulice. Národní program, krajské a místní programy budou pro
danou oblast závazné a v život se uvedou usnesením vlády, podobně budou řešeny i u krajů, zpracovány
musí být do koce roku 2002. K zajištění těchto nástrojů jsou již v současnosti připraveny vyhlášky a pokyny
pro jednotný postup úřadů.

Při zpracování národního programu zlepšení kvality ovzduší, který bude ze zákona povinný a uložilo si ho
samo Ministerstvo životního prostředí, bude nezbytný kladný přístup Ministerstva dopravy a spojů,
zdůrazňující náležitou technickou kontrolu vozidel. Důležitým partnerem by mělo být i ministerstvo vnitra,
které by mělo umožnit průběžné kontroly policií u automobilů při silničním provozu.

Velmi významným nástrojem, kromě nového zákona o ovzduší, jsou i jiná významná legislativní opatření,
jako je využití stavebního zákona včetně územního plánování a procesu EIA.

MUDr. Eva Rychlíková,
ředitelka odboru ochrany ovzduší



Ekologizace daňové soustavy
1.   Životní prostředí a ekonomika

Představíme-li si životní prostředí skutečně jako prostředí kolem nás, pak je zcela zřejmé, že každá
ekonomická aktivita musí být nutně se životním prostředím ve vzájemné interakci. Jak fáze výroby, tak i fáze
následující, tedy spotřeba a případná likvidace produkovaných komodit, je tak či onak spojena či svázána
s využíváním životního prostředí, ať už např. formou čerpání přírodních zdrojů, energií či využívání prostředí jako
úložiště nežádoucích látek (emise do ovzduší, odpady). Podobných příkladů lze pochopitelně nalézt celou řadu.

Zcela zásadním problémem, který z ekonomického hlediska s využíváním životního prostředí souvisí, je ten, že
k řešení zcela elementárních ekonomických úloh nelze použít tržní mechanismus. Zjednodušeně řečeno,
tento mechanismus, který na základě vzájemné interakce nabídky a poptávky stanovuje rovnovážnou cenu a
produkované množství a zajišťuje tak optimální alokaci zdrojů, v tomto případě selhává. (Pozn.: Teoretické pozadí
tržních selhání obecně lze nalézt v základní literatuře k oblasti ekonomie, konkrétnější artikulaci ve vztahu
k životnímu prostředí v literatuře zabývající se problematikou ekonomiky životního prostředí – např. Šauer et al.,
Ekonomika životního prostředí, skriptum, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999).

2.   Využití daní jako jednoho z nástrojů ekologické politiky
Statky životního prostředí (nicméně nejen ty) mají v ekonomice tedy do jisté míry specifickou povahu. Trh je

efektivně alokovat nedokáže, proto do vzájemných vztahů mezi znečišťovateli a poškozenými (nebo obecněji
společností) vstupuje stát formou různých mechanismů, kterými se snaží o nápravu. Možností k této nápravě
existuje celá řada, a tak máme k dispozici poměrně rozsáhlou škálu opatření či nástrojů, kterými můžeme na
jednotlivé subjekty působit tak, abychom je motivovali či nutili k chování žádoucím směrem.

Daně obecně patří ke skupině mechanismů, které lze pro účely ochrany životního prostředí využít. Lze při tom
postupovat dvěma způsoby – daňově zvýhodnit to, co považujeme za žádoucí (formou daňových úlev,
osvobození od daně atp.), nebo naopak daňově zatížit to, co je z hlediska životního prostředí nežádoucí (což je
přístup tzv. ekologické daňové reformy, která bude diskutována podrobněji).

Celé řešení je každopádně třeba vidět v širších ekonomických souvislostech, což má za následek, že celý
problém je výrazně složitější než se na první pohled zdá. Především je třeba brát v potaz celkové daňové
zatížení ekonomiky (daňové břemeno). To je tvořeno nejen daněmi jako takovými, ale také poplatky a dalšími
platbami, jako jsou např. platby sociálního pojištění. Přestože výnosy z těchto plateb jsou využívány pro jiné účely
(daně jsou příjmem státního rozpočtu, poplatky jsou příjmem mimorozpočtových či místních fondů atp.), jejich
dopad na jednotlivé ekonomické subjekty je obdobný.

Ochrana životního prostředí je s fungováním ekonomiky velmi úzce svázána a nelze oba aspekty posuzovat
odděleně. Na jedné straně je rozhodně mylné přistupovat k ochraně životního prostředí „až na to bude ekonomika
mít”, druhý extrém ve smyslu „chraňme životní prostředí, ať to stojí co to stojí” taktéž příliš pozitivního nepřinese.
Vždy bude třeba volit takový kompromis přístupů, který na jedné straně bude životní prostředí chránit a zlepšovat
jeho kvalitu, na druhé straně však nebude podvazovat ekonomický rozvoj nadměrnou zátěží ekonomiky.

Cílem ekologické politiky není pouze trestat či sankcionovat ekologicky nešetrné chování ve smyslu řešení
„na konci potrubí” (i když opatření tohoto typu zřejmě mají určité opodstatnění). Snahou je spíše pomocí
vhodných nástrojů vytvářet takové podmínky, aby se jednotlivé subjekty (firmy, domácnosti) chovaly žádoucím
směrem. Je ekonomickou realitou, že drtivá většina subjektů hledá při svých aktivitách nejvýhodnější řešení
především ve vztahu k nákladům a je tedy zřejmé, že pobídky pro šetrnější chování bude třeba orientovat tímto
směrem.

Tato situace je tristní především proto, že řada podniků prochází rekonstrukcí či obnovou a z hlediska ochrany
životního prostředí by bylo žádoucí, aby obnova měla jiný kvalitativní charakter ve smyslu udržitelného rozvoje. Je
pochopitelně z ekonomického hlediska nesmyslné nahrazovat stávající technologii, která je v polovině své
životnosti, technologií s ekologicky výhodnějšími parametry, nicméně v případě, kdy jde o její rekonstrukci, je již na
místě uvažovat o volbě mezi technologií „klasickou” a technologií šetrnou. Bude-li existovat jednoznačný stimul
pro zvýhodnění šetrnější technologie, pak není důvod k tomu, aby investor tuto variantu nezvolil.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že na ekonomickou aktivitu má pochopitelně kardinální vliv celkové
daňové břemeno ekonomiky, ke kterému ekologicky orientované platby ve formě poplatků či ekologických daní
přispívají. Vzhledem k tomu, že celkové daňové břemeno je v řadě zemí včetně zemí vyspělých již značně vysoké,
existuje zde ekonomicky odůvodnitelný tlak proti jeho dalšímu zvyšování. Je tedy třeba hledat takové řešení, které
sice přinese pozitivní efekty v oblasti ochrany životního prostředí, nicméně nebude mít likvidační dopady na
ekonomiku či nepodváže její další ekonomický rozvoj.

3.   Ekologická daňová reforma
Z výše uvedeného vyplývá, že z teoretického hlediska lze při zdanění z hlediska životního prostředí

nežádoucích komodit v zásadě postupovat následujícími třemi způsoby:



- Zdanit komodity s výrazně negativními dopady na životní prostředí a výnos těchto daní směřovat zpět do
oblasti životního prostředí pomocí různých podpor atd. Účelové vázání daňových výnosů na ochranu životního
prostředí je lákavá varianta a zdá se mít řadu výhod, avšak je vykoupena navýšením celkového daňového
břemene ekonomiky, což je z hlediska její ekonomické akceptovatelnosti a prosaditelnosti značně pádný
argument, proto bývá obvykle odmítána.

- Opačnou možností je shodně nastavené zdanění, které by však bylo rozpočtově neutrální v tom smyslu,
že by k navýšení celkového daňového břemene nedocházelo. Rozpočtová neutralita by byla dosažena
snížením jiných plošných daní a plateb. Oproti první variantě tak chybí možnost přerozdělování výnosu zpět na
ochranu životního prostředí, nicméně pozitivní efekty tohoto řešení jsou natolik výrazné, že z ekonomického
hlediska je tato varianta jednoznačně upřednostňována před ostatními.

- Třetí možností je jakýsi hybrid mezi těmito variantami, kdy určitá část výnosu je používána pro specifické
účely. Z hlediska hodnocení se jedná o kompromis mezi výhodami a nevýhodami obou předchozích přístupů.

Vzhledem k tomu, že daňové břemeno a míra celkového přerozdělování je i ve většině vyspělých států značná,
je první varianta zpravidla zamítána jako ekonomicky nevhodné řešení. V případě zbývajících variant pak
hovoříme o tzv. ekologické daňové reformě, protože se nejedná o prosté navýšení daní, ale o úpravu
celkového daňového systému. V podmínkách České republiky je preferována varianta úplné rozpočtové
neutrality (kompenzace zvýšení daní snížením jiných plošných plateb).

Vzhledem k tomu, že daňová soustava je v podstatě velmi zásadní prvek každé ekonomiky a měla by zůstat
jedním z jejích stabilních prvků, je navrhováno, aby k řešení formou ekologické daňové reformy byly zvoleny ty
komodity, které mají opravdu výrazné negativní dopady na životní prostředí. Pro zdanění v rámci ekologické
daňové reformy je tedy voleno relativně omezené množství komodit, které se však na klíčových environmentálních
problémech podílejí rozhodujícím způsobem. Jedná se o fosilní paliva (především uhlí, motorová a topná paliva)
a elektřinu.

Dosažení rozpočtové neutrality je opět teoreticky možné řadou způsobů, z nichž každý má své výhody
i nevýhody. Obecně nejvíce doporučovaným řešením je snižování daňového zatížení pracovní síly. Od tohoto
přístupu si jeho autoři slibují dosažení tzv. double dividend, neboli dvojího přínosu. Tato myšlenka znamená, že na
jedné straně bude dosaženo zlepšení kvality životního prostředí (díky zdanění nežádoucích komodit), ale dojde
zároveň k realizaci aktivní politiky zaměstnanosti (díky snížení daňového zatížení pracovní síly).

V rámci ekologické daňové reformy je tedy navrhováno zatížit vybrané komodity daní spotřebního typu,
jejíž výnos plyne do státního rozpočtu, a na této úrovni provádět jejich kompenzaci snížením daňového
zatížení pracovní síly. Toto řešení v sobě nese úsporu administrativních nákladů, protože systém spotřebních
daní již v dnešní době spolehlivě funguje a i když jsou ke zdanění navrhovány komodity, které dosud zdaněny
nejsou, nepřinesou nějaký výrazný nárůst administrativních nákladů spojených s jejich správou.

4.   Problémové okruhy při realizaci ekologické daňové reformy
Přestože koncept ekologické daňové reformy vypadá na první pohled jednoduše, jedná se o značně

komplikované a značně obtížné řešení. Především lze upozornit na následující problematické okruhy:

Zdaněné komodity
I když z výše uvedeného textu plyne, že okruh uvažovaných komodit ke zdanění je poměrně malý, přesto lze

diskutovat nad určitými konkrétními detaily. Zdanění rozhodně nebudou podléhat obnovitelné zdroje energie.

Určité diskuse spíše technického charakteru jsou vedeny v případě zdanění elektřiny, kterou lze teoreticky
danit dvojím způsobem – pomocí zdanění vstupů (tedy uhlí, zemního plynu atd.), které se následně promítne do
ceny elektřiny. Toto řešení umožňuje odlišit ekologickou škodlivost jednotlivých nosičů energie, nicméně v případě
mezinárodního obchodování a vratků daně je značně komplikované (finální produkt – elektřinu – po uvedení do
sítě nelze zpětně rozlišit dle původu).

V případě kapalných a plynných uhlovodíkových paliv je problém také třeba vidět v souvislosti se schodkem
bilance zahraničního obchodu – drtivou většinu těchto komodit (v podstatě 100 %) těchto zdrojů Česká republika
dováží za světové ceny a podílejí se tak na jejím negativním vývoji. Snížení spotřeby v důsledku zdanění se tedy
pozitivně projeví i v této oblasti.

V dlouhodobém horizontu jsou jako další komodity ke zdanění uvažovány další přírodní zdroje (stavební
suroviny, voda atp.). Tato myšlenka je již nyní teoreticky diskutována, nicméně se v prvních krocích reformy se
zdaněním těchto komodit zatím nepočítá.

Náběh daňových sazeb
Další diskutovanou oblastí je samotný náběh daňových sazeb, který může být lineární či může nabývat jiných

forem (pomalejší na začátku a zrychlený ke konci reformy atd.). Rozhodně nejde o nějaké šokové navýšení, ale
o zcela jasně a veřejně dopředu deklarovanou strategii růstu sazeb.

Samotné sazby se v případě České republiky budou jednoznačně odvíjet od vývoje v Evropské unii v této
oblasti. V Evropské unii je reforma tohoto typu zvažována již delší dobu a v případě realizace bude navýšení
sazeb daní na tyto komodity zahrnuto do tzv. minimálních sazeb spotřebních daní, které mají členské státy



povinnost dosáhnout. Vzhledem k tomu, že Česká republika je jeden ze států, který usiluje o členství v EU, bude
náběh sazeb logicky kopírovat vývoj v EU.

Dopady realizace reformy na podniky
V tomto případě se jedná o naprosto klíčový aspekt celé reformy. Tak, jak již bylo zmíněno v předchozím

textu, při konstrukci ekologické daňové reformy je třeba sledovat její požadovaný efekt na straně jedné, tedy
z pohledu stimulace k ekologicky šetrnému chování, na druhé straně je třeba brát v úvahu dopady této reformy na
ekonomiku (tedy nejen podniky, ale i domácnosti – viz níže). Oba tyto aspekty tvoří navzájem provázaný celek,
kdy velký stimulační efekt reformy je provázen také velkými negativními dopady na ekonomiku, což je
z pohledu ekonomiky jako celku nežádoucí. Snaha o co největší snížení dopadů na ekonomiku však může ve
svém důsledků vést k nedostatečnému stimulačnímu efektu reformy a tím k nulovým či velmi nízkým přínosům
pro životní prostředí, což rozhodně také není jejím smyslem. Jde tedy o to nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma
alternativami, což je značně obtížný úkol.

Vzhledem k tomu, že negativní dopady ekologické daňové reformy na podniky, vedoucí k poklesu
konkurenceschopnosti těchto podniků, jsou jedním z klíčových aspektů této reformy na úrovni EU, je této otázce
věnována značná pozornost. V návrhu ekologické daňové reformy je obsažen mechanismus, který tyto dopady
zmírňuje, nicméně pokud možno tak, aby ekologický efekt reformy nebyl zasunut zcela do pozadí. V zásadě se
k tomuto účelu využívá dvou základních mechanismů.

Prvním je osvobození od platby daně za spotřebu těch energetických produktů, které jsou v podnicích
využívány pro specifické (v návrhu přesně definované) technologické účely, především pro využití jako
katalytických činidel či pro účely chemických redukcí atd. Cílem tohoto opatření je ochrana těch technologických
procesů, které energetické produkty sice využívají, nicméně k neenergetickým účelům.

Na druhé straně existuje skupina podniků, které produkty využívají energeticky, nicméně jejich energetická
náročnost je taková, že dopad reformy by pro ně byl skutečně velmi výrazný. Vzhledem k tomu, že se
obvykle jedná o podniky těžkého průmyslu či jiných národohospodářsky klíčových odvětví, je zřejmé, že bude
existovat odůvodnitelná snaha o vytvoření takového mechanismu, který by dopady reformy na tyto podniky zmírnil
tak, aby jim poskytl dostatek času pro přizpůsobení. Na druhou stranu se však jedná o významné znečišťovatele
životního prostředí, je tedy opět třeba hledat určitou rovnováhu mezi možnými dopady a přínosy reformy v těchto
odvětvích.

V rámci EU jsou však uplatňována poměrně přísná pravidla pro využití tzv. státní pomoci a každá snaha
o nedovolenou podporu domácích podniků ve smyslu jejich zvýhodnění před konkurencí je velmi tvrdě napadána
ze strany Evropské komise. V rámci EU tedy není možné nějakému podniku poskytnout daňovou úlevu
jenom proto, že se jedná o tradiční odvětví či jeho konkurenceschopnost je velmi nízká.

Dopady na podniky budou každopádně při volbě výnosově neutrálního řešení do jisté míry kompenzovány
snížením zdanění na straně pracovní síly (viz další text).

Dopady realizace reformy na obyvatelstvo
Podobně jako podniků, tak i domácností se reforma nějakým způsobem dotkne. Přirozeně více budou

zasaženy ty domácnosti, které ve vyšší míře spotřebovávají energetické zdroje. Dosavadní analýzy nicméně
ukazují, že dopady na domácnosti budou v podstatě velmi malé a je odhadováno, že budou představovat
v průměru několikaprocentní nárůst nákladů domácnosti.

Na druhé straně je jasné, že na určité skupiny domácností mohou být dopady této reformy velmi výrazné. Tato
otázka je aktuální především u těch občanů, kteří ze svých příjmů již neplatí daně (např. důchodci) a kteří tak
kompenzací na straně snížení zdanění práce nebudou adekvátně kompenzováni. Zde je třeba hledat jiný
mechanismus. V tomto případě jsou uvažovány určité adresné finanční příspěvky či podpory, i když možností je
přirozeně celá řada.

Dosažení daňové neutrality
Obecně přijímaným konceptem je dosažení daňové neutrality za současného snížení daňového zatížení

pracovní síly. Toho je možno docílit celou řadou způsobů, především snížením sociálního pojištění (které za
zaměstnance platí v poměrně významném poměru také zaměstnavatel), daní z příjmů či jiných plateb
spojených se zatížením pracovní síly. V případě ČR tato otázka stále ještě zůstává otevřena, protože systémy
lze přirozeně různě kombinovat a doplnit je např. mechanismem finančních příspěvků pro sociálně slabé
domácnosti.

Ekologická daňová reforma a další nástroje ekologické politiky
V souvislosti s realizací ekologické daňové reformy, která představuje jeden ze zásadních pilířů ekologické

a fiskální politiky, je třeba také adekvátním způsobem definovat její pozici v rámci ostatních nástrojů ekologické
politiky.

Je zřejmé, že ekologická daňová reforma přebírá funkce a úkoly některých dosavadních nástrojů (např.
poplatky), a je tak na místě uvažovat o jejich reformě. Podobně se ekologická daňová reforma zaměřuje na
některé problémy, které již budoucnu nebudou potřebovat tak vysokou finanční podporu jak tomu bylo dosud.



Každopádně by systém nástrojů ekologické politiky měl být vyvážen tak, aby nedocházelo ke vzájemné interakci
jednotlivých nástrojů a kontraproduktivním efektům.

5.   Realizace ekologické daňové reformy v České republice
V České republice se na přípravě ekologické daňové reformy již intenzivně pracuje. V listopadu loňského roku

vláda ČR vzala na vědomí tzv. koncepci ekologizace daňové soustavy, která principy ekologické daňové
reformy obsahuje, a uložila její další rozpracování.

Případný časový horizont realizace této reformy se pohybuje v souvislosti se vstupem ČR do EU kolem roku
2004. Na první pohled se zdá být předčasné zabývat se přípravou reformy v takovém předstihu, nicméně
problémové okruhy, které byly v předchozím textu nastíněny, s sebou nesou takové množství nevyřešených
otázek, které vyžadují širší meziresortní spolupráci, že časový prostor pro realizaci rozhodně není nadbytečný. Na
celou reformu je třeba se dívat jako na dlouhodobé strategické řešení, jehož vhodné nastavení může přinést
pozitivní efekty jak na straně životního prostředí, tak i na straně ekonomické. Rozhodně je na místě věnovat
přípravě této reformy dostatek času tak, aby obě stránky reformy (tedy zdanění i jeho kompenzace) byly
dostatečně vyvážené.

Vláda tak dala zřetelně najevo, že tato myšlenka bude i nadále rozpracovávána, přičemž v dalších krocích již
zřejmě budou navrženy konkrétní kroky a podoba této reformy. Celé společnosti je tak jasně prezentován signál,
že ochrana životního prostředí a využívání přírodních zdrojů bude rozhodně předmětem zájmu a že volba
ekologicky šetrného řešení rozhodně není chybným krokem do budoucna.

Ing. Tomáš Chmelík,
odbor ekonomiky životního prostředí

Český výbor pro omezování následků katastrof
pokračuje

Koncem března se na svém jarním zasedání sešel Český národní výbor pro omezování následků
katastrof (ČNV ONK), který sdružuje více než 30 pracovníků ministerstev životního prostředí, vnitra,
zemědělství, pro místní rozvoj a dalších ústředních orgánů, specialistů z vědeckých a výzkumných ústavů,
Hasičského záchranného sboru, civilní ochrany, zástupců pojišťoven, vysokých škol, Českého červeného
kříže, soukromého sektoru i občanů. Úkolem ČNV je pomáhat při zlepšování koordinace a spolupráce všech
výše uvedených typů organizací a složek při prevenci a snižování následků katastrof.

Zprávu o činnosti v roce 2000 přednesl jeho předseda Ing. Ivan Obrusník, DrSc., z Českého
hydrometeorologického ústavu. ČNV ONK pracoval v loňském roce pod novým názvem (původně Český
národní výbor pro snižování následků přírodních katastrof) v souladu se změnami v mezinárodním kontextu,
kdy Dekádu pro snižování přírodních katastrof (IDNDR), pracující pod OSN, nahradila Mezinárodní strategie
pro snižování katastrof (ISDR).

K úspěchům loňského roku patří založení a provoz vlastních webových stránek
(http://www.chmi.cz/katastrofy.html), které přispívají ke zlepšení informovanosti nejen mezi členy, ale jsou
určeny též pro širokou veřejnost. Stránky totiž přinášejí přehled školicích materiálů, informace
o mezinárodní činnosti zejména ve středoevropském regionu. Po reorganizaci civilní ochrany a hasičského
záchranného sboru a přechodu na nový systém krizového řízení (k 1. 1. 2001) došlo i k úpravě adresáře
výboru. Kontakty jednotlivých členů a následná koordinace například pozitivně ovlivnily činnost při jarních
povodních, když předtím byla identifikována a následně odstraněna některá slabší místa v systému varování
obyvatelstva.

Výbor ocenil aktivní práci své regionální pobočky se sídlem v Ostravě pod vedením Ing. A. Hoška
(ČHMÚ), který o akcích pobočky v roce 2000 informoval.

V loňském roce byl Český národní výbor pro odstraňování katastrof hlavním iniciátorem dvoudenního
jednání představitelů národních výborů ISDR středoevropských zemí (CEUDIP), které uspořádali polští
kolegové v červnu ve Varšavě. Tématem jednání byla Úloha médií v době před katastrofou a během ní,
neboť právě sdělovací prostředky mohou pomoci snížit následky katastrofy. Delegáti na jednání přijeli
z Maďarska, Slovenska, Německa, Spolkové země Sasko, České republiky a z mezinárodního sekretariátu
ISDR ze Ženevy (další informace lze získat na internetové adrese www.unisdr.org).

V roce 2001 hodlá Český národní výbor ONK svoji činnost zaměřit především na následující aktivity:
! V návaznosti na novou krizovou legislativu přehodnotit organizační strukturu a inovovat činnost čtyř

pracovních skupin (pro včasné varování, pro osvětu a vzdělávání, pro analýzu rizik a skupinu pro
hygienické a epidemiologické zabezpečení)

! Pomáhat při uplatňování nových krizových zákonů

! Zvyšovat úroveň znalostí obyvatelstva při přírodních katastrofách s cílem minimalizace ztrát



! Pokračovat v mezinárodních aktivitách, připravit se na zasedání CEUDIP 25. až 27. června 2001
v Bratislavě. Ústředním tématem tohoto setkání bude porovnat legislativu pro krizové řízení a prevenci
katastrof ve středoevropských zemích.

V další části pracovního setkání ČNV ONK seznámil členy výboru se současnou situací v ženevském
mezinárodním sekretariátu ISDR prof. J. Němec. Zúčastnění vyslechli Mgr. V. Lysenka (MŽP), který podal
přehled o katastrofách geologického původu (seismické jevy, sesuvy půdy, stará důlní díla) a možnostech
jejich výskytu v České republice. Výbor věnoval též pozornost informaci o současném stavu v předpovědní a
hlásné povodňové službě včetně pravomocí povodňových komisí za nových podmínek. Zástupce
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Ing. J. Veličko hovořil ve svém vystoupení o
změnách v systému krizového řízení v případě technologických a přírodních katastrof a vyzval členy výboru,
aby se zasadili o inovaci smluv pro zabezpečení všech nezbytných podmínek krizového řízení.

Kontakt na ČNV ONK: www.chmi.cz/katastrofy. Ing. Ivan Obrusník, DrSc., předseda výboru a ředitel ČHMÚ,
Na Šabatce 17,143 06 Praha 4, tel: 02/4016503.

Věra Dřevíkovská,
Český národní výbor  pro omezování následků katastrof

Finanční pomoc státu při stabilizaci sesuvů v regionech
postižených následky povodní

Při příležitosti přípravy aktualizovaného seznamu vybraných nejrizikovějších projevů
nestability svahů na rok 2001 ve vybraných moravských regionech, na které se bude vztahovat
pokračující finanční pomoc státu daná usnesením vlády č. 1063/1999, je vhodné zrekapitulovat
rozsah celkové účelové dotace od roku 1997.

Rozpočty vybraných okresních úřadů (Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín,
Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov a Zlín, v prvních letech po povodni
i Trutnov), jejichž území byla v roce 1997 postižena katastrofálními následky extrémních dešťových srážek,
byly účelově posíleny s cílem stabilizovat vzniklé sesuvy a pohyby půdní hmoty. Podle dispozic Ministerstva
životního prostředí, podmínek Ministerstva financí a následné bezplatné odborné a nezávislé pomoci
Českého geologického ústavu pověřeného výkonem státní geologické služby, byly uvolněny níže uvedené
finanční prostředky:

! 1997 100 mil. Kč (Usnesení vlády č. 470/1997 – na stabilizace sesuvů);

 20 mil. Kč (Usnesení vlády č. 470/1997 – na geologické průzkumy);

! 1998 70 mil. Kč (Usnesení vlády č. 358/1998 – na stabilizace sesuvů);

! 1999 100 mil. Kč (Usnesení vlády č. 175/1999 – na stabilizace sesuvů);

! 2000 100 mil. Kč (Usnesení vlády č. 1063/1999 – na stabilizace a monitoring);

! 2001 je připravováno uvolnění 100 mil. Kč dle usnesení vlády č. 1063/1999.

Pro úplnost informace o finančních podporách zaměřených na problematiku sesuvů ve vztahu
k zabezpečení veřejného zájmu je vhodné prezentovat i aktivity našeho ministerstva v uplynulých letech:

1. Studie, mapování, dokumentace
1997 1200,- tis. Kč (sesuvy a skalní řícení v rámci studie PPŽP: Nebezpečí svahových pohybů v údolí

Labe, okr. Ústí nad Labem, ČGÚ)

1998 192,5 tis. Kč (sesuvy – Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí – Mikulůvka –
Jablůnka – M. Bystřice v okrese Vsetín, I. etapa, AV ČR)

 120,- tis. Kč (skalní řícení – Vyhodnocení aktuální míry rizika skalních řícení na základě kontrolního
sledování pohybů skalních masívů v obci Hřensko v období listopad – prosinec 1998,
IG Atelier, Hřensko)

1999 151,2 tis. Kč (sesuvy – Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí – Mikulůvka
– Jablůnka – M. Bystřice v okr. Vsetín, II. etapa, AV ČR)

700,- tis. Kč (sesuvy a skalní řícení – Nebezpečí svahových sesuvů v údolí Labe okresu Děčín –
I. etapa, ČGÚ)

 900,- tis. Kč (sesuvy – Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných
pohybů, ČGÚ)



 95,- tis. Kč (sesuvy – Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvu, SG Praha)
 75,- tis. Kč (skalní řícení – Modelový projekt sanace rizik skalního řícení na příkladě lokality

Hřensko, AZ Consult, Ústí n. Labem)
 639,- tis. Kč (skalní řícení – Vyhodnocení aktuální míry rizika skalního řícení na základě sledování

pohybů skalních masívů v obci Hřensko – závěrečná zpráva za rok 1999, IG Atelier,
Hřensko)

2000 9,4 tis. Kč Odborný seminář k problematice sesuvů pro zástupce okresních úřadů (SG Praha)
 1 100,- tis. Kč (sesuvy a skalní řícení – Nebezpečí svahových sesuvů v údolí Labe okresu Děčín –

II. etapa, ČGÚ)
 2 027,6 tis. Kč (víceletá studie „Svahové deformace ČR ” , která věcně navazuje na studii

„Geologická stavba Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů”, ČGÚ)

2. Geologické průzkumy a terénní rekognoskace
1998 1 270,- tis. Kč (uvolněno z rezervy ministra ŽP na geologické průzkumy sesuvů vzniklých po

extrémních deštích v říjnu 1998)
1999 82,- tis. Kč (dokončení geologických průzkumů vybraných sesuvů na Moravě, SG Praha)

Ze státního rozpočtu, pomineme-li rozlišení konkrétních kapitol, bylo uvolněno na řešení problematiky
nestability svahů od r. 1997 zhruba 500 mil. Kč. V tomto finančním objemu nejsou zahrnuty náklady na
zabezpečení svahů ohrožujících drážní tělesa a silnice. Sanace těchto lokalit finančně zabezpečovalo
Ministerstvo dopravy a spojů.

Díky aktivnímu přístupu odboru geologie Ministerstva životního prostředí a úzké spolupráci s Českým
geologickým ústavem (ČGÚ) při poskytovaní odborné pomoci a koordinaci dotací od Ministerstva financí je
vládní pomoc účelně vynakládaná. Finanční prostředky jsou směrovány na konkrétní lokality sesuvů, které
byly pověřenými odborníky z (ČGÚ) zařazeny do nejrizikovější kategorie hodnocení. Toto třídění sesuvů
z hlediska ohrožení veřejného zájmu bylo účelově vytvořeno právě pro oprávněnost poskytování dotací.
ČGÚ posuzuje kvalitu zpracovaného geologického průzkumu, pro potřeby investora, tj. příslušný okresní
úřad, hodnotí účelnost projektu stabilizace a monitoringu, průběžně poskytuje bezplatné konzultace. Po
ukončení stabilizace posoudí její úspěšnost. Vyjmenované činnosti jsou zároveň stanoveny i jako podmínky
Ministerstva financí pro možnost čerpání dotací. V průběhu poskytování vládní pomoci se podařilo prosadit
do posledního vládního usnesení č. 1063/1999 i financování monitorovacích prací.

Aktualizovaný seznam sesuvů nejrizikovější kategorie (tj. kategorie III) zahrnuje pro rok 2001 celkem
167 lokalit, z nichž na 98 sesuvů je požadovaná finanční pomoc od státu. Oproti předchozímu roku bylo
nově do seznamu zařazeno 13 lokalit. Jedná se buď o nově přeřazené sesuvy z nižší rizikové kategorie do
kategorie III, nebo o sesuvy vyžadující monitoring, který v předchozích letech nebyl prováděn. V několika
případech se jedná o sesuvy dosud nepodchycené okresními úřady, vázané však svým vznikem
k následkům extrémních dešťů a povodní v roce 1997. V celé ČR bylo po roce 1997, díky výše uvedeným
průzkumným a studijním programům, podchyceno kolem 600 sesuvů. Z toho bylo 150 sesuvů zahrnuto do
nejrizikovější kategorie. U 131 sesuvů aktivovaných v r. 1997 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum
jako nutný předpoklad pro jejich následnou stabilizaci. Za pozornost stojí i výjimečné postavení české
geologie ve vztahu k registraci a dokumentaci lokalit sesuvů. Registr sesuvů se vytváří již téměř 40 let
v Geofondu ČR (o Geofondu viz minulé číslo Zpravodaje – pozn. red.) a slouží jako podklad pro rozhodování
orgánů státní správy. K roku 1999 byly z území celé České republiky registrovány 6622 sesuvy.

Zatím není dořešená forma určité finanční pomoci státu spojené se stabilizací sesuvů aktivovaných
povodněmi v březnu 2000 v regionech severních a severovýchodních Čech. Jedná se především
o okresy Trutnov, Semily, Jablonec n/Nisou a Liberec. Po povodních zde bylo geology z Českého
geologického ústavu rekognoskováno celkem 33 sesuvů, z toho nejnebezpečnějších sesuvů III. kategorie
šestnáct. Zvláště rozsáhlé a veřejný zájem ohrožující jsou sesuvy v obcích Horní Lánov a Rudník v okrese
Trutnov a sesuv na lokalitě Rybnice – Podstrání v okrese Semily. Ministerstvo životního prostředí
v současnosti připravuje nové, s touto problematikou související usnesení vlády, s cílem zajistit finanční
pomoc při stabilizacích a monitoringu sesuvů i v regionech severních a severovýchodních Čech. Přehled
lokalit sesuvů předběžně kategorizovaných bezprostředně po povodních v březnu 2000 je uveden na
internetových stránkách MŽP pod heslem geologie-sesuvy.

RNDr. Zdeněk Falc,
odbor geologie

Finanční podpory životnímu prostředí? Webová adresa SFŽP
Jednou z možností, kde lze nalézt základní informace nejen o Státním fondu životního prostředí

České republiky a o jeho činnosti, jsou webové stránky SFŽP (www.sfzp.cz). Zveřejněny jsou zde
možnosti finančních podpor pro projekty a akce na ochranu životního prostředí, výroční zprávy za
běžný rok, které obsahují základní údaje o hospodaření SFŽP v členění příjmy, výdaje podle jednotlivých



složek životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, příroda a krajina), podle regionů, resp. od roku 2001 krajů
ČR, a jednotlivých programů.

Programů na ochranu životního prostředí, které přímo či nepřímo finančně podporuje SFŽP, je téměř
40 a jsou uvedeny ve Směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP. Konkretizaci
podmínek pro jednotlivé programy obsahují dokumenty Příloha I. a Příloha II. Dokument Příloha I.
specifikuje opatření, na něž SFŽP přijímá žádosti o finanční podporu v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší,
včetně freonového programu, ochrany přírody a krajiny, ochrany půdy a využívání přírodních zdrojů,
nakládání s odpady, v oblasti technologií, výrobků a obnovitelných zdrojů. Příloha II. specifikuje opatření
v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů platné od 1. ledna 2001.

Zájemci (obce, města, podnikatelské subjekty, fyzické osoby aj.) o finanční podporu projektů a akcí ze
SFŽP na webových stránkách také naleznou postup při předkládání žádostí pro právnické i fyzické osoby,
získají kontakty na SFŽP a jeho odborné útvary, kontakty na krajská pracoviště a různé aktuální
informace. Například Zprávu o vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999, informace
a možnostech podpory programů ISPA z fondů Evropské unie pro komunální sféru apod.

(z tiskových informací SFŽP)

Jak konstruovat poplatky za odnětí půdy?
K ekonomickým nástrojům ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí patří i poplatky za odnětí

půdy. I když poplatky za odnětí zemědělské půdy u nás existují od poloviny 60. let a byly mnohokrát
zlepšovány, jejich uspokojivá podoba dodnes neexistuje. Máme přitom poplatky za odnětí lesní půdy, které
postihují její produkční i mimoprodukční funkce, odvody za odnětí zemědělské půdy, které vyjadřují jenom
jejich produkční funkci, ale dosud nemáme poplatky za odnětí ostatní půdy.

Koncepce poplatků za odnětí půdy by měla vycházet ze základní skutečnosti, že půda je omezený
a v historickém čase prakticky nereprodukovatelný zdroj a současně jedna ze základních přírodních složek
životního prostředí. Z toho dovozuji, že by poplatky za její odnětí měly postihovat jednak odnětí veškeré
půdy, jednak likvidaci jak produkčních, tak mimoprodukčních funkcí půdy jejím odnětím pro potřeby
výstavby, těžby, skládky atp.

Poplatky za odnětí půdy by měly být placeny za každé odnětí půdy pro tyto účely s tím, že v určitých
případech lze od jejich placení upustit tak jako dosud.

Poplatky za trvalé odnětí zemědělské půdy byly konstruovány jako cca stonásobek čisté zemědělské
produkce dosažené na příslušné půdě. Jde sice spíše o konvenci než o vědecké zdůvodnění, ale zdá se to
být rozumný základ pro konstrukci poplatků za odnětí zemědělské půdy. Problém je, že stávající výše
poplatků za odnětí zemědělské půdy stanovená zákonem č. 334/1992 Sb. vychází z ekonomických
podmínek roku 1989 (novější data nebyla k disposici) a že dnes máme silně zdeformované ekonomické
vztahy v zemědělství. Zemědělské půdy je relativní nadbytek, takže její cena klesá často až k nule. Uplatňují
se tzv. cenové nůžky, kdy zemědělci jsou nuceni nakupovat vstupy za světové ceny a svou produkci
prodávat za nízké ceny domácí. Pro zohlednění produkční funkce zemědělské půdy lze uvažovat
s valorizací sazeb poplatků za její odnětí cca 4x (zohlednění inflace spotřebitelských cen 1989–1999),
k zohlednění mimoprodukčních funkcí zemědělské půdy lze zavést příslušný koeficient. Pro ornou půdu by
mohlo jít o koeficient cca 1,1, pro louky, pastviny, vinice, chmelnice a ovocné sady o koeficient cca 1,5. Pro
ornou půdu s prvky územních systémů ekologické stability krajiny (protierozní meze, rozptýlená zeleň na
orné půdy, větrolamy apod.) by mohlo jít o koeficient cca 10, ale při neplacení základní sazby za ztrátu
produkčních funkcí příslušné půdy. Uvažovanou výši koeficientů doporučuji brát jen orientačně.

Poplatky za odnětí lesní půdy zohledňují produkční funkci lesa jako cca 50 násobek čisté dřevní
produkce příslušného lesa, což je málo. Za reálnou považuji vzít dobu obmýtní, tj. u jehličnatých lesů cca
100 násobek čisté dřevní produkce a u listnatých lesů cca 120 násobek čisté dřevní produkce. Koeficienty
pro mimoprodukční funkce lesa byly stanoveny na základě doporučení lesních expertů. Nebyla zřejmě
zohledněna skutečnost, že produkční funkce lesa ve vysokých nadmořských výškách výrazně klesá, zatímco
mimoprodukční funkce těchto lesů bývá nadprůměrná. Také proti starším doporučením (cca 4 násobek čisté
dřevní produkce za 100 let u hospodářského lesa a cca 6 násobek čisté dřevní produkce za 100 let u lesů
zvláštního určení) jsou použité koeficienty nižší.

Poplatky za odnětí ostatní půdy se týkají půdy v intravilánech sídel, půdy neplodné, devastované apod.
Odnímání půdy v intravilánech sídel pro účely zastavění vesměs zahušťuje tyto intravilány a zhoršuje životní
prostředí v nich, což je věc z mnoha důvodů nežádoucí. Produkční funkce této půdy může být střední
(městské lesy), nízká (městské parky) nebo velmi nízká (nelesní přírodní rezervace, neplodná půda, půda
původně devastovaná a později rekultivovaná). Při značné rozmanitosti ostatní půdy je těžké zvolit teoreticky
zcela správné východisko, takže dále načrtnutý postup je spíše pragmatický. Za základ pro konstrukci
poplatků za odnětí ostatní půdy – městské lesy a parky – vezměme 100, resp. 120 násobek výnosu čisté
dřevní produkce lesa a vynásobme jej koeficientem 20. Městské lesy a parky by ale měly být pro výstavbu
v zásadě nedotknutelné, o přírodních rezervacích nemluvě. V případě půdy neplodné nebo devastované
mimo intravilány sídel můžeme použít koeficient 10, ale do výše poplatků nezahrneme částku za produkční



funkci příslušné půdy, protože neplodná nebo devastovaná půda nemá významnější produkční funkci. Není
důvod ji tudíž zpoplatňovat.

Ing. Jan Zeman, CSc.,
Český ekologický ústav

Dne 5. června 2001 vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí soutěž
pro děti a mládež pod názvem

Moje město, moje ulice bez aut
Soutěž má tři části (výtvarná, literární a fotografická) a jejím cílem je pozvednout obecné vědomí o tom, co

způsobuje stále narůstající automobilová doprava ve městech.
Uzávěrka soutěže je určena na 7. září 2001

Více informací o soutěži je možno najít na internetové adrese: www.env.cz a v tisku (Učitelské noviny).

Příběh jedné stížnosti
Paní Hana Kadeřábková bydlí v Kouřimi, kde v roce 2000 uvedli do provozu novou čistírnu odpadních

vod. Její spuštění provázely závany nepříjemného zápachu a znepříjemňovaly život lidem v okolí. Paní
Kadeřábková se nejprve zeptala Okresní hygienické stanice v Kolíně, zda zápach není zdraví škodlivý. Ta
odpověděla, že není, a doplnila kladný posudek na rozšíření technologie v čistírně, které pach odstraní. Paní
Kadeřábkovou však zápach trápil stále, a tak požádala o pomoc krajského hygienika. Ten po prošetření celé
věci odpověděl, že takovýto zápach v nižších koncentracích obyvatele pouze obtěžuje a teprve v řádově
vyšších koncentracích by se mohl stát zdraví škodlivým. K šetření na místě byla přizvána i paní
Kadeřábková, ale jak to bývá, vlna zápachu se v té době nedostavila. Přesto krajský hygienik nenechal
záležitost ladem, a protože přesahovala zájmy hájené hygienickou službou, postoupil ji odboru ochrany
ovzduší ministerstva životního prostředí. Ten obdržel dopis krajského hygienika 29. listopadu 2001 a 8.
prosince požádal Českou inspekci životního prostředí o přešetření.

Nezávisle na tom ovšem ČIŽP provedla předem neohlášenou kontrolu čistírny v Kouřimi. V zápise je
uvedeno, že ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší pražského inspektorátu, „konstatuje, že zápach unikal a
senzoricky se oba inspektoři shodli na jeho obtěžujícím charakteru v blízkosti druhého reaktoru prvního
stupně a vedle biofiltru”. Také je zde ovšem uvedeno, že „v obci dnešního dne zápach obtěžujícího
charakteru zaznamenán nebyl”. Přesto inspekce konala. Protože šetření prokázalo, že provoz za daného
stavu neodpovídá předpisům a na provoz druhého reaktoru prvního stupně ani na rekonstrukci biofiltru nedal
orgán ochrany ovzduší souhlas a konečně, protože nebyl právě přítomen odpovědný vedoucí čistírny
odpadních vod, svolala ČIŽP jednání se zástupci Okresního úřadu v Kolíně a firmy LONZA BIOTEC s.r.o.,
která čističku provozuje, na 11. prosince. Uložila firmě, aby na tomto jednání předložila provozní evidenci
zdroje znečišťování ovzduší, provozní předpisy, projekty, kanalizační řád, provozně manipulační řád,
výpočet biofiltru se všemi dostupnými podklady a celou řadu dalších materiálů a analýz.

Jednání pak proběhlo v den, kdy shodou okolností Oblastní inspektorát ČIŽP pro Prahu a Střední Čechy
obdržel petici za čistý vzduch v městě Kouřimi. Petičnímu výboru odeslal informace o výsledcích jednání
19. prosince s tím, že byla dohodnuta nápravná opatření, s nimiž provozovatel už započal. V protokolu
najdeme o nich podrobné informace: Do 31. ledna bude instalován nový ventilátor o vyšším výkonu. Do
31. března bude utěsněn druhý reaktor a instalován stožár se vzdušným pytlem ke sledování proudění větru
a opravy i čištění budou probíhat s ohledem na to, aby obyvatelstvo bylo ovlivňováno co nejméně.
10. ledna vyslala ČIŽP do čistírny v Kouřimi ještě kontrolu z úseku ochrany vod. Ta konstatovala, že

pachové problémy v předcházejícím období vznikat mohly, ale opatření, která firma provedla a provádí, by je
měla odstranit. Rozhodující však bude posouzení za provozu v jarních a letních měsících, kdy se zvyšuje
teplota vody v procesních nádržích. Inspekce 12. ledna o výsledcích svých šetření informovala ministerstvo
životního prostředí. Plnění nápravných opatření na čistírně zkontrolovala ČIŽP znovu 8. března a zjistila,
že se provádějí průběžně podle harmonogramu.
Česká inspekce životního prostředí považuje za svou povinnost kontrolovat kvalitu životního prostředí,

nejen když je ohroženo lidské zdraví, ale i v případech, kdy je občan vystaven „pouhé” nepříjemnosti. Na
svou odpovědnost nesmí ČIŽP zapomínat, svou odpovědnost nesou ovšem také projektant a dodavatel
čistírny. Lidé si dnes často stěžují na liknavost a neochotu státních institucí, ale někdy jsou trochu příliš
přísní. O příjemné ovzduší v Kouřimi se snažili a snaží všichni zúčastnění a je zřejmé, že po odstranění
všech problémů a překážek se obyvatelům tohoto půvabného města bude opět lépe dýchat.

Eva Rolečková,
tisková mluvčí ČIŽP



Kůrovec včera, dnes a zítra
Dokumentární film „Kůrovec včera, dnes a zítra” se v širších souvislostech snaží objasnit vznik

a následky kůrovcové kalamity, která postihla šumavské lesy po vichřici v roce 1984. Přemnožení kůrovce
řeší správci Národního parku Šumava dodnes – přestože v posledních letech se podařilo kalamitu výrazně
utlumit a doznívá už jen v těsném sousedství rozsáhlých bezzásahových území.

Tvůrci filmu, který je určen široké laické veřejnosti, použili k vysvětlení problému mj. makrozáběry detailů
jednotlivých vývojových stádií lýkožrouta smrkového, které pak konfrontují s leteckými snímky postižené
části Šumavy – zejména v okolí Březníku na Modravsku.

Samostatná pasáž je věnovaná mediálně velmi frekventované blokádě Trojmezné a jejím důsledkům pro
tuto oblast s ročním odstupem. Autoři oslovili nejen přední vědce v oboru ochrany lesa, ale i představitele
nevládních organizací a náhodné turisty v postiženém území. Snímek si nečiní nároky na vyslovení
absolutních závěrů, snaží se věcně a názorně uspořádat fakta.

Film bude bezplatně k dispozici nejen ve Videotéce MŽP, ale především návštěvníkům informačních
středisek NP Šumava, případně zájemcům ze středních a vysokých škol.

Scénář a režie: RNDr. Jiří Petr
Výroba: G Production v roce 2000
Stopáž: 24 minut

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Co čeká Pálavu v dalším čtvrtstoletí
Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava je jedním ze třiadvaceti podobných

pracovišť státní ochrany přírody soustředěných pod Správu chráněných krajinných oblastí
České republiky. V letošním roce si naše nejjižnější CHKO připomene dvě výročí: 25 let od
vyhlášení a 15 let od zahrnutí do seznamu biosférických rezervací UNESCO.
Výročí vyvrcholí podzimní hodnotící konferencí (8. a 9. 11. 2001), která se bude zabývat různými

oblastmi činností a vztahů v území. Záštitu nad konferencí přijal přednosta Okresního úřadu v Břeclavi,
Český národní komitét programu MAB a Česká komise pro UNESCO. Osloven byl též ministr životního
prostředí RNDr. Miloš Kužvart. Konferenci využijí členové podvýboru pro životní prostředí Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky ke svému výjezdnímu
zasedání., které se uskuteční ve středu 7. 11. 2001 v odpoledních hodinách na Obecním úřadě v Dolních
Dunajovicích. Zasedání proběhne formou řízené diskuse se zástupci regionálních samospráv, státní správy,
podnikatelské sféry a ostatních hostů.

Letošní rok ale může přinést i několik dalších zajímavých a pro území důležitých skutečností. Již
několikaletá snaha o zahrnutí větší části území okresu Břeclav do celosvětové sítě biosférických rezervací
UNESCO by měla být v průběhu roku završena schválením předloženého projektu rozšíření stávající BR
Pálava v pařížském centru UNESCO. Vzniknout by tak měl větší mezinárodní závazek, který ale vytvoří
pro českou stranu vhodné výchozí podmínky pro další zkvalitnění partnerských vztahů s Rakouskem a
Slovenskem, například při vytvoření trilaterální biosférické rezervace spojené řekami Dyjí a Moravou.
Podle posledních informací veškeré potřebné podkladové materiály z české strany byly již postoupeny.

Obdobný problém může v nastupujícím roce začít rozuzlovat i ministerstvo životního prostředí, pokud
obnoví projednávání rozšíření CHKO Pálava. Tento úkol si do Státního programu ochrany přírody a krajiny
ČR v roce 1998 uložila vláda s konečným termínem do roku 2003. Na zpracování všech odborných
podkladů se bude samozřejmě Správa CHKO Pálava plně podílet. Může tak být zahájena široká diskuse
zejména na místní úrovni o potřebnosti a důležitosti takto pojaté ochrany.

Zcela novým úkolem, který nepřímo souvisí s předchozím odstavcem, je účast pracoviště na mapování
území Natura 2000 jako podkladu pro vstup České republiky do Evropské unie. Zde se projeví výhoda
Pálavy jako nejmenší CHKO v republice (pouze 83 km2), na druhé straně se ale jistě promítne do množství
mapovaných stanovišť velmi vysoká kvalita území CHKO. Předpokládáme i spolupráci na mapování ostatní
části okresu Břeclav, protože zejména od jižní části okresu Břeclav lze očekávat, že zde budou vymapována
stanoviště zasluhující zvýšenou ochranu.

Ryze ochranářským úkolem, který spadne zcela na bedra pracovníků Správy CHKO Pálava, je
zpracování všech plánů péče o rezervace v CHKO Pálava, kterých je celkem 13. Protože předchozí plány
péče skončily svoji platnost, je toto další aktuální povinností a nutností, kterou musíme splnit v co nejkratším
termínu, protože na ní závisí řízená péče o rezervace v dalších letech.

Letošní, již tradiční připomenutí mezinárodního Dne Země je již minulostí. Jeho součástí bylo i slavnostní
dubnové otevření rekonstruované Naučné stezky Turold v Mikulově. Ve druhé polovině roku bude
následovat zahájení přípravných prací na obnově Naučné stezky v NPR Děvín a v průběhu roku bude
pokračovat spolupráce na stejné obnově NS Lednické rybníky. V květnu se zase bude Správa CHKO Pálava
podílet na prezentaci ochrany přírody a krajiny v rámci Evropského dne parků (24. 5.). Všechny tyto aktivity



a mnoho dalších drobnějších akcí se uskuteční v úzké spolupráci s místními organizacemi ČSOP a ostatními
sdruženími, s obcemi a také s podporou podnikatelů a živnostníků.

Zůstane ale několik přetrvávajících nejasností a velkých otazníků. Letité řešení uvažované rekonstrukce
budovy vysílače Děvín, přístupové cesty a elektrické přípojky v NPR Děvín zatím nedoznalo konečného
výsledku. Pro ochranu přírody je nejlepší řešení jasné, vše vymístit mimo rezervaci, ale je třeba přihlédnout
i k celospolečenským požadavkům žadatelů (České radiokomunikace, a.s., Armáda ČR). Stejně tak se bude
dalšími postupnými kroky vyvíjet vztah ochrany přírody a oborního chovu spárkaté zvěře v oborách
Klentnice a Bulhary. Je potěšující, že oba partneři v tomto sporu, Správa CHKO Pálava a Lesní závod
Židlochovice, se probíhajícími jednáními ke konečnému výsledku přibližují. Možná je ale zarážející tak
zbytečně složité a zdlouhavé hledání výsledku u dvou státních institucí.

Tolik snad jen letmé zamyšlení nad tím, co v nejbližší době čeká Pálavu a její okolí. Nelze tady ale popsat
každodenní, relativně drobné konání několika pracovníků Správy CHKO Pálava při úředních úkonech, při
odborné a výzkumné práci v terénu, při nekonečné výchovné, vzdělávací a osvětové práci mezi lidmi. Kdo
se jen trochu blíže seznámí s prací Správ CHKO, tak pochopí, že zde nejde jen o to udělat práci zadanou
nebo nějak nařízenou, ale také další smysluplnou práci vymyslet a pak ji v nekončícím koloběhu sám nebo
s pomocí místních lidí splnit. Zavazuje nás k tomu nejen naše ochranářské přesvědčení, ale i to množství
rozvojových plánů a aktivit, v nichž se Pálava a okolí objevuje jako priorita mikroregionu, regionu, kraje
a v neposlední řadě i státu.

RNDr. Jiří Matuška,
vedoucí Správy CHKO Pálava

Otevření Naučné stezky Turold
Naučná stezka Turold byla vybudována a umístěna v původní podobě s šesti zastaveními na dně

spodního lomu v roce 1984 Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Brně ve
spolupráci s Českou speleologickou společností. Panely jednotlivých zastavení postupně fyzicky i obsahově
zastaraly. Proto Správa chráněné krajinné oblasti Pálava přistoupila v roce 2000 ke zpracování nové verze
naučné stezky. Ta byla slavnostně otevřena 21. 4. 2001 v rámci oslav Dne Země 2001.

Trasa rekonstruované naučné stezky Turold vede přibližně po trase původní. Oproti předchozím šesti
zastavením jsme v novém provedení přidali dva panely s informacemi o zvířatech a o rostlinách. Panely jsou
umístěny na upraveném dně starého lomu, kde byla v roce 1999 urovnána stará navážka. Délka trasy činí
přibližně 300 metrů.

Přírodní rezervace Turold byla vyhlášena Okresní správní komisí v Mikulově v roce 1946. Nachází se
v katastrálním území Mikulov. Celková výměra rezervace činí 18,3 ha, z toho je 7,4 ha lesních porostů
a 10,9 ha bezlesí. Hlavním předmětem ochrany jsou skalní, stepní a lesní společenstva na vápencovém
podkladě, významné geologické, paleontologické a archeologické naleziště, jakož i významné zimoviště
netopýrů.

Nízký hřbet vápencového bradla Turoldu je tvořen jurskými ernstbrunnskými vápenci a svrchnokřídovými
klementskými sedimenty, ve kterých se nacházejí zbytky jurských měkkýšů, korálů a jiných mořských
organismů. V ernstbrunnských vápencích je vyvinut jeskynní systém, v němž byly zjištěny bohaté zbytky
čtvrtohorních obratlovců. Od mladší doby kamenné byla jeskyně několikrát obývána lidmi.

Velká část lomu a haldy skrývkové zeminy jsou porostlé druhotnými trávníky a teplomilnými křovinami. Na
východním svahu Turoldu se zachovaly menší plochy stepních trávníků. Drobné skalní terásky opuštěného
lomu hostí společenstva pionýrské vegetace.

Turold je lokalita známá především jako významné zimoviště netopýrů. Pravidelně zde hnízdí ptáci
skalních a křovinných biotopů. Běžný je výskyt jinde vzácných druhů teplomilného hmyzu. Nynější vzhled
Turoldu ovlivnila těžba vápence. Koncem 19. a v první polovině 20. století byla vytěžena podstatná část
vrcholu kopce.

V roce 1998 vydala ZO ČSOP 56/13 Pálava brožuru o přírodní rezervaci Turold, kterou lze získat na
Správě CHKO Pálava nebo v Centru ekologické výchovy v Mikulově.

RNDr. Jiří Matuška,
vedoucí Správy CHKO Pálava

Katalog ekologických odkazů
Ke Dni Země dostali uživatelé českého a slovenského internetu možnost využívat nový katalog

ekologických odkazů EkoLink, který je přístupný na adrese http://www.ekolink.cz.

EkoLink koncem dubna obsahoval odkazy na více než 1100 stránek zabývajících se přírodou a
problematikou životního prostředí a každý den přibývají další odkazy. V současné době jde zejména o české
a slovenské stránky, ale v blízké budoucnosti by měl EkoLink obsahovat odkazy i na ekologické stránky
z dalších evropských zemí.



Odkazy v EkoLinku jsou roztříděny do dvanácti hlavních tematických kategorií. Uživatel má možnost
vyhledávat stránky nejen podle kategorie, ale i podle jazyka, ve kterém je stránka psána, či země, které se
informace týkají.

Po obsahové stránce je EkoLink dílem občanského sdružení BEZK, které mj. vydává tištěný měsíčník
o životním prostředí EkoList a provozuje internetový deník EkoList po drátě – http://www.ekolist.cz.

Technická realizace je dílem občanského sdružení Econnect – http://www.ecn.cz.

Finančně vytvoření katalogu ekologických odkazů EkoLink podpořily Nadace Partnerství
(http://www.nadacepartnerstvi.cz) a Český národní komitét UNEP (http://www.unep.cz).

Další informace: Ing. Radek Svítil, BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7, tel. 02/33 38 15 46, fax 02/33 38
22 52, e-mail: ekolink@ekolink.cz.

(z internetu převzala Pla)

Teplice Program – Impact of Pollution on Human Health
(Program Teplice – důsledky znečištění na zdravotní stav populace)

Kniha vydaná v angličtině nakladatelstvím Academia shrnuje výsledky Programu Teplice.
Cílem tohoto výzkumu, organizovaného Ministerstvem životního prostředí ČR v letech 1991 –
1999, bylo zjistit, zda může znečištění ovzduší negativně ovlivnit zdravotní stav populace. Tyto
otázky byly studovány v okrese Teplice, jednom z nejsilněji znečištěných regionů u nás, a pro
srovnání též v okrese Prachatice, který byl vybrán jako model čisté oblasti. Program byl
mezinárodní, jeho plnění se zúčastnila US EPA (Agentura pro životní prostředí USA). Finančně
byl podporován z prostředků Phare II.

Kniha je členěna do 21 kapitol, které shrnují výsledky jednotlivých provedených studií. V úvodní části od
editora publikace prof. Radima J. Šráma jsou shrnuty výsledky získané v Programu Teplice II v letech 1997
až 1999. Kapitoly věnované kvalitě ovzduší (Stevens et al., Leníček et al., Beneš et al.) přinášejí podrobné
informace o vývoji znečištění ovzduší v obou zmíněných okresech. Jedním z překvapivých výsledků
Programu Teplice bylo zjištění, že lokální topeniště spalující hnědé uhlí přispívají ke znečištění pánevních
oblastí daleko významněji než emise z elektráren. To přispělo k rychlé plynofikaci pánevních okresů.
Hodnoty SO2 jsou dnes na 10 – 15 % oproti roku 1990. „Zvláštní však je, že od r. 1994 respirabilní prachové
částice a na ně vázané polycyklické aromatické uhlovodíky nepoklesly, jejich úroveň je stejná přes všechna
provedená opatření. Zčásti by to mohlo být dáno nárůstem dopravy, ale toto vysvětlení samo nestačí”,
poznamenává dr. Šrám.

Výsledky o genotoxicitě a embryotoxicitě (Binková et al., Černá et al.) prokazují. že karcinogenní
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou pravděpodobně zodpovědné za 45 – 50 % genotoxické
aktivity.

Patrně nejvýznamnější výsledky celého programu byly získány v projektu „Výsledky těhotenství”
(Dejmek et al.), které prokazují nepříznivý vliv respirabilních prachových částic a karcinogenních PAU na
výsledky těhotenství projevující se snížením porodní hmotnosti a opožďováním růstu plodu (nitroděložní
růstovou retardací). Pro vznik takového poškození je pravděpodobně rozhodující expozice v nejranější fázi
těhotenství, zejména v období krátce kolem početí. Opožděný růst plodu může mít dlouhodobé zdravotní
důsledky, které se mohou projevit až v dospělém věku – takoví lidé mají častěji vysoký krevní tlak,
ischemickou chorobu srdce či cukrovku.

U mladých mužů ve věku 18 – 20 let se do r. 1994 zjišťovaly abnormality spermií a snížený počet
spermií. Potěšující je, že dochází ke zlepšování kvality spermií v posledních letech (Perreault et al., Selevan
et al., Rubeš et al.).

V další kapitole (Hertz-Picciotto et al.) se prokazuje, že děti do tří let v Teplicích mají zvýšený výskyt
zánětu středního ucha, infekcí zažívacího traktu a horních cest dýchacích.

Studie Kotěšovce et. al. dokládá, že i když se prodlužuje délka života v celé české populaci, přetrvávají
stále rozdíly v úmrtnosti mezi pánevními okresy a populací ČR, a to prakticky ve stále stejném rozsahu.
Ukazuje se, že generace, která se tam narodila, si s sebou tuto zátěž ponese.

Sociologická studie Ivana Gabala prokazuje jak nevhodný životní styl mnoha obyvatel v okrese Teplice,
tak i významný vliv mezigeneračních přenosů tohoto nevhodného životního stylu. Stručně řečeno, populace
v Teplicích se chová rizikověji a nemá příliš snahu tento stav změnit. Studie prokazuje, že v Teplicích je
menší množství kuřáků nad 50 let než v Prachaticích. Vysvětluje to tím, že ti, kteří kouřili, už vzhledem ke
zvýšené nemocnosti zemřeli. Ukázalo že, že zcela nejvýznamnější pro zdraví lidí je životní styl, počínaje
kouřením. Zjistilo se např., že v Teplicích rodiče více kouří – i proto mají děti víc dýchacích onemocnění.



Za nejvýznamnější výsledky celého programu lze považovat výsledky o vlivu znečištěného ovzduší
na reprodukci a ovlivnění vývoje plodu v časném období kolem početí.

Zajímavost na závěr: zjistilo se, že nezanedbatelná část znečištění pochází ze spalování všemožného
odpadu v kamnech – Američané provádějící měření se dokonce zpočátku domnívali, že v okolí musí být
nějaká spalovna, která tento typ znečištění produkuje.

Program Teplice skončil. Od roku 2000 do roku 2002 ale probíhá navazující program s názvem Program
znečištění ovzduší a zdraví. Výzkum se nyní provádí v Praze a v Teplicích. „Praha je specifická z hlediska
dopravy a snahou je zjistit, jak jsou vlivy dopravy závažné”, poznamenává k novému programu dr. Šrám.

(Pla)
Průměrné roční koncentrace SO2 v okrese Teplice v letech 1978 – 1998



Zastavíme degradace lesních půd

Přestože produkce emisí na celém území republiky výrazně klesla, zdravotní stav lesů se
výrazně nemění. V Krušných horách a Orlických horách se zdravotní stav některých lesních
porostů v nejvyšších polohách těchto pohoří dokonce zhoršuje. S ohledem na tuto skutečnost
Vláda ČR uložila v roce 2000 ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci s ministry
zemědělství a spravedlnosti a vládě do 30. června 2001 předložit návrh komplexního a
systémového řešení směřujícího k zastavení degradace lesních půd vlivem imisí (zejména
s ohledem na setrvačnost působení škodlivin zanesených imisemi do půdy).

Na základě tohoto úkolu byl kolektivem autorů pro ministerstvo životního prostředí zpracován materiál
„Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí”
(J. Hruška – Český geologický ústav, E. Cienciala a P. Moravčík – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů
s.r.o.). Zpráva předložená do meziresortního řízení je obsáhlým dílem, které se na problematiku degradace
a acidifikace lesních půd dívá z mnoha pohledů. Jedná se o dosud nejkomplexnější dílo zabývající se touto
problematikou v ČR. Autoři uvádějí analýzy jak příčin, tak i mechanismů a důsledků poškození lesních půd.
Současně jsou zpracovány základní návrhy, jak dlouhodobě tuto neutěšenou situaci řešit. Tyto návrhy
vycházejí z domácích i zahraničních poznatků a zkušeností.

Velmi důležitá je ta část předložené zprávy, která se zabývá vlivem produkčního smrkového hospodaření
na acidifikaci lesních půd. Mimo okyselování stanovišť opadem svého jehličí zvyšují smrkové porosty
atmosférickou depozici síry. Tím dochází k dalšímu okyselování půd. Atmosférická depozice síry pod porosty
listnatých dřevin je totiž výrazně nižší než pod porosty jehličnatými. Vliv smrkového hospodářství na lesní
půdy je proto značně negativní. V minulosti byl zcela zanedbáván a podceňován, přestože jeho význam
v citlivých horských oblastech je velký a v budoucnu bude pro tyto ekosystémy velkým problémem a
pravděpodobně i limitem pro jejich další vývoj.

Do současné doby bylo v rámci resortu MZe vápnění lesních porostů považováno za základní opatření
směřující k zastavení procesu degradace lesních půd v imisních oblastech. Z tohoto důvodu se realizovalo
velkoplošné vápnění a hnojení v Krušných a Orlických horách v letech 2000 a 2001 s cílem snižování
kyselosti lesních půd a dodáváním chybějících živin. Pokud se na degradaci lesních půd díváme
jednostranným pohledem pouze jako na okyselování půd, může se vápnění jevit jako vhodný zásah pro
pozitivní změnu narušeného půdního prostředí. V tomto pohledu jsou ale zcela zanedbány další negativní
vlivy vápnění jako je např. rychlá mineralizace humusu a vyplavování dusíku s dalším okyselování půdy
vlivem kyseliny dusičné, nežádoucí nadměrné obohacení humusu vápníkem a hořčíkem a následná změna
umístění kořenových zón do nejsvrchnějších horizontů. Stromy s takto vyvinutými kořenovými systémy jsou
totiž výrazně více poškozovány mrazem a suchem. Ve zprávě je dále popsán negativní vliv vápnění na
mykkorhizu a na půdní faunu. Ve zprávě se jasně uvádí, že podle našich i zahraničních zkušeností
vápnění nemá jednoznačně prokazatelný vliv na zlepšení stavu smrkových porostů. Z tohoto pohledu
je vápnění nutno posuzovat jako jedno z opatření, používané jako doplněk lesopěstebních opatření na
základě exaktně stanoveného rozhodovacího procesu – jako je tomu např. v sousedním Sasku.

Vlastní zpráva byla zpracována s použitím zahraniční vědecké literatury (přes 300 citací) i domácích
zdrojů. Byly tak zhodnoceny zkušenosti z jiných evropských států s podobnými problémy (Německo,
Švédsko). V práci jsou použity postupy a metody dosud v ČR prakticky neužívané a nebo metody, které
nebyly příliš akceptovány. Jedná se přitom o metody používané v Evropské unii již dlouhá léta. Příkladem je
použití dynamického modelu časového průběhu půdní acidifikace MAGIC nebo výpočty kritických zátěží síry
a dusíku pro lesní ekosystémy. Aplikace těchto metod a postupů potvrzuje, že velké oblasti ČR jsou stále
ohroženy, a to zejména nadměrnou depozicí dusíku.

Autoři zprávy upozorňují na málo známou skutečnost, že i po poklesu atmosférické depozice síry
v devadesátých letech nelze očekávat rychlou regeneraci lesních půd z důvodů kumulativního
poškození v minulosti, která byla způsobena nejen antropogenní depozicí, ale i nevhodným lesnickým
hospodařením, aniž by bylo přistoupeno ke změně v obhospodařování lesů.

Z tohoto pohledu je velmi přínosná ta část zprávy, kde byly zcela nově, pomocí nástrojů GIS, vytyčeny
oblasti ČR s různou mírou poškození půd a byla navržena pěstebně technická opatření pro hospodaření
v lesích která by toto poškození půdy měla co nejvíce eliminovat, a to způsoby, které jsou zároveň v souladu
se zásadami trvale udržitelného lesnictví. V oblastech s nejvíce poškozenou půdou jde především o
maximálně možné zvýšení zastoupení listnatých dřevin. Dalším navrhovaným opatřením je snížení vývozu
živin z lesních ekosystémů tím, že část biomasy (kůra, větve) zůstane nespálená v lesních porostech.
Samozřejmou podmínkou těchto opatření jsou jemné obnovní postupy lesních porostů.

(zpracovalo Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany lesa)

Komunitní přístup zvyšuje šance na prosazování ekologických hledisek a
souvislostí v obcích, městech i mikroregionech



Ochrana životního prostředí může být i o umění
spolupráce

Převálcovat protistranu a rázně něco prosadit vždy neznamená jednat nejefektivněji,
dosáhnout stabilního řešení. Tak lze shrnout zrádnou past, do níž rádi padají jak bijci proti
všemu „EKO“, tak jeho „hlídací psi“ z nevládních organizací.

Odhlédněme od centrálního vidění známých kauz environmentální povahy, odložme optiku programové a
obvykle dost černobílé názorové polarizace (programově živené médii, radikálními ekology i jejich
radikálními odpůrci), kdy zaklesnuté strany sporu dlouhodobě leckdy víc ztratí než získají. Zjistíme, že se
tiše, mimo zrak velkého tisku, prosazují i řešení zrozená na zcela odlišném principu. Byť se tak děje „jen“
v měřítku obcí, měst či mikroregionů. Nelze ani mluvit o receptu na vše a pro každého, přesto takový styl
stojí za hlubší pohled. Společným jmenovatelem je tzv. komunitní přístup ke spolupráci. Díky vkladu
několika nadací si ho osvojovala i občanská sdružení ekologického zaměření. Momentky z jejich snažení
mohou inspirovat.
Vita na Fifejdách: veřejnost v hlavní roli

Zapůjčená mateřská škola na sídlišti Fifejdy v Ostravě byla jako úl. Padesát občanů, dvakrát tolik dětí, na
stole tři sta jejich obrázků, dvě stě anketních lístků vyplněných rodiči dětí ze škol i šedesát adres lidí
ochotných pomoci...a taky buchty, koláče a jednohubky, připravené v rodinách organizátorů. Ti byli ze
sdružení Vita, které sem dopisy, letáky a prostřednictvím médií pozvalo veřejnost, aby se přímo zúčastnila
neobvyklého plánovacího víkendu. Cíl – navrhnout si a pak vlastními silami vytvořit lidštější a pro všechny
atraktivnější podobu zdejšího parku. Diskusi za účasti alternativněji uvažujících architektů, ale i úředníků
obvodu a města, promyšleně řídily facilitátorky, nechyběly inspirující diapozitivy ze světa i z Hrádku nad
Nisou, kde už Vita iniciovala přírodní zahradu u mateřské školky. Den na to procházka parkem s probíráním
nápadů přímo v terénu. Akce jich zrodila moře. Dospělé i děti šance chytla. Být spolutvůrci svého
superparku, od kresby po krumpáč, se v praxi nestává. Zde byla ale rutina typu kdesi vymyslet, zadat a
lidem dodat, rozuměj vnutit cizí představu, na hlavu poražena. Nechci ale líčit další veřejné posuzování
z projektů vzešlých z nápadů, ani roční vyjednávání o čtvrtmiliónové injekci z partnerského Pittsburgu a
stejném materiálním vkladu města, ani co vše dnes v chytrém parku už mají. Snímky odtud jste už možná
potkali či potkáte.

Spíše pohleďme za věcné kulisy projektu. Zde je pilířem rozhodnutí Vity – jinak všestranně známé
organizace věnující se úspěšně ekologické výchově, poradenství, ozeleňování i šíření souvisejících
informací – důsledně spojovat téma životního prostředí se vztahem lidí právě k okolí, kde žijí. Podmínkou je
vzbuzovat o ně zájem a to lze jen tam, kde se něco děje, kde se oživují vyhaslé vztahy v komunitě, kde lidé
komunikují a nejlépe něco společně tvoří.

„Samozřejmě jsme měli strach z lhostejnosti i z dřímajících averzí k někdejším akcím Z, ale ukázalo se,
že nabídnutá představa živé oázy uprostřed sídliště, založená na místním společenství, narušila netečnost.
Idea komunitního centra, kde se mohou setkávat generace, zabrala“ – říká ředitel Vity Zdeněk Jakubka.
„Věděli jsme, že i úspěch onoho klíčového plánovacího víkendu stojí a padá s tím, zda vyvoláme pocit
pohody. Pak se lidé otevřou a šance na spolupráci bude. To, že se lidem s námi začalo líbit, byla asi zásadní
věc, od níž se vše další odvíjí.“

Toto přesvědčení vlastně logicky vyplynulo z jiného. Ze snahy neusilovat o to, aby park „byl realizován“
co nejrychleji a nejlevněji, třeba dodavatelsky, ale o to, aby byl probuzen místní zájem, víra, vůle a
schopnosti obyvatel, chcete-li – místní energie. Program Vity nazvaný Místo k životu se tak stal cenný
hlavně tím, že nedominovala vůle prosadit a vymoci si. Vita se profilovala „jen“ do role zprostředkovatele,
iniciátora – zde především prostoru či prostředí komunikace, v němž se lépe daří i kultivaci vztahu k okolí i
sobě navzájem.

Projekt parku se stal nejen součástí amerického Central European Linkage Program (CELP) a
programu Partnerství pro veřejná prostranství Nadace Partnerství, ale i programu CPSI (viz text
v rámečku). V tomto případě byla vedle finanční určitě neméně významná pomoc konzultační. Nejrůznější
semináře, kurzy a diskuse s experty aktérům z Vity odhalily škálu znalostí a dovedností ze soudku komunitní
spolupráce. Z. Jakubka k tomu říká: „Jsou-li neziskovky zvány na různá školení, bývá to často spíše ztráta
času. Zde jsme si ale ze setkávání se zhruba 20 organizacemi v programu opravdu odnášeli chytré nápady i
zkušenosti bezvadné pro naši věc. Debata s lidmi, kteří vědí, jak důležité je dnes probouzet komunitu jako
živoucí společenství lidí, kteří se umí dorozumět, řešit věcně problém a tím prolamovat lhostejnost k okolí, je
totiž vždycky obohacující.“

ČSOP Vlašim, Veronica Brno... a jiní
Podobné ingredience v jemné práci s místními společenstvími můžete najít v aktivitách i několika dalších

ekologických sdružení. Programu Iniciativa na podporu partnerství v komunitách se účastnila i patrně
nejagilnější středočeská ZO ČSOP ve Vlašimi s impozantně pestrou škálou činností na Podblanicku,



supervýkonná brněnská Veronica se seriály počinů k Agendě 21 v moravské metropoli i v Bílých Karpatech,
kde jí např. slouží ke cti nebývale (nejen ekologicky) probuzená „komunita“ v Hostětíně a další. Ekologická
témata naleznete i v práci Regionálního sdružení Křivoklátsko, které z obce Lhota oslovuje na 80 starostů
oblasti, v brněnském Trialogu, který spolu s Veronicou obdobně jako Vita křísí k životu novou podobu
sídliště Nový Lískovec, nebo třeba u organizace Dítě a kůň – sdružení pro hipoterapii, které u Kutné Hory
na pravém zemědělském statku dává zažít radost ze světa zvířat mládeži i postiženým a stalo se i startérem
širšího „nadání“ osmi nevládních organizací, které opět dodává tolik potřebnou jiskru pro život města.

Bližší kontakty i stopy obdobných přístupů a komunitních dovedností může zájemce nalézt i na
internetové stránce Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz/CPSI.

Tu úplně nejlapidárnější charakteristiku dobrých komunitních přístupů k řešení problémů našich sídel zde
však nevyčtete. Slyšel jsem ji od experta, který měl na starosti hodnocení organizací zúčastněných
v programu. Praví: když energii do práce v komunitě vkládáte správně, vždy se musí několikanásobně
vrátit!

Myslím, že nad tím by se mohl zamyslet nejeden uštvaný ekolog...

Pravda, nemusí.
Karel Merhaut,
volný novinář

Program Iniciativa na podporu partnerství v komunitách
(Community Partnership Support Initiative – CPSI) byl rozvíjen od května 1998 s cílem podpořit

zefektivnění práce občanských aktivit, které usilují o rozvoj komunity (obce, města, mikroregionu) i
jednotlivých odvětví jejího života (ochrana životního prostředí, místní rozvoj, kultura, sociální
oblast, vzdělávání).

V programu přitom nešlo o to problémy vyřešit, ale udělat první důležitý krok. Zejména ve
prospěch zlepšení často problematické spolupráce s ostatními sektory společnosti, vyššího využití
kapacit nevládních neziskových organizací a dílem i pro snížení nedostatku financí pro
dlouhodobou podporu aktivit v komunitě.

Šlo o program asistence, který probouzel partnerství na místní úrovni bez vnucování obecných
receptů, a to společným nacházením kroků, které v komunitě nejlépe vedou k efektu. Možné
přístupy se demonstrovaly na úspěšných projektech. Vznikaly vždy „plány asistence“ pro každou
organizaci, hledala se společná témata, diskutovalo se postavení neziskovek, aby lépe poznaly
svou roli i možnosti. Šlo tedy o cílený pracovní dialog se vztahem ke konkrétním obcím i
k obecnějším trendům ve společnosti.

Pro uskutečnění programu spojily síly, finanční prostředky i zkušenosti významné domácí i
zahraniční nadace:

Nadace Open Society Fund, Praha, C.S.Mott Foundation, Nadace Partnerství, Nadace Via a
Komunitní nadace Ústí nad Labem.

"#"#""#"#""#"#""#"#"
A co by o komunitním přístupu měli vědět – vedle jeho dnešních vyznavačů – i případní noví

zájemci o tuto metodu práce?
Jde o takové zapojení různých aktérů, kdy prospěch mají obyvatelé lokality. Problémy se zjišťují

i řeší na základě znalosti stavu a potřeb při otevřené diskusi všech. Komunitní přístup je chápán i
jako šance k posílení místních zdrojů, jež pak mohou být dlouhodobě využity pro další řešení – ať
už jde o věcné a finanční dary, nebo o dobrovolnou práci. Příspěvky z místních zdrojů vždy posilují
sounáležitost a aktivnější zapojení.

Přístup šíří i hodnoty otevřené společnosti: rozvíjí se zájem lidí, zaujetí. Idea se rodí v procesu,
není kýmkoli vnucena, umožňuje podíl na věcech veřejných i zapojení kreativity, propojují se různé
skupiny, přičemž toto spojenectví posiluje a pomáhá i proti lhostejnosti, překonává černobílé
vidění, umožňuje učit se z chyb, kultivuje myšlení, učí formulovat priority, odhaluje potenciál
komunity, předjímá stav a směřuje k němu, zbavuje izolovaného přístupu, představuje veřejnosti
všechny aktéry, učí prodat myšlenku, tvořit plán i dílčí kroky, idea i postup se rodí ze vzájemného
poznávání partnerů.

Důležité je, aby organizace nebyly „uzavřenou firmou“, ale otevřely se pro dění v komunitě a
podílely se na něm. Jde totiž i o zmnožování pohledů, které v komunitě často chybějí. Dialog,
chceme-li poslouchat, obohacuje původní stanoviska. Partnerství se chápe jako vztah založený
na důvěře a převzetí odpovědnosti za běh věcí, kdy musíme porozumět tomu, co nás spojuje,
respektovat různosti a odlišné postoje. Je to i společně nesená odpovědnost za vývoj (komunity),



schopnost naslouchat. Podmínkou je spolehlivost a nezbytný díl profesionalizace. Určitě však
nejde o formální spojenectví, ale o účast od fáze plánování po realizaci i fungování. Důležité je i
poznání, že většinou nelze vše vyřešit, ale jde o to dlouhodobě krok za krokem systematicky
zlepšovat stav.

Den Země v Prokopském údolí
Již po jedenácté se uskutečnil v nádherném romantickém prostředí pražského Prokopského

údolí Den Země. Jak už se stalo tradicí, pořádala ho zde Tereza, sdružení pro ekologickou
výchovu, letos společně s Ministerstvem životního prostředí a Lesy ČR. Záštitu nad tímto
ročníkem navíc převzal primátor hlavního města Prahy Jan Kasl.

Celá akce proběhla o víkendu 21. – 22. 4. 2001 a přes extrémní nepřízeň počasí, obnášející
zimu, déšť a spoustu bahna, se jí zúčastnilo značné množství obyvatel Prahy především z
okolních sídlišť Barrandov a Jihozápadní Město.

Pro děti i jejich rodiče připravila Tereza více než dvacítku stanovišť a přednáškový stan, kde
se návštěvníci mohli setkat se zajímavými osobnostmi. Zaměření na les a život v něm
předznamenávalo i motto letošní akce „Jak se do lesa volá, tak se les ozývá”. Děti se mohly
seznámit se stopami v lese, se vzácnějšími i běžnými druhy dřev, zkoušely malování na dřevěná
kolečka, určovaly stáří stromů podle letokruhů i pupenů, určovaly zemi původu různých stromů atd.

Poprvé Den Země oslavili američtí studenti 22. dubna 1970. Jejich záměrem tehdy bylo
upozornit světovou veřejnost na narůstající problémy, které naší planetě a všem jejím obyvatelům
působí sami lidé. Sdružení ekologické výchovy Tereza slaví Den Země v Prokopském údolí od
roku 1991.

(Pla)
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