
Založení České asociace zpracovatelů povodňových
plánů

Po povodních v roce 1997 a 1998 na Moravě a ve východních Čechách nabyly na významu
aktivity zaměřené na preventivní opatření pro ochranu před povodněmi. Legislativně byla
opatření pro ochranu před povodněmi vymezena a nomenklaturně zařazena nařízením vlády č.
100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi. Pro jejich podporu přijala vláda v roce 2000 svým
usnesením č. 382 dokument s názvem „Strategie ochrany před povodněmi pro území České
republiky”. Obsah nařízení vlády byl ve svém základním rozsahu převzat do textu nového
vodního zákona, který již byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. S
nabytím účinnosti zákona k předpokládanému datu 1. 1. 2002 bude dle jeho závěrečného
ustanovení toto nařízení vlády zrušeno. 

V okruhu zákonem taxativně uvedených opatření pro preventivní ochranu před povodněmi mají
významné místo povodňové plány. Povodňové plány slouží jako podklad pro rozhodování při nebezpečí
povodně a za povodně, a to zejména při organizování a řízení hlásné povodňové služby a povodňových
záchranných prací. Jsou zpracovávány v hierarchické posloupnosti, v níž na nejnižším stupni, ale s nejvyšší
požadovanou mírou aktuálnosti, přesnosti a informační úplnosti, jsou řazeny povodňové plány
jednotlivých nemovitostí. Ty jsou zpracovávány jejich vlastníky. Povodňové plány nemovitostí jsou
začleněny do povodňového plánu obce, který z hlediska organizace povodňových záchranných
a zabezpečovacích prací patří k nejsložitějším. Povodňové plány obcí musí respektovat místní
demografické, sociální, ale i geomorfologické charakteristiky území obce, stejně jako hydrologické
charakteristiky vodního toku protékajícího územím obce. Povodňové plány obcí jsou harmonizovány s
povodňovým plánem okresu. Dalším vyšším stupněm jsou pak povodňové plány uceleného povodí
významného vodního toku. Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán na úseku ochrany před
povodněmi zpracovává Povodňový plán České republiky.

Povodňové plány jsou určeny pro informaci občanům, ale zejména pro práci příslušných povodňových
komisí. Použitelnost a význam povodňových plánů závisí na kvalitě a dostupnosti dat operativní hydrologie.
Operativní hydrologie se uplatňuje jak při organizaci předpovědní varovné a hlásné služby, tak při řízení
hydrotechnických opatření v době povodně. Příprava a simulace potenciálních procesů operativní hydrologie
vyžadují bezesporu expertní znalosti z oboru hydrauliky a hydrotechniky. Vyhodnotit a odborně navrhnout
způsob preventivních záchranných a zabezpečovacích opatření pro ochranu života a majetku obyvatel, příp.
života zvířat před povodňovým nebezpečím, je proto často práce, kterou jsou schopny zabezpečovat jen
odborně způsobilé firmy, jež na komerční bázi takové povodňové plány pro obce a okresy zpracovávají. To
však neznamená, že se tím povodňové orgány zbavují své odpovědnosti. Proto Ministerstvo životního
prostředí zabezpečilo zpracování oborové technické normy vodního hospodářství TNV 75 29 31
Povodňové plány, která normalizuje obsah povodňových plánů a jejich zpracování. Norma vyšla jako
součást časopisů Věstník & Zpravodaj MŽP č. 4/2001.

Organizace povodňových komisí a obsah povodňových plánů v závislosti na jejich nomenklatuře
vyžaduje, aby se na zpracování dokumentace podíleli odborníci. To vše je důvodem, proč několik desítek
firem, působících v oblasti hydrotechniky, je angažováno v oblasti profesionálního zpracování povodňových
plánů. Společné zájmy těchto profesionálních firem vedly k rozhodnutí založit občanské sdružení, které je
schopno posílit jejich vliv na prosazení moderních postupů při navrhování a realizaci opatření pro ochranu
před povodněmi a zejména umožnit tomuto sdružení postavení subjektu, který má výhodnější pozici pro
jednání s orgány veřejné správy.

K formálnímu založení občanského sdružení Česká asociace zpracovatelů povodňových plánů
(ČAZPP) došlo letos v květnu. Současně s tím byla rozeslána veřejná výzva k přihlášení dalších odborně
orientovaných organizací, včetně fyzických osob, angažovaných v problematice zpracování povodňových
plánů, do tohoto sdružení. Členem asociace může být jak fyzická, tak i právnická osoba, jejich postavení v
asociaci je rovné. 

Slavnostně bylo založení ČAZPP oznámeno v květnu na veletrhu vojenské techniky IDET 2001 v Brně za
přítomnosti předních pracovníků Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Ve dnech 25. a
26. června 2001 se konala první valná hromada asociace, na které bylo potvrzeno členství všem dalším
subjektům, které o přijetí požádaly. V současné době má asociace 22 řádných členů. Takto rozšířená valná
hromada se shodla na úpravě textu stanov asociace a zvolila své osmičlenné prezidium. Prezidentem
asociace je Ing. Jan Papež z fy Koordinace Karlovy Vary, viceprezidentem Ing. Jiří Prax z fy Adonix, s. r. o.
Dalšími členy jsou Ing. Libuše Kudrnová z Hydroprojektu a. s. Praha, Ing. Haberman z fy Rammy, Ing. Pavel
Kyzlík, dále zástupce Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., pobočka Brno, Ing. Evžen Polenka,
dále fy AQUATIS Brno zastoupená Ing. Oldřichem Neumayerem, CSc., a fy VIVA Projekt s. r. o. Opava
zastoupená Ing. Michalem Řezníčkem.



Valná hromada projednala rovněž svůj program činnosti do června 2002. Program vychází z cílů
deklaro-vaných stanovami: „Cílem asociace je spolupracovat s orgány veřejné správy, odborníky a dalšími
organizacemi České republiky v oboru své působnosti a v této oblasti navazovat i mezinárodní kontakty,
poskytovat konzultace, pořádat semináře, školení, sympozia, konference ke společné výměně zkušeností,
napomáhat rozvoji nových poznatků a zvyšovat odbornou úroveň svých členů a hájit jejich zájmy.” Asociace
se hodlá rovněž podílet na rozvoji ochrany před povodněmi, na propagaci a realizaci jejich výsledků ve
společenské praxi i v široké veřejnosti. Prioritou Asociace je pomáhat prosazovat efektivní preventivní
opatření v ochraně před povodněmi a při přípravě povodňových orgánů v rámci zpracování povodňových
plánů. Asociace dále hodlá zajišťovat informace pro veřejnost na internetu a v dalších informačních médiích,
pro své členy a další zájemce bude vydávat informační materiály o ochraně před povodněmi. Pro zájemce o
nabídku informací asociace je doporučeno využít internetové spojení www.povodne.cz. Další doména, tzv.
„horká linka”, www.povoden.cz bude aktivována při povodni pro oblasti postižené povodněmi. 

Významným bodem programu asociace na rok 2002 je příprava 1. mezinárodního veletrhu o ochraně
před povodněmi, který proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 23. až 27. dubna 2002 souběžně se 7.
mezinárodním stavebním veletrhem a Fórem investičních příležitostí URBIS. Ministerstvo životního prostředí
není členem asociace. To však nevylučuje úzkou spolupráci na řadě aktivit, které budou pod záštitou
asociace realizovány. 

RNDr. Eva Sovjáková,
odbor ochrany vod

Akustická ekologie

Představme si situaci, se kterou se již setkalo mnoho lidí. Obtěžuje nás hluk z našeho okolí.
Třeba hudba zaznívající z reproduktoru umístěného před blízkou prodejnou. Pokud se budeme
chtít proti zbytečnému hluku bránit, zjistíme, že těžko najdeme nějakou právní oporu. Pokud
hluk nepřekročí hladinu hlasitosti určenou příslušnými hygienickými normami, je vše
„v pořádku”. Zdá se, že z našeho povědomí se již vytratila představa o tom, jak by vlastně mělo
vypadat zdravé a normální akustické prostředí.

Na tento problém začala reagovat akustická ekologie, poměrně nový vědecký obor, který se počal
formovat koncem šedesátých let dvacátého století. Cílem oboru je studovat akustické vlastnosti prostředí a
hledat, jak vypadá přirozené akustické prostředí člověka. Výzkumné poznatky směřují nejen do oblasti
akustické teorie, technologie, architektury a akustického designu, přinášejí však také poznatky a argumenty,
o které se mohou opírat dobrovolná sdružení bojující za zdravé akustické prostředí a nakonec, v některých
zemích tyto poznatky již využívá místní i státní správa. 

V čem spočívá hlavní odlišnost akustické ekologie od dnešního výzkumu hlukové zátěže? Určité
množství hluku je organickou částí lidského životního prostředí. Kvalitu akustického prostředí z hlediska
člověka však nemůžeme nikdy hodnotit jen pomocí stupně intenzity hluku. Nedá se totiž říci, že čím větší
ticho, tím je dané prostředí pro člověka lepší. Absolutní ticho, které „slyšíme” třeba v dokonale akusticky
izolované místnosti, je dokonce velmi nepříjemné. Určitá míra hluku je v našem prostředí nezbytná. Závisí
přirozeně na tom, o jaký druh hluku se jedná a jaký má k němu vnímající člověk vztah. Akustickou ekologii
zajímá především charakter zvuku a jeho subjektivní hodnocení. Vlastní hlasitost nemusí být tedy ten
nejdůležitější faktor, který ovlivňuje to, zda nám daný zvuk vadí či nevadí, zda se nám zdá příjemný či
nepříjemný. Mohou existovat zvuky, které nejsou příliš hlasité, ale přitom nás značně obtěžují. Na druhé
straně jsou i dosti hlasité zvuky, které bez problému akceptujeme. Tak například nám asi nebude vadit
polední hlahol zvonů, který jsme zvyklí slýchat v určitém místě již od svého dětství, zato třeba vzdálený hluk
silného motocyklu nám může být velice nepříjemný.

Akustická ekologie zkoumá vliv akustického prostředí na fyzické reakce nebo chování lidí, kteří
v daném prostředí žijí. Pracuje s klíčovým pojmem soundscape, což můžeme přeložit jako zvukové
prostředí. Soundscape je chápáno vždy ve vztahu s jednotlivcem či určitým společenstvím. Pojem
soundscape tak zahrnuje akustické jevy, které můžeme aktivně poslouchat, nahrávat, měřit, srovnávat a
pod.; zároveň je to sluchové dědictví komunity, které je důležité pro pocit pohody i pro smysl a význam
daného místa. Soundscape je třeba vidět také jako část širšího socio-ekologického kontextu, jako vedlejší
produkt sociálních, politických a ekonomických struktur. Do výzkumu soundscape nakonec patří i to, jaký vliv
mají tyto akustické jevy na ostatní živé tvory pohybující se v daném prostoru i na přírodní prostředí oblasti.

Klíčová otázka zní: Jak vlastně vypadá přirozené akustické prostředí člověka? Lidský druh žil po
řadu tisíciletí převážně v přírodním prostředí. Zvuky přírodního prostředí byly velice důležitou složkou
zvukového prostředí člověka. Přírodní zvuky byly doplňovány akustickými projevy lidské komunikace,
hudbou a zvuky vytvářenými různými lidskými činnostmi. Akustičtí ekologové upozorňují na to, že přírodní
prostředí se vyznačuje tím, že jednotlivé zvuky se navzájem akusticky nepřekrývají („nemaskují”). Je to
proto, že se většinou pohybují v různých frekvenčních oblastech. Tak například v přírodě můžeme
simultánně slyšet zpěv ptáků, bzučení hmyzu, šumění větví stromů, hukot řeky. Naproti tomu akustické



prostředí industriální společnosti se vyznačuje tím, že obsahuje zvuky, které naopak překrývají ostatní
akustické projevy prostředí (třeba dopravní hluk). V některých případech, které nejsou bohužel zase tak
neobvyklé, překryjí některé zvuky díky své nadměrné intenzitě všechny ostatní. Průmyslová civilizace se
tedy nevyznačuje pouze větší mírou hluku, ale také tím, že drasticky změnila a zjednodušila tradiční
bohatě strukturované akustické prostředí člověka. Tato změna, kterou si dosud odborníci příliš
uvědomují, patří rovněž mezi negativní faktory současného životního prostředí.

Počátky akustické ekologie můžeme vidět v činnosti vědců shromážděných ve skupině World
Soundscape Project. Tento výzkumný projekt byl zahájen na konci 60. let 20. století R. M. Schaferem a jeho
výzkumnou skupinou ze Simon Fraser University (British Columbia, Kanada). Na počátku projektu byla
snaha dokumentovat hlukové zatížení v rychle se rozvíjejícím Vancouveru. Hlubší zájem o analýzu
zvukového prostředí města pak vedl ke změně přístupu - na místo pouhého dokumentování negativních
akustických faktorů začal tým akustiků zkoumat, co je pro toto město vlastně akusticky typické, jaký
akustický charakter mají jednotlivé městské části. Schafer nazval předmět svého zkoumání poeticky „hudbou
prostředí”.

Výzkumný tým během několika let shromáždil obrovskou sbírku zvukových nahrávek akustického
prostředí z různých míst Kanady i Evropy. Významnými projekty byla detailní studie o zvukovém prostředí
Vancouveru z roku 1973 (Vancouver soundscape, http://www.sfu.ca/~truax/vanscape.html) a v roce 1975
hloubkový průzkum zvukového prostředí v pěti vybraných evropských venkovských obcích (Francie, Itálie,
Německo, Skotsko a Švédsko). Jedním z výstupů tohoto týmu byla kniha „Handbook for Acoustic Ecology”,
jejíž nejnovější verze je dnes přístupná na internetu (B. Truax, [Ed.], Handbook for Acoustic Ecology,
Cambridge Street Publishing, Burnaby, [BC Canada] 1999. 2nd Edition, http://www.sfu.ca/sonic-studio).

Důležité je, že tento tým zkoumal převážně akustické prostředí měst a větších obcí, tedy prostředí,
v kterém musí žít větší část dnešní populace. Toto prostředí se tak stává jistým způsobem přirozeným
akustickým prostředím člověka. Předmětem zájmu akustických ekologů je vyhledávat zvuky a hluky, které
jsou pro většinu obyvatel nepříjemné. Akustická ekologie vychází z toho, že ke kvalitě života zcela organicky
patří i příjemné akustické prostředí, které není zatěžováno akustickými emisemi. Nepříjemný není jen
tradičně sledovaný dopravní či průmyslový hluk. V mnoha vyspělých zemích světa se třeba již daří omezit
hlukovou zátěž danou dopravou a průmyslem, problémem se však stávají nové formy hluku – zejména hluk
z různých zábavních akcí a hluk ze sousedství (reprodukovaná hudba). Další zájem ekologické akustiky
se zaměřuje na to najít zvuky, které jsou pro určité části města či obce typické. Hluk, který je spojen
s některou tradiční lidskou výrobní činností, může být vnímán i docela pozitivně. Určité místo tak kromě své
vizuální podoby, která je třeba již památkově chráněná, má (či spíše mělo) svoji charakteristickou akustickou
podobu, která však chráněna není, přestože má také svoji kulturní hodnotu. 

Činnost akustických ekologů bývá dosti těsně propojena s praxí, s úsilím přetvářet akustické prostředí na
takové, v kterém se lidem dobře žije. Na celém světě nacházíme výzkumné projekty, které studují
soundscape konkrétních míst a oblastí. Informace najdeme třeba na www stránkách Světového fóra pro
akustickou ekologii (http://interact.uoregon.edu/MediaLit/WFAEHomePage). Dochází k propojování práce
vědců, ekologických aktivistů a místních správ. Jsou města, kde se za pomoci dobrovolných
spolupracovníků – třeba školní mládeže – již sestavují mapy soundscape a v nich se vyhledávají zdroje
hluku, které jsou místním obyvatelům nepříjemné. Úkolem místních správ je pak hledat řešení, jak zdroje
podobného hluku odstranit. 

Další důležitou činností je provádění eko-akustické výchovy. Může probíhat i tím nejjednodušším
způsobem – lidé chodí po městě a jen soustředěně poslouchají, co slyší kolem sebe. To vede
k uvědomování skutečnosti, jakými zvuky jsme obklopeni a který z těchto zvuků je zbytečný a nepříjemný.
Základním předpokladem aktivního boje proti zvukové a hlukové zátěži je totiž umět poslouchat a
vyhodnocovat zvuky, které nás obklopují. Posledním praktickým přínosem ekologické akustiky je tlak na
nový přístup k designu (architektura, urbanistika, stroje, přístroje atd.), který by měl brát do úvahy zvuk
a snažit se snižovat akustickou zátěž.

PhDr. Marek Franěk, CSc. 
Český ekologický ústav



Prospěšnost působení některých hnutí u nás

Ve dnech 28. 5. - 4. 6. 2001 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SoÚ AV ČR
pravidelný kontinuální výzkum. Na hodnocení chování stran bylo dotázáno celkem 1012 osob
reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 15 let (kvótní výběr). V případě různých
sociodemografických skupin uvádíme jen statisticky významné hodnoty.

IVVM se pokusilo prošetřit názor občanů na některá hnutí působící v ČR. Položili jsme respondentům
otázku následujícího znění: „Řekněte prosím, jaký je Váš názor na působení následujících hnutí v naší
zemi. Řekl byste, že jsou pro společnost...?“

Tab.č.1 PROSPĚŠNÁ ŠKODLIVÁ
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1997 1999 2000 2001 1995
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1997
199
9

2000
200
1

Hnutí za lidská práva 76 71 84 80 84 85 3 5 4 7 8 10

Ekologické iniciativy 84 73 84 70 67 70 7 14 8 19 23 14
Anarchisté 7 8 6 7 8 14 74 75 80 81 80 68
Skinheads 8 6 6 4 6 9 83 86 87 91 86 78

PROSPĚŠNÁ = rozhodně prospěšná + spíše prospěšná, ŠKODLIVÁ = spíše škodlivá + rozhodně škodlivá
Dopočet do 100 % v řádku tvoří odpovědi  „nevím”. 

Nadstandardně pozitivně občané vnímají jako prospěšné „hnutí za lidská práva” (85 %) a „ekologické
iniciativy” (70 %). Za škodlivé považují respondenti převážně působení skinheadů (78 %) a o něco méně
příkřeji i anarchistů (68 %).

Prospěšnost „hnutí za lidská práva” je ceněna poměrně vysoko již po sledované čtyři roky. Míru respektu
k ekologickým iniciativám lze považovat i přes její variabilitu taktéž za vysokou (viz tab. č. 1). Za poměrně
alarmující jsou časové ukazatele u obou extrémních skupin. Během posledních tří let zvolna vzrůstá pozitivní
hodnocení skinů, a zvlášť, oproti minulému měření strměji (o +6 % bodů), levicové anarchie. Zároveň
hodnocení škodlivosti oproti minulému výzkumu pokleslo (u skinů o -8 % bodů, u anarchistů dokonce
o -12 % bodů). 

Organizace angažující se na ochranu lidských práv považují za prospěšná především dotázaní ve
věku 20 – 29 let a stoupenci ČSSD. Negativní vymezení je typičtější pro respondenty se špatnou životní
úrovní a sympatizanty KSČM.

Ekologické iniciativy reflektují kladně především mladí ve věku 15 – 19 let, Jihomoravané, studenti a
dotázaní ze sídel o kapacitě 5 – 20 tis. obyvatel. Záporný postoj k nim deklarují o něco více muži,
Západočeši, lidé ve věku 45 – 59 let, sympatizanti KSČM a Čtyřkoalice. 

Skinheadi a anarchisté nacházejí společně podporu spíše mezi lidmi v Čechách, s nízkým stupněm
vzdělání, studenty - učni a mladými lidmi ve věku 15 – 19 let. Anarchisté navíc u respondentů s dobrou
životní úrovní, oproti tomu skinheadi pro změnu u elektorátu dřívější SPR - RSČ, US, Východočechů a
Severočechů. Za škodlivá obě hnutí považují dotázaní s vyšším vzděláním a anarchisty častěji
Jihomoravané. 

Poprvé jsme jako doplňkové zařadili otevřené otázky, které měly prohloubit argumentaci těch, kteří tato
hnutí označují za škodlivá.

Tab. č. 2     “Proč si myslíte, že (anarchisté, skinheadi, ekologické iniciativy) škodí.”
Anarchisté (N – 677) Skinheads (N – 783) Ekologové (N – 172)
Agresivita 30 propagace fašismu 35 neochota rozumně jednat a

komplikace řešených
problémů
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špatné vystupování na veřejnosti 17 agresivita 30 nerozumí problémům 12
porušují zákony 12 diskriminace menšin 7 slouží cizím zájmům 9
levicový extrémismus 12 porušují zákony 5 jsou to křiklouni 8
vymezují se proti všemu a všem 11 netolerantní fanatismus 5 používají špatné metody 4
dílčí početně mizivě zastoupené
výroky 
(berou drogy, špatný příklad,
špatná živ. orientace, flákači)

8 pravicový extrémismus 4 lžou a manipulují veřejností 3



neberou ohled na jiné 4 dílčí početně mizivě
zastoupené výroky 
(nedělají nic pozitivního,
povaleči, primitivové, kazí
děti)

9 společensky nebezpeční 2

jiná odpověď 4 jiná odpověď 4 jiná odpověď 2
neví 2 neví 1 neví 2

U skupin anarchistů i skinů se lidé vesměs shodují na tom, že obě hnutí v sobě skrývají vysoký stupeň
agresivního jednání, extrémní ideovou orientaci, nezákonné jednání a vyšší míru netolerance. Ekologickým
iniciativám je nejčastěji přisuzována komunikační nevstřícnost, nízká erudovanost a snadná
manipulovatelnost ze zahraničí.

Od roku 1997 k výzkumu zařazujeme otázku: „Považujete za prospěšné ....?” Srovnání přináší tabulka
č. 3.

ANO NE
1997 1999 2000 2001 1997 1999 2000 2001

charitativní organizace 89 89 91 92 7 7 6 5
kulturní nadace 85 80 87 84 5 10 7 9
zájmové spolky 86 84 83 89 5 8 11 5

 ANO = rozhodně ano + spíše ano, NE = rozhodně + spíše ne

 Dopočet v řádku do 100 % tvoří odpovědi „nevím”.

V míře prospěšnosti jsou charitativní organizace (92 %) a zájmové spolky hodnoceny nejlépe (89 %).
Vysoké zůstává i hodnocení kulturních nadací (84 %). V porovnání s minulým výzkumem jsme zachytili
pouze výraznější vzestup prospěšnosti u zájmových spolků ( +6% bodů). 

Charitativní společenství se více těší důvěře u lidí s vysokoškolským diplomem, u dotázaných s dobrou
životní úrovní, občanů pracujících v duševních a ve vysoce kvalifikovaných profesních pozicích Negativněji
jsou vnímány domácnostmi se špatnou životní úrovní a stoupenci KSČM. 

Aktivity kulturních nadací vnímají pozitivněji lidé z domácností s lepší životní úrovní, duševní pracovníci,
vysokoškoláci, Východočeši a stoupenci ČSSD. Za neprospěšné je považují o poznání častěji lidé s nízkým
životním standardem, pracující v manuálních profesích a potencionální elektorát KSČM. 

Zájmovým spolkům jsou spíše nakloněni občané ve věku 30 – 44 let a vysokoškolsky vzdělaní
respondenti. Opačné stanovisko je typičtější pro dotázané se špatnou životní úrovní a sympatizanty KSČM. 

(z materiálů tiskového oddělení MŽP, převzato z Centra pro výzkum veřejného mínění)



Ministr Kužvart navštívil výstavu Dětí Země o sovách
V ZOO ve Dvoře Králové nad Labem končí první část svého putování výstava Dětí Země „Ohrožené

královny noci“. Koncem července si ji se zájmem prohlédl ministr životního prostředí Dr. Miloš Kužvart.
Vyjádřil se na ní mimo jiné k petici Dětí Země Budoucnost bez jedů, která s výstavou putuje. Řekl, že MŽP
připravilo zákon o integrované prevenci znečištění, který by měl pomoci při snižování zátěže životního
prostředí toxickými látkami. Petici podepsalo již přes 800 lidí včetně řady významných osobností (například
Jaroslav Hutka, Bohuslav Hubálek či berounský starosta Jiří Besser). 

„Toxické látky se staly osudné pro velké množství sov pálených a sýčků obecných. V 50. – 70. letech 20.
století jsme je na části našeho území vyhubili pesticidy. Chceme, aby se takové situace neopakovaly,“
komentuje spojitost ochrany sov s kampaní proti toxickým látkám Jiří Janeček z Dětí Země, který se na
výstavě setkal s ministrem.

„Ohrožené královny noci“ se na svou pouť vydaly 2. července v Hradci Králové. Od té doby výstavu
navštívilo přes 7000 lidí. Při organizaci výstavy se vystřídalo 35 středo- a vysokoškolských studentů jako
dobrovolníků společně s několika profesionálními pracovníky Dětí Země. Výstava splnila díky vysoké
návštěvnosti svůj účel: pomoci osvětou mezi lidmi při ochraně stále vzácnějších druhů sov v České
republice.

O sovách v České republice
Na území České republiky žije 11 druhů sov, z toho devět druhů je ohrožených. Na pokraji vyhubení je

u nás sýček obecný, kterého v celé republice zbývá kolem 200 párů žijících ve volné přírodě. O mnoho
lépe na tom není ani sova pálená, jejíž počty hnízdících párů trvale klesají (400 až 700 hnízdících párů).

Mezi hlavní nebezpečí pro sovy patří likvidace hnízdních míst, sloupy vysokého napětí, srážky s auty
či znečišťování prostředí toxickými látkami. Pro sovu pálenou jsou osudná uzavírání vletů do budov,
v nichž hnízdí, a rodenticidy (prostředky proti hlodavcům). Sýčka obecného ubývá díky kácení starých
stromů podél potoků a řek.

„Naší snahou je přispět k záchraně ohrožených druhů sov jak prakticky – rozmísťováním budek, tak
osvětou lidí, omezením negativních zásahů do stanovišť či zabráněním nezákonnému odchytu sov
v přírodě,“ říká Pavel Koubek, vedoucí Klubu ochrany dravců a sov Dětí Země.

Výzva Dětí Země k záchraně sovy pálené a sýčka obecného je z navštívených oblastí zvláště aktuální
pro Klatovsko, Sušicko a Písecko vzhledem k tomu, že se zde v 50. letech podařilo oba ptáky vyhubit
pomocí pesticidů. Látky, které sovy zabíjely, jsou dnes již naštěstí zakázány, ale přesto jde o memento do
budoucna.

(z materiálů Dětí Země)

Environmentální manažerské účetnictví

Všeobecně je známo, že tradiční metody účetnictví nepodávají úplné informace
o udržitelnosti rozvoje a jsou proto z tohoto pohledu nedostatečné pro rozhodování na
podnikové úrovni. Vedoucí pracovníci nemají dostatek informací o ochraně životního prostředí a
zejména postrádají informace o souvisejících nákladech. Kromě některých dobrovolných
iniciativ nejsou na úrovni podniků pravidelně sledována data o stavu životního prostředí, která
by byla využívána pro rozhodování. Je proto nutné podpořit podnikatelské rozhodování tím, že
při něm budou zvažovány i informace o materiálových a energetických tocích a s nimi
spojených nákladech. 

Environmentální náklady průmyslu se v posledních 10 letech výrazně zvýšily v návaznosti na nově
přijímané environmentální zákony. V rámci běžného účetnictví však tyto náklady nejsou odděleně sledovány
a nejsou proto podnětem pro jejich snižování. Vedoucí pracovníci velmi často nemají představu o jejich výši,
natož o dynamice jejich růstu. Environmentální manažerské účetnictví, jako dobrovolný nástroj ochrany
životního prostředí, napomáhá tomu, aby odpovědní pracovníci rozpoznali možnosti, jak náklady snížit.
Pozornost se přitom soustřeďuje na efektivnější využívání materiálů s tím, že odpad není nákladný jen ve
vztahu k jeho likvidaci, ale i ve vztahu k pořizovací ceně nezpracovaného materiálu. Odpad a emise
znečišťujících látek z výroby jsou proto považovány za znak neefektivnosti. Nejedná se však pouze
o následné sledování nákladů, ale také o očekávané budoucí náklady, které by se měly stát součástí
systému podnikového plánování.

Nejdůležitějším úkolem environmentálního manažerského účetnictví není co nejpřesněji definovat
environmentální náklady, ale zajistit, aby byly při rozhodování zvažovány všechny významné
environmentální náklady jako součást materiálových a peněžních toků v podniku. Hlavním problémem je,



že neexistuje standardní definice environmentálních nákladů, jednotlivé druhy těchto nákladů nejsou
systematicky sledovány a z jejich vývoje nejsou vyvozovány příslušné závěry. Nejefektivnější opatření,
která by zabránila znečišťování životního prostředí přímo u zdroje (lepším zhodnocením materiálových a
energetických vstupů), zůstávají tak většinou nepovšimnuta a zákonné limity pro znečišťování životního
prostředí se potom často naplňují méně efektivními koncovými opatřeními. Odpovědní pracovníci na úrovni
podniků si často nejsou vědomi toho, že znečišťování životního prostředí může být nákladnější než
realizace opatření k jeho omezení.

Snahou vlád je vytvořit předpoklady (především metodické) pro sledování informací o materiálových
tocích a s nimi spojených nákladech a zajistit, aby ceny odrážely reálné náklady společnosti. Ministerstvo
životního prostředí se věnuje uvedené problematice intenzivně od loňského roku a založilo pro řešení otázek
spojených s environmentálním manažerským účetnictvím pracovní skupinu složenou ze zástupců orgánů
státní správy, vysokých škol, podniků a poradenských firem. K orientaci široké veřejnosti v této problematice
jsou uváděny informace na Internetu (na stránce Ministerstva životního prostředí). Na mezinárodní úrovni
byla v roce 1999 založena pracovní skupina v rámci OSN, která řeší především sjednocení metodického
přístupu k řešení otázek spojených s environmentálním manažerským účetnictvím. V rámci této pracovní
skupiny iniciovala Agentura životního prostředí Spojených států amerických založení informačních stránek
na Internetu, které by měly přinášet nejnovější poznatky v oblasti environmentálního manažerského
účetnictví z celého světa. 

Ing. Miroslav Hájek, Ph. D.,
ředitel odboru ekonomiky životního prostředí

Opustili naše řady....

Se smutkem oznamujeme, že v červenci navždy odešli dva lidé,
kteří pro Ministerstvo životního prostředí mnohé vykonali:

MUDr. Miloslav Kaufmann pracoval na MŽP od r. 1996 do r. 2000 jako vedoucí odborný referent 
v odboru protokolu a později jako vedoucí samostatného oddělení vládní a parlamentní agendy. 

Zemřel 2. července 2001 v den svých 66. narozenin.

RNDr. Petr Horáček, CSc., pracoval na MŽP od r. 1992 do r. 1994 jako vedoucí odborný referent
specialista a ředitel odboru ekologické politiky. Od roku 1994 byl ředitelem sekretariátu České

podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj, kde prosazoval myšlenky trvale udržitelného rozvoje do
podnikatelské sféry. Zemřel 4. srpna ve věku 63 let.

Čest jejich památce.

Dočkáme se levných nízkoenergetických domů

Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn) před časem nabídlo městu Sušice, že
v obci postaví nízkoenergetický a zároveň nízkonákladový dům. Město poskytlo pozemek,
SEVEn získal na celý projekt grant od Global Environmental Facility (organizace, která po světě
financuje projekty na snížení emisí oxidu uhličitého). Kontrolu nad celým projektem převzal
United Nations Development Program (Program Spojených národů pro rozvoj).

V řídicím výboru projektu se sešli zástupci několika ministerstev (včetně Ministerstva životního prostředí),
Hospodářské komory, Svazu měst a obcí, na projektu samém se podílejí četné kapacity z výzkumných
ústavů a vysokých škol, zkrátka, vše je zajišťováno na zcela výjimečné profesionální úrovni. Cílem je získat
s tímto úsporným typem výstavby zkušenosti a uplatnit je později v běžné praxi. „Líbí se nám nejen nízké
stavební náklady, ale i nízké náklady provozní“, prohlašovala už před rokem Ing. arch. Daniela
Grabmüllerová, ředitelka odboru koncepce bytové politiky z Ministerstva pro místní rozvoj.

Architektonický návrh vypracoval liberecký ateliér Union Arch. Dostali úkol hodný chytré horákyně: podle
zadání mělo dojít k úspoře 40 – 50 % energie a současně se měla zachovat běžná cena. Tyto
požadavky ale jdou samozřejmě proti sobě, protože běžné metody úspor jsou investičně poměrně drahé.
Zbývalo jen pasivní využívání solární energie, ale i to si vyžaduje určité náklady. Proto architekti viděli



jedinou možnost: zcela změnit přístup k projektu. Normálně dům navrhuje architekt a pak nastoupí
inženýři, kteří vše spočítají, navrhnou izolace apod. Zde ovšem postupovali opačně: nejprve vznikl tým
odborníků z fakult, kteří dali dohromady technické řešení, a podle něj pak architektonický ateliér navrhl
samotný dům. 

A co z toho vzešlo? Třípodlažní dům s celkem devíti třípokojovými byty. Dům má jednoduchý kompaktní
tvar s pultovou střechou. Konstrukce obvodové pláště je sendvičová, s vydatnou vrstvou minerální izolace,
takže dům vysoce překračuje požadavky současné normy na hodnotu tepelného odporu. Základním
materiálem  fasády je dřevo, protože je levné a do prostředí Šumavy se hodí.

Byty jsou uspořádány zonálně. Na severní straně je studená pavlač opatřená žaluziemi, odkud se vchází
do jednotlivých bytů. V každém bytě na sever umístěna velká nevytápěná komora nahrazující sklep (z
úsporných důvodů dům není podsklepen), spíž a předsíň. Následují koupelna, WC a kuchyně a konečně na
jihu, v nejteplejší zóně, leží všechny tři pokoje. Okna všech pokojů směřují na jih. Před nimi se po celé délce
bytu táhne prosklený balkón („zimní zahrada“). Tento nadstandardní stavební prvek, který není dozajista
běžný u domů této cenové relace, zde má svou technickou funkci – spoří energii.

Hlavních úspor energie se dosahuje šikovným uspořádáním bytů a využitím faktu, že nevytápěné
prostory dobře izolují. Pavlač ze severu a zimní zahrada z jihu navíc chrání vlastní byt před nepřízní počasí,
což opět přispívá k finančním úsporám, protože se dají např. použít levnější materiály na okna či zcela
jednoduché tepelné okenice, které by jinak na Šumavě asi neobstály.

Výstavba měla začít loni v říjnu. Ale nezačala. A to přesto, že sušičtí získali od Ministerstva pro místní
rozvoj příslib „standardní“ dotace 320 000 Kč na byt a od České energetické agentury dalších 1,5 mil. Kč
(celkové náklady činily 12 mil. Kč). Starostka Sušice JUDr. Jiřina Rippelová totiž nebyla příliš nakloněná
myšlence, že by město mělo financovat výstavbu tohoto rozhodně nikoli sociálního bydlení ze svého
rozpočtu. Měla pocit, že město má v současné době naléhavějších problémů víc než dost a že by si dům
měli financovat budoucí nájemníci formou předplaceného nájemného. Těm se ale stavba zdála drahá a
navíc narazili na obrovské množství různých administrativních bariér. Nevědělo se ani, kdo bude vlastně
investorem, a tak rozhodlo loni na podzim sušické zastupitelstvo, že se stavba prozatím odloží. Obě dotace
tak propadly. SEVENu a architektům se mezitím podařilo dále snížit náklady na výstavbu o 1,4 mil. Kč
(ušetřilo se na základech a monitoringu úspor). Starostka Sušice tvrdí, že teď už je výstavba finančně
mnohem únosnější a že by se mělo začít stavět ještě letos na podzim. Dotace od ČEA už ale nenávratně
propadla, takže město nakonec stejně prodělá. 

Mezitím se ale rozeběhly další dva projekty nízko- energetických domů v Humpolci a v Železném
Brodě. Spolupráce SEVENu se starosty obou měst postupuje velmi rychle: v Humpolci by chtěli začít stavět
ještě letos, v Železném Brodě na jaře příštího roku. Dům velmi podobné koncepce jako je v Sušici se bude
v Humpolci stavět na pozemku, kde už stojí další dům stejné velikosti a dokonce projektovaný stejnou
projekční kanceláří, bude zde tedy perfektní možnost srovnání s běžnou novou výstavbou. Čtyřpodlažní dům
bude mít 16 bytů od garsoniér po 3 + 1. Zasklená lodžie bude ale jen u obývacího pokoje, ložnice budou mít
přímé větrání.

V Železném Brodě nejsou byty uspořádány tak přísně zonálně jako v předchozích dvou projektech. Dům
také nemá klasickou severojižní orientaci, která je jinak pro tyto domy typická. Je situován spíš směrem SV –
JZ, navíc při rušné komunikaci. Architekti se zde tedy museli poprat nejen se zmíněným rozporem vysoké
energetické účinnosti a zároveň nízkých nákladů, ale i s dalšími omezeními, která si vyžádala lokalita.
Nakonec se rozhodli situovat obytné prostory do klidného parčíku a při rušné silnici ponechat chodby,
komory a další „izolační” části bytů. Na stavební čáru pak dům „dorovnává” zajímavé, asymetricky řešené
schodiště, takže tato stavba bude pozoruhodná i z ryze architektonického hlediska. V domě bude 12 bytů o
velikosti 2+1 a 3 +1 a dále dva komerčně využívané prostory. Investiční náklady jsou plánovány ve výši asi
19 000 Kč za metr čtvereční užitné plochy.

 Příčný nosný systém domu bude betonový (mimo jiné i z důvodu akumulace tepla v masivních
betonových stěnách), vnější plášť dřevěný s 30 cm (!) minerální izolace. Dům bude vytápět plynová kotelna,
přípravu TUV zajistí plynový ohřívač. Na domě jsou ale plánovány i sluneční kolektory pro přípravu teplé
užitkové vody (celkem 24 kusů), které by měly zajistit asi polovinu z celkové spotřeby teplé vody.

Jasné je jedno: jestliže se tento projekt podaří, bude po podobných levných, ale energeticky
úsporných stavbách značná poptávka. Vždyť komu by se nelíbilo bydlet v domě, kde inkaso bude činit jen
polovinu toho běžného? Úspora by měla činit asi 5000 Kč na byt za rok oproti běžnému domu
postavenému podle současných českých norem (a pochopitelně mnohem více proti nekvalitní starší
výstavbě). A protože ceny energií ještě dozajista porostou, do budoucna může být tento poměr vůči běžné
zástavbě ještě výraznější. 

Spotřeba tepla
na vytápění

Panelový dům
staršího typu

Nová
výstavba

Nízkoenergetický
dům

(kWh/m2) cca 170 100 do 50

RNDr. Jana Plamínková



Ze 4. konference Ekologické městské dopravy

Ve dnech 7 . až 9. června 2001 se konala v Karlových Varech již 4. konference o ekologické
městské dopravě, kterou pořádala karlovarská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život. 

Konference byla zjevně nevyvážená, neboť téměř mimo pozornost stálo metro, tramvaje a trolejbusy.
Výjimkou byl referát o rozvoji integrovaných systémů dopravy v okolí velkých měst. U autobusů se věnovala
pozornost možnosti plynofikace a elektrifikace jejich pohonu. Smutné je, že výrobce trolejbusů Škoda
Ostrov n. O. a výrobce tramvají ČKD Zličín o konferenci neprojevili zájem. Vysoká cena nových trolejbusů a
zejména tramvají brzdí jejich rozšiřování i obnovu v našich chudých městech. Ještě dražší je budování jejich
infrastruktury. 

V Liberci pokračuje přestavba tramvajových tratí z úzkého na normální rozchod. Připravují též
technickou integraci vlaku a tramvaje mezi Libercem a Jabloncem n. N. Tramvaj by část trasy měla jezdit po
kolejích železnice po vzoru německého Karlsruhe. Na podobné bázi se zvažuje i protažení železniční trati
z Harrachova-Mýtin do Harrachova-Města.

Integrovaný systém veřejné dopravy osob již některé aglomerace mají. Nejrozsáhlejší má pražský a
ostravský region. Rozhodující pro vytvoření systému integrované dopravy má být vymezení území, vyjádření
politické podpory integrované dopravě (dnes jej musí podpořit příslušný kraj) a vytvoření realizačního
subjektu. V r. 2001 jej začínají budovat též Plzeň a České Budějovice.

České dráhy operativně přivezly z výstavy v Českých Budějovicích ukázat na konferenci nové motorové
i elektrické soupravy vybavené i pro nástup a výstup invalidů na vozíčcích. Cena elektrické stejnosměrné
soupravy (2 dvoupatrové vagóny), asi 180 mil. Kč, je ale vysoká, zvláště s přihlédnutím k těžké ekonomické
situaci Českých drah.

Zkrácení trati Ostrov n. O. – Karlovy Vary o 2 až 3 km narovnáním velkého oblouku u Ostrova je
technicky schůdné, leč v důsledku špatné finanční situace Českých drah připravovaná elektrifikace trati
Kadaň – Karlovy Vary zřejmě proběhne po stávající trase a při budoucí modernizaci trati se bude zase rušit.
Oblouky s malým poloměrem jsou i na nově elektrifikované trati České Budějovice – Horní Dvořiště. Také
zde se šetřilo na nesprávném místě.

Velká pozornost byla věnována cyklistice, leč představa o 1 mld. Kč na cyklostezky v r. 2004 není
reálná. Prezentováno bylo i jízdní kolo doplněné elektrickým pohonem.

Značný pokrok byl dosažen u autobaterií. Olověné nelze podstatně zlepšit, nikl-kadmiové mají být dnes
podstatně lehčí, mají se rychleji nabíjet a mají umožňovat delší dojezd. Pro městskou dopravu by měly být již
v zásadě použitelné. Největší využití zatím mají pro dopravu uvnitř výrobních areálů některých podniků tzv.
ještěrky.

Byl ukázán velmi silný neželezný magnet, který by měl zásadně zlevnit elektromotory elektromobilů.
Podivné však je, že se ho údajně až po 20 letech podařilo přivézt do ČR. Že by 20 let ležel ve světě bez
užitku a ani odborná veřejnost ČR o něm nevěděla?

Situace s elektromobily je v ČR tristní – úřady jich evidují pouze 25. 
Minimálně se mluvilo o bionaftě. Přitom její výrobu zachránila poslední ropná krize, která začala koncem

roku 1999. V současnosti stát signalizuje, že potřebné finance na podporu bionafty nemá. Problémem je též
nedostatečná kvalita bionafty některých drobných dodavatelů. Naopak podrobně se rozebíral pohon bio-
etanolem.

Plynofikace v dopravě postupuje jen přes propan butan, kde je ale problémem vysoký růst jeho ceny.
Nelogické je odlišné zdanění stlačeného a zkapalněného zemního plynu pro pohon aut spotřební daní.
V rámci harmonizace s EU bude muset ČR zdanit spotřební daní jednotně obojí, a to na vyšší než
dosavadní úrovni.

V souvislosti se silniční daní jsem upozornil na podivný poslanecký návrh novely zákona o silniční dani,
podle něhož autům, splňujícím standardní emisní normu EURO 2, kterým bylo počínaje rokem 2000
poskytnuto snížení silniční daně o 25 % (v roce 2000 to činilo asi 308 mil. Kč), má být tato úleva zvýšena na
50 % a prodloužena o další roky. Autům splňujícím přísnou emisní normu EURO 3 má být silniční daň
dokonce zcela odpuštěna a tato úleva má být rovněž prodloužena. Přiložená tabulka ukazuje, že náklady na
silniční síť v roce 1999 převýšily výnos zpoplatnění užívání silnic o téměř 13 mld. Kč. Celý rozdíl připadá na
auta těžší 3,5 tuny, zvláště pak na těžké kamiony.

Plynofikaci autobusů městské hromadné dopravy brzdí skutečnost, že okresní úřady hradí její ztráty
bez minimálního zisku, takže se soukromým dopravcům nevyplatí. Problém nemá být ve vyhlášce, ale v její
aplikaci při nedostatečných financích.

Zcela nedostatečná pozornost se věnovala ekonomickým aspektům ekologizace městské dopravy.
Konference na mě působila dojmem srazu nadšenců, kteří se ve svízelných podmínkách snaží posunout



ekologizaci městské dopravy dopředu, ale při nepříznivých podmínkách jsou výsledky jejich velkého snažení
zjevně neuspokojivé. Konference byla vhodně doplněna výstavou ekologicky šetrných dopravních
prostředků.

Odhadované nekalkulované náklady a výnosy pěti druhů dopravy v ČR v r. 1999 v mld. Kč
(příspěvek autora na konferenci, pozn. red.)
Druh nákladů Silniční Železniční Vodní Letecká MHD Celkem
Veřejné na dopravní
infrastruktury

20,089 9,405 0,217 0,093 1,787 31,591

Stát na obnovu vozidel 0,15 0,- 0,- 0,- 0,509 0,659
Veřejné na osobní dopravu 2,352x 6,017 0,- 0,- 10,022x 18,391
Výdaje na dopravní policii ČR 2,181 0,189 0,002 0,001 ? 2,373
Daňové úlevy 5,297 0,344 0,195 2,339 0,328 8,489
Externí škody na zdraví lidí
vlivem nehod 21,89 0,014 0,- 0,026 ? 21,93
vlivem hluku 8,188 0,7055 0,- 0,004 ? 8,898
vlivem emisí NOx, CO, CxHy 14,028 0,08 0,019 0,138 0,658 14,923
emisí CO2 celkem 2,96 0,1 0,02 0,156 0,205 3,441
Hrubé nekalkulované náklady 77,135 16,855 0,439 2,757 13,55 110,736
Spotřební daň za pohonné
hmoty

-34,556 -1,03 -0,01 -0,01 -1,979 -37,595

Platby za silnice -7,226 0,- 0,- 0,- 0,- -7,226
Čisté nekalkulované náklady 35,353 15,825 0,419 2,747 11,571 65,915
Náklady na dopravní
infrastruktury celkem

20,089 25,657 0,313 2,999 ?

Škody na vozidlech 7,15 0,12
Kumulativní zanedbání
infrastruktury 1998

175 175 0,- 350

Zábor půdy v % 77,8 21 0,15 1,05 100

Zdroj: MDS, MF, ČD, GI ČD, Policie ČR, vlastní výpočty.

X MF uvádí pro silniční dopravu o cca 486 mil. Kč více a o totéž méně pro MHD. Rozdíl jsou podniky MHD mimo 18
největších podniků MHD.

Rozdíl „nekalkulované náklady a výnosy silniční a železniční dopravy v ČR v roce 1999“ vychází cca
19,528 mld. Kč. O tolik stála ČR víc silniční doprava než železniční proti běžně uváděným komerčním
výsledkům. Ve výpočtech nejsou zahrnuty různé „drobné” položky a mimoekonomické škody na zdraví lidí,
které nelze vyčíslit. Kdybych pro odhad škod na zdraví lidí použil metodiky EU, byl by rozdíl ještě mnohem
vyšší, neboť zejména lidský život v EU oceňují mnohem více. Srovnatelnou metodikou šlo v r. 1993 asi
o 2,53 mld. Kč, v r. 1994 asi o 9,228 mld. Kč, v r. 1995 o víc než 18,331 mld. Kč, v r. 1996 asi o 18,088 mld.
Kč, v r. 1997 asi o 20,804 mld. Kč, v r. 1998 asi o 22,253 mld. Kč a v r. 1999 o necelých 19,528 mld. Kč.

Nerovné ekonomické podmínky mezi základními druhy dopravy, resp. vysoké zvýhodnění silniční
dopravy, jsou jednou z příčin neutěšených poměrů na české železnici, v linkové autobusové i městské
hromadné dopravě, resp. snížení zájmu o tyto dopravy a jejich ekonomických potíží. Jejich druhou stranou je
nadměrný růst silniční dopravy včetně častých zácp na frekventovaných silnicích nejen Prahy a zhoršeného
životního prostředí, bezpečnosti, urbanismu i národohospodářské ekonomie.

Ing. Jan Zeman, CSc.,
Český ekologický ústav

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ

PŘEDLOŽENÝCH OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI A
OBECNĚ PROSPĚŠNÝMI SPOLEČNOSTMI PRO ROK

2002
Příjem veškerých přihlášek končí 8. 10. 2001 ve 12.00 hod



Do výběrového řízení se mohou přihlásit výhradně občanská sdružení založená podle § 6
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a obecně prospěšné
společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení se vyhlašuje pro následující skupiny programů:
A - Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny
B - Péče o biodiverzitu
C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
D - Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova
E - Udržitelný rozvoj na regionální úrovni
Horní limity částek na jeden projekt (pro jednotlivé programy rozdílné) jsou uvedeny

v podkladech.

PŘÍSTUP K TEXTU VYHLÁŠENÍ A ZÁVAZNÝM FORMULÁŘŮM PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
Plný text vyhlášení výběrového řízení včetně závazných formulářů lze získat: 
- na vrátnici MŽP, Vršovická 65, Praha 10
- na krajských úřadech
- v síti  INTERNET: www.env.cz
Veškeré podklady a bližší informace jsou k dispozici na MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,

kancelář č. 326 - pí Vaisová (02/67122584), Ing. Soběslavská (02/67122356), úřední hodiny:
pondělí a středa 8 – 16 hod.

MŽP nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení. U neúspěšných projektů
nezdůvodňuje, proč nebyly finančně podpořeny.
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