
Předání dalších známek EŠV

Již tradičně (stejně jako v předchozích sedmi letech) se mezinárodní veletrh ENVIBRNO i
letos stal místem slavnostního předání prestižního ocenění ministra životního prostředí –
známek „Ekologicky šetrný výrobek”.

Všechny výrobky, které jejich výrobci nebo dovozci v posledním období přihlásili
k hodnocení ekologické šetrnosti, splnily náročné požadavky a kritéria stanovená pro
příslušnou výrobkovou kategorii směrnicí Ministerstva životního prostředí.

Na letošním 10. ročníku mezinárodního veletrhu ENVIBRNO předal náměstek ministra životního prostředí
a ředitel sekce politiky životního prostředí Ing. František Škoda dalším čtyřem výrobkům známku EŠV.

Dvě známky si z Brna odvážejí nábytkářské firmy – VLABO, s.r.o., a Dřevozpracující výrobní družstvo,
a po jedné známce výrobce plynových kotlů K-Import, s.r.o., a firma MISSIVA, s. r. o., za tekuté mýdlo
Rubín. 

Známka č. 12-06
VLABO OFFICE a VLABO MANAGER, kancelářský nábytek, vyráběný firmou VLABO, s. r. o.
Kancelářský nábytek VLABO je soubor nábytkových prvků, které svou variabilitou a vzájemnou kombinací

umožňují tvorbu nejrůznějších funkčních celků při vybavování interiérů kanceláří, hotelů, obchodů, ale
i různých obchodních místností. Základním materiálem je oboustranně laminovaná dřevotřísková deska třídy
E1. Varianty nábytku „office” a „manager” se liší především kombinací dezénů, použitými nábytkovými
hranami a provedením zadních stěn u otevřených a prosklených skříní.

Známka č. 12-07
NÁBYTEK DVD, kancelářský nábytek, vyráběný firmou Dřevozpracující výrobní družstvo.
Nábytek DVD představuje široce variabilní řadu nábytku pro interiéry kanceláří a dalších administrativních

prostor. Základním materiálem je dýhovaná nebo laminovaná dřevotřísková deska opatřená dýhovými nebo
ABS hranami. Výrobce Dřevozpracující výrobní družstvo z Jaroměřic nad Rokytnou podniká v oblasti výroby
nábytku již od r. 1951 a jeho výrobky mají dobrou tradici. Družstvo má certifikován systém řízení jakosti.

Známka č. 11-15
LUNA BLUE, závěsné plynové průtočné kotle, dovážené firmou K-Import, s. r. o.
Závěsné plynové kotle LUNA BLUE vyrábí italská firma BAXI a firma K-import je dováží na náš trh. Slouží

k ústřednímu vytápění a přípravě teplé vody pro byty, domy, atd. Kotle jsou určeny pro spalování zemního
plynu a propanu v regulovaném rozsahu podle variant od 5 kW do 23 kW výkonu. Kotle úspěšně splnily
kritéria nižšího obsahu škodlivin ve spalinách, konkrétně CO a NOx, a účinnosti, které jsou stanoveny
směrnicí MŽP pro hodnocení plynových kotlů.

Známka č. 17-02
RUBÍN, tekuté mýdlo na ruce a pokožku celého těla, vyráběné firmou MISSIVA s. r. o., z Ústí nad Labem.

Rubín, tekuté mýdlo, je bezfosfátový, dobře rozložitelný, koncentrovaný přípravek, který se vyznačuje velmi
dobrými čisticími účinky. Je určen k mytí rukou a pokožky celého těla. Optimální složení, jehož výsledkem je
přirozené pH přípravku, zaručuje nedráždivý účinek na pokožku. K vlastnímu použití se přípravek ředí
v poměru 1:2. Výrobce, firma MISSIVA s. r. o., dodává tekuté mýdlo v PE lahvích o objemu 0,5 l. Firma
MISSIVA zajišťuje prostřednictvím svých prodejců zpětný sběr použitých obalů a jejich recyklaci.

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků, který garantuje Ministerstvo životního
prostředí, přináší spotřebiteli záruku kvality a příznivějších vlastností k životnímu prostředí než
u konkurenčních výrobků.

V roce 2001 mělo více než 250 výrobků od 44 firem právo označovat svůj výrobek známkou EŠV.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Slavnost padajícího listí 2001
Osmý ročník festivalu Slavnost padajícího listí se uskutečnil v sobotu 6. října 2001 v areálu Prokopského

údolí v Praze 5. Akci již tradičně organizovala Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu. Po celý den se
mohla veřejnost – děti i dospělí – seznamovat s životem lidí v zemích pěti světadílů. Na zhruba dvacítce
stanovišť byly připraveny ukázky činností charakteristických pro danou oblast. Účastníci se tak mohli podívat
do Japonska a složit vlastní origami, ve Francii se podílet na stavbě Eiffelovy věže, v Indii si upéct chutné
placky podle originální receptury. Arábie se nesla ve znamení cizokrajných koření, Norsko nabízelo rybolov,
Mexiko vlněné obrázky, Austrálie klokaní závody. V Číně si mohl každý vyrobit vlastního draka a zúčastnit se
odpolední velké drakiády. Její součástí byla soutěž o největšího, nejmenšího a nejoriginálnějšího draka.
Oázu klidu pak znamenala velká čajovna, která nabízela „tea” občerstvení z celého světa.

Akce se zúčastnilo kolem 1200 návštěvníků.



(z tiskových materiálů Terezy)

Dosud schválené projekty ISPA 2001 pro Českou
republiku

Řídící výbor programu ISPA schválil v Bruselu dne 16. července první letošní projekty pro
Českou republiku. Zástupci členských zemí Evropské unie rozhodli o udělení dvou grantů ISPA
České republice. Kromě dopravního projektu výstavby silničního obchvatu Bělotína byl
schválen významný investiční projekt na ochranu životního prostředí v severních Čechách. 

Projekt zahrnuje intenzifikaci pěti významných čistíren odpadních vod v regionu, dostavbu
kanalizační sítě v Ústí nad Labem a rekonstrukci systému zásobování pitnou vodou. Čistírny v Jirkově,
Kadani, Klášterci nad Ohří, Údlicích a Žatci budou rekonstruovány za účelem splnění nových přísnějších
emisních limitů především pro dusík a fosfor. Realizace tohoto projektu tak významně přispěje k naplnění
směrnice Evropských společenství o čištění městských odpadních vod v regionu. Podprojekt dostavby
kanalizace v Ústí nad Labem lze považovat za návazný projekt na dokončení čistírny odpadních vod
v Neštěmicích v roce 1998. V rámci části zaměřené na systém zásobování regionu pitnou vodou jsou
připravovány dvě akce: rekonstrukce úpravny vody Hradiště a náhrada potrubí v úseku Želenice – Bílina. 

Grant ve výši 12 870 000 EUR (435 mil. Kč ) představuje 65 % tzv. přípustných nákladů projektu
o celkovém rozpočtu 19 800 000 EUR (670 mil. Kč). Příjemcem pomoci je Severočeská vodárenská akciová
společnost vytvořená a plně vlastněná obcemi v regionu. Realizace projektu je plánována od příštího roku,
zahájení je podmíněno včasným dokončením a schválením zadávací dokumentace i výběrového řízení na
dodavatele. Dokončení jednotlivých akcí je plánováno na roky 2003, 2004 a 2005.

Během prvního pololetí zaslala ČR Evropské komisi dalších pět projektů: rekonstrukce čistírny
odpadních vod a kanalizace v Jihlavě, rekonstrukce kanalizace v Karviné a Olomouci, dokončení kanalizační
sítě v okrajových částech Prahy a komplexní projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje. 
Řídící výbor programu ISPA schválil v Bruselu dne 22. října t. r. další letošní projekt pro Českou

republiku. Zástupci členských zemí Evropské unie rozhodli o udělení grantu ISPA na projekt rekonstrukce
čistírny odpadních vod a kanalizace v Jihlavě.

Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci a intenzifikaci jihlavské čistírny včetně výstavby spalovny kalů,
rekonstrukce kanalizace ve městě a navíc napojení dvou odlehlých městských částí na městskou
kanalizační síť. Odpadní vody z obcí Antonínův Důl a Pávov budou po realizaci projektu přivedeny na
čistírnu, jejíž kapacita se rekonstrukcí zvýší až na 99 917 ekvivalentních obyvatel, což by mělo kapacitně
dostačovat rozvoji města až do roku 2020. Rekonstruovaná čistírna splní požadavky nových přísnějších
emisních norem odvozených od požadavků evropské legislativy. Realizace projektu tak významně přispěje
k naplnění směrnice Evropských společenství o čištění městských odpadních vod v okrese. Po jednáních
s Evropskou komisí bylo rozhodnuto, že výstavba dalších dvou čistíren v menších obcích, původně
zahrnutých do projektu ISPA: Dobronín a Luka nad Jihlavou, bude z projektu vypuštěna. Obě obce mezitím
získaly podporu ze Státního fondu životního prostředí. 

Grant ISPA ve výši 9 620 000 EUR (321 mil. Kč ) představuje 65 % tzv. přípustných nákladů projektu
o celkovém rozpočtu 15 390 000 EUR (515 mil. Kč). Příjemcem pomoci je Svaz vodovodů a kanalizací
Jihlavsko, tvořený celkem 35 obcemi okresu. Realizace projektu je plánována od příštího roku, zahájení je
podmíněno dokončením a schválením zadávací dokumentace i výběrového řízení na dodavatele. Projekt
bude dokončen v roce 2005.

Začátkem října oznámila Evropská komise, že projekt dokončení vodohospodářské infrastruktury
v 10 okrajových obcích hlavního města Prahy o celkovém rozpočtu 56 434 000 EUR (1,88 mld. Kč),
nebude z programu ISPA podpořen. 

Jako důvody Evropská komise uvádí, že Česká republika může pro tento účel použít výnos z nedávné
privatizace Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., který několikrát převyšuje prostředky ISPA určené
v jednom roce pro Českou republiku. Dále argumentuje faktem, že Praha je nejbohatším městem
i regionem v České republice, že privatizací zdarma získala 33% akcií PVK, a.s., které budou do
budoucna spojeny s dalšími výnosy.

Toto odmítnutí znamená velké překvapení, neboť doposud byly projekty hlavních měst kandidátských
států podporovány z programu ISPA bez problémů. Jako příklad lze uvést schválené projekty ve Varšavě
a v pobaltských zemích, nebo připravovaný projekt v Budapešti. Také kohezní fond, jemuž program ISPA
předchází, podporuje projekty v hlavních městech členských států EU, které jsou příjemci pomoci. 

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Vzniká Národní strategie udržitelného rozvoje ČR
Centrum UK pro otázky životního prostředí připravilo v rámci projektu UNDP „K udržitelnému rozvoji

České republiky: vytváření podmínek“ pracovní verzi Národní strategie udržitelného rozvoje ČR. Její
součástí je i příloha o místním a regionálním rozvoji a případové studie Kladno, Třebíč, Český Krumlov,



Vsetínsko, Ústeckoorlicko a Děčínsko. Kolektiv autorů uvítá jakékoliv podněty, návrhy na úpravy a
připomínky k těmto materiálům. (převzato z Econnectu)

31. Generální konference UNESCO

V rámci všeobecné rozpravy 31. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži vystoupil
18. 10. 2001 vedoucí české delegace ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart. Ve svém
projevu zhodnotil spolupráci ČR s UNESCO v oblastech jednotlivých programů, ocenil reformní
úsilí generálního ředitele a podpořil legislativní činnost organizace. Byla oceněna originálnost
pohledu na problematiku UNESCO v souvislostech trvale udržitelného rozvoje.

Ministr Kužvart vyjádřil podporu předloženému návrhu střednědobé strategie (2002 – 2007) a Programu a
rozpočtu (2002 – 2003). Ocenil koncentraci činnosti na omezený okruh prioritních programů zaměřených na
potírání chudoby, ochranu ekosystémů a využívání nových informačních technologií. Podpořil prioritu
udělenou oblasti výchovy a vzdělávání a speciální aktivity organizace na řešení problémů afrického
kontinentu.

Uvedl některé příklady zapojení České republiky do plnění programů UNESCO:
- účast v pracovní skupině ministrů školství řídící naplňování akčního programu „Výchova pro všechny”,

schváleného dakarskou konferencí,
- intenzivní a dlouholetá spolupráce v rámci mezivládních vědeckých programů v oblasti hydrologie,

geologie, ochrany biosféry, společenských věd a bioetiky,
- rozvoj alternativních zdrojů energie (zejména solární),
- ochrana světového kulturního dědictví (ČR má již zapsáno deset kulturních památek na Seznamu

světového dědictví),
- podpora úsilí o rozšíření mezinárodně-právní ochrany na nehmotné dědictví,
- podpora návrhu Deklarace o ochraně kulturní diverzity,
- výchova k ochraně životního prostředí.

Zdůraznil potenciál, který představují nové informační technologie pro rozvoj lidské společnosti, a vyjádřil
podporu návrhu na zřízení nového mezivládního programu UNESCO „Informace pro všechny”, jehož
hlavním úkolem je zajištění rovného přístupu k informačním zdrojům. Ministr vyjádřil jednoznačnou podporu
reformnímu úsilí generálního ředitele K. Matsuury v oblasti managementu organizace.

Ohlasy na projev byly velmi kladné.
(z materiálů ministerstva zahraničí)

Aarhuská úmluva v Parlamentu
Ve čtvrtek 1. listopadu prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Aarhuská úmluva EHK/OSN o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu
k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Postoupila tak k dalšímu projednání v zahraničním
výboru a ve výboru pro veřejnou správu a životní prostředí. Zde byla zatím odložena.

Aarhuská úmluva vstoupila v platnost dne 30.10.2001, kdy uplynulo 90 dní od její ratifikace šestnáctou
zemí. K této Úmluvě, která byla podepsána na ministerské konferenci v dánském Aarhusu, se přihlásilo
celkem 39 zemí světa a země Evropského společenství.

Aarhuská úmluva o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí je mezinárodním právně závazným dokumentem, který přispívá
k obecnému posílení demokracie v oblasti životního prostředí.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Na Slovensku vzniká první soukromá rezervace
První soukromá přírodní rezervace v Čergovském pohoří na východním Slovensku by měla být vyhlášena

do konce roku. Rezervace dostane název Vlčia podle Lesoochranářského sdružení VLK, které přišlo před
dvěma roky s projektem rezervace na záchranu stoletého přirozeného jedlobukového lesa o rozloze
21 hektarů. V rezervaci nebude možné kácet stromy ani lovit zvěř. Téměř 3 miliony korun na koupi pozemku
sdružení získalo z veřejné sbírky, ve které si zájemci mohli symbolicky koupit strom – jeden za tisíc korun.
Lidé často využívali i možnosti symbolicky darovat strom svým blízkým, a dokonce se stal už čtyřikrát
svatebním darem. Projekt podpořily školy, organizace, občané i známé osobnosti, mezi nimi premiér Mikuláš
Dzurinda, mnozí ministři, velvyslanec v USA Martin Bútora, zpěvák Jožo Ráž atd. Základní školy si koupily
97 stromů, střední 89 a vysoké školy 27 stromů. Projekt podpořili i dárci z dalších 18 zemí.

Pla



XXVI. ročník tématické soutěže amatérských a
profesionálních filmů a videoprogramů s mezinárodní

účastí „Týká se to také tebe”, 21. – 25. 11. 2001 Uherské
Hradiště

Oceněné pořady

Kategorie amatérských filmů
Cena za nejlepší film

Tučňáci v tísni (Peter Smith, I. Bakkers, Jižní Afrika)
Netradiční pohled na proces odstraňování následků ekologické havárie. Smyšlené monology havárií
postižených tučňáků a jejich vtipný komentář ke všemu, co museli lidé udělat, aby tyto ptáky mohli vrátit do
volné přírody, vytvářejí z filmu divácky mimořádně atraktivní dokument.

Cena Města Uherského Brodu
Levá strana řeky (Uwe Soltau, Jižní Afrika)

Zdánlivě cestopisného snímek dokládá vztah autora k oblasti málo navštěvované Namibijské pouště.
Nejkrásnější části africké přírody, které jsou světovým dědictvím, mohou přežít jen za předpokladu, že se
obyvatelé území budou na ochraně podílet.

Cena Ústřední výkonné rady ČSOP
Naše sovy (Helena a Jaroslav Trávničkovi, Hradec Králové)

Snímek podává vyčerpávající informace o všech našich sovách, jejich biologii, rozšíření, ohrožení i
významu. Autoři velmi citlivě včlenili do snímku vývoj vztahu lidí k sovám, od starověké symboliky moudrosti,
přes středověké démonizování až po současný ekologický a ochranářský náhled.

Kategorie profesionálních filmů
Cena Josefa Velka

Mustang (Pavol Barabáš, Slovenská republika)
Pohled na život v nepřístupném království Mustang v Himálajích, který je zároveň zamyšlením nad
udržitelností života na naší planetě vůbec.

Cena Ministerstva životního prostředí
Zázračný svět po uhlí (Siegfried Bergmann, Německo)

Jedinečná dokumentace přirozené sukcese opuštěného povrchového uhelného dolu. Snímek ukazuje
nezměrné síly přírody, která mnohdy dokáže rychle zacelit rány způsobené lidskou činností.

Čestné uznání poroty
Strážci lesa (Alan D´Cruz, Malajsie)

Snímek přináší poznání vzdálené země, historických podmínek, jež ovlivnily její životní styl, a vypráví
o dnešním hledání tradičních vztahů k přírodě.

Projekt za záchranu přírody sníží v Antarktidě množství
odpadu

Světadíl, který byl doposud dotčen znečištěním životního prostředí nejméně, je Antarktida. Dopad
civilizačních aktivit se však začíná stále více projevovat i zde. Za posledních 50 let se v Antarktidě podle
odborníků zvýšilo množství odpadu až na 300 000 tun. Proto také v pátek 12. října tohoto roku uzavřela
Australská antarktická společnost a organizace Collex/Onyx Australia společnou dohodu o projektu, který
počítá s 240 speciálními kontejnery, jež budou od letošního prosince do konce roku 2002 odpad z Antarktidy
odvážet. Australská antarktická společnost má ve své správě okolo 45 % území tohoto světadílu.

(převzato z Econnectu)


