
Natura 2000
Ochrana životního prostředí patří k nejsložitějším oblastem našeho

společenského života. Před vstupem do Evropské unie čeká Českou
republiku jedna z nejvýznamnějších povinností, plynoucích z evropské
legislativy – vytvořit a uvést do praxe soustavu zvláště chráněných
území evropského významu, nazvanou NATURA 2000. Znamená to, že
Česká republika musí do vstupu do EU (neboť na žádost Evropské komise
„stáhla“ žádost o tzv. přechodné období) stihnout podrobně zmapovat své
území a zjistit, kde se vyskytují vybrané typy přírodních stanovišť a vybrané
druhy rostlin a živočichů, chráněné v zájmu EU. Dalším krokem je předložení
tzv. národního seznamu území, navržených do soustavy NATURA 2000, Evropské komisi a po jeho
schválení pak povinnost tato chráněná území vyhlásit a důsledně chránit.

Vytváření soustavy NATURA 2000 je prvořadým úkolem Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky v oblasti mezinárodní spolupráce. V roce 1999 byla AOPK ČR Ministerstvem životního prostředí
jmenována národním koordinátorem procesu vytváření soustavy NATURA 2000 v ČR. Zkušenosti
západoevropských zemí, které mají s vytvoření soustavy NATURA 2000 velké problémy, potvrdily, že je
velmi nebezpečné tuto oblast podceňovat, neboť to s sebou nese riziko vyšších dodatečných nákladů i
personálních požadavků.

Dosud ví o všech obtížích, spojených s vytvářením soustavy NATURA 2000, jen velmi omezený okruh
osob – je tedy nutné informovat odbornou i zainteresovanou veřejnost. To je jedním z prioritních úkolů AOPK
ČR, stejně jako poskytování informací o tom, co NATURA 2000 je a jaký je současný stav její přípravy.
Inventarizace a sjednocení stávajících dostupných údajů o druzích a společenstvech rostlin a živočichů,
převod dat do společného formátu a identifikace mezer v informacích („gap analysis”) je zásadním krokem
pro realizaci soustavy NATURA 2000 v České republice.

Počátkem tohoto roku zahájila AOPK ČR dosud nejrozsáhlejší akci v rámci přípravných prací –
mapování přírodních stanovišť po celém území ČR. Zajistit a v terénu ověřit starší a novější údaje
o lokalitách více než 250 druhů rostlin a živočichů není možné bez pomoci botaniků, zoologů a
profesionálních i dobrovolných ochránců přírody – do mapování se dosud zapojilo přes 200 odborníků
z univerzit, Akademie věd a dalších odborných institucí. Finanční prostředky uvolňuje Ministerstvo životního
prostředí. Předpokládá se, že mapovací akce potrvá tři vegetační sezóny a plynule na ni naváže navrhování
území v terénu a jejich projednávání s vlastníky pozemků.

NATURA 2000 se po svém dobudování stane kvalitativně novou soustavou chráněných území
evropského významu, která bude přínosem České republiky pro celoevropské přírodní dědictví. Měla by
zkvalitnit dosavadní ochranu přírody a zároveň zavést do tohoto oboru princip dohod s vlastníky pozemků
o činnostech, vykonávaných nad rámec běžného hospodaření, včetně úhrady za jejich plnění. Údaje získané
při mapování v neposlední řadě přispějí ke zjištění aktuálního stavu ohrožených druhů a zajištění
nezbytných opatření pro jejich ochranu. Hlavním cílem celého procesu je informovanost o nové soustavě
zvláště chráněných území v České republice: aby veřejnost věděla, co je smyslem soustavy NATURA 2000
pro ochranu naší přírody a pro každého z nás.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3
http://www.nature.cz

Pro další informace kontaktujte Mgr. Věru Hlouškovou, telefon: 0603/888 053, e-mail: vera.hlouskova@quick.cz

ČIŽP bilancovala havárie
V rámci hodnocení dat za rok 2000 bilancovala Česká inspekce životního prostředí své poznatky

z šetření ekologických havárií.

V roce 2000 evidovala celkem 166 havárií, z toho 35 na podzemních vodách. Z celkového počtu
evidovaných havárií jich 105 prošetřovala nebo se šetření zúčastnila spolu s okresními úřady. Největší
počet havárií byl v dopravě – 13,3 %, nejmenší v hornictví a u čerpacích stanic pohonných hmot – 0,6 %.
Nejčastější ohrožení životního prostředí způsobily ropné látky – v 38,6 % případů, chemické látky – v 19,3 %
případů a odpadní vody – ve 12,7 % případů. V 21 % případů byla příčinou havárie technická závada, ve
20 % nedbalost a ve 14 % případů nesprávná manipulace ve spojení s nedbalostí. ČIŽP udělila v roce 2000
v souvislosti s haváriemi celkem 23 pokut v objemu 676 312 Kč. Vyčíslené ekologické škody u havárií činily
2 754 000 Kč, vyčíslené celkové náklady 4 374 419 Kč.

Koordinovaný postup orgánů zodpovědných za životní prostředí v oblasti havárií přináší postupně určité
zlepšení. Důraz je přitom do budoucna kladen na prevenci, za niž rokem 2001 přebírá ČIŽP odpovědnost.
Důležitou součástí prevence má být spolupráce veřejnosti při včasném nahlašování havárií a nepřetržitá



pohotovost ČIŽP v přijímání těchto hlášení tak, aby se náklady na likvidaci následků havárií v dalších letech
snižovaly.

Eva Rolečková,
tisková mluvčí ČIŽP

Demonstrační fotovoltaický systém na SPŠE
v Mohelnici

V pondělí 25. června 2001 proběhla slavnostní kolaudace demonstračního fotovoltaického systému
instalovaného na SPŠE v Mohelnici.

Demonstrační fotovoltaický systém FVS2000 byl na střední průmyslové škole elektrotechnické v
Mohelnici nainstalován na konci měsíce května a kolaudací vstoupil ze zkušebního do trvalého
provozu. Je to jeden z prvních patnácti systémů nainstalovaných na přelomu května a června na
středních školách v ČR se státní dotací z programu Slunce do škol.

Program „Slunce do škol” byl vyhlášen ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem
8. prosince 1999 po předcházející osvětové kampani nevládní ekologické organizace Greenpeace.
Cílem obou aktivit bylo napomoci rozvoji využívání ekologické solární elektřiny v ČR. V rámci
programu Slunce do škol mohou školy získat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí až
100% dotaci na pořízení demonstračního fotovoltaického zařízení.

Fotovoltaika patří celosvětově mezi nejrychleji se rozvíjející obory s meziročním nárůstem výroby
o 43 % (1999/2000). V loňském roce byly na celém světě nainstalovány fotovoltaické systémy
o celkovém výkonu 280 MW, a to zejména díky různým státním podporám ve většině vyspělých zemí
včetně EU.

Fotovoltaický (FV) systém FVS2000 firmy SOLARTEC s.r.o. vyrábí elektrický proud přímou
přeměnou slunečního záření a pomocí speciálního zařízení (”střídače”) jej dodává do sítě 220 V
v budově školy. Systém obsahuje 12 FV panelů o celkovém instalovaném výkonu 1200 wattů.
Součástí demonstračního systému je displej zobrazující základní údaje (okamžitý výkon, vyrobenou
energii, napětí, proud, intenzitu slunečního záření a teplotu panelů) a monitorovací software, jenž
umožňuje sledování systému a vyhodnocování jeho parametrů na připojeném počítači.

V současné době firma SOLARTEC s.r.o. nainstalovala v rámci programu Slunce do škol 15 FV
systémů o výkonu à 1,2 kW na středních školách, dále začala s instalací prvních ze 32 systémů
o výkonu  100 W zejména na školách základních. Program Slunce do škol je nadále otevřený, školy
mohou získat státní dotaci 100 % na FV systém do výkonu 220 W, střední průmyslovky pak až 85 %
dotaci na FV systém podobný tomu mohelnickému, t.j. do výkonu 1,2 kW.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Fotovoltaické panely na střeše mohelnické školy Solární dům v německém Saarbrückenu

Foto: archiv a firma Solartec
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