
V
elkou cenu Ekofilmu 2009 zís-

kal britský dokument režiséra 

Olivera Hodge Architekt odpa-

du – rozhovor s ním si přečtete 

uvnitř Zpravodaje MŽP. Cenu Ministerstva 

životního prostředí si za český animova-

ný snímek Marťan spasitel o uzdravování 

nemocné Země odnesl teprve čtrnáctiletý 

Tomáš Daněk. Ministr životního prostře-

dí Ladislav Miko, který přijel jak na zahá-

jení Ekofilmu, tak na jeho závěr, festival 

vnímal takto: 

“Přijel jsem rád, nejen proto, že festival 

organizuje naše ministerstvo a že si účast 

ministra  zaslouží. Nechtěl jsem však přijet 

formálně, k Ekofilmu mám osobní vztah, 

sledoval jsem jej už před lety, a když mám 

konečně příležitost ho jako ministr zahá-

jit a zakončit, tak si jej velmi užívám. Obo-

hatila mne beseda se studenty, dozvěděl 

jsem se, jak se lidé dívají na naše problé-

my. V pátek večer jsem viděl představení 

Jaroslava Duška. Nelituji ani minuty, kte-

rou jsem na festivalu strávil. Potkal jsem 

zde spoustu lidí, kteří se zabývají ekolo-

gií, a jsem potěšen tím, jak je festival mla-

dý duchem i účastí.”

Vybrané pořady z festivalového archivu 

je možné si zapůjčit na Ministerstvu život-

ního prostředí k nekomerčním projekcím, 

například festivalovým přehlídkám Ozvě-

ny Ekofilmu.

(qá)

Zdroj: MŽP, Ekofilm
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UDÁLOSTI MĚSÍCE

V Praze se sešli světoví experti 
na zelenou ekonomiku

F
órum svolal do Prahy ministr život-

ního prostředí Ladislav Miko a svým 

jménem i osobní účastí jej zaští-

til první prezident České republiky 

Václav Havel. „Nápad uspořádat v Praze 

takovou akci vznikl v době, kdy jsme před-

sedali EU, a tedy v době finanční a ekono-

mické krize. V té době se otázky zelené 

ekonomiky dostaly na vrchol veřejné a po-

litické debaty – nejen v EU, ale i v USA či 

na úrovni OSN. Moje zkušenosti z Evrop-

ské komise říkají, že zelená ekonomika je 

významnou součástí ekonomie. Odborná 

i laická veřejnost ji ale chápe často roz-

dílně. I to byl jeden z důvodů, proč jsem 

ve spolupráci se švédským předsednictvím 

EU pozval do Prahy významné osobnosti, 

které k tomuto tématu mají co říci,“ vy-

světlil počátek myšlenky uspořádat v Pra-

ze tento mezinárodní workshop ministr ži-

votního prostředí Ladislav Miko.

Kromě Václava Havla a Ladislava Mika 

se Fóra zúčastnila řada významných hos-

tí. O moderování dvou tematických bloků 

jednání se Ladislav Miko rozdělil s ekono-

mem a členem někdejší Národní ekono-

mické rady vlády (NERV) Miroslavem Zá-

mečníkem. Mezi panelisty byl také ve-

doucí mezinárodního vědeckého týmu 

Ekonomika ekosystémů a biodiverzity 

(TEEB) Pavan Sukhdev. Profesor Universi-

ty of Wyoming Edward B. Barbier prezen-

toval hlavní závěry studie Global Green 

New Deal, jejímž byl pro Program OSN 

pro životní prostředí (UNEP) hlavním edi-

torem. 

„Energie je darem, o který musíme 

prosit, být za něj vděční a vážit si ho. Ne-

ní možné jí plýtvat. Měli bychom se chlu-

bit tím, že potřebujeme stále méně ener-

gie, ale to by vyžadovalo umět myslet 

na ty, kteří přijdou pro nás, nebýt orien-

továni na bezprostřední zisk, ale na zisk 

dlouhodobý. Zatím jsme otroky krátkodo-

bých zájmů, a to je smutné,“ řekl mimo 

jiné ve svém úvodním vystoupení na Fó-

ru Václav Havel.

Právě z citované studie UNEP Global 

Green New Deal, prezentované Edwar-

dem B. Barbierem, pochází doporučení, 

citované v úvodním odstavci. „Země G20 

se musí alespoň snažit přiblížit Číně a Již-

ní Koreji, které nyní investují do snižová-

ní závislosti na uhlíku 3 % svého HDP. 

Přes 1% podíl investic do nízkouhlíkové 

ekonomiky na HDP se dnes dostanou 

i  Austrálie (1,2 %) a Švédsko (1,3 %). 

Ovšem ostatní vyspělé země skupiny G20 

na takové úrovni zatím nejsou,“ říká pro-

fesor Barbier. Například podíl těchto in-

vestic na německém HDP je 0,5 %, v pří-

padě Francie jde o 0,3 %. „U nás jsou za-

tím spíše náznaky, jako je započatá eko-

logická reforma daňového systému a pře-

devším investice z Operačního programu 

Životní prostředí a programu Zelená 

úsporám. Ale ani tomu jedinému procen-

tu HDP se zatím neblížíme,“ konstatoval 

ministr Ladislav Miko.

„Zelená ekonomika je taková, která 

nekonzumuje disponibilní zdroje rychle-

ji, než se mohou obnovovat. Zelená eko-

nomika také neohrožuje existenci člově-

ka na planetě. My dnes ale spotřebová-

váme minimálně o 35 % víc zdrojů, než 

je planeta schopná nabídnout a vypouští-

me do ovzduší pětinásobek skleníkových 

emisí, než který je planeta schopná absor-

bovat,“ varoval Pavan Sukhdev. „Je tře-

ba zrušit podpory, plynoucí do ekonomi-

ky založené na fosilních zdrojích. Jen to 

by přineslo globální snížení skleníkových 

emisí o 6 % a zvýšení globálního HDP 

o 0,1 %,“ dodal Sukhdev.

Účastníci Fóra se shodli na tom, že 

je třeba využít bezezbytku ekonomic-

kých nástrojů v oblasti finanční, peněž-

ní i daňové politiky. „Příkladem je ekolo-

gická daňová reforma a především uhlí-

ková daň,“ poznamenal exministr život-

ního prostředí Martin Bursík. „Ceny musí 

dávat zákazníkům jasnou informaci o ná-

kladech, které s sebou zboží nebo služba 

nese – včetně nákladů, které jejich pro-

dukce přináší společnosti v podobě zne-

čištění či destrukce biodiverzity a ekosys-

témů,“ dodává profesor Barbier.

Vyspělé země skupiny G20 by měly investovat minimálně 1 % svého HDP ročně 
do snížení závislosti svých ekonomik na uhlíkových palivech, tedy především 
na ropě. Naopak rozvojové země by stejný podíl svého HDP měly nasměrovat 
do zajištění kvalitní pitné vody a sanitace, tedy například kanalizace a čištění 
odpadních vod. Shodli se na tom světoví ekonomové, zástupci akademické
i podnikatelské sféry a politici, kteří se 7. října 2009 zúčastnili Fóra zastánců 
zelené ekonomiky (Green Economy Ambassadors‘ Forum).

Zleva šéf strategií DG 

Environment Evropské komise 

Robin Miege, první prezident ČR 

Václav Havel a ministr životního 

prostředí Ladislav Miko.

Velvyslankyně Švédska v ČR 

Catherine von Heidenstam na Fóru 

reprezentovala švédské předsednic-

tví v Radě EU.

Šéf týmu studie TEEB Pavan 

Sukhdev a člen někdejší NERV 

Miroslav Zámečník.
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Týden mobility 2009
V 85 městech České republiky a 1664 městech zemí EU a navíc i pěti zemí jiných kontinentů 
(Brazílie, Ekvádor, Japonsko, Jižní Korea a Kanada) letos probíhala celoevropská kampaň 
Evropský týden mobility (16. – 22. září) včetně Evropského dne bez aut (22. září).

E
vropský týden mobility má za cíl 

osvětou a dobrým příkladem 

pomoci rozvoji udržitelné dopravy 

– tedy veřejné dopravy, cyklistiky 

či chůze – a zlepšení ovzduší a klimatu 

ve městech. Letošním tématem kampaně 

bylo: Naše město – naše klima. Organi-

zátoři tak upozorňovali na fakt, že auto-

mobilová doprava ve městech nejen při-

spívá ke globálním změnám klimatu, ale 

mění také samotné „klima“ města a jeho 

ulic. Letošní motto kampaně rovněž mělo 

zdůraznit, že dobré podmínky pro život 

ve městě mohou občané vytvořit tím, že 

změní své návyky, vymění auto za jízdní 

kolo, dostanou se do práce či do školy 

pěšky nebo veřejnou dopravou. Lidé také 

během Týdne mohli zastupitelům města 

či obce navrhnout, co by se dalo zlepšit, 

aby jejich město přispívalo ke klimatickým 

změnám co nejméně.

Česká republika patří mezi pravidelné 

a úspěšné účastníky Týdne mobility. Mno-

ho účastnických měst se rekrutuje z Ná-

rodní sítě Zdravých měst, v dalších městech 

pak iniciují účast v kampani aktivní míst-

ní nevládní organizace. Mezi českými měs-

ty byla zastoupena téměř všechna krajská 

města (vyjma Olomouce a Ostravy), mnoho 

měst se kampaně účastnilo již po několiká-

té, rekordmani (České Budějovice, Hlučín, 

Hodonín, Kroměříž a Vsetín) již poosmé.

Akce Evropského týdne mobility může-

me rozdělit na dvě části. První je zábava, 

poučení, informace – výukové programy 

ve školách, výstavy, besedy, festivaly, cyk-

loprojížďky a výlety. MHD byla ve 14 měs-

tech zdarma a lidé, kteří si odvykli jezdit 

MHD či příměstskou vlakovou dopravou, 

si mohli v tomto týdnu znovu vyzkoušet, 

zda jim ježdění MHD či příměstskými vla-

ky neušetří čas a peníze. 

Druhá část kampaně je dlouhodobá 

a přetrvává, nekončí 22. září. Města za-

vádějí řadu pozitivních změn, které napo-

máhají k vyšší bezpečnosti chodců a cyk-

listů (zklidňování dopravy, přerozdělení 

dopravního prostoru ve prospěch chodců 

a MHD); ke zlepšení kvality ovzduší, sníže-

ní prašnosti i skleníkových emisí. Směřují 

také k tomu, aby se do center a ulic měst 

vrátil život. Jde o opatření, která města 

uskutečňují průběžně (zdaleka nejen kvů-

li kampani) v rámci svého dlouhodobého 

rozvoje. Kampaň Evropský týden mobility 

slouží tedy také jako „výstavní skříň“ pro 

tyto příklady dobré praxe.

Co zajímavého se během Evropské-

ho týdne mobility v českých městech 

a obcích dělo? 

Například hlavní město Praha uzavřelo 

v neděli 20. září Smetanovo nábřeží a Pala-

chovo náměstí automobilové dopravě a po-

zvalo všechny Pražany i návštěvníky města 

na promenádu po nábřeží bez aut. Do ak-

ce se zapojily i další městské části, např. Pra-

ha 2, která také uzavřela několik ulic a kde 

sdružení Auto*Mat pořádalo cyklojízdu.

V Turnově zahájil spolu se zástupci měs-

ta Evropský den bez aut náměstek minist-

ra životního prostředí František Pelc.

V Havlíčkově Brodě žáci základních škol 

za účasti Městské policie kontrolovali chod-

ce na přechodu a odměnili ty, kteří přechá-

zejí bezchybně. Ve Frýdlantu studenti Gym-

názia Frýdlant zorganizovali pokus o zá-

pis do České knihy rekordů v nejvyšším po-

čtu kol na jednom místě. V Kojetíně zahájili 

Den bez aut starostové měst a obcí z mikro-

regionu Střední Haná projížďkou na kolech. 

Město Zlín se během dne pokusilo pře-

konat národní rekord ve sběru použitých 

baterií. Každý, kdo baterie donesl, mohl 

vyhrát cenu. Organizátoři na náměstí Mí-

ru nabídli veřejnosti program Svět recykla-

ce a sochu Šrotonátora z elektroodpadu.

V Třebíči vyzvali občany: „Nechte auto 

doma, není to těžký, jeďte alespoň dneš-

ní den na kole nebo běžte do práce či 

do školy pěšky“. Ti, kteří nechali „plecho-

vého miláčka“ doma a přišli pěšky nebo ji-

ným ekologickým způsobem (na kole, ko-

loběžce, na kolečkových bruslích apod.), 

získali za odměnu v cíli snídani. Také sta-

rosta města Ivo Uher jel do práce na kole. 

V Lázních Bělohrad představilo občanské 

sdružení Život bez bariér dětem i dospělým 

život tělesně postižených. V Prachaticích se 

konala soutěž Vyzdob si svůj vůz pro všech-

ny, kdo mají kola, koloběžky, tříkolky, ko-

čárky, brusle nebo cokoliv jiného, co nemá 

motor a jede – městem na závěr projel prů-

vod těchto vyzdobených vozidel.

Ve Vsetíně si mohli zájemci vyzkoušet 

nezvyklé druhy dopravních prostředků, ja-

ko jsou koloběžky či skákací boty. Byly při-

praveny i exhibice borců na kolech, jedno-

kolce či koloběžkách a pro uměnímilovné 

výtvarná dílna, kde si mohli ozdobit své 

kolo nebo koloběžku.

Ministerstvo životního prostředí koordi-

nuje ETM a EDBA v rámci České republiky 

ve spolupráci s Evropskou komisí. 

Přehled všech měst, která se v ČR za-

pojila do letošního Evropského týdne mo-

bility a Evropského dne bez aut, najde-

te na webových stránkách www.mzp.cz/

etm, včetně aktualizovaných programů 

jednotlivých měst.

Eva Veverková, tiskové oddělení MŽP, 

upraveno (red)

„Ekonomika nezezelená sama od sebe. Je 

třeba, aby vlády vytvořily potřebné prostře-

dí pro podnikatelský sektor. Veřejnost musí 

dostat srozumitelně podané informace o vě-

deckých poznatcích o rizicích, která z dnešní 

situace plynou,“ prezentoval Pavan Sukhdev 

další ze závěrů jednání. Podle profesora Jana 

Švejnara je v ekonomickém sektoru množ-

ství subjektů, které mají o zelenou ekono-

miku zájem. „Současné ekonomické krize 

bychom měli využít jako katalyzátoru obra-

tu k této nové ekonomice,“ řekl Jan Švejnar. 

„Ta musí být především udržitelná, tedy ne-

projídat přírodní zdroje, musíme je přestat 

spotřebovávat rychleji, než je Země schop-

na nám je nabízet,“ dodal Pavan Sukhdev.

Další informace k tématu najdete v rub-

rice Analýzy, souhrny, komentáře. 

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP,

 upraveno (red), Foto Jan Symon
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Přípravy na kodaňský 
klimatický summit

Evropský soudní dvůr
o skleníkových plynech
Evropský soudní dvůr v Lucemburku 23. září 2009 ve dvou prvoinstančních rozhodnutích 
konstatoval, že Evropská komise nemá právo určit členským zemím objem skleníkových 
plynů, který mohou vypustit do ovzduší v rámci svého Národního alokačního plánu. 

S
oud tak rozhodl na základě žalob 

Polska a Estonska. Podobnou ža-

lobu podala v roce 2007 i česká 

vláda.

Ministerstvo životního prostředí po tom-

to rozhodnutí Evropského soudního dvora 

vyčká s předložením návrhu na stažení ža-

loby proti Evropské komisi až do konečné-

ho a pravomocného rozhodnutí. Žalobní 

důvody jednotlivých členských států proti 

Evropské komisi nejsou totožné, nelze pro-

to dovodit jednoznačné závěry, jak soud 

první instance rozhodne v případu České 

republiky, případně zda bude rozsudek na-

paden a s jakým konečným výsledkem.

„Nyní podrobně analyzujeme odůvod-

nění obou rozsudků. Pokud by se Evrop-

ská komise proti rozhodnutí neodvolala 

nebo jej soud po odvolání potvrdil, mě-

lo by to závažné důsledky pro fungová-

ní evropského systému obchodování s po-

volenkami na emise skleníkových plynů 

v probíhajícím obchodovacím období, tj. 

do roku 2012,“ komentoval rozhodnutí 

první náměstek ministra životního prostře-

dí Jan Dusík. „Na pravidla platná po ro-

ce 2013 by však dnešní rozsudek neměl 

mít žádný vliv, protože jsou určena novou 

legislativou, energeticko-klimatickým ba-

líčkem, který přijaly všechny členské stá-

ty sedmadvacítky. Také mezinárodní vy-

jednávání o závazcích z budoucí klimatic-

ké dohody, která mají vyvrcholit v prosinci 

2009 v Kodani, se týkají až období od ro-

ku 2013,“ dodal Jan Dusík.

Ministerstvo životního prostředí pro-

to až do definitivního rozhodnutí nebude 

vládě předkládat návrh na stažení české 

žaloby proti rozhodnutí Evropské komise 

o Národním alokačním plánu ČR na léta 

2008 – 2012.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP,

 upraveno (red)

Ministr v Českém Švýcarsku
Ministr životního prostředí Ladislav Miko se setkal se starosty obcí Českého Švýcarska. 

M
inistr tak osobním setkáním 

18. září reagoval na dřívěj-

ší dopis starostů, ve kterém 

byly formulovány návrhy 

na usnadnění přístupu k dotačním pro-

středkům pro malé obce v okolí národ-

ního parku. Starostové během schůzky 

obeznámili ministra s dosavadními zku-

šenostmi s čerpáním dotačních prostřed-

ků i s některými zátěžemi v souvislosti 

s přílivem návštěvníků v turistické sezó-

ně a požádali jej o pomoc při prosazová-

ní jejich návrhů.

„Národní park přináší obcím zasahují-

cím na jeho území nejen exkluzivní polo-

hu, ale také některé specifické povinnos-

ti vyžadující systémová řešení,“ přislíbil 

starostům podporu ministr Ladislav Mi-

ko a dodal: „Spolupráci obcí s Národním 

parkem České Švýcarsko při hledání spo-

lečných řešení hodnotím nejen na zákla-

dě dnešní schůzky jako velmi dobrou.“

„Jednání navázalo na dřívější setkání 

starostů obcí iniciované Správou Národ-

ního parku České Švýcarsko, které pro-

běhlo v březnu tohoto roku,“ řekl Handrij 

Härtel, zástupce ředitele Správy NP Čes-

ké Švýcarsko. Výsledkem tohoto jednání 

byl dopis adresovaný ministrovi životní-

ho prostředí, kterým zástupci samospráv 

přizvali ministra k diskusi o úpravě pod-

mínek pro žadatele o dotační prostředky. 

Zejména malé obce kvůli stávajícím 

podmínkám často nesplňují základní 

předpoklady pro to, aby se mohly stát 

žadateli o dotace.

Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správy NP 

České Švýcarsko, upraveno (red)

V thajském Bangkoku proběhlo na přelomu září a října v pořadí již čtvrté jednání OSN 
o změně klimatu před klíčovým klimatickým summitem, který se odehraje v prosinci 
letošního roku v dánské Kodani. 

B
angkokská jednání byla součástí 

cyklu přípravných konferencí, jež 

mají vést k dlouho očekávanému 

přijetí nové mezinárodní dohody 

o ochraně klimatu, která po roce 2012 

nahradí dosavadní Kjótský protokol. Té-

matem bangkokských jednání byly pře-

devším přetrvávající rozpory mezi rozvi-

nutými a rozvojovými zeměmi, zejména 

v otázce výše emisních redukčních závaz-

ků pro jednotlivé země, ale také v otázce 

finanční pomoci, která má být poskyto-

vána rozvojovým zemím – právě tyto dva 

základní elementy jsou klíčem k naleze-

ní nové dohody. Českou delegaci v Ban-
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Z
a českou stranu certifikát v polské 

Szklarske Porebě od Tobiase Sa-

lathé ze sekretariátu Ramsarské 

úmluvy o ochraně mokřadů pře-

vzali ředitel Správy KRNAP Jan Hřebač-

ka a ředitel odboru péče o národní parky 

MŽP Vladimír Dolejský. 

K předání certifikátu došlo na meziná-

rodní konferenci Geoekologické problé-

my Krkonoš, kterou uspořádala Správa 

KPN jako součást oslav 50. výročí vzniku 

národního parku na polské straně našich 

nejvyšších hor. 

„Jde o významné ocenění, krkonošská 

rašeliniště patří k nejvýznamnějším eko-

systémům krkonošské přírody. Jde o je-

den z fenoménů, které jsou důvodem 

existence národního parku v Krkonoších. 

I to, že jde o certifikát pro přeshraniční 

oblast, je důležité. Ukazuje to, že spolu-

práce mezi správami KRNAP a KPN jak 

ve vědeckém výzkumu, tak v praktické 

ochraně přírody, je úspěšná,“ řekl Vladi-

mír Dolejský.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP,
 upraveno (red), foto autor

Pět let integrovaného
registru znečišťování 
Na stránkách integrovaného registru znečišťování (IRZ) byly zveřejněny údaje 
o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2008. Jedná se již o pátý
ohlašovací rok, za který jsou data veřejnosti zpřístupněna. 

P
oprvé měla veřejnost možnost se 

s informacemi o množství vybra-

ných znečišťujících látek vypuš-

těných z průmyslových a země-

dělských provozoven seznámit 30. zá-

ří 2005.

Za dobu existence integrovaného re-

gistru znečišťování narůstá počet ohla-

šujících provozoven. Za rok 2008 jsou 

k dispozici údaje od více než 1300 pro-

vozoven, což znamená výrazný nárůst 

oproti prvnímu ohlašovacímu roku – 

údaje tehdy hlásilo necelých 900 provo-

zoven. Konstantně narůstá návštěvnost 

stránek IRZ, které kromě údajů od pro-

vozovatelů nabízejí komplexní informač-

ní podporu pro všechny cílové skupiny, 

a také rozsah poskytovaných informa-

„Mezinárodní význam
krkonošských rašelinišť
potvrzen
Krkonošská rašeliniště na obou stranách hranice, tedy v českém Krkonošském národním 
parku (KRNAP) i polském Karkonoskem Parku Narodowem (KPN), získala v září 2009 
certifikát mokřadů mezinárodního významu. 

Rašeliniště mezi Luční 

a Slezskou boudou.

gkoku vedl ředitel odboru změny klimatu 

MŽP Pavel Zámyslický.

Evropská unie, která na mezinárodním 

poli vystupuje jednotně pod vedením švéd-

ského předsednictví, na zasedání prosazova-

la své konkrétní představy o obsahu budoucí 

kodaňské dohody. Mezi ty klíčové patří udr-

žení tzv. dvoustupňového cíle, tzn. že celko-

vá průměrná teplota Země se v tomto sto-

letí nesmí zvýšit o více než 2 °C v porovnání 

s předprůmyslovou érou. K naplnění toho-

to cíle však zatím chybí větší ochota k výraz-

nějším redukcím ze strany rozvinutých i roz-

vojových zemí a pro „prolomení ledů“ bu-

de především klíčový konsensus mezi dvě-

mi největšími znečišťovateli – USA a Čínou.

EU jednala rovněž o podobě a mož-

nostech financování klimatických opatře-

ní v méně vyspělých státech po roce 2012. 

Jedním z východisek pro úvahy o finan-

cích je sdělení Evropské komise z 10. zá-

ří, ve kterém Komise odhaduje roční ob-

nos financí nutných pro snižování emisí a 

adaptační opatření v rozvojových zemích 

na 100 miliard eur do roku 2020. 

Paralelně s vyjednáváním v rámci Rám-

cové úmluvy OSN o změnách klimatu (UN-

FCCC) probíhají další rozhovory na úrov-

ni hlav států. Generální tajemník OSN Pan 

Ki-Mun svolal 22. září do New Yorku fórum 

hlav států ke změně klimatu. Ve svém pro-

jevu mimo jiné uvedl, že „selhání vyplýva-

jící z nepřijetí kýženého výsledku v Koda-

ni by bylo morálně neomluvitelné, ekono-

micky krátkozraké a politicky nerozumné. 

Zbývá nám již jen málo času a odpovědnost 

za odvrácení ekologické katastrofy je v na-

šich rukou“.

 

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

 upraveno (red)
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Cyklistika a chůze – nedílná 
součást městské dopravy
„Cyklistika a chůze jsou nedílnou součástí dopravy ve městech, stejně jako 
urbanistického plánování a politiky,“ shodli se v září 2009 v Průhonicích u Prahy
účastníci mezinárodní konference Panevropského programu pro dopravu, zdraví
a životní prostředí (THE PEP), který funguje pod hlavičkou Evropské hospodářské
komise OSN (EHK OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

P
řispívá ke zvyšování kondice 

a zdraví obyvatel, snížení počtu 

dopravních nehod a zácp, hluko-

vé zátěže i znečištění ovzduší, sni-

žování skleníkových emisí a zvyšuje atrak-

tivitu městských center,“ říká se v závěreč-

ných akčních bodech, které účastníci kon-

ference schválili.

Jednání vyzvalo ministerstva dopra-

vy, místního rozvoje, životního prostředí 

a zdravotnictví, aby proto v členských ze-

mích EHK OSN cyklistickou i pěší dopra-

vu všemožně podporovala a zahrnula je-

jich potřeby do svých plánů a strategií. 

„Cenné je, že jsme se v Průhonicích se-

šli i s kolegy náměstky ministrů pro míst-

ní rozvoj, dopravy a zdravotnictví. Podle 

toho, co na jednání zaznělo, panuje v té-

to věci shoda i v rámci české vlády,“ sděli-

la náměstkyně ministra životního prostře-

dí Rut Bízková.

Jak říká závěrečné prohlášení průho-

nické konference, infrastruktura pro cyk-

listy a chodce by měla splňovat několik 

základních vlastností, aby byla opravdu 

funkční: musí být bezpečná, dostupná 

(například hendikepovaným občanům; 

znamená to ale také propojení a návaz-

nost jednotlivých typů veřejné dopra-

vy apod.), vhodně trasovaná, pohodlná 

a atraktivní.

Konkrétní zmínku si v závěrečném pro-

hlášení vysloužily i půjčovny kol a také 

elektrokola, která zpřístupňují každodenní 

ekologicky šetrnou dopravu po městě dal-

ším skupinám obyvatel – například senio-

rům či lidem, kteří potřebují jezdit do prá-

ce například v obleku.

Účastníci konference vyzdvihli také ro-

li nevládních organizací, které jsou často 

iniciátory konkrétních zlepšení podmínek 

pro chodce a cyklisty ve městech. V Pra-

ze je to například sdružení Auto*Mat, 

na evropské úrovni například European 

Cyclist Federation, European Greenways 

Association nebo International Federati-

on of Pedestrians.

Celé setkání bylo uhlíkově neutrál-

ní. Co to znamená? Všech 90 účastní-

ků oznámilo délku své cesty do Průhonic 

a pět, včetně typu dopravy. Centrum do-

pravního výzkumu, v.v.i. pak spočítá emi-

se CO
2
, které kvůli přepravě na konferen-

ci vznikly, a MŽP zajistí výsadbu adekvát-

ního počtu stromů, které dokáží stejný 

objem emisí pohltit. Stromy budou vysa-

zeny podél cyklostezek ve městech v Čes-

ké republice. První z nich byl zasazen už 

v rámci samotného setkání přímo v Prů-

honicích.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP, 

upraveno (red)

cí, zejména v oblasti sledování znečišťu-

jících látek. 

Rok 2008 znamenal rovněž změny v le-

gislativě (Zákon č. 25/2008 Sb. a naříze-

ní vlády č. 145/2008 Sb.), které se plně 

promítnou při ohlašování údajů do IRZ 

za rok 2009. Ministerstvo životního pro-

středí chystá rovněž v nejbližší době pří-

ručku pro provozovatele, která pomůže 

v nové legislativě se zorientovat. 

Česká republika také v roce 2009 pře-

dala informace požadované evropskou 

legislativou (nařízením Evropského par-

lamentu a Rady č. 166/2006) do evrop-

ského registru úniků a přenosů znečišťu-

jících látek (E-PRTR), který bude poskyto-

vat údaje za všechny členské země EU. 

Dalším úspěchem v této oblasti regist-

rů znečišťování bylo dokončení ratifikač-

ního procesu mezinárodního Protokolu 

o registrech úniků a přenosů znečišťují-

cích látek 12. srpna letošního roku. 

Více k  tématu v rubrice Analýzy, sou-

hrny, komentáře.

Další informace: http://www.irz.cz

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP,

 upraveno (red)

PROTOKOL O PRTR

Protokol o registrech úniků a pře-

nosů znečišťujících látek (Protokol 

o PRTR) je první mezinárodně plat-

ný dokument upravující fungování 

registrů znečišťování sjednaný v ro-

ce 2003 v Kyjevě. Protokol o PRTR 

vstoupil v platnost 8. října 2009 poté, 

co byl ratifikován 16 státy. Pro Čes-

kou republiku, která dokončila ratifi-

kační proces 12. srpna 2009, je pro-

tokol platný od 10. listopadu 2009.

Zdroj: MŽP

„
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Vláda schválila rozšíření 
soustavy Natura 2000

U 
dalších 25 stávajících lokalit do-

šlo k rozšíření rozlohy. U 172 

k  drobnějším změnám. Cel-

kem 21 lokalit z dosavadního 

seznamu, který dodnes obsahoval 879 

lokalit, bylo vyřazeno. Jedná se o EVL, 

které již byly s Evropskou komisí kon-

zultovány dříve a jejichž vyřazení Komi-

se schválila, neboť u nich došlo k zániku 

předmětu ochrany, tzn. pominul důvod, 

proč daná území chránit. Z toho důvo-

du nebyly vůbec zařazeny do evropské-

ho seznamu a jejich vyřazení z národního 

seznamu je jen formálním aktem, jak sla-

dit evropský a národní seznam. Soustava 

Natura 2000 v České republice po tomto 

rozhodnutí vlády pokrývá 10,11 % území 

ČR namísto dosavadních 9,25 %. 

„Hlasování vlády mě velmi potěšilo. Za-

řazení konkrétních území jsme poctivě 

předjednávali s vlastníky pozemků, obcemi 

a dalšími partnery. Je za tím obrovský kus 

práce. Tímto rozšířením seznamu by mě-

la být soustava Natura 2000 u nás téměř 

kompletní, zbývá dojednat jen několik má-

lo lokalit,“ řekl ministr životního prostředí 

Ladislav Miko. 

Vytvoření soustavy Natura 2000 – tedy 

sítě ptačích oblastí a evropsky významných 

lokalit – je povinností každého členského 

státu Evropské unie. Soustava chrání ev-

ropsky významné druhy živočichů a rostlin 

a také zachovalé typy přírodních stanovišť. 

Na územích pod ochranou soustavy Natu-

ra 2000 je třeba hospodařit takovým způ-

sobem, aby nedošlo k ohrožení předmě-

tu ochrany – tedy zmíněných živočišných 

a rostlinných druhů nebo přírodních sta-

novišť. V seznamu jsou zapsané například 

louky se vzácnými bylinami, části lesů, ryb-

níky, ale také třeba půdy kostelů, na nichž 

žijí netopýři.

Souhrnný přehled všech nových i mě-

něných EVL, včetně popisu v nich chráně-

ných přírodních prvků a zakreslení v ma-

pách je k dispozici na adrese: http://www.

mzp.cz/cz/seznam_evropsky_vyznam-

nych_lokalit.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP,

 upraveno (red)

Vláda České republiky 5. října 2009 jednomyslně schválila návrh ministra životního 
prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu území soustavy Natura 2000 v České 
republice o 234 nových evropsky významných lokalit (EVL).

Diplomaté vyzývají
Island k ochraně velryb
Česká republika se připojila k přátelské demarši 26 členských států Mezinárodní 
velrybářské komise určené Islandu.

D
iplomatická demarše byla pod 

britským vedením předána is-

landské vládě 2. října toho-

to roku. Tato diplomatická vý-

zva upozorňuje na přetrvávající problém 

s lovem velryb na Islandu. Dokument zá-

roveň oceňuje rozhodnutí islandské vlá-

dy znovu přehodnotit její postoj k lovu 

velryb.

V demarši je vyjádřeno zklamání z roz-

hodnutí bývalé islandské vlády z ledna 

2009, kdy představitelé země znovu au-

torizovali lov velryb pro období příštích 

pěti let. Toto rozhodnutí nebere ohle-

dy na dlouhodobé mezinárodní snahy 

o ochranu kytovců. Navíc Islandský in-

stitut pro výzkum moří doporučil tam-

ní vládě zvýšit kvóty pro lov velryb v le-

tošní sezóně.

Podepsané státy vyzývají islandskou 

vládu, aby se připojila k mezinárodnímu 

moratoriu na komerční lov velryb a vza-

la zpět svoji výhradu, kterou Island po-

dal v roce 2000.

Demarše oceňuje úsilí, které vyvíjí Is-

land v rámci různých mezinárodních do-

hod na ochranu přírody a vyjadřuje přá-

ní, aby rozšířil toto své úsilí i na ochra-

nu kytovců. Demarše rovněž vyzdvihuje 

roli, kterou Island hraje v oblasti pozo-

rování velryb, které má přínosy nejenom 

výchovné a vzdělávací, ale i ekonomic-

ké a sociální. Zároveň je vyjádřena pod-

pora rozhodnutí is-

landské vlády vyhra-

dit určité oblasti mo-

ře pouze pro pozoro-

vání velryb.

Státy podepsané 

pod touto diploma-

tickou demarší pod-

poruj í  rozhodnu-

tí současné vlády Is-

landu přehodnotit 

postoj ke komerční-

mu lovu velryb, vy-

zývají k respektování 

světového moratoria 

Mezinárodní velrybářské komise (IWC) 

a ukončení komerčního lovu. Česká re-

publika se svým podpisem připojila k té-

to výzvě jako jediná ze zemí bývalé vý-

chodní Evropy.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení 

MŽP, upraveno (red)
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Výstava Národní klimatické 
a environmentální výzvy
Na radnici v dánském  Frederiksbergu se v souvislosti s nadcházející klimatickou 
konferencí v Kodani konalo 23. října 2009 zahájení mezinárodní výstavy pod názvem 
Národní klimatické a environmentální výzvy. 

V
ýstavu zorganizoval výbor Kul-

turní konfederace zahraničních 

společností (v dánské zkratce 

K.U.K.S.) ve spolupráci s rad-

nicí ve Frederiksbergu, na její přípravě 

se pak podílela velvyslanectví se sídlem 

v Kodani. České panely na téma klima-

tické změny a dotační program Zelená 

úsporám pro výstavu připravilo Minister-

stvo životního prostředí. Výstavy se zú-

častnily přibližně tři desítky zemí. Na za-

hájení promluvili starosta města Frede-

riksberg Jørgen Glenthøj, doyen a velvy-

slanec Nicaragujské republiky v Dánsku 

Ricardo José Alvarado Noguera a prezi-

dentka konfederace K.U.K.S. Eleonor J. 

Bomholtová.

Zdroj: Barbora Stejskalová 

Český panel výstavy Národní 
klimatické a environmentální výzvy. 

Česko a Rakousko
se dohodly o kůrovci 
Dohodu o ochraně lesů na společné hranici v Národním parku Šumava podepsali 13. října 
2009 ve Vídni český ministr životního prostředí Ladislav Miko a jeho rakouský kolega 
Nikolaus Berlakovich. 

D
ohoda vychází z diferencova-

ného managementu lesních 

ekosystémů na obou stranách 

hranice. Jejím cílem je maxi-

málně omezit riziko šíření kůrovce a zá-

roveň zajistit účinnou ochranu přiroze-

ných procesů v lesích národního parku,“ 

shrnul ministr životního prostředí Ladi-

slav Miko.

„Klíčové je, že jsme se dohodli na pra-

videlném společném česko-rakouském 

monitoringu stavu lesa, jeho přiroze-

né obnovy i vývoje populací lýkožrou-

ta,“ vysvětlil náměstek ministra životní-

ho prostředí František Pelc. „Rakouská 

strana se v dohodě zavázala, že v čás-

tech hospodářských lesů, přiléhajících 

k nejcennějších zónám národního par-

ku, vyhlásí do 1. května 2010 zvláštní re-

žim, který zajistí, že zásahy proti kůrovci 

nepovedou k holinám, které by otevře-

ly šumavské lesy síle větru. Takový režim 

už Rakušané vyhlásili v oblasti Trojmez-

né, do 1. května by měli obdobný režim 

vyhlásit i v oblasti Smrčiny,“ dodal ná-

městek Pelc.

Na české straně budou zásahy diferen-

cované s ohledem na fakt, že tu nejde 

o lesy hospodářské, ale o lesy národního 

parku, jejichž cílem není produkce dře-

va, ale ochrana přírodních procesů a les-

ního ekosystému jako celku. Ve vymeze-

ných oblastech podél hranice byl stano-

ven ochranný pás, široký 200 metrů, kde 

se bude proti kůrovci efektivně a účin-

ně zasahovat různými způsoby, odstup-

ňovanými s ohledem na ochranu ekosys-

témů. Půjde vždy o nedestruktivní meto-

dy. V pásu bude aplikován postřik přiro-

zeným nepřítelem 

kůrovce, houbou 

Beauvaria bassi-

ana, napadené 

stromy budou pří-

padně asanovány 

loupáním nastoja-

to, v případě polo-

mů a vývratů bu-

dou padlé stromy 

rovněž oloupány. 

V oblasti horských 

smrčin v nejvyš-

ších partiích hra-

ničního hřbetu 

Trojmezné, kte-

rá patří z hledis-

ka ochrany příro-

dy k nejcennějším 

územím národního parku, zůstává režim 

plně bezzásahový.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP, 
upraveno (red)

Rakouský ministr životního prostředí 

Nikolaus Berlakovich a český ministr 

životního prostředí Ladislav Miko prá-

vě podepisují dohodu o ochraně lesů 

na česko-rakouských hranicích v ob-

lasti Národního parku Šumava.
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První Cena Ivana Dejmala  
Historicky prvním laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal nestor české environmentální 
žurnalistiky, dnes redaktor týdeníku Euro a moderátor pořadu Českého rozhlasu 6 
Zeměžluč Čestmír Klos. 

C
enu Čestmíru Klosovi v jeho 

rodných Velichovkách předali 

17. října tohoto roku předseda 

Společnosti pro krajinu, jež ce-

nu uděluje, architekt Ivan Plicka a man-

želka Ivana Dejmala Kateřina.

Ivan Dejmal byl v letech 1991 – 1992 

historicky druhým ministrem životního 

prostředí České republiky. Díky jeho úsi-

lí získala Česká republika řadu progresiv-

ních zákonů na ochranu životního pro-

středí, především zákon o ochraně příro-

dy a krajiny. Ivan Dejmal byl zakladatelem 

Společnosti pro krajinu a cyklu konferen-

cí Tvář naší země – Krajina domova. Spo-

lečnost pro krajinu se rozhodla udělovat 

Ceny Ivana Dejmala po jeho smrti v úno-

ru 2008. Záštitu nad cenou převzal prv-

ní prezident České republiky Václav Havel.

O laureátovi letošní Ceny Ivana Dej-

mala rozhodla komise osobností ve slo-

žení Petr Pithart, místopředseda Sená-

tu, Ivo Tábor, ředitel Výzkumného ústavu 

Silva Taroucy pro krajinu a okrasné za-

hradnictví, Milan Horáček, bývalý posla-

nec Evropského parlamentu za němec-

kou Stranu zelených, František Pelc, ná-

městek ministra životního prostředí, ar-

chitekt Ivan Plicka a Kateřina Dejmalová, 

literární historička. Komise vybírala ze tří 

finalistů, mezi nimiž byli kromě Čestmíra 

Klose rovněž místostarosta Horního Jiře-

tína Vladimír Buřt a vědec, bývalý ředitel 

Českého ekologického ústavu, Josef Se-

ják. Na Cenu Ivana Dejmala bylo nomi-

nováno bezmála 40 osobností.

Laureát Ceny Ivana Dejmala získává prá-

vo zasadit strom v místě, které si sám zvolí. 

Čestmír Klos zvolil pro tento účel své rod-

né Velichovky nedaleko Jaroměře. „To, že 

Čestmír na Velichovky nezapomněl a vybral 

si pro tuto příležitost naši obec, je pro nás 

velká čest,“ neskrýval v sobotu své doje-

tí starosta obce Josef Karel. Spolu s Čest-

mírem Klosem pak na palouku před jižní 

zdí místního hřbitova zasadil klon památ-

né sedloňovské lípy velkolisté a přislíbil, že 

tu nezůstane osamocená. „Rozhodli jsme 

se, že Čestmírův strom se stane základem 

lipového hájku. Čeká nás řada výročí, na-

příklad 625 let od první písemné zmínky 

o Velichovkách. Při takových příležitostech 

vždycky hájek dostane další strom,“ řekl 

starosta Karel.

Čestmír Klos získal Cenu Ivana Dejma-

la za „své celoživotní dílo v propagaci té-

matu krajiny a šíření myšlenek zlepšující vě-

ci veřejné“. 

„Čestmír byl vždycky nepohodlný. 

Za minulého režimu, kdy nakonec mu-

sel opustit místo hudebního redaktora 

časopisu Melodie. Přesídlil pak do Krko-

noš, kde se proměnil v ekologického no-

vináře, jímž zůstal dodnes. A i dnes je 

nepohodlný řadě lidí a lobbistů. Doká-

že totiž srozumitelně lidem vysvětlovat 

řadu laicky obtížně uchopitelných věcí a 

to se řadě lidí nelíbí,“ říká Kateřina Dej-

malová.

„Ivan Dejmal mě naučil, že na kraji-

nu je třeba se dívat „ze sedla koně“. Pa-

radoxem je, že ani on, ani já jsme nikdy 

na koni neseděli. Ale zůstává ve mně to, 

že pohled na krajinu musí mít lidské mě-

řítko. Není možné krajinu posuzovat tře-

ba pohledem z vrtulníku a pak pronášet 

razantní soudy o tom, čemu vůbec ne-

rozumíme,“ řekl Čestmír Klos při přebí-

rání ceny. „Na krajinu a přírodu prostě 

myslet musíme. V opačném případě mů-

žeme totiž zničit nenávratně to, co už 

se nikdy nemusí podařit obnovit,“ do-

dal Klos.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP, 

upraveno (red), foto autor

U klonu památné 

sedloňovské lípy bude 

Čestmíra Klose a Ivana 

Dejmala připomínat 

pamětní deska.

Pohled na věž veli-

chovského kostela skrz 

listy nově zasazené lípy 

velkolisté.

Lípa zasazená v sobo-

tu ve Velichovkách má 

svůj rodokmen...

Laureát Ceny
 Ivana Dejmala, 

novinář Čestmír Klos.

UDÁLOSTI MĚSÍCE



10
ZPRAVODAJ MŽP 11/2009

10

UDÁLOSTI MĚSÍCE

Jednoznačný vítěz

Šestičlenná mezinárodní porota nejvíce 

ocenila mimořádně poutavý a vysoce pro-

fesionálně zpracovaný snímek. Film sledu-

je úsilí architekta Michaela Reynoldse, kte-

rý v době celosvětově se rozšiřujícího kon-

zumu staví levné, plně funkční domy z od-

padu. Současně bojuje s byrokracií a záko-

ny Nového Mexika. Dokument sleduje ar-

chitektovu neúnavnou snahu zlegalizovat 

jeho alternativní stavby v Novém Mexiku. 

„Ekofilm 2009, ve spojitosti s udělením 

Velké ceny, byl výjimečně jednoduchý“, 

řekl člen mezinárodní poroty, kameraman 

a režisér Steve Lichtag a dodal: „Film, ja-

ko je Architekt odpadu, se zrodí jednou 

za čas, dokonalý příběh, dokonalé zpra-

cování. Mě film uchvátil a s porotou jsme 

se shodli jednoznačně.“

Distribuci filmu Architekt odpadu do 

českých kin finančně podpořilo MŽP. 

Režisér Hodge o Architektovi 
odpadu

Cenu si osobně převzal režisér Oliver 

Hodge, který říká: „Často se mne novináři 

ptají, jestli jsme něco ve filmu neinscenovali, 

zejména pasáže z kongresu, kde se Michael 

snažil prosadit změnu zákona. Odpovídám: 

ne, vše je skutečné, nic nebylo nahráno. Ani 

by nebylo možné něco zinscenovat.“

Podle čeho jste se rozhodovali odjet 

stavět Michaelovy domy právě na An-

damanské ostrovy postižené vlnou 

tsunami?  

„Michaela zvali na různá místa, aby 

tam postavil svou Zeměloď. Já jsem ho 

přesvědčil, abychom jeli právě tam. Argu-

mentoval jsem množstvím odpadu, kte-

rý tam vznikl, životním stylem odlišným 

od západních zemí. Viděl jsem v tom his-

torickou událost a další důkaz pro obha-

jobu návrhu změny zákona v mexickém 

kongresu.“

Žijete v domě od Micheala Reynold-

se, v Zemělodi?

„Bohužel ne, bydlím v normálním ang-

lickém domku, ale snažím se jej měnit tak, 

aby byl trvale udržitelný.“

Čekal jste, že vyhrajete hlavní cenu 

Ekofilmu?

„Je to pro mne velká čest. Vyhráli jsme 

různé ceny, ale hlavní ještě ne. Myslím, že 

tento film se na „zelený“ festival velmi hodí 

a jsem šťastný, že jsme dostali Velkou cenu 

Ekofilmu. Ano, Architekt odpadu je možná 

trochu drzá ekologická propaganda, příběh 

Michaela mne pohltil,  ztratil jsem odstup, 

ale to mi dodávalo sílu, že jsem film točil tři 

roky za málo peněz. Ekologickými tématy 

se zabývám 20 let, vnímám, kam směřuje 

naše planeta, proto jsem se pustil do zdo-

kumentování Michaelova příběhu. Nyní se 

chystám o něm natočit další film.“

Rekordní Ekofilm

Slavnostní večer moderoval Jaroslav Du-

šek, který byl průvodcem celého festivalu. 

Ekofilm letos probíhal tradičně v Čes-

kých Budějovicích a v Českém Krumlo-

vě a nově také tři dny v Třeboni. Kromě 

obvyklých festivalových center (v Čes-

kých Budějovicích v kině Kotva a na Pří-

rodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, 

v Českém Krumlově v Městském divadle 

a v sálech Prelatury) jste jej mohli navští-

vit i na dalších místech (například v česko-

budějovickém Domě knihy Kanzelsberger, 

v Solnici, klubu Velbloud, českokrumlov-

ském kině J&K aj.). 

Kinobus jezdil po jihočeských městech. 

Školáci v Chotovinách, v Plané nad Lužni-

cí, Veselí nad Lužnicí, Ledenici a v Kaplici 

tak mohli vidět některé snímky letošní pře-

bohaté nabídky. 

Do soutěže MFF Ekofilm byl letos přihlá-

šen rekordní počet filmů – 225 snímků ze 

40 zemí světa. Do vlastní soutěže postou-

pilo 53 vybraných filmů, které hodnotila 

šestičlenná mezinárodní porota ve složení: 

režisérka Alena Činčerová, architekt Vlado 

Milunić, režisér Michael Havas, režisér Ilja 

Ruppeldt (Nový Zéland), režisér Steve Lich-

tag a dramaturg Jacgues Génot (Francie).  

Rekordní byla letos i návštěvnost Ekofil-

mu. Návštěvníků všech věkových katego-

rií přišlo celkem na 8 tisíc. 

Ekofilm 2009: 
Velkou cenu získal
Architekt odpadu
V sobotu 10. října proběhl v Městském divadle v Českém Krumlově slavnostní večer s 
předáváním cen 35. ročníku MFF Ekofilm. Ceny byly uděleny ve 13 kategoriích. Velkou 
cenu Ekofilmu a současně cenu diváků získal film anglického režiséra Olivera Hodge 
Architekt odpadu. 

35. ročník Ekofilmu oficiálně zahájil film 

Čas hlupáků.

Režisér Oliver Hodge přebírá Velkou cenu Ekofilmu za svůj snímek 

Architekt odpadu. 
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Za rok opět nashledanou

Hlavním tématem Ekofilmu byly klima-

tické změny a jejich souvislosti. 

Půlkulatý 35. ročník nabídl vedle fil-

mů, besed, seminářů, workshopů, vý-

stav a divadelních představení i řadu no-

vinek. Vedle zmíněného Kinobusu byla 

hlavní novinkou Ekofilmu změna vizuál-

ní podoby festivalu včetně nového loga 

a znělky. Program nově nabízel řadu do-

provodných koncertů, zahajovací cyklojíz-

du, Road show Nadace Partnerství, před-

stavení projektu Velká výzva Hnutí Duha, 

návštěvu muzea Fotoateliér Seidl, jízdu 

na koloběžce z Kletě do Českého Krum-

lova, setkání tvůrců filmu Postřižiny po 30 

letech a další akce.

Ekofilm by se nemohl uskutečnit bez 

spoluvyhlašovatelů a řady finančních, me-

diálních partnerů a dalších partnerů, jimž 

organizátoři děkují za podporu.

36. ročník Ekofilmu se bude konat 

od 4. do 10. října 2010. Nenechte si ho 

ujít!

Vše o festivalu najdete na internetových 

stránkách www.ekofilm.cz.

Veronika Dušková, tisková mluvčí MFF 
Ekofilm, upraveno (red)

Ekofilm letos získal novou vizuální identitu. Foto 

Libor Sváček

NOVÝ DESIGN EKOFILMU 

Ekofilm letos získal i nové logo a festivalový design, včetně po-

doby webových stránek. Grafické proměny se jako vítězka sou-

těže ujala mladá výtvarnice Věra Marešová.

„Při tvorbě nového loga jsem vycházela z názvu ekofilm, zvo-

lila jsem přístup, který bude pracovat se samotným nápisem 

EKO“, říká Věra Marešová a dodává: „Dále začaly vznikat růz-

né varianty s písmeny EKO. Po dlouhé hře a tvoření několika 

variant vznikl piktogram – kytka, která je samotným nápisem 

EKO. Symbol – kytka je jednoznačně čitelná a nezaměnitelná 

ve vztahu s obsahem a zaměřením festivalu, je výrazná – emo-

tivní a tvárná.“

Věra Marešová je absolventka Střední školy uměleckých řeme-

sel Brno a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Ateliéru 

grafického designu a vizuální komunikace. Ve své prozatím krát-

ké profesionální kariéře na sebe již upozornila několika význam-

nými úspěšnými pracemi. 

Veronika Dušková, tisková mluvčí MFF Ekofilm, upraveno (red)

Ministr životního prostředí 

Ladislav Miko a moderátor 

festivalu Jaroslav Dušek zahajují 

výstavy Švýcarskem po stopách 

změny klimatu a Prima

klima ve foyer Přírodovědecké 

fakulty Jihočeské univerzity.

Staré a nové logo Ekofilmu.
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FILMY OCENĚNÉ NA EKOFILMU 2009

Velká cena Ekofi lmu 2009

 – Architekt odpadu (Velká Británie)

Zvláštní cena mezinárodní poroty

 – Požehnaný hnůj – neobyčejný příběh hovínka (Francie)

Cena v kategorii publicistika, zpravodajství

 – Komu patří moře? Zápas o poslední zdroje (Německo)

Cena v kategorii dokument

 – Afghánské ženy za volantem (Slovensko)

Cena v kategorii vědecký, vzdělávací pořad

 – Akrobati ve vzduchu – fantastické dovednosti ptáků (Německo)

Cena v kategorii volná tvorba

 – Evropské pexeso (ČR)

Cena vyhlašovatele – MŽP

 – Marťan spasitel (ČR)

Cena vyhlašovatele – občanského sdružení Ekofi lm 

 – Monsanto, váš velký bratr v podnikání (Francie, Kanada, Německo)

Cena vyhlašovatele – statutárního města České Budějovice 

– Ekozločiny: zabijáci ozónu (Německo)

Cena vyhlašovatele – města Český Krumlov

 – Natura bohemica (ČR)

Cena vyhlašovatele – Jihočeského kraje

 – Bhútán – hledání štěstí (Slovensko)

Cena studentské poroty

 – Slzy Konga (ČR)

Zdroj: Ekofi lm 
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Dotace pro
vodohospodářské projekty
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky 
vyhlásily již XIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti budou přijímány
od 2. listopadu 2009 do 5. ledna 2010.

V
ýzva je určena pro projekty ve-

doucí ke snížení znečištění vod 

z komunálních zdrojů a zlepšení 

jakosti pitné vody a byla zařaze-

na do harmonogramu výzev na jaře tohoto 

roku jako jeden z protikrizových instrumen-

tů v Operačním programu Životní prostředí.

Dotace jsou určeny pro projekty zamě-

řené na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu 

stokových systémů sloužících veřejné potře-

bě a dále na výstavbu, rekonstrukci a inten-

zifikaci centrálních čistíren odpadních vod 

nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného 

čištění v aglomeracích pod 2000 ekvivalent-

ních obyvatel, které se nachází v zemích vy-

žadujících zvláštní ochranu, tj. národní par-

ky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 

ochranných pásem, lokality soustavy Natu-

ra 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, 

ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

a zdrojů přírodních minerálních vod, chráně-

né oblasti přirozené akumulace vod (CHO-

PAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny v 

souladu s platnými předpisy ČR i EU. 

Dále o podporu mohou žádat zájemci 

s projekty zaměřenými na výstavbu, rekon-

strukci a intenzifikaci úpraven vody, zdro-

jů pitné vody a přivaděčů zásobujících více 

než 2 000 obyvatel a výstavbu a dostavbu 

rozvodných sítí pitné vody a souvisejících 

objektů sloužících veřejné potřebě v ob-

cích nad 2 000 obyvatel. Tyto projekty bu-

dou podpořeny i v případě aglomerací pod

2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístě-

ny v územích vyžadujících zvláštní ochra-

nu. Podmínkou je, že projekt bude sou-

částí komplexního řešení zásobování vo-

dou a odvádění a čištění odpadních vod v 

těchto aglomeracích. 

Výše prostředků určená pro tuto výzvu 

dosahuje částky 8 miliard korun. Z toho 

na projekty na snížení znečištění vod je ur-

čeno 5 miliard korun a na projekty vedou-

cí ke zlepšení jakosti pitné vody 3 miliar-

dy korun. Příjem žádostí o podporu bude 

ukončen před 5. lednem 2010, pokud ob-

jem požadované dotace z prostředků EU 

dosáhne u písemně došlých žádostí dvoj-

násobek uvedené alokace. 

„Tento postup byl poprvé aplikován ve vý-

zvě na zateplování veřejných budov. Opat-

ření má přispět k menšímu počtu odmítnu-

tých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a 

větší jistotě žadatelů,“ vysvětluje opatře-

ní Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR, „finanč-

ní prostředky na schválené projekty se ta-

ké rychleji dostanou k žadatelům, což je vý-

znamné opatření v současné finanční krizi.“

Na internetových stránkách OPŽP www.

opzp.cz bude od zahájení příjmu žádostí 

zobrazeno počítadlo, které bude znázor-

ňovat objem požadované dotace u při-

jatých žádostí. V případě naplnění dané 

alokace k danému dni budou až do kon-

ce pracovní doby přijaty všechny podané 

žádosti, bez ohledu na naplnění alokace. 

Podaná žádost musí obsahovat všech-

ny požadované přílohy dle charakteru 

projektu, viz Příloha č. 1 Směrnice MŽP 

č. 5/2008. Výjimku z tohoto pravidla lze 

uplatnit u následujících příloh:

* územní rozhodnutí, stanovisko ČIŽP, od-

borný posudek AOPK nebo správy NP, 

a zde platí:

* územní rozhodnutí musí být vydáno nej-

později ke dni podání žádosti, přičemž 

k nabytí právní moci musí dojít nejpozdě-

ji do 5. 1. 2010,

* stanovisko ČIŽP, odborný posudek 

AOPK nebo správy NP musí být vydáno 

a doloženo na SFŽP nejpozději do

5. 1. 2010.

Tato výjimka se vztahuje pouze na výše 

uvedené přílohy. 

Všechny závazné dokumenty jsou k dis-

pozici na internetových stránkách OPŽP 

www.opzp.cz.

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

Japonsko
Podpisem dohody o prodeji dalších 20 

milionů emisních jednotek AAU z České re-

publiky do Japonska se 30. září 2009 uza-

vřelo téměř roční vyjednávání vedené ex-

pertním týmem Ministerstva životního pro-

středí. 

Poslední potřebnou smlouvu k provede-

ní obchodní transakce dnes v Praze po-

depsali ministr životního prostředí Ladislav 

Miko a viceprezident japonské společnos-

ti Mitsui & Co. Ken Abe. Vyjednaná cena 

jednotky AAU zůstává důvěrná, důvěrný 

je tedy nadále i celkový finanční objem té-

to transakce. 

Program Zelená úsporám 
získá další prostředky 
Česká republika prodá na základě dohod ze září a října tohoto roku další ušetřené 
emisní kredity Japonsku, Španělsku a Rakousku. 

FINANCE



13
WWW.MZP.CZ

13
WWW.MZP.CZ

Právo prodat jednotky AAU získala Čes-

ká republika díky tomu, že snížila své skle-

níkové emise k roku 2008 o zhruba 24 % 

vůči roku 1990, přičemž se v Kjótském 

protokolu zavázala k 8% snížení. „Uka-

zuje to efektivitu ekonomických nástrojů 

ochrany klimatu. Japonsko, které bylo v 

roce 1990 technologicky mnohem výš než 

Československo, mělo ke snižování emisí 

horší výchozí pozici. My jsme díky rozpadu 

socialistického hospodářství a jeho zásad-

ní změně ušetřili mnohem víc. Dnes tedy 

Japonsko přispívá k tomu, abychom emise 

mohli dále snížit. V přepočtu na obyvatele 

totiž patříme stále k nadprůměrným pro-

ducentům skleníkových plynů,“ vysvětluje 

Jan Dusík, první náměstek ministra život-

ního prostředí. 

„Zároveň v současné době jednáme 

o prodeji jednotek AAU i se zájemci z řad 

dalších států a soukromých firem. Vý-

nos všech těchto obchodů bude směřo-

vat do programu Zelená úsporám,“ dodal 

Jan Dusík.

Španělsko
Smlouvu o převodu pěti milionů kjót-

ských jednotek v rámci programu Zelená 

úsporám podepsaly v říjnu Česká repub-

lika prostřednictvím Ministerstva životní-

ho prostředí a španělské Ministerstvo ži-

votního prostředí, venkova a moří. Jed-

ná se o prodej a nákup pěti milionů jed-

notek přiděleného množství (AAU) na zá-

kladě Kjótského protokolu. Dohodu po-

depsali ministr Ladislav Miko a státní ta-

jemnice pro změny klimatu Teresa Ribe-

ra Rodriguez.

Česká republika má na prodej k dispo-

zici celkem 100 milionů jednotek přiděle-

ného množství (včetně těch, které již pro-

dala) a smlouva se Španělskem je již čtvr-

tou dohodou o nákupu jednotek přiděle-

ného množství (na začátku roku 2009 po-

depsala Česká republika smlouvy s Orga-

nizací pro rozvoj nových energetických a 

průmyslových technologií a na podzim ro-

ku 2009 se společností Mitsui & Co., Ltd 

a s Rakouskem). V roce 2007 se rozhod-

la účastnit se mezinárodního obchodová-

ní s emisemi a v roce 2008 přijala obec-

ný rámcový zákon, který toto obchodo-

vání upravuje.

Pro Španělsko je to třetí transakce toho-

to typu poté, co vloni podepsalo smlou-

vu s Maďarskem a v září 2008 s Lotyš-

skem. Jedná se o součást snahy o to, aby 

se z mezinárodního obchodování s emise-

mi stal doplňkový flexibilní mechanismus, 

pomocí něhož budou moci strany uvede-

né v příloze I Kjótského protokolu splnit 

stanovené cíle.

Rakousko
Také ve Vídni v říjnu podepsal minis-

tr životního prostředí Ladislav Miko se 

svým rakouským spolkovým kolegou Ni-

kolausem Berlakovichem dohodu o pro-

deji kjótských kreditů – dalších 3,5 milio-

nu jednotek AAU. 

„Další prostředky tak získal program 

Zelená úsporám, zaměřený na instalace 

obnovitelných zdrojů energie a investi-

ce do energetických úspor v domácnos-

tech,“ řekl ministr životního prostředí 

Ladislav Miko. „Zájem o program v po-

sledních týdnech razantně roste. V září 

jsem podepsal rozhodnutí o dotaci pro 

prvních 107 žadatelů v celkové výši 15 

milionů korun. V nejbližších dnech do-

stanu na stůl dalších zhruba 400 žádostí 

za celkem 50 milionů korun a další stov-

ky žádostí zpracovává SFŽP,“ dodal mi-

nistr.

Pravidla obchodu s emisními 
kredity

Stejně jako v předchozích dvou přípa-

dech uzavřených smluv, i v případě čes-

ko-rakouské dohody zůstává vyjednaná 

cena jednotky AAU i celkový finanční ob-

jem nadále důvěrné. Nevyužité právo vy-

pouštět emise skleníkových plynů díky to-

mu může ve formě jednotek AAU prodat 

ostatním státům.

Prodej jednotek AAU má svá přísná 

pravidla. Výnosy za prodané kredity, kte-

ré země získají od států, kterým se neda-

ří Kjótský protokol plnit, musí prodávají-

cí země využít výhradně na speciální pro-

gramy, které snižují emise skleníkových 

plynů. Za vypuštěné emise v jedné zemi 

se tedy snižují emise skleníkových plynů 

v jiné zemi.

Podle zákona o podmínkách obcho-

dování s povolenkami na emise sklení-

kových plynů nakládá s jednotkami AAU 

Ministerstvo životního prostředí a výno-

sy z prodeje jednotek AAU jsou příjmem 

Státního fondu životního prostředí, který 

je investuje výhradně do programu Zele-

ná úsporám.

Ze všech letošních čtyř podepsaných 

transakcí získala Česká republika pro pro-

gram Zelená úsporám již 16,8 miliardy ko-

run, z čehož 13 miliard bude mít program 

na svých účtech ještě letos.

 Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP, 
upraveno (red)

JEDNOTKA AAU 

AAU je jednotka v rámci Kjótské-

ho protokolu, která představuje ob-

chodovatelné právo státu vypus-

tit do ovzduší jednu tunu CO2 v ob-

dobí 2008 – 2012. Přebytek svých 

jednotek může země, která sníži-

la emise víc, než se v Kjótském pro-

tokolu zavázala, prodat prostřednic-

tvím jednotek přiděleného množ-

ství – AAU (Assigned Amount Unit). 

Rozdíl mezi emisními kredity (jednot-

kami AAU) a emisními povolenkami: 

Často dochází k záměně povolenek 

s kredity. S emisními povolenkami se 

obchoduje v rámci evropského systé-

mu emisního obchodování (EU ETS) a 

obchodují s nimi jednotliví znečišťova-

telé, tedy podniky. Od roku 2013 pře-

stanou být firmám přidělovány zdar-

ma a budou si je muset nakupovat rov-

nou v aukcích. Emisní kredity (jednotky 

AAU) jsou součástí mechanismů Kjót-

ského protokolu, v jehož rámci ČR mu-

sela celkově snížit produkci skleníko-

vých emisí o 8 % vůči roku 1990. ČR 

aktuálně produkuje o 24 % méně skle-

níkových emisí než v roce 1990. Tento 

rozdíl (24 – 8 %) může republika pro-

dat, v podobě tzv. AAU jednotek ne-

boli emisních kreditů, zemím, kterým 

se Kjótský protokol plnit nedaří.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové dotační řízení pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnos-

ti pro rok 2010 – koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny. Uzávěrka pro příjem žádostí je 7. prosince 2009. 

Bližší informace a formuláře najdete na www.mzp.cz.

Zdroj: MŽP

Výběrové dotační řízení MŽP pro rok 2010

FINANCE
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Cena ministra
životního prostředí 
Tradiční ocenění významným osobnostem v oblasti ochrany a péče o životní prostředí – 
Ceny ministra životního prostředí – předal ministr Ladislav Miko 3. října v Divadle Járy 
Cimrmana. Letošní ročník udělování cen přinesl novinky – ministr Miko se rozhodl 
zvláštním uznáním ocenit také významné publikace, které vyšly v poslední době,
a tým českého předsednictví EU v oblasti životního prostředí.

Ministerská povinnost 
z nejpříjemnějších

„Každoroční udělování Cen ministra život-

ního prostředí patří mezi příjemné minis-

terské povinnosti. Je to šance veřejně vy-

zdvihnout a ocenit ty, za nimiž je obrov-

ský kus práce pro českou i evropskou příro-

du a životní prostředí. Často jde o lidi, kte-

ří nejsou žádnými veřejně známými celeb-

ritami, i když by si to velmi zasloužili. Snad 

o to ale ani nestojí, protože se celý život vě-

nují raději své práci. I za to si ocenění i tu 

chvíli na piedestalu zaslouží,“ předeslal mi-

nistr Ladislav Miko.

Historicky poprvé se předávání Cen mi-

nistra životního prostředí zúčastnil předse-

da Vlády ČR Jan Fischer. Přišla také minis-

tryně školství, mládeže a tělovýchovy Mi-

roslava Kopicová, ministryně spravedlnos-

ti Daniela Kovářová, ministr pro evropské 

záležitosti Štefan Füle, bývalí ministři život-

ního prostředí Martin Bursík a Libor Amb-

rozek, místopředseda Poslanecké sněmov-

ny Jan Kasal a další poslanci, senátoři a jiné 

osobnosti veřejného života. 

Určitě večera stráveného v žižkovském 

divadle nelitovali, stejně jako všichni dal-

ší hosté. Ceremoniál neformálně modero-

val herec Petr Vacek, který vztah k život-

nímu prostředí jasně vyjádřil již před lety 

svou činností v Greenpeace. Rovnocenným 

partnerem mu byl se svým příjemným slov-

ním projevem a vtipem hostitel – ministr 

Ladislav Miko. Upřímný potlesk hostů pat-

řil i slovům premiéra Jana Fischera a samo-

zřejmě všem oceněným. Ti s železnou pra-

videlností skromně poukazovali na zásluhy 

svých spolupracovníků a dalších lidí, bez je-

jichž podpory by v té chvíli nepřebírali cenu 

z rukou ministra. 

Premiérovo vyznání

Předseda české vlády Jan Fischer pozvání 

na tento večer přijal rád. 

„Jsem hluboce přesvědčen, že v sou-

časné době už snad všichni víme a jsme, 

snad až na největší zatvrzelce, schopni si 

připustit, že udržitelný rozvoj tvoří tři pilí-

ře – ekonomický, sociální a ekologický,“ ře-

kl premiér na samý úvod. Za složitější pro-

blém ovšem označil praktické hledání ces-

ty k rovnováze. 

„Jsem velice rád, že se do sestavy oce-

něných dostávají ti, kteří mají lví podíl 

na úspěšném českém předsednictví prá-

vě v této oblasti. Budeme oceňovat ta-

ké osobnosti, které přispěly mimořádně 

k tvorbě a vylepšování životního prostře-

dí... Nesmírně rád jsem, že mezi nimi na-

šla místo osobnost, které si mimořádně vá-

žím, a to je Josef Vavroušek. Měl jsem tu 

čest potkat ho, když jsem za svého někdej-

šího šéfa federálního statistického úřadu 

navštěvoval schůze vlády a tam jsem vedle 

Josefa Vavrouška sedával. Našli jsme k so-

bě pevný a dobrý vztah a na diskuse s ním 

vzpomínám s láskou. Byl nesmírně inspi-

rující. Škoda, že Josef Vavroušek už si ce-

nu nemůže převzít osobně,“ uvedl premi-

ér Fischer. 

Čestná uznání za významné 
počiny

Ladislav Miko se rozhodl existující Cenu 

ministra životního prostředí rozšířit o ka-

tegorii udělovanou jako zvláštní uznání 

za významný počin. „Konkrétní výběr je 

hodně ovlivněn tím, co jsem měl možnost 

za posledních asi pět let číst, vidět nebo 

používat ve své práci,“ zdůvodnil minis-

tr, „a musím říci, že v české kotlině se rodí 

řada velmi významných a z mého pohle-

du často i přelomových děl, která ovlivňu-

jí další vývoj v oblasti životního prostředí. 

Mám za to, že je správné tato díla ocenit.“ 

Moderátor Petr Vacek upozornil, že 

čestná uznání nejsou vytištěna na běž-

ném papíru, nýbrž na papíru s certifiká-

tem FSC. Co to znamená? „Je ze dřeva 

stromů, které vyrostou v lese, o který se 

pečovalo ekologicky,“ vysvětlil ministr Mi-

ko. Jako další ekologickou pozornost si 

všichni ocenění odnesli solární nabíječku 

mobilního telefonu. 

DVD o ochraně přírody a kniha 
o Českém Švýcarsku

První zvláštní uznání udělil ministr Zdeň-

ku Patzeltovi a Václavu Sojkovi za multi-

mediální DVD Ochrana přírody a krajiny 

v České republice a za spoluautorství pub-

likace Národní park České Švýcarsko.

Reprezentativní fotografická publikace 

České Švýcarsko již dříve získala dvě vý-

znamná ocenění – v soutěžích Nejkrás-

nější česká kniha roku 2003 a Fotografic-

ká publikace roku 2004. Ministr životního 

prostředí svým oceněním vyzdvihl přírodo-

vědnou hodnotu publikace.

DVD Ochrana přírody a krajiny v Čes-

ké republice podává komplexní souhrn in-

formací o národních parcích, chráněných 

krajinných oblastech, přírodních rezerva-

cích i národních přírodních památkách. 

Obsahuje na 2 400 fotografií a 29 map 

od několika autorů, výukové snímky a film 

Natura Bohemica

Louky Bílých Karpat

Poté pozval Ladislav Miko na pódium 

specialistku na české orchideje Ivanu Jon-

gepierovou, kterou ocenil jako editorku 

knihy Louky Bílých Karpat. 

„Celá řada zahraničních specialistů 

z celé Evropy jezdí do Bílých Karpat dí-

vat se, jak se má pečovat o louky, na kte-

rých rostou orchideje. Přijeďte se podívat 

v květnu nebo v červnu, jsou jich tam de-

sítky druhů,“ jako očitý svědek a znalec 

komentoval ministr. 

Ivana Jongepierová pracuje od roku 

1986 jako botanička pro Správu CHKO Bí-

lé Karpaty. Jejím hlavním zájmem je mana-

gement a obnova travních porostů. V po-

sledních letech je garantem odborných 

programů Českého svazu ochránců příro-

dy Obnova luk a Orchideje.

Vážky České republiky

„Je to publikace velice zvláštní – Váž-

ky České republiky,“ uvedl ministr další 

oceněné dílo a přiblížil jeho význam: „Dva 

hlavní autoři Aleš Dolný a Dan Bárta v ní 

přišli s velmi dobrým a v evropském kon-

textu nevídaně komplexním a obsažným 

dílem o vážkách. Dan Bárta vymyslel zcela 

novou metodu zobrazování vážek, se kte-

rou mě seznámil. Je to metoda skenová-

TÉMA
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ní vážek. Vážka se dá do skeneru, oskenu-

je se, pak se pustí a letí pryč...“ Sálem se 

nesl potlesk.

Aleš Dolný působí jako odborný asistent 

na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univer-

zity v Ostravě, kde přednáší obecnou ekolo-

gii, ochranu přírody a hydrobiologii. Zabývá 

se ekologií, faunistikou a ochranou vážek. 

Dana Bártu jako zpěváka a muzikanta 

zná každý. Známo je i to, že se amatérsky 

zabývá fotografováním vážek. Ale málo-

kdo tušil, než to při předávání ceny pro-

zradil moderátor, že je po něm pojmeno-

váno šídlo Gynacantha bartai.

Voda pro ozdravení klimatu

Následující čestné uznání obdržela pu-

blikace s názvem: Voda pre ozdravenie 

klímy – Nová vodná paradigma. Spolupra-

covali na ní autoři z České i Slovenské re-

publiky: Jan Pokorný, Juraj Kohutiar, Mar-

tin Kováč, Michal Kravčík a Eugen Tóth.

Ladislav Miko o této volbě řekl: „Ta-

to knížka totiž říká, že si zaviňujeme ce-

lou řadu negativních dopadů a klimatické 

změny bezprostředně sami tím, jak jedná-

me s vodou a s vodním cyklem v naší kraji-

ně. A taky dává praktické návody, co s tím 

dělat. Myslím si, že to je věc, která v sou-

časné době, kdy se musíme na klimatic-

kou změnu adaptovat, má obrovský vý-

znam, a proto si zaslouží ocenění.“

Krajina a revoluce

Čestné uznání za publikaci Krajina a re-

voluce – Významné přelomy ve vývoji kul-

turní krajiny českých zemí patří Jiřímu Sád-

lovi, Dagmar Dreslerové, Václavu Cílkovi, 

Pavlu Hájkovi a Petru Pokornému.

„Jak je to malinká knížečka, o to zají-

mavější je její obsah,“ uvedl ministr. „Při-

náší zcela netradiční pohled na to, jak se 

za posledních 10 000 let vyvíjela naše kra-

jina, naše ekosystémy. Když jsem ji četl, 

chvilkami jsem si říkal: Co nás to vlastně 

učili? Je tam řada věcí, o kterých je třeba si 

říct, že asi byly jinak, než jsme se dověděli 

ve škole. Důvodem je především, že věda 

a ekosystémový výzkum postupují. Knížka 

dává i řadu návodů, jak se starat o ekosys-

témy v České republice.“ 

Jiří Sádlo při poděkování vyjádřil svou 

vděčnost „všem, kteří nějakým způsobem 

přispěli k tomu, aby tento stát fungoval 

normálním způsobem a aby nejenom vě-

da, nejenom akademie věd, ale i školství, 

kultura a další obory činnosti nebyly vytu-

nelované...“

Tým českého předsednictví

Ke společnému předání následující-

ho čestného uznání Ladislav Miko pozval 

na pódium svého předchůdce Martina 

Bursíka a vysvětlil: 

„Rozhodl jsem se ocenit – což nebývá 

zvykem – pracovníky vlastního minister-

stva... Chci tak vyjádřit uznání týmu čes-

kého předsednictví, který pracoval v ob-

lasti životního prostředí v době, kdy Česká 

republika byla v předsednictví EU, za vyni-

kající výsledky a za dokonalou práci, kte-

rou ocenila celá Evropa.“ 

Za tým přišla cenu převzít jeho vedou-

cí Veronika Hunt Šafránková, ředitelka od-

boru Evropské unie.

Martin Bursík, který měl stejnou mož-

nost poznat práci tohoto týmu, prozradil, 

co mnozí netušili: „Tohle je mimořádně 

milá příležitost, děkuji panu ministrovi, že 

si vzpomněl. Veronika Šafránková je sku-

tečně ojedinělou osobou. Dokázala fan-

tastickým způsobem motivovat celý tým... 

U Veroniky je ještě jedna věc výjimečná. 

Ona krátce před začátkem předsednictví 

porodila syna Tomáše, byla doma půl roku 

a vrátila se zpátky... Měla ohromnou pod-

poru manžela Jamese Hunta, který se me-

zitím stal hlavním vyjednavačem ochrany 

klimatu za Českou republiku. Takže tento 

pár byl asi vůbec nejvýkonnějším párem 

českého předsednictví.“

Poděkování z úst Veroniky Šafránkové za-

znělo podle očekávání – vstřícně a skromně: 

„...ač cenu přijímám já, patří úplně 

všem, kteří se na českém předsednictví 

za životní prostředí podíleli. Byl to tým asi 

80 lidí, kteří opravdu hodně intenzivně 

pracovali a vyvinuli maximální úsilí, a ne-

jen pracovní, ale i osobní. Ze zkušenosti 

za těch deset let, co na ministerstvu půso-

bím, mohu říct, že bylo opravdu potěšení 

pracovat s tímto týmem, který se tak úzce 

a nezištně na předsednictví podílel... Dík 

patří úplně všem, včetně našich meziná-

rodních kolegů. Osobně moc děkuji za tu 

krásnou zkušenost.“

 

Podnikání s ekologickými 
ohledy

Následovaly tradiční Ceny ministra za ce-

loživotní práci pro životní prostředí. 

Tomáši Jelínkovi předal ministr Miko oce-

nění se slovy: „Pan Tomáš Jelínek je gene-

rální ředitel závodu Tebas, který je jednič-

kou v oblasti ekologie mezi českými výrobci 

barev. Pravděpodobně budete hned vědět, 

jakmile řeknu název: Balakryl. Nevím, jestli je 

tu někdo, kdo ještě Balakrylem nenatíral, já 

mockrát. Balakryl byl jeden z prvních výrob-

ků, které získaly ocenění Ekologicky šetrný 

výrobek – jako první nátěrová hmota a cel-

kově druhý produkt úplně ze všech. Od té 

doby dlouhodobě tato firma naplňuje před-

stavy o ekologicky šetrném programu.“

Tomáš Jelínek svěřil publiku v žižkov-

ském divadle: „Máte před sebou člověka, 

o kterém by se mohlo říct, že se obrátil, 

jako třeba Ferdyš Pištora. Naše firma ješ-

tě v 80. letech a dávno předtím vyráběla 

nátěrové hmoty, které obsahovaly padesát 

i více procent rozpouštědel. Podíleli jsme 

se tedy i na znečišťování životního prostře-

dí. Ale v 80. letech jsme se vydali cestou 

prosadit na našem trhu vodou ředitelné 

nátěrové hmoty, které rozpouštědla neob-

sahují. Za ta léta, kdy se o to pokoušíme, 

jsme naše prostředí ušetřili velkého množ-

ství škodlivých látek. A já doufám, že jsme 

byli i dobrým příkladem, protože konku-

rence nám samozřejmě roste a do vodou 

ředitelných barev se u nás pouští stále ví-

ce a více lidí. Za cenu ministra jsem velice 

vděčný, mám z ní velikou radost, ale sa-

mozřejmě ji beru jako uznání pro celý náš 

kolektiv, pro celou naši firmu, patří i všem 

našim zaměstnancům.“ 

Čech, který objevil pramen 
Amazonky

Bohumír Janský je vedoucí katedry fy-

zické geografie a geoekologie na Přírodo-

vědecké fakultě UK. Ve výzkumu se za-

měřuje na hydrografii, limnologii, ochra-

nu vod před znečištěním a analýzu riziko-

vých přírodních procesů. 

„Setkal jsem se s ním několikrát,“ ře-

kl ministr Miko, „poprvé, když jsem na té 

fakultě studoval, potom v řadě vědec-

kých článků. A nakonec v jednom člán-

ku ve Vesmíru, který říkal: Český geograf 

objevil pramen Amazonky. To je zajíma-

vé – skutečně nebylo jasné, který pramen 

Amazonky je ten pravý a pan Janský se vy-

dal do Jižní Ameriky, do And, pěšky k pra-

menu došel a potvrdil ho. Cenu mu udělu-

ji za to, ale i za mnoho další práce.“

Cenu za Bohumíra Janského převzala 

jeho manželka, protože proslavený čes-

ký geograf právě byl – jak jinak – v Peru 

na dalším projektu.  

Život s rysy, noci pod orlími 
hnízdy

Miloš Majda pracuje jako strážce Sprá-

vy Národního parku Malá Fatra, je spolu-

zakladatel neziskové organizace Ochrana 

karpatskej divočiny. 

„Ochrana přírody bez vědy, bez zákonů 

a dalších věcí není možná,“ uvedl minis-

tr Miko, „ale to všechno by bylo k ničemu, 

kdyby nebylo lidí, kteří ochranu přírody dě-

lají v praxi. Miloš Majda je člověk, který pro-

spal desítky, nebo možná stovky nocí pod 

orlími hnízdy na Slovensku, kde je chránil 

před vykradači hnízd. Také by mohl napsat 

paralelu knížky Můj život se lvy, jen by to by-

lo – můj život s rysy, protože se stará o ná-

vrat rysů do slovenské přírody, učí je lovit, 

učí je žít v divočině a snaží se, aby přežili dé-

„
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le než do prvního setkání s myslivcem. Mys-

lím si, že je představitelem velké skupiny lidí, 

kteří prakticky v terénu u nás i na Slovensku 

přírodu chrání a bez nichž bychom výsled-

ků sebelepších politik a sebelepších nápadů 

nemohli dosáhnout,“ vysvětlil ministr Miko 

důvody, proč ocenil Miloše Majdu.

Z Nizozemce poctivým 
Moravákem a ochranářem

Jan Willem Jongepier je odborníkem 

na botaniku a mykologii a letošní cenu 

ministra obdržel za celoživotní práci pro 

životní prostředí. 

„Jeho jméno dobře znají v Bílých Karpa-

tech. Přišel do České republiky už hodně 

dávno z Nizozemí. A stal se poctivým Mo-

ravákem,“ vysvětlil ministr Miko. „V oko-

lí Hodonína, Veselí, prostě na jižní Moravě, 

rozvinul celou řadu aktivit, zejména ekolo-

gického vzdělávání, vzdělávání veřejnosti a 

konkrétních akcí pro ochranu přírody.“

Jan Willem Jongepier své poděkování 

pronesl v bezvadné češtině – jak by také ne, 

vždyť v současnosti také učí na střední škole.

Zeširoka kolem vody a rostlin

Na pódium se vrátil Jan Pokorný, kte-

rý společně s ostatními autory již pře-

vzal čestné uznání za publikaci Voda pre 

ozdravenie klímy. 

Odborný záběr jeho činnosti je širo-

ký: fotosyntéza vodních rostlin, vývoj 

metod měření fotosyntézy a koncen-

trace kyslíku ve vodě; úloha vodních 

rostlin v chemismu vody; vývoj vodních 

nádrží, eutrofizace, ozdravění vodních 

nádrží – snižování vnitřní a vnější zátě-

že; produkce rostlin, účinnost vázání 

sluneční energie do biomasy; ekologie 

mokřadů, úloha vody a rostlin v distri-

buci sluneční energie a transportu ži-

vin v krajině; význam vody a rostlin pro 

místní klima... 

Bavorský les má náskok

Mezinárodní charakter letošního předá-

vání Cen ministra životního prostředí Čes-

ké republiky se vzápětí rozšířil na další 

národnost. Dalším laureátem se stal Karl 

Friedrich Sinner, ředitel Národního parku 

Bavorský les.  

Pan Sinner je velkým podporovatelem 

bezzásahového režimu v prvních zónách 

národních parků. Ocenění českým minis-

trem životního prostředí považuje za mi-

mořádnou čest a bere ho zároveň jako 

ocenění práce mnoha lidí, kteří působí 

v národních parcích Bavorský les a Šu-

mava. Karl Sinner zdůraznil, že spoluprá-

ce při ochraně tak krásného kusu příro-

dy, jako je Šumava a Bavorský les, umož-

ňuje lidem z obou zemí více se vzájem-

ně přiblížit, poznat a tím pádem udělat 

také mnoho pro dobré společné soužití 

v Evropě.

Ladislav Miko soudí: „Inspirace nebo 

motivace z Bavorského lesa vyplývá pře-

devším z toho, že na Šumavě řešíme, ja-

kým způsobem dlouhodobě přistupo-

vat k ochraně přírody. A Bavorský les má 

před námi náskok a ukazuje nám, jakým 

způsobem se dá v tomto typu národní-

ho parku hospodařit tak, aby přinášel ra-

dost všem.“ 

Ten, jehož dobře znají ve světě

Možná překvapením pro někoho by-

lo, když zaznělo jméno dalšího oceněné-

ho – Josef Vavroušek, in memoriam. Pře-

kvapení proto, že tato mimořádná osob-

nost dosud Cenu ministra životního pro-

středí nedostala. 

„Josef Vavroušek, první polistopadový 

ministr životního prostředí, měl neskuteč-

né charisma a dokázal myšlenku ochra-

ny životního prostředí prezentovat způso-

bem, kterému každý rozuměl – to bychom 

se mohli mnozí učit. Nastartoval moderní 

českou legislativu v oblasti životního pro-

středí. Je mi samozřejmě velmi líto, že ne-

může cenu převzít sám,“ řekl ministr a po-

zval na pódium manželku oceněného Evu 

Vavrouškovou. 

„Na svých cestách v zahraničí, kde pra-

cuji pro Evropskou komisi, na řadě míst 

světa, když na fórech životního prostře-

dí mluvím o tom, odkud jsem – z České 

republiky – se velmi často ozve: Dobříš, 

Dobříš, Vavroušek! Josef Vavroušek totiž 

nastartoval to, čemu se dodnes říká dob-

říšský proces, na který jsme my dokonce 

možná trochu zapomněli, ale který ve svě-

tě a v Evropě stále žije, a myslím, že to 

je samo o sobě také ocenění Josefa Va-

vrouška.“ 

Díky tomuto Vavrouškem založenému 

procesu spolupráce s názvem Životní pro-

středí pro Evropu v rámci Evropské hos-

podářské komise OSN vznikla i Aarhus-

ká úmluva o svobodném přístupu k in-

formacím a účasti na rozhodování ve vě-

cech životního prostředí, protokol o regis-

trech znečišťujících látek (PRTR Protokol) 

či Úmluva o ochraně Karpat. Na počest 

65. výročí narození J. Vavrouška nyní vy-

dává MŽP knihu Životní prostředí pro Ev-

ropu: úspěchy a výzvy.

Síň slávy

Vyvrcholení slavnostního předávání cen 

předznamenal moderátor Petr Vacek: 

„Kdyby toto bylo předávání hudeb-

ních cen, tak by se asi následující kate-

gorie jmenovala Síň slávy. Jaký bychom, 

pane ministře, našli ekologický ekviva-

lent?“

Ladislav Miko: „Snad... první zóna ná-

rodního parku? Ale vážně: Pan Jan Če-

řovský je člověk, kterého každý ochranář 

v České republice zná. Je to nestor české 

ochrany přírody, nestor ekologické výcho-

vy, otec řady naučných stezek v České re-

publice, ale také jeden z našich prvních 

reprezentantů v mezinárodních ochranář-

ských organizacích, člověk, který pracuje 

pro ochranu přírody dodnes, do svých 80. 

narozenin, které letos slaví.“ Jan Čeřovský 

je i mezinárodně považovaný za jednoho 

ze zakladatelů environmentální výchovy.

Význam závěrečného předání podtr-

hl svou přítomností opět premiér Jan Fis-

cher, který poblahopřál Janu Čeřovskému 

společně s ministrem Mikem. 

Poděkování Jana Čeřovského se vyzna-

čovalo noblesou: „Vážený pane premié-

re, vážený pane ministře, dámy a páno-

vé, napadl mě citát, který řekl jeden můj 

anglický kolega právě k podobné poctě. 

Nazval ji: an overestimation of merits un-

derestimated in the past. V češtině: pře-

cenění zásluh, které byly v minulosti pod-

ceňovány. Jestli nějaké zásluhy byly, tak 

když vzpomínám na svou minulou práci, 

hlavně mě napadá to, co jsem nestihl, co 

jsem zmeškal, co jsem spletl. A za to, co 

se tak nějak povedlo, vděčím svým velmi 

mnoha učitelům, podporovatelům, spo-

lupracovníkům tu- i cizozemským a bo-

hužel je jich příliš mnoho na to, abych 

je zde mohl jmenovat. Všem jsem hlubo-

ce vděčen a neodpustím si vyjádřit i svou 

vděčnost své rodině, která mi s velkou 

trpělivostí umožňovala práci, která pro 

mne byla a dosud je vlastně nikoli pra-

cí, ale zálibou.“

Ledňáček 

Všichni ocenění už drželi ve svých ru-

kách artefakt speciálně vyrobený pro tuto 

příležitost českými skláři – ledňáčka, sym-

bol ochrany přírody, zobrazeného ve skle 

na podstavci ze severočeského syenitu. 

Vzhledem k profesionálním, tedy uvolně-

ným, vtipným, ale zároveň důstojným a 

ukázněným výkonům obou hlavních mluv-

čích – moderátora Petra Vacka a minist-

ra Ladislava Mika – zbyly ještě tři minut-

ky. Petr Vacek se tedy zajímal: „Pane mi-

nistře, když máte diplomy na FSC papíru, 

jaký papír vlastně používáte na minister-

stvu?“ Ladislav Miko ujistil přítomné, že 

recyklovaný. 

Stylové bylo i následující občerstvení: 

biomošt a biovíno. Při odchodu očividně 

převládal pocit, že takhle má vypadat slav-

nostní večer předávání Cen ministra život-

ního prostředí České republiky.

Připravila Barbora Pečová 

foto Jan Symon
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LAUREÁTI CENY MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jan Čeřovský 

Po studiích na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde získal 

i tituly CSc. a RNDr., se věnuje celý život ochraně přírody, 

především druhové a územní, zároveň i výchově k ochraně 

přírody a k péči o životní prostředí. Je uznávaným a ceněným 

členem a spolupracovníkem IUCN – Světového svazu ochrany 

přírody, spolupracovníkem UNESCO, UNEP, EUROPARC, 

ECNC a dalších mezinárodních organizací. Spoluzakladatelem 

sdružení Planta Europa, evropského akčního programu 

„Parky pro život“, jedním ze zakladatelů environmentální 

výchovy, autorem mnoha přednášek, vědeckých a odborných 

pojednání, autorem i spoluautorem knižních publikací. 

V současné době se zabývá studiem a zpracováním témat 

z historie české i mezinárodní ochrany přírody. 

Bohumír Janský 

Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde získal 

i ituly RNDr., CSc., docent, se zaměřil především na vědeckou 

dráhu v oboru hydrologie a geografie. Je zapojen do řešení 

mezinárodního projektu Labe, v rámci kterého spolupracuje 

s našimi i zahraničními hydrologickými pracovišti. Zabývá 

se i výzkumem v pramenné oblasti Amazonky na jihu 

Peru, kde vedl dvě české a jednu mezinárodní expedici. 

Od roku 2004 je zapojen do projektu zahraniční rozvojové 

pomoci v Kyrgyzstánu. V roce 2007 obdržel nejvyšší státní 

vyznamenání Peru „Za mimořádné zásluhy“, s právem 

užívat titul „Komtur“, za dlouhodobou pedagogickou 

činnost na peruánských univerzitách a za výzkum pramenů 

Amazonky. Je členem České komise UNESCO, Panamerického 

institutu pro geografii a historii, místopředsedou České 

iberoamerické společnosti, České geografické společnosti 

a Českého národního výboru pro hydrologii při UNESCO. 

V současné době pracuje jako vedoucí katedry fyzické 

geografie a geoekologie na PřF UK v Praze. 

Tomáš Jelínek 

Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické 

v Pardubicích a pozdějším studiu managementu se věnoval 

chemické výrobě a technickému rozvoji. Pracoval ve firmě Barvy 

a laky, n. p., a poté Barvy Tebas, s. r. o., kde se spolu s kolegy 

zabýval náhradou nátěrových hmot obsahujících organická 

rozpouštědla za barvy ředitelné vodou. V roce 1987 podal 

jako spoluautor patent na univerzální vodou ředitelnou barvu 

Balakryl, která poté získala od MŽP ocenění Ekologicky šetrný 

výrobek. V současné době je generálním ředitelem společnosti 

Barvy Tebas, prezidentem Asociace výrobců nátěrových hmot 

a členem představenstva Svazu chemického průmyslu. 

Jan Willem Jongepier 

Po absolvování stavebního inženýrství Technické univerzity 

v Delftu učil matematiku, fyziku a informatiku na Hogere 

Technische School ve Vlissingenu a v roce 1989 se přestěhoval 

do České republiky. Domovem se mu stala oblast Bílých Karpat, 

kde pracoval na Správě CHKO jako odborník na botaniku, 

mykologii a vzdělávání. Zabýval se analýzou biodiverzity 

v CHKO Bílé Karpaty pro stanovení nové zonace a vhodného 

managementu území, řídil Vzdělávací a informační středisko 

Bílé Karpaty, o. p. s., ve Veselí nad Moravou. Publikoval články 

v odborných časopisech v Nizozemí, Belgii a České republice, 

spolupracoval na knihách o květeně Bílých Karpat, vytvořil 

a naplnil floristickou databázi BKFLORA, podílel se na síťovém 

mapování rostlin v Nizozemí. 

Miloš Majda 

Po ukončení studia se celoživotně věnuje praktické ochraně 

přírody. Jako strážce přírody a poté pracovník Správy NP Malá 

Fatra se podílel na založení neziskové organizace Ochrana 

karpatské divočiny, na některých konkrétních projektech 

ochrany druhů jako je návrat rysa do volné přírody, ochrana 

populace medvěda hnědého, mapování hnízdící populace orla 

skalního a sokola stěhovavého. Spolupracuje i na filmových 

projektech o Vysokých Tatrách pro rakouskou ORF a filmovém 

a vědeckém projektu Návrat rysů do volné přírody. V loňském 

roce získal Čestné uznání generálního ředitele Státní ochrany 

přírody Slovenské republiky za dlouhodobou práci pro 

ochranu přírody. 

Jan Pokorný 

Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde získal 

i titul RNDr. a CSc., učil na Vysoké škole zemědělské v Praze, 

poté pracoval v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni, kde 

se věnoval vědecké činnosti v oblasti fotosyntézy vodních 

rostlin, vývoje metod měření fotosyntézy a koncentrace 

kyslíku ve vodě, úloze vodních rostlin v chemismu vody, 

vývoji vodních nádrží, eutrofizaci, ozdravění vodních nádrží, 

ekologii mokřadů, významu vody a rostlin pro místní klima. 

V roce 1997 byl jedením ze zakladatelů ENKI, o.p.s., kde je 

od loňského roku ředitelem a v letošním roce byl jmenován 

docentem na fakultě životního prostředí ČZU. 

Karl Friedrich Sinner 

Po studiu lesnictví na Mnichovské univerzitě působil 

v několika funkcích ve Státní správě lesů, od roku 1998 

vede Správu NP Bavorský les a v roce 2000 se stal vrchním 

ředitelem pro lesnictví. Je spoluautorem několika odborných 

publikací. Za své úsilí o přírodní lesnictví získal medaili 

Karla Gayera Fakulty lesnictví a řízení zdrojů Mnichovské 

technické univerzity a cenu Wilhelma Leopolda Pfeila, která 

se udělovala tehdy naposledy. Byla tím oceněna jeho úspěšná 

snaha o „stavění mostů“ mezi lesnictvím a ochranou přírody. 

Josef Vavroušek in memoriam 

Po studiích ČVUT v Praze, kde získal také titul docent 

a CSc., se zapojil do činnosti humanitní a do práce pro 

životní prostředí s ohledem na právo člověka na kvalitní život 

a přístup k informacím. Aktivně se účastnil činnosti nevládního 

ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce čs. biologické 

společnosti při ČSAV, podílel se na zakládání a činnosti Kruhu 

nezávislé inteligence a Občanského fóra. V roce 1990 byl 

jmenován náměstkem Státní komise pro vědeckotechnický 

rozvoj v oblasti životního prostředí, v červnu téhož roku 

ministrem vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro 

životní prostředí do konce volebního období v červnu 1992. 

V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou konferenci 

ministrů životního prostředí na Dobříši, vedl československou 

delegaci na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 

v Rio de Janeiro. V září 1992 inicioval založení Společnosti pro 

trvale udržitelný život a stal se jejím předsedou. Přednášel také 

na řadě vysokých škol v Čechách, na Slovensku, v Cambridge 

ve Velké Británii, v USA. Jeho publikační činnost zahrnovala 

pět knih, 40 studií a cca 150 odborných článků. Zahynul dne 

18. 3. 1995 pod lavinou ve slovenských Západních Tatrách 

ve věku 50 let spolu s dvacetiletou dcerou Petrou. 

Zdroj: MŽP

TÉMA
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Doyen české ochrany přírody a ekovýchovy Jan 

Čeřovský přebírá Cenu ministra životního prostředí 

od ministra životního prostředí Ladislava Mika

a předsedy vlády Jana Fischera.

První československý 

federální ministr 

životního prostředí 

Josef Vavroušek 

dostal Cenu ministra 

životního prostředí 

in memoriam.

Zvláštní uznání týmu českého předsednictví v Radě 

EU v oblasti životního prostředí přebírá od Martina 

Bursíka a Ladislava Mika ředitelka odboru EU MŽP 

Veronika Hunt Šafránková.

Daniel Bárta a Aleš Dolný přebírají zvláštní uznání 

za publikaci Vážky České republiky.

Generální ředitel společnosti Barvy Tebas 

Tomáš Jelínek.

Autorský tým publikace Voda pre ozdravenie klímy – 

Nová vodná paradigma. Vedle moderátor Petr Vacek.

TÉMA
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Laureát Ceny ministra životního prostředí 

Jan Pokorný.

Cenu ministra životního prostředí dostal 

také Jan Willem Jongepier.

Ředitel Správy NP Bavorský les Karl 

Friedrich Sinner.

Za publikaci Louky Bílých Karpat převzala 

zvláštní uznání hlavní editorka Ivana 

Jongepierová.

Autorský tým publikace Krajina a revoluce – Významné 

přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí Jiří Sádlo, 

Dagmar Dreslerová, Petr Pokorný a Pavel Hájek přebírá 

zvláštní uznání za svoji knihu. 

Moderátor večera Petr Vacek.

TÉMA
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Publikace Louky Bílých Karpat 
editorka Ivana Jongepierová

Louky Bílých Karpat začaly být botanicky 

objevovány před více než sto lety a staly se 

jedním z hlavních důvodů vyhlášení CHKO 

Bílé Karpaty v roce 1980. Zařazení tohoto 

území do světové sítě Biosférických rezer-

vací UNESCO v roce 1996 bylo zdůvodně-

no úzkými vztahy mezi kvalitou zdejší pří-

rody a lidskou činností. Proslulé orchidejo-

vé louky jsou totiž podmíněné jejich pravi-

delným kosením. V roce 2000 byl CHKO 

Bílé Karpaty přidělen Radou Evropy Evrop-

ský diplom chráněných území. Kniha v jed-

notlivých kapitolách seznamuje s přírod-

ními poměry a historií území, s květenou, 

zvířenou, výzkumnými projekty a návrhem 

optimálního managementu popisovaných 

společenstev. Cílem publikace je shrnutí 

poznatků a výsledků doposud provedených 

průzkumů nejen v oblasti botaniky a zoolo-

gie, ale i aplikovaného výzkumu zaměřené-

ho na optimální způsoby údržby travinoby-

linných a mokřadních porostů, včetně jejich 

obnovy. Kniha je určena především místním 

lidem a příznivcům tohoto území z ostat-

ních částí České a Slovenské republiky. 

Vydala ZO ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí 

nad Moravou za finanční podpory Minis-

terstva životního prostředí. 

DVD Ochrana přírody
a krajiny v České republice
Zdeněk Patzelt

Na DVD najdete: základní informace 

o ochraně přírody a krajiny v ČR, národ-

ní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR 

, národní přírodní rezervace a národní pří-

rodní památky v ČR, více než 2400 foto-

grafií a 29 map NP a CHKO v ČR, Příroda 

v ČR – Výuka hrou, film Natura Bohemica 

a dalších 29 krátkých filmů. 

Vydala Agentura ochrany přírody a kra-

jiny ČR ve spolupráci s Ministerstvem 

životního prostředí, Správou NP České 

Švýcarsko, Správou NP Krkonoše, Sprá-

vou NP Podyjí, Správou NP a CHKO Šuma-

va a Federací EUROPARC Česká republika. 

Publikace Národní park 
České Švýcarsko 
Zdeněk Patzelt a Václav Sojka

Reprezentativní fotografická publikace 

zachycuje krásu krajiny Národního parku 

České Švýcarsko a jeho okolí. První vydá-

ní této publikace z roku 2003 získalo oce-

nění Nejkrásnější česká kniha roku 2003 

a Fotografická publikace roku 2004. 

Vydala obecně prospěšná společnost 

České Švýcarsko. 

Publikace Krajina a revoluce – 
Významné přelomy ve vývoji 
kulturní krajiny českých zemí 
Jiří Sádlo, Petr Pokorný, Pavel Hájek, 

Dagmar Dreslerová, Václav Cílek 

O krajině v historické perspektivě se 

zatím u nás psalo většinou z hlediska člo-

věka, anebo z hlediska přírody. Texty Jiří-

ho Sádla, Petra Pokorného, Pavla Hájka, 

Dagmar Dreslerové a Václava Cílka se 

pokouší tyto přístupy propojit s cílem 

psát o krajině z hlediska krajiny. Kniha 

se umístila v TOP 10 ankety Kniha roku 

podle Lidových novin 2005. Publikace 

byla okamžitě rozebrána, dočkala se 

dotisku a nyní upraveného, rozšířené-

ho vydání. 

Vydalo nakladatelství Malá Skála. 

Publikace Voda pre ozdravenie 
klímy – Nová vodná paradigma 
Michal Kravčík, Jan Pokorný, Juraj 

Kohutiar, Martin Kováč, Eugen Tóth

Kniha se zabývá podstatou a půvo-

dem bohatství vody v krajině. Její ambi-

cí je změnit současnou praxi odvodňo-

vání velkých území, které je způsobeno 

odlesňováním, zemědělskou činností či 

kanalizováním dešťových vod v městech. 

Odvodňování krajiny znamená snížení 

odpařování, přeměnu slunečního záření 

na teplo a změnu obrovských toků ener-

gie v něm. I nepatrný pokles odpařová-

ní o 1 mm na ploše Slovenské republiky 

znamená za jediný slunečný den uvolnění 

takového množství tepla, které je srovna-

telné s celoročním výkonem všech elekt-

ráren v SR. To má dopad na oběh vody 

v krajině a růst extrémního počasí. Auto-

ři publikace vidí řešení v poměrně jed-

noduchých zásobárnách vody, které lidé 

u nás i v jiných částech světa používali po 

celá století. Sloužily k získávání nových 

zdrojů vody a často jsou totožné s pro-

tipovodňovými a protierozními opatření-

mi. Při masovém použití mohou znásobit 

množství vody využitelné pro lidi, přírodu 

i výrobu. Zároveň mohou zmírnit mikro 

a makro klimatické problémy způsobené 

odvodňováním krajiny, a tak přispět ke 

zlepšení klimatu. Kolektiv autorů z pro-

středí mimovládních organizací předklá-

dá knihu těm, kterých se jakýmkoli způ-

sobem týká hospodaření s vodními zdroji. 

A to je u institucí veřejného sektoru i sou-

kromých investorů ve větší anebo v menší 

míře každý občan. 

Publikace Vážky České republiky 
– ekologie, ochrana a rozšíření 
Aleš Dolný, Daniel Bárta et al. 

V úvodní, obecné části knihy autoři 

předkládají základní charakteristiku řádu 

vážky (Odonata), včetně informací o váž-

kách jako součásti kultury lidské spo-

lečnosti; dále popis přírodních poměrů 

České republiky vzhledem k výskytu vážek, 

historii a současnost české odonatologie 

a základy metodologie odonatologických 

výzkumů, analýzy dat a speciálních postu-

pů digitálního zobrazování živých vážek. 

Základní rozbor výsledků obsahuje údaje 

o počtu druhů, faunistické prozkouma-

nosti území ČR, časovém rozboru odona-

tologických dat, výskytu vážek podle nad-

mořské výšky a sezónní fenologii (líhnu-

tí a letové aktivitě dospělců). Zvýšenou 

pozornost autoři věnují biotopům, tedy 

prostorovému rozmístění vážek podle cha-

rakteru prostředí, jejich ochraně a ohrože-

ní a také biomonitoringu. Podrobný popis 

jednotlivých druhů vždy obsahuje údaje 

o poznávacích znacích dospělců, areá-

lu, rozšíření v ČR, nárocích na stanoviště, 

bionomii, fenologii a ohrožení. U každé-

ho druhu je uveden graf sezónní aktivity, 

údaj o distribuci v rámci nadmořské výšky, 

sítová mapa výskytu v ČR ve třech časo-

vých obdobích (před r. 1945, 1945–89, 

po r. 1989) a skeny živých vážek, přičemž 

u všech druhů je zobrazen jak samičí, tak 

i samčí jedinec při pohledu zboku a shora. 

Kniha tak obsahuje přibližně 300 skenů 

vážek a 100 snímků z přírody, včetně foto-

grafií biotopů, u základních typů prostředí 

dokonce panoramatických. 

Vydal Český svaz ochránců přírody, 

Vlašim. 

Za práci na Českém 
předsednictví v Radě EU 
tým CZ PRES MŽP

Ocenění za tým převzala ředitelka odbo-

ru EU MŽP Veronika Hunt Šafránková. 

Zdroj: MŽP

ČESTNÁ UZNÁNÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2009
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Křivoklátsko – vzácný komplex lesů, pahorků a říčního kaňonu.

S kyčelnicí ve znaku
Na území CHKO Křivoklátsko byly 

doposud pro ochranu nejvýznamnějších 

hodnot a nejzachovalejších ekosystémů 

vyhlášeny 4 národní přírodní rezerva-

ce, 16 přírodních rezervací, 5 přírodních 

památek a 43 památných stromů a jejich 

skupin. Přibližně na polovině CHKO byla 

v rámci soustavy Natura 2000 vyhlášena 

ptačí oblast a je tu navrženo a do národ-

ního seznamu zařazeno 10 evropsky 

významných lokalit.

CHKO Křivoklátsko leží v západní části 

středních Čech. Městys Křivoklát, jako střed 

oblasti, je vzdálen vzdušnou čarou zhruba 

40 km západně od centra hlavního města 

Prahy. Z hlediska správního uspořádání zasa-

huje na území dvou krajů (Středočeské-

ho a Plzeňského) a pěti okresů (Beroun, 

Kladno, Rakovník, Rokycany a Plzeň-sever). 

Zahrnuje celkem 96 katastrálních území 69 

samosprávných obcí, z nichž 57 leží přímo 

v CHKO nebo na jejím okraji. Celková rozlo-

ha CHKO činí 628 km².

Téměř celá oblast se nalézá v Křivoklát-

ské vrchovině a v severní části Plaské pahor-

katiny s výrazným podílem polopřiroze-

ných a přirozených lesů, se zastoupením 84 

druhů původních lesních dřevin a více než 

1800 druhů a poddruhů cévnatých rostlin. 

Typickou rostlinou jarní přírody Křivoklátska 

je kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphil-

los). Ve stylizované podobě jí proto používá 

Správa CHKO Křivoklátsko ve svém znaku.

Říční a vrcholový fenomén 
Páteří celého Křivoklátska je údolí střed-

ního toku řeky Berounky. Pravý břeh patří 

ke Zbirožské vrchovině, v níž leží i nej-

vyšší bod oblasti – vrch Těchovín (616 

m. n. m.), zatímco levý břeh tvoří Lánská 

pahorkatina. Nejnižším místem je hladina 

Berounky v Hýskově (217 m. n. m.). Geo-

logicky různorodé podloží spolu s širo-

kou škálou morfologických tvarů s rozdíl-

nou expozicí vytváří neobyčejné bohatství 

výrazně odlišných a jedinečných stano-

višť na malém území, z nichž mnohá jsou 

unikátní v rámci celé ČR. Nebývalý výskyt 

reliktních druhů a společenstev na Křivo-

klátsku je spojen s charakteristickým pro-

línáním říčního, vrcholového a údolního 

fenoménu a částečně fenoménu sutí.

Projevy říčního fenoménu jsou umoc-

něny specifickým klimatem oblasti, které 

je zde zvláště v zimních měsících mírně 

teplejší ve srovnání s okolním územím 

(průměrná roční teplota činí 7,5 až 8,5 

°C). Srážkové poměry na území Křivo-

klátska jsou ovlivněny okrajově zasahu-

jícím srážkovým stínem Krušných hor, 

takže roční průměrné srážky činí jen 530 

mm, z čehož na vegetační období při-

padá jen 350 mm. V průběhu vegetač-

ní sezóny se poměrně pravidelně vysky-

tují dlouhá období beze srážek, což dále 

posiluje xerotermní ráz jižně orientova-

ných svahů.

Pro vrcholový fenomén jsou charakte-

ristické otevřené plochy s minerálně slab-

šími horninami, kde na vrcholech dochá-

zí k vyplavování živin, degradaci a skele-

tizaci půdy, ústupu bylinného patra s aci-

dofilní travobylinnou vegetací. Projevuje 

se otevřeným bezlesím (zvláště na jiho-

západních temenech některých křivo-

klátských vrcholů) označovaným termí-

nem „pleše“ se společenstvy skalních 

výchozů, skeletovitých půd a teplomil-

ných trávníků.

Křivoklátsko a národní park
Území navrhovaného NP o rozloze cca 

102 km2 (16 % území CHKO) soustřeďu-

je přírodní hodnoty významné na národní 

i nadnárodní úrovni a umožňuje vyhlášení 

parku s náležitostmi a režimem zcela vyho-

vujícím požadavkům zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, i kritéri-

ím IUCN pro národní parky (kategorie II). 

Území Křivoklátska reprezentuje unikátní 

soubor organismů na úrovni druhů a popu-

lací, které v ČR nemá obdoby a v Evropě 

je zastoupeno jen velmi ojediněle. Zatímco 

vysokohorské polohy jsou na území Evro-

py dostatečně chráněny, ekosystémy pahor-

katinného stupně existují v zachovalé podo-

bě jen zcela výjimečně. Jejich udržení bylo 

možné především historickými důvody a ne 

zcela optimálními předpoklady pro hospo-

daření. Vysoce členitý reliéf s mnoha strže-

mi, inverzními roklemi a svahy nedovolu-

je ani v současné době na mnoha místech 

obvykle hospodařit. 

Výrazný říční fenomén v kombinaci 

s rychle se měnícími ekologickými pod-

mínkami (zejména výrazným střídáním 

geologického podkladu a změnou expo-

zice) je důvodem zcela ojedinělé biodiver-

zity druhů i společenstev. Hlavním moti-

vem ochrany by mělo být zachování pest-

ré mozaiky stanovišť, vázané na morfolo-

Chráněná krajinná oblast 
Křivoklátsko
Křivoklátsko bylo 
vyhlášeno chráněnou 
krajinnou oblastí dne 
24. listopadu 1978. Již 
1. března 1977 však 
bylo zahrnuto i mezi 
biosférické rezervace 
organizací UNESCO, 
a to pro své vysoké 
přírodovědné hodnoty, 
přesahující významem 
hranice státu. 

Kyčelnice devítilistá, kterou má 

CHKO Křivoklátsko ve svém znaku. 

Z DĚNÍ V REZORTU
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gické fenomény (říční, vrcholový, suťový), 

prostorově spojené s kaňonem Berounky 

a povodími jejích přítoků. Dalším význam-

ným motivem je pak zachování velké-

ho lesního komplexu v teplé pahorkati-

ně středních poloh, který velikostí nemá 

ve vnitrozemí České republiky obdoby. 

V rámci České republiky je tomuto typu 

území nejbližší NP Podyjí, který má však 

v důsledku blízkosti Panonské biogeogra-

fické oblasti řadu odlišností a liší se též 

významně menší plochou navazujícího les-

ního komplexu. 

Pro záměr vyhlášení národního parku 

je příznivá řada praktických okolností 

(např. vysoká lesnatost, genetický poten-

ciál původních druhů rostlin i živočichů, 

velký podíl pozemků ve státním vlast-

nictví, nízká hustota obyvatel a nízká 

úroveň střetu s hospodářskými aktivita-

mi). Hlavními riziky pro přírodní hodno-

ty území jsou některé postupy uplatňova-

né při hospodaření v lesích, které navzdo-

ry dílčím zlepšením nesměřují přesvěd-

čivě k dosažení přírodě blízké druho-

vé skladby a prostorové struktury, a dále 

velmi vysoké stavy některých druhů zvěře 

(jelen, sika japonský, muflon, prase divo-

ké), které prakticky znemožňují přiroze-

nou obnovu lesa a vážným způsobem 

poškozují předmět ochrany většiny bioto-

pů. Ochrana tohoto území formou národ-

ního parku může být zárukou relativ-

ně rychlého a radikálního řešení v obou 

těchto oblastech. Naopak je nutno varo-

vat před nedůsledným řešením, které 

by konzervovalo prvky současného stavu 

a vedlo tak mimo jiné k inflaci kategorie 

národní park.

RNDr. Petr Hůla, vedoucí Správy CHKO 

Křivoklátsko, foto autor

KŘIVOKLÁTSKO – ÚZEMÍ, JEHOŽ PŘÍRODNÍ HODNOTY NEMAJÍ V ČR OBDOBY

Čáp černý.Ještěrka zelená.

Národní přírodní rezervace Týřov. Břeková doubrava na svazích Vysokého vrchu.

Hlíva ústřičná na bukovém kmenu.Přástevník kostivalový patří k „naturovým“ druhům.

Z DĚNÍ V REZORTU
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Hořeček baltský.Trilobit Conocoryphe sulzeri

Přírodní památka Vraní skála je tvořená odolnými buližníky.

Vemeník dvoulistý.

Co dělat, když zaznamenám…
ÚHYN RYB, PTÁKŮ, RAKŮ ATD. V ŘECE NEBO NA RYBNÍCE?

Obraťte se na Českou inspekci životního prostředí, protože se může jednat o porušování 
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle možností je třeba zajistit důkazní materiál 
(fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby).

Nejúčinnějším způsobem podání podnětů či stížností je podání písemnou formou s přiloženou 
fotodokumentací (videozáznamem) či osobní podání přímo na pracovišti ČIŽP. Stížnost i podnět 
je možné podat také telefonicky nebo elektronicky, ale pak je vhodné dodatečně potvrdit podání 
písemně.

Seznam rostlin a živočichů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. Naleznete v prováděcí vyhlášce
č. 359/1992.

Zdroj: ČIŽP

NADMĚRNÉ OHROŽOVÁNÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ NEBO ROSTLIN, NAPŘ. TERÉNNÍMI 
ÚPRAVAMI?
NEPOVOLENÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI VE VOLNÉ PŘÍRODĚ? 
NIČENÍ PAMÁTNÉHO STROMU?
NIČENÍ JESKYNÍ? 

Z DĚNÍ V REZORTU
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Vlámské zkušenosti
Vlámsko, jinak také Flandry, je jedním ze tří regionů Belgického království. Společně se 
sousedním Nizozemskem patří k nejlidnatějším státům Evropy, ve srovnání s Českem 
mají oba státy asi třikrát větší počet obyvatel na km2. Vlámsko dokázalo přesvědčit, 
že nevýhody se mohou stát výhodami, a tak se i celá Belgie stává jednou ze zemí 
nejpokročilejších v zavádění udržitelného způsobu rozvoje. 

Systém měření udržitelného 
rozvoje města Gent

Navzdory své husté dopravní síti, kon-

centraci průmyslu a problémům s kvali-

tou ovzduší se příkladem za všechny stá-

vá město Gent se zhruba 230 tisíci obyva-

teli, které si dalo za cíl stát se udržitelným 

městem. Zdá se, že obyvatelé města jsou 

této myšlence nejen nakloněni, ale s nad-

šením se účastní různých druhů akcí pod-

porujících zdravý rozvoj města. Ekologic-

kým zahradničením nebo propagací sníže-

ní spotřeby masa tak, že na každý čtvrtek 

připadá ve městě vegetariánský den, pod-

poruje město šetrné hospodaření a využí-

vání zdrojů.  

Stát se průkopníkem ve vytváření čis-

tého a zeleného města pro kvalitní život 

svých obyvatel, i tak by se dal nazvat am-

biciózní plán Gentu být udržitelným měs-

tem. Pro svůj cíl si město zvolilo holistický 

přístup a dbá na to, aby zapojování veřej-

nosti do rozhodování a zohledňování udr-

žitelnosti ekonomické, sociální a environ-

mentální nebyla jen prázdná slova.

Zavádí a uskutečňuje například plá-

ny veřejného osvětlení na omezení svě-

telného smogu, který je dnes strašákem, 

ale zároveň předmětem nových způso-

bů plánování ve větších městech. Odváž-

ným krokem je cíl omezení produkce CO
2

o 60 % oproti roku 2003 díky obnovitel-

ným zdrojům energie, využívání pasivních 

budov a udržitelných materiálů, nízkoe-

nergetické renovace dokonce i historic-

kých budov a brownfields. Město si uvě-

domuje i nutnost podpory udržitelné spo-

třeby ve směru fair-trade a bio produktů. 

Pro udržitelnost dopravy zase stimuluje 

k využívání jízdních kol a veřejné dopra-

vy. Pro podporu výše jmenovaných úko-

lů dává Město Gent rovněž bezplatné od-

borné rady svým obyvatelům pro udržitel-

nou renovaci jejich domů, snížení spotře-

by energie a produkce odpadu, ekologic-

ké zahradničení a další. 

Zmapování účelnosti a efektivity těchto 

aktivit není pro Gent jednoduchým úko-

lem. Proto byl vytvořen ucelený systém 

měření udržitelného rozvoje města, který 

umožňuje podle objektivních kritérií zhod-

nocení každého rozvojového projektu. 

Město si je vědomo široké škály realizova-

ných projektů, přesto je nehodnotí pou-

ze jakousi „zelenou nálepkou“. Udržitel-

nost bere jako součást kvality a zaměřuje 

se na kvantifikovatelné cíle. Dává svobo-

du záměrům, ale drží se hesla „co, niko-

li jak“. Přičemž nehodnotí pouze začátek 

a konec, ale také samotný průběh jednot-

livých záměrů. Gent má přes velikou hus-

totu osídlení a špatné ovzduší v důsledku 

koncentrace průmyslu i dopravy jistě skvě-

le nastartováno k tomu stát se klimaticky 

neutrálním městem. Stanovil si jasnou de-

finici, že udržitelnost není cosi ve vzdálené 

budoucnosti, ale odpovědnost za své cho-

vání v přítomnosti. Doufejme, že Gent se 

stane jedním ze vzorů i pro česká města.

Vlámské obce adoptují 
biologické druhy

To, že udržitelnost není záležitostí pou-

ze velkých měst, dokazují další vlámské 

iniciativy. Jednou z těch atraktivnějších je 

nejvýchodnější z pěti vlámských provincií 

– provincie Limburg. V důsledku rozkvětu 

uhelného průmyslu na počátku 20. století 

se zde dnes potý-

kají s řadou pro-

blémů.

Nápravu na-

lézají mimo jiné 

v ochraně biolo-

gické rozmanitos-

ti pomocí adop-

ce biologických 

druhů. Výcho-

diskem byl kritic-

ký stav řady rost-

linných a živočiš-

ných druhů v Ev-

ropě i Belgii a cíl 

Evropské unie 

do roku 2010 za-

stavit nárůst po-

čtu ohrožených 

druhů. Cílem bylo 

zároveň propojit 

mezinárodní úroveň s konkrétními závaz-

ky na místní úrovni. Ochrana biodiverzity 

je však pro většinu obcí vzdáleným a mimo 

standardní právní úpravu ochrany přírody 

neuchopitelným konceptem. Obdobná si-

tuace je i v České republice. Vytvořením 

regionálního Červeného seznamu ohro-

žených druhů a jednoduchým konceptem 

adopce druhů vlámské obce zajistily brzy 

úspěšný výsledek. Do adopce a konkrét-

ních akcí k cíli roku 2010 se zapojilo 44 ob-

cí v provincii. Biodiverzita je zde prezento-

vána jako unikátní regionální produkt. 

Řada měst a obcí v ČR disponuje uni-

kátním přírodním dědictvím, ať už přímo 

v rámci svých administrativních katastrů či 

v blízkém zázemí. Projekt z provincie Lim-

burg by mohl inspirovat kraje v ČR, aby 

iniciovaly v rámci své působnosti podob-

né aktivity. Mohly by vést k marketingo-

vému zviditelnění obcí, měst a krajů, kte-

ré dosud berou rozsáhlá chráněná území 

jako přítěž a brzdu ekonomického rozvo-

je (např. Jihočeský kraj) či které se potýka-

jí s nedostatkem pracovních a jiných roz-

vojových příležitostí (např. Vysočina, Kar-

lovarský kraj). Nezanedbatelnou výhodou 

jsou relativně nízké (počáteční) náklady. 

Konkrétní projekty na ochranu biodiver-

zity lze financovat z různých dotačních ti-

tulů. 

Za zmínku dále stojí projekt Šachta 

neboli úspěšně revitalizovaný brownfi-

eld. Šlo o uhelný důl Zolder, kde v mi-

Historická část Gentu.

OBCE A REGIONY
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Udržitelná a klimaticky neutrální politika v Gentu.Zatravněné střechy pasivního domu ekologického centra 

města Gent

Každá ze 44 obcí zachraňuje jeden ohrožený druh.

nulosti pracovalo až 7 tisíc horníků. Důl 

byl definitivně uzavřen v roce 1992. Jed-

ná se o 60 hektarů pozemků, jejichž re-

vitalizace se zhostila místní správa. Byly 

přitom zohledněny principy udržitelného 

stavitelství. V budově bývalých hornic-

kých sprch nyní sídlí Centrum udržitel-

ného stavitelství, které bylo po komplet-

ní renovaci otevřeno v roce 2002. Byl za-

chován a opraven skelet (plášť) budovy, 

a dovnitř vestavěna energeticky úspor-

ná novostavba. Podobně budova bývalé 

elektrárny byla přeměněna na Evropské 

tréninkové centrum pro technické ino-

vace. V celém areálu sídlí v současnos-

ti přes 30 firem a pracuje kolem 500 li-

Budovy bývalého uhelného dolu Zolder před a po revitalizaci

dí, další části budou postupně revitalizo-

vány. V areálu je také rozsáhlá fotovol-

taická elektrárna, která slouží i jako stře-

cha parkoviště. Areál je využíván pro řa-

du kulturních a společenských akcí, ve-

letrhů, konferencí atp.

Města v ČR se potýkají s problémem roz-

sáhlých průmyslových brownfieldů. Úspěš-

ná revitalizace, která se povedla v býva-

lých uhelných dolech v Limburgu, může 

být dobrým příkladem ekonomického oži-

vení starých průmyslových oblastí. Česká 

a moravská města mají často zpracovány 

projekty na revitalizace, problémem zůstá-

vají nevyřešené majetkové vztahy a vysoké 

finanční náklady. 

Tento článek je zkráceným výstupem 

z týdenní červnové studijní cesty zástupců 

českých a moravských partnerských měst 

TIMUR – Týmové iniciativy pro místní udr-

žitelný rozvoj.

Odborná exkurze se uskutečnila díky 

mezinárodními projektu Sustain – síť udr-

žitelných měst, který byl podpořen vlám-

skou vládou. 

Michaela Pomališová, Viktor Třebický, 

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj 

Foto autoři a archív TIMUR

www.timur.cz

Účastníci studijní cesty – provincie Limburg

OBCE A REGIONY
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Fórum velvyslanců
zelené ekonomiky
Dne 7. října 2009 se v Praze konalo Fórum velvyslanců zelené ekonomiky (Green Economy 
Ambassadors´Forum). Cílem jednání mezinárodního charakteru, které inicioval ministr 
životního prostředí České republiky Ladislav Miko, byla výměna názorů na překonání 
současné ekonomické krize při využití možností, které poskytuje rozvoj nových technologií 
a dlouhodobých investic do odvětví šetrných k životnímu prostředí. Fórum zaštítil a také se 
zahájení osobně zúčastnil bývalý prezident České republiky Václav Havel. 

Vystoupení významných 
osobností

Pozvání přijali přední světoví odborníci 

působící v oblasti ekonomiky, finančnic-

tví, ekonomiky životního prostředí, život-

ního prostředí, jako např. Pavan Sukh-

dev, vedoucí mezinárodního vědecké-

ho týmu Ekonomika ekosystémů a bio-

diverzity (TEEB), dále Edward B. Barbier, 

profesor univerzity ve Wyomingu, který 

je zároveň hlavním editorem studie Pro-

gramu OSN pro životní prostředí (UNEP) 

pod názvem „Globální nová zelená do-

hoda“ („Global Green New Deal“), je-

jíž závěry byly prezentovány na 25. za-

sedání Řídící rady UNEP/Globálního fó-

ra ministrů životního prostředí v únoru 

2009 a promítnuty i do aktivit Organiza-

ce pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

(OECD) – přijetí „Deklarace o zeleném 

růstu“ na ministerském zasedání OECD 

v červnu 2009, tedy za předsednictví ČR 

v Radě EU. 

Do panelové diskuse přispěli Herman 

Mulder, šéf skupiny rizikového manage-

mentu banky ABN AMRO, Karl-Göran 

Mäler, profesor ekonomie na Stockholm-

ské ekonomické univerzitě, Yolanda Ka-

kabadse, členka správní rady Ford Foun-

dation, bývalá ekvádorská ministryně ži-

votního prostředí a budoucí prezident-

ka Světového fondu přírody (WWF), Ro-

bin Miege, ředitel strategií ředitelství pro 

životní prostředí Evropské komise, a Ca-

therine von Heidenstam, švédská velvy-

slankyně v ČR. 

Za Českou republiku vystoupili na Fó-

ru členové Národní ekonomické rady vlá-

dy (NERV) Miroslav Zámečník a Jan Švej-

nar. Odborné publikum bylo reprezento-

váno zástupci ústředních orgánů státní 

správy (např. Ministerstvo financí, Úřad 

vlády, Ministerstvo zemědělství, Minister-

stvo pro místní rozvoj), finančního a pod-

nikatelského sektoru, vysokých škol, ne-

vládních organizací a velvyslanci význam-

ných členských států EU a ostatních eko-

nomik.

Zelená ekonomika jako cesta 
ze současné krize

Fórum se soustředilo na iniciování in-

teraktivní diskuse o tom, jak nejlépe im-

plementovat koncept zelené ekonomi-

ky v praxi a jak do procesu zapojit všech-

ny relevantní partnery v zájmu překonání 

současné krize ekonomiky. 

Jednání bylo rozděleno do dvou tema-

tických bloků. První blok Zelená ekonomi-

ka jako příležitost pro udržitelný ekono-

mický růst při současném zachování kapa-

city ekosystémů byl moderován předním 

českým ekonomem Miroslavem Zámeční-

kem, členem NERV. Panelisté se soustředi-

li na vysvětlení hlavních přínosů konceptu 

zelené ekonomiky v kontextu současné fi-

nanční a ekonomické krize.  

 Účastníci se shodli na tom, že koncept 

zelené ekonomiky v dlouhodobém ho-

rizontu výrazně přispěje k udržitelnému 

ekonomickému růstu, vytváření nových 

pracovních příležitostí a bude mít význam-

ný podíl na snižování chudoby ve světě 

a na zajištění sociální stability v hospo-

dářsky vyspělém světě, to vše při zmírně-

ní či radikálním snížení negativních dopa-

dů na světové ekosystémy. 

K tomu je však dle studie UNEP „Global 

Green New Deal“ potřeba, aby vyspě-

lé státy investovaly alespoň 1 % svého 

HDP ročně do snížení závislosti na uhlí-

ku. Státy G20 by měly následovat příkla-

du Jižní Koreje a Číny, které na snížení té-

to závislosti investují již 3 % svého HDP. 

Bylo doporučeno, aby státy G20 zrušily 

podpory a dotace plynoucí do ekonomi-

ky založené na fosilních zdrojích. Jen to 

by přineslo globální snížení skleníkových 

emisí o 6 % a zvýšení globálního HDP

o 0,1 %. Je třeba využít beze zbytku 

ekonomických nástrojů v oblasti finanč-

ní, peněžní i daňové politiky. Příkladem je 

ekologická daňová reforma a především 

uhlíková daň. Ceny musí dávat zákazní-

kům jasnou informaci o nákladech, kte-

ré s sebou zboží nebo služba nese – včet-

ně nákladů, které jejich produkce přináší 

společnosti v podobě nápravy znečištění 

či destrukce ekosystémů.

Komunikace jako klíčový 
nástroj

Druhý blok Zapojení vlády, občan-

ské společnosti a soukromého sekto-

ru do konceptu zelené ekonomiky mo-

deroval Ladislav Miko, ministr životní-

ho prostředí ČR. Jednání se soustředi-

lo na otázky, jak nejlépe zapojit všechny 

zainteresované partnery do implementa-

ce konceptu zelené ekonomiky a jak za-

jistit spravedlivé sdílení nákladů souvise-

jících s přechodem společnosti směrem 

k zelené ekonomice. 

Z diskuse vyplynula potřeba rychlé ko-

munikace, jasného předávání informa-

cí o aktuálních světových problémech 

a přínosech zelené ekonomiky ve sro-

zumitelné formě jak odborné a běžné 

veřejnosti, tak příslušným politickým či-

nitelům. Předpokladem úspěchu zele-

né ekonomiky v praxi je rovnoprávné 

a transparentní zapojení všech aktérů 

a jejich vzájemná spolupráce. To by mě-

ANALÝZY, SOUHRNY, KOMENTÁŘE
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ly potvrdit společné investice veřejného 

a soukromého sektoru při transformaci 

hospodářství směrem k zelené ekono-

mice, a tím zvyšování její konkurence-

schopnosti. Účastníci Fóra podtrhli ne-

zbytnost zapojení občanské společnosti 

do partnerství mezi veřejným a soukro-

mým sektorem, potvrzující tak principy 

demokratické společnosti.

Současná ekonomická krize je příleži-

tostí k dlouhodobému obratu k zelené 

ekonomice. Úkolem vlád je především 

zajistit vhodné podmínky pro investiční 

činnost, včetně strategického rozdělení 

finančních prostředků v souladu s prin-

cipy udržitelného rozvoje. Vlády by se při 

svém rozhodování měly zaměřit na řeše-

ní úkolů s dlouhodobým efektivním do-

padem spíš než na krátkodobá řešení 

s omezeným efektem. Předávání příkla-

dů dobré praxe v rámci mezinárodního 

společenství je velmi přínosné.

 

Fórum zelené ekonomiky jako 
nová tradice

Fórum doporučilo, aby se i nadále roz-

víjela iniciativa ČR a obdobná Fóra se ko-

nala minimálně každý rok. Nynější švédské 

předsednictví přislíbilo tuto praxi doporu-

čit pro rok 2010 španělskému a belgické-

mu předsednictví EU.

Mgr. Veronika Schneidrová,
odbor mnohostranných vztahů MŽP, 

foto Jan Symon

Václav Havel  hovoří na Fóru velvyslanců zelené ekonomiky.

Světoví experti na zelenou ekonomiku v Praze.

Česká republika
ratifikovala Protokol o PRTR
Registry úniků a přenosů znečišťujících látek jsou dynamicky se vyvíjejícím prvkem 
ekologické politiky. Staly se v posledních letech součástí legislativy mnoha států, 
ale i předmětem mnoha mezinárodních dokumentů a dohod. 

Z historie registrů
Myšlenka založení registru úniků a pře-

nosů znečišťujících látek vznikla poprvé 

ve Spojených státech amerických po tra-

gické nehodě v indickém Bhópálu v ro-

ce 1984. Kongres USA přijal zákon umož-

ňující vznik registru (Toxic Release Inven-

tory), který obsahuje údaje o zhruba 600 

látkách, jejich únicích (do ovzduší, vody, 

půdy) a přenosech (v odpadech a odpad-

ních vodách).

V rámci Aarhuské úmluvy byl v roce 

2003 sjednán speciální Protokol o regis-

trech úniků a přenosů znečišťujících látek 

(dále „Protokol o PRTR“), který na me-

zinárodní úrovni zakotvil otázky registrů 

a přístupu veřejnosti k informacím o zne-

čišťování životního prostředí. Přípravou 

Protokolu o PRTR byla pověřena pracov-

ní skupina pod vedením České republi-

ky. Činnost pracovní skupiny byla úspěš-

ně dovršena podpisem Protokolu o PR-

TR na 5. ministerské konferenci Evropské 

hospodářské komise OSN Životní prostře-

dí pro Evropu v Kyjevě. 

Cíle Protokolu o PRTR
Cílem Protokolu o PRTR je zlepšit pří-

stup veřejnosti k informacím, přispět k po-

sílení integrovaného přístupu v ochraně ži-

votního prostředí a podpořit šetrnější cho-

vání. Protokol o PRTR se zaměřuje na mi-

nimální požadavky, kterých lze dosáh-
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Pětatřicetiletý Brontosaurus
V prostoru slovanského sídliště z doby Velké Moravy v Modré u Velehradu 28. září 
vyvrcholila oslava 35.  narozenin Hnutí Brontosaurus krájením 35 dortů a s přáním dalších 
společných prožitků, prací k trvale udržitelnému způsobu života a k další nezbytné podpoře 
Brontosaura, který už přes třicet let pomáhá přírodě, památkám i lidem. 

Co dokáže brontosaurus?

„Za jeden rok stihli brontosauři odpra-

covat téměř 50 000 hodin přímé dob-

rovolnické práce, vysázet stovky stro-

mů a keřů, pokosit na 40 ha chráněných 

luk, pomoci drobným památkám v kraji-

ně, budovali naučné stezky, obnovova-

li původní lesy. V minulém roce praco-

valo 781 dobrovolníků na 33 letních tá-

borech“,  uvádí vedoucí kanceláře Hnutí 

Brontosaurus Dalimil Toman. 

V rámci činností Hnutí Brontosaurus, 

kde je téměř na každé akci zastoupe-

no environmentální vzdělávání, výchova 

a osvěta, je také dlouhodobě podporo-

váno dobrovolnictví a dobrovolnická prá-

ce a třetím nosným tématem je zážitko-

vá výchova a volnočasové aktivity, speci-

alizované prožitkové programy, jako jsou 

třeba netradiční sporty, cyklovýlety, expe-

dice, lanovíkendovky atd.  

Již nyní se můžete zapojit do dalšího 

roku s Brontosaurem a pomáhat na bio-

farmách, udržovat naučné stezky, sázet 

nout v různých zemích. Registr splňující 

požadavky Protokolu o PRTR má obsaho-

vat informace o minimálně 86 znečišťují-

cích látkách (smluvní strany mohou vytvá-

řet rozsáhlejší databáze). Jedná se o lát-

ky s významnými vlivy na životní prostře-

dí a lidské zdraví, např. skleníkové plyny, 

látky způsobující kyselý déšť, těžké kovy, 

chemické látky způsobující rakovinu, jako 

jsou dioxiny.

Registr musí pokrývat úniky a přenosy 

z různých typů bodových zdrojů (např. ra-

finérie, tepelné elektrárny, chemické pro-

vozy, metalurgické podniky, spalovny od-

padů, dřevozpracující a papírenské závody 

a další) a poskytovat dostupná data o roz-

ptýlených zdrojích znečišťování. Provozo-

vatelé musí periodicky úniky a přenosy ze 

svých provozoven ohlašovat do národního 

registru. 

Lepší informovanost veřejnosti
Nezbytným rysem registru je veřejná 

bezplatná přístupnost a možnost veřejné 

kontroly. Data o znečištění v registru mu-

sí být dostupná v koherentní, strukturova-

né (podle zařízení, polohy, činnosti, vlast-

níka, znečišťující látky, složek atd.) a uživa-

telsky přátelské podobě. Protokol je velice 

významným nástrojem v ochraně životní-

ho prostředí rozšiřujícím přístup veřejnos-

ti k informacím, což v důsledku vede k je-

jímu širšímu zapojení do ochrany životní-

ho prostředí.

Situace v České republice
V ČR je implementace požadavků Pro-

tokolu o PRTR zajištěna plněním přímo 

účinného nařízení Evropského parlamen-

tu a Rady č. 166/2006/ES,  kterým  se  zři-

zuje  Evropský  registr  úniků  a  přeno-

sů  znečišťujících látek (E-PRTR) a kte-

rým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 

a 96/61/ES a zákona č. 25/2008 Sb., o in-

tegrovaném registru znečišťování životní-

ho prostředí a integrovaném systému pl-

nění ohlašovacích povinností v oblasti ži-

votního prostředí a o změně některých 

zákonů. 

Protokol o PRTR vstoupil v platnost 

8. října 2009, poté, co byl ratifikován 16 

státy. Pro Českou republiku, která dokon-

čila ratifikační proces 12. srpna 2009, je 

protokol platný od 10. listopadu 2009. 

První zasedání smluvních stran protoko-

lu je předběžně naplánováno na 20. – 22. 

dubna 2010 do Ženevy.

Více informací naleznete na stránkách 

českého registru úniků a přenosů znečiš-

ťujících látek – integrovaného registru zne-

čišťování http://www.irz.cz/. 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.,
 národní kontaktní osoba pro Protokol

 o PRTR, ředitel odboru
 integrované prevence a IRZ, MŽP 

Mgr. Lukáš Pokorný, 
odbor mnohostranných vztahů, MŽP
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přirozené lesy, kosit vzácné orchidejo-

vé louky, opravovat prameny, pracovat 

na zajištění zřícenin hradů... Také vás po-

tkají hry, při kterých poznáte co ve vás 

je a nebudou chybět tvůrčí náměty ani 

celkové obohacení z přírody a ze společ-

ných akcí.

Ceny Hnutí Brontosaurus

Za přínos v oblasti dobrovolnic-

ké práce mladých lidí pro naše přírod-

ní a kulturní dědictví byly letos uděle-

ny tři Ceny Hnutí Brontosaurus, kte-

ré udělovala Rada Hnutí Brontosaurus.  

Získali je Jan Křivonožka za práci s dob-

rovolníky v Beskydech, Barbora Odložilo-

vá za činnost pro děti i přírodu na Jese-

nicku a Pavel Jeřábek za dlouholetý pří-

nos péči o naši přírodu v Praze a okolí.

Kromě ocenění dobrovolníků Cenou 

Hnutí Brontosaurus byly na této akci vy-

hlášeni i nejlepší členové Brontosauřích 

dětských oddílů, tzv. Brďáci či Brďačky 

roku. Tento titul v letošním roce získala 

v kategorii mladších Anežka Ažka Žádní-

ková z BRĎO Gingo Tišnov a v kategorii 

starších Leona Helešicová z Brďo Sněžen-

ky z Moravské Nové Vsi. 

„Veškerá ocenění a Cena Hnutí Bron-

tosaurus obzvláště by měly mladé lidi in-

spirovat a motivovat,“ říká Zdenka Sola-

říková, místopředsedkyně Hnutí Bronto-

saurus. „Inspirovat pozitivním příkladem 

ty, kteří se třebas váhají pustit do vlast-

ních projektů. Ukázat jim, že každý má 

možnost a sílu něco pro své životní pro-

středí, přírodu či lidi vykonat,“ dodává 

Solaříková. 

Jako příklad může sloužit jeden z oce-

něných – mladý aktivista Jan Křivonož-

ka. Dokázal během tří let zajistit plán 

péče upadající přírodní památky Kudla-

čena v Beskydách, vypracovat úspěšný 

projekt na financovaní její údržby a ta-

ké nadchnout množství mladých lidí, kte-

ří s péčí o tuto vzácnou lokalitu pomoh-

li. Díky tomu tato vzácná rašelinná lou-

ka s tůněmi již nezarůstá křovinami a pl-

ní svou funkci v krajině. A základní člá-

nek Brontosaura Kolovrátek, který Hon-

za založil, pořádá v Beskydách řemeslné 

akce a tábory, které zajímavými aktivita-

mi a užitečnou prací přitahují ročně de-

sítky studentů.

Ekofór

Na výročním festivalu Hnutí Bronto-

saurus Dort pro Brontosaura v Modré 

u Velehradu proběhlo i slavnostní vy-

hlášení vítězů soutěže Ekofór a předání 

cen veřejnosti a odborné poroty nejlep-

ším autorům kreslených vtipů s temati-

kou životního prostředí. Ústředním té-

matem letošního ročníku soutěže Eko-

fór je: Strom. 

Z více než 500 prací, jež se soutě-

že účastnily, organizátoři po uzávěrce 

v dubnu vybrali v každé ze tří kategorií, 

zahrnujících děti i dospělé, 25 nejlepších, 

které pak mohli zhlédnout a také pro ně 

hlasovat návštěvníci některých prázdni-

nových festivalů, ekocenter a knihoven. 

Kromě putovní výstavy bylo také možné 

vtipům dát hlas na webových stránkách 

Ekofóru. Přesto, že online hlasování již 

skončilo, elektronická galerie vtipů je na-

dále dostupná, stejně tak jako galerie 

předchozích ročníků Ekofóru. Součtem 

hlasů z putovní výstavy a online hlasová-

ní byli určeni letošní vítězové z hlasová-

ní veřejnosti. O nejlepších autorech kro-

mě veřejnosti rozhodovala i odborná po-

rota složená ze zástupců institucí zabý-

vajících se životním prostředím a České 

unie karikaturistů. 

Další informace: www.brontosaurus.cz 

a http://ekofor.brontosaurus.cz

Tiskové zprávy Hnutí Brontosaurus, 
upraveno (red)

Letošní nejlepší 

Ekofór v kategorii 

Stromek podle názoru 

odborné poroty na-

kreslila čtrnáctiletá 

Barbora Moravcová.

CO JE HNUTÍ 

BRONTOSAURUS

Hnutí Brontosaurus je občanské 

sdružení zaměřující se na výchovu 

k trvale udržitelnému způsobu ži-

vota. Cílem působení hnutí Bronto-

saurus je rozvoj osobnosti mladých 

lidí ve vztahu k životnímu prostředí 

a přírodě, ve svých 35 článcích sdru-

žuje 1100 členů a jeho akcemi pro-

chází ročně tisíce lidí, v programech 

BRĎO zapojuje dětské oddíly i kluby 

v poznávání přírody a nabízí mnoho 

dalších služeb i pro vedoucí a peda-

gogy.
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Veřejnost svým 

hlasováním za 

vítěze letošního 

ročníku v kategorii 

Stromek označila 

tento Ekofór pat-

náctiletého Pavla 

Běhounka z Nového 

Města na Moravě.

V kategorii Strom 

vybrala veřejnost 

jako nejlepší 

vtip šestnáctileté 

Michaely Bláhové

 z Ústí nad Labem.
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Jak je to s kamzíky
v Jeseníkách 
M

inisterstvo životního prostře-

dí považuje za nutné veřej-

ně reagovat na článek, kte-

rý pod názvem „Ochraná-

ři chtějí vystřílet poslední české kamzíky“ 

publikovaly Lidové noviny (24. 9. 2009). 

Jde o text, který je zavádějící hned v něko-

lika ohledech a čtenáře tak naprosto dez-

informuje.

Faktem je, že jesenická populace kam-

zíka horského je v tamní přírodě nepů-

vodní, byla tu uměle založena na počát-

ku 20. století. Faktem rovněž je, že kam-

zíci působí škody na zdejších populacích 

ohrožených druhů rostlin. Negativní dopa-

dy přítomnosti kamzíka se projevují pře-

devším eutrofizací a erozí (vznikající vli-

vem sešlapu) v botanicky cenných lokali-

tách, v nichž mají svá tzv. stávaniště. Tím, 

že jde o unikátní území, která se nachá-

zejí často v národních přírodních rezerva-

cích s omezeními pro vstup člověka, jsou 

paradoxně vytvářeny podmínky příhodné 

pro kamzíka – stahuje se do těchto lokalit, 

kde má klid. Nejznámější a nejvíce proble-

matické je to v případě Velké kotliny. Jde 

o lokalitu, kde roste 480 druhů cévnatých 

rostlin, z nichž 100 je v různé míře ohro-

žených. V některých případech se dokon-

ce vyskytují již jen na několika posledních 

lokalitách a Velká kotlina tak patří k jed-

něm z nejcennějších území nejen v Jesení-

kách, ale v celé ČR. Dalším problém jsou 

vlivy na lesní porosty, v nichž kamzík setr-

vává celoročně (oproti srnčí a jelení zvě-

ři nesestupuje do nižších poloh) a škody 

okusem na zmlazení lesních dřevin jsou 

tak výraznější.

Cílem MŽP ani Správy CHKO Jeseníky 

ale v žádném případě není kamzíka zcela 

„vystřílet“, jak tvrdí autor článku v Lido-

vých novinách. Žádné takové rozhodnu-

tí ani ministerstvo ani Správa CHKO ne-

přijaly. Snahou ochrany přírody je omezit 

zmíněné negativní vlivy na cenné lokali-

ty regulací stavů kamzíků obdobně, jako 

je třeba regulovat stavy jakékoli zvěře ne-

jenom v chráněných územích, ale i třeba 

v hospodářských lesích. Ochrana přírody 

navíc nemá sama žádné nástroje na regu-

laci stavů odstřelem, ten mohou prová-

dět právě pouze myslivci. Ochrana příro-

dy může redukci stavů pouze navrhovat. 

Dlouhodobý přístup ke kamzíkům v Jese-

níkách je otázkou další diskuze. Jde beze-

sporu o nepůvodní druh. Pokud se ale bu-

de dařit omezovat negativní vlivy jeho pří-

tomnosti, je jistě jeho další život v Jesení-

kách možný.

Kromě toho otázku jesenické popu-

lace kamzíka možná dokáží „vyřešit“ 

myslivci sami. Lidovými novinami uvádě-

ný stav 140 kamzíků zpochybňuje řada 

pozorování (např. pracovníků Ústavu bi-

ologie obratlovců AV ČR). Pode nich je 

faktický stav velmi pravděpodobně nižší 

a pokračující lov (při němž se počty od-

lovených kusů stanovují ze statistiky) tak 

převyšuje reprodukční schopnosti míst-

ní populace. 

Navzdory tvrzení Lidových novin také je-

senická populace kamzíků není poslední 

v České republice. Životaschopná popu-

lace je například také v Lužických horách 

v okolí Klíče a Studence. „Mimochodem, 

srovnávání přirozených populací kamzíků 

v Karpatech či Alpách s uměle vysazený-

mi a chovaným populacemi těchto zvířat 

v Jeseníkách svědčí jen o autorově napro-

stém nepochopení principů a zákonitostí 

fungování ekosystémů a ochrany biodiver-

ziy,“ říká náměstek ministra životního pro-

středí František Pelc.

Lidovými novinami citovaná studie Ústa-

vu biologie obratlovců AV ČR byla zpraco-

vána zhruba před 20 lety – z hlediska hod-

nocení dopadů na přírodu je tedy zastara-

lá. Dobu vytvoření studie přitom LN svým 

čtenářům neprozradily. Kromě toho jejím 

závěrem nebylo tvrzení, že kamzík nemá 

na přírodně hodnotné lokality žádný vliv, 

ale že jeho vliv byl v době jejího vzniku za-

nedbatelný v porovnání s jelení zvěří. Její 

stavy byly ale v té době v horních partiích 

Jeseníků mnohonásobně vyšší než dnes. 

„MŽP v současné době zvažuje zadání 

podrobnější studie, která by měla pomoci 

přesně vymezit rozsah škod, které kamzí-

ci v Jeseníkách působí. Ta by pak sloužila 

jako podklad k dalšímu postupu ochrany 

přírody,“ doplnil náměstek Pelc.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Jak to vypadá na Šumavě? 

V
 pondělí 5. října navštívil Národ-

ní park Šumava místopředse-

da výboru pro životní prostře-

dí Poslanecké sněmovny Robin 

Böhnisch (ČSSD). „Situace na Šumavě je 

v poslední době určitým okruhem lidí lí-

čena tak, že by neznalý problému usou-

dil, že jižně od Prahy už kvůli šumavské-

mu kůrovci neuvidí živý les. Nejel jsem 

na Šumavu s pocitem, že se tam děje ně-

co nepatřičného a se stejným pocitem 

jsem také odjel. Přírodní zákony fungují 

a les se přirozeně obnovuje. Vyděsila mě 

spíš místa na naší a rakouské straně, kde 

došlo k zásahům proti kůrovci, než suché 

stromy v bezzásahových lokalitách. Smrt 

k lesu patří stejně jako nový život, který je 

už vidět ve všech porostech, které jsem si 

měl příležitost projít,“ řekl poslanec, kte-

rý využil možnosti projít si okolí Plešného 

jezera, vystoupal v pohorkách na Plechý 

a přes Trojmeznou ke Třístoličníku. Pro-

hlédl si i bezzásahové území na Modravě. 

„Pokud nezvítězí touha politiků o zvidi-

telnění a krátkodobou popularitu, máme 

šanci získat v Šumavě unikátní kus divo-

ké přírody, za kterou jednou budeme my 

i další generace dnešním správcům ná-

rodního parku vděční,“ dodal parlament-

ní mluvčí ČSSD pro životní prostředí. 

Zpráva Regionální poslanecké kancelá-

ře PS PČR v Trutnově

DISKUZE
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Publikace
Proces „Životní prostředí pro Evropu“: úspěchy a výzvy

Editoři: Jiří Hlaváček, Magdaléna Kalousová, Markéta Renéová-Mohn, 

Lukáš Pokorný

Publikace vychází u příležitosti 65. výročí narození Josefa Vavrouška, ministra – předsedy Federálního výboru 

pro životní prostředí tehdejší České a Slovenské Federativní Republiky a zakladatele procesu „Životní prostře-

dí pro Evropu“. Kniha poskytuje prostřednictvím příspěvků významných osobností působících v mezinárodní 

ochraně životního prostředí přehled dosud dosaženého pokroku procesu „Životní prostředí pro Evropu“, za-

myšlení nad jeho dalším směřování a také podrobnou analýzu přínosů procesu pro země Evropské unie a re-

gion zemí jihovýchodní a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie. Upozorňuje na hlavní problémy souvisejí-

cí s implementací závazků přijatých v rámci procesu, podrobně se věnuje projednávání reformy procesu, je-

jímž cílem je nastavit proces tak, aby vyhovoval současným geopolitickým a ekonomickým podmínkám v re-

gionu, a dává podnět k zamyšlení nad dalším možným vývojem procesu. 

Přílohou publikace je přehled závěrů šesti dosud proběhnuvších ministerských konferencí „Životní prostředí pro 

Evropu“, který je doplněn o další strategické dokumenty. 

Vydalo Ministerstvo životního prostředí, 2009.

Krok s přírodou Národní park Šumava
Národní park Šumava je ostrovem přírody v moři civilizace střední Evropy. Film představuje tuto jedinečnou kraji-

nu v proměnách ročních období. Ve věčném koloběhu života podléhají mohutné stromy sotva viditelným organis-

mům a na jejich padlých kmenech vyrůstají nové stromky. Na šumavských pláních se rodí nový prales. Lidé, žijící ta-

dy odedávna v souladu s horskou přírodou, museli nakrátko odejít a ostnaté dráty zatáhly železnou oponu. Po čty-

řech desetiletích se lidé začali vracet. Národní park Šumava má šanci se stát místem soužití člověka a přírody v sa-

motném středu Evropy. 

Vydal Národní park Šumava, 2009

� Ozvěny Ekofilmu Praha
V pražském kině Světozor bude 16. 11. 2009 od 20.30 
promítán český dokumentární snímek Půl čtvrté, který byl 
součástí mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2009.
Jak se žije na Zakarpatské Ukrajině po pádu komunismu? 
Lidé se vrátili ke starému způsobu života, obnovili chlévy, 
začali znovu chovat krávy a pěstovat na malých políčkách 
brambory… Zastavil se tam čas, ale nikoho to netrápí, lidé 
přijímají svět takový, jaký je, a dokáží se z něj radovat.

� Ozvěny Ekofilmu Ostrava 2009
Přehlídka vítězných snímků z 35. ročníku Mezinárodního 
festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním 
dědictví Ekofilm 2009 proběhne v Ostravě ve dnech 
30. Program a více informací najdete na www.
zelenybodostrava.cz, zbo@seznam.cz 
a na tel. čísle 596 130 623.

� Týká se to také tebe
Třicátý čtvrtý ročník mezinárodní filmové soutěže Týká se 
to také tebe s tematikou životního prostředí proběhne ve 
dnech 23. – 29. listopadu 2009 ve městech Zlín, Uherský 
Brod a Uherské Hradiště.Týká se to také tebe je tematický 
mezinárodní festival filmů a videoprogramů, jehož součástí 
je doprovodný odborný a kulturně společenský program.
Více na www.tsttt.cz. 

� Veletrh Aqua-therm
24. – 28. listopadu 2009, areál pražského výstaviště PVA 
Letňany
Na veletrhu Aqua-therm bude návštěvníkům k dispozici 
společný stánek Ministerstva životního prostředí 
a Státního fondu životního prostředí. Veletrh je zaměřený 
na vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, 

sanitární a ekologické techniky - letos je navíc úzce spjat 
s tématem Zelená úsporám. Na místě se uskuteční 
prezentace ekoznačení nesoucí ochrannou známku 
Ekologicky šetrný výrobek. Připraveny jsou i doprovodné 
semináře o programu Zelená úsporám, OPŽP 
a o chystaném Programu Partnerství. 

� Voda, moře, oceány
Ve dnech 24. – 26. 11. 2009 se bude ve městech Ústí nad 
Labem a Praha konat 5. ročník mezinárodního filmového 
festivalu Voda, moře, oceány. Festivalové projekce budou 
letos probíhat v ústeckých klubech Mumie, RelaKs, Music 
Club DOMA, La Rue a Circus a také již tradičně v Severočeské 
vědecké knihovně. Kromě promítání se uskuteční řada besed 
a osobních setkání s tvůrci a dalšími hosty, odborníky 
i nadšenci k tématům z podmořského světa, sladkých vod 
a ochrany vod. V letošním roce festival expanduje i do Prahy, 
do areálu Mořský svět,
Více informací naleznete na stránkách festivalu www.
vodamoreoceany.cz.

� Naše národní parky – zelené mosty Evropy 
Tato výstava fotografií prezentující přírodu a krajinu 
našich národních parků vznikla při příležitosti stého výročí 
založení prvních národních parků v Evropě. Všechny 
naše národní parky – Krkonošský, Šumava, Podyjí i České 
Švýcarsko – jsou chráněná území, která překračují hranice 
a mají své protějšky na území sousedních států. Staly se 
tak symbolickými zelenými mosty, které zajišťují ochranu 
posledních fragmentů nedotčené přírody a zároveň jsou 
výrazem vůle evropských států společně chránit přírodní 
dědictví starého kontinentu. Výstavu můžete vidět od 16. 
do 27. listopadu v Telči, ve vstupní síni telčské radnice. 
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