
Finanční pomoc státu při stabilizaci sesuvů v regionech
postižených následky povodní

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Labe, okr. Ústí nad Labem, ČGÚ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extrémních deštích v říjnu 1998)



1999 82,- tis. Kč (dokončení geologických průzkumů vybraných sesuvů na Moravě, SG Praha)

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

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

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

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

RNDr. Zdeněk Falc,
odbor geologie

Finanční podpory životnímu prostředí?
Webová adresa SFŽP

Jednou z možností, kde lze nalézt základní informace nejen o Státním
fondu životního prostředí České republiky a o jeho činnosti, jsou
webové stránky SFŽP (www.sfzp.cz). Zveřejněny jsou zde možnosti
finančních podpor pro projekty a akce na ochranu životního prostředí,
výroční zprávy za běžný rok, které obsahují základní údaje o hospodaření
SFŽP v členění příjmy, výdaje podle jednotlivých složek životního prostředí
(voda, ovzduší, odpady, příroda a krajina), podle regionů, resp. od roku
2001 krajů ČR, a jednotlivých programů.

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

Zájemci (obce, města, podnikatelské subjekty, fyzické osoby aj.) o finanční podporu projektů a akcí ze
SFŽP na webových stránkách také naleznou postup při předkládání žádostí pro právnické i fyzické osoby,
získají kontakty na SFŽP a jeho odborné útvary, kontakty na krajská pracoviště a různé aktuální



informace. Například Zprávu o vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999, informace
a možnostech podpory programů ISPA z fondů Evropské unie pro komunální sféru apod.

(z tiskových informací SFŽP)

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jan Zeman, CSc.,
Český ekologický ústav

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eva Rolečková,
tisková mluvčí ČIŽP

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

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



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

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

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

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

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)


