
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce
2000

Vláda České republiky na svém pravidelném zasedání schválila dne 10. října 2001 „Zprávu
o životním prostředí České republiky v roce 2000”. Ta je vládě předkládána každoročně na
základě usnesení vlády č. 446/1994 a v návaznosti na zákon č. 123/1988 Sb., o právu na
informace o životním prostředí.

Tak jako v předchozích letech hodnotí „Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2000” stav
životního prostředí České republiky z hlediska silných stránek, slabých stránek, případných rizik a
pozitivních očekávání vývoje stavu životního prostředí. Zpráva dále uvádí vývoj výdajů na ochranu
životního prostředí v posledních deseti letech, obsahuje podrobný přehled legislativních aktivit v této
oblasti v roce 2000 a výčet přijatých koncepčních dokumentů. Nedílnou součástí materiálu je srovnání
významných indikátorů stavu a vývoje životního prostředí ČR se zeměmi EU a OECD a poprvé také
srovnání s vybranými kandidátskými zeměmi (Maďarsko, Polsko, Slovensko), připravujícími se na členství
v EU. Zpráva rovněž informuje o stavu postupu přípravy na vstup ČR do EU a uvádí výčet významných
mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti životního prostředí, ke kterým ČR přistoupila.

V letech 1990 – 2000 došlo k zásadnímu snížení emisí hlavních znečišťujících látek a v roce 2000 ke
stabilizaci snížené úrovně znečišťování ovzduší ve všech hlavních ukazatelích, přičemž v některých
případech došlo meziročně k mírnému zlepšení. Nejvýraznější zlepšení je u tuhých látek a oxidu
siřičitého, kde došlo ke snížení emisí téměř o řád. S tím souvisí i stabilizace zvýšené kvality ovzduší ve
většině ukazatelů s výjimkou přízemního ozonu. ČR zásadně omezila spotřebu látek porušujících
ozonovou vrstvu Země, s tím, že v ČR je od roku 1996 zakázána výroba a dovoz tzv. tvrdých freonů a od
roku 1997 také výroba tzv. měkkých freonů pro běžné využití. Oproti roku 1990 došlo také ke snížení emisí
hlavního skleníkového plynu – oxidu uhličitého – o cca 28 %.

V oblasti ochrany vod došlo mezi roky 1990 a 2000 k dalšímu poklesu množství vypouštěných
znečišťujících látek z bodových zdrojů do povrchových vod, a to u ukazatelů BSK5 o 87 %, u CHSKCr

o 79,9 %, u nerozpuštěných látek o 84,4 % a u rozpuštěných anorganických solí o 30 %. Tomuto trendu
odpovídá také zvyšování kvality povrchových vod ve významných tocích, Labi, Vltavě, Moravě, Dyji a
Odře, jejímž důsledkem je u nich eliminace V. třídy čistoty vody, což je nejhorší stupeň znečištění.
Pokračoval také nárůst počtu obyvatel napojených na veřejné kanalizace, v roce 2000 to bylo 74,8 %, a
obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů, v roce 2000 to bylo 87,2 %.

V roce 2000 došlo k mírnému zvyšování výměry trvalých travních porostů a lesní půdy. K 1. 1. 2000
byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko, čímž plocha všech národních parků dosáhla 1,5 % rozlohy
ČR. K dosažení uvedených pozitivních stránek přispěly jak hospodářské vlivy, tak i vlivy technických,
finančních a administrativních opatření a dobrovolné aktivity.

Ke slabým stránkám aktuálního stavu životního prostředí patří zejména nadále vysoké měrné emise
oxidu uhličitého, vzhledem k průměru EU. Nárůst hustoty automobilové dopravy je příčinou pouze mírně
klesajícího, a místy stagnujícího či dokonce rostoucího trendu imisního zatížení oxidy dusíku.
Nedořešené odkanalizování a čištění odpadních vod je problémem v obcích nad 2 000 obyvatel, které
jsou předmětem právní úpravy ES. Stále téměř třetina celkové délky sledovaných vodních toků, zejména
menších, je dosud v kategoriích „silně” a „velmi silně” znečištěná voda. Některé úseky významných
vodních toků dlouhodobě vykazují zvýšené koncentrace nebezpečných látek, a to těžkých kovů,
organických halogenů a polyaromatických uhlovodíků, a to zejména v blízkosti průmyslových zdrojů. Jakost
povrchových a podzemních vod je stále ovlivňována plošnými zdroji znečištění, řada vodních nádrží je
ohrožována eutrofizací. V roce 2000 se vyskytla zvýšená produkce biomasy vodních řas v nádržích Rozkoš,
Lučina a Vrchlice. Problémy s eutrofizací přetrvávaly v letních měsících ve vodních nádržích Hracholusky,
Orlík, Brněnská, Nové Mlýny a České Údolí.

Podíl zornění zemědělské půdy ve výši 72 % patří k nejvyšším v Evropě, přičemž 42% podíl této půdy
je významně ohrožen vodní erozí a 7,5% podíl větrnou erozí. Rozsahem poškození lesů imisemi
zůstává ČR stále mezi nejvíce postiženými zeměmi v Evropě. Jedním z důvodů tohoto stavu je i
dlouhodobá kumulativní degradace lesních půd. Živá příroda dosud nestačila ve větším rozsahu pozitivně
reagovat na snížení znečištění složek životního prostředí a na postupná revitalizační opatření. Regenerace
fauny, flóry a ekosystémů probíhá velmi pomalu a pozitivní výsledky lze očekávat až v delším časovém
horizontu.

V oblasti odpadů zůstává skládkování nejrozšířenějším způsobem zneškodňování odpadů, a to
v rozsahu 27 % celkové produkce odpadů. Nedostatečně řešeným problémem je i recyklace a další
využívání odpadů.



Rizika pro stav životního prostředí ČR představují mírný nárůst emisí oxidů dusíku a těkavých
organických látek z mobilních zdrojů, zvyšování frekvence výskytu nadlimitních koncentrací ozonu
v přízemní vrstvě atmosféry a mírný nárůst emisí oxidu uhličitého.

Na základě vyhodnocení a posouzení informací o vývoji a stavu životního prostředí v ČR lze závěrem
uvést, že:

 V období 1990 – 2000 došlo k zásadnímu zlepšení téměř u všech složek životního prostředí. Hodnoty
základních ukazatelů, charakterizujících stav životního prostředí, se již výrazně neliší od průměrných
hodnot, vykazovaných v zemích EU a OECD, ani od hodnot, dosahovaných v sousedních kandidátských
státech pro vstup do EU (Maďarsko, Polsko, Slovensko). Při porovnání ČR se zeměmi EU a OECD se již
nevyskytují řádové rozdíly mezi hodnotami sledovaných indikátorů.
K dosažení těchto výsledků přispělo, kromě pozitivního vlivu ekonomických a společenských změn po
roce 1989, přijetí a implementace nové environmentální legislativy, také vynaložení vysokých
prostředků na investice k ochraně životního prostředí, a to jak ze strany státu, tak i soukromých
subjektů.
V období 2001 – 2010 lze očekávat další pozitivní změny, které však zřejmě nebudou srovnatelné
s dynamikou a rozsahem pozitivních změn v průběhu 90. let. Vysoké finanční prostředky však bude třeba
vynaložit zejména v oblasti ochrany vod v souvislosti se zavedením legislativy ES. Na základě dostupných
informací nehrozí ani riziko výrazných negativních změn.

Plné znění Zprávy o životním prostředí České republiky v roce 2000, včetně podrobného komentáře
ke Zprávě, je zveřejněno na www stránce Ministerstva životního prostředí.

Ing. Miloš Lízner,
vedoucí samostatného oddělení statistiky životního prostředí

Nomenklatura území v procesu tvorby soustavy
chráněných území NATURA 2000 a SMARAGD

V přípravných pracích na budování evropských soustav chráněných území NATURA 2000 a SMARAGD
se setkáváme s různými kategoriemi území, odlišujícími se i názvoslovím. V následujících řádcích podáváme
přehled této terminologie v obou hlavních světových jazycích (úředních jazycích Rady Evropy) – angličtině a
francouzštině, s doporučenými českými ekvivalenty. Tyto termíny by se měly stát oficiálními zejména při
aproximaci českého práva legislativě Evropské unie.

Směrnice 79/409/EHS Rady z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích”)
Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds („Birds Directive”)
Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
(„Directive Oiseaux”)
Podle směrnice o ptácích jsou zřizována chráněná území, označovaná jako
ÚZO – území zvláštní ochrany,
SPA – Special Protected Areas,
ZPS – Zones de Protection Spéciale.

Tato území jsou přímo včleňována do soustavy chráněných území NATURA 2000 jako
ZÚO – zvláštní území ochrany,
SAC – Special Areas of Conservation,
ZSC – Zones Spéciales de Conservation.

Směrnice 92/43/EHS Rady z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích”)
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of nature habitats and of wild
fauna and flora („Habitats Directive”)
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages („Directive Habitats”)
Každý stát připravuje podle kritérií, daných přílohou III Směrnice, národní seznam území (hostících typy

stanovišť vyjmenované v příloze I či druhy, jmenované v příloze II) navrhovaných k zařazení do soustavy
NATURA 2000.

Evropská komise vybere z tohoto národního seznamu 
VEL – významné evropské lokality (dikce návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., výstižnější by bylo

označení LVS – lokality významné pro Společenství),
SCI – Sites of Community Importance,
SIC – Sites d´Importance Communautaire,

které budou zařazeny do soustavy. Členské státy pak takto vybraná území vyhlásí opět jako
ZÚO – zvláštní území ochrany,
SAC – Special Areas of Conservation,



ZSC – Zones Spéciales de Conservation.

Rezoluce č. 3 (1996) stálého výboru o ustavení panevropské ekologické sítě
Resolution No. 3 (1996) concerning the setting of a pan-European Ecological Network
Résolution n°3 (1996) du Comité permanent concernant l´établissement d´un Réseau écologique

paneuropéen
Rezoluce č. 3 (1996) stálého výboru Bernské úmluvy, přijatá 26. ledna 1996, zřídila s využitím

Doporučení č. 16 (1989) stálého výboru soustavu chráněných území nazvanou SMARAGD, sdružující
ÚZZO – území zvláštního zájmu pro ochranu,
ASCI – Areas of Special Conservation Interest,
ZISC – Zones d´Interęt Spécial pour la Conservation.

RNDr. Milan Rivola,
odbor ochrany přírody MŽP

Současné finanční a legislativní nástroje k potlačení
křídlatky a jiných invazních druhů

Předmětem tohoto článku je zamyšlení nad účinností vynakládaných finančních prostředků
v rámci krajinotvorných programů, jejichž věcná náplň je koordinována MŽP, konkrétně
příslušným oddělením krajinotvorných programů. 

U křídlatky jakožto invazního druhu je vcelku dobře probádáno jeho ekologické chování, podstata šíření
a strategie tlumení v konkrétních krajinně-ekologických podmínkách.

Přístup MŽP k této problematice vychází ze zpracované strategie (1997 – 1998) pro krajinotvorné
programy v rámci komplexního řešení problematiky v rámci celé ČR. 

Předpokladem vytvoření takové strategie byl dlouhodobý sběr informací v celé ČR na základě
podrobných terénních průzkumů a na jeho výsledcích (např. posouzení ekologických faktorů, které hrají při
jejím šíření dominující roli) stanovení priorit a konkrétního postupu.

Dnes již můžeme konstatovat, že etapa sběru informací je v podstatě na celém území ČR ukončena a
ke svému cíli se blíží i vytipování a stanovení priorit.

Výsledkem těchto dvou etap jsou podklady, které umožňují Ministerstvu životního prostředí účelně
vynakládat finanční prostředky pro následnou likvidaci invazních druhů, konkrétně křídlatky.

Mezi tyto podklady patří:
1) Mapa expertního odhadu zatížení jednotlivých povodí invazními druhy
2) Mapa rizikových faktorů a prvků pro šíření invazních druhů

Jako doprovodné a objektivizující podklady jsou používány:
1) Mapa chráněných území ČR
2) Mapa zachovaných úseků meandrujících toků
3) Mapa hydrologického pořadí na riziko šíření invazních druhů
Ad 1) Pro vytvoření přehledu o stavu zatížení povodí byla zvolena mapa expertního odhadu o stavu

zatížení regionálních povodí. Expertní tým (pracovníci správ NP, CHKO) a pracovníci referátů ŽP na Ok.Ú.
byli požádáni, aby zaznamenali situaci v povodích, která znají a ve kterých pracují. Pro možnost dalšího
zpracování ve formě GIS byly použita sedmičlenná klasifikační stupnice, která zajišťuje relativní jednotnost
získávaných údajů:

- absence invazního druhu
- kontrolovaný výskyt pouze v zastavěném území
- izolovaný výskyt jednotlivých rostlin i skupin ve volné krajině (bez známky šíření)
- skupiny rostlin do plochy 10 x 10 m se známkou intenzivního šíření (podél vodního toku i mimo něj),
- výrazné zatížení území mimo vodní toky, intenzivně se rozšiřující porosty (rozsáhlé porosty mimo vodní

toky cca 10 x 10 m a více)
- významné porosty podél vodních toků – souvislý porost podél toku 10 m a více
- celoplošně zatížené území

Ad 2) Mapa rizikových prvků a faktorů obsahuje:
- intravilány měst a obcí
- železnice
- komunikace I. a II. třídy



- velké toky
Na základě vymapování těchto prvků a průnikem s informacemi z předchozí mapy bylo stanoveno

7 kategorií (vždy v ploše konkrétního povodí).

Na základě výše uvedeného byly stanoveny územní priority, kam již v r. 1997 byly směrovány finanční
prostředky. Vzhledem k všeobecně známému nedostatku finančních prostředků byly a budou finance
z krajinotvorných programů přednostně směrovány do zvláště chráněných území ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb. a na významné plochy druhové ochrany. 

Někde nám pomáhá jeden invazní druh vytlačit druhý (např. ve Slavkovském lese jsou činěny pokusy
o vytlačení bolševníku vlčím bobem). 

Dalším aspektem, který je MŽP povinno zohledňovat, je skutečnost, že ke každému invaznímu druhu je
nutno přistupovat diferencovaně a individuálně v rámci jeho autekologie. V této činnosti jsou nám
výrazným pomocníkem orgány ochrany přírody na regionální úrovni.

Při stanovení priorit však hrají roli ještě další faktory, které bychom mohli nazvat jako objektivní. Jedná
se o:

- dostupnost finančních prostředků (na likvidaci a následný monitoring úspěšnosti zásahu),
- zájem státních orgánů a veřejnosti na regionální úrovni,
- spolupráce se středisky státní rostlinolékařské správy,
- majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům,
- legislativní řešení, resp. ošetření.

Finanční nástroje
V současné době a za stávající legislativy je snaha o získání finančních prostředků úspěšná tehdy,

vstupuje-li do těchto aktivit státní orgán, v tomto případě RŽP OkÚ, ve vztahu se státní rostlinolékařskou
správou. Následně je uveden postup, který byl ověřen na území povodí Plesná (okr. Cheb).

Postup:
- vydání Nařízení okresního úřadu o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření

škodlivého organismu (za přítomnosti zástupce státní rostlinolékařské správy),
- vyřešení majetkoprávních vztahů (seznam vlastníků pozemků v dotčeném území, prověření a vyřešení

majetkoprávních vztahů, pověření jednotlivých vlastníků k získání finančního příspěvku od státu,
možnost vstupu na pozemek a provedení likvidace),

- podrobný monitoring výskytu (kvalitativní i kvantitativní),
- ošetření zvolenou metodou ve stanoveném období,
- záruka pravidelné kontroly, záznam výsledků použitých metod likvidace (dokumentace).

Pro názornost jsou v následujícím textu uvedeny principy stanovení finančních nákladů na likvidaci
invazního druhu:
1) Výše finančních nákladů je závislá na zvolené metodě likvidace, potřebě chemických přípravků,

pracovních nástrojů, pomůcek a strojů, přístupnosti a charakteru terénu. Důležitou roli hrají i klimatické
podmínky a stadium vývoje rostliny.

2) Z toho vyplývá, že stanovení jednotné ceny zásahů a opatření je pouze orientační a že stanovení finanční
náročnosti musí být provedeno pro každou lokalitu (a samozřejmě druh rostliny) zvlášť na základě
konkrétních podmínek.

Např. v NP Podyjí kalkulovali cenu na likvidaci křídlatky na ploše 2 ha takto:
- vytrhání......................................................2 601,- Kč
- odvoz vytrhané hmoty ..................................940,- Kč
- nákup Roundupu (ředění 10%) 

spotřeba 10 l/ha, cena 455,- Kč /l..............9 100,- Kč
- postřik 25,5 hod, včetně přípravy 

roztoku 34,- Kč/hod ....................................1 867,-Kč
Celkem:                                                     .14 508,- Kč

Náklady na 1 ha porostu vycházejí zhruba na 7 500 Kč za těchto podmínek: vytrhání porostu provedli
brigádníci smlouvou o dílo, odvoz hmoty traktorem na skládku (do 5 km), pálení (cca 4 hodiny práce po 30,-
 Kč/hod) a zakoupení přípravku ve velkoskladu Zemědělského zásobování.

Celkově je možno konstatovat, že v rámci krajinotvorných programů bylo dosud (tj. od r. 1997)
vynaloženo cca 6 mil. Kč, přičemž nejvíce jako investor těchto prostředků čerpala Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR – 4,5 mil. Kč, a následně SCHKO ČR - 1,5 mil. Kč. Ostatní subjekty (např. NP nebo
soukromé osoby) jsou zastoupeny bezvýznamně. 

Legislativní nástroje
Oficiální výklad odboru legislativy MŽP



Současná legislativa v ČR se konkrétně útlumem invazních druhů nezabývá. Pro aktuální řešení
problematiky je však možno použít pouze následujícího výkladu, který však není legislativně ošetřen.

K zajištění likvidace invazních druhů a zabránění vzniku škod hospodářských i škod na ŽP využívají
orgány ochrany přírody a okresní úřady možnosti vydávat okresní vyhlášky, kde se opírají především o:

- § 68, zák. č.114/1992 Sb. (ukládá vlastníkům pozemků nebo nájemcům zlepšovat stav dochovaného
přírodního prostředí nebo strpět provádění zásahu na svém pozemku a opravňuje orgány ochrany
přírody tyto zásahy provádět)

- § 69, zák. č.114/1992 Sb. (dává možnost poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům nebo nájemcům
pozemků, kteří zásahy provádějí nebo se zdrží některých činností),

- § 77, zák. č.114/1992 Sb. (okresní úřady mohou vydat vyhlášku podle §5, odst.1 tohoto zákona
k omezení nebo zákazu rušivé činnosti) v souladu s ustanovením § 3, odst. 1. Zák. ČNR
č. 425/1990 Sb., č. 403/1992 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších
opatřeních s tím souvisejících.

Dále o: 
- Zákon č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů. Tento zákon

neřadí invazní druhy do karanténních nebo nekaranténních druhů, ale umožňuje v případě potřeby
přijímat tzv. mimořádná rostlinolékařská opatření i proti nebezpečným invazním druhům rostlin. Vyhlášení
těchto opatření není vázáno na zařazení určitého druhu do seznamu karanténních nebo nekaranténních
rostlin, ale na zjištění tzv. kalamitního přemnožení. Kalamitní přemnožení stanovuje orgán
rostlinolékařské správy. Z tohoto zákona se jedná o:

- § 4, který ukládá povinnost právnickým a fyzickým osobám, které vyrábějí, zpracovávají nebo uvádějí do
oběhu rostliny nebo rostlinné produkty, a vlastníkům pozemků:
1) omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů, aby nedošlo k poškození ŽP a zdraví lidí nebo zvířat,
2) ohlásit výskyt nebo podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu příslušnému orgánu

rostlinolékařské péče přímo nebo prostřednictvím obce
3) umožňuje provádět ošetřování rostlin nebo rostlinných produktů jen registrovanými přípravky

způsobem, stanoveným v § 29 a způsobilými mechanizačními prostředky ( §§ 35 a 37).

Dále se k uvedenému tématu vztahuje NV ČSR č.192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách
škodlivých zdraví, ve znění NV ČR č. 182/1990 Sb., a NV ČR č. 33/1992 Sb., která ukládá, jak zacházet
s chemickými látkami klasifikovanými jako jed nebo žíravina. 

V neposlední řadě se jedná o zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, který ukládá povinnost ochrany ZPF,
jeho zvelebování a racionální využití.

RNDr. Josef Vopálka,
RNDr. Dagmar Novotná,

odbor ekologie krajiny MŽP ČR

Ekonomická hlediska jaderné energetiky

5. října 2001 se v Zrcadlovém sále zámku v Českém Krumlově konal doprovodný seminář
filmového festivalu EKOFILM 2001 věnovaný ekonomice jaderných elektráren. Jako odborný
garant semináře jsem se snažil vyvarovat obdoby některých podobných setkání, na kterých jak
zastánci, tak i odpůrci jaderné energetiky vršili své argumenty, aniž by jedna strana naslouchala
druhé. Po úvodním slovu poradce ministra pana Dalibora Stráského jsem proto nejdříve uvedl
hlediska, která mohou být vzata v úvahu při vyslovování soudů o ekonomičnosti či naopak
neekonomičnosti jaderné energetiky. Většina problémů komunikace totiž vzniká tím, když každá
ze stran používá anebo zdůrazňuje pouze skutečnosti vytržené z komplexního pohledu, které
podporují zastávaný názor. 

Po úvodním referátu vysvětlujícím složitost problému jsem nejdříve požádal své hosty pana docenta
Petra Otčenáška z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a pana Jana Beránka z Hnutí Duha, aby
vystoupili a sdělili své názory. Následně jsem oba pány vyzval, aby se pokusili podat objektivizovaný pohled
na ekonomiku jaderné energetiky formou vyzdvižení jejích silných a slabých stránek i příležitostí a hrozeb,
které energetické využití jaderné energie přináší. Tento způsob vyjádření je znám jako „analýza SWOT”.
Tabulka 1 obsahuje výsledná fakta, na které se v diskusi účastníci semináře shodli.

Tabulka 1: Charakteristika SWOT jaderné energetiky
Silné
stránky

nízké provozní náklady (palivové) 
nízké externí náklady
poskytuje kvalifikované pracovní příležitosti 

Slabé
stránky

vysoké investiční náklady
dlouhá doba výstavby
vyšší prostředky na údržbu a modernizaci



náklady na specializovaný dozor
ručení státu za havárie
obrovský zásah do krajiny

Příležitosti nová generace JE bude mít dobu výstavby jen 4 roky a usnadní se montáž na
staveništi
existuje možnost zlepšení bezpečnostních a rizikových parametrů
je příspěvek k řešení klimatických změn

Hrozby teroristické útoky
privatizace a liberalizace trhu
únik radioaktivních látek do okolí

V následujícím textu seznámíme čtenáře se zmíněnou úvodní přednáškou semináře, jejímž cílem bylo
poukázat na složitost problému bez snahy o vyslovování soudů, zda je jaderná energetika ekonomicky lepší
nebo horší. Je spíše souborem otázek, které by měl hodnotitel zodpovědět. Je také výčtem možných
rozdílných předpokladů, v jejichž důsledku se pak odpovědi mohou zásadně lišit.

Každý podnik se nachází v konkurenčním okolí, kde soupeří s ostatními podniky o místo na trhu, kdy
zásahy státu do podnikání mají ovlivňovat všechny hráče stejně. Stát se však někdy kromě utváření
vnějšího okolí podnikání (makro-okolí) nevyhne přímému zásahu (či nepřímému prostřednictvím regulace)
do vnitřního konkurenčního prostředí podniků. Tím může dojít k narušení hospodářské soutěže a
zvýhodnění některých hráčů (a technologií) oproti jiným.

První otázkou je přítomnost státu v životním cyklu jaderné elektrárny, která se tak může stát
zdrojem skrytých dotací. Je tomu tak tehdy:

když stát v přípravné etapě na sebe bere část nákladů souvisejících s přípravou investičního záměru,
například s výběrem staveniště jaderné elektrárny;
když stát na sebe bere část nákladů souvisejících s pořízením jaderné elektrárny, například
poskytnutím státních garancí na úvěry. Tím fakticky snižuje cenu kapitálu a investorovi šetří náklady
zapůjčeného kapitálu;
když stát na sebe bere část nákladů souvisejících s provozem jaderné elektrárny, například
poskytnutím garancí za náhradu škod nad rámec pojištění provozovatele JE;
když stát na sebe bere část nákladů souvisejících s transportem paliva – čerstvého i vyhořelého;
když stát na sebe bere část nákladů souvisejících s radioaktivními odpady a ukončením provozu
jaderné elektrárny.
Uvedená přítomnost státu ovlivňuje míru rizika investice do jaderné elektrárny a v konečném důsledku

se projeví jako zlevnění kapitálu vstupujícího do jaderné energetiky. Jestliže nejsou tato zvýhodnění
zdůvodněna sociálními, ekonomickými a environmentálními společenskými přínosy, může docházet ke
znevýhodnění jiných forem výroby elektřiny, pokud se na tyto formy nevztahuje stejná podpora a zájem
ze strany státu.

Druhou otázkou jsou náklady, které vyvolává jaderná elektrárna v oblasti systémových služeb.
Obecně platí, že kvůli obtížné skladovatelnosti elektřiny musí být v každém okamžiku k dispozici záloha,
která pracující zdroj elektřiny v případě neplánované poruchové odstávky nahradí. Je zřejmé, že blok
o výkonu 980 megawatů vyžaduje větší zálohu, než zdroj elektřiny o výkonu 100 MW nebo dokonce 1 MW.
Pravděpodobnost současného výpadku 980 zdrojů o výkonu 1 MW je o mnoho menší než pravděpodobnost
výpadku bloku 980 MW. A to i tehdy, je-li spolehlivost jednoho zdroje 1 MW nižší, než spolehlivost zdroje
980 MW.

Třetí otázka je spojená s tím, zda rozhodujeme o elektrárně již postavené a zprovozněné, nebo teprve
o výstavbě elektrárny příští. Pro snadnější pochopení si rozdělme náklady elektrárny na náklady související:

s pořízením elektrárny (odpisy, cena kapitálu, …)
s oživením elektrárny (pracovníci obsluhy a údržby, vedení podniku, …)
a s variabilními náklady (palivo, voda, poplatky za emise, …)
Pokud je elektrárna již zprovozněna, řídí se podnikatel pouze a jen rozdílem mezi cenou za elektřinu

a nákladem na variabilní náklad její výroby – tedy marží. Tato marže je příspěvkem na úhradu fixních
nákladů (pořízení a oživení) a zisku (návratnost vlastního kapitálu). To znamená, že o zařazení do provozu
rozhodují nejvíce variabilní náklady, z nichž největší podíl činí náklady na palivo. A ty bývají u jaderných
elektráren nižší, než u plynových a uhelných elektráren. Těmto nákladům se říká krátkodobé marginální
náklady. 

Poznámka: Pro úplnost uvádíme, že nejnižší variabilní náklady mají ovšem vodní, větrné a solární
elektrárny.

Pokud se rozhodujeme o výstavbě nové elektrárny, musíme ovšem uvažovat všechny tři složky
nákladů, postavení, oživení a variabilní náklady. Přitom cena kapitálu (peněz) nutného na postavení
elektrárny souvisí s rizikem investičního záměru a je dána mírou návratnosti požadovanou investorem a
bankami. Dohromady se těmto nákladům říká dlouhodobé marginální náklady. Při vysoké ceně



zapůjčeného kapitálu se investičně nákladné elektrárny stávají nevýhodnými. Proto bývají dlouhodobé
marginální náklady jaderných elektráren vyšší, než plynových a uhelných elektráren. 

Poznámka: Pro úplnost uvádíme, že nejvyšší dlouhodobé marginální náklady mají ovšem solární, větrné
a vodní akumulační elektrárny.

Jestliže tedy srovnáme náklady elektráren na stejnou doby využití a použijeme cenu peněz (diskontní
faktor) řekněme ve výši 10 %, můžeme získat hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2: Náklady výroby elektřiny v Kč/MWh pro dobu využití 7000h/r, diskont 10 % (nebo 0 % – odpis)
Druh nákladů JE uhelná plynová
Pořízení 958 (363) 485 (190) 101 (90)
Oživení 367 214 86
Variabilní náklady 209 419 900
Celkem 220099  ––  11553344 419 – 1118 900 – 1187

Poznámka: Při diskontní míře 0 % klesnou náklady na pořízení na hodnotu odpisů.

Tabulka zřetelně ukazuje příčinu, proč někteří mohou tvrdit, že jaderná elektřina je nejlevnější a jiní
naopak, že je nejdražší. Všechna čísla uvnitř daného rozsahu lze obhájit, ovšem vždy jen při uvedení shora
uvedených předpokladů, tj. při určité době využití, při určité míře diskontování, a zda se uvažují již
vynaložené investiční výdaje či nikoliv.

Čtvrtá otázka souvisí s dopady do sociální oblasti a s ekonomickými dopady na obchodní bilanci.
Jestliže při výrobě elektřiny využíváme domácí palivo místo užití dovážených paliv, posilujeme tím
zaměstnanost v oblasti nákladů na vstupy (palivo) a posilujeme příznivě obchodní bilanci státu. Z pohledu
sociálního dopadu posuzovaného dle zaměstnanosti jsou v ČR výhodnější uhelné elektrárny než jaderné
a jaderné více než plynové. Provozování uhelných elektráren poskytuje kromě pracovníků obsluhy a
údržby navíc pracovní místa v uhelném hornictví. Jaderné elektrárny poskytují více pracovních míst na
obsluhu a údržbu než jednodušší a automatizované plynové elektrárny. Rovněž z pohledu obchodní
bilance státu jsou uhelné elektrárny příznivé, neboť spalují domácí uhlí. Naproti tomu jaderné a ještě více
plynové elektrárny, závislé na dovozu jaderného paliva a zemního plynu, zhoršují obchodní bilanci státu.

Pátá otázka souvisí s působením životního cyklu elektrárny na životní prostředí. Zde je situace
nejsložitější. Zatímco na předešlé čtyři okruhy otázek lze získat objektivní odpovědi i objektivní vyjádření
v peněžních jednotkách, v případě životního prostředí jde o složitý problém.

Poměrně snadno lze vyjádřit účinky vyčíslitelné ve fyzikálních jednotkách (např. t/MWh), ať již se jedná
o produkci emisí, či produkci pevných a radioaktivních odpadů. Potíž však nastává při vyjádření dopadů
kvalitativních, obtížně vyčíslitelných, jako je vliv povrchových dolů na krajinu, riziko úniku
radioaktivních látek do okolí a riziko havárií, ať již v důsledku selhání techniky, chyby člověka, nebo
dokonce zlého úmyslu (terorismus).

Monetarizovat kvalitativní číselně nevyčíslitelné, ale i fyzikálně vyčíslitelné dopady na životní prostředí
není samo o sobě objektivně možné. Převedení dopadů na peníze však může být provedeno pomocí
ceníku externalit. Ceník externalit je v podstatě vyjádřením politických priorit, tj. přiřazení váhy
jednotlivým dopadům. Stanovení vah může být podloženo průzkumy typu „Willingness to Pay to Avoid” nebo
„Willingness to Accept”, tj. ochotou zaplatit za snížení rizika onemocnění či úmrtí (WTP), nebo ochotou
nechat si zaplatit podstoupení rizika onemocnění či úmrtí (WTA). Z hlediska znečištění jsou z uvedené trojice
nejméně výhodné uhelné a nejvýhodnější plynové elektrárny.

Vážení napříč kategoriemi dopadů
Možným vyjádřením vážení napříč kategoriemi dopadů může být sečtení monetarizovaných dopadů

ekonomických (na obchodní bilanci), sociálních (na zaměstnanost) a environmentálních (kyselé deště,
skleníkové plyny, jaderný odpad). Váhu jednotlivých kategorií dopadů ukazuje tabulka 3. 

Tabulka 3: Vážení napříč kategoriemi dopadů monovýroby elektřiny z uhlí, uranu a plynu v Kč/MWh
kategorie dopadů JE uhelná plynová
obchodní bilance -171 0 -660
zaměstnanost 104 182 84
znečištění -628 -1100 -474
celkem -695 -918 -1051

Doposud jsme se věnovali pouze konvenčním elektrárnám. Stejným způsobem lze ale posuzovat i
důsledky výroby elektřiny využíváním obnovitelných zdrojů energie a výroby elektřiny kogeneračním
způsobem, tj. kombinované výroby elektřiny a tepla. V případě vyhodnocení kogenerační výroby však
musíme nějakým způsobem započítat úsporu energie, kterou by bylo jinak nutno spotřebovat na výrobu
tepla. Vzhledem k tomu, že kogenerační zdroje jsou umístěny spíše ve větších obcích, kde je dostupný



zemní plyn, je korektní započítat právě úsporu zemního plynu jako nejpravděpodobnější alternativy vůči
centralizované výrobě tepla. 

Jestliže tedy tímto způsobem porovnáme mezi sebou všechny uvedené zdroje elektřiny – klasické,
kogenerační i obnovitelné, získáme tabulku 4 vzájemného rozdílu společenských dopadů nezahrnutých
v ceně elektřiny.

Tabulka 4: Vzájemný rozdíl ekonomických, sociálních a environmentálních následků výroby elektřiny
v Kč/Mwh

Legenda:
El. elektrárna, Tp teplárna (kogenerace), PT plynová turbína v jednoduchém cyklu, PPC plynová turbína

v kombinovaném cyklu (paroplynový zdroj), HU hnědé uhlí, ČU černé uhlí

Při oceňování zdrojů elektřiny uvedených v tabulce 4 byly použity následující hodnoty pro peněžní
vyjádření: 

Dovozy jsou oceněny v jejich nominální peněžní hodnotě.
Při posuzování vlivu na zaměstnanost se nově vytvořené pracovní místo oceňuje ve výši 156 tis.Kč/rok.

Podle odhadu jsou výdaje na jednoho nezaměstnaného v ČR 13 tis. Kč/měsíc. V této částce jsou již
zahrnuty všechny náklady např. na zdravotní a sociální pojištění, náklady na aparát pracovních a ostatních
souvisejících úřadů, nerealizované daně ze mzdy atd., přičemž podle dostupných údajů je hodnota
vytvořeného pracovního místa v EU asi 8x vyšší.

Z tabulky 4 vyplývá, že nejpříznivější ekonomicko-sociálně-environmentální dopad na blahobyt
České republiky má výroba elektřiny v uhelných teplárnách a z obnovitelných zdrojů. Následuje
skupina kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) ze zemního plynu. Nejméně společensky
výhodná je naopak monovýroba v konvenčních elektrárnách jaderných, uhelných a plynových. Vůbec
nejnevýhodnějším zdrojem je elektrárna s plynovou turbínou v jednoduchém cyklu bez kogenerace, neboť
drahá energie dováženého plynu se využije jen asi ze 30 %; 70 % tvoří ztráty. 

Pro přepočet vlivu na znečištění životního prostředí bylo použito ocenění externalit podle Öko-Institutu
Darmstadt (SRN). Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5: Ocenění indikátorů znečištění životního prostředí
Škodlivá látka Externality v Kč/t
CO2 900
SO2 90 000
Nox 72 000
CO 9 000
Emise tuhých látek 18 000
Radioaktivní odpad 13 500 000

Ing. Ivan Beneš,
CityPlan spol. s r. o.

Kontakt: Odborů 4, Praha 2, tel.: 02-24922989, e-mail: ivan.benes@cityplan.cz, www: cityplan.cz

Atlas obnovitelných zdrojů energie
Sdružení Calla buduje elektronický atlas, který mapuje využívání obnovitelných zdrojů energie

v České republice. Najdete v něm údaje o malých vodních elektrárnách, větrných elektrárnách, zdrojích na

Tp uhlí El.
větrná

El.vodní Tp PT Tp
motor

Tp
PC

JE El.ČU El. HU El.
PPC

El. PT

Tp uhlí

El.větrná

El.vodní

Tp PT

Tp motor.

Tp PPC

JE

El.ČU

El. HU

El. PPC

El. PT

0 108 137 646 795 811 928 1 109 1 151 1 284 1 687

-108 0 29 538 687 703 820 1 001 1 043 1 176 1 579

-137 -29 0 509 659 675 791 973 1 015 1 148 1 550

-646 -538 -509 0 150 166 283 464 506 639 1 041

-795 -687 -659 -150 0 16 133 314 356 489 891

-811 -703 -675 -166 -16 0 117 298 340 473 875

-928 -820 -791 -283 -133 -117 0 181 223 356 759

-1 109 -1 001 -973 -464 -314 -298 -181 0 42 175 577

-1 151 -1 043 -1 015 -506 -356 -340 -223 -42 0 133 535

-1 284 -1 176 -1 148 -639 -489 -473 -356 -175 -133 0 402

-1 687 -1 579 -1 550 -1 041 -891 -875 -759 -577 -535 -402 0



bioplyn a biomasu a také o solárních systémech. Zmapován je zatím jen Jihočeský kraj, v brzké době budou
ale přidány údaje z Krušnohoří a jižní Moravy a postupně i z dalších regionů. Návštěvníci www stránek
Atlasu mohou i sami vkládat nové zdroje a opravovat stávající data, pokud uvedené údaje již neodpovídají
skutečnosti. Pokud tedy chcete přidat nový zdroj, který v databázi není, máte možnost!
http://calla.ecn.cz/atlas/index.php

(převzato z Econnectu)
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tel.: 02/855 17 11, fax: 02/855 34 22, e-mail: sevt@sevt.cz

Předplatné pro rok 2002 je 500,- Kč.

Biopotraviny na postupu

Produkty ekologického zemědělství byly ještě před pár lety na trhu opravdovou bílou vránou.
Šlo o záležitost spíše pro zasvěcené, kteří věděli, kdy, kde a na koho se obrátit, aby sehnali
mléko, sýry, ovoce, zeleninu či další produkty vypěstované přirozeně, bez použití umělých
hnojiv, pesticidů, herbicidů a dalších – cidů a od zvířat netrápených v moderních, leč vůči
zvířatům poněkud zrůdných velkochovech. Dnes je akcí, na nichž lze tyto produkty koupit, čím
dál tím víc.

Již tradičně se na podzim scházejí zájemci o biopotraviny ze zhruba čtyř stovek našich ekofarem
s biorolníky nad jejich úrodou i produkcí při různých akcích – třeba při tradičním pražském biojarmarku
v Solárním ekopavilonu na barrandovských Terasách, nebo při obdobné akci na Zelném trhu v Brně. Letos
však o sobě dali ekozemědělci vědět i na dalších fórech – na výstavách Harmonie v Praze – Letňanech a na
Zahradě Čech v Litoměřicích.

Přičteme-li, že produkty z kontrolovaných ekofarem dnes vedle desítek prodejen Zdravé výživy už
nabízejí i řetězce Carrefour, Tesco, Ahold, Delvita, Coop, Billa, Interspar, a Discont plus, je zřetelné
postupné tažení certifikovaných biopotravin na rostoucí počet pultů kolem nás i do centra pozornosti institucí
i společnosti. Mimochodem, největší obchodník s bioprodukty v České republice – společnost Country Life,
s.r.o., se orientací na pěstování zeleniny a ovoce snaží uspokojit velikou poptávku spotřebitelů právě po
ovoci a zelenině v kvalitě BIO. Zákazníci této prodejny v samém centru Prahy mají možnost nakupovat
sezónní biozeleninu každý den, ale jinak je právě toto zboží pořád značně nedostatkové (a velmi žádané –
především maminkami malých dětí). 

Společnost Country Life se po zásobování hypermarketů stala i významným dodavatelem biopotravin do
síťě společnosti Delvita, která začala jako první síť supermarketů v ČR nabízet svým zákazníkům i produkty
ekologického zemědělství. Country Life dodává svým partnerům již téměř sto položek v kvalitě BIO, a
to jak od českých pěstitelů a zpracovatelů, tak i od zahraničních dodavatelů. 

Celý tento trend je nejen odrazem vývoje v zemích s delší tradicí biopotravin, ale nahrávají mu určitě
i obavy spotřebitelů v souvislosti s rostoucími riziky kolem dioxinů, PCB, BSE apod.

Když se v létě konala v Lednici na Moravě Evropská letní akademie ekologického zemědělství (dále
EZ) s účastníky z více než 25 států, bylo to krátce po zjištění prvního kusu skotu infikovaného u nás BSE.
Ministr Jan Fencl tehdy prohlásil: „Dnes již není prvořadé občany pouze nasytit, dnes je prvořadé nasytit je
nezávadnými potravinami, pocházejícími z důkladně kontrolované, čitelné a v mezích možností k přírodě
ohleduplné výroby.“

A protože ekologické zemědělství je jediným systémem s důkladnou kontrolou, navíc systémem
zemědělské produkce k přírodě ohleduplným, potvrdil tak ministr nepřímo, že prioritou je dnes rozvoj
ekozemědělství. Mimochodem, dnes se u nás ekologicky obdělává 3,5 % orné půdy, což odpovídá
průměru zemí EU. 



Rakouský ministr zemědělství a životního prostředí Wilhelm Molterer šel ještě dál. Požadavky
evropských spotřebitelů shrnul do pěti bodů: potraviny musí být bezpečné, zdravé, kvalitní i z hlediska
např. etického, tzn. že při jejich produkci nesmí být týrána zvířata, zemědělství dále musí přispívat
k ekologické rovnováze v krajině i k ekonomické a sociální stabilitě venkova. Stručně tak shrnul
základní východiska ekologického zemědělství. To se dostává na výsluní evropské politiky, a to zejména od
krize spojené s výskytem BSE. Renate Künastová, spolková ministryně ochrany spotřebitelů, výživy a
zemědělství, tak například prohlásila: „Do deseti let (2010) bude pocházet jedna pětina všech potravin
v Německu z ekologického zemědělství.“

Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO nabízí už po léta koncept řešení agrární politiky. Vypracoval
tzv. Akční plán rozvoje českého ekologického zemědělství do roku 2010, k jehož dotvoření přispěla
i diskuse účastníků mezinárodní konference „České ekofarmy po roce 2000: šance a bariéry rozvoje
v kontextu programů EU“, konané v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 14. listopadu 2000 (texty
referátů jsou na www.lea.ecn.cz v sekci ekofarma). K tomuto akčnímu plánu se pozitivně staví i ministr Fencl
a jeho ministerstvo.
Rozvoj trhu s biopotravinami v některých evropských zemích

V Evropské unii, ale také třeba v České republice a na Slovensku, dochází koncem 90. let minulého
a začátkem tohoto století k prudkému rozvoji ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami. V Rakousku
a Švýcarsku byl tento rozvoj nastartován již v polovině 90. let.

Hlavními stimuly tohoto rozvoje jsou:
vládní podpora ekologického zemědělství (dotace)
nástup supermarketů
růst poptávky po zdravých a bezpečných potravinách zejména v souvislosti s potravinářskými
skandály

Tyto tři prvky jsou navzájem provázané: skandály připravily o křeslo některé ministry zemědělství, kteří
byli příznivci intenzivní agrární výroby. Vystřídali je pak ministři naklonění ekozemědělství, kteří zesilují
podporu ekorolníků. Supermarkety vystihly růst zájmu spotřebitelů a začaly ho využívat i podněcovat.

Situace v jednotlivých zemích:
Německo:

Německo představuje největší trh biopotravin v Evropě a po USA druhý největší na světě.
Plochy: Na začátku roku 1999 zde ekologicky hospodařilo 9200 podniků na ploše 417 000 ha (1,8 %

všech zemědělských podniků, 2,4 % zemědělské půdy), na konci roku 1999 to bylo 10 400 podniků na
452 279 ha (1,95 % ; 2,64 %). Po sjednocení přibyla řada velkých podniků v bývalé NDR, které mají ve
srovnání se západoněmeckými podniky minimální výrobní náklady.

Trh: V roce 1999 tvořil obrat z biopotravin 3 – 4 mld DM, tj. asi 2 % z celkového obratu potravin. Z toho
obiloviny 3,4 %, brambory 2,2 %, mléko jen 0,5 %, maso neuváděno.

Vize: Do roku 2005 se čeká zdvojnásobení obratu, podíl na trhu 3 %, možná dokonce 4 – 6 %. 
Struktura prodeje: Zatím dominují speciálky a tzv. „reformhausy“, které prodávají 46 % všech

biopotravin. Na 26 % se prodává v supermarketech (přitom se v Německu prodává 80 % potravin právě
v supermarketech), očekává se však zvýšení jejich podílu. Na konci 90. let začaly vznikat i tzv.
biosupermarkety.

Cena: Navýšení ceny oproti konvenčním potravinám činí 10 – 30 % při klesající tendenci.
Sortiment: Národní produkce kryje přes 60 % potřeby biopotravin. Důležitými produkty jsou chléb a

pečivo, mléčné produkty, produkty z tofu, vejce, ovoce, zelenina, maso. Růst se čeká hlavně u masa a
masných výrobků, mléčných výrobků, semen a rostlinných produktů. Roste význam polotovarů.

Možné problémy ve vývoji trhu s biopotravinami: skandály týkající se znečištění bioproduktů GMO,
zhoršení politických rámcových podmínek, cenový dumping ze strany supermarketů, ztráta regionálních
zpracoven, nedostatečná transparentnost způsobená množstvím značek a známek.

Maso a BSE: 24. listopadu 2000 se v SRN vyskytl první případ hovězího nakaženého BSE. Spotřeba
masa poklesla o více než 50 %, prodej biohovězího však stoupl asi o 30 %. Cena je momentálně o 30 %
vyšší než konvenční.

Rakousko:
Plochy: Na konci roku 2000 hospodařilo v Rakousku ekologicky 18 360 podniků na ploše 267 000 ha,

což představuje 6,8 % podniků a 7,82 % zemědělské půdy.
Trh: V roce 1997 tvořil obrat z biopotravin asi 2,5 mld. šilinků, což představuje 2 – 3 % na trhu potravin.

Z toho brambory činí 12 %, sýr 6 %, mléčné výrobky 5 %, zelenina 5 %, hovězí méně než 1 %, vepřové 0 %.
Struktura prodeje: V letech 1997/98 se více než 70 % biopotravin prodalo přes velké obchodní řetězce

(73 %), 9 % přes speciálky a 18 % přímým prodejem.
Cena: Navýšení ceny oproti konvenčním produktům ve velkoobchodu: hovězí +15 %, mléko +15 %,

vepřové +15 – 90 %, vejce +20 – +100 % (údaje asi z roku 1999).
Vize 2005: Nárůst se čeká u masa, mléka, celkově ale žádný větší neočekáván. Zmenší se význam

přímého prodeje, naroste význam supermarketů, restaurací a jídelen. Podíl na trhu v roku 2005 – snad 10 %
(5 – 20 %).



Dánsko:
Plochy: V roce 1998 hospodařilo v Dánsku ekologicky 4100 podniků na ploše 99 000 ha (3,6 %), na

konci roku 2000 to bylo 3466 podniků (5,5 %) na ploše 165 258 ha (6,15 %). Prudký nárůst je výsledkem
spolupráce mezi státními úřady, ekozemědělci a obchodními řetězci (Coop Denmark FDB) a výsledkem
státní podpory.

Trh: V roce 1998 činil obrat biopotravin 1,7 mld. DKr, tj. asi 5 % celkového trhu s potravinami. Z toho
mléko 20 % (!), produkty kysaného mléka 6 %, bílá mouka 8 %, ovesné vločky 15 %, grahamová mouka
17 %, mrkev 10 – 12 %, brambory 6 %, vejce 11 %, biohovězí 1 – 2 %, biovepřové pod 1 % (údaje z roku
1999).

Vize: Do roku 2003 minimálně 300 000 ha (10 %) půdy v režimu ekologického zemědělství. Do roku 2005
se očekává podíl na trhu okolo potravin 10 %.

Struktura prodeje: 90 % biopotravin se odbývá přes supermarkety a diskontní prodejny. Jen malá část
přes speciálky, prodejny zdravé výživy.

Cena: Navýšení ceny představuje v průměru 20 – 30 %, konkrétně: zelenina 20 – 50 %, obiloviny 0 –
20 %, mléko 20 – 30 %, brambory 20 – 50 %, ovoce 50 – 100 %.

Sortiment: Nejdůležitějšími bioprodukty jsou mléko a mléčné produkty, vejce, ovoce a zelenina.
U biomrkve, másla, vajec a mléka je podíl na trhu už nad 15 %.

Živočišné produkty:
- mléko a mléčné produkty: mlékárenský průmysl velmi přispěl k rozšíření biopotravin. Roku 1998 se

vyprodukovalo přes 300 000 t biomléka (3 % celkové mléčné produkce). Biomléko se zčásti exportuje.
- maso: biohovězí asi 0,5 % porážek. V roce 1996 přes 350 t biovepřového. Prodává se jako maso i jako

uzeniny.
- vejce: v roce 1998 asi 5 000 biovajec

Itálie:
Plochy: Na konci roku 2000 hospodařilo v Itálii ekologicky 49 018 podniků na ploše 958 687 ha (2,12 %

podniků, 6,46 % zemědělské půdy).
Trh: V roce 1999 činil obrat biopotravin 2 mld CHF, tj. 1,5 % na trhu potravin, nejvíce zelenina, vejce

a pečivo (nejsou k dispozici čísla).
Vize 2005: Významnou roli začnou hrát restaurace a školní kuchyně, poroste význam supermarketů, ale

i přímého prodeje, klesat bude význam speciálek. Optimistický odhad: 20% podíl na trhu. Očekává se velký
nárůst produkce biokrmiv.

Struktura prodeje: Supermarkety nehrají v Itálii klíčovou roli – speciálky 33 %, supermarkety 23 %,
přímý prodej 20 %, družstva, velkoobchody 17 %.

Cena: Rozdíl v ceně oproti konvenčním potravinám je vyšší než jinde v Evropě, asi 50 – 75 % (údaje
z roku 1999). Mléčné produkty asi +50 %, hovězí a vepřové +80 %, vejce +80 %.

Velká Británie:
Plochy: Na konci roku 2000 hospodařilo v Británii ekologicky 2 975 podniků na ploše 425 000 ha (1,28 %

podniků, 2,3 % zemědělské půdy).
Trh: Odhad podílu na trhu s potravinami pro rok 2000 kolísá mezi 0,4 a 1,5 %. Nejvýznamnějšími

biopotravinami jsou ovoce, zelenina a byliny.
Vize: Odborníci odhadují roční nárůst obratu okolo 30% a v roce 2003 obrat v hodnotě 1 500 mil. liber

(3 % celkového obratu potravin). Do roku 2009 se dokonce počítá s podílem na trhu mezi 10 a 15 %. Růst
se očekává u ovoce a zeleniny, masa, vína, piva a zpracovaných potravin.

Struktura prodeje: Supermarkety odebírají 69 % bioproduktů. Důležitý je odbyt ovoce a zeleniny
zásilkovou službou. Domácí produkce zdaleka neuspokojuje poptávku.

Cena: Navýšení ceny je 10 – 30 %, počítá se se snižováním rozdílu.

Francie:
Plochy: Na konci roku 2000 hospodařilo ve Francii ekologicky 9 260 podniků na ploše 370 000 ha

(1,36 % podniků, 1,31 % zemědělské půdy).
Trh: V roce 1999 byl obrat odhadován na 6 mld. franků, tj. jen 0,5 %. Největší podíl na trhu mají ovoce

a zelenina, obilné produkty a nápoje. Nárůst se očekává zejména u mléčných produktů, vajec a drůbeže.
Vize: V roce 1998 byl odstartován pětiletý vládní plán na urychlení vývoje ekozemědělství. Cílem je

25 000 podniků a 1 milion ha v roce 2002. Meziroční nárůst u prodeje biopotravin se bude pohybovat okolo
20 %.

Struktura prodeje: Supermarkety mají podíl na trhu 42 %, speciálky 28 %, pekařství a přímý prodej
30 %.

Nizozemí:
Plochy: Na začátku roku 2001 hospodařilo v Nizozemí ekologicky 1391 podniků na ploše 27 820 ha

(1,48 % podniků, 1,39 % zemědělské půdy).



Trh: Obrat bioproduktů v roce 1999 byl 515 mil. guldenů, což představuje nárůst oproti roku 1998 o 12 %.
V roce 1998 byl podíl na celkovém trhu 1 %.

Vize: Od roku 1992 existuje státní podpora ekozemědělců, cílem státního akčního plánu je
obhospodařovat do roku 2010 již 10 % ploch ekologicky.

Struktura prodeje: Asi polovina jde přes speciálky, stoupá zájem supermarketů, v letech 1998 a 1999
stoupl podíl prodeje bioproduktů v supermarketech z 19 na 27 %. Zbytek tvoří přímý prodej a gastronomie.

(z materiálů a tiskové konference LEA vybrala Pla)

Arnika – nové sdružení, známé tváře

29. 9. 2001 opustila Děti Země skupina členů v čele s dosavadním předsedou RNDr.
Jindřichem Petrlíkem, kompletní pobočky Děčín, Ostrava a klub „Tým Bořena“. Založili novou
organizaci s názvem Arnika. Důvodem odchodu byly „odlišné představy o budoucí činnosti a
struktuře organizace”. Spolu s předsedou Petrlíkem přešla z Dětí Země do Arniky i jedna z jejich
nejvýznamnějších kampaní zvaná Budoucnost bez jedů. 

Arnika se zabývá ochranou mokřadů a vodních toků, znečištěním životního prostředí toxickými látkami
a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Pro novou organizaci hraje
významnou roli i mezinárodní a přeshraniční spolupráce, například na projektu mezinárodní spolupráce při
ochraně dolního Labe anebo na mezinárodním projektu týkajícím se toxických látek v životním prostředí.
Arnika je rovněž zapojena do práce mezinárodních sítí za snížení toxických látek v životním prostředí – IPEN
(International POPs Elimination Network) a Health Care Without Harm.

Posláním nové organizace je zlepšení stavu životního prostředí, jeho obrana před znečišťováním,
ochrana a obnova přírodních hodnot na území ČR, a to i v evropském kontextu. Arnika je celostátní
organizace s centrální kanceláří a místně či tématicky definovanými samostatnými subjekty. Arnika bude
usilovat o širokou členskou základnu. Svých cílů hodlá dosahovat pomocí kampaní a projektů.

Hlavní programy a projekty Arniky:
Program: Ochrana přírody

Program Ochrana přírody se nyní zaměřuje především na záchranu nejbohatších ekosystémů střední
Evropy – mokřadů, vodních toků a dalších ekosystémů vázaných na vodu. Tento program Arniky hledá
a prosazuje takové alternativy spravování a využívání vodních toků, které směřují ke sladění požadavků
ochrany přírody, protipovodňové ochrany a hospodářského využití vodních toků a krajiny kolem nich.

Další důležitou oblastí činnosti programu „Ochrana přírody” je záchrana mizejících druhů rostlin a
živočichů v jejich původních biotopech a zachování přirozené rovnováhy krajiny.
Prioritní kampaně:

„Ochrana dolního toku Labe” – pod vedením Ing. Vlastimila Karlíka, bývalého místopředsedy Dětí
Země a vedoucího programu „Příroda”, a Jana a Šárky Dostálových, původně vedoucích Dětí Země Děčín.

„Ochrana Poodří pro 21. století”
„Pozemkový spolek Bořena”
„Natura 2000”
Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Karlík, (0737/ 322 396, dz.priroda@newspace.cz)

Program Toxické látky a odpady
Životní prostředí České republiky patří mezi nejvíce zamořená území různými toxickými látkami, například

dioxiny, PCB či těžkými kovy. Řada z těchto látek se do prostředí dostává z odpadů a jejich zpracování.
Sdružení Arnika se v programu „Toxické látky a odpady“ snaží omezit množství nebezpečných látek

vypouštěných do prostředí – prosazuje přísnější zákony a zavedení tzv. „čistší výroby“ či důsledné
recyklace odpadů. Důležitou částí práce tohoto programu je prosazování práva na informace o toxických
látkách v životním prostředí, které ještě stále není v České republice samozřejmostí. 

Prioritní kampaně: 
„Budoucnost bez jedů” – v koordinaci RNDr. Jindřicha Petrlíka (dřívějšího předsedy Dětí Země)

včetně stejnojmenné petice, kterou koordinují Oldřich Jarolím a Vojtěch Pešek. V současné době je to
hlavní kampaň Arniky. Žádá uzákonění práva na informace o toxických látkách vypouštěných
průmyslovými podniky do prostředí v podobě integrovaného registru znečišťování a ratifikaci Stockholmské
úmluvy o perzistentních organických látkách. Petici „Budoucnost bez jedů” podpořilo svým podpisem více
než 6500 občanů. Se zavedením integrovaného registru znečišťování souhlasí i jinak k návrhům ekologů
kritický ministr Miroslav Grégr. 

„Koncepce nakládání s odpady” – pod vedením Ing. Milana Havla, bývalého vedoucího programu Dětí
Země „Odpady a toxické látky”

„Stop toxickým látkám v Evropě”
„Za náhradu PVC v českém zdravotnictví”
„Databáze znečištění ze spaloven a energobloků na internetu”



Kontaktní osoby: RNDr. Jindřich Petrlík, (02/ 2278 0052, jindrich.petrlik@ecn.cz), 
Ing. Milan Havel, (02/ 684 1128, havel.m@volny.cz)

Program Veřejnost a životní prostředí
Posláním programu Veřejnost a životní prostředí je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na

rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Práce zahrnuje pomoc s orientací v zákonech a
s účastí ve správních řízeních, s odbornými problémy a s publicitou případu. Program bude pořádat také
semináře a průběžně vydávat metodické příručky. Naváže na několikaletou zkušenost Centra pro podporu
občanů, existujícího (původně jako sekce Dětí Země) od roku 1996. Důležitou součástí programu Veřejnost
a životní prostředí je prosazování práva na informace o životním prostředí a možnosti soudní obrany proti
poškozování životního prostředí. Tak se Arnika bude snažit prosadit praktické naplnění Aarhuské úmluvy
EHK OSN (Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí).

Některé environmentální problémy, které tento program ARNIKY řeší:
„Praha – Přírodní park Košíře - Motol“
„Litoměřicko – Přírodní park Džbán”
„Praha – Balabenka”
„Úvaly u Prahy – lisovna ESSA Czech”
„Veřejnost a rozhodování o dálnici D3” – vede Ing. Petr Hrdina, který v Dětech Země vedl program

„Doprava” a pobočku v Praze
Kontaktní osoby: RNDr. Jindřich Petrlík (viz výše),
Martin Skalský, (02/ 3333 7075, martin.skalsky@ecn.cz). 

Česká a mezinárodní spolupráce
Sdružení ARNIKA je členem Zeleného kruhu, Informačního centra nadací (ICN), Českého národního

komitétu UNEP a řady dalších koalic. Na mezinárodní úrovni se zapojuje do celosvětové sítě za snížení
toxických látek v životním prostředí – IPEN (International POPs Elimination Network) a je zástupcem České
republiky v koalici Health Care Without Harm – HCWH a v mezinárodní síti Global Aliance for Incineration
Alternatives – GAIA. Na poli ochrany vodních ekosystémů je pro ARNIKU důležité její členství v European
Rivers Network – ERN a v koalici českých a německých občanských sdružení „Za záchranu dolního Labe”.

Pod novou organizaci přešlo i Centrum pro podporu občanů, které bylo dosud součástí Dětí Země.
Centrum pro podporu občanů se bude i nadále věnovat případům zkušebního polygonu Škoda Auto, lisovně
v Úvalech a dalším.

Lenka Mašková, která u Dětí Země vedla Komunikační centrum a Fond ohrožené přírody, bude mít
v „Arnice” na starosti komunikaci se členy a rozvoj členské a přispěvatelské základny.

Tiskovou mluvčí ekologického sdružení Arnika se stala Ivona Půlkrábková, bývalá tisková mluvčí Dětí
Země (tel: 02/ 22 78 00 52, ivona.pulkrabkova@ecn.cz).

Nový předseda
První valná hromada Arniky, která proběhla v půlce listopadu v Děčíně, určila prioritní kampaně a

zvolila svého předsedu. Ze tří kandidátů si členové Arniky zvolili za předsedu Ing. Vlastimila Karlíka,
vedoucího kampaně „Za záchranu dolního Labe”. Ta bude spolu s kampaní „Budoucnost bez jedů”
určovat směřování ARNIKY v následujícím roce.

Webové stránky www.arnika.org
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Děti Země si zvolily předsedkyni
Na výročním shromáždění členů Dětí Země, které proběhlo v říjnu v Polici na Metují, byla

poprvé za dvanáctiletou existenci ekologického sdružení Děti Země do jeho čela zvolena žena –
dosavadní místopředsedkyně a vedoucí liberecké pobočky Dětí Země Simona Jašová.

Do pětičlenného předsednictva – tzv. užšího kolegia byli za místopředsedy dále zvoleni: Pavla Vintrová
(Beroun), Miroslav Patrik (Brno), Vít Roušal (Plzeň) a Jaroslav Valůch (Zlín).

Současná činnost
Děti Země se zabývají řešením problémů ochrany přírody a životního prostředí na celostátní úrovni.

Regionální kauzy jsou v kompetenci dvanácti poboček, nebo Centra pro podporu občanů, což je
zvláštní složka Dětí Země, která má za úkol pomáhat jiným občanským iniciativám a sdružením.

Činnost Dětí Země lze tématicky shrnout do tří oblastí, u nichž jsou pro představu uvedeny některé
příklady činnosti.



Ochrana přírody a krajiny – dlouholetou aktivitou je ochrana dravců a sov. Na ochranu živočichů je
připravován také nový projekt ochrany netopýrů. K ostře sledovaným územím patří těžaři drancovaná
Chráněná krajinná oblast Český kras.

Doprava – posláním je hledání alternativních ekologicky přijatelnějších dopravních řešení a podpora
šetrnějších druhů dopravy. Každoročně je Dětmi Země pořádán Den bez aut. Nejaktuálnějším úspěchem
je obnovení zákazu vjezdu nákladním automobilům do města Beroun.

Odpady – současně nejvýraznější aktivitou je příprava koncepce nakládání s odpady na Liberecku a
kauza liberecké spalovny. Nově je zahájen výzkumný projekt na zjištění vlivu spalování odpadů
v cementárnách.

Dále se Děti Země zabývají například ekologickou výchovou či organizováním známé ankety Ropák
roku.

Novým tiskovým mluvčím je Michal Stingl, tel.: 0311/621247, 0737/541008, e-mail: stingl@iol.cz. 
Webové stránky www.detizeme.cz

(z tiskové zprávy Dětí Země)

Sedm let Toulcova dvora
Motto Toulcova dvora:
Řekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mne udělat a porozumím. 

Ve středu 31. října navštívil ministr Miloš Kužvart Ekologické centrum hlavního města Prahy Toulcův
dvůr, které právě slaví sedm let své existence.. Na tiskové besedě ředitelka Toulcova dvora Mgr. Emilie
Strejčková a Ing. Kateřina Vaculová, ředitelka odboru městské zeleně na pražském magistrátu, představily
projekt „Posilování vazeb mezi pražskými dětmi a přírodním prostředím”. Cílem projektu je zvrátit
nepříznivý „interiérový” vývoj mladé pražské populace a hledat způsoby, jak vytáhnout děti ven do přírody.
Důležitou součástí projektu proto je první ročník pražské olympiády Práce pro přírodu, neboli „3P”. Tři
první přihlášené skupiny dětí představily své projekty na pomoc pražské přírodě – děti hodlají sázet stromy,
obnovit rybníček, starat se o květinové záhony. 

Poté si všichni podrobně prohlédli celý areál Toulcova dvora a ochutnali produkty místní ekologické
prodejny s certifikovanými biopotravinami. Mimochodem, pracovnice Dvora přivítaly hosty v tradičních krojích
chlebem a solí, neboť i obnova starobylých zvyků je součástí práce tohoto unikátního centra. Bližší
informace najdete na www.toulcuvdvur.cz. 
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