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de facto zablokovala. Stavba má plat-
né územní rozhodnutí, je zakreslena 
v územních plánech a při změně trasy 
by bylo třeba všechna nutná povolení 
vyřídit znova. Nezačalo by se tak sta-
vět dřív než v roce 2020, řekl už před 
časem ČTK náměstek jihomoravského 
hejtmana Milan Venclík.
 Proti výstavbě R52 přes Mikulov bez 
předchozího posouzení jiných vari-
ant ovšem letos vystoupili rovněž mi-
nistr životního prostředí Martin Bur-
sík nebo ombudsman Otakar Motejl. Už 
v lednu navíc Evropská komise navrh-
la, aby česká vláda zvážila vedení trasy 
nejen přes Mikulov, ale taky přes Břec-
lav s tím, že tato varianta musí být po-
souzena. Ministerstva dopravy a život-
ního prostředí se proto dohodla, že celý 
záměr nechají posoudit, což se dosud 
nestalo.
 Výstavba silnice R52 do Mikulova je 
plánována na roky 2010 až 2014 a měla 
by stát asi deset miliard korun. î 

 „Nesouhlasné stanovisko Správy 
CHKO je pro nás dobrá zpráva. Potvrzu-
je mimo jiné to, na co se stále snažíme 
upozorňovat: dokud nebudou v souladu 
s předpisy České republiky i Evropské 
unie vyhodnoceny varianty, je příprava 
R52 na Mikulov a vedení povolovacích 
řízení pro stavbu vyhazováním peněz 
ze státního rozpočtu,“ řekla právnička 
Ekologického právního servisu Barbara 
Homolová.
 Správa CHKO mimo jiné v rozhodnutí 
upozorňuje na riziko zániku slaniska se 
vzácnými a přísně chráněnými rostlina-
mi. Už dřív proto ve snaze stavbě silnice 
zabránit navrhla lokalitu dodatečně za-
řadit na seznam evropsky cenných úze-
mí Natura 2000. Žádost agentury po-
soudí vláda.
 Kdyby se území se slaniskem neda-
leko Mikulova na seznam Natura do-
stalo, silnice by přes něj nesměla vést. 
I minimální změna trasy by však podle 
Jihomoravského kraje stavbu silnice 

Rychlostní silnice R52 má spojit Brno 
s Vídní. Ministerstvo dopravy, Ředitel-
ství silnic a dálnic a Jihomoravský kraj 
prosazují využití stávající dvouproudo-
vé silnice z Brna do Pohořelic a rozšíře-
ní navazující silnice na hraniční měs-
to Mikulov. Silnice by protnula vodní 
dílo Nové Mlýny na Břeclavsku. Loka-
lita je jedním z nejvýznamnějších hníz-
dišť ptáků na Moravě. Rušná silnice by 
navíc měla vést těsně kolem Chráněné 
krajinné oblasti Pálava u Mikulova.
 Ochranáři proto nabízejí druhou va-
riantu, kterou podle nich kraj i stát do-
sud opomíjí: vést trasu na Vídeň přes 
Břeclav. Z Brna do Břeclavi by se řidi-
či dostali po současné D2. V budoucnu 
u města vznikne obchvat, z něhož sta-
čí dobudovat devět kilometrů dálnice 
do nedalekého rakouského Reinthalu. 
Tato varianta je podle nich na rozdíl od 
mikulovské, kde je nutné vystavět asi 
30 kilometrů dálnice, asi o 5,5 miliardy 
korun levnější.

zprávy
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Spor o těžbu kalamitního dřeva v Ti-
ché a Koprové dolině ve Vysokých Ta-
trách letos na jaře se stal jedním z nej-
ostřejších sporů v historii slovenské 
ochrany přírody. Ochranáři už tenkrát 
naznačovali, že za snahou o těžbu ve 
slovenských lesích můžou být zájmy 
politické strany Vladimíra Mečiara LS-
-HZDS a spřízněných podnikatelských 
skupin. Od té doby se samozřejmě lec-
cos přihodilo, listopadové události byly 
ale přece jen výjimečné.

Lesům 2008

Jan Stejskal /

Slovenský ministr zemědělství Miro-
slav Jureňa (LS-HZDS), jeden z hlav-
ních obhájců těžby kalamitního dřeva, 
byl totiž odvolán z vlády. Musel odejít 
kvůli spekulacím se státními pozem-
ky určenými k restituci, pod nimiž je 
podepsán jeho stranou dosazený Bra-
nislav Bríza ze Slovenského pozemko-
vého fondu (spadá pod resort zeměděl-
ství). Šlo mimo jiné i o rozsáhlé plochy 
půdy v obci Veľký Slavkov mezi Popra-
dem a Tatranským národním parkem. 
S děním v obou dolinách sice spekula-
ce přímo nesouvisejí, jasně však ukazu-
jí, kam zájmy LS-HZDS míří.
 Už v září ekologičtí aktivisté a později 
i televizní reportéři prokázali, že Štátne 
lesy TANAP prodávaly dřevo vytěžené 
v obou dolinách bez výběrového řízení 
hluboko pod cenou. Na prodej dřeva ze 
státních lesů pod cenou překupníkům 
už upozorňuje i Svaz zpracovatelů dře-
va SR. Státní podnik Lesy SR je přitom 
zase pod vlivem LS-HZDS. Těžko říct, 
jestli to ale někoho odpovědného zají-
má. Když bylo v dubnu z Tiché doliny 
vyváženo neoznačené dřevo, kamiony 
se dřevem natočila i televize. V listopa-
du však deník SME přinesl překvapivé 
zjištění: „Popradská policie stíhání za-
stavila a tvrdí, že se to nestalo.“
 Ministr Jureňa navíc ještě před svým 
odvoláním stihnul ve vládě prosadit do-
taci pro lesáky ve výši 1,4 miliardy slo-
venských korun na uzdravování smr-
kových porostů. Těžba je podle něj 
samozřejmě jedním z důležitých způso-
bů, jak smrčiny uzdravovat.
 Listopadová zmínka českého mi-
nistra zemědělství Petra Gandaloviče 
o možné privatizaci části českých lesů 
se tak proti tomu, co se děje na Sloven-
sku, jeví jako nevinnost sama. Nazna-
čuje to ale, že i v České republice ne-
dají lesy podnikavcům spát. Přeji tedy 
tentokrát příznivý rok 2008 nejen všem 
čtenářům, ale i přírodně cenným lesům, 
ať už v ČR nebo na Slovensku. î 
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měsíčník o životním prostředí

čtenářům

Pálava zamítla R52 
přes Mikulovsko
čtk / 

Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava vydala nesouhlasné závazné stanovisko k umístění rychlostní 
silnice R52 do chráněného území. Podle ochránců přírody je stavba neslučitelná s péčí o krajinu, předložená 
projektová dokumentace navíc není dostatečná k posouzení dopadů silničního provozu na krajinný ráz 
Mikulovska. Proti stanovisku CHKO se nedá odvolat, je ale možné splnit podmínky v jeho odůvodnění a podat 
novou žádost o posouzení, řekl ČTK v polovině listopadu vedoucí správy Jiří Matuška. Ochranáři navrhují, aby 
silnice do Vídně vedla přes Břeclav.

Proti hluku, proti zvěři 8 

Bránit se hluku z dopravy není nic 

snadného. Výstavba protihlukových stěn 

často vadí nejen cestujícím, ale i zvířatům.

Ekodesign 16 

Sněmovna schválila zákon, který do 

českého práva převádí evropskou směrnici 

o ekodesignu. Co to vlastně je?

Veřejná doprava zdarma 6 

Jízdné se v mnoha českých městech od 

ledna zvýší. Nemohla by ale veřejná 

doprava fungovat pro cestující bezplatně?
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„Pro období 2008–2012 jsme stanovili 
strop na 2,08 miliardy povolenek roč-
ně poté, co jsme snížili počet povole-
nek z minulého období o víc než 10 %,“ 
prohlásil na konci října evropský ko-
misař pro životní prostředí Stavros Di-
mas. „Máme silný zajištěný trh a sku-
tečné výsledky při snižování emisí, což 
nám pomůže dosáhnout cílů předepsa-
ných dohodou z Kjóta,“ dodal. Na rozdě-
lení počtu povolenek závisí, zda bude 
celý systém jejich obchodování úspěšný 
a povede k celkovému snižování emi-
sí. Na počátku evropského systému ob-
chodování se firmám podařilo přesvěd-
čit své vlády, aby jim vyjednaly velké 
množství emisních povolenek. Po pře-
počítání skutečně vypuštěných emisí za 
rok 2005 se ukázalo, že celé schéma je 
nadhodnoceno zhruba o 4,5 %, tedy o 70 
milionů povolenek. Kvůli tomu se cena 
povolenek na první období propadla na 
hodnotu několika desítek eurocentů. 
 Alokační plány na druhé kolo obcho-
dování jsou podstatně přísnější, než 
byly pro období 2005–2007. S výjimkou 
Rumunska všem státům Evropská ko-
mise počet povolenek (EUA) oproti mi-
nulému období seškrtala, v některých 
případech velmi výrazně. Nejde však 

zprávy zprávy

Řehoř ze společnosti Operátor trhu 
s elektřinou. Zatímco povolenky na ob-
dobí 2005–2007 se v listopadu prodáva-
ly i za cenu 0,06 euro za kus, u povolen-
ky na období 2008–2012 s datem dodání 
prosinec 2008 se ceny v listopadu pohy-
bovaly kolem 22 euro. „Jen tato základní 
data jasně vypovídají o tom, jak trh na 
povolenky z obou obchodovacích obdo-
bí nahlíží,“ vysvětluje Řehoř.
 Očekávat se dá prý i celkově vyšší zá-
jem o obchodování s povolenkami. „Bě-
hem prvního období si mnoho lidí uvě-
domilo hodnotu emisí a nyní zahrnou 
jejich hodnotu a potencionální možnost 
příjmu do svých každodenních obchod-
ních rozhodnutí,“ myslí si Gergely Sza-
bó z Vertis Environmental Finance. Prv-
ní tři roky obchodování s emisemi podle 
něj proběhly jako seznamovací doba jak 
pro průmyslníky, tak vlády jednotlivých 
zemí a obchodníky s povolenkami. Dru-
há fáze bude trvat už pět let a zatím po-
slední naplánované období osm let. Del-
ší obchodovací období a předpokládaný 
růst cen by měl přitáhnout zase vyšší 
zájem obchodníků na trhu. „Očekává-
me, že cena povolenky se bude pohybo-
vat mezi 20 až 40 eury za kus,“ odhadu-
je vývoj během druhého období Szabó. 

Druhá fáze začíná sjednává nákup/prodej v určitém obje-
mu a za předem stanovený kurz, který 
se uskuteční v budoucnosti) na prosi-
nec 2008 se v polovině října pohybova-
la kolem 23 euro, cena kreditů CER na 
stejné období činila zhruba 17,60. 
 Přestože první období ukázalo, že 
příliš mnoho povolenek na trhu jejich 
cenu zcela znehodnotí, snaží se řada 
států Evropské unie získat víc kreditů 
na vypuštění emisí skleníkových plynů, 
než jim komise přidělila. Polsko, Česká 
republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, 
Lotyšsko a Estonsko se rozhodly nebo 
avizovaly záměr v této věci podat žalo-
bu na Evropskou komisi. 
 Zatím padlo dílčí rozhodnutí evrop-
ské justice pouze ve věci Polska, kte-
rému Evropský soudní dvůr zamítl 
dočasně odložit snížení emisí oxidu uh-
ličitého. Komise Polsku snížila povole-
ný limit emisí CO2 na roky 2008–2012 
o téměř 27 % z 284,6 milionu tun oxidu 
uhličitého na 208,5 milionu tun. 

Celosvětový obchod

Koncem října rovněž podepsali v Lisa-
bonu zástupci severoamerických a ev-
ropských zemí dohodu o vzniku spo-
lečného Mezinárodního uhlíkového 
partnerství (ICAPC). Ta by měla zavádět 
emisní limity na skleníkové plyny a ob-
chodování s povolenkami mezi zeměmi 
severních států USA, kanadskými pro-
vinciemi, Novým Zélandem a zeměmi 
EU a Norska.
 Mezinárodní spolupráce by měla vy-
užít zkušeností s obchodováním s povo-
lenkami, které funguje vedle Evropy taky 
na Novém Zélandu a na východě i zápa-
dě USA. ICAPC by se tak měl stát před-
stupněm celosvětového systému obcho-
dování s emisemi oxidu uhličitého.
 Vedle uvedených zemí se k partnerství 
připojila Britská Kolumbie (kanadská 
provincie), New Jersey, Kalifornie, Mai-
ne, Maryland, New York (všechno státy 
USA), Evropská komise, Francie, Němec-
ko, Nizozemí, Řecko, Portugalsko, Itálie, 
Španělsko, Irsko a Velká Británie. î 

Podle něj Evropská komise bude chtít 
skutečně snižovat emise jednotlivým 
podnikům, a proto se dá i po roce 2012 
očekávat dlouhodobý růst cen emisních 
povolenek. 

Německý odliv

Přitom právě finančníci ze společnosti
Vertis Finance na konci října přišli s va-
rováním, že obchodování v druhém kole 
nemusí být tak růžové, jak se zdá. Důvo-
dem má být dodatek Evropské komise 
k německému alokačnímu plánu, který 
povoluje využívání jednotek CER a ERU 
(viz níže) až do výše 20 % z celkové alo-
kace oproti původně plánovaným 10 %. 
Povolenky CER (Certified Emission Re-
ductions) můžou státy získat z projektů 
v rámci tzv. mechanismu čistého rozvo-
je Kjótského protokolu za investice do 
technologií, které sníží produkci emi-
sí skleníkových plynů v zemích třetího 
světa. Kredity ERU (Emission Reduction 
Units) získají investoři za stejnou čin-
nost v rozvinutých zemích, v rámci spo-
lečně zaváděných opatření podle Kjót-
ské dohody. Celkový objem povolenek 
na emise v rámci evropského systému 
obchodování s emisními povolenkami 
(ETS) a povolenek vázaných na rozvo-
jovou pomoc v rámci Kjótské dohody 
tak byl navýšen na 280 milionů povo-
lenek ročně (o 50 milionů víc, než bylo 
původně očekáváno), tvrdí Vertis. „Ne-
rovnováha mezi nabídkou a poptávkou 
po jednotkách CER zapříčiní snížení 
cen povolenek EUA, a to až na úroveň 
cen jednotek CER,“ stojí v tiskové zprá-
vě Vertis.
 V případě České republiky představu-
je celkový objem kreditů vázaných na 
rozvojovou pomoc podle Kjótské doho-
dy pro druhé období zhruba 43,5 milionů 
jednotek. To je v současnosti 217,5 mili-
onů euro, tedy asi 5852 milionů korun. 

„Pokud by se rozdíl cen jednotek EUA 
a CER snížil byť jen o jediné euro, ČR by 
přišla o 1170 milionu korun,“ argumen-
tuje Vertis. Forwardová cena povolenek 
EUA (při tomto druhu obchodování se 

jen o země střední a východní Evropy, 
ale například i o Dánsko, Finsko nebo 
Španělsko. „Evropská komise se viditel-
ně snažila, aby se neopakovalo původní 
fiasko, a silně tlačila na snižování emi-
sí,“ komentuje její počínání Vojtěch Ko-
tecký z Hnutí Duha. Podle něj by měl 
být trh s povolenkami v druhém obdo-
bí podstatně zdravější, takže obchodo-
vání začne víc motivovat k investicím 
do nízkouhlíkových technologií. Pořád 
prý jde ale o velký kompromis. „Bylo vy-
dáno příliš mnoho povolenek, a někte-
ré státy můžou dokonce znečištění ješ-
tě zvyšovat,“ tvrdí Kotecký. Příkladem 
prý může být Česká republika. Evrop-
ská komise sice seškrtala původní plá-
ny české vlády, podle nichž měly exha-
lace razantně stoupnout, pořád ještě 
ale dovolila mírný nárůst. ČR žádala 
o povolenky na 101,9 tun oxidu uhliči-
tého ročně, přitom objem vypuštěných 
emisí za rok 2005 dosáhl výše 85,2 tun. 
Nakonec český průmysl dostal povolen-
ky na 86,6 tuny emisí ročně.
 Rovněž obchodníci s povolenkami 
se na další období dívají optimisticky. 

„Trh nyní reaguje na povolenky z obdo-
bí 2008–2012 zcela odlišně než na povo-
lenky za stávající období,“ říká Miroslav 
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Hugo Charvát / hugo.charvat@ekolist.cz

Na konci října Evropská komise schválila národní alokační plány 
Bulharska a Rumunska. Poslední státy zapojené do evropského 
systému obchodování s emisními povolenkami (ETS) pro vypouštění 
emisí oxidu uhličitého (CO2) tak vědí, jak jsou rozdané karty. 
V příštích pěti letech by Evropa měla vypustit o desetinu míň emisí 
než v předchozím období 2005–2007.
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bylo 380 %). Skoro čtvrtinu uživatelů 
veřejné dopravy tvořili bývalí cestující 
autem, 18 % bylo cyklistů a 14 % chod-
ců. Společně s dalšími opatřeními (sní-
žení rychlosti v centru na 30 km/h, bu-
dování sítě cest pro cyklisty, zavedení 
nových linek městské dopravy, jejich 
častější provoz atd.) vedlo nulové jízd-
né k poklesu používání aut ve městě. 
Když pak v létě letošního roku porovnál 
belgický spotřebitelský magazín Test-
-Aankoop kvalitu života ve dvaceti bel-
gických městech, vyšel z klání vítězně 
právě Hasselt a městská doprava zdar-
ma v tom hrála nemalou roli.

Třeboň

Z českých měst prošla dlouhodobou 
zkušeností s městkou dopravou zdarma 
pouze Třeboň. Nešlo přitom o městkou 
dopravu v pravém slova smyslu. Toto 
jihočeské město s přibližně 9000 oby-
vateli obsluhuje linka ČSAD Jindřichův 
Hradec, která byla od února roku 2002 
pro cestující zdarma. Na její provoz při-
spíval částečně Jihočeský kraj a zbytek 
hradil Městský úřad v Třeboni. Linka 
byla bezplatná jen na území města, za 
jeho hranicí platil běžný tarif doprav-
ce. Podle Lukáše Vrobela z občanské-
ho sdružení Společnost pro veřejnou 
dopravu spoj dokonce nebyl v jízdním 
řádu označen jako městská doprava 
a ve městě se nepoužívala žádná zvlášt-
ní označení zastávek. Jen na autobuso-
vém nádraží byl na příslušném stano-
višti nápis „Místní doprava Třeboň“.
 Městský autobus zdarma prosa-
dil bývalý starosta Třeboně Jiří Hou-
dek (KDU-ČSL), jenž město vedl v le-
tech 1994–2006. „Bezplatnou dopravu 
jsme považovali za ekologický prostře-
dek,“ vysvětluje dnes, proč k tomu měs-
to přistoupilo. Inspirací prý původně 
byly školní autobusy, jaké mají napří-
klad ve USA. V Třeboni jsou totiž čás-
ti města, kde nebyly chodníky, a když 
musely děti chodit po silnici do školy 
a ze školy, bylo to pro ně nebezpečné. 

„Protože jsme ale chtěli řešit i potřeby 
důchodců, kteří do centra musejí tře-
ba kvůli zdravotním službám, rozhodli 
jsme se nakonec pro veřejnou dopravu 
zdarma pro všechny,“ říká Jiří Houdek. 
Poněkud nezvyklým důvodem pro zave-
dení bezplatné dopravy byl prý i vysoký 
počet cyklistů na třeboňských cestách. 

„V zimě a za špatného počasí to pro ně 
bylo nebezpečné, často si ublížili, navíc 
před lety ještě město nebylo pro cyklis-
ty tak vybavené, jako je dnes,“ přidává 
další argumenty.
 Ze statistik, které si v Třeboni ved-
li, vyplynulo, že počet účastníků veřejné 
dopravy se rok po zavedení bezplatného 

Jan Stejskal / jan.stejskal@ekolist.cz 

Jízdné za městskou hromadnou dopravu se neustále zvyšuje – v listopadu například pražští zastupitelé zvedli 
cenu za jednu jízdu na 26 Kč, zdražování čeká i Zlín a další města. Není ale možné, aby veřejná doprava 
fungovala pro cestující bezplatně? Podobných pokusů zatím neproběhlo mnoho, jisté zkušenosti s jejím 
provozováním už dnes ale k dispozici jsou.

Veřejná doprava zdarma

provozu zvýšil o 100 %, vytíženost v dal-
ších letech neklesala a vždy mírně stoup-
la v letní turistické sezóně. Další údaje 
už čísly podloženy nejsou, podle bývalé-
ho starosty Jiřího Houdka se ale zřetelně 
snížil počet cyklistů při špatném počasí 
a snížil se i počet aut v centru.
 Bezplatnou linku se rozhodlo zrušit 
nové vedení města, které vzešlo z loň-
ských komunálních voleb. „Normální je 
za služby platit,“ říká dnešní místosta-
rostka Anna Kahounová z ODS. Podle 
ní bezplatnou linku děti zneužívaly ke 
zbytečnému popojíždění, taky situace 
pro cyklisty se ve městě za posledních 
pět let zlepšila. „Musím uznat, že pro 
cyklisty bývalý starosta udělal kus prá-
ce,“ vysvětluje Anna Kahounová. Pří-
spěvek města na dopravu byl navíc rok 
od roku stále vyšší. „Z 200 000 Kč v roce 
2002 se to vyšplhalo na skoro půl milio-
nu v roce 2006,“ argumentuje místosta-
rostka. „Příští rok by se to zase zvýšilo 
a to bylo pro město neúnosné.“ Nulový 
tarif byl proto letos v září zrušen a ces-
tující zaplatí normální jízdné. 
 Podle Jiřího Houdka je ale argument 
o drahém provozu nesprávný: „V rám-
ci rozpočtu města, který dělá ročně při-
bližně 350 milionů Kč, je půl milionu 
něco mezi jednou a dvěma desetinami 
procenta rozpočtu, což je zanedbatelná 
částka.“ Jiří Houdek si proto myslí, že se 
nové vedení radnice spíš trochu snaží 
vymezit proti tomu předchozímu. „Už 
dřív, ještě jako opozice, mi vytýkali, že 
prý jde jen o populistické rozhodnutí.“
 „On nám má bývalý starosta zruše-
ní bezplatné dopravy za zlé,“ přitakává 
Anna Kahounová. „Ale doprava zdarma 
nebyla pro město nic výhodného. A po-
kud je služba zadarmo, tak je zneužívá-
na.“ Dodává přitom, že současný tarif je 
doprovázen množstvím slev.
 Jiří Houdek naproti tomu zůstává pře-
svědčený, že městská doprava zdarma 
byl krok, jenž se osvědčil. „Je to zkuše-
nost, kterou je možné uplatnit i v jiných 
městech,“ dívá se do budoucna Houdek.

Další opatření

A jak se na zavedení veřejné dopra-
vy zdarma dívají odborné zprávy? Už 
zmíněná belgická studie se podrobně-
ji věnuje jednomu experimentu v Bru-
selu, kde bylo zavedeno nulové jízdné 
pro holandsky mluvící studenty, čímž 
mělo dojít k zatraktivnění Bruselu v je-
jich očích. Na základě této zkušenosti 
výzkumníci dovozují, že nabídka veřej-
né dopravy zdarma rozhodně nezname-
ná, že lidé nechají doma svá auta a pře-
sednou do tramvají a autobusů. Pokud 
chtějí veřejní činitelé docílit většího po-
dílu veřejné dopravy na jejím celkovém 

objemu, musejí být lákadla, která lidi 
přitáhnou k veřejné dopravě, doprová-
zena překážkami, které je budou nao-
pak odrazovat od cest autem – jde třeba 
o mýtné nebo omezení možností parko-
vání v centrech měst. Studie ale taky 
ukázala, že zisky, které nulové jízdné 
pro holandsky mluvící studenty při-
neslo, byly pro celou společnost vyšší, 
než kolik museli představitelé Bruselu 
zaplatit. Přechod části studentů z aut 
k veřejné dopravě totiž stál míň, než ko-
lik by stály jejich případné havárie, zne-
čištění prostředí (včetně hluku) z jejich 
jízd auty a ztráty plynoucí z navýšení 
dopravních zácp.
 Na konci loňského roku byla studie 
zvažující zavedení bezplatné veřejné 
dopravy zvěřejněna rovněž v Dánsku. 
Vypracována byla pod vedením Dán-
ské rady pro technologie (Teknologirå-
det), což je instituce, která má rozšiřo-
vat povědomí o technologiích, provádět 
jejich hodnocení a taky být poradním 
orgánem dánskému parlamentu. Zají-
mavé je, že autoři zprávy se zamýšleli 
i nad tím, jaké dopady by mělo zavede-
ní bezplatné veřejné dopravy na celém 
území Dánska. Dospěli ovšem k závě-
ru, že by bylo vzhledem k předpokláda-
ným ziskům neúměrně drahé, dokonce 
by to mohlo vést k úpadku veřejné do-
pravy a k poklesu jejího obrazu u ve-
řejnosti. Sice by došlo ke snížení počtu 
dopravních nehod a ke zlepšení zdra-
ví obyvatel, avšak jen v omezené míře. 
Lepší cestou se jim zdá výrazné sníže-
ní jízdného a zároveň zlepšení kvali-
ty a frekvence veřejné dopravy. Ačkoli 
nulové jízdné by určitě přilákalo k hro-
madné dopravě nové pasažéry (odhady 
říkají, že 20 % z nich by byli bývalí mo-
toristé), podle rady přinejmenším stej-
ně záleží i na době, kterou musejí lidé 
v dopravním prostředku strávit. Zrych-
lení cest a odstranění prostojů by tedy 
mohlo přilákat podobné množství pa-
sažérů jako nulový tarif. Vůbec největší 
přínos pro zatraktivnění veřejné dopra-
vy a omezení individuálního automobi-
lismu by pak podle studie měla i sou-
časně prováděná opatření týkající se 
parkování, zavádění mýtného atd. Cel-
kově však autoři zprávy nulové jízdné 
nezatracují. Jeho výhody by prý byly vý-
razně vyšší ve velkých městech, jako je 
Kodaň nebo Frederiksberg. Místní úřa-
dy a dopravci by podle rady měli o nulo-
vém jízdném (společně s dalšími opat-
řeními) uvažovat v některých oblastech, 
nebo aspoň pro některé věkové skupiny, 
jako jsou mladí lidé a studenti. î 

Podstatně rozšířenou verzi tohoto 
článku najdete na www.ekolist.cz.

městská doprava byla ve zdejší aglome-
raci zavedena na začátku ledna 2002. 
Podle studie se v roce 2003 využívání 
městské veřejné dopravní sítě zvýšilo 
o 79 % v porovnání s předchozími lety, 
mimo jiné přibylo cestujících ve špič-
ce. Veřejnou dopravu taky víc využíva-
li mladí lidé. Ve městě však byla pozo-
rována i změna v nahlížení na veřejnou 
dopravu – a to v záporném slova smys-
lu. Zvýšilo se hrubé chování cestujících 
(třeba ničení sedadel) a uživatelé ve-
řejné dopravy se stávali arogantnější 
k provozovateli a rostly jejich požadav-
ky. I tak bezplatný systém v Château-
roux stále funguje.
 Už deset let funguje městská dopra-
va zdarma v belgickém Hasseltu, což je 
přibližně sedmdesátitisícové město asi 
80 kilometrů východně od Bruselu. Trá-
pily ho dopravní zácpy na okruhu ko-
lem městského centra a velké množství 
dopravních nehod. Vedení radnice se 

Úplně zadarmo samozřejmě není žádná 
doprava – pokud neplatí cestující, větši-
nou za něj platí náklady místní radnice 
nebo nějaká jiná veřejná instituce. Po-
dobně fungující, pro cestující bezplat-
né dopravní systémy dnes najdeme ne-
jen v hustě obydlené Evropě, ale taky 
v rozlehlých Spojených státech, napří-
klad ve městě Chapel Hill ve státě Se-
verní Karolína.

Kvalita života

V Evropě funguje bezplatný dopravní 
systém třeba ve slovinské Nové Gori-
ci, která leží u hranic s Itálií. Ve městě 
žije přibližně 36 tisíc obyvatel a zdarma 
je několik linek městských autobusů. 
O některých dalších místech pojednává 
studie „Dopady ‚bezplatné‘ veřejné do-
pravy na chování obyvatel“, jejíž anglic-
ká verze vyšla v Belgii v roce 2006. Tým 
pod vedením Therese Steenberghenové 
z vlámské Katolické univerzity v Lova-
ni v ní připomíná například město Châ-
teauroux v centrální Francii. Žije v něm 
přibližně 50 tisíc obyvatel a bezplatná 

proto snažilo dopravu vytlačit na okruh 
vzdálenější od městského centra a ten 
centru bližší v 90. letech proměnilo na 
zelený bulvár s jednosměrkou, stromy 
a širokými chodníky. V roce 1996 po 
tomto okruhu kolem centra začal jez-
dit zdarma první malý městský auto-
bus. Jeho úspěch vedl k jednání rady 
města s vlámským ministerstvem do-
pravy a s dopravní společností De Lijn. 
Výsledkem bylo nové uspořádání veřej-
né dopravy ve městě, která je od roku 
1997 pro všechny zdarma. Se svým ná-
padem radní slavili velký úspěch. Podle 
projektu LEDA, který na konci 90. let 
shromažďoval informace o všemožných 
řešeních problémů dopravy ve městech, 
stoupnul počet cestujících po zavede-
ní nulového jízdného o 870 % (cílem prý 

Bezplatný autobus městské 
dopravy v belgickém Hasseltu.
foto: Stad Hasselt / www.hasselt.be 
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na železniční trati z Benešova u Prahy 
do Strančic, která je součástí IV. tranzit-
ního železničního koridoru, má postup-
ně na úseku o délce 24 kilometrů vznik-
nout 18 kilometrů protihlukových zdí za 
finance z prostředků Státního fondu do-
pravní infrastruktury a Evropské unie 
prostřednictvím Fondu soudržnosti.
 To, že se protihlukové zábrany staví 
nejen v obydlených oblastech, ale i ve 
volné krajině, však nedělá radost bi-
ologům a ochráncům přírody. Bariéry 
můžou krajině škodit nejenom z este-
tického hlediska. Výrazně totiž přispí-
vají k fragmentaci krajiny, tedy k roz-
dělování původně větších krajinných 
celků na stále menší plochy. V určitém 
okamžiku jsou už tyto plochy tak malé, 
že přestanou umožňovat dostatečné 

V nových soupravách bývá klimatizace 
a vnitřní prostor je akusticky izolován.“
 Jsou vůbec protihlukové stěny tak 
efektivní, jak udávají jejich výrobci? 

„Výrobci mají tendenci uvádět mnohem 
lepší vlastnosti. Naopak odpůrci pro-
tihlukových stěn zase uvádějí mnohem 
horší vlastnosti,“ říká Ondřej Jiříček. 

„Nejde to ale zjednodušovat. Na fungová-
ní každé protihlukové bariéry má velký 
vliv například počasí. Pokud je inverze 
nebo padá mlha, tak stěna téměř nefun-
guje,“ vysvětluje Ondřej Jiříček. Dodává, 
že je tato záležitost poměrně kompliko-
vaná. Zvukové vlastnosti se totiž neda-
jí zajistit, což se ovšem těžko vysvětluje 
lidem, kteří bydlí poblíž hlučné komu-
nikace. Co se týče vlivu protihlukových 
stěn na krajinu, i Ondřej Jiříček říká, že 
se mu moc nelíbí. „V případě železnič-
ních koridorů jsem pro výstavbu bari-
ér, v případě silnic už je to s otazníkem, 
avšak v mnoha případech lepší řešení 
zatím nemáme.“

Neprostupná bariéra

Ačkoli se odborníci shodují na tom, že 
by se protihlukové stěny měly stavět 
pouze v případech, kde není možné sní-
žit škodlivé účinky dopravního hluku ji-
ným způsobem, a že by měly být co nejlé-
pe začleněny do krajiny, rostou zejména 
kolem nově budovaných dopravních ko-
ridorů jako houby po dešti. Například 

Jako na samotce

Zejména cestujícím ve vlaku se neprů-
hledné protihlukové bariéry moc nelí-
bí. „Tyto stěny dokonale zabraňují ces-
tujícím ve výhledu do otevřené krajiny 
i lidských sídel. Cestování vlakem je teď 
dobře srovnatelné s pocity člověka za-
vřeného na samotce a zírajícího do stěn 
nebo převáženého jako uhlí, byť v no-
vém kontejneru. Pryč jsou časy, kdy ma-
minka přidržovala dítě u okna, aby lépe 
vidělo ‚Čechy krásné‘, protože není co 
vidět,“ napsal v diskusi na serveru 4ko-
ridor.cz jeden z mnoha rozčilujících se 
čtenářů. Lidem vadí nejen to, že kvůli 
vysokým stěnám nevidí z vlaku, ale i to, 
že se tyto víceméně jednolité plochy 
brzy stávají cílem sprejerů. Cestující si 
stěžují i na to, že kvůli snížené viditel-
nosti špatně rozpoznávají, kudy zrovna 
vlak jede a jestli už nemají vystupovat.
 Mezi kritickými názory zaznělo i to, 
že v místech, kde jsou bariéry po obou 
stranách koridoru, se neúměrně zvýšil 
hluk uvnitř soupravy, což je sice z po-
hledu účelnosti bariér vedlejší, ale ne-
úměrné z pohledu cestujícího. Ondřej 
Jiříček, předseda České akustické spo-
lečnosti, k tomu podotýká, že to tak 
být může i nemusí. „Když jsou barié-
ry správně navržené a postavené, zvýší 
se mezi nimi hluk jen mírně. Když jsou 
postavené špatně, tak se zvýší hodně. 
Problém se ale týká spíš starých vlaků. 

přežívání populací, výměnu genetické-
ho materiálu a dlouhodobou existenci. 

„Protihlukové stěny jsou úplnou barié-
rou pro většinu živočichů a výrazně při-
spívají k fragmentaci krajiny,“ říká Vác-
lav Hlaváč z Agentury ochrany přírody 
a krajiny, který se touto problematikou 
dlouhodobě zabývá. „Pokud jsou posta-
vené pouze po jedné straně, můžou kro-
mě toho i zvyšovat úmrtnost některých 
druhů, protože zvířata se snaží přeběh-
nout, narazí na stěnu a musejí zpátky 
na koleje.“
 Na to, zda pro populace zvířat zna-
mená větší ohrožení právě fragmentace 
krajiny, nebo sražení vlakem, není po-
dle Václava Hlaváče úplně jednoznač-
ná odpověď. „Pro některé druhy jsou 
významnější ztráty při střetech s vla-
kem, pro jiné fragmentace prostředí. 
Vliv fragmentace se taky velmi obtíž-
ně hodnotí. Mrtvá zvířata jde relativně 
snadno spočítat, ale vliv bariéry na po-
pulace se projeví až za řadu let,“ vysvět-
luje Václav Hlaváč. Dodává, že význam-
ná je taky míra fragmentace krajiny 

– většina druhů (populací) je schopna 
jistý stupeň fragmentace vydržet. Po-
kud však hustota bariér přesáhne urči-
tou mez, druh z krajiny najednou zmizí. 
A vadí zvířatům hluk z železniční do-
pravy? Obecně si prý zvířata, která trva-
le žijí v blízkosti trati, na hluk zvyknou. 

„Jsou známé i případy, kdy například 
liška nebo jezevec vychovali v norách 

Opatření proti hluku jsou dělena na 
aktivní a pasivní. Ta aktivní se přímo 
snaží zabránit vzniku hluku, tedy tře-
ba u železniční dopravy se zabývají sty-
kem a svarem kolejnic, typem upevnění 
kolejnic, kolejovým ložem apod. Pasiv-
ní opatření se snaží bránit hluku, kte-
rý už vznikl, ovlivňovat okolí, zejména 
obytné zóny. Částečně pomáhá výměna 
oken za těsnější, avšak tím se řeší pouze 
hluk uvnitř bytů a jen v době, kdy jsou 
okna zavřená. Proti hluku venku nepo-
máhají, a proto se nasazuje silnější ka-
libr – protihlukové bariéry. Ty se stavějí 
z betonu, dřeva, kovových tabulí, plas-
tových tabulí, průhledných skel akry-
látových nebo polykarbonátových, po-
užívají se i gabionové stěny z kamenů 
nebo zemní valy. Každá z těchto metod 
má různé přednosti i zápory. Například 
přes průhledné stěny je vidět a nezasa-
hují tedy opticky tolik do okolního pro-
středí. Zároveň se ale uvádí, že odráže-
jí zvuk, takže sice odcloní jednu stranu 
silnice nebo kolejí, druhá však dostane 

„dvojnásobnou“ dávku hluku. Další ne-
výhodou je i to, že se musejí čas od času 
čistit. Stěny z pórovitých materiálů 
údajně lépe pohlcují zvuk, nevýhodou 
je ale jejich estetické působení v kraji-
ně. Někdy se používají i zemní valy. Ty 
jsou však nejen neprůhledné a předsta-
vují pořádný zásah do krajiny, hlavně 
ale zabírají mnohem víc místa než rela-
tivně tenké stěny.

Jak škodí hluk

Hluk může poškodit sluch i ovlivňo-
vat funkce různých systémů organis-
mu. „Za dostatečně prokázané ne-
příznivé zdravotní účinky hluku je 
v současnosti považováno poškoze-
ní sluchového aparátu, vliv na kar-
diovaskulární systém, rušení spán-
ku a nepříznivé ovlivnění osvojování 
řeči a čtení u dětí. Omezené důka-
zy jsou např. u vlivů na hormonál-
ní a imunitní systém, některé bio-
chemické funkce, ovlivnění placenty 
a vývoje plodu nebo u vlivů na men-
tální zdraví a výkonnost člověka,“ 
uvádí Státní zdravotní ústav. „Ve 
srovnání s ostatními faktory životní-
ho prostředí a životního stylu je úči-
nek hluku cca 10–11 %,“ shrnul zase 
před třemi lety pro Ekolist výsledky 
dlouholetých průzkumů Petr Šišma 
z Hygienické služby hl. m. Prahy, kte-
rý před téměř třiceti lety s průzkumy 
zdravotních dopadů hluku na našem 
území začínal. î 

Hanka Hermová / hana.hermova@ekolist.cz

Hluk se postupně stává významným problémem životního 
prostředí. Plíživě ovlivňuje naše fyzické i duševní zdraví 
a téměř se před ním nedá utéct ani skrýt. Uši nemůžeme, 
na rozdíl od očí, zavřít ani při spaní – centrální nervová 
soustava musí nepřetržitě přijímat a zpracovávat všechny 
zvukové podněty. Zároveň ubývá tichých míst, protože 
hluk se zvyšující se dopravní zátěží proniká do stále větší 
dálky i do vzdálenějších oblastí. Asi nejvýznamnějším 
a nejrozsáhlejším zdrojem hluku je právě doprava: silniční, 
železniční a letecká. Bránit se hluku z dopravy však není 
vůbec nic snadného.

Proti hluku, 
proti zvěři

přímo v železničním náspu mladé. Pro 
migrující zvířata, která nejsou na tento 
hluk zvyklá, to však určitě problém je,“ 
říká Václav Hlaváč. Různé druhy jsou 
taky k rušení různě tolerantní. Co neva-
dí lišce, může vadit losovi, rysovi nebo 
medvědovi.
 Průhledné protihlukové stěny jsou 
navíc považovány za významný fak-
tor ohrožení ptáků. „Zvláště v situaci, 
kdy ptáci vidí za prosklenou stěnou keř 
nebo strom, můžou být počty usmrce-
ných ptáků značné,“ vysvětluje Václav 
Hlaváč. „Zkušenosti ukazují, že siluety 
dravců nalepené na skle problém pří-
liš neřeší. Daleko účinnější jsou napří-
klad hustší svislé nebo vodorovné pru-
hy, které ptáky upozorní na překážku 
a zabraňují pokusům o průlet sklem.“ î 

Protihlukové zábrany už se stavějí  
i ve volné krajině. 
foto: Jan Stejskal / Ekolist 
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Stromem roku lípa …

doporučila analýza České inspekce životního 
prostředí vypracovaná pro Bezpečnostní radu 
státu. Analýza vznikla na základě úkolu zaměřit se 
na nedovolené skládkování jedů, který dostala in-
spekce od bezpečnostní rady letos na jaře poté, co 
byl stát nucen zaplatit likvidaci černých skladů s je-
dy v Libčanech a Chvaleticích.

(čtk, her, hch, jst, mm, tasr)

místních obyvatel nelíbí ani ministerstvu ži-
votního prostředí. Postavilo se za odpůrce stavby. 
Míní, že investor nemůže kvůli prokázanému vlivu 
elektráren na krajinu dostat územní rozhodnutí.

12. 11.
Ministerstvu životního prostředí ani ekologic-
kým aktivistům se nelíbí, jak Obvodní báňský 
úřad v Mostě rozhodl o posunutí hranic limitů 
rozšiřování výsypky Pokrok u Bíliny na Teplic-
ku stanovených usnesením vlády. Podle stanovis-
ka báňského úřadu jsou hranice výsypky v souladu 
s usnesením i platným územním plánem. Aktivisté 
a ministerstvo životního prostředí ale tvrdí, že hra-
nice je jinde, místy až o půl kilometru.

15. 11.
Stát s největší pravděpodobností odkoupí 
skládku nebezpečných odpadů v Pozďátkách 
na Třebíčsku od firmy Logika a zajistí její sa-
naci. Při své návštěvě Požďátek to slíbil ministr ži-
votního prostředí Martin Bursík (SZ). Ze skládky 
deset let unikají jedy, nikdo přesně neví, co je v ní 
uloženo, uvedl.

Niva na sútoku Dunaja, Moravy a Dyje sa stala 
cezhraničnou lokalitou Ramsarského dohovo-
ru. Cennosť územia, ktoré zasahuje do ČR, Rakúska 
a Slovenska, spočíva v prítomnosti širokého spek-
tra mokradí – tokov a ich prítokov, kanálov, lužných 
lesov, mokrých lúk, pasienkov a močiarov.

21. 11.
V Židlochovicích na Brněnsku vznikl ze staré 
skládky mokřad. Nový domov pro obojživelníky, 
především žáby, se nachází v místech někdejších 
kalových polí před lety zrušeného židlochovického 
cukrovaru.

Nedovolené nakládání s odpady by v budouc-
nu mohlo být trestné, změnu v trestním zákoně 

Evropský parlament odhlasoval omezení emi-
sí oxidu uhličitého u nových aut na 125 gramů 
CO2 na kilometr do roku 2015. Při hlasování ne-
uspěl návrh na omezení maximální rychlosti auto-
mobilů na 162 kilometrů za hodinu. Uspěl naopak 
jiný návrh: podle europoslanců by reklamy na auta 
měly nést podobné varování jako reklamy na ciga-
rety. Místo toho, že kouření poškozuje zdraví, by 
tam mohlo být například upozornění, že vůz zne-
čišťuje životní prostředí tolika a tolika gramy oxi-
du uhličitého.

26. 10.
Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh záko-
na, podle kterého by měli původci znečištění pla-
tit za škody způsobené na životním prostředí.

Jeskyně Výpustek v Moravském krasu, která 
ukrývá unikátní protiatomový kryt velení někdej-
ší československé komunistické armády, byla ve 
zkušebním provozu zpřístupněna veřejnosti.

28. 10.
Odpůrci výstavby větrných elektráren se roz-
hodli, že své roztříštěné protestní aktivity 
sjednotí. V Čenkovicích na Orlickoústecku se zá-
stupci 11 občanských sdružení dohodli na založe-
ní zastřešující organizace, která by reprezentovala 
jejich zájmy. Dosavadní výstavbu větrných elek-
tráren považují za živelnou a nekoncepční, uvedla 
Jarmila Schlegelová z pořádajícího sdružení Naše 
Výprachtice.

29. 10.
Čtvrtina kamionů brázdících silnice EU jezdí 
prázdná. Nejvíc to je na Kypru, kde bez nákladu 
jezdí takřka půlka vozů, nejméně v Dánsku, kde 
tomu tak je jen v 17 % případů. ČR i Slovensko jsou 
mírně pod unijním průměrem – prázdných jezdí 23, 
respektive 24 kamionů ze 100. Vyplývá to ze statis-
tik Eurostatu.

30. 10.
Obec Kněžice na Nymbursku získala Evropskou 
cenu za energetickou efektivnost. Ocenění obdr-
žela za výstavbu unikátní bioplynové stanice s ko-
generační jednotkou, která je nyní hlavním zdrojem 
energie v Kněžicích, a za další úsporná opatření, 
například zvýšení efektivity veřejného osvětlení. Po 
dvou litevských stavbách jde teprve o třetí projekt 
v zemích střední a východní Evropy, který toto oce-
nění získal.

Vo veku 42 rokov skonala samička šimpanza 
Washoe, ktorá sa v rámci výskumného projek-
tu v Nevade ako prvý ľudoop naučila americkú 
posunkovú reč.

31. 10.
Krajský soud v Hradci Králové odsoudil k 6,5 
roku vězení podnikatele Václava Etlíka, který 
je podle spisu odpovědný za vznik nelegálního 
chemického skladu v Libčanech na Hradecku. 
Rozsudek zatím není pravomocný, protože státní zá-
stupce se proti němu na místě odvolal.

zprávy ve zkratce zprávy ve zkratce

1. 11.
Svah v brněnském Wilsonově lese připravený 
v minulosti pro stavbu sjezdovky se začlení 
do lesoparku. Studii, která s tím počítá, schválili 
městští radní. Parkové úpravy by se měly uskuteč-
nit příští rok.

Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) 
zamítl žádost české společnosti Potamon GTS 
o povolení průzkumu zlatonosných dolů na 
Kašperskohorsku. ČTK to řekl šéf tiskového odbo-
ru ministerstva Jakub Kašpar. Firma už rozhodnutí 
obdržela, takže nabylo právní moci. Proti verdiktu 
není odvolání.

2. 11.
Správa Krkonošského národního parku a kr-
konošské obce chtějí co nejvíc omezit další 
výstavbu apartmánových domů v Krkonoších. 
Ochranáři sepsali memorandum, v němž vyzvali 
obce ke spolupráci na zastavení další výstavby a do-
poručili jim, jak se tlaku investorů bránit. Dokument 
podpořilo přes 30 starostů, uvedla Mf Dnes.

5. 11.
Firma Sport Service, která provozuje zimní are-
ál na šumavském Špičáku, musí zaplatit pokutu 
150 000 korun za to, že postavila na sjezdov-
kách dráhu pro horské cyklisty bez vyjádření 
orgánu ochrany přírody. Nemusí ale uvést terén 
do původního stavu ani odstranit dřevěné překážky, 
jak požadovaly CHKO a Národní park Šumava. Roz-
hodlo o tom ministerstvo životního prostředí.

Česká krajina ztrácí schopnost udržet vodu, 
a tím i svoji kvalitu. Upozornili na to vědci z ústec-
ké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Podle 
jejich odhadů voda ročně odnese ze zemědělské půdy 
živiny a důležité látky za 30 až 40 miliard korun.

6. 11.
Státní podnik Moravské naftové doly v likvida-
ci musí zaplatit pokutu pět milionů korun za 
chybnou čtyřmiliardovou zakázku na likvidaci 
ekologických škod. Už v září mu ji vyměřil Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže a znovu ji potvr-
dil. Sankce je dosud nejvyšší v oblasti veřejných za-
kázek. Firma se může obrátit na soud.

Velká Británie se zákonem o klimatických změ-
nách zavázala, že do roku 2050 sníží emise oxi-
du uhličitého o 60 %. Zákon o klimatických změ-
nách dělá z Velké Británie první zemi, kde se jasně 
definovanému cíli snížení emisí skleníkových plynů
dostalo právního rámce, napsala BBC.

9. 11.
Stometrové stožáry větrných elektráren po-
blíž slavného slavkovského bojiště se vedle 

Natura výrazně rozšířena …

20. 10.
Šestice polských turistů zabila v jedné z tat-
ranských dolin medvídě. Turisti tvrdili, že na ně 
zvíře zaútočilo, a proto ho utopili. Doktor ale vylou-
čil, že by na těle měli nějaké šrámy od zubů nebo 
drápů. Lesníci navíc na těle medvíděte našli stopy 
ran způsobených kamenováním.

Množství oxidu uhličitého, který absorbují svě-
tové oceány, se snižuje. Tvrdí to vědci z Výcho-
doanglické univerzity. Ti provedli víc než 90 tisíc 
měření pomocí lodí vybavených automatickými pří-
stroji. Výsledek jejich desetiletého výzkumu v se-
verním Atlantiku ukázal, že absorpce oxidu uhliči-
tého se od poloviny 90. let do let 2000–2005 snížila 
o polovinu, napsala BBC.

22. 10.
Vláda zamítla návrh zákona poslanců ČSSD, 
podle kterého by se měly do roku 2050 snížit 
v ČR emise skleníkových plynů o 50 %. Jako dů-
vod premiér Mirek Topolánek uvedl nedosažitelnost 
takového cíle a záměr Evropské rady zcela zrefor-
movat systém emisních povolenek.

23. 10.
Evropští poslanci v prvním čtení odhlasovali 
návrh nové směrnice, která až na výjimky zaka-
zuje letecké práškování pesticidy. Obsahuje taky 
téměř úplný zákaz jejich užívání v obytných zónách 
včetně například fotbalových stadionů a v blízkosti 
vodních ploch. Spotřebu nejvíc nebezpečných pesti-
cidů by měly státy snížit do deseti let o polovinu.

24. 10.
Ministerstvo životního prostředí vydalo auto-
mobilce Škoda Auto souhlas s rozšířením závo-
du ve Vrchlabí na Trutnovsku. Firma tak splnila 
důležitou podmínku pro svou chystanou mnohamili-
ardovou investici. Uvedla to Mladá fronta Dnes.

Pořadatelé zimních olympijských her 2014 
v Soči budou muset změnit některé projekty 
na výstavbu sportovišť. Ruský soud totiž vyhověl 
ochráncům přírody, kteří se na něj obrátili kvůli zá-
sahům do tamního národního parku při budování 
olympijského areálu.

Po téměř sedmi letech zaniklo v Josefovském 
údolí v Moravském krasu minigolfové hřiš-
tě penzionu U Kamenného kola, napsala ČTK. 
Odstranit ho musel po dlouhých sporech s ochraná-
ři jeho majitel Pavel Okurek. Vedení správy tamní 
chráněné krajinné oblasti mu vytýkalo, že hřiště vy-
tvořil bez svolení uprostřed cenného území a zničil 
tím mokřadní louku. Podnikatel se hájil tím, že jed-
nal se souhlasem stavebního úřadu.

Stromem roku 2007 se 20. října stala Sto-
janova lípa z Beňova na Přerovsku. Pro lípu 
dominující tamní návsi a pojmenovanou po be-
ňovském rodákovi arcibiskupovi Antonínu Cyri-
lu Stojanovi hlasovalo rekordních 22 571 osob. 
Je to asi třetina všech lidí, kteří se do letošního 
ročníku ankety zapojili. Na cenu bylo navrženo 
90 dřevin. Na snímku je dub v Prosetíně, který 
nakonec skončil pátý.

foto: Nadace Partnerství

Říjen

Evropská komise 13. listopadu rozšíři-
la seznam evropsky významných lokalit 
tvořících Naturu 2000 o místa ve státech 
Evropské unie, které se členy EU staly v ro-
ce 2004. Protože byl seznam rozšiřován nikoli 
podle jednotlivých zemí, ale podle tzv. biogeo-
grafických oblastí, přibyla na seznam i místa ve
starých členských státech, například ve Francii 
nebo Německu. Území, na němž byla Natura roz-
šířena, zabírá celkově přibližně 90 000 kilome-
trů čtverečních. Na snímku je zubr, zvíře, které 
ze zemí EU žije ve volné přírodě pouze v nově 
přistoupivších státech.

foto: Henryk Kotowski / Wikipedia, 
zveřejněno pod licencí GNU FDL,  
www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Listopad
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Cestou z letiště je vidět aspoň na pár 
set metrů – a celou tuhle vzdálenost za-
bírá kolona pomalu se posunujících aut. 
Osmiproudová dálnice je zcela zaplně-
na všemi možnými typy vozidel, pro-
jet se nedá, přesto všichni troubí jako 
o život. Dávno neplatí, že auto si v Číně 

reportáž

můžou dovolit jen ti nejbohatší. Moto-
rová vozidla vytlačila z rušných ulic do-
konce i cyklisty, kteří jsou nuceni volit 
méně frekventované cesty. Ten tam je 
typický obraz asijského velkoměsta pl-
ného kol a rikš transportujících všech-
no možné od ovoce po nábytek. Čína se 

rok před olympijskými hrami snaží svě-
tu ukázat, jak hrdě vykročila na cestu 
k modernizaci a prosperitě. Všude se 
staví – kam jen oko dohlédne, roste jed-
na výšková budova za druhou. Blíží se 
olympiáda, zní automatické vysvětlení 
místních, proč celý Peking budí dojem, 

Čína rok před 
olympiádou

Pohled na Šanghaj z televizní věže 
Oriental Pearl Tower. Výškové budovy 
se ztrácejí v neprostupném smogu.

Šanghaj – život na ulici, typický pro asijská 
velkoměsta, se přesouvá do paneláků.

Kchaj-feng – kvůli záplavám z nedaleké Žluté řeky by byla výstavba výškových 
domů příliš nákladná, město si tak zachovalo svůj historický ráz.

Peking – osady Chu-tchung v centru 
města, tradiční způsob bydlení pomalu 
mizí a v klikatých uličkách vznikají 
butiky a turistické čajovny.

Táňa Masaříková / foto: Hynek Glos

Vážení cestující, budeme přistávat, říká lámanou angličtinou až 
trochu příliš usměvavá letuška. Je léto, sedm hodin ráno, svítání 
dávno pryč, takže by z Pekingu, který máme přímo pod sebou, 
mohlo být něco vidět. Opak je ale pravdou, letadlo se až do přistání 
prodírá nekonečnou mlhou. Ta nemizí ani na zemi, dokonce ani 
cestou z letiště a nám dochází, že nejde o mlhu, ale hustý smog.
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zelená domácnost

jako by se od základů přestavoval. Bag-
ry bourají typické čtvrti plné starých 
přízemních domků oddělených klikatí-
cími se uličkami, mizí tajemná zákoutí, 
mizí historie. Pár ulic zůstává zachová-
no a mění se v turistická lákadla. Tam, 
kde kdysi bydlely na pár metrech čtve-
rečních veliké čínské rodiny, vznikají 
předražené butiky a rádoby romantic-
ké čajovny. Život na ulici, tolik typic-
ký pro Asii, se přesouvá do obrovských 
paneláků. Číňané jsou přitom na novou 
výstavbu hrdí a čile se vrhají do dalších 
megalomanských projektů.
 Klasickým příkladem je Šanghaj, čín-
ské obchodní centrum. Má zcela jiný 
charakter než Peking, na první pohled 
je znát, že tady po sobě zanechali sto-
py evropští kolonialisté. Nábřeží Bund 
je skvostem koloniální architektury. 
Tam však architektonický řád města 
končí, od 70. let minulého století přišly 
na řadu opět věžáky rozeseté po celém 
centru. Ve foyer vyhlídkové věže Ori-
ental Pearl Tower je k vidění panora-
matický pohled na čtvrť Pudong. Kaž-
dý rok přibude na fotografii nejméně
jeden několikasetmetrový mrakodrap. 
V současné době je ve výstavbě budo-
va Světového obchodního centra, kte-
rá má po dokončení měřit 492 metrů. 
Nutno ovšem přiznat, že mnohé budovy  

svými neobvyklými tvary vyvolávají im-
pozantní dojem a dodávají tomuto pří-
stavnímu městu ráz futuristické met-
ropole. Někdy bohužel na úkor všeho 
původního. 
 Opakem Šanghaje je Kchaj-feng. Jde 
o „okresní město“ provincie Che-nan, 
v němž žijí „pouhé“ čtyři miliony obyva-
tel. Leží nedaleko Žluté řeky, která tuto 
významnou historickou křižovatku cest 
nesčetněkrát zaplavila. Pod zemí leží 
bahnem zanesené památky, kvůli kte-
rým by se tady stavěly výškové budovy 
obtížně a s velkými náklady. Město si 
tak i přes mnohé záplavy zachovalo po-
divuhodný historický ráz. Místní oby-
vatelé ovšem nemůžou pochopit, proč 
právě jejich rodiště plné dosud docho-
vaných buddhistických chrámových 
komplexů přitahuje turisty. Mají pocit, 
že se na ně v procesu modernizace za-
pomnělo, a cítí to jako křivdu. 
 Číňané jsou velmi pracovití a cílevě-
domí lidé, neváhají trávit v práci dlou-
hé hodiny. Málokdy si však uvědomu-
jí dlouhodobé dopady své činnosti. Rok 
před olympijskými hrami řeší, co udě-
lají s nedýchatelným pekingským smo-
gem. Zavírají továrny nebo je přesouva-
jí za město, k rozhánění mraků chystají 
letadla a snaží se taky přijít na to, jak 
z centra města dostat auta. Chtějí-li 

se běžní Číňané dopravit do města ji-
nak než trávením dlouhých chvil za vo-
lantem nebo sezením v taxíku, nemají 
dnes moc na vybranou. Systém měst-
ské hromadné dopravy je nedokona-
lý, vlaky metra i autobusy jsou doslova 
přecpané lidmi. Všichni jen doufají, že 
se to do olympijských her nějak vyřeší.
 Na nebezpečně znečištěné ovzduší 
už přitom upozornili jak představite-
lé Mezinárodního olympijského výbo-
ru, tak Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO). Její expert na ovzduší Michal 
Krzyzanowski pro BBC dokonce uvedl, 
že by byl překvapen, pokud by do za-
čátku olympijských her došlo k něja-
kému podstatnému zlepšení. Třeba nás 
ale Číňané něčím překvapí, napadlo mě 
v opatrné naději, když se po čtrnácti 
dnech v Číně na celý jeden den ukáza-
lo modré nebe. î 

„Na jedné straně prostředky, které vy-
perou na jedničku, ale z ekologie mají 
trojku. Na druhé straně ty, které šetří 
přírodu, ale za praní si vysloužily čtyř-
ky a pětky. Mezi nimi skupina trojkařů,“ 
napsala Mf DNES. Podle testu šestnácti 
pracích prostředků je tím ideálním, kte-
rý dobře pere, není moc drahý a neško-
dí přírodě, Qalt Excel z Qaltu Rakovník. 
Na špici byly i výrobky dvou velkých vý-
robců Henkel a Procter&Gamble: Tide, 
Ariel, Palmex a Persil. Ty perou stejně 
dobře jako Qalt, ale měly o trochu hor-
ší vliv na životní prostředí a vyšší cenu. 
Prací prostředek firmy Ecover, která se
profiluje jako ekologická firma, se umís-
til na šestém místě.

 Qalt Excel nese českou ekoznačku 
Ekologicky šetrný výrobek. Pro její zís-
kání musí prací prostředek splnit pře-
depsaná kritéria, mezi něž patří i bio-
logická rozložitelnost. Prostředek musí 
podle předepsané metodiky do 28 dnů 
dosáhnout 60% rozložení. Test Mf DNES 
však ukázal, že Qalt Excel této hranice 
nedosáhl. Po 28 dnech se totiž rozložil 
jen z 50,5 %. „Nedokážu si to vysvětlit, 
proč jsme nevyhověli. Složení prášku 
se nezměnilo,“ řekl Mf DNES Petr Řezní-
ček ze společnosti Qalt Rakovník. Podle 
Mf DNES se tím bude zabývat i Agentu-
ra pro ekologicky šetrné výrobky a mi-
nisterstvo životního prostředí. „Nemů-
žeme připustit, aby ekoznačka ztratila 

důvěryhodnost v očích spotřebitele kvů-
li jednomu výrobku,“ řekla pro Mf DNES 
Adéla Petrová z agentury.
 Qalt Excel se loni stal jedním z vítězů 
testu, který provedla Zelená domácnost. 
Tehdy se spolu s tekutým prostředkem 
Frosch dělil o první místo. Qalt Excel 
vloni podmínky biologické rozložitel-
nosti pro udělení ekoznačky splnil. Po-
drobnosti o testu Zelené domácnosti 
najdete v Ekolistech 10 a 11 / 2006 nebo 
na www.ekolist.cz. Celý test Mf DNES je 
na www.ekonomika.idnes.cz/test.asp. î 

Vítěz s problémy
Martin Mach / zelena.domacnost@ekolist.cz

Redakce Testu DNES (patří pod deník Mf DNES) v listopadu zveřejnila výsledky spotřebitelského testu 
univerzálních pracích prostředků. Testována byla prací účinnost, biologická rozložitelnost a ekotoxicita. 
Vítězem testu šestnácti prostředků se stal Qalt Excel, který nese i českou ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek. 
Při testování ovšem nesplnil požadavek nutný pro udělení této ekoznačky.

Šanghaj –  
každodenní dopravní zácpa.

Zima letos přišla dost brzy a mnozí lidé už se snaží pomáhat volně žijícím živočichům. I při této chvályhodné 
činnosti by ale měli dbát jistých pravidel, aby nakonec svým oblíbencům nezpůsobili víc škody než prospěchu. 
Nejčastější je asi přikrmování drobných ptáků, proto přinášíme pár informací právě o něm.

V žádném případě není vhodné do krmí-
tek předkládat ptákům zbytky lidského 
jídla, nebo dokonce kuchyňského od-
padu. Obecně by potrava měla být kva-
litní a nezkažená (pozor třeba na staré 
pečivo, které může zvlhnout a plesni-
vět), jinak by mohla ptákům způsobit 
zažívací potíže a vést až k jejich úhynu. 
Podle České společnosti ornitologické 
bychom ptáky nikdy neměli krmit těs-
tovinami, slanými, kořeněnými a uze-
nými výrobky ani přepáleným lojem.
 Z potravin konzumovaných lidmi mů-
žeme ptákům nabídnout ovesné vloč-
ky, strouhanou housku (ne slanou!), 
maso (nakrájené na kousky), strouha-
nou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo 
lůj. Použít můžeme i jakákoliv semena 

(slunečnice, proso, konopí, mák, lně-
né semínko, řepka), vhodná jsou drce-
ná jádra vlašských a lískových ořechů. 
V obchodech je možné koupit i speci-
ální míchané směsi pro krmení ptáků. 
V přírodě pak můžeme ptákům nasbí-
rat různé plody a bobule, třeba jeřabi-
ny, plody bezu černého, hlohu, rakytní-
ku, břečťanu či svídy, semínka bodláků 
apod.
 Podle Státní veterinární správy je 
taky dobré popřemýšlet o umístění kr-
mítek, aby k nim neměli přístup volně 
žijící hlodavci nebo kočky. Krmítka by 
měla být menší a se stříškou, aby z nich 
nevytlačovali drobné pěvce větší ptáci, 
zejména holubi. Ti si dovedou potravu 
dost dobře nalézt sami. î 

Podle informací Josefa Dubna 
ze Státní veterinární správy 
a Jaroslava Cepáka a Petra Voříška 
z České společnosti ornitologické 
připravil Jan Stejskal. 

Co patří na krmítko?
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tendry na zpracování minimálních po-
žadavků na výrobky a tyto tendry zpra-
covávají svazy výrobců těchto zařízení. 
Ty samozřejmě řeknou, že nejlepší je 
to, co zrovna vyrábějí.“ V Bruselu jde po-
dle Pazdery o byznys, a ne o životní pro-
středí. „Lobbista si vybere někoho, kdo 
chce politicky něco získat, a řekne mu 
například, že tyto žárovky jsou špat-
né, a přidá mu k tomu pár argumentů. 
Unie k tomu zadá studii a pak se o tom 
diskutuje. Komise je ve vleku lobbistů 
a členské státy proti tomu bojují. To je 
princip práce Evropské komise,“ říká 
Pazdera. Kritizuje i to, že se v posled-
ní době energetická účinnost navázala 
na změny klimatu. Podle něj jsou totiž 
přeceňovány: „Lidská společnost spo-
třebovává stále víc zdrojů a není šan-
ce tento trend zvrátit. Evropské směrni-
ce jsou čím dál víc obecnější a za vším 
vidí klima. Říci například, že používá-
ním úsporných žárovek zachraňujeme 
klima, je nesmysl, protože na to téměř 
nemají vliv.“
 Jak ale uvádí CIR, 70–80 % dopadu 
výrobku na životní prostředí je možné 
ovlivnit ekodesignem. „Záleží na typu 
výrobku. U auta, které má životnost 
řekněme 10 let a najede 250 tisíc kilo-
metrů, je rozhodující spotřeba paliva 
a je jedno, z jakého plastu je vyrobena 
palubní deska, jestli je recyklovatelné 
čalounění, sedačka a podobné detai-
ly. Nejdůležitější je konstrukce motoru,“ 
říká Miroslav Krčma z CIR a pokračuje: 

„U výrobků na jedno použití je otázkou, 
zda se těch 70 % ovlivnit dá. U designu 

chleba asi ne, u kelímku nebo láhve se 
však množství materiálu ovlivnit dá. Zlé 
jazyky tvrdí, že půllitrové láhve se děla-
jí ze stejného materiálu jako jedenapůl-
litrové, jen jsou míň vyfouknuté.“

Zatím nezájem

„Zatím nás nikdo z výrobců kvůli blížící 
se směrnici neoslovil,“ vrtí hlavou Krč-
ma. „Občas se nám někdo svěří po skon-
čení semináře, že by chtěli ve firmě
něco sami zkusit, ale je to málo. Obá-
vám se, že firmy nařízení splní jen pa-
pírově a půjdou do toho jen velké nad-
národní firmy, které to udělají pro svou
image,“ dodává. 
 Co je pro firmu nejdůležitější, pokud
se rozhodne pro ekodesignový projekt? 

„Aby s námi kompetentní lidé ve firmě
opravdu spolupracovali,“ říká Luboš 
Nobilis z firmy ECO trend, která nabí-
zí zpracování tzv. environmentální de-
klarace třetího typu (EPD – viz box). No-
bilis dodává, že „zásadní je taky otázka 
důvěry, protože nám firma při práci na
analýze životního cyklu svěří svá citli-
vá data.“ Jako velmi dobrou hodnotí na-
příklad spolupráci s firmou VSM Pro-
duction. Firma jako první v ČR získala 
environmentální prohlášení o výrobku 
pro svůj šicí stroj. „V týmu nesmějí chy-
bět jak designéři, vývojáři či technici, 
tak lidé z managementu, kteří rozhodu-
jí o strategii, a lidé odpovědní za oblast 
životního prostředí,“ říká Nobilis. 
 Protože směrnice o ekodesignu úzce 
souvisí i se zpětným odběrem elektro-
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o shodě, a Státní energetická inspekce 
bude kontrolovat správnost údajů uve-
dených v prohlášení o shodě.
 Zatím EU vyčlenila skupinu čtrnácti 
výrobků, kterých se budou požadavky 
na ekodesign týkat. První na řadu při-
jde veřejné osvětlení, kde je přijetí za-
váděcích opatření plánováno na květen 
2008. Pak následují zdroje energie, na-
bíječky baterií, počítače, televize a dal-
ší. Jako poslední dojde na elektrické 
motory, pumpy a ventilátory, a to v úno-
ru 2009. 

Pazdera: Úchylná směrnice

Povinnosti týkající se ekodesignu 
u energetických spotřebičů platí pro 
členské státy od 11. srpna 2007. Nove-
la českého zákona o hospodaření ener-
gií, kterou vládě předložilo minister-
stvo průmyslu a obchodu (MPO) a která 
tuto směrnici převádí do českého prá-
va, byla však sněmovnou schválena až 
v říjnu a v době uzávěrky Ekolistu ji ješ-
tě čekal Senát a prezident. Vedoucí od-
boru elektroenergetiky MPO Ladislav 
Pazdera k tomu podotýká: „U takové 
obecné směrnice (jako je ta o ekode-
signu) postupujeme spíš konzervativně, 
abychom nepřebírali nějaké nesmys-
ly. Šlo nám hlavně o to, aby byly poža-
davky vůbec uplatnitelné v praxi. Sank-
ce nám ale nehrozí, protože sama EU 
k ekodesignu neudělala nic.“
 Ke smyslu směrnice si Pazdera ne-
bere servítky. „Směrnice je úchylná, 
protože chce stanovovat minimální 

zařízení, oslovil Ekolist i firmy, které se
zpětným odběrem zabývají. Z osmi od-
pověděly pouze dvě a jen firma Rema
Systém odpověděla na všechny otáz-
ky. „Myšlenku směrnice vnímáme jed-
noznačně pozitivně. Je třeba podporo-
vat standardizaci v oblasti ekodesignu, 
a to především kvůli tomu, aby se za-
mezilo materiálové nehomogenosti vý-
robků a složitosti jejich demontáže 
a následného materiálového a energe-
tického využívání. Na druhou stranu je 
třeba tuto myšlenku uvádět do praxe 
tak, aby nebyla spíš překážkou než pří-
nosem. Při zavádění směrnice je potře-
ba diskutovat se zástupci výrobců a dát 
jim dostatečné informace o jejím smys-
lu,“ říká Rema. Podle jejích představite-
lů bude hodně klientů kolektivního sys-
tému sběru elektroodpadů, který Rema 
provozuje, potřebovat pomoc se zave-
dením směrnice do praxe. Někteří tak 
prý už činí dobrovolně a s předstihem. 

„V dlouhodobém časovém měřítku se 
to taky jednoznačně odrazí na snížení 
ceny recyklačního příspěvku. Budeme 
muset pečlivě sledovat, kdy se nově vy-
ráběné přístroje začnou vracet v rám-
ci zpětného odběru a kdy se tím sníží 
ceny recyklace,“ tvrdí Rema Systém. î 

Ekodesign
Pavel Fojtík / ekolist@ekolist.cz

V červenci 2005 Evropský parlament společně 
s Radou ministrů EU vydal směrnici o ekodesignu 
energetických spotřebičů. V druhé polovině letošního 
října pak česká sněmovna schválila zákon, který 
tuto směrnici převádí do českého práva. Co vlastně 
ekodesign je, jaký má smysl a je na něj Česká 
republika připravena?

Evropský parlament rozumí ekode-
signem začlenění environmentálních 
aspektů do konstrukce výrobku. Cílem 
je zlepšit vliv energetického spotřebi-
če (včetně jeho prvků a funkcí) na ži-
votní prostředí, a to během jeho celého 
životního cyklu. Pomáhat při tom má 
tzv. analýza životního cyklu (LCA – Life 
Cycle Assesment), která popisuje dopa-
dy na životní prostředí od zpracování 
surovin pro výrobek až po jeho likvida-
ci. Obecně jde tedy o to, aby navrho-
vaný výrobek (nebo i služba) ve všech 
fázích svého „života“ co nejméně poško-
zoval životní prostředí. 
 Podle evropské směrnice mají ener-
getické spotřebiče významné dopady 
na životní prostředí. Proč je ale právě 
ekodesign podle EU ten pravý nástroj, 
který by je mohl snížit? Protože právě 
to, jak je výrobek navrhnut, určuje jeho 
dopad na životní prostředí. Jako hlavní 
úkol si EU klade snížení emisí sklení-
kových plynů, ke kterému by mělo dojít 
zvýšenou energetickou účinností elek-
trospotřebičů. 
 Výrobky, které budou splňovat po-
žadavky směrnice, ponesou označe-
ní „CE“, jež bylo dosud rezervované pro 
tzv. označení shody (výrobek splňující 
směrnice EU). CE bude tedy u výrobku 
znamenat jak označení shody, tak spl-
nění požadavku na ekodesign. Výro-
bek bez označení CE bude v EU nepro-
dejný. V ČR budou na plnění směrnice 
dohlížet dvě kontrolní instituce: Česká 
obchodní inspekce bude kontrolovat, 
zda je na výrobku štítek s prohlášením 

požadavky na celý životní cyklus. In-
formace o spotřebě energie má samo-
zřejmě pro spotřebitele obrovský vý-
znam, ale těžko si dovedu představit, že 
by někdo výrobcům předepisoval, jaká 
má být maximální spotřeba energie, že 
obsah nějakého kovu ve výrobku nesmí 
překročit určitou hranici nebo že v něm 
nesmějí být nějaké materiály kvůli do-
padu na životní prostředí,“ říká Pazde-
ra. „Jak se bude například určovat počet 
kilometrů, které se můžou najet při vý-
robě a distribuci produktu? Je volný trh 
a není možné zakázat, aby se zboží do-
váželo ze Španělska do Estonska. Lidé 
nakupují to, co chtějí, a ne to, co povo-
lí Evropská komise,“ myslí si Ladislav 
Pazdera.
 Poněkud jinak vidí situaci lidé z ob-
čanského sdružení CIR (Centrum pro 
rozvoj a inovaci), které se propaga-
cí ekodesignu zabývá. Směrnice se po-
dle nich příliš zaměřuje na spotřebu 
energie a opatření ke změnám klima-
tu. U ekodesignu se prý musí uvažovat, 
a ne ho brát otrocky. „Když při analý-
ze zjistím, že snížení hmotnosti výrob-
ku je příliš drahé, jdu jinou cestou a vy-
loučím z výrobku třeba nějaké škodlivé 
materiály. Nejdůležitější je právě prv-
ní, rozvažovací část. Když se výrobce 
správně rozhodne, co je pro něj nejdů-
ležitější, dá se na výrobku nejvíc ušet-
řit,“ tvrdí František Milichovský z CIR.
 „Jediným účelem směrnice je prosa-
zování evropských výrobců a zabrá-
nění dovozu z Číny,“ míní však Pazde-
ra z MPO a vysvětluje: „EU vyhlásila 



vyšlo, vychází, vyjde
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pak mohl po otevření hranic vyjet do 
Rakouska, dalo mu mezi tamními na-
činčanými farmami dost práce najít ně-
jakou podobně oprýskanou,“ usmíval 
se na autorské a kurátorské prohlídce 
Tomáš Pospěch, který výstavu Jindři-
cha Štreita koncepčně připravil. Stave-
ní, jehož počátky sahají až do 15. sto-
letí, bylo dlouho mlýnem na barvířské 
byliny, později pilou a pak zase obilným 
mlýnem. Rodina Johanna Haningera ho 
ale přestavěla na zemědělskou usedlost, 
která působí spíš jako tvrz, a pustila se 
do ekologického zemědělství. Štreit 
tam s nimi v průběhu dvou let žil. „Je-
jich vztah ke zvířatům byl neuvěřitelně 
vlídný,“ vypravoval na výstavě sám au-
tor. Vzpomínal i na to, že žena za svůj 

život v podstatě neopustila farmu. Muž 
naopak vyjížděl do města, nikoli ale 
kvůli povyražení, ale kvůli prodeji vlast-
ních výpěstků. Když se pak vrátil, žena 
se zvířaty ho spokojeně vítaly.
 „V intimitě a tématické sevřenosti 
je to nejrustikálnější a nejživočišnější 
Štreitův projekt, autorova konfese, kte-
rá obsahuje apolitickou esenci všeho 
toho, co do té doby vyfotografoval,“ na-
psal o souboru Farma Tomáš Pospěch 
a při autorské prohlídce význam toho-
to souboru zopakoval. Právě proto prý 
šest fotografií z cyklu Farma umístil do
místnosti, která svým tvarem připomí-
ná kapli. Jindřich Štreit vzápětí potvrdil, 
že i z jeho pohledu eggenburgské foto-
grafie vyprávějí o zcela základních si-

vyšlo, vychází, vyjde

„Některým lidem tato série připadala 
málo akční, jako kdyby se v ní moc ne-
dělo. Třeba každodenní společný oběd 
manželů je vlastně taková obyčejná si-
tuace. Pro mě je v ní ale ukryto velmi, 
velmi mnoho,“ vyprávěl Jindřich Štreit 
při autorské prohlídce své retrospekti-
vy v polovině listopadu. 
 Výstava je vůbec holdem obyčejným, 
ale silným situacím, lidským vztahům, 
společnému prožívání, hlubokým poci-
tům a naději. A to ať už jde o fotky, kte-
ré autor pořídil ve svém domovském 
prostředí vesnic Nízkého Jeseníku 
a v nichž se mu podařilo neopakova-
telným způsobem zachytit život české-
ho normalizovaného venkova (a za něž 
se před rokem 1989 dokonce ocitl ve 

tuacích života. O protivenstvích, o síle, 
ale i o smutku a půvabu každodennosti.

Jindřich Štreit. Fotografie
1965 – 2005. Galerie hl. m. Prahy, 
dům U Kamenného zvonu, výstava 
trvá do 3. 2. 2008. Autorem textů 
a koncepce výstavy je Tomáš 
Pospěch. Výstava už proběhla 
rovněž v Ostravě, v Bratislavě, 
v Olomouci a v Opavě. Dál bude 
reprízována v Českých Budějovicích, 
Chebu, Polsku a Francii.

Štreit, Jindřich: Fotografie 1965–2005. Edi-

tor Ladislav Daněk. Monografie sestavená

u příležitosti stejnojmenné výstavy. KANT–Ka-

rel Kerlický, Praha 2006, 264 stran.

Jindřich Štreit 
1965 – 2005
Farma Johanna Haningera 
leží v mělkém údolí 
nedaleko rakouského 
Eggenburgu. Když ji na 
začátku 90. let minulého 
století navštívil český 
fotograf Jindřich Štreit, 
už dvě desítky let se 
její majitelé věnovali 
ekologickému zemědělství. 
Štreit s nimi žil, pomáhal 
jim na poli, seděl s nimi 
u stolu a taky jejich život 
fotil. Teď jsou snímky 
z farmy součástí přehlídky 
Štreitova dosavadního 
díla v pražském domě 
U Kamenného zvonu.

vězení), tak o fotky, které nasnímal po 
roce 1990 při svých cestách do vzdále-
ných regionů (Francie, Burjatsko, Čeč-
na, Japonsko atd.) nebo při práci na dal-
ších tématech, jako jsou různě omezené 
komunity (vězenkyně, lidé závislí na 
drogách, postižení lidé v ústavech atd.) 
nebo těžká fyzická práce (lidé z ledko-
vých dolů, horníci apod.). Rovněž se-
pětí s přírodou je motiv, který se v růz-
ných cyklech, například z maďarské 
Pusty nebo z bývalého Sovětského sva-
zu, opakovaně na Štreitových snímcích 
objevuje. Fotograf přitom ale není sen-
timentální, spíš vstřícný a chápavý. 
 Podobně postupoval i na farmě v Eg-
genburgu. „Jindřich Štreit dlouho fotil 
oprýskané vesnice na Šumpersku. Když 

Eggenburg, Rakousko, 1992

Jan Stejskal / jan.stejskal@ekolist.cz



12 / 07  EKOLIST  2120  EKOLIST  12 / 07

Naše historické povětrnostní záznamy 
ukazují, že v minulosti vydatně mrz-
lo, a dokonce i v létě padal sníh (např. 
v letech 763, 962, 1074, 1252, 1282, 1371, 
1407, 1524, 1607), zatímco jindy byla 
enormně teplá zima a parná léta, umož-
ňující dokonce dvojí sklizeň (988, 1087, 
1156, 1420, 1470, 1561, 1660). Je zřejmé, 
že intenzivní klimatické změny jsou 
cyklické, byly a budou, že naši předko-
vé se s nimi vyrovnali (přežili) a že tepr-
ve budoucnost ukáže, jestli se s nimi 
naši následovníci vyrovnají a jak jsou 
připraveni těmto změnám čelit.
 Na rozdíl od Al Gorea, který zastává 
katastrofický scénář nezpochybnitel-
ného nástupu nevítaného oteplovaní 
naší planety Země, Václav Klaus před-
stavuje ve své knize opačný, prozatím 
ne zcela standardní postoj, když cituje 
řadu autorů, kteří podporují názor, že 
oteplování Země souvisí spíš s přírod-
ními cykly (viz například www.volny.
cz/lumidek/cep.ppt) než jen s činností 
člověka. Jako ekonom poukazuje na to, 
že míra lidského bohatství je úměrná 
stupni technického pokroku, že rezer-
va zdrojů se zvětšuje s lidským rozsa-
hem vědomostí, že nejsou žádné zdroje, 
které by existovaly jen samy o sobě bez 
člověka a že ekonomický rozmach spo-
lečnosti by měl vést spíš ke zlepšování 
klimatu než k jeho zhoršování. Podívej-
me se tedy na otázky možných klimatic-
kých změn na naší planetě.

Protichůdné názory

Z pohledu celosvětového trendu, repre-
zentovaného např. Mezivládním pane-
lem pro klimatické změny ( IPCC – Inter-
govermental Panel on Climate Change), 
se zdá, že vliv člověka na oteplování je 
nezpochybnitelný (viz www.chmi.cz/cc/
doc/SPM_WG_I.pdf). Vzhledem k to-
mu, že klima představuje komplikova-
ný nelineární systém, je však úspěch 
modelů značně omezený (viz například 
http://meop35.troja.mff.cuni.cz:11180/
data/prezentace/), protože modelování 

vaše dopisy

Jak je to  
s oteplováním Země

skleněných dekád nebo i plastových 
pytlů), takže plošná výtěžnost by se až 
ztisícinásobila proti současnosti a záro-
veň by se podstatně snížila i energetic-
ká náročnost.

Zdařilé dílo

Varovným signálem vyhroceného envi-
ronmetalismu a ekonomicky vnucené 
(ne)rovnováhy jsou státní dotace do al-
ternativních zdrojů. Postupné zdražo-
vání elektrické energie jak výrobcem, 
tak i dodatečným ekologickým zdaně-
ním je kuriózní v tom smyslu, že tento 
druh energie je vyráběn relativně čis-
tě (s kontrolovaným dopadem na kva-
litu ovzduší, a to zejména v nukleár-
ních elektrárnách), i když probíhá stále 
málo efektivním (tepelným) procesem 
(zatím nic jiného neumíme). Zvyšování 
cen elektrické energie pak vede k ne-
žádoucímu spalování všech možných 
odpadů (plasty, pneu atd.), a to zejmé-
na v domácnostech, což následně vede 
k vytváření neúnosného znečišťování 
atmosféry lokálními emisemi, na jejíž 
následné vyčištění pak spotřebovává-
me enormní množství finančních pro-
středků. Technická revoluce odstrani-
la před 150 lety místní „ohníčky“ tím, 
že se spalování lokalizovalo do tová-
ren a elektráren, u kterých se v průbě-
hu vývoje sofistikovaného spalování
podařilo dosáhnout maximálního sní-
žení emisí. Je velkou ironií, že v honbě 
za vysokými zisky ztechnizované spo-
lečnosti dneška tlačí civilizační vývoj 
zpět do předindustriální doby místních 

„ohníčků“ (vnuceným topením v rozdro-
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klimatu je poplatné teorii chaosu, kde 
poměrně bezvýznamná vstupní změ-
na může zásadně pozměnit výsledek. 
Toho jsme ostatně každodenně svědky 
při předpovědi počasí v odstupu více 
dní. Jiní autoři sice nezpochybňují, že 
dochází k jistému (a to nezanedbatel-
nému) oteplování, přisuzují však tento 
jev změnám aktivity Slunce, které jsou 
periodické a korespondují s rozsahem 
slunečních skvrn a souvisejí se změna-
mi magnetické aktivity a nárůstem ul-
trafialového a měkkého rentgenové-
ho záření. Tyto změny pravděpodobně 
probíhají v jedenáctiletém cyklu, kte-
rý spolu s dalšími dlouhodobými cyk-
ly (88, 210 a 2300 let – odvozeno na 
základě izotopové analýzy) doprová-
zí činnost Slunce. Nejkratší, jen 27den-
ní cyklus rotace Slunce přitom může 
znamenat změny sluneční aktivity až 
o 0,2 %, přičemž změna zářivosti slun-
ce (odvozená od jeho teploty) jen o 1 % 
může změnit teplotu Země až o něko-
lik stupňů. Zdá se, že sluneční aktivita 
plynule narůstá a může být součástí ja-
kéhosi opakujícího se tisíciletého cyk-
lu. Jak to ve skutečnosti opravdu je, ne-
lze zatím dostatečně přesně zjistit, ale 
je nutné připustit, že vliv přírodních 
dějů je podstatný a že bezhlavá investi-
ce jen do omezování zdrojů oxidu uhli-
čitého (CO2) může být dokonce kontra-
produktivní, protože nepřinese zásadní 
vliv na omezení skleníkového efektu, 
ale může zapříčinit ekonomické ško-
dy, jak ukazují některé nezávislé stu-
die (viz například www.fraserinstitute.
org/Commerce.Web/product_files/In-
dependent%20Summary5.pdf). 

Možnosti biopaliv

Zůstává tak nezodpovězená otázka, zda 
se vyplatí poskytovat zejména v hos-
podářsky vyspělých státech obrovské 
finanční dotace na boj proti klimatic-
kým změnám omezováním přirozené-
ho rozvoje ekonomie (když Indie a Čí-
na velice rychle dohánějí velikost emisí 

produkovaných v USA a Evropě bez ja-
kéhokoli omezovacího trendu), nebo 
budou-li tyto peníze efektivněji využity 
pro vytvoření vhodného prostředí, jak 
se těmto změnám přizpůsobit. Každo-
pádně současný stav nabádá k hledání 
a zavádění nových technologií a napo-
máhá prudšímu rozvoji vědy a techniky, 
i když k razantnímu řešení potřeb ener-
getiky by vedl spíš zásadní vědecký ob-
jev v oblasti konverze či akumulace 
energie než jen zefektivnění stávajících 
technologií. Ty jsou totiž poplatné ener-
getickému převodníku: teplu (spalovací 
motory, turbíny atd.), jehož maximální 
dosažitelná efektivita (využitelnost) se 
pohybuje jen kolem jedné třetiny (ter-
modynamické zákony), z čehož vyplý-
vá drastické ponaučení, že víc než dvě 
třetiny dnešní energetické výroby tvoří 
tepelný odpad absorbovaný ovzduším. 
Vítaným, i když prozatímním krokem je 
zabudovávání nejrůznějších bez-emis-
ních zdrojů alternativních energií do 
konzervativní energetické sítě, což ale 
není bezvýhradným řešením, proto-
že přináší jiné druhy problémů, zejmé-
na nepravidelnost dodávek a často za-
mlčované vysoké pořizovací náklady, 
včetně nutnosti vyrobit a následně po-
užít materiály, jejichž příprava je spoje-
ná s vysokými emisemi CO2.
 Pokusem o návrat do doby před tech-
nickou revolucí a zároveň potvrzením 
názoru, že člověk si vždy najde alter-
nativní cestu, jak si zajistit zdroj ener-
gie, by se mohla stát biopaliva jako ná-
hražka fosilních paliv. To však není 
jednoduché řešení, protože si vynucu-
je osetí velkých ploch zemědělské půdy 
např. kukuřicí nebo sójou, což opěto-
vaně přináší (často nepřiznanou) erozi 
půdy a znečištění vody, potřebu rozsáh-
lé aplikace hnojiv a mechanizace při 
zajišťování dostatečných výnosů, dál 
rovněž nezanedbatelné nebezpečí úni-
ku dusíku z půdy do ovzduší v období 
dešťů (vytváření tzv. mrtvých zón) atd. 
I u tohoto „ekologického“ scénáře mu-
síme připustit, že jsme svědky procesu, 

Jaroslav Šesták / sestak@fzu.cz

Reflexe nad knihou Václava Klause Modrá, nikoli zelená planeta.

bených tepelných zdrojích jednotlivých 
domácností). 
 Naskýtá se řada nezodpovězených 
otázek, které bychom měli řešit v rám-
ci mezioborového porozumění nelehké 
úloze soužití naší civilizace s přírodou. 
Neměli bychom přitom zapomenout ani 
na ekonomická hlediska a úvahy o re-
álném životě společnosti. V tomto ohle-
du poděkujme Václavu Klausovi, že měl 
odvahu napsat netradiční pohled na 
problém možného oteplování, a tím roz-
vířit potřebnou diskusi (včetně popudli-
vých reakcí), což povede k širšímu po-
rozumění problematice. Kniha Václava 
Klause je zdařilé dílo, které stojí za pře-
čtení všem, kdo se o ekologii zajímají.

Autor působí v Sekci fyziky pevných 
látek Fyzikálního ústavu AV ČR, 
v.v.i., na fakultě aplikovaných věd 
Západočeské univerzity v Plzni a na 
University of New York v Praze.

Článek byl podpořen grantem GA 
AV ČR A100100639 a výzkumným 
záměrem FzÚ AVČR v.v.i.  
č. AVO 210100521 a ZČU MŠMT  
č. 4977751303.

Podstatně delší verzi článku (včetně 
citací), v níž se autor podrobně 
věnuje především možnostem 
oteplování Země, najdete na  
www.ekolist.cz nebo na stránkách 
autora www.fzu.cz/~sestak. 

Recenzi knihy Václava Klause 
Modrá, nikoli zelená planeta 
přinesl Ekolist 07 / 2007.

který můžeme dokonce přirovnat k eko-
logické „katastrofě“, která v minulosti 
změnila a mění původní biotopy v „kul-
turní“ krajinu. Ekologicky uvědomělý 
automobilista jezdící na etanol se vlast-
ně vědomě podílí na devastaci pralesa 
a na jeho přetvorbě na třtinové či ku-
kuřičné plantáže, na možném růstu cen 
životně důležitých potravin, a tím i na 
růstu chudoby v některých regionech 
světa. 
 Připomeňme si možnosti a dopady 
předpokládané aplikace biopaliv zalo-
žených jak na fermentaci cukru a jeho 
transformaci na etanol, tak na chemic-
ké alternaci olejnatých bioproduktů na 
tzv. biodiesel. Ve srovnání s klasickou 
naftou (100 %) má biodiesel energetic-
ký obsah 86 % a etanol jen 67 %, k tomu 
navíc musíme připočítat energetické 
náklady na jejich přípravu, jež se v ně-
kterých případech mohou těsně přiblí-
žit energetickým výdajům nezbytným 
pro jejich výrobu (a někdy je dokon-
ce překračují). Pokud zhodnotíme úpl-
ný produkční cyklus, zjistíme, že biopa-
liva dávají vznik menšímu celkovému 
množství skleníkových plynů, alkohol 
z obilí o 22 %, z třtiny o 56 % a z celulozy 
až o 80 %, zatímco biodiesel o 68 %. Při 
použití jen 10 % příměsi do paliva se ale 
snižují emise odpadních plynů jen o ně-
kolik málo procent. Důležité je však při-
pomenout, že případné masivní využi-
tí energetického zpracování celulozy 
(za použití geneticky modifikovaných
enzymů a bakterií, kde se prototypem 
může stát přirozené zpracování celu-
losy termity) nebo vodních řas (už dří-
ve známého zdroje olejů) by nikomu ne-
ubíralo základní zdroje potravin. Obě 
tyto technologie jsou však zatím hud-
bou budoucnosti. Při přípravě biopaliv 
pomocí kontrolovaného pěstování vod-
ních řas by navíc mohly řasy konzumo-
vat masivní množství nevítaného oxidu 
uhličitého, takže výrobní linka by moh-
la přímo navazovat na tepelně-emis-
ní výstup spalovacího procesu fosil-
ních paliv (např. ve formě průtočných 

Václav Klaus při autogramiádě své knihy v pražské kavárně Slavia.  
foto: Hugo Charvát / Ekolist
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legislativa

Jak se ve sněmovně občas stává, debatu 
na toto téma rozvířili poslanci ve chvíli, 
kdy se měli zabývat něčím úplně jiným. 
Na pořadu jednání byla totiž novela zá-
kona o hospodaření s energiemi, kte-
rá má do českého práva převést evrop-
skou směrnici o tzv. ekodesignu. Ta by 
měla zjednodušeně řečeno zajistit, aby 
se už při návrhu a vývoji výrobku nebo 
jeho částí myslelo na ochranu životního 
prostředí. V „otevření“ zákona ve sně-
movně ovšem viděli svou šanci poslan-
ci ČSSD Milan Urban a Břetislav Petr, 
kterým se nelíbí, že se vláda ve vládním 
prohlášení zavázala neprolomit limi-
ty těžby hnědého uhlí a zároveň odmít-
la stavět další jaderné zdroje. To podle 
Břetislava Petra odporuje platné energe-
tické koncepci, kterou přijala v březnu 
2004 vláda Vladimíra Špidly. „Vyvstá-
vá reálné nebezpečí, že pokud nedojde 
ke změně postoje (současné) vlády, je 
ohrožen další rozvoj českého hospodář-
ství a zhoršení komfortu při zásobová-
ní elektřinou,“ varoval před sněmovnou 
ve druhém čtení zákona 18. října Břeti-
slav Petr. Proto navrhl, aby státní ener-
getickou koncepci neschvalovala vláda, 
jako je tomu teď, ale po projednání ka-
binetem by koncepci měla schválit Po-
slanecká sněmovna. Navíc by vláda mu-
sela sněmovnu pravidelně informovat, 
jak koncepci naplňuje.
 Se stejným názorem hned po něm vy-
stoupil jeho kolega Milan Urban, kte-
rý byl v době schválení současné kon-
cepce ministrem průmyslu a obchodu. 
Navíc dodal, že s koncepcí v roce 2004 

na podporu poslanců ČSSD, koaliční 
poslanci zase podporovali spíš postoj 
Martina Římana. Výjimkou byl posla-
nec ODS Jan Klas, který v dlouhé řeči 
vykreslil hrozivou budoucnost ČR bez 
elektřiny. „Ale co naše děti?“ ptal se 
jmenovitě ministra životního prostře-
dí Martina Bursíka (SZ) a dokládal, že 
v roce 2040 nám nezbyde než si „rozsví-
tit svíčku, zapálit si v krbu a topit dří-
vím“. Martin Bursík se ho vzápětí sna-
žil uklidnit, že existují i jiné možnosti 
a předpovědi budoucnosti, než jaké 
právě vykreslil Jan Klas, a zastával se 
úspor energie a nových technologií po-
užívaných například v hnědouhelných 
elektrárnách. Na to ještě jednou rea-
goval Jan Klas a vyzval k urychlené vý-
stavbě nových jaderných bloků.
 Debata ve třetím čtení, které proběh-
lo 24. října, byla klidnější a při rozho-
dování o tom, jestli má energetickou 
koncepci schvalovat vláda, nebo parla-
ment, hlasovali poslanci podle rozděle-
ní na koalici a opozici. Všichni přítom-
ní politici ČSSD a KSČM hlasovali pro 
návrh, aby státní energetickou koncep-
ci schvalovala Poslanecká sněmovna, 
a tím se stala zákonem. Potřebný počet 
hlasů se jim ale dohromady dát nepo-
dařilo, protože poslanci vládních stran 
drželi spolu a hlasovali proti návrhu 
nebo se zdrželi. Dva „utečenci“ z ČSSD 
se tentokrát v názoru rozešli – zatím-
co Miloš Melčák Urbanův návrh podpo-
řil, Michal Pohanka se hlasování zdržel. 
O chvíli později pak sněmovna vyslovi-
la souhlas s celou novelou zákona. î 

souhlasila i ODS. Protože podle něj 
není možné měnit energetické směřo-
vání země podle měnících se vlád, bylo 
by lepší, aby koncepci schválila sně-
movna, a koncepce tak měla sílu záko-
na. Když ji schválí jen vláda, má právní 
váhu „pouhého“ usnesení.
 Na Urbanova slova reagoval současný 
ministr průmyslu Martin Říman (ODS). 
Zdůraznil, že pasáže zákona o schvalo-
vání koncepce ve vládě prosadila v ro-
ce 2000 právě ČSSD. Doplnil, že ener-
getická koncepce neobsahuje žádné 
závazné termíny, spíš je obecným poli-
tickým vodítkem. Ač sám velký zastán-
ce jaderné energie a ač i on před časem 
opakovaně varoval před nedostatkem 
elektřiny pocházející z ČR, návrh po-
slanců ČSSD ostře odmítl a připomněl, 
že o stavbě zdrojů nerozhoduje stát, ale 
samotné firmy.
 Na to Urban reagoval poznámkou, že 
sněmovna by mohla udělat „strategic-
ké rozhodnutí a zadat ČEZu, aby ve vý-
stavbě (zdrojů) učinil nějaké zásadní 
kroky“.
 To ovšem zase popudilo Římana: „To 
je smrtící věta, a kdybychom ji vza-
li vážně, mohli bychom čelit desítkám, 
stovkám nebo tisícům žalob minorit-
ních akcionářů, protože tímto způ-
sobem politicky ovlivňovat chování 
obchodní společnosti je naprosto nepří-
pustné.“ Podle něj je nutné hrát s akcio-
náři ČEZu férovou hru, a ne je válcovat 
politickými rozhodnutími.
 V diskusi pak vystupovali ještě dal-
ší politici, ti opoziční se vyjadřovali 

O energii dál rozhoduje vláda
Jan Stejskal / jan.stejskal@ekolist.cz

V druhé polovině října se v Poslanecké sněmovně strhla debata o tom, zda by měla Státní energetickou koncepci 
ČR schvalovat rovněž sněmovna, a ne pouze vláda, jak je tomu v současnosti. Důvodem ke sporům byla 
především obava poslanců ČSSD, že po roce 2011 nebude v ČR dostatek elektrické energie. 

pro proti zdrželo se nepřítomno nepřítomno-omluveno celkem

ODS 0 68 3 9 1 81

ČSSD 62 0 0 4 6 72

KSČM 26 0 0 0 0 26

KDU-ČSL 0 7 5 0 1 13

SZ 0 6 0 0 0 6

Nezařazení 1 0 1 0 0 2

Celkem 89 81 9 13 8 200

Hlasování o návrhu poslanců ČSSD, aby energetickou koncepci schvalovala Poslanecká sněmovna  
(návrh neprošel, přítomno 179, potřeba 90, pro 89, proti 81):
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Eggenburg, Rakousko, 1993 
foto: Jindřich Štreit

Fotografie z retrospektivní výstavy
Jindřicha Štreita. Víc viz článek 
Jindřich Štreit 1965–2005
na straně 18.
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