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Vyplácejí se veřejné prostředky investic do národního parku také obyvatelům a hospodářství regionu? Poměr 
mezi náklady a výnosy je jednoznačný: Každé euro, investované dosud do NP Bavorský les, přináší více než 
dvojnásobek díky tržbám získaným od návštěvníků. Institut národního parku se tímto stává silným motorem 
přenosu kupní síly a mocným rozvojovým impulsem pro regionální hospodářskou sféru. Národní park Ba-
vorský les byl vyhlášen 7. října 1970 a po svém rozšíření v roce 1997 má rozlohu 24 250 ha. Společně s Národ-
ním parkem Šumava tvoří jeden z největších bilaterálních národních parků střední Evropy. STRANA 8

Geobotanik Pavel Kovář: Problém v Národním parku Šumava je umocněn klimatickou změnou.

Specifický region
Když v roce 1991 vznikal 
Národní park Šumava, jasným 
cílem byla pouze ochrana tohoto 
vzácného území. Časem se 
ukázalo, že takový záměr není 
vždy jednoduché harmonizovat 
se zájmem místních obyvatel. 
Vzhledem k dlouhodobě slabým 
investicím i k nízké hustotě osíd-
lení, k velkým vzdálenostem mezi 
sídly a k náročnému terénu se 
místní obyvatelé mimo jiné potý-
kají s nedostatečnou dostupností 
veřejných služeb. STR. 6

Nová výzva
XIV. výzva Operačního 
programu Životní prostředí 
se vztahuje na čtyři prioritní 
osy. Žádosti o podporu 
je možné podávat 
od 2. listopadu 2009 
do 5. ledna 2010. Celkem 
je k rozdělení připraveno 
6,85 miliard korun. STR. 18

Zátěž po Sovětské armádě
Obec Rapotín se díky podpoře 
z Operačního programu Životní 
prostředí zbavila staré ekologic-
ké zátěže a na sanovaném území 
může vzniknout nová obytná 
čtvrť. Práce přitom musely být 
prováděny za dozoru pyrotech-
nika. STR. 26

Jaký byl Ekofilm?

Ve dnech 5.–11. října 2009 se 
v Českých Budějovicích, Českém 
Krumlově a Třeboni uskutečnil 
již 35. ročník mezinárodního 
festivalu fi lmů o životním pro-
středí Ekofi lm. Jaké snímky byly 
oceněny, které z nich zaujaly 
moderátora festivalu Jaroslava 
Duška a proč se perou děti 
v Bhúthánském království?
 STR. 12, 13

Profesor Pavel Kovář: V nejvyšších 
partiích Šumavy bych se určitě 
stavěl za samoobnovnou sílu 
přírody. I na bavorské straně 
parku je mimo jiné 
dokumentováno, že 
podle předpokladů 
již obnova několik 
let běží.
STR. 11

 ŠUMAVA  ŠUMAVA 
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ECHOEDITORIAL

Vážení čtenáři, 
v tomto čísle Priority informuje-
me o již XIV. výzvě pro podává-
ní žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci OPŽP. Náměstek Petr 

Valdman 
ve svém 
komentáři 
připomíná, 
že téma zmír-
nění dopadů 
fi nanční krize 
v souvislosti 
s využíváním 
prostředků EU 
je stále aktuál-

nější. Národní orgán pro koor-
dinaci, působící v rámci MMR, 
připravil akční plán s konkrétní-
mi čtyřmi opatřeními a v rámci 
jednání pracovní skupiny Rady 
EU se připravují změny obec-
ného nařízení o strukturálních 
fondech č. 1083/2006. 
Na ekonomické otázky 
v Prioritě narazíte na více 
místech, i tam, kde byste to 
nečekali. Jako hlavní téma 
našeho časopisu jsme si 
tentokrát vybrali Šumavu, na 
kterou jsme se zaměřili hned 
v několika článcích. Dočtete se 
například o studii od kolegů 
z Národního parku Bavorský 
les. Tato studie prokázala, že 
pro vyvážený rozvoj regionu 
může za určitých okolností být 
národní park výhodou. A proč 
by to, co platí pro Bavorský les, 
nemohlo platit i na druhé stra-
ně hranice v Národním parku 
Šumava? Rozvoji šumavského 
regionu pomáhají i prostřed-
ky z Operačního programu 
Životní prostředí. O Šumavě 
mimo jiné přinášíme i rozhovor 
s geobotanikem (vegetač-
ním a krajinným ekologem), 
spisovatelem a popularizáto-
rem vědy profesorem Pavlem 
Kovářem. Tímto rozhovorem 
navíc plynule navazujeme na 
minitéma o Ekofi lmu. Kovář je 
prezidentem tohoto fi lmového 
festivalu, který se ve dnech 
5.–11. října uskutečnil v Čes-
kých Budějovicích, Českém 
Krumlově a Třeboni. Mode-
rátorem Ekofi lmu byl letos 
podruhé herec Jaroslav Dušek, 
v rozhovoru s ním se mimo jiné 
dočtete, co ho na festivalu za-
ujalo. A tak k výše uvedenému 
podotknutí, že ekonomických 
úvah je tentokrát více, musím 
zároveň dodat, že toto listopa-
dové vydání Priority je i velmi 
společenské.

Program Zelená úsporám 
nabírá na obrátkách
V programu na úsporu energií se 
již sešlo 1 020 žádostí, což je o 450 
procent více než v červenci. Stát 
z programu vyplatí téměř dvě stě 
milionů korun. „Víme o dalších 
400 žádostech, z nichž 200 je 
již rozpracovaných,“ řekla Irena 
Plocková ze Státního fondu život-
ního prostředí České republiky. 
Efekt vynaložené částky, tedy zmí-
něných dvě stě milionů, pak bude 
více než dvojnásobný – vygeneruje 
totiž investice za zhruba 
450 milionů korun. Téměř tři 
čtvrtiny dosavadních žadatelů 
požadovaly peníze na zateplování 
rodinných domků, další na solární 
panely, na ohřev vody a tepelná 
čerpadla, nejmenší zájem byl 
o podporu na kotle na biomasu. 
Jen v červenci získalo 107 žadatelů 
17 milionů korun podpory.

ČR jako úspěšný žadatel
Česká republika se s více než 
42 miliardami korun proplacených 
z evropských fondů drží těsně 
na prahu první desítky členských 
států, které jsou ve fi nančním 
období 2007 až 2013 nejúspěšněj-
šími v čerpání evropských dotací. 
Vyplývá to ze statistik, které si 
z podkladů z Evropské komise 
sestavilo Ministerstvo pro místní 
rozvoj. V pořadí podle objemu 
proplacených projektů jsme 
jedenáctí, tedy nad průměrem EU. 
Nové členské země si vedou lépe 
než někdejší členská patnáctka. Na 
špičce celkového pořadí je Litva. 

Nové metody výroby 
elektřiny v Izraeli

Skupina investorů uspěla 
začátkem října 2009 s výrobou 
elektřiny z jízdy vozidel po dál-
nici. Experiment byl proveden 
na silnici č. 4 mezi Haifou a Tel 
Avivem a vzbudil velký zájem 
v izraelské i světové vědecké ko-
munitě. Investoři začali jednání 
o instalaci své technologie na 
různých izraelských dálnicích. 
Profesor Chaim Abramovič, 
předseda představenstva nové 
společnosti, řekl, že systém by 
mohl pokrýt spotřebu elektřiny 
pro tisíce domácností ročně.

Evropská komise dala 
zelenou již druhému 
vodohospodářskému 
projektu, který se řadí 
do kategorie „velký projekt“. 
Je jím projekt Ochrana vod 
povodí řeky Dyje – II. etapa, 
jehož hlavním přínosem 
bude čištění odpadních vod 
v patnácti městech a obcích 
nacházejících se v pěti 
okresech dvou krajů. 
Na kanalizaci bude nově 
připojeno dalších 
4 618 ekvivalentních obyvatel. 
Hodnota projektu se blíží 
dvěma miliardám korun.

Záměr navazuje na již realizova-
ný projekt Ochrana vod povodí 
řeky Dyje, rovněž fi nancovaný 
z fondů EU. 

Projekt se skládá z jedenácti 
podprojektů a zahrnuje rekon-
strukci tří čistíren odpadních 
vod, a to v Moravském Krumlo-
vě, Velkém Meziříčí a v Bosko-
vicích-Hrádkově, a vybudování 
jedné nové čistírny ve Vladislavi. 

Zároveň bude vybudováno 
53 km a rekonstruováno zhruba 
21 km kanalizačních stok a zre-
konstruují se 3 km vodovodů 
v patnácti obcích. V kraji Vyso-
čina se to bude týkat obcí a měst 
Vladislav, Třebíč, Jemnice, 
Nové Město na Moravě, Nová 
Ves, Velké Meziříčí, Oslavice 

a Telč, v Jihomoravském kraji 
pak obcí Boskovice-Hrádkov, 
Vratíkov, Okrouhlá, Velenov, 
Valchov, Benešov a Moravský 
Krumlov. V současné době 
probíhá kontrola podkladů pro 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Práce by měly být hoto-
vé do konce roku 2012.

Třetí velký český projekt
Celý projekt si vyžádá více než 
1,7 miliardy korun. Podpora 
z OPŽP, tedy z prostředků Fon-
du soudržnosti, byla schválena 
ve výši 1,028 miliardy korun, 
podpora z prostředků SFŽP ČR 
činí 60 mil. korun.

„Projekt Ochrana vod povodí řeky 
Dyje – II. etapa je třetím velkým českým 

Další velký vodohospodářský projekt se může rozběhnout

projektem schváleným Evropskou komi-
sí. Operační program Životní prostředí 
má tím nyní schválen již druhý velký pro-

jekt a mezi tematickými operačními pro-
gramy drží pomyslné prvenství. Celkově 
bylo z ČR do EK odesláno 12 žádostí 

na velké projekty, z toho 4 projekty jsou 
z OPŽP,“ říká Petr Jirman, vedoucí 
Oddělení projektů II Minister-
stva životního prostředí.

Dvě miliardy eur
V prioritní ose 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní – jsou 
na oblast čištění odpadních vod 
včetně budování infrastruktury 
na pitnou vodu alokovány téměř 
2 miliardy eur z prostředků EU, 
z Fondu soudržnosti, na spolufi -
nancování projektů jsou připra-
veny i prostředky SFŽP ČR.

Úplný seznam schválených 
projektů v prioritní ose 1 je k dis-
pozici na webových stránkách 
OP Životní prostředí.

IVO 
HORVÁTH
šéfredaktor

Dvacátého října proběhlo 
udílení cen Město pro 
byznys. Loňský bronzový 
vítěz – Klatovy – se 
mohou letos honosit titulem 
Město pro byznys 2009. 
Na druhém místě se umístil 
Humpolec a trojici uzavírá 
Jeseník. 

Poprvé bylo v rámci akce Město 
pro byznys uděleno i oceně-
ní Státního fondu životního 
prostředí. Ředitel ŠFŽP ČR 
Petr Štěpánek předal ocenění 
městu Litoměřice: „Litoměřice 
úspěšně čerpají z prostředků, které nabízí 
Operační program Životní prostředí, 
a to především na projekty zaměřené na 
úspory a obnovitelné zdroje energie.“

Letošní pořadí v samotné 
soutěži Město pro byznys bylo 
ovlivněno změnami na pracov-
ním trhu, a to především ve 
městech, kde převažuje průmysl. 
Letos navíc bylo vyhodnocováno 
i pořadí krajů. Vítězně z toho vy-

šel Liberecký kraj, který bodoval 
kvalitou lokality z hlediska uspo-
kojování potřeb podnikatelů 
i příznivou situací na pracovním 
trhu. Mezi dvanácti krajskými 
metropolemi se nejvýše umístil 
Zlín. Ten se v celkovém pořadí 
dostal na deváté místo.

Společnost Eurovia CS se 
v rámci akce Město pro byznys 
rozhodla udělit městu Plzeň 
speciální ocenění za nejlepší 
podnikatelské prostředí.

Uznání se dočkaly i Karlovy 
Vary – karlovarská radnice má na 
svých internetových stránkách 
pro podnikatele samostatnou 
sekci, odkaz na katalog místních 
fi rem, kde zpřístupňuje dosta-
tečné množství formulářů, a tím 
šetří svým podnikatelům čas.

Příjem žádostí o dotaci 
pro projekty vedoucí 
ke snížení znečištění vod 
z komunálních zdrojů (oblast 
podpory 1.1.1, XIII. výzva) 
byl ukončen 4. listopadu, 
tedy dva dny po otevření 
výzvy, kvůli dvojnásobnému 
naplnění určené alokace.

Příjem žádostí o dotaci pro pro-
jekty vedoucí ke snížení znečiš-
tění vod z komunálních zdrojů 
(oblast podpory 1.1.1) byl ukon-

čen, protože u písemně došlých 
žádostí dosáhla výše požadované 
dotace z prostředků Evropské 
unie deseti miliard korun, tedy 
dvojnásobku vyhlášené alokace.

Pro oblast podpory 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody (také 
XIII. výzva) – příjem žádostí 
v době uzávěrky tohoto vydání 
Priority i nadále pokračoval, 
a pokud nedojde ke dřívějšímu 
vyčerpání alokace, bude pokra-
čovat až do pátého ledna.

Postup, při kterém je příjem 
žádostí ukončen po vyčerpání 

alokace, byl poprvé apliko-
vánve výzvě na zateplování 
veřejných budov. Opatření 
má přispět k menšímu počtu 
odmítnutých žádostí z důvodu 
vyčerpání alokace a k větší 
jistotě žadatelů. Finanční pro-
středky na schválené projekty 
se také rychleji dostanou 
k žadatelům. Tento postup je 
rovněž zamýšlen jako protikri-
zové opatření, díky kterému 
budou finanční prostředky 
co nejdříve uvolněny do 
ekonomiky.

Řídící výbor OPŽP 
doporučil ministrovi 
životního prostředí další 
balík projektů ke schválení. 
Celkem bylo doporučeno 
26 projektů ze tří výzev. 
Celková výše požadované 
podpory je přes 
9 miliard korun.

Řídící výbor doporučil schválit 
26 projektů ze třetí, sedmé a de-
sáté výzvy OPŽP. 
Požadovaná výše 
podpory z Fondu 
soudržnosti je 8,8 
miliardy korun, 
z rozpočtu SFŽP 
ČR je to 533 milio-
nů korun.

Více než 
11 miliard
Velkým projektem 
(tj. projekt s celko-
vými náklady nad 
25 milionů eur) 
s nejvyšším bodo-
vým hodnocením je 
celková přestavba 
a rozšíření ÚČOV 
Praha na Císařském 
ostrově. Náklady projektu mají 
dosáhnout částky převyšující 
11 miliardy korun. Uznatelné 
náklady dosahují částky 
7,8 miliard a požadavek na dota-

ci z Fondu soudržnosti je ve výši 
6,7 miliardy.

Dostavba potřebné 
kapacity
Projekt řeší vybudování nové 
mechanicko-biologické linky 
čištění s chemickým předsráže-
ním, která umožní dosáhnout 
emisních limitů pro tzv. „citlivé 
oblasti“. Dostavba potřebné 
kapacity vodní linky je situo-
vána do lokality na Císařském 

ostrově východně od stávající-
ho areálu ÚČOV. Projekt byl 
doporučen pod podmínkou, že 
projektová žádost bude před 
odesláním Evropské komisi 

v souladu s komentáři expertů 
JASPERS. 

Kanalizace v Brně
Dalším velkým projektem v priorit-
ní ose 1 (vodohospodářské projek-
ty) s celkovými náklady 2,2 miliardy 
a uznatelnými náklady ve výši téměř 
1,1 miliardy korun (podpora Fondu 
soudržnosti 648 mil.) je rekonstruk-
ce a dostavba kanalizace v Brně. 

Do konce října 2009 bylo 
v oblasti zlepšení vodohospo-

dářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní podpořeno 
308 projektů. Celková výše do-
sud schválené podpory dosáhla 
25,7 miliard korun.

Příjem žádostí pozastaven

Klatovy městem pro byznys 2009

Další miliardy pro zlepšení 
životního prostředí

Ředitel SFŽP ČR Petr Ště-
pánek gratuluje k oceneni 
starostovi Horšovského
Týna Josefu Holečkovi.
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Téma zmírnění dopadů fi nanční krize

Kůrovcové kalamity na Šumavě byly, jsou a budou. 

Bude také národní park? 

JAROMÍR BLÁHA
program Lesy, Hnutí DUHA

PETR VALDMAN
Úsek řízení projektů, SFŽP ČR

Podhoubím střetu koncepcí péče o Národní 
park Šumava není rozdílnost pouze odborných 
stanovisek, ale skutečně i přístupů k přírodě, 
tedy fi lozofi í.

První přístup je postaven na názoru, že 
bychom měli ponechat vzorky přírody vlast-
nímu vývoji. Existují pro to dva argumenty. 
Základním, víceméně technickým důvodem 
je umožnit, abychom mohli vidět, jak příroda 
přímo neovlivněná lidskou činností vypadá, 
a abychom z ní mohli čerpat informace pro 
hospodaření ve zbytku krajiny. Za povšimnu-
tí stojí, jak velkou část prací publikovaných 
v českých odborných lesnických časopisech 
tvoří výsledky výzkumu z národních přírod-
ních rezervací, které zaujímají jen 0,9 % ploch 
našich lesů. Představují totiž jedinou příležitost 
zkoumat u nás přírodní les. Další důvod žádá 

dovolit existenci životním formám (druhům, 
biotopům, přírodním strukturám aj.), které se 
v kulturní obhospodařované krajině neudrží 
(t. j. ochrana přírody pro ni samu).

Druhý přístup staví na postulátu, že lesy 
jsou člověkem natolik pozměněné, že je nelze 
ponechat bez další péče lesníků, aniž by došlo 
k vážnému poškození jejich funkcí. Krajní 

zastánci tohoto přístupu tvrdí, že les bez péče 
lesníků zcela zanikne nebo že přírodní procesy 
neexistují, a nelze je tudíž chránit.

V samotném šumavském parku pak na polo-
žené otázky dali jasnou odpověď experti Světové 
komise pro chráněná území (WCPA), kteří bě-
hem své mise připravili podklady pro stanovisko 
Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Svaz 

totiž vypracoval jedinou mezinárodně uznáva-
nou klasifi kaci chráněných území. A verdikt? 
Má-li Šumava zůstat mezinárodně uznáva-
ným národním parkem, musí mimo jiné dojít 
k rychlému zvětšení plochy (alespoň o 30–40 % 
rozlohy parku), na které bude chráněn nerušený 
vývoj přírody. Obdobné je i stanovisko Světo-
vého fondu ochrany přírody (WWF). Nemluvě 

o tom, že Šumava je součástí evrop-
ské sítě Natura 2000.

Expertní posudek konstatoval, 
že zpracování polomů a zásahy 
proti kůrovci by na chráněná stano-
viště horských a rašelinných smrčin 
měly významný negativní vliv. Byly 
by proto porušením příslušných 
evropských směrnic. Dodejme, že 

do oblastí ponechaných přírodě jsou zahrnuté 
převážně přirozené smrkové lesy ve vyšších po-
lohách, kde není člověkem výrazně pozměněna 
druhová skladba. 

Vraťme teď tedy diskusi o devatenáct let 
zpátky a rozhodněme se, zda za těchto podmínek 
Národní park na Šumavě chceme, nebo ne. Hnutí 
DUHA je přesvědčeno, že odpověď zní ano. 

V pondělí 5. října vláda 
jednomyslně schválila návrh 
ministra životního prostředí 
Ladislava Mika na rozšíření 
seznamu území soustavy 
Natura 2000 v České repub-
lice o 234 nových, evropsky 
významných lokalit (EVL).
U dalších 25 stávajících lokalit 
došlo k rozšíření rozlohy, 
u 172 k drobnějším změnám. 
Z dosavadního seznamu 879 
lokalit jich 21 bylo vyřazeno. 
Byly to EVL, o nichž se již 
dříve s Evropskou komisí 
diskutovalo a jejichž vyřazení 
nakonec komise schválila, 
neboť u nich zanikl předmět 
ochrany, a proto pominul 
důvod, proč daná území chrá-
nit. Z toho důvodu nebyly do 
evropského seznamu vůbec 
zařazeny a jejich vyřazení 
z národního seznamu je jen 
formálním aktem, který vede 
k sladění evropského a ná-
rodního seznamu. Soustava 
Natura 2000 v České republi-
ce dnes po rozhodnutí vlády 
pokrývá 10,11 % území ČR 
namísto dřívějších 9,25 %. 
Tímto rozšířením seznamu by 
měla být soustava Natura 2000 
u nás téměř kompletní. Do 
budoucna zbývá dojednat jen 
několik málo lokalit. Vytvoření 
soustavy Natura 2000, sítě 
ptačích oblastí a evropsky 
významných lokalit, je povin-
ností každého členského státu 
Evropské unie. Soustava chrání 
evropsky významné druhy 
živočichů a rostlin a také zacho-
valé typy přírodních stanovišť. 
Na územích pod ochranou 
soustavy Natura 2000 je třeba 
hospodařit takovým způsobem, 
aby nedošlo k ohrožení před-
mětu ochrany, tudíž zmíněných 
živočišných a rostlinných druhů 
nebo přírodních stanovišť. V se-
znamu jsou zapsané například 
louky se vzácnými bylinami, 
části lesů, rybníky, ale také 
třeba půdy kostelů, na nichž žijí 
netopýři.
Souhrnný přehled všech no-
vých i měněných EVL, včetně 
popisu v nich chráněných 
přírodních prvků a zakreslení 
v mapách, je k dispozici na 
adrese www.mzp.cz.

Rozšíření 
soustavy 
Natura 2000

JAKUB 
KAŠPAR
mluvčí MŽP

Ve středu 
7. října se 
v Hrzánském 
paláci v Praze 
konalo první 
Fórum 
velvyslanců 
zelené 
ekonomiky. 

Vyspělé země skupiny G20 by 
měly investovat minimálně 1 % 
HDP ročně do snížení závislosti 
svých ekonomik na uhlíkových 
palivech, tedy především na 
ropě. Naopak rozvojové země 
by stejný podíl svého HDP měly 
nasměrovat do zajištění kvalit-
ní pitné vody a sanitace, tedy 
například kanalizace a čištění 
odpadních vod. Shodli se na 
tom světoví ekonomové, zástup-
ci akademické i podnikatelské 
sféry a politici, kteří se zúčastnili 
říjnového Fóra velvyslanců zele-
né ekonomiky (GEAF – Green 
Economy Ambassadors‘ Forum).

Pražské setkání
Fórum do Prahy svolal ministr ži-
votního prostředí Ladislav Miko 
a svým jménem i osobní účastí 
jej zaštítil 1. prezident České 
republiky Václav Havel. Nápad 
uspořádat v Praze takovou akci 
vznikl v době českého předsed-
nictví EU. Tedy již v době fi nanč-
ní a ekonomické krize. Tehdy se 
otázky zelené ekonomiky dostaly 
na vrchol veřejné a politické de-
baty, a to nejen v EU, ale i v USA 
či na úrovni OSN.  

Kromě Václava Havla 
a Ladislava Mika se fóra zúčast-
nila řada významných hostí. 
O moderování dvou tematických 
bloků jednání se Ladislav Miko 
rozdělil s ekonomem a členem 
někdejší Národní ekonomické 
rady vlády (NERV) Mirosla-
vem Zámečníkem. V panelové 
diskusi vystoupil také vedoucí 
mezinárodního vědeckého týmu 
Ekonomika ekosystémů a biodi-
verzity (TEEB) Pavan Sukhdev. 
Profesor University of Wyoming 
Edward B. Barbier prezentoval 
hlavní závěry studie Global Gre-
en New Deal, které byl hlavním 
editorem pro program OSN pro 
životní prostředí (UNEP). Do 
panelové diskuse přispěli také šéf 
skupiny rizikového managemen-
tu banky ABN AMRO Herman 
Mulder, profesor ekonomie na 
Stockholmské škole ekonomické 

Karl-Göran Mäler, členka správní 
rady Ford Foundation, bývalá 
ekvádorská ministryně životního 
prostředí a budoucí prezidentka 
Světového fondu pro přírodu 
(WWF) Yolanda Kakabadse, 
ředitel strategií DG Environment 
Evropské komise Robin Miege 
a švédská velvyslankyně v Praze 
Catherine von Heidenstam. V pu-
bliku nechyběli další významní 
hosté, například velvyslanec 
Dánska v ČR Ole Emil Moesby či 
bývalý ministr životního prostře-
dí Martin Bursík.

Dlouhodobý zisk
„Energie je darem, o který musíme 
prosit, být za něj vděční a vážit si ho. 
Není možné jí plýtvat. Měli bychom se 
chlubit tím, že potřebujeme stále méně 
energie, ale to by vyžadovalo umět 
myslet na ty, kteří přijdou po nás, nebýt 

orientováni na bezprostřední zisk, ale 
na zisk dlouhodobý. Zatím jsme otroky 
krátkodobých zájmů, a to je smutné,“ 
řekl mimo jiné ve svém úvodním 
vystoupení Václav Havel.

Právě z citované studie 
UNEP Global Green New Deal, 
prezentované Edwardem B. 
Barbierem, pochází doporučení, 
citované v úvodním odstavci. 
Země G20 se musejí alespoň sna-
žit přiblížit Číně a Jižní Koreji, 
které nyní do snižování závislosti 
na uhlíku investují tři procenta 
svého HDP. Přes jednoprocentní 
podíl investic do nízkouhlíkové 
ekonomiky na HDP se dnes 
dostanou i Austrálie (1,2 %) 
a Švédsko (1,3 %). Ovšem ostat-
ní vyspělé země skupiny G20 
na takové úrovni zatím nejsou. 
Například podíl těchto investic 
na německém HDP je 0,5 %, 
v případě Francie jsou to 0,3 %. 
U nás jsou to zatím spíše názna-
ky, jako je započatá ekologická 
reforma daňového systému, 

anebo především investice 
z Operačního programu Životní 
prostředí a programu Zelená 
úsporám. Ani to se však neblíží 
jednomu procentu HDP. 

Zelená ekonomika je taková 
ekonomika, která nekonzumuje 
disponibilní zdroje rychleji, než 
se mohou obnovovat. Zelená 
ekonomika rovněž neohrožuje 
existenci člověka na planetě. 
Avšak lidé dnes spotřebovávají 
minimálně o 35 % víc zdrojů, 
než je planeta schopná nabíd-
nout, a vypouštějí do ovzduší 
pětinásobek skleníkových emisí, 
než který je planeta schopná 
absorbovat. „Je třeba zrušit podpory 
plynoucí do ekonomiky, která je založena 
na fosilních zdrojích. Jen to by přineslo 
globální snížení skleníkových emisí 
o 6 % a zvýšení globálního HDP 
o 0,1 %,“ říká Pavan Sukhdev.

Ekologická daňová reforma
Účastníci fóra se shodli na tom, 
že je třeba využít bezezbytku eko-
nomických nástrojů v oblasti fi -
nanční, peněžní i daňové politiky. 
„Příkladem je ekologická daňová reforma 
a především uhlíková daň,“ zmínil 
exministr životního prostředí 
Martin Bursík. „Ceny musejí dávat 
zákazníkům jasnou informaci o nákla-
dech, které s sebou zboží nebo služba nese 
– včetně nákladů, které jejich produkce 
přináší společnosti v podobě znečištění 
či destrukce biodiverzity a ekosystémů,“ 
dodává profesor Barbier.

„Ekonomika nezezelená sama od 
sebe. Je třeba, aby vlády vytvořily po-
třebné prostředí pro podnikatelský sektor. 
Veřejnost musí dostat srozumitelně po-
dané informace o vědeckých poznatcích 
o rizicích, která z dnešní situace plynou,“ 
prezentoval Pavan Sukhdev
 další ze závěrů jednání. Podle 
profesora Jana Švejnara je v eko-
nomickém sektoru množství 
subjektů, které mají o zelenou 
ekonomiku zájem. 

Otázky zelené ekonomiky

Expertní posudek konstatoval, že 
zpracování polomů a zásahy proti kůrovci 
by na chráněná stanoviště horských 
a rašelinných smrčin měly významný 
negativní vliv.

Téma zmírnění dopadů fi nanční krize v sou-
vislosti s využíváním prostředků EU je stále 
aktuálnější. Národní orgán pro koordinaci 
působící v rámci MMR připravil akční plán 
s konkrétními čtyřmi opatřeními a v rámci 
jednání pracovní skupiny Rady EU se připra-
vují změny obecného nařízení o strukturálních 
fondech č. 1083/2006. Podívejme se na některé 
návrhy pohledem administrátora OPŽP.

„Domácí“ opatření lze popsat zkráceně: 
urychlení systému plateb, zvýhodněné úvěry, 
zjednodušení legislativy, podpora poptávky 
a růstu. Realizace zejména prvního opatření, 
kterým je průběžné fi nancování, zlepší řadě 
příjemců cash-fl ow a umožní podpořit i projekty, 
u nichž realizace nebyla možná z důvodu neza-
jištění stoprocentního předfi nancování. V OPŽP 
je tento systém plateb používán od samého 
počátku programu, dokonce v modifi kaci zasí-
lání fi nančních prostředků na vystavené, nikoliv 
uhrazené faktury, a osvědčil se. Má ovšem i svá 
úskalí – zvýšený nárok na příjemce v projekto-
vém řízení. Podcenit tuto oblast může mít za 
následek nezajištění poskytování podpory na již 
zahájený projekt ze strany poskytovatele dotace. 

A samozřejmě i na něho tento způsob fi nanco-
vání klade zvýšené nároky. Musí zadministrovat 
desítky průběžných žádostí o platbu v rámci 
jednoho projektu a důsledněji provádět kontroly. 
Pokud by se zároveň v rámci třetího opatření – 
zjednodušení legislativy – dospělo k zjednoduše-
ní např. ve vykazování výdajů, znamenalo by to 
výrazný pozitivní dopad na všechny programy, 
OPŽP nevyjímaje. Druhé opatření je rovněž 
nezbytné. Příjemci se setkávají s velmi opatrným 

přístupem bankovních institucí k poskytnutí 
úvěru na zajištění vlastních zdrojů, které v době 
fi nanční krize mnohdy nejsou v nejoptimálněj-
ším stavu. A čtvrté opatření – podpora investic 
do infrastruktury, lidských zdrojů a inovativních 
technologií – by mělo být samozřejmostí. 

„Evropských“ opatření ve formě neschvále-
ných, nicméně navrhovaných změn obecného 
nařízení je celá řada. K nejzajímavějším a průlo-
movým patří zmírnění požadavku na zajištění 
udržitelnosti a úprava přístupu k projektům 
vytvářejícím příjmy. V případě udržitelnosti 
jde o konkretizaci příslušného článku, díky níž 
dojde ke zjednodušení podmínek pro trvání 
investice a požadavky na udržitelnost v letech 
budou vztaženy pouze k infrastrukturním 

projektům a produktivní investici. V případě 
projektu vytvářejícího příjmy se v návrzích 
zkracuje povinný monitoring příjmů (do doby 
uzavření programu) a lhůta pro návrh na mož-
nost reinvestice příjmů (např. použití příjmů na 
obdobné investice nebo na pokrytí investičních 
nákladů na projekt po skončení jeho životnosti). 
Oba návrhy, pokud by příslušnými orgány EU 
byly přijaty, přinášejí celou řadu otázek, nutnost 
úpravy národní legislativy, změnu přístupu žada-

telů a příjemců, i trochu jiný pohled 
na projekty ze strany poskytovatele 
dotace. V OPŽP více než polovina 
alokovaných prostředků EU míří do 
projektů generujících příjmy, a proto 
se případné změny projeví výrazně.

Jak dopadnou „domácí“ i „evrop-
ské“ změnové návrhy a kdy se je v případě schvá-
lení podaří zavést je do nastavených procesů, uká-
že čas. Návrhy bezesporu zjednodušují systém 
administrace projektů, umožňují v době fi nanční 
krize snadněji a rychleji dosáhnout na nemalé 
fi nanční prostředky. Průběžné fi nancování, snad-
nější cesta k úvěrům, kratší monitoring příjmů, 
to vše ovšem klade zvýšené nároky na projektové 
a fi nanční řízení ze strany žadatelů, příjemců, 
kteří tím zároveň dostávají větší důvěru ze strany 
poskytovatele dotace. A to, že si ji zaslouží, 
dokládají mj. v OPŽP. Absence nesrovnalostí při 
průběžném fi nancování projektů, bez nutnosti če-
kání na ukončení projektu kolaudačním řízením, 
a tedy „úředním“ potvrzením úspěšné realizace, je 
toho přinejmenším důkazem. 

Příjemci se setkávají s velmi opatrným pří-
stupem bankovních institucí k poskytnutí 
úvěru na zajištění vlastních zdrojů.
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Častým argumen-
tem proti ochraně 
přírody je její exis-
tence na úkor oby-
vatelstva. Nejen 
u nás, na Šumavě, 
se stále diskutuje o 
tom, zda může být 
národní park pro 
regionální rozvoj 
přínosem, nebo 
ne. Dr. Hubert 
Job, profesor geo-
grafi e na Katedře 

geografi e a regionálního výzkumu 
ve Würzburgu pro NP Bavorský 
les, zpracoval v roce 2007 analýzu 
ekonomických přínosů s názvem 
Národní park Bavorský les – regi-
onální hospodářský činitel. Tato 
studie prokázala, že pro vyvážený 
rozvoj regionu může za určitých 
okolností být národní park vý-
hodou (časopis Šumava, podzim 
2008). Podobnost se Šumavou je 
však jen částečná. 

Cestovní ruch
Šumava je vzhledem k historickým 
souvislostem a k současné situaci 
strukturálně specifi ckým regionem. 
Dříve zde byly hlavním zdro-
jem příjmů především lesnictví, 
zemědělství a armáda, které by 
dnes měl nahrazovat cestovní 
ruch a ochrana přírody. Vzhledem 
k dlouhodobě slabým investicím, 

k nízké hustotě osídlení (proto 
malému počtu volebních hlasů), 
k velkým vzdálenostem mezi sídly 
a k náročnému terénu se místní 
obyvatelé potýkají s nedostatečnou 
dostupností veřejných služeb (škol-
ství, zdravotnictví, prevence rizik 
a bezpečnost) včetně komunikač-
ních sítí a s okrajovým zajištěním 
sociální i technické infrastruktury. 
Skutečnost, že VCHÚ je význam-
nou turistickou destinací (Šumavu 
ročně navštíví přibližně 2 mil. turis-
tů), navíc znamená, že obce musejí 
v sezoně zajistit zázemí i dvacetkrát 
vyššímu počtu lidí, než kolik je tu 
obyvatel. Naproti tomu prozatím 
neexistuje odpovídající systém 
regionálně cílených intervencí.

Sladit zájmy
Zatímco v tisku probíhají vášnivé 
předvolební diskuse o kůrovci na 
Šumavě, místní se snaží společně 
uvedené problémy řešit. V roce 
2007 vznikla na Šumavě pracovní 
skupina udržitelného rozvoje regi-
onu na principech Místní agendy 
21. Jejími členy se stali zástupci 
Správy NP a CHKO Šumava, mik-
roregionů, neziskových organizací 
i soukromého sektoru za metodic-
kého vedení Národní sítě zdravých 
měst a obcí ČR. Cílem bylo sladit 
zájmy všech zainteresovaných stran 
a zajistit vyvážený, dlouhodobě 
udržitelný rozvoj regionu s využi-

tím národního parku jako subjektu, 
který bude chápán místními obyva-
teli jako reálná kvalita a výhoda pro 
jejich život na tomto území. 

Komplexní řešení
Spolupráce správy, zástupců mik-
roregionů a krajů má v posledním 
roce konkrétní výsledky. Ze všech 
jednání, seminářů a workshopů 
jasně vyplynul požadavek řešit 
společně stanovené problematické 
oblasti rozvoje regionu komplexně. 
Hledáme způsob, jak využít syner-
gických efektů, které integrovaný 
přístup umožňuje, a zefektivnit tak 
čerpání evropských dotací. Vzhle-
dem k roztříštěnosti stávajících ope-
račních programů vznikla potřeba 
integrovaného plánu rozvoje území 
jako fyzicko-geografi ckého regionu. 
V ČR jde o první pokus integrova-
ného fi nancování rozvoje regionu 
napříč resorty. Od loňského roku 
připravujeme ve spolupráci správy, 
místní samosprávy, MŽP a SFŽP 
tzv. „masterplán Šumava“ – Kra-
jinný integrovaný plán rozvoje 
regionu Národního parku Šumava. 
Masterplán zastřešuje projekty, 
které souvisejí s rozvojem regionu 
a navzájem se doplňují. Je pilotním 
projektem, který by měl ověřit 
přínosy integrovaného přístupu 
pro další chráněná území. Správa 
funguje i jako poradenské centrum 
pro potenciální žadatele OPŽP.

Specifi cký region Šumavy
Když v roce 1991 vznikal 
Národní park Šumava, byla 
jasným cílem jedině ochrana 
tohoto, z hlediska životního 
prostředí relativně zacho-
valého území. Časem se 
ukázalo, že v hustě osídlené 
střední Evropě může být 
problematické sladit zájmy 
státu na ochraně přírody 
a zájmy místních obyvatel 
na rozvoji regionu. 

JANA 
SLONKOVÁ
Správa NP 

a CHKO 

Šumava

Junior Rangers – podpora 
environmentální výchovy a osvěty
Program Junior Rangers (Mladí strážci) je 
pilotním projektem organizace Europarc 

Federation, který od roku 2002 probíhá 
v mnoha státech Evropy. V současné době je 
do tohoto programu zapojeno 23 evropských 
zemí. Základní myšlenkou projektu je vytvo-
řit skupinu dětí a mladých lidí podílejících 
se na ochraně přírody v jejich okolí, přiblížit 
lidem žijícím v regionu činnost Správy NP 
a CHKO Šumava a zvýšit povědomí o pří-
rodních, kulturních a sociálních hodnotách 
chráněného území Šumavy. 

Zachování krajinného rázu NP 
a CHKO Šumava, environmentální 
vzdělávání, osvěta a management
Diskuse o Šumavě se často týká jen problema-
tiky lýkožrouta smrkového, ostatní závažná 
témata obvykle stojí mimo oblast zájmu 
úředníků i médií. Přitom je třeba soustředit 

se i na nové možnosti rozvoje obcí a lokalit 
takovým způsobem, aby byly šetrné ke statu-
tu parku. Díky projektu vznikají na Šumavě 
studie Zásady dlouhodobé ochrany krajinné-

ho rázu, zonace architektonické 
náročnosti a poradenské centrum 
pro investory. Všechny informace 
a nově získané poznatky ohledně 
krajinného rázu Šumavy bu-
dou zveřejněny na plánovaném 
webovém portálu, a to převážně 
formou 3D mapových modelací, 
videozáznamů, ale i klasického 
textu a fotoprezentace. 

Revitalizace bývalého 
vojenského areálu 
Zhůří u Rejštejna 
Projekt řeší demolici 

stávajících nadzemních a podzem-
ních objektů v oploceném areálu 
bývalé vojenské roty Zhůří u Rej-
štejna, které sloužily vojenským 
účelům a jsou v současné době 
opuštěné, nevyužívané a značně 
zchátralé, a zároveň likvidaci 
vzniklých materiálů. Demolováno 
bude několik zděných objektů, 
které jsou již značně poškozeny 
a jsou v havarijním stavu. Areál 
bývalé vojenské roty leží v Národ-
ním parku Šumava, v centrální části Šumavy, 
která je z hlediska ochrany přírody velmi cen-
ná, velmi turisticky atraktivní a navštěvovaná.

Demolice roty PS Černé jezero
Stejně jako v předchozím případě jde o od-

stranění nevyužívaných staveb ve 
zvláště chráněném území a území 
zařazených do soustavy Natura 
2000. Rota je zhruba 10 let opuš-
těna. Všechny objekty jsou značně 
zchátralé. Areál bývalé vojenské 
roty leží v II. zóně chráněné kra-
jinné oblasti Šumava, taktéž z hle-
diska ochrany přírody ve velmi 
cenné, a proto turisticky atraktivní 
a navštěvované části Šumavy. 
Součástí areálu je i objekt, který 
nebyl do demolice zahrnut, neboť 
by měl v krátké době začít sloužit 
jako informační bod.

Obnova návštěvnické infrastruktury 
v Národním parku Šumava
Projekt řeší problém celkového technic-
kého a morálního zastarání informační 
infrastruktury, především pak informačních 
panelů, cedulí a rozcestníků, na území NP 
Šumava. Jedná se o její plošnou obnovu 
s využitím systému evidence venkovní 
informační infrastruktury. V rámci tohoto 
systému již bylo evidováno přes 400 ks 
velkých informačních panelů s různou mí-
rou poškození, které je nutné v nejbližších 
letech nahradit. Obnova celé informační 
infrastruktury byla rozplánována na násle-
dujících pět let tak, aby na jejím konci byla 
většina evidovaných prvků v dobrém stavu 

a bylo možné zajišťovat jen jejich standard-
ní údržbu. V průběhu této rekonstrukce 
má být informační infrastruktura obnovena 
také obsahově. 

Zpracování studií a zajištění 
tvorby krajinného integrovaného 
plánu rozvoje
Dosavadní praxe poskytování dotačních 
prostředků na řešení problémů životního 
prostředí vlivem administrace jednotli-
vých operačních programů neumožňuje 
integrovaný přístup k řešení udržitelného 
rozvoje regionů. Region Národního parku 
Šumava, který je administrativně rozdělen 
mezi dva kraje a má statut velkoplošného 
chráněného území, potřebuje integrova-
ný přístup. Projekt slouží ke zpracování 
podkladů pro ověření Metodiky přípravy 
a realizace Integrovaných plánů rozvoje 
krajiny (IPRK). 

Šumavské projekty

Název projektu Podáno do programu
Celkové 
náklady

Celkové 
uznatelné 
náklady 

Z ERDF ze SR ze SFŽP 
Spolufi n. 
správy 

Zachování krajinného rázu Národní programy SFŽP ČR 5 424 5 424   3 226 2197

Junior Rangers – podpora environmentální výchovy a osvěty Národní programy SFŽP ČR 295 202   113 181 

Revitalizace bývalého vojenského areálu Zhůří u Rejštejna OPŽP, PO 6 – opatření 6.5 17 560 17 560 14 742 867  1950

Demolice bývalé roty PS Černé jezero OPŽP, PO 6 – opatření 6.5 2 372 2 372 2 016 118  237

Obnova informační infrastruktury OPŽP, PO 6 – opatření 6.5 10 974 7 072 6 011 353  4609

Zpracování studií a zajištění tvorby krajinného integrovaného plánu rozvoje OPŽP, technická asistence 2 000 2 000 2 000

Celkem 36 626 32 630 22 770 1 339 3 339 9 176

Přehled financování (v tis. Kč)

Od 12. 8. 2009 je otevře-
na na Poledníku nová, tak 
zvaná zážitková trasa. Je 
dlouhá 700 m a vede polo-
mem, který způsobil v lednu 
2007 orkán Kyrill. Tato 
zajímavá, originálně řešená 
trasa (jejím autorem je 
David Poláček ze Správy 
NP Šumava) umožňuje 
návštěvníkům Poledníku 
dojít až do centra několika-
hektarového polomu.
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Institut národního parku v da-
ném území se tímto stává silným 
motorem přenosu kupní síly 
a mocným rozvojovým impulsem 
pro regionální hospodářskou 
sféru.

Národní park Bavorský les 
(NPBW) byl doposud částí 
politiků a veřejnosti považován 
za brzdu ekonomického rozvoje 
regionu. Východní Bavorsko, 
kde NPBW leží, je v kontextu 
spolkové republiky považováno 
za region „strukturálně slabý“. 
V roce 1997 byl NPBW rozšířen 
o oblast v okrese Regen, což 
odpůrce parku opět mobilizova-

lo. Jejich argumentaci 
nahrávala skutečnost, 
že dosud chyběla „čísla“ 
podložená hodnověr-
ným průzkumem. 

Dr. Hubert Job, pro-
fesor geografi e na katedře 
geografi e a regionálního 
výzkumu ve Würzbur-
gu, se spolu s týmem 
svých spolupracovníků 
pokusil ve studii Národní 
park Bavorský les – 
regionální hospodářský 
činitel (2007) o analýzu 

ekonomických přínosů národního 
parku regionu.

Poslední průzkum regionálního 
ekonomického významu NPBW 
byl totiž proveden již před 25 lety. 
Od té doby se mnohé změnilo 
v parku, ale i v jeho okolí. Pro-
střednictvím přijatelně transparent-
ní metodiky opírající se zejména 
o průzkum veřejného mínění 
a o vlastní ekonomická šetření se 
tým profesora Joba pokusil o ak-
tualizovaný pohled na ožehavé 
téma. Cituji z úvodu jeho práce: 

„Národní park v první řadě ztěles-
ňuje nástroj pro plošnou ochranu území. 
Dříve byl pro zřizování národních parků 
rozhodující výskyt jedinečných přírodních 
úkazů. V současnosti jsou to však důvody 
ekologické, především udržení biodiverzity. 
Dnes se jedná o ochranu procesů, lakonicky 
řečeno o princip ‚přírodu nechme přírodě‘. 
Ovšem ukazuje se, že tato snaha v hustě 
osídlené střední Evropě, s její kulturní tra-
dicí a v krajině silně ovlivněné člověkem, je 
úkolem velmi těžkým. Vzhledem k některým 
nutným omezením hospodářské činnosti 
je pak na národní parky, zejména uvnitř 
regionu, nahlíženo jako na brzdící prvek 
vývoje. Aby byla zachována funkčnost pří-
rodního prostoru, je nutné jisté činnosti 
částečně omezit. To vede často k negativ-
nímu vnímání národního parku místními 

obyvateli i politiky s rozhodujícími pravo-
mocemi. V NPBW situaci navíc ztěžuje 
kůrovec, vnímaný v lesních ekosystémech 
jako rušivý element. Vrší se nové a nové 
otázky v souvislosti se způsobem řízení 
parku a s vnímáním změněné podoby 
lesa. Tu a tam proběhnou na regionální 
úrovni velmi vzrušené debaty na téma ‚být 
pro, či proti‘ které věc dále komplikují.“

Národní park Bavorský les má 
oprávněný nárok být považován 
za velmi významnou turistickou 
destinaci. S celkovým počtem 
760 000 návštěvníků v roce 2007 je 
nejčastěji navštěvovanou atrakcí 
v regionu, přičemž téměř polovina 
návštěvníků sem přijíždí výhradně 
kvůli existenci národního parku. 
Návštěvníci přinesou ročně do 
regionu částku, která odpovídá 939 
přepočteným pracovním místům 
na plný úvazek. Samotná Správa 

NPBW přitom zaměstnává při-
bližně 200 osob. S účelem šetření 
četnosti turistické návštěvnosti 
bylo v krátké anketě osloveno přes 
11 000 osob. Širší ankety na téma 
„chování zákazníka s ohledem na 
jeho výdaje a motiv návštěvy“ se 
zúčastnilo téměř 2 000 osob. Rov-
něž byly osloveny podnikatelské 
subjekty v okrese Freyung-Grafe-
nau a Regen a písemný dotazník 
vyplnilo přibližně 11 % z 1 800 
respondentů. Více než 600 osob se 
vyjádřilo na téma „vnímání ploch 
s odumřelým dřevem“. Pro srov-
nání byly použity údaje z před-
chozích šetření v NP Müritz a NP 
Berchtesgaden. 

„Tažný kůň“ pro podnikatele
Z uskutečněné ankety vyplývá, že 
místní poskytovatelé služeb v ces-
tovním ruchu jsou v otázce pozi-
tivního přínosu NPBW zdrženliví. 
Zároveň se v přístupu k parku 
projevuje jasně odlišný postoj 
obyvatel žijících v původním par-
ku a obyvatel v oblastech, o které 
byl park nově rozšířen. Zatímco 
v původní části, kde se NPBW stal 
důležitým reklamním tahákem, se 
obyvatelé staví k existenci parku 
poměrně pozitivně, v oblastech 
nově připojených, kde je park 
zatím nedostatečně marketingově 
využíván, je tomu právě naopak. 
Pro více než polovinu podnikate-

lů je vidina turismu v národním 
parku „tažným koněm“. 

Z výsledků studie zároveň 
vyplývá, že více než třetina 

podnikatelů přisuzuje národnímu 
parku především roli nástroje 
ochrany přírody, který má bojovat 
proti přemnožení kůrovců. 
Tito respondenti se obávají, že 
turistický ruch může utrpět vinou 
změny krajinného rázu, spornou 
estetikou ploch s odumřelým 
dřevem. V této souvislosti se obje-
vuje velice nápadný nesoulad ve 
vnímání kůrovcového problému. 
Na rozdíl od místních obyvatel 
totiž turisté přijímají nezvyklý, 
nový vzhled lesa daleko přízni-
věji, než se dosud soudilo. Zdá 
se tedy, že v procesu ponechání 
samovolného vývoje kůrovce 
v chráněných zónách NP je skryt 
značný rozvojový potenciál. Svou 
podstatou, ze sociálně psycholo-
gického hlediska, je totiž turistika 
hledáním nového, neznámého, ne-
obvyklého. Zmíněný nový vzhled 
lesa je v rámci spolkové republiky 
naprosto jedinečný a stává se 
turistickým unikátem. Ostatně 

kde jinde v Evropě může 
člověk pozorovat přiro-
zeně probíhající proces 
obnovy lesa v takových 
rozměrech? Pro správné 
ocenění této jedinečnosti 
je ovšem třeba nejprve 
najít pochopení, a to jak 
na straně návštěvníků, 
tak na straně místních 
obyvatel. Tolik Jobova 
zpráva. 

Co máme společné?
Dotýkají se nás zjištění 
našich sousedů? A pokud 
ano, do jaké míry? Může 
být ochrana přírody 
zároveň ekonomickým 
přínosem pro region 
i u nás? Mnohé máme jis-
tě společné, jak ze zprávy 
vyplývá, a mnohé nikoli. 

Z našeho šumavského pohledu 
se například může zdát německý 
soud o „strukturálně slabém“ re-

gionu Ost-Ba-
yern poněkud 
nadsazený. Ne-
třeba na tomto 
místě analyzo-
vat všeobecně 
známé podmín-

ky geneze vzniku obou národních 
parků v historických souvislostech 
a z nich plynoucí rozdíly. Na úze-
mí NPBW navíc žije více voličů, 
a tudíž se tu svádí ostřejší boj o je-
jich hlasy. Aby myšlenka národní-
ho parku mohla být realizována, 
musejí naši sousedé vážit každý 
svůj krok a být argumentačně 
dostatečně vybaveni. Navíc snaha 
o zachování nedotknuté přírody 
v NPBW je vyvážena masivní 
podporou rozvoje turistického 
ruchu v regionu, což může být 
kompenzací útlumu tradičních 
hospodářských odvětví. 

Také NP Šumava je význam-
ným aktérem regionálního rozvo-
je, a pokud nechceme, aby se na 
adresu parku snášela v budoucnu 
nařčení ze „zeleného fundamenta-
lismu“, a chceme-li myšlenku NP 
se ctí uhájit, budeme se muset na 
kompromisní řešení nepříjemných 
sporů v rámci našeho regionu 
a jeho rozvoje připravit i my. 

Inspirace pro Šumavu: Národní  park Bavorský les jako 
regionální hospodářský činitel
Vyplácejí se veřejné prostředky 
investic do národního parku 
také obyvatelům a hospodář-
ství regionu? 
Poměr mezi náklady a výnosy 
je jednoznačný: Každé euro 
investované dosud do NP 
Bavorský les přináší více než 
dvojnásobek díky tržbám 
získaným od návštěvníků. 

Kde jinde v Evropě může člověk pozoro-
vat přirozeně probíhající proces obnovy 
lesa v takových rozměrech?

Nationalpark Bayerischer 
Wald (česky Národní park 
Bavorský les) byl vyhlášen 
7. října 1970 a po svém rozší-
ření v roce 1997 má rozlohu 
24 250 ha. Společně s Ná-
rodním parkem Šumava, se 
kterým na severu a východě 
sousedí, tvoří jeden z největ-
ších (932,8 km²) bilaterálních 
národních parků střední 
Evropy. Sídlem správy NP 
je město Grafenau ležící asi 
10 km od okraje parku.

OSN o změně klimatu
Začátkem října skončilo v thaj-
ském Bangkoku již čtvrté jednání 
OSN o změně klimatu před klíčo-
vým klimatickým summitem, který 
se odehraje v prosinci letošního 
roku v dánské Kodani. Bangkoks-
ká jednání byla další z cyklu 
přípravných konferencí, které 
mají vést k dlouho očekávanému 
přijetí nové mezinárodní dohody 
o ochraně klimatu. Ta po roce 
2012 nahradí dosavadní Kjótský 
protokol. Českou delegaci vedl ře-
ditel odboru změny klimatu MŽP 
Pavel Zámyslický. V Bangkoku se 
jednalo především o odstranění 
přetrvávajících zásadních rozporů 
mezi rozvinutými a rozvojovými 
zeměmi, zejména z hlediska výše 
emisních redukčních závazků 
pro jednotlivé země, ale také 
v otázce fi nanční pomoci, která 
má být poskytována rozvojovým 
zemím – právě tyto dva základní 
elementy jsou klíčem k nalezení 
nové dohody. 

Ekoznačky EU
Evropská komise 
opět slavnostně 
předá ocenění za 
propagaci ekoznač-
ky EU, jež označuje 
výrobky a služby še-

trné k životnímu prostředí. Toto 
ocenění se uděluje podnikům, 
které zorganizovaly pro širokou 
veřejnost mimořádně úspěšné 
informační akce o ekoznačce 
EU. Značka již byla přiznána 
téměř 20 000 produktům a tu-
ristickým ubytovacím službám 
v Evropské unii a získává na 
oblíbenosti. Logo s květinou 
je zárukou toho, že zvolený 
produkt nebo služba jsou šetrné 
k životnímu prostředí. Ekoznač-
ka EU – jediná celoevropská 
ekologická značka – je dobrovol-
ný projekt zahájený v roce 1992 
s cílem podpořit výrobu a spo-
třebu ekologických produktů 
a služeb v celé Evropské unii. 

Výjimka pro uhlíkové emise
Výrobci chemikálií, železa a oce-
li, cementu a vápna budou mít 
pravděpodobně možnost získat 
zdarma povolení k znečišťování 
v rámci evropského systému 
obchodování s emisemi, pokud 
bude schválen seznam národ-
ních vlád. Seznam národních 
vlád se shoduje s výzvou Angely 
Merkelové a Nicolase Sarko-
zyho, kteří žádali daň na uhlík 
dovezený ze zemí, které nemají 
velké klimatické cíle.

ECHO

JANA SLONKOVÁ
Správa NP a CHKO Šumava
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Co si myslíte o bezzásahových úze-
mích na Šumavě? 

K tomuto tématu se dá říci, 
že jedna generace zkomplikovala 
život generaci následující – a my 
bychom to neměli opakovat. 
Jestliže byl z důvodu ekonomic-
ké prospěšnosti a bez předchozí 
historické zkušenosti během po-
sledních sto padesáti let rozšířen 
užitný smrkový les tam, kde dříve 
rostly buky nebo jedlo-bučiny, 
tak teď kvůli tomuto rozhodnutí 
sklízíme plody. Stačí se podívat 
na rekonstrukční vegetační mapy 
a zjistíte z nich, že původní smrči-
ny byly na mnohem menší ploše. 
Problém je umocněn klimatic-
kou změnou, která se projevuje 
sezónně netypickými výkyvy, a to 
hlavně vůči teplu a suchu. Veškeré 
nakládání s krajinou u nás území 
postupně kontinentalizuje – tlačí ji 
do extrémů v počasí. Vše není jen 
otázkou přírody – v naší politické 
aréně vládne populismus: řešit 
věci do čtyř let volebního období. 
Přitom na Šumavě je problém, 
který takto rychle řešit nejde. 

A jak byste na Šumavě postupo-
val vy?

V nejvyšších partiích Šumavy 
bych se určitě stavěl za samoob-
novnou sílu přírody. Je dokumen-
tované, mimo jiné i na bavorské 
straně parku, že podle předpo-
kladů již obnova několik let běží. 
Smrk je světlomilná dřevina, která 
nejlépe klíčí a roste na zbytcích 
mrtvého dřeva. A toho je teď na 

Šumavě dost. Na většinu dalších, 
níže položených šumavských 
ploch smrk nepatří. A přirozenou 
cestou se tam dostanou dřeviny, 
které tam mají být. Tady nejsem 
fundamentalistický ani proti asis-
tovanému managementu – s využi-
tím spontánních stadií pionýrských 
dřevin podporovat dosadby, či 
spíše dosevy původních buků, jedlí 
a podobě při zamezení nadměr-
ných stavů spárkaté zvěře. Známe 
řadu precedentních případů z ji-
ných lokalit. Teď jde o to, co přes-
ně říká zákon. Je nutné postupovat 
v jeho intencích pro první, druhou 
a třetí zónu národního parku. 
Dlouhodobé trendy ekologického 
vývoje na kontinentu ovšem nazna-
čují, že smrčiny budou čím dál tím 
více ohroženy. 

Máme podle vás v České republice 
dostatečné množství národních 
parků, nebo by jich mělo vznik-
nout ještě více?

Myslím, že současný stav je 
vyhovující. Národních kategorií 
ochrany přírody je více, každá má 
svůj smysl, ale zároveň jiný režim, 
jiné nastavení. Máme i lokality 
Natura 2000 evropského významu. 
Chybí mi však, že na veškerém 
našem území nejsou dlouhodobě 
monitorovány důležité krajinně-eko-
logické parametry v adekvátním 
zrnu sítě jednotným systémem. 
Mít tato data, mnohé spekulativ-
ní diskuse o dopadech lidských 
aktivit by odpadly. Podílel jsem se 
na tříletém evropském projektu za 
spoluúčasti zástupců 14 zemí, kde 
byl takový monitorovací systém 
pro EU navržen a regulérně je 
publikován. Chybí praktická 
implementace, i když v některých 
evropských zemích se k něčemu 
takovému alespoň v místní úpravě 
přistoupilo. Při aplikaci tohoto 

typu inovativního výzkumu bývá 
také problémem, že slovo „monito-
ring“, tudíž pravidelné měření jako 
předpoklad dalšího vyhodnocení, 
neberou vědci, ale ani politici jako 
výzkum, a proto se z kapitol na 
výzkum stěží dají získat fi nance. 

Nemůžeme vynechat skutečnost, 
že se tento rozhovor uskutečnil bě-
hem letošního Ekofi lmu. Co pro 
vás tento festival znamená?

Ekofi lm pro mě má několik 
významů. V osobní rovině: Jako 
student jsem měl před třiceti pěti 
lety našlápnuto na své začínající 
působení v Ústavu krajinné ekolo-
gie ČSAV – a právě v něm se tehdy, 
v roce 1974, festival zakládal. 
A z hlediska profese: V posledních 
pěti letech coby ministrem jmeno-
vaný prezident festivalu se podílím 
přímo na jeho programu. Proto 
s radostí sleduji, že především 
došlo k velkému „zmezinárodně-
ní“ Ekofi lmu. Každoroční nárůst 
soutěžních snímků zaznamenal 
tento rok enormní skok – o 60 
fi lmů. Letos se přihlásilo téměř 230 
fi lmů ze 40 zemí a výběrová komise 
postoupila hlavní mezinárodní 
porotě zhruba padesát nejlepších. 
Za úspěch považuji i letošní rekord 
asi osmi tisíc návštěvníků a jako 
bývalý děkan přírodovědecké 
fakulty též oceňuji vzrůstající 
zájem mladých z řad studentů. 
Zájem provokuje i to, že závažné 
ekologické problémy a záležitosti 
přírodního, respektive kulturního 
dědictví zůstávají, některé se bohu-
žel prohlubují. A také varovný fakt, 
že v našem národním kontextu po 
dvaceti letech od politické změny 
vedeme stále boj o veřejný prostor 
s politicko-ekonomickými bratr-
stvy rozprostřenými mezi státním 
a privátním…

IVO HORVÁTH

Za samoobnovnou sílu přírody
Profesora Pavla Kováře jsme 
potkali a požádali o rozhovor 
na letošním Ekofi lmu. 
Mluvili jsme o Šumavě, 
tématu z předchozích stran, 
i o samotném Ekofi lmu, 
o kterém podrobněji 
informujeme na následující 
dvoustraně.

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (1952), geobotanik (vegetační a 
krajinný ekolog), spisovatel a popularizátor vědy. V letech 1975–89 
byl vědeckým pracovníkem Akademie věd (Ústav krajinné ekologie, 
Botanický ústav), od r. 1990 do současnosti přednáší na Přírodově-
decké fakultě UK v Praze (skripta Geobotanika – ekologická botanika, 
Ekosystémová a krajinná ekologie; vědecká monografi e – Natural 
recovery of human-made deposits in landscape). V roce 2000 se stal 
vedoucím katedry botaniky a dvě funkční období (2003–2009) byl 
děkanem PřF UK. V r. 2000 s kolegy založil Českou společnost krajin-
né ekologie, která je národní odnoží IALE – Mezinárodní asociace pro 
ekologii krajiny. V rámci projektů a zahraničních pobytů působil např. 
ve Velké Británii, Dánsku, Egyptě, Ekvádoru. Za Českou republiku 
koordinoval projekt BIOHAB v rámci 5. rámcového programu EU 
(2003–2005). Publikoval přes 150 vědeckých prací a mnoho popula-
rizačních. Po roce 1989 působil v poradních grémiích ministerstev ži-
votního prostředí, byl místopředsedou Národního komitétu programu 
Člověk a biosféra (MAB – UNESCO, 1995–2003). Spoluzakládal Klub 
spisovatelů nestraníků (K´89) a je členem Obce spisovatelů (knihy 
např. Dvakrát posunuté jaro, Klíč k rovnováze, Klíčová slova – 1989). 
Od r. 2004 je prezidentem mezinárodního fi lmového festivalu Ekofi lm. 
V letech 1997–2008 byl předsedou redakční rady Živy.

Svými 69 030 
hektary je šumav-
ský národní park 
z našich parků 
plošně největší a 
zaujímá 0,87 % 
území ČR. Spo-
lečně s navazu-
jícím Národním 
parkem Bavorský 
les (NPBW), 
který je přibližně 
třikrát menší, 
tvoří ve střední 
Evropě jedineč-
ný a pozoruhodně rozsáhlý 
komplex území, často nazývaný 

„Zelená střecha Evropy“. Území 
NPŠ se nachází v nadmořské 
výšce 600 – 1 350 m a jeho pře-

važující část je kryta 
lesem (81 %), 9 % 
plochy tvoří země-
dělské pozemky, 10 
% zaujímají ostat-
ní bezlesé plochy, 
zastavěná území obcí, 
komunikace, vodní 
plochy apod. Pře-
vážná většina lesů je 
vlastněna státem (53 
226 ha) a je spravo-
vána MŽP prostřed-
nictvím Správy NP 
a CHKO Šumava. 

Zbytek tvoří lesy měst, obcí a 
soukromých vlastníků.

Šumava v datechŠumava v datech

 1970  Byl vyhlášen Národní park Bavorský les jižně od české hra-
nice v Bavorsku na ploše 13 500 ha mezi Luzným a Černou 
horou. Původní myšlenkou na tomto území bylo z kultur-
ního lesa vytvořit prales, kde nebudou prováděny žádné 
lidské zásahy. 

 1973  Myšlenka bavorského národního parku byla postupně 
uplatňována na zhruba 3 000 ha. 

 1984  V důsledku větrné kalamity zůstalo v bavorském parku 
z původních 170 ha postižených lesů nezpracováno 80 ha.

 1988  Kolem NPBW byla vytvořena ochranná zóna o hloubce 
500–1 000 m, kde se proti kůrovci zasahovalo, ale tato 
zóna nebyla zřízena v severní části parku, tj. při hranicích 
s Českou republikou.

 1990  Území CHKO Šumava je napadáno kůrovcem. Nejvíce 
postiženy lokality ve výšce 1 050 – 1 200 m n. m.

 1991  Byl vyhlášen Národní park Šumava.

 1992  Do tohoto roku bylo na bavorské straně napadeno kůrov-
cem přibližně 260 ha lesů.

 1995  Došlo k silnému kůrovcovému napadení horských smrčin 
v příhraniční části NPBW, odkud se kůrovec masově šířil do 
horských smrčin NPŠ. 

 2003  Aktivisté Hnutí Duha zahájili 15. srpna blokádu I. zóny č. 
58 – Prameny Vltavy – s cílem zamezit asanaci kůrovcových 
stromů. Správa NPŠ od kácení ustoupila. Větší část odbor-
níků se přiklonila k zachování I. zón bez zásahu.

 2007  Šumavu postihl orkán Kyrill. Správa národního parku pra-
cuje na obnově druhové skladby ve smrkové monokultuře.

 2008 Uskutečnil se letecký monitoring kůrovce v rámci pravidelných 
kontrolních přeletů Národního parku Šumava. Potvrdily se 
informace získané z pozemního monitoringu, nálet kůrovce 
postihl především osluněné porostní stěny, tedy místa vzniklá 
při kalamitách nebo lesnickými zásahy. Situace s kůrovcem na 
území NP Šumava má být podle odborníků stabilizovaná.

Šumavský národní park byl 
vyhlášen nařízením vlády 
České republiky č. 163/1991 
Sb. Území NPŠ při jihozá-
padní hranici republiky bylo 
vyčleněno z CHKO Šumava, 
založené v roce 1963. 

Energetický management měst a obcí

Spolufinancováno: Záštitu semináři udělili: Partneři:

Komerční banka, Enviros, Enesa, Eltodo Citelum, eCentre, 
MasterTherm, Osram

Předseda vlády ČR Jan Fischer, Státní fond životního přostředí, Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz měst a obcí ČR, Plzeňský kraj

26. listopadu 2009, Plzeň
Vydělávejte na úsporách!

B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20, 130 00 Praha 3, Česká republika, Tel.: +420 222 781 017, Fax: +420 222 780 147, E-mail: mfaktorova@bids.cz, www.bids.cz, www.energiepromesta.cz

 Financování energeticky úsporných projektů – dotace z evropských  
 i národních fondů, bankovní produkty
 Efektivní energetický management – plánování a tvorba  

 energetických koncepcí, optimalizace spotřeby energií
 Energetika budov, využití metody EPC 
 Optimalizace nákupu energie
 Veřejné osvětlení efektivně a úsporně
 Obnovitelné zdroje pro města a obce – biomasa, solární energetika,  

 tepelná čerpadla a další 
 Zkušenosti zástupců měst a obcí 

Přednášející: 
Petr Smutný, člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti životní 

prostředí a zemědělství, Jaroslav Jakubes, Vladimíra Henelová  
a Josef Pikálek, ENVIROS, s.r.o., Petr Holec, ELTODO-CITELUM, 

s.r.o., Praha, Vítězslav Grygar, eCentre, a.s., Petr Laník, 
Komerční banka, a.s., Ivo Slavotínek, Enesa, a.s., Jiří Svoboda, 
Master Therm CZ,  František Kůrka, Magistrát města Plzně, 

Pavlína Voláková, Žlutická teplárenská a.s, Zástupce Státního 

fondu životního prostředí ČR, Plzeň

Další semináře projektu 

leden 2010
Praha 

únor 2010
Hradec Králové

březen 2010
Zlín

On-line registrační formulář  
naleznete na:

www.bids.cz/emmo-plzen
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Odbor 

komunikace,

SFŽP ČR

Online spojení s americkým 
architektem Michaelem 
Reynoldsem (velká hlava na 
plátně), o kterém vítězný 
snímek byl, se nezdařilo. 
Architekt při videopřenosu 
vypadal jako mimozemšťan, 
ale nebyl slyšet. Ani během 
následujícího telefonického 
hovoru mu nebylo rozumět. 
Ovace publika však možná 
zaznamenal. 

S aktivitami 
fondu souvisel 
i dokumentární 
fi lm oceněný 
v kategorii, za 
kterou předával 
cenu ředitel 
Petr Štěpánek. 
Ten vyznamenal 
německý snímek 
režisérky Sarah 
Zierul s názvem 
Komu patří 

moře?, pojednávající o celosvěto-
vém boji o ovládnutí mořského 
dna kvůli těžbě surovin, mnohdy 
k přírodě bezohledné. 

Obohacující beseda
Mezi významnými hosty zá-
věrečného večera byl i ministr 
životního prostředí Ladislav 
Miko, který přijel na zahájení 
i zakončení Ekofi lmu. „Přijel jsem 
rád, nejen proto, že festival organizuje 
naše ministerstvo a že si účast ministra 
zaslouží. Nechtěl jsem však přijet for-
málně, k Ekofi lmu mám osobní vztah, 
sledoval jsem jej už před lety, a když 
mám konečně příležitost ho jako ministr 
zahájit a zakončit, tak si jej velmi uží-
vám. Obohatila mne beseda se studenty, 
dozvěděl jsem se, jak se lidé dívají na 
naše problémy. Také jsem viděl před-
stavení Jaroslava Duška. Nelituji ani 
minuty, kterou jsem na festivalu strávil. 
Potkal jsem zde spoustu lidí, kteří se 
zabývají ekologií, a jsem potěšen tím, jak 
je festival mladý duchem i účastí.”

Časosběrný dokument
Nejvyššího vyznamenání se na 
Ekofi lmu dostalo snímku Archi-

tekt odpadu britského režiséra 
Olivera Hodge. Díky společnosti 
Aerofi lms a podpoře MŽP fi lm 
již před časem zavítal do českých 
kin. Architekt odpadu je jedineč-
ný, mohli bychom říci časosběr-
ný dokument – příběh nonkon-
formního architekta Michaela 
Reynoldse. Ten přes tři desítky 
let staví velmi levné domy, které 
disponují vlastním zdrojem ener-
gie, vody i tepla. K jejich stavbě 
používá pneumatiky, plechovky 
od piva a skleněné láhve. Tato 
překvapivě skvěle fungující 
alternativa bydlení z dílny vystu-
dovaného architekta a zastánce 
trvale udržitelného rozvoje 
z Nového Mexika v USA neustá-
le naráží na různé byrokratické 
překážky. Celé tři roky režisér 
zaznamenával Reynoldsův boj 
s americkými úředníky. Vypravil 
se s ním a s partou jeho podobně 
nadšených spolupracovníků i na 
tsunami zcela zničené Andaman-
ské ostrovy, kde se jejich levné 
a účelné domky setkaly s velkým 
ohlasem.

Setkání v Brigthonu
Jak vznikla idea natočit sní-
mek Architekt odpadu, jsme 
se zeptali režiséra Olivera 
Hodge bezprostředně poté, 
co se dozvěděl o svém ocenění 
na Ekofi lmu.„Michaela Reynoldse 
jsem potkal ve svém domovském městě, 
v britském Brightonu, kam své domy 
přišel se svým týmem stavět. A ihned 
jsem se rozhodl, že o něm natočím film. 
To jsem ještě netušil, o jak dramatický 
příběh se bude nakonec jednat. Zároveň 

jsem nechtěl, aby šlo o pouhý televizní 
dokument. Mám radost, že se podařilo 
sehnat peníze na opravdový film, který 
se dá promítat v kinech.“ Architekt 
odpadu byl před Ekofi lmem 
vyznamenaný na festivalech 
v Itálii a v Kanadě, také získal 
několik nominací. „Poprvé na 
Ekofilmu jsme však dostali hlavní festi-
valovou cenu, z čehož máme upřímnou 
radost.“ Podle Olivera Hodge 
není vyloučené, že architekt od-
padu Michael Reynolds navštíví 
osobně i Českou republiku – 
může se například stát, že si 
i v Česku někdo od americké-
ho architekta objedná stavbu 
domu, mezi jehož základní 
stavební materiály patří PET 
lahve, skleněné lahve, pneumati-
ky nebo plechovky od piva. Uvi-
díme, možná se už na příštím 
Ekofi lmu dozvíme o realizaci 
nějakého recyklovaného domu 
v České republice. Další, 36. roč-
ník Ekofi lmu se bude konat od 
4. do 10. října 2010.

Ekofi lm: nejvyšší ocenění 
pro Architekta odpadu
Ve dnech 5.–11. října se 
v Českých Budějovicích, 
Českém Krumlově a Třeboni 
uskutečnil již 35. ročník 
mezinárodního festivalu fi lmů 
o životním prostředí Ekofi lm. 
Mezi partnery festivalu 
neodmyslitelně patří i Státní 
fond životního prostředí ČR 
a Operační program Životní 
prostředí. Na festivalu se 
pochopitelně promítala celá 
řada snímků, jejichž téma 
přímo souvisí s činností 
fondu. 

Co vás na Ekofi lmu přitahuje?
Myšlenka zde promítaných 

fi lmů se mi líbí. Snímky na Eko-
fi lmu mě baví, protože se opírají 
o něco reálného, co je na hranici 
dokumentu, nebo je přímo doku-
mentem. 

Dokumenty často nemají scénáře, 
jsou tak trochu improvizací. A ta 
je vaší parketou v herectví.

I to je možná ono, ale mně 
se tady líbilo, byl jsem tu vloni, 
viděl zajímavé fi lmy z různých 
koutů světa, fi lmy ze života do-
morodců, zajímavé snímky o eko-
systémech, to vše mě přitahuje, 
zajímá, připadá mi to v něčem 
přínosnější než pořád dokola 
točit další a další hrané fi lmy. 
Ať se na mě autoři nezlobí, ale 
vidím u nich jakousi vyčerpanost. 
Už to vypadá, jakože se pořád 
opakuje totéž. Oblast Ekofi lmu 
mě vždycky bavila, vždy jsem se 
o ni zajímal, a loni jsem proto 
přijal moderování. Letos jsme se 
dohodli, že to zopakujeme.

Známe vás většinou z různých 
komediálních rolí. Na Ekofi lmu 
se přitom promítají často velmi 
vážné snímky o ohrožení životní-
ho prostředí.

Já to neberu vážně. Život je 
velký dar a vnímám ho spíš jako 
radost než útrpně. Proto nemám 
rád fi lmy, které straší a říkají, že 
zemřeme během několika let, 
i když chápu jejich potřebnost – je 
vidět, jak s lidmi doslova zahýbou. 
Když jim třeba předestřou, jaký je 
počet nějakých hurikánů, povod-
ní a tak dále. Uvědomí si, v jak 
zneklidňující situaci lidstvo je. 

Mohou se pak třeba rozhodnout, 
že budou chránit nějakou řeku, 
a začnou ji čistit a budou to mít 
jako své poslání. Osobně na Eko-
fi lmu vyhledávám raději například 
snímky o křovácích, o Africe. Vloni 
se promítal zajímavý fi lm o škole, 
kterou založil dalajláma. Baví mě 
dokumenty, které nacházejí cestu. 
Ale nebaví mě složitě o věcech 
přemýšlet, jsem tady jen proto, že 
mě Ekofi lm baví a zajímá, a když 
mám dobrou náladu, mohu ji šířit 
na ostatní. A na Ekofi lmu mám 
rozhodně dobrou náladu.

Co vás na Ekofi lmu nejvíce zauja-
lo?

Líbil se mi fi lm o hovnech 
s názvem Požehnaný hnůj – neoby-
čejný příběh hovínka. Jde o zajímavý 
a zábavný fi lm o hovně i o jeho dal-
ším využití. Účinkuje tam japonský 
badatel, který z kravských lívanců 
extrahuje potravinářskou vanilku. 
To se snad ani nesmí kuchařkám 
říct! Pak jsou tam ženy, které si 
kravské lívance dávají na pleť, pro-
tože jim ji ohromně zlepšují. Je tam 
také mladá sochařka, která sochá 
z kravských hoven sochy – hněte je 
holýma rukama. Film mě skutečně 
pobavil. Také jsem viděl krásný fi lm 
o Bhútánu. Tedy nemyslím z fi lmař-
ského hlediska, spíše mě zaujalo 
svědectví. Bhútánské království je 
veliké jako Švýcarsko, je tam nějaký 
osvícený král. Všem obyvatelům 
zadarmo rozdal solární články, také 
tam neměří hrubý domácí produkt, 
ale měří národní štěstí jako ukazatel 
spokojenosti obyvatel. V televizi 
není reklama – zakázali reklamu jako 
něco zhoubného. A zjistili zajíma-
vou věc – velmi dlouho vůbec ne-

znali televizi. Nevím kdy, ale dovolili 
spustit televizní vysílání, a záhy poté 
se jim mezi sebou začaly prát děti. 

Viděl jste také fi lm Architekt od-
padu, který si odnesl hlavní oce-
nění?

Tento snímek se mi líbil kvůli 
energii, která je v něm obsaže-
na. Hlavní hrdina je skutečně 
nezkrotný chlapík. Viděl jsem také 
nějaké snímky o ekodomech, ty 
mě ale mírně zklamaly, protože 
jsem si myslel, že tam také bude 
něco o lidech, kteří žijí v jurtách 
a týpí, kteří žijí skromně. Promí-
tané fi lmy, s výjimkou Architekta 
odpadů, byly o velmi pěkných do-
mech, ale bohužel hodně drahých. 
Pod pojmem ekobydlení bych 
si spíš představil něco jiného. Já 
jsem s přáteli postavil ve střední 
Evropě asi první dům, který je 
pouze z materiálu dostupného na 
pozemku. V Jindřichovicích pod 
Smrkem šlo hlavně o písek – mám 
dům z osmi dílů písku, jednoho 
dílu jílu, jednoho dílu cementu 
a slámy. To vše je uhňácáno v tka-
ných pytlích na brambory. Do 
projektu v systému Superadobe 
podle iránského architekta Nade-
ra Khalili jsem se pustil, protože 
mě zajímalo, jestli je možné stavět 
tímto stylem – s fi nančním rozpoč-
tem lepší jurty a bez elektřiny. 

S jakou profesí chcete být u roz-
hovoru uveden, jste více hercem, 
nebo stavitelem jílových domů?

Kdysi jsem si na vizitku psával 
samostatný specialista. Tedy 
v době, kdy jsem ještě vizitky 
používal.

IVO HORVÁTH 

Na Ekofi lmu mám dobrou náladu
Moderátorem Ekofi lmu byl 
letos již podruhé herec Jaro-
slav Dušek. Tvrdí o sobě, že 
je samostatným specialistou 
a zaměření festivalu 
je mu více než blízké.

Herec Jaroslav Dušek chodil 
naboso, neboť je to prý 
ekologické a může tak lépe 
navázat spojení se Zemí... 

...exministr životního pro-
středí Martin Bursík ho 
v tom nenechal samotného.

Režisér vítězného filmu 
Architekt odpadu 
Oliver Hodge.

FESTIVAL FESTIVAL
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KONTAKTY
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY

Ing. Věra Ježková
 T +420 353 408 407 
 M +420 607 674 983
 E vera.jezkova@sfzp.cz 

Ing. Lenka Lásková
 T +420 353 408 409
 M +420 725 797 049 
 E lenka.laskova@sfzp.cz

Ing. Miroslav Školník
 T +420 353 408 410
 M +420 724 884 535
 E miroslav.skolnik@sfzp.cz

Jak je notoricky známo severní 
Čechy byly postiženy negativ-
ními vlivy palivoenergetického 
komplexu hnědouhelných dolů 
a elektráren. Došlo ke koncent-
raci negativních vlivů na životní 
prostředí nejen rozsáhlou de-
vastací krajiny, ale i znečištěním 
ovzduší. Z tohoto důvodu byl 
kraj po zřízení Státního fondu 
životního prostředí ČR prefe-
rován pro poskytování dotací 
směřujících k nápravě tehdejšího 
neutěšeného stavu.

V březnu 1999 dostala Věra 
Ježková příkaz pracoviště 
přestěhovat do Chomutova a na 
starost dostala kromě Ústeckého 
i kraj Karlovarský. O několik 
měsíců později vznikla v České 
republice další regionální praco-
viště, která se plně osvědčila ve 
struktuře fondu. Po ustanovení 
krajů se počet – tentorkát již  
krajských – pracovišť prakticky 
zdvojnásobil.

Dobrodružné stěhování
Z Chomutova následovalo 
v roce 2000 dobrodružné 
stěhování na nádraží Českých 
drah v Karlových Varech. Věra 
Ježková, jako bývalá výpravčí, 
tuto změnu vítala. Po krátké 
době nastalo čtvrté přemístě-
ní kanceláře na Krajský úřad 
Karlovarského kraje, který je, 
aby toho nebylo dost, proslulý 
stěhovací mánií ve stylu „ku-
lový blesk“. Proto následovala 
další tři stěhování kanceláře 
po budově kvůli přibývajícím 
úředníkům, které bylo nutné 

vměstnat do konstantního pro-
storu budovy, takže kancelář 
krajského pracoviště se postup-
ně stěhovala do stále stísněněj-
ších prostor. Ovšem požadavky 
na krajské pracoviště, byť už 
jen pro Karlovarský kraj, se 
neustále zvyšovaly, do centra 
zájmu žadatelů se navíc dostal 
Operační program Životní 
prostředí. Ačkoliv je náš kraj 
jedním z nejmenších, v oblasti 
zateplení budov škol a školek 
se vyhoupl na přední příčky 
v oblasti počtu žadatelů.

Zahájenou administrací 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí bylo nutné 
přistoupit k personálnímu po-
sílení karlovarského pracoviště 
o Ing. Lenku Láskovou, které 
bylo spojeno s osmou změnou 
místa působiště – stěhováním do 

krásné administrativní budovy 
v centru města.

Největší podíl zalesnění
Přestože se na území Karlovar-
ského kraje nacházejí nejznámější 
lázeňská města, jako jsou Karlovy 
Vary, Františkovy Lázně, Marián-
ské Lázně, Lázně Kynžvart, Já-
chymov, pro jejichž okolí by měla 
být typická panenská příroda, 
čistý vzduch a voda. Nutno kon-
statovat, že životní prostředí Kar-
lovarského kraje vykazuje značné 
rozdíly. I přes největší podíl zales-
nění (50,7 %) je nejhorší situace 
v sokolovském okrese, kde se 
těží hnědé uhlí a kde je i několik 
významných průmyslových pod-
niků, jako je například elektrárna 
Vřesová, která je hodnocená jako 
jeden z největších znečišťovatelů 
ovzduší v republice.

Zcestovalé krajské pracoviště, toho času v Karlových Varech

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Karlovarské, tak trochu 
putovní krajské pracoviště, 
drží před ostatními primát. 
Jeho počátky se datují již 
do roku 1994, kdy bylo 
paradoxně otevřeno 
regionální pracoviště 
v Teplicích, v centru 
severních Čech. Pracoviště 
bylo později přemístěno 
do Ústí nad Labem. 
Cestování tím však ani 
zdaleka neskončilo. 

Mnoho akcí
Mezi tradiční výrobce na 
Karlovarsku patří výrobci skla 
(Moser), porcelánu (Thun, Mo-
ritz Zdekauer, Pirkenhammer), 
bylinného likéru Becherovka, mi-
nerálních vod Mattoni, vřídelní 
soli, lázeňských oplatků, léčebné 
kosmetiky a suvenýrů z vřídlovce.

Během roku jsou Karlovy Vary 
centrem mnoha společenských, 
kulturních i sportovních akcí, 
mezi které patří světově proslulý 
mezinárodní fi lmový festival.

Vraťme se ale na krajské pra-
coviště, v březnu tohoto roku do-
šlo ke vzniku tříčlenného týmu, 
v kterém je mužským zástupcem 
Ing. Miroslav Školník a po spuš-
tění akce Zelená úsporám se tým 
musel vypořádat s nevídaným 
zájmem žadatelů o dotaci. Nej-
větší podíl z konzultačních hodin 
strávíme s žadateli, kteří mají 
zájem využít možností podpory 
na tepelné systémy instalované 
v jejich rodinných domcích. Zá-
jem je pochopitelně i o jiné dotač-
ní tituly z Operačního programu 
Životního prostředí.

Úspěšný projekt 
Jako jednu z úspěšných realizací 
v rámci kraje představujeme pro-
jekt Velká Hleďsebe – analýza 
rizik areálu KOVO. Projektem se 
obec Velká Hleďsebe rozhodla 
řešit možný problém staré eko-
logické zátěže v areálu bývalého 
podniku KOVO Cheb.

Jedná se o průmyslový areál 
v obci, která leží v sousedství 

Mariánských Lázní a v oblasti 
ochrany přírodních léčivých 
zdrojů (minerálních pramenů) 
lázeňského místa Mariánské 
Lázně. Areál byl využíván již 
za první republiky pro strojní 
výrobu, autodopravu a sklad 
paliv. Po druhé světové válce 
sloužil areál opět pro strojíren-
skou výrobu, a to až do roku 
2002, kdy byla výroba zastave-
na z důvodu nesouladu umís-
tění areálu s územním plánem 
obce, který předpokládal jeho 
vymístění. V roce 2003 vstoupil 
vlastník do likvidace, a likvidá-
tor podniku proto hledal pro 
areál další možné využití.

V té době se rovněž začalo 
hovořit o možnosti existence 
staré ekologické zátěže v prosto-
rách areálu. Vzhledem k tomu, že 
poslední vlastník areálu byl v li-
kvidaci a skutečný původce staré 
ekologické zátěže nebyl znám, 
rozhodla se obec získat areál do 
svého vlastnictví a poté nechala 
zpracovat předběžný hydrogeolo-

gický průzkum, 
který předpo-
klad zátěže 
potvrdil. Obec 
proto již v první 
výzvě v prioritní 
ose 4.2 požáda-
la o podporu 
na zpracování 
podrobného 
hydrogeologic-
kého průzkumu 
a analýzy rizika, 
která je nutnou 
podmínkou pro 
podání žádosti 
na odstranění 
staré ekologické 
zátěže.

Žádost 
byla SFŽP 
ČR akcepto-
vána a jako 
jedna z devíti 
úspěšných 

žádostí v rámci celé ČR v prio-
ritní ose 4.2 získala podporu ve 
výši přibližně jednoho milionu 
korun. Realizace a fi nancování 
projektu bylo ukončeno v květnu 
letošního roku a obec v současné 
době připravuje žádost o podpo-
ru na odstranění potvrzené staré 
ekologické zátěže.

Posílení krajských jednotek
Závěrem snad lze říci, že s rozšiřu-
jící se působností SFŽP ČR se roz-
šiřuje i pracovní náplň krajských 
pracovišť – dříve dotace plynuly 
z národních programů, z OPI, 
nyní již i ze Zelené úsporám, 
Operačního programu Životní 
prostředí. Rozšiřují se i všechny 
související činnosti. Z tohoto dů-
vodu postupem času došlo k po-
sílení krajských jednotek a k jejich 
stěhování do větších a reprezenta-
tivnějších prostor. Ani nás tento 
přesun neminul. Od začátku září 
již přijímáme žadatele v krásné 
trojkanceláři v ulici Majakovské-
ho. Jste vítáni.

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Nachází se na západě území Čes-
ké republiky a vznikl rozdělením 
kraje Západočeského na Plzeňský 
a Karlovarský.
 Rozloha je 3 314 km2, což činí 
4,25 % rozlohy České republiky. 

 Z plochy kraje je 43,1 % pokry-
to lesy. 

 Spolu s Ústeckým krajem tvoří 
oblast soudružnosti Severozá-
pad. Přes území těchto dvou 
krajů, se rozprostírají Krušné 
hory. Jejich nejvyšší bod Klíno-
vec (1 244 m n. m.) leží v okrese 
Karlovy Vary, stejně tak jako 
nejnižší bod kraje (320 m n. m.),
který se nachází na řece Ohři 
na hranici kraje. 

 Ohře je zároveň nejvýznamnější 
řekou Karlovarského kraje 
a celé území také spadá do 
jejího povodí. Dalšími význam-
nými řekami jsou Teplá, Rolava, 
Bystřice a Svatava.

 Na světovém ohlasu našeho 
kraje se největší měrou podílí 
zásoby minerálních a léčivých 
vod, které daly vzniknout něko-
lika světově proslulým lázeň-
ským městům.

NEJ...
Karlovarský kraj s okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb je druhým 
nejmenším krajem naší republiky. Přes svoji malou rozlohu se 
vyznačuje řadou nej...
 Karlovy Vary jsou největším lázeňským městem ČR.
 Alžbětiny lázně jsou největším lázeňským zařízením v ČR.
 Vřídlo je nejteplejším a nejvydatnějším minerálním pramenem.
 Mlýnská kolonáda je největší a nejoblíbenější promenádou.

Zleva: Věra Ježková, Miroslav Školník a Lenka Lásková.

Obchod s ERU
Začátkem října 
byly na burze 
Climex zobcho-
dovány emisní 

redukční jednotky (ERU) v první 
vypořádané spotové transakci 
vůbec. Obchod byl vypořádán 
společností APX ENDEX, cent-
rální protistranou burzy Climex. 
1 000 jednotek ERU změnilo 
majitele za cenu 11,95 eur. 
Společnost Vertis Environmental 
Finance byla prodávajícím a STX 
Services kupujícím. 

Čejkovice realizují tři akce 
dotované z EU 
Obec Čejkovice získala podporu 
z EU a státního rozpočtu ČR na 
pokračování budování kanalizace. 
Akce Čejkovice – odkanalizování 
obce, III. etapa byla k realizaci 
vybrána na základě žádosti obce 
podané v I. výzvě OP Životní pro-
středí. Byla dokončena rekonstruk-
ce kanalizace v délce 1 500 m,
stavba je zkolaudována a obec 
připravuje závěrečné vyhodno-
cení akce. Stavbu o celkové hod-
notě 17 milionů korun podpořila 
EU částkou téměř 12 milionů, ze 
státního rozpočtu obec obdržela 
700 tisíc, Jihomoravský kraj vložil 
800 tisíc a zbytek obec uvolnila 
z rozpočtu let 2008 a 2009. 
I další akce podpořená EU 
a státním rozpočetem – Stavební 
úpravy MŠ Čejkovice – zateplení 
obvodového pláště – je v obci 
ukončena a čeká na kolaudaci. 
Projekt realizovaný v roce 2009 
byl spolufi nancován EU z Fondu 
soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci 
III. výzvy OPŽP. 

Setkání komisařů

Evropský komisař pro energetiku 
Andris Piebalgs a komisařka EU 
pro ochranu spotřebitelů Meg-
lena Kunevová se koncem září 
v Londýně zúčastnili otevřeného 
energetického fóra. Toto druhé 
zasedání bylo platformou pro 
provádění a prosazování práv 
spotřebitelů na trhu s energie-
mi v Evropské unii. Cílem bylo 
zabývat se problémy spotřebi-
telů, navrhovat praktická řešení 
a zlepšovat regulační podmínky 
spotřebitele na fi nálních trzích. 

ECHO

VĚRA JEŽKOVÁ, LENKA LÁSKOVÁ A MIROSLAV ŠKOLNÍK
KP Karlovy vary, SFŽP ČR
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PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1  Snížení znečištění vod
1.1.1  Snížení znečištění z komunálních zdrojů
I. Podporované aktivity v aglomeracích nad 2 000 EO:
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV v aglo-

meracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku 
a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství 
v souladu s platnými předpisy ČR i EU, 

 výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících 
veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO.

II. Podporované aktivity v aglomeracích pod 2 000 EO:
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV nebo zajiš-

tění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2 000 
EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. 
v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich 
ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochran-
ných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných 
oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního 
díla Nové Mlýny1) , v souladu s platnými předpisy ČR i EU,

 výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících 
veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyža-
dujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných 
krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách 
soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, 
v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1).

 Omezení v rámci výzvy:
 Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje 

naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglome-
race uvedené na seznamu aglomerací, který je přílohou Aktualizace 
strategie fi nancování implementace směrnice Rady č. 91/271/
EHS, o čištění městských odpadních vod. V rámci tzv. skupinových 
projektů budou přijatelné i aglomerace do 2 000 EO v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu za předpokladu splnění čl. 2 odst. 5 
dodatku č. 1 ke směrnici MŽP č. 5/2008. 

V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstruk-
ce stokových systémů pouze za následujících podmínek:
 navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně 

souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění 

(EO) na kanalizační systém (čili je technicky nezbytná pro 
napojení nového znečištění v rámci projektu),

 objem rozpočtových nákladů v žádosti o podporu na rekonstruk-
ce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům 
na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce 
kanalizačních systémů nebudou přijatelné. 

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
Podporované aktivity (typy projektů):
 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody a zdrojů 

pitné vody zásobujících více než 2 000 EO, 
 výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných 

sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě 
v obcích nad 2 000 obyvatel, 

 výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody, zdrojů pitné 
vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících 
objektů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 
obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících 
zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných 
oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy 
Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochran-
ných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace 
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1).

 Omezení v rámci výzvy:
 Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplex-

ního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních 
vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána 
žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

1) Povodí vodního díla (dále jen VD) Nové Mlýny – rozumí se obce ležící v části 

povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí 

Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Zařazení povodí 

vodního díla Nové Mlýny do oblasti se zvláštní ochranou je dáno Usnesením 

vlády České republiky ze dne 6. května 2002, č. 456, Zpráva o hospodářské 

a sociální situaci Jihomoravského kraje.

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 23. března 2009 do 14. prosince 2009.
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 
dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 5/2008, ve znění 
dodatku č. 1. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti 
poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty, zvláště pak Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky IX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

IX. výzva OPŽP (velké projekty)

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

VÝZVY VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory
2.1  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením 

emisí prostřednictvím nových energetických systémů 
včetně SZT

Oblast podpory
2.2  Omezování emisí
2.2.a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem 

větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a pracho-
vých částic

 Omezení v rámci výzvy 
 V oblasti podpory 2.2 budou přijímány pouze žádosti 

na zdroje znečišťování ovzduší, které jsou provozovány 
v teplárenském režimu (společná výroba elektřiny a tepla) 
a dodávají nebo budou dodávat minimálně 50 % tepla 
do veřejné distribuční sítě s tím, že do těchto 50 % se 
nezapočítávají dodávky tepla převyšující 35 tis. GJ/rok 
podnikatelským subjektům, které jsou zároveň jedním 
koncovým odběratelem.

 Předmětem podpory budou tedy pouze velké projekty, 
podle kterých daný zdroj dodává minimálně 50 % tepla 
pro domácnosti nebo pro malé a střední odběratele z řad 
podnikatelských a nepodnikatelských subjektů.

Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 
může dosáhnout 300 mil. korun.
Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP – kapi-
tola 3.2.6.

PRIORITNÍ OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory
3.1  Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, 
elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.1.1  Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
3.1.2  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících 

OZE
3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výro-

bu elektrické energie a tepla využívajících OZE
 Omezení v rámci výzvy
 V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, za 

nichž dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní 
technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty 
s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 
3.1.2.

Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 
3.1.2 může dosáhnout 50 mil. korun.
Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 
3.1.3 může dosáhnout 100 mil. korun.
Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP – kapi-
tola 3.3.6.

Žádosti o podporu velkých projektů (celk. nákl. nad 25 mil. eur vč. DPH) v rámci prioritní osy 2 a prioritní osy 3 jsou přijímá-
ny kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Imple-
mentačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádosti jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 5/2008. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky IV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

IV. výzva OPŽP (velké projekty)
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VÝZVY VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.3  Omezování rizika povodní
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní proti-

povodňové ochrany
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 budování, rekonstrukce a modernizace systému před-

povědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, 
včetně budování a modernizace měřících stanic,

 budování a modernizace varovných a výstražných systémů 
ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní 
úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových 
a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích 
a na vodních dílech,

 zpracování podkladových analýz, digitálních mapových 
podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku 
s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni 
v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 
2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik, a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost spo-
lečenství v oblasti vodní politiky; zpřístupnění výstupů 
v informačních systémech a webových portálech, které 
byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. 
v digitálním povodňovém plánu ČR, povodňovém infor-
mačním systému) a podpora jejich tvorby,

 podpora zpracování podkladových analýz, digitálních 
mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blíz-
kých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše 
povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2 a 6.4) s vazbou na 
povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,*

 vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých proti-
povodňových opatření.*

* Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě 
blízkých protipovodňových opatření MŽP (zveřejněné na 
www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_voda). 
Další podklady a informace www.povis.cz.
Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve 
výši 400 tis. Kč.
Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

1.3.2 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě 
blízkých protipovodňových opatření

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu 

prováděnou přírodě blízkým způsobem*, realizace opat-
ření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách 

formou tzv. biotechnických opatření, v současně zasta-
věných územích obcí; v případě, kdy to charakter akce 
vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované 
akce, je možný přesah do nezastavěného území,

 výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu 
nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě,

* Jedná se např. o odstranění migračních překážek a nahrazení 
kamennými skluzy, různými schodišťovými konstrukcemi; úplné 
či částečné odstranění opevnění koryt a morfologie intraviláno-
vého koryta; zvětšení či zachování průtočného profi lu architek-
tonicky hodnotnějším provedením sklonů břehů a břehových 
zdí; nahrazení nedostatečně členitého koryta kamenným dnem; 
vložení členité kynety pro běžné průtoky; sklápění zemních břehů 
koryta do mírnějších a proměnlivých sklonů; výstavba prvků 
přibližující vodní tok lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad 
hladinou, rekonstrukce starých brodů); otvírání nivních ploch 
pro povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy – povod-
ňové parky; využití povodňových v korytech složených průřezů 
– jejich prohlubování na některých místech tvorba mokřin a tůní 
a doplnění městkou zelení; obnova meandrů; tvorba umě-
lých postranních ramen, zátok; plošné snížení terénu nivy pro 
zlepšení odtékání velkých vod z města; v kombinaci s některým 
z uvedených opatření dále celkové úpravy příměstských potoků, 
příležitostně vystavěných průtoků z městských dešťových kana-
lizací – odstraňování jejich opevnění rehabilitace nivy odstraně-
ním nevhodných stavebních objektů, navážek, skládek).
Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny 
ve výši 1 mil. Kč.
Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny 
ve výši 150 mil. Kč.
Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy pro projekty PO 1.3
Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů: 
1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce 

a modernizace systémů předpovědní povodňové služby 
a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných 
systémů ochrany před povodněmi.

2. Investiční podpora zpracování podkladových analýz, 
digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí 
a o povodňovém riziku.

3. Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou 
realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových 
opatření.

4. Omezování rizika povodní – úprava koryt v současně 
zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým 
způsobem.

5. Omezování rizika povodní – výstavba poldrů nad 50 000 m3

 
Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáh-
nou hranice min. 40 bodů v celkovém hodnocení.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky XIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

XIV. výzva OPŽP

PRIORITNÍ OSA 5 – Omezování průmyslového znečištění 
a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 
5.1  Omezování průmyslového znečištění a snižování envi-

ronmentálních rizik
V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na omezování průmyslového znečištění:
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení prů-

myslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring 

průmyslového znečištění jednotlivých složek životního 
prostředí (například: vody, ovzduší, půdy; souvislost s BAT 
a IPPC),

 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslo-
vých činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na snižování environmentálních rizik:
 vytvoření informačních systémů prevence závažných 

havárií,
 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků 
závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.),

 vytvoření výukových a expertních center REACH.
Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

PRIORITNÍ OSA 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.1  Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 
2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybra-
ných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných 
a živočišných druhů.

Oblast podpory 
6.2  Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, 

realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů 
a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich 
další existenci,

 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování 
výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu 
při ochraně biodiverzity in situ,

 opatření k minimalizaci a předcházení škodám způso-
beným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými 
druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských 
objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb 
a včel,

 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních 
schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci 
krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory 

životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí 
o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací 
invazních druhů rostlin a živočichů,

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových 
jevů,

 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické 
infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích 
oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních 
parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Oblast podpory 
6.3  Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 realizace opatření navržených v rámci schválených kom-

plexních pozemkových úpravách zaměřených na výsadby 
zeleně v krajině a ochranu půdy, 

 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické 
stability,

 zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a ob-
nova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), 
břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. 
polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), 
péče o památné stromy,

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních 
poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích 
soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nad-
regionálních biocentrech územních systémů ekologické 
stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby 
porostů odpovídající místním přírodním podmínkám,

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru 
pro vytvoření základních podmínek a nastartování proce-
su regenerace lesů směrem k druhové a prostorové sklad-
bě porostů odpovídající místním přírodním podmínkám 
v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle 
stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště 
chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 
6.4  Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na:
 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosys-

témové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schop-
nosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových 
poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména 
povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 
opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny 
podle rámcové směrnice o vodách, budování a obnova 
retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu 
ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb, který neoslabí 
ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy 
poldrů o celkovém objemu do 50 000 m3 atd.),

 opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny 
podle rámcové směrnice o vodách obsažené:

 a) v plánu oblasti povodí horního a středního Labe,
 b) v plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe,
 c) v plánu oblasti povodí horní Vltavy, plánu oblasti 

povodí Berounky a plánu oblasti povodí dolní Vltavy,
 d) v plánu oblasti povodí Odry,

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
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Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, 5, 6 a 7 jsou přijímány od  2. listopadu 2009 do 5. ledna 2010.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 6,85 mld. Kč, z toho 
na prioritní osu 1 ve výši 1 mld. Kč,  na prioritní osu 5 ve výši 1 mld. Kč, na prioritní osu 6 ve výši 4,35 mld. Kč (z toho 
na oblast podpory 6.1 ve výši 300 mil. Kč, na oblast podpory 6.2 ve výši 1 mld. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 500 mil. Kč, 
na oblast podpory 6.4 ve výši 1,2 mld. Kč z toho 700 mil. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povo-
dí defi novaných v ID OPŽP a 500 mil Kč na ostatní opatření, na oblast podpory 6.5 ve výši 550 mil. Kč, na oblast podpory 
6.6 ve výši 800 mil. Kč) a na prioritní osu 7 ve výši 500 mil. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP  a výzvou pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování fi nanč-
ních prostředků pro projekty z OPŽP. 
Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR (pro prioritní osu 6 a oblast podpory 1.3.2 na krajská pracoviště 
AOPK) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.

 e) v plánu oblasti povodí Moravy a plánu oblasti povodí 
Dyje,

 zpracování studií podélných revitalizací toků a niv,
 opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k ome-

zování negativních důsledků povrchového odtoku vody 
(založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průle-
hů, větrolamů apod.).

 
 Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na 

schválené projekty opatření uvedených v prvním, třetím 
a čtvrtém odstavci je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

 Podporu z prostředků ERDF ve výši až 95 % z celkových 
způsobilých výdajů mohou získat pouze projekty na 
revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo 
obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 15 bodů 
za technické kritérium Typ opatření).

Omezení v rámci výzvy
 Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které 

dosáhnou hranice min. 20 bodů v hodnocení technické 
kvality (netýká se projektů zaměřených na zpracování stu-
dií podélných revitalizací toků a niv, projektů se zvýšeným 
zájmem ochrany přírody a krajiny a projektů, které budou 
zcela nebo zčásti realizovány na území zvláště chráněných 
území včetně ochranných pásem).

Oblast podpory 
6.5  Podpora regenerace urbanizované krajiny
V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na:
 opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní 

zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu 
sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí 
a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu 
přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální 
zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na 
plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, 
stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbi-
tovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad 
a komponovaných krajinných areálů, současně bude pod-
pora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní 
zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované 
krajině,

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného 
prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací doku-
mentaci,

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě 
dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 
10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfi elds, 
bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, 
že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb 
a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších 
objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařaze-
ných do soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 
6.6  Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofak-

torů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovi-
telných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na:
 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které 

bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými 
negativními projevy a následky ohrožují především životy, 
zdraví a majetek občanů, infrastrukturu sídel, a dále 
monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných 
opatření,

 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod 
využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových 
zdrojů pro zásobování obyvatelstva,

 provádění geologických a hydrogeologických prací včetně 
projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod 
využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,

 vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené 
dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé 
infi ltrace) z vodních toků nebo nádrží,

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších 
neobnovitelných přírodních zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po 
hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, 
které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí 
v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2006/21/ES ze dne 15. 3. 2006, o nakládání s odpa-
dy z těžebního průmyslu, a o změně směrnice Rady 
2004/35/ES,

 provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických 
prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či ob-
dobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

PRIORITNÍ OSA 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu

Oblast podpory 
7.1  Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 

vzdělávacích programů, poskytování environmentálního 
poradenství a environmentálních informací

V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty 
zaměřené na:
 rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů 

center a poraden v případě, že je po dobu 20 let od 
podání žádosti na MŽP a SFŽP ČR každoročně předložen 
a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán 
činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý 
rok,

 nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba ob-
jektů za účelem vzniku nových center a poraden v přípa-
dě, že je po dobu 20 let od podání žádosti na MŽP a SFŽP 
ČR každoročně předložen a jimi schválen celoroční vzdě-
lávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení 
činnosti a příjmů za uplynulý rok,

 technické vybavení center a poraden investičního charak-
teru v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti na 
MŽP a SFŽP ČR každoročně předložen a jimi schválen ce-
loroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně 
zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,

 tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru v pří-
padě, že příjemce podpory zabezpečí využívání pomůcek 
k účelům environmentálního vzdělávání po dobu nejméně 
5 let od dokončení projektu (pokud životnost pomůcek 
není kratší a pokud je relevantní dle typu projektu), pouze 
následující typy projektů:

 1) vybudování výukové naučné stezky (interaktivní, 
pocitové), která má přímou vazbu na výukový program: 
způsobilé jsou způsobilé terénní úpravy přímo navazující 
na naučnou stezku, drobné stavební práce bezprostředně 
související s předmětem projektu, náklady na pořízení 
informačních tabulí a interaktivních panelů popř. dalších 
souvisejících předmětů, náklady na pořízení venkovních 
didaktických pomůcek (solární zařízení, větrné minielek-
trárny, meteorologické stanice a další demonstrační mo-

dely, výukové informační panely k venkovním didaktickým 
pomůckám a demonstračním modelům),

 2) pořízení interiérových didaktických modelů a prvků, 
interaktivních modelů,

 3) vytváření portálových řešení zpřístupňujících data 
a poznatky o přírodě a životním prostředí pro využití v ob-
lasti EVVO a enviromentálním poradenství (vč. nákupu 
potřebného programového vybavení, hardwarq, služeb 
a dalšího souvisejícího hmotného i nehmotného majetku); 
v případě, kdy je žadatelem organizační složka státu nebo 
příspěvková organizace zřízená MŽP, osobní náklady 
u projektů, které není možné nebo účelné provádět 
dodavatelsky v rozsahu: hrubé mzdy (včetně odvodů soc. 
a zdrav. pojištění), dohody o pracovní činnosti, v případě 
prací prováděných vlastními kapacitami na základě řád-
ných účetních dokladů zejména mzdové doklady (výkaz 
odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní 
evidence),

 4) tvorba, grafi cké zpracování a tisk výukových, metodic-
kých a odborných publikací (např. s přílohami ve formě 
pracovních listů), které mají přímou souvislost s EVVO.

Typ žadatele
 Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden 

v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy
 U projektů zaměřených na tvorbu materiálů a pomůcek 

investičního charakteru pro projekty uvedené v bodě č. 1 
a 2 je přijatelným příjemcem pouze vzdělávací instituce, 
která má prokazatelnou zkušenost s EVVO a projekt musí 
mít souvislost s připraveným výchovným programem. 
Vzdělávací instituce prokáží svou zkušenost s EVVO 
doložením statutu (stanov) s uvedením EVVO nebo prů-
řezovým tématem environmentální vzdělávání ve školním 
vzdělávacím programu.

 U projektů zaměřených na tvorbu materiálů a pomůcek 
investičního charakteru pro projekty uvedené v bodě 
č. 3 a 4 jsou přijatelnými příjemci pouze organizační 
složky státu.

 Na projekty neinvestičního charakteru lze čerpat z Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

VÝZVY VÝZVY
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LEONA KUPČÍKOVÁ, o. s. Timur

Projekt „Příprava a zpracování 
zpráv o stavu životního 
prostředí ve městech“ 
odstartoval během loňského 
září a dostává se do své 
závěrečné fáze. Na regionálních 
seminářích budou 
představeny hlavní 
výstupy projektu. 

Občanské sdružení Timur se 
chystá předvést novou metodi-
ku pro přípravu zpráv o stavu 
životního prostředí ve městech 
a konkrétní zprávy o stavu život-
ního prostředí Svitav, Vrchlabí 
a Dubí. Listopadových seminářů 
se zúčastní nejen projektový tým 
Timuru, ale i zástupci měst, ve 
kterých byly pilotní zprávy zpra-
covány, a přítomni budou i další 
odborníci z oblasti ochrany 
životního prostředí.

Důraz na přehlednost
Metodika tvorby zpráv vznikala 
v úzké spolupráci s pracovníky 
z měst a s dalšími odborníky. Vel-
ký důraz byl kladen nejenom na 
odbornou šíři rozsahu zprávy, ale 

i na její přehlednost, 
srozumitelnost a čti-
vost. Výstupy budou 
určeny především pro 

občany měst.
Samotná zprava je členěna 

nejen na kapitoly zaměřené 
na konkrétní složky životního 
prostředí (odpady, voda, hluk 
atd.), doplněny jsou i obecné 
kapitoly (informace o městě, 
obyvatelích). V kapitole „specifi c-
ké téma“ budou města popisovat 
úspěšné projekty, nebo naopak 
úskalí ochrany životního pro-
středí ve městech. Zprávy budou 
zakončeny souhrnnou tabulkou 
vybraných indikátorů životního 
prostředí za město v porovnání 
s Českou republikou. To čtená-
řům umožní základní srovnání. 

Různá velikost, odlišné 
charaktery
Společně s metodikou jsou 
připravovány tři pilotní zprávy 
o stavu životního prostředí ve 
třech zapojených městech – ve 
Svitavách, Vrchlabí a Dubí. Pro 
větší názornost a použitelnost 
metodiky byla vybrána města, 

která mají různou velikost a na-
prosto odlišné charaktery, a tedy 
i jiné problémy v oblasti život-
ního prostředí. Rozdílné byly 
i množství a kvalita získaných dat 
za jednotlivá města. Odlišnosti 
budou rovněž srozumitelně po-
psány v připravované metodice. 

Více o zákulisí přípravy zpráv 
a především o výsledku se zájem-
ci dozvědí na připravovaných re-
gionálních seminářích. Účastníci 
seminářů obdrží metodiku tvorby 
zpráv o stavu životního prostředí 
a další publikace Týmové iniciati-
vy pro místní udržitelný rozvoj.

Zpráva o stavu životního prostředí

PROGRAM SEMINÁŘŮ „Zpráva o stavu životní 
prostředí – vizitka pro města, informace pro občany“

 Zprávy o stavu ŽP prostředí na národní úrovni 
(Veronika Jandová, CENIA).

 Zahraniční zprávy o stavu ŽP ve městech a jejich prezentace 
občanům (Viktor Třebický, Timur).

 Představení nové metodiky zpracovávání zpráv o stavu ŽP ve 
městech včetně indikátorového rámce (Mirek Lupač, Timur).

 Představení pilotní zprávy o stavu ŽP z Vrchlabí, Svitav nebo 
Dubí (zástupci měst).

19. listopadu od 9.00 do 12.00 hodin, OLOMOUC, Kongresový sál 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc.
24. listopadu od 9.00 do 12.00 hodin, ÚSTÍ NAD LABEM
2. patro budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, místnost 
č. 208, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
26. listopadu od 9.00 do 12.00 hodin, PRAHA, místnost č. 201, 
2. patro, Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1.
Přihlásit se je možné z webových stránek timur.cz nebo na e-mailu 
leona.kupcikova@timur.cz.

INZERCESEMINÁŘ

Česká republika se dohodla 
s Rakouskem a Španělskem 
na prodeji 8,5 milionu 
kjótských kreditů.

Ve Vídni v úterý 13. října 2009 po-
depsal ministr životního prostředí 
Ladislav Miko se svým rakouským 
protějškem dohodu o prodeji 3,5 
milionu jednotek přiděleného 
množství (AAU) Rakousku. 

Na prodeji dalších pěti milio-
nů jednotek se Česká republika 
prostřednictvím Ministerstva 
životního prostředí dohodla se 
Španělskem ve středu 14. října. 

K oběma dohodám do-
šlo v rámci programu Zelená 
úsporám, jehož prostřednictvím 
Česká republika investuje výtěžek 
z prodeje jednotek do činností na 
snížení emisí skleníkových plynů. 

Kjótský protokol
Systém obchodování s jednotka-
mi AAU je odlišný od schématu 
obchodování s povolenkami 
Evropské unie, v jehož rámci 
obchodují jednotliví znečišťovate-
lé, tedy podniky. Jednotka AAU je 

jednotka defi novaná v Kjótském 
protokolu a představuje obcho-
dovatelné právo státu vypustit 
do ovzduší jednu tunu emisí 
skleníkových plynů v období let 
2008–2012. Přebytek svých jedno-
tek může země, která snížila emise 
více, než se v Kjótském protokolu 
zavázala, prodat ostatním zemím. 

Právo prodat jednotky AAU 
získala ČR díky tomu, že snížila 
své skleníkové emise k roku 2008 
o zhruba 24 % vůči roku 1990, 
přičemž se v Kjótském protoko-
lu zavázala k osmiprocentnímu 
snížení. K tomuto poklesu přispěl 
zejména útlum neekologického 
těžkého průmyslu po pádu komu-
nismu. 

Další obchody
Česká republika měla na prodej 
k dispozici celkem 100 milionů jed-
notek a smlouva se Španělskem je 
již čtvrtou letošní dohodou o jejich 
prodeji. Na začátku roku 2009 po-
depsala ČR smlouvy s Organizací 
pro rozvoj nových energetických 
a průmyslových technologií a na 
podzim roku 2009 s japonskou 
společností Mitsui & Co., Ltd.

Dohody s Rakouskem a Špa-
nělskem z minulých dní by neměly 
být pro letošek posledními ob-
chody. Chystá se ještě smlouva se 
Světovou bankou a prodej kreditů 
další japonské fi rmě. 

Cena, za jakou ministerstvo 
kredity prodává, je vždy důvěr-

ná. Podle mluvčího ministerstva 
Jakuba Kašpara se však počítá 
s tím, že za letošní prodeje stát 
získá minimálně deset miliard 
korun. 

Rostoucí zájem
Prodej jednotek AAU má svá 
přísná pravidla. Výnosy za proda-
né kredity, které země získají od 
států, kterým se nedaří Kjótský 
protokol plnit, musejí prodávající 
země využít výhradně na speciál-
ní programy, které snižují emise 
skleníkových plynů. 

Český program Zelená úspo-
rám je zaměřený na instalace ob-
novitelných zdrojů energie a na 
investice do energetických úspor 
v domácnostech. Podle ministra 
životního prostředí Ladislava 
Mika zájem o program v po-
sledních týdnech razantně roste. 
„V září jsem podepsal rozhodnutí o dotaci 
pro prvních 107 žadatelů v celkové výši 
15 milionů korun. V nejbližších dnech 
dostanu na stůl dalších zhruba 400 žá-
dostí za celkem 50 milionů korun a další 
stovky žádostí zpracovává  SFŽP ČR,“
dodává ministr.

Bylo prodáno přes osm milionů kjótských kreditů
Obchodování 
s emisními po-
volenkami má za 
ČR v působnosti 
Ministerstvo 
životního 
prostředí.

Seminář Japonských čistých technologií 
věnovaný představení japonských environmentálně prospěšných 
technologií a jejich uplatnění v podmínkách Čech.

Seminář proběhne pod záštitou Ministerstva životního prostředí 
České republiky, Státního fondu životního prostředí a NEDO 
(New Energy and Idustrial Technology Development 
Organization, Japan) v Praze ve dnech 24.- 26. listopadu 2009 
v hotelu Hilton Prague Old Town, V Celnici 7, Praha 1.

Seminář je pro účastníky bez poplatku a rovněž i účast 
na případné první individuální konzultaci s prezentujícími.

Přihlásit se lze i na jednotlivé dny konference, vyplněním přihlášky 
nebo zájemky o individuální konzultaci s příslušnou japonskou 
fi rmou na www.japtech.cz.

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní 
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ENVIDATA ENVIDATA

Kraj Okres
Počet 

projektů

Celková plocha 
sběrného dvora 

(m2)

Celková kapacita 
sběrného dvora 

(m3)
Podpora FS (Kč)

Spolufi nancování 
SFŽP (Kč)

Celková výše podpory 
(Kč)

Jihočeský

České Budějovice 3 9 864 13 599 14 355 490 1 271 941 18 266 313

Český Krumlov 3 4 795 2 058 10 782 118 634 242 14 160 320

Jindřichův Hradec 2 3 002 2 544 9 704 290 570 841 11 447 751

Prachatice 1 550 405 2 639 212 155 248 3 814 570

Strakonice 1 1 995 620 3 950 919 232 407 4 688 217

Tábor 3 4 029 2 950 32 635 463 1 919 733 41 581 464

Plzeňský

Domažlice 1 925 396 2 019 724 118 807 2 836 787

Klatovy 1 1 600 368 4 968 164 292 245 5 844 899

Plzeň-jih 1 1 870 318 4 702 767 276 633 5 633 716

Plzeň-město 1 1 975 858 4 870 271 286 486 6 210 968

Plzeň-sever 4 6 855 1 238 23 072 586 1 357 211 27 522 213

Rokycany 2 2 474 438 9 084 751 534 397 10 806 942

Tachov 1 3 200 660 4 766 523 280 384 5 607 674

Celkem 24 43 134 26 452 127 552 277 7 930 573 158 421 834

Kraj Okres
Počet 

projektů
Délka kanalizace 

(m)

Kapacita 
budovaných 
ČOV (EO)

Podpora FS (Kč)
Spolufi nancování 

SFŽP (Kč)
Celková výše podpory 

(Kč)

Jihočeský

České Budějovice 1 0 0 843 139 49 596 892 735

Český Krumlov 3 3 957 2 460 84 027 701 4 942 806 88 970 507

Jindřichův Hradec 13 42 614 19 525 439 810 572 25 981 213 465 791 786

Písek 1 185 450 14 143 787 831 987 14 975 774

Prachatice 1 1 656 0 9 562 507 562 500 10 125 007

Strakonice 2 2 262 0 242 671 164 14 274 774 256 945 938

Tábor 2 0 0 110 335 588 6 490 329 116 825 917

Plzeňský

Domažlice 2 7 319 0 410 831 736 24 166 573 434 998 309

Klatovy 4 35 077 1 350 219 875 877 12 933 875 232 809 752

Plzeň-město 3 20 310 0 946 795 031 55 693 825 1 002 488 856

Plzeň-sever 1 4 534 0 52 903 288 4 408 607 57 311 895

Rokycany 3 26 994 250 180 485 791 10 616 811 191 102 602

Tachov 1 1 237 0 20 516 245 1 206 838 21 723 083

Celkem 37 146 144 24 035 2 732 802 425 162 159 736 2 894 962 162

Kraj Okres
Počet 

projektů
Snížení SO2 

(t/rok)
Snížení Nox 

(t/rok)
Snížení CO 

(t/rok)
Snížení CO2 

(t/rok)
Podpora FS 

(Kč)
Spolufi nanco-
vání SR (Kč)

Celková výše 
podpory (Kč)

Jihočeský

České Budějovice 1 1,917 0,348 0,881 153,520 2 503 485 147 264 2 650 748

Český Krumlov 2 1,390 0,180 2,940 96,140 9 728 571 1 096 267 10 824 838

Prachatice 2 2,027 0,207 5,931 227,892 5 309 139 312 302 5 621 441

Strakonice 3 215,900 107,490 12,280 17 957,200 171 335 132 28 042 537 199 377 670

Tábor 2 0,000 0,000 0,050 0,000 9 757 788 1 120 009 10 877 796

Plzeňský

Plzeň-město 1 0,000 0,000 0,000 0,000 5 997 600 1 058 400 7 056 000

Plzeň-sever 2 3,552 0,865 15,269 349,469 7 184 885 851 707 7 184 885

Tachov 3 1,810 0,200 3,724 100,150 10 000 582 1 428 096 10 000 582

Celkem 16 226,597 109,291 41,075 18 884,371 221 817 182 34 056 582 255 873 763

Kraj Okres
Počet 
pro-
jektů

Snížení
Plocha 
solár-
ních 

kolek-
torů 
(m2)

Úspora 
energie 

(GJ/
rok)

Úspora 
pro-

vozních 
nákladů 
(tis. Kč/

rok)

Podpora FS 
(Kč)

Spolufi nan-
cování SFŽP 

(Kč)

Celková 
výše 

podpory 
(Kč)

SO2 
(t/

rok)

Nox 
(t/

rok)

CO 
(t/

rok)

CO2 
(t/rok)

Jihočeský

České Budějovice 12 2,660 1,110 1,640 657,750 13 6 696 3 003 124 054 988 7 297 352 131 352 340

Český Krumlov 4 24,900 -1,170 56,000 2 220,450 0 14 199 828 34 440 992 2 025 940 36 466 932

Jindřichův Hradec 6 0,034 0,212 0,582 165,390 0 2 470 760 37 025 034 2 177 942 39 202 976

Písek 7 3,588 0,691 1,901 423,898 0 2 780 1 152 33 010 774 1 941 809 34 952 582

Prachatice 9 0,467 0,356 1,805 404,254 94 5 527 2 576 75 052 628 4 414 860 79 467 489

Strakonice 8 4,240 1,510 0,470 803,000 0 6 009 1 806 180 784 648 8 042 468 188 827 116

Tábor 9 1,460 0,580 0,100 375,714 0 5 195 2 141 100 869 299 5 933 488 106 802 787

Plzeňský

Domažlice 3 0,001 0,100 0,010 105,170 0 1 872 450 17 415 229 1 024 425 18 439 655

Klatovy 14 0,942 0,761 0,939 667,117 0 6 687 2 692 69 657 802 4 097 517 73 755 319

Plzeň-jih 4 0,301 0,321 0,040 276,047 0 2 123 798 24 666 760 1 450 986 26 117 746

Plzeň-město 9 6,046 1,854 1,645 1 020,936 0 12 155 3 653 120 432 960 7 084 291 127 517 251

Plzeň-sever 8 0,040 0,170 0,020 208,680 0 3 231 1 138 27 353 989 1 609 057 28 963 046

Rokycany 3 0,000 0,125 0,023 140,033 0 2 296 894 20 839 262 1 225 839 22 065 100

Tachov 3 0,360 0,120 0,780 109,640 288 1 679 438 17 941 989 1 055 410 18 997 399

Celkem 99 45,039 6,740 65,954 7 578,079 395 72 917 22 329 883 546 353 49 381 385 932 927 737

Přínosy vybraných schválených projektů, které získaly dotaci 

z oblasti podpory 1.1 OPŽP – Snížení znečištění vod (stav k 23. 10.  2009)

Přínosy vybraných schválených projektů, které získaly dotaci 

z oblasti podpory 3.1 a 3.2 OPŽP (stav k 23. 10. 2009)

Přínosy vybraných schválených projektů, které získaly dotaci z oblasti podpory 

2.1 OPŽP – Zlepšování kvality ovzduší a 2.2 OPŽP – Snižování emisí (stav k 23. 10. 2009)

Přínosy vybraných schválených projektů, které získaly dotaci 

z oblasti podpory 4.1 OPŽP – Zkvalitnění nakládaní s odpady (stav k 5. 10. 2009)

Kraj Okres Počet projektů Celková výše podpory

Plzeňský

Domažlice 20 546 600 618

Klatovy 40 419 903 272

Plzeň-jih 26 90 736 863

Plzeň-město 24 1 177 964 780

Plzeň-sever 30 165 845 832

Rokycany 14 244 464 303

Tachov 15 77 161 942

Schválené projekty OPŽP podle krajů a okresů (stav 2. 10. 2009), v čísle s tématem Šumava 

jsme se zaměřili na Plzěňský a Jihočeský kraj

Kraj Okres Počet projektů Celková výše podpory

Jihočeský

České Budějovice 49 906 018 827

Český Krumlov 30 181 116 113

Jindřichův Hradec 54 627 071 982

Písek 29 137 213 928

Prachatice 24 167 205 647

Strakonice 32 710 940 238

Tábor 37 789 709 531
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Obec Rapotín se díky podpoře 
z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) zbavila staré 
ekologické zátěže. Sanovanou 
lokalitu může v budoucnu využít 
pro svůj další rozvoj – plánova-
nou výstavbu rodinných domků. 

Rapotín získal fi nanční 
podporu z OPŽP z prioritní 
osy 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží ve výši 90 
% způsobilých výdajů. Zbylých 
10 % zaplatila obec z vlastních 
prostředků a příjmů.

Bývalá střelnice
Rapotín se třemi tisíci obyvatel 
leží v malebném podhůří Jesení-
ku v údolí řeky Desné. Na jeho 
území se nacházel prostor, který 
až do roku 1989 sloužil jako 
střelnice a tankodrom pozem-
ních vojsk Sovětské armády do-

časně umístěné 
v Šumperku. 
V lokalitě 
po Sovětské 
armádě zůstala 
skládka, na 
které byl 
uložen odpad 
neznámého 
původu. 

Skládka 
nesplňovala 
požadavky na 
zabezpečení 
podle platné 
legislativy, byla 
zjištěna konta-
minace zemin, 
povrchového 
toku a pod-
zemní vody 
nebezpečnými 
látkami (chlo-
rované alifatic-
ké uhlovodíky, 
polycyklické 
aromatické 
uhlovodíky, 
nepolární 
extrahova-
telné látky, 
např. ropné 
uhlovodíky). 
Kontaminanty 
byly vymývány 
průsakovými 
vodami do 
podzemních 
vod a dále do 
povrchových 

vod místního potoka. Ze skládky 
dále unikal skládkový plyn s ob-
sahem metanu. 

Uložení na deponii
Práce byly prováděny za dozoru 
pyrotechnika, neboť v odtěžené 
zemině byla nalezena nevybuch-
lá ostrá munice (protitankové 
miny, nábojnice, ženijní dýmov-
nice, hlavně pancéřovky apod.). 
Nalezený vojenský materiál byl 
po zajištění zničen zákonným 
způsobem. 

Sanační práce byly zaháje-
ny v srpnu roku 2008. Zásah 
na ploše 3 883 m2 zahrnoval 
odtěžení nadložních vrstev 
zemin s uložením na deponii, 
odtěžení nebezpečného odpadu, 
přemístění a odstranění odtěže-
ného odpadu. Terénní úpravy, 
následné provedení biologické 
rekultivace a monitoringu odpa-
du, podzemních a povrchových 
vod v prostoru skládky v býva-
lém prostoru střelnice Sovětské 
armády a jejího okolí. Celkové 
množství odtěženého kontami-

novaného materiálu dosáhlo 
2 965,23 m3 (5 074,45 tun) 
a bylo odvezeno do biodegra-
dačního zařízení. 

Zbytkové znečištění
V současné době v lokalitě 
probíhá dvouletý postsanační 
monitoring kvality odtěžených 
zemin, monitoring podzemní 
a povrchové vody v prostoru 
skládky a jejího okolí. Zbytkové 
znečištění v okolí odtěžované-
ho prostoru je na úrovni, která 
nepředstavuje riziko pro zdraví 
lidí ani ekosystémy.

Starosta obce Vladimír Mi-
kulec si spolupráci se Státním 
fondem životního prostředí 
ČR pochvaluje. „I při této náročné 
investiční akci se nám potvrdily dobré 
zkušenosti se SFŽP z předchozí rozsáh-
lé a náročné akce z roku 2003. Tehdy 
se jednalo o rekultivaci skládky odpa-
du Rejchartice s celkovými náklady 
30,5 milionu korun.“ Mikulec také 
ocenil poměrně rychlé vyřizo-
vání žádostí o platbu dílčích 
částek. 

Heršpice, obec s necelými 700 
obyvateli, získala dotaci z Ope-
račního programu Životní pro-
středí z prioritní osy 6 – Zlepšová-
ní stavu přírody a krajiny ve výši 
devadesát procent uznatelných 
výdajů. Zbylých deset procent 
hradila obec ze svého rozpočtu. 

Obec Heršpice žádala o do-
tace z evropských fondů poprvé. 
„Zkušenosti se spoluprací se Státním 
fondem životního prostředí máme dobré. 
Peníze přišly včas, projekt jsme mohli 
ukončit o několik dní dříve,“ řekl sta-
rosta obce Jiří Ziegler. 

Obecní rybník Heršpice byl 
vybudován v polovině minulého 
století na vodním toku Buchlová. 
Nachází se na území přírodního 
parku Ždánický les a je součástí 
přírodní památky Jalový dvůr. Se 
změnou provozovatele došlo ke 
značné devastaci rybníka a po-
škození přirozeného biotopu. 
Těleso hráze bylo poškozeno, 
násyp deformován a byly zde 
patrné průsakové cesty. Hráz byla 
zarostlá neudržovaným náletovým 
porostem nevhodných dřevin. 
Návodní svah byl zcela nepřehled-
ný. Z hráze byly patrně odstra-

něny stromy 
a vznikla 
otevřená prů-
saková cesta 
po vyhnívají-
cích kořenech. 
Podhrází 
bylo silně 
zamokřené, 

v příkopu podél boční hráze tekla 
voda z průsaků. Hrozilo nebez-
pečí zalití komunikace III. třídy 
s případným ohrožením lidských 
životů a majetku. 

Vzhledem k havarijnímu 
stavu navíc hrozilo, že může dojít 
k zániku populace obojživelní-
ků zařazených v kategorii silně 
ohrožených druhů – blatnice 
skvrnitá, rosnička zelená, ropu-
cha zelená, skokan štíhlý, čolek 
obecný, kuňka ohnivá, a v kate-
gorii ohrožených druhů – ropu-
cha obecná, užovka obojková. 
Případné vypuštění rybníka by 
bylo pro populaci obojživelníků 
menším nebezpečím než neřešení 
havarijního stavu.

Za podpory z OPŽP byly 
opraveny hráze, sanovány 

otevřené průsakové cesty, 
provedeno plošné odbahnění 
a zahloubení přítoku na území 
o rozloze 4,1441 ha. Dále vznikl 
oddělený mokřad nepřístupný 
pro ryby a biotop. Vytvořením 
mělkých tůní vznikly podmínky 
pro zvláště chráněné živočichy. 
S opravou se začalo v srpnu 
2008. Ještě v prosinci téhož 
roku byla rekonstrukce vodní 
nádrže slavnostně ukončena. 
Dobrá zpráva pro rybáře je, že 
v omezené míře bude na rybníce 
zachován i sportovní rybolov. 
Obec Heršpice je vlastníkem 
vodního díla. V současnosti na 
nádrži hospodaří myslivecké 
sdružení Zlatý jelen Heršpice, 
které se bude i nadále o rybník 
starat.

Odstranění staré ekologické zátěže 
po Sovětské armádě

Centrum environmentálního vzdělávání Říčany

Sanační opatření k nápravě staré ekologické zátěže 
v Rapotíně u Šumperka
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologických zátěží
Dotace z Fondu soudržnosti 20 008 018 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 1 176 942 Kč
Celkové způsobilé výdaje 23 538 845 Kč

V prosinci 2008 byla 
úspěšně dokončena 
náročná investiční akce 
s názvem Sanační opatření 
k nápravě staré ekologické 
zátěže na bývalé základně 
Sovětské armády v Rapotíně 
u Šumperka. 

„Rozšířením aktivit chceme přilákat 
více návštěvníků,“ říká ředitel 
muzea Jakub Halaš. O dotaci 
z Operačního programu Život-
ní prostředí požádalo Městské 
muzeum Říčany v rámci prioritní 
osy 7 – Rozvoj infrastruktury 
pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu. 

Centrum bude sloužit Ří-
čanům i celému regionu; bude 

poskytovat 
poradenské 
a informační 
služby a zpro-
vozní infolin-
ku a webové 
stránky. Mezi 
další aktivity 
bude patřit 
příprava 

a organizování denních i více-
denních vzdělávacích kurzů, 
výukových programů, projektů 
v oblasti environmentálního 
vzdělávání, a to nejen pro žáky 
základních a středních škol 
regionu, ale i pro občany a pod-
nikatele. 

Kvůli vzniku vzdělávací-
ho centra musí projít budova 
muzea celkovou rekonstrukcí 
a adaptací. Ta zahrnuje polože-
ní nových podlah, nové stropy, 
výměnu rozvodů a vybudování 
bezbariérového vstupu a sociál-
ního zařízení pro návštěvníky. 
Celý objekt bude zateplen včet-
ně oken a střechy tak, že budova 
bude splňovat nízkoenergetický 
standard. U nízkoenergetických 
domů roční spotřeba tepla 

nepřesahuje 50 kWh/m2 za rok. 
Staré domy, budovu muzea 
nevyjímaje, spotřebují přibližně 
čtyřnásobek.

Ke zlepšení životního pro-
středí také přispívá, že při stavbě 
jsou využívány ekologicky šetrné 
stavební materiály. Muzeum 
bude dále vybaveno tepelným 
čerpadlem pro vytápění budovy 
a solárními články na střeše pro 
ohřev vody. 

Práce na rekonstrukci začaly 
v září 2008. Projekt je spolufi -
nancován z devadesáti procent 
Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj a ze Státního fondu 
životního prostředí. Dotace 
činí 9,7 milionu korun, zbylých 
deset procent platí město Říčany 
z vlastních zdrojů.

Díky dotaci Evropské unie 
vznikne v Říčanech 
ve Středočeském kraji 
Centrum environmentální-
ho vzdělávání, které bude 
součástí Městského muzea. 
Činnost muzea nebude nijak 
omezena, naopak se rozšíří 
o přírodovědné oddělení. 

Oprava heršpického rybníka
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 
Dotace z ERDF 9 783 597 Kč
Dotace ze SFŽP 575 504 Kč
Celkové způsobilé výdaje 11 510 116 Kč

Před dvěmi a půl lety zjistila 
technicko-bezpečnostní 
kontrola, že obecní rybník 
v Heršpicích v Jihomoravském 
kraji je v havarijním stavu. 
Nebýt dotace z Operačního 
programu Životní 
prostředí, zmizela by tato 
přírodní památka z mapy.

Oprava rybníka Heršpice

Vzdělávací centrum v Říčanech
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Dotace z ERDF 9 228 853 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 542 873 Kč
Celkové způsobilé výdaje 10 857 474 Kč
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Dříve šlo o souvislé záplavové území 
s výskytem různých cenných mokřad-
ních biotopů. V minulosti byly prove-
deny rozsáhlé úpravy, které závažným 
způsobem situaci změnily. Přír. poten-
ciál zanikajících mokřadních biotopů je 
ovšem stále zcela mimořádný. V rámci 
prací bude prováděno prohloubení 
(odbahnění) starých říčních ramen 
a terénních depresí za účelem vyššího 
a každoročně dlouhodobějšího obna-
žení povrchových spodních vod.
Hlavní přínosy – Cílem projektu je 
obnovit krajinotvornou funkci území 

a celkový charakter tradiční údolní 
nivy.
Prioritní osa 6/oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Břeclav

Příjemce podpory – František Fabičovic
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory 15 880 915 Kč
Podpora ERDF 13 498 778 Kč
Dotace SFŽP ČR  2 382 137 Kč

Lokalita Obelisk, podpora biodiverzity

GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Projekt je v souladu s ÚPD obce 
a podmínkami OPŽP zaměřen na ob-
novu stávající a založení nové, přírodě 
blízké sídelní zeleně uvnitř tří sídelních 
částí obce. Zároveň bude realizována 
obnova stávajících a založení nových 
krajinných prvků formou výsadby 
zeleně doprovázející polní cestu v těsné 
blízkosti Šindlovského rybníka, nachá-
zející se v extravilánu obce Litvínovice. 
Hlavní přínosy – Zvýšení počtu, 
rozlohy a přírodní kvality segmentů 
přírodního charakteru v zastavěném 
území obce Litvínovice. 

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur

Příjemce podpory – obec Litvínovice
Ukončení projektu – listopad 2008

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – České Budějovice

Celková výše podpory 1 489 623 Kč
Podpora ERDF 1 406 866 Kč
Dotace SFŽP ČR     82 757 Kč

Obnova sídelní zeleně a krajinných struktur 
v obci Litvínovice

Regenerace parku v obci Popelín

Přírodně krajinářský park se nachází 
na jižním okraji obce Popelín. V parku 
je zinventarizováno 265 ks solitérně 
rostoucích dřevin. Druhové složení je 
bohaté – 28 druhů. V parku se nachá-
zí 42 jedinců s obvodem větším než 
200 cm, což je velmi výjimečné.
Hlavní přínosy – Hlavní aktivitou 
projektu je vznik dendrologicky 
hodnotného parku, který bude 
sloužit široké veřejnosti jako 
odpočinková a klidová zóna 
a bude využíván k pořádání růz-
ných kulturních aktivit, nenarušují-
cích přirozený ráz parku. 

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.5 – 
Podpora regenerace urbanizované 
krajiny

Příjemce podpory – obec Popelín
Ukončení projektu – květen 2009

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – Jindřichův Hradec

Celková výše podpory 1 755 885 Kč
Podpora ERDF 1 658 336 Kč
Dotace SFŽP ČR      97 549 Kč

Rekonstrukce retenční nádrže U Ručiček v lesním 
komplexu Sedmihoří (obec Mířkov)
Jedná se o průtočnou nádrž, jejíž 
zatopená plocha při normální hladině 
bude po rekonstrukci činit 0,35 ha 
a retenční prostor 2 156 m3. Vypouš-
tění bude probíhat přes požerák 
a ochranu před velkými průtoky bude 
zajišťovat bezpečnostní přeliv.
Hlavní přínosy – Rekonstruovaná 
nádrž bude plnit především krajino-
tvornou funkci, funkci biotopu pro 
vodní živočichy a organismy vázané 
na vodu. Jejím cílem je zadržovat vodu 
v krajině a mírnit průběh povodňových 
vln. V nádrži nebudou chovány ryby. 

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny

Příjemce podpory – Lesy České 
republiky, s. p.
Ukončení projektu – únor 2009

Kraj – Plzeňský kraj
Okres – Domažlice

Celková výše podpory 984 090 Kč
Podpora ERDF 929 418 Kč
Dotace SFŽP ČR   54 672 Kč

Rybí přechod Nezabudice

Podpora biodiverzity ve význam-
ném vodním toku Berounka pro 
všechny známé v místě žijící druhy 
ryb postavením rybího přechodu, 
tedy vytvořením by-passu na jezu 
v lokalitě Nezabudický mlýn.
Hlavní přínosy – Volná migrace ryb 
a živočichů ve významném vodním 
toku Berounka. 

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Příjemce podpory – MVE NEZABU-
DICE, s. r. o.
Ukončení projektu – červen 2009

Kraj – Středočeský kraj
Okres – Rakovník

Celková výše podpory 3 001 545 Kč
Podpora ERDF 2 551 313 Kč
Dotace SFŽP ČR    450 232 Kč

Revitalizace hřbitovní aleje ve Vodňanech

Hřbitovní alej ve Vodňanech tvoří 
dvě řady vzrostlých přestárlých jeh-
ličnatých dřevin – thují, které svým 
rozsáhlým kořenovým systémem po-
škozují hroby umístěné v okolí aleje. 
Alej jehličnanů tvoří nejvýznamnější 
vegetační prvek v ploše hřbitova.
Hlavní přínosy – Cílem projektu 
je revitalizovat tuto alej. Hřbitov-
ní alej bude vykácena a osázena 
novými dřevinami ve stejném počtu 
s ochranným doprovodným opat-
řením, tak aby v budoucnu nedošlo 
k obdobné situaci. 

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.5 – 
Podpora regenerace urbanizované 
krajiny

Příjemce podpory – město Vodňany
Ukončení projektu – leden 2009

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – Strakonice

Celková výše podpory 469 720 Kč
Podpora ERDF 443 624 Kč
Dotace SFŽP ČR   26 096 Kč

Nákup zařízení na odsávání kapalin 
z autovraků, toto zařízení napomůže 
téměř z 99 % odstranit veškeré kapali-
ny z autovraků a vznikne tak mnohem 
lépe recyklovatelný produkt. Dalším 
záměrem byl nákup zařízení na drcení 
plastů z autovraků.  
Hlavní přínosy – Drtič odpadu má 
kapacitu 200 tun (váha plastů –100 kg 
na autovrak) – vzniká lépe recyklovatel-
ný produkt. Odsávací systém má další 
materiálové využití 85 %, zbytek musel 
být uložen na skládkách. Díky pořízení 
drtičky plastů je možnost využít dalších 
10 %. Současný způsob umožňuje 

vypuštění kapalin asi na 85 %. Pořízením 
technologie o úspěšnost až 99 %.

Prioritní osa 4/oblast podpory 4.1 – 
Zefektivnění nakládání s autovraky

Příjemce podpory – Bedřich Varmuža
Ukončení projektu – červen 2008

Kraj – Plzeňský kraj
Okres – Plzeň-sever

Celková výše podpory 4 596 267 Kč
Podpora FS 3 906 827 Kč
Dotace SFŽP ČR 689 440 Kč

Zefektivnění nakládání s autovraky 

Obsahem projektu je realizace recyk-
lační technologie pro soustřeďování, 
drcení a třídění stavebních a demo-
ličních odpadů ve spádové oblasti 
Vimperska, okresu Prachatice a části 
okresů Strakonice a Klatovy.
Hlavní přínosy – Projekt má za cíl 
snížit konečné množství stavebního 
a demoličního odpadu, který se dosud 
ukládá spolu s komunálním odpadem. 
Projekt zajistí výrazné zvýšení podílu 
recyklovaného odpadu pro další 
využití ve stavebnictví a pro liniové 
stavbym, současně přispěje k úspoře 
primárních přírodních zdrojů.

Prioritní osa 4/Oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady

Příjemce podpory – DOSI s. r. o. 
Čkyně
Ukončení projektu – září 2008

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – Prachatice

Celková výše podpory 4 788 200 Kč
Podpora FS 4 069 970 Kč
Dotace SFŽP 718 230 Kč

Recyklace stavebních a demoličních odpadů Čkyně
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Historie projektu Národní 
technické knihovny v Dejvicích 
se začala psát již v roce 2000, kdy 
v současnosti dokončený projekt 
zvítězil v anonymní architekto-
nicko-urbanistické soutěži. Auto-
rem projektu je architekt Roman 
Brychta z ateliéru Projektil 
Architekti, projektantem Petr 
Jileček ze společnosti Helika, 
dodavatelem sdružení Metrostav 
a OHL ŽS. Investorem pak 
Státní technická knihovna. Cena 
byla udělena stavbě, která má 
energeticky výjimečný nenáročný 
management, propracovanou 
„building identity“. Jedná se 
o neokázalou, leč výjimečnou 
budovu doplňující areál vysoké 
školy, která u nás chyběla a je 
mimořádně přínosná pro obor 
stavitelství a architektury. 

Oválný čtverec
Knihovna je navržena v obry-
su oválného čtverce o vnějších 
rozměrech zhruba 75 x 75 m. 
Objekt má šest nadzemních a tři 
podzemní podlaží. První a druhé 
nadzemní podlaží má charakter 
veřejný s doplňkovými funkcemi 
(kavárna, přednáškový sál, vý-
stavní prostor, pobočka městské 
knihovny, noční studovna) a je 
prostorem volné komunikace 
a setkávání návštěvníků areá-
lu vysokých škol a knihovny. 
Vlastní provoz knihovny začíná 

na úrovni druhého nadzemního 
podlaží. V dalších nadzem-
ních podlažích jsou umístěny 
volné výběry fondů, studovny, 
učebny a administrativní zázemí 
knihovny. V podzemí je střed 
vyhrazen zázemí knihovny 
(sklady knih, technologie) a ob-
vod parkovišti.

Navržený objem budovy 
Národní technické knihovny je 
reakcí na místo, kde je navr-

hován, a na typologii, kterou 
v sobě skrývá. Zvolení uzavřené 
formy s konvexními tvary je 
výraz soustředění a pevného 
bodu. Tvar hranolu na půdory-
su sférického čtverce navozuje 
pocit ochrany a soustředění, pro 
knihovnu velice důležitý. Oproti 
čistému čtverci nebo kruhu je 
možné se uvnitř dispozice cho-
vat svobodně, a přitom neztratit 
pocit dobré orientace. Ten navíc 
podporuje podélná dvorana 
s horním osvětlením. Knihov-
na je centrem informací nejen 
okolních budov vysokých škol, je 
i společným servisem pro různé 
technické vědy. Proto budova 

není jasně orientována, nemá 
hlavní fasádu. Vstupuje se do ní 
čtyřmi vstupy – není defi nován 
hlavní vstup. Fasáda knihovny je 
neprodyšně, i když průhledně, 
až průsvitně uzavřena obíhajícím 
skleněným pláštěm. Na jedné 
straně je jasně ohraničenou 
vnější hranicí, která je tenká, ale 
viditelná i proti okolí, na druhé 
straně je směrem dovnitř od této 
hranice rozostřený hutný prostor 

s hloubkou vytvá-
řenou vloženými 
prvky – vnitřní 
svět knihovny. 
Vytváří se tak 
pocit vstřícnosti 
a otevřenosti 
zároveň s ohra-

ničením, které zdůrazní bezpeč-
nost a jasnost celku. Průlom do 
vlastní knihovny se tak odehrává 
až ve vnitřní hale a bude citelný 
– pocit významnosti, který 
k institucím patří. Je použita 
velkorozponová předepjatá kon-
strukce 15x15 m, která umožňuje 
výraznou variabilitu vnitřního 
prostředí, měřítkově odpovídá 
velkým prostorům a podporuje 
vyznění fasády. Vnitřní řešení 
kompaktnost budovy využívá 
a doplňuje. Studijní a admi-
nistrativní místa s potřebou 
dobrého osvětlení jsou soustře-
děna v místech s přirozeným 
osvětlením, knihy v regálech 

Stavba roku: zvláštní ceny Státního fondu životního prostředí ČR
Začátkem října byly zveřej-
něny výsledky 17. ročníku 
soutěže Stavba roku. Porota 
hodnotila nejlepší stavby 
realizované na území ČR 
od června 2008 do května 
2009. V kategorii zvláštních 
cen Státní fond životního 
prostředí České republiky 
prostřednictvím svého 
ředitele Petra Štěpánka 
Cenou ředitele SFŽP ČR 
za infrastrukturu 
a energetickou úspornost 
ocenil stavbu Národní 
technické knihovny a stavbu 
rodinného domu 
v Heřmanově Městci.

jsou naopak umístěny v hloubce 
dispozice.

Návrh technologie byl veden 
snahou o omezení jejího rozsahu, 
používání jednoduchých trvan-
livých systémů a maximálního 
využití přirozených principů. 
Díky uspořádání do velkých 
vzdušných prostor, včetně 
administrativního open space, 
bylo možné zjednodušit návrh 
a rozsah technologie a maximali-
zovat efektivitu jejího používání. 
K samozřejmostem patří reku-
perace tepla v zimním období. 
Jednoduchou a chytrou speciali-
tou je užití přirozeného provětrá-
vání a předchlazení. Budova tak 
vyžaduje minimum samostatných 
chladících jednotek. Vytápění 
a chlazení je navrženo především 
pomocí technologie aktivace be-
tonového jádra, kdy stropy slouží 
jako sálavé nebo chladící plochy, 
a s výhodou se tak využívá aku-
mulační schopnost konstrukce. 
Celá budova je pak ovládána 
integrovaným řídicím systémem, 
který díky zohlednění vzájem-
ných vazeb znásobí možnosti 
technologie.
Otevřenost veřejné instituce je 
vyjádřena návrhem interiéru 
zvýrazňujícím knihovnu jako 
jeden fungující organismus. Toto 
zvýraznění není triviální, ale pře-
sto přehledné – je založeno na 4D 
hierarchizaci prostředí. Návštěv-
ník volně prostupuje obvodovým 
pláštěm a jasně určenými prosto-
ry (funkcí i výrazem) interiérem, 
který mu usnadňuje navigaci. 
Studijní místa jsou navržena 
v různých polohách s různým ty-
pem sezení, což umožňuje najít si 

místo podle nálady nebo nátury. 
Potenciál informačně výtvarné 
komunikace budovy s uživate-
lem vzniká v síťové spolupráci 
architekt – grafi cký designér – 
výtvarní umělci – web designér. 
Celistvé řešení je v kontextu 
se soudobými trendy moderní 
architektury, designu, výtvarného 
umění a knihovnictví. Výjimečný 

je koncept „učebnice techniky“. 
Díky němu budou jednotlivé 
použité technologie a materiály 
jednoduše popsány a vysvětleny 
návštěvníkům.

Domek v Heřmanově Městci
Cenu ředitele Státního fondu 
životního prostředí ČR za energe-
tickou úspornost získal rodin-
ný dům v Heřmanově Městci 
manželů Nešetřilových. Autory 
domu jsou architekti Přemysl 
Kokeš a Mikuláš Medlík z ateli-
éru Ai5, dodavatelem společnost 
GRANO Skuteč a společnost 
AZ stavební. Cena byla udělena 
domu, který výrazně převyšuje 
architektonickou úroveň domů 
s nízkou energetickou náročnos-
tí, sofi stikovaně využívá energii 
a je v souladu s okolní přírodou. 
Dům se vyznačuje atypickými 
dřevěnými a kamennými prvky. 
Svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny s využitím kanadského 

systému staveb z tvr-
dého dřeva v kombi-
naci s izolační vrstvou 
a odvětranou fasádou 
z pískovcového zdiva. 
Střešní plášť a klempíř-
ské detaily jsou vytvo-
řeny z titanzinkového 
plechu. V detailech 
se uplatňuje zejména 
kámen a nerezové a po-
zinkované zámečnické 
konstrukce. Zastavěná 
plocha zaujímá 230 m2. 

Oba mladí architekti 
Přemysl Kokeš a Mi-
kuláš Medlík založili 
atelier Ai5 jako společ-
nou platformu ještě za 
svých studií na Vysoké 
škole uměleckoprůmys-

lové v Praze. V letech 1996–2002 
studovali v atelierech architek-
tury profesorů Martina Rajniše 
a Jakuba Cíglera, Jiřího Střítec-
kého, Jindřicha Smetany a Petra 
Keila. Sídlem ateliéru je město 
Lanškroun. Do povědomí tohoto 
města ve východních Čechách se 
ateliéru podařilo vstoupit prvním 
větším realizovaným projektem, 

revitalizací ná-
městí A. Jiráska. 
Po této zkuše-
nosti následo-
valy podobně 
zaměřené studie 
v dalších městech 
(Nasavrky, Štíty, 
Polička, Lipnice). 

Architekti nebyli ostatně oceněni 
poprvé, již dříve získali například 
titul stavba roku Pardubického 
kraje v kategorii stavby občanské 
vybavenosti, ocenění za adminis-
trativní a komerční budovu na 
náměstí J. M. Marků v Lanškrou-
ně nebo za bytový dům v Sokol-
ské ulici v Lanškrouně.

Stavba roku 2009 
Prestižní titul stavba roku je 
každoročně udělován pěti stav-
bám, bez rozlišení pořadí, jako 
ohodnocení komplexní kvality 
dokončeného stavebního díla 
– architektury. Ocenění stavba 
roku je připevněno v podobě 
plakety na stavbu. Sedmnáctileté 
období soutěže přineslo téměř 
devět set posuzovaných staveb 
a devět desítek staveb nesoucích 
titul stavby roku. I letošní ročník 
byl vypisován tradiční čtveřicí 
vypisovatelů: Nadací pro rozvoj 
architektury a stavitelství, vydava-

telstvím Economia – časopisem 
Stavitel, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR, Svazem podnika-
telů ve stavebnictví v ČR.

Cílem soutěže je seznámit 
nejširší odbornou i laickou veřej-
nost s úrovní českého stavitelství 
a architektury. Soutěž je vypsána 
na podporu kvalitní komplexní 
realizace stavebního díla, od hru-
bé stavby až po řemeslný detail. 
Je určena pro stavby realizované 
na území České republiky bez 
ohledu na státní příslušnost pro-
jektanta, architekta stavby a místo 
registrace realizátorských fi rem. 
Jednotlivé stavby jsou posuzová-
ny zejména podle architektonické-
ho vyznění díla a jeho celkového 
přínosu, kvality a jakosti staveb-
ních prací, vhodnosti použití 
stavebních materiálů a výrobků 
a profesionality v jejich stavebně 
realizačním zvládnutí, celkové-
ho prostorového a funkčního 
řešení díla, začlenění stavebního 
díla do daného prostředí včetně 
širších prostorových vztahů, délky 
realizace a dosažené kvality stavby 
ve vztahu k celkovým nákladům, 
spokojenosti stavebníka a uživa-
tele, přijetí díla veřejností nebo 
kvalitativní úrovně investorského 
záměru. 

Na titul Stavba roku je po-
rotou vybráno vždy nejvýše pět 
staveb z nominovaných. Ceny vy-
pisovatelů a zvláštní ceny se určí 
z nominovaných staveb. Porota je 
garantem odborného „předvýbě-
ru“. V letošním 17. ročníku sou-
těže bylo přihlášeno 55 staveb, 
28 staveb postoupilo do druhého 
kola soutěže. Tyto stavby porota 
osobně navštívila a provedla 
důkladnou prohlídku, následně 
byly vyhlášeny výsledky. Stavbou 
roku 2009 se tak stala Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci 
Králové (autoři: Roman Brychta, 
Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, 
Petr Lešek – Projektil Architekti), 
bytový dům Na Topolce v Praze 
(autoři: Oldřich Hájek, 
Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, 
Olga Rosová-Kostřížová, 
Jaroslav Šafer – Šafer Hájek 
architekti), City park Jihlava 
(Autoři: Kuba & Pilař architekti), 
nové spojení Praha hlavní nádra-
ží, Masarykovo nádraží – Libeň, 
Vysočany, Holešovice (autoři: 
Sudop Praha) a Classic 7 
Business Park – I. etapa, Praha 
(autoři: CMC architects).

(dna, www.archiweb.cz)

Objem budovy Národní technické 
knihovny je reakcí na místo, kde 
je navrhován, a na typologii, kterou 
v sobě skrývá.

Prestižní titul stavba roku je každoročně 
udělován pěti stavbám, bez rozlišení 
pořadí, jako ohodnocení komplexní 
kvality dokončeného stavebního díla – 
architektury.

SOUTĚŽ ARCHITEKTŮ SOUTĚŽ ARCHITEKTŮ
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ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

ECHO

V roce 1993 si Woking stanovil 
základní cíl – energetickou sobě-
stačnost a šetření energií. A sku-
tečně během pár let zaznamenal 
radikální zlepšení. V roce 2005 
se tu vyprodukovalo 6 000 tun 
CO2, zatímco v roce 2007 už jen 
640 tun. Wokingští postupovali 
malými kroky, všechny úspěchy 
hned oslavili a ze všech chyb se 
poučili. 

„Snaží se při komunikaci s občany 
ukazovat dobré příklady, a nikoli těžko 
srozumitelné daleké vize. Snažili se také 
vytvářet dobré prostředí pro podnikání 
v oblasti ochrany životního prostředí,“ 
uvádí některé příklady kroků wo-
kingské radnice Mojmír Vlašín, 
zastupitel a předseda Komise 
životního prostředí statutárního 
města Brna, který se na pozvání 
britské ambasády účastnil spolu 
se zástupci českých a moravských 
obcí exkurze do Wokingu.

A není divu, že sem směřují 
návštěvy a delegace jako na 
běžícím pásu. Woking vybu-
doval síť na rozvod elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a z kom-
binovaných tepelných elektráren 
na bioplyn. Tato v podstatě malá 
síť je používána na přepravu 
nadbytků elektřiny do míst, kde 
je jí v dané chvíli nedostatek. 

Místně vyrobená elektřina je 
prodávána přímo zákazníkům, 
což přináší efekt ve snížení měst-
ských nákladů na energii o jeden 
a půl milionu eur za rok. Město 
se stalo britským vzorem výroby 
a distribuce energie z udržitel-
ných a obnovitelných zdrojů. 
Tím však ekologické snahy města 
zdaleka nekončí. Rada města 
vytvořila komplexní plán boje 

s klimatickými změnami, který 
zahrnuje všechny ekologicky dů-
ležité oblasti – elektřinu, teplo, 
vodu, odpady a dopravu. 

V jiném světě
Podívejme se nyní blíže, jak to 
ve Wokingu chodí. Například 
jedinečným architektonickým 
prvkem i turistickou atrakcí města 
je klenba nad zdejším Albionským 
náměstím. Tvoří ji sklo a ocel, je 
zhruba 34 metrů dlouhá a jejím 
hlavním účelem je chránit chodce 
před nepřízní počasí. Zároveň 

ovšem obsahuje i 35 tisíc fotovol-
taických článků s maximálním 
výkonem 81 kW. Klenba tak 
dodává elektrickou energii ve výši 
50–60 tisíc kWh za rok, což ušetří 
41 tun emisí.

Dalším unikátem města jsou 
takzvaná hybrosvětla instalovaná 
po městě. Například osm hybro-
světel na parkovišti u sportovní-
ho hřiště omezí produkci CO2 až 

o 170 kg ročně. 
Každý sloup 
s hybrosvětly 
nese jednak čtyři 
solární fotovol-
taické panely 
s maximálním 
výkonem 340 kW, 

jednak vertikální turbínu o vý-
konu maximálně 1 kW. Pod zemí 
umístěná baterie má životnost 
více než 10 let a pro osvětlení 
vydrží při plném nabití 3–5 nocí. 
Instalace obsahuje úspornou 
lampu o světelnosti deseti luxů. 
Náklady na jednu instalaci 
pouličního hybrosvětla činily 
7 500 liber (asi 232 tisíc korun), 
doba fi nanční návratnosti v UK 
je 2,6 let. Podle zástupců města se 
relativně vysoké náklady na jedno 
hybrosvětlo vyplácejí hlavně tam, 
kde není k dispozici elektřina 

Jak to chodí ve Wokingu
Woking leží jihozápadně 
od Londýna a je jedním 
z prvních měst, která mají 
rozpracovanou strategii 
na nulovou produkci CO2 
do roku 2012. Město 
třikrát získalo britskou 
environmentální cenu 
Beacon Authority. 
Jaký je jeho recept 
na úspěch? 

ze sítě a její zavedení by stálo 
enormní výdaje. 

Příkladem může jít město také 
v otázce recyklace. „Ve Wokingu třídí 
40 % odpadu, všude na ulicích, i v historic-
kém středu, jsme viděli estetické odpadové 
nádoby na separovaný odpad. Ze zbylého 
odpadu tvoří téměř polovinu zbytky jídel. 
Odpad je surovinou pro výrobu bioplynu,“ 
vysvětluje Mojmír Vlašín. 

K jiným ekologickým myš-
lenkám Wokingu patří třeba i to, 
že občanům starším šedesáti let 
nebo těm, kteří splňují některá 
daná kritéria, rada města posky-
tuje termoizolaci pro jejich domy 
a byty zdarma. V rozmezí let 1996 
až 2005 tak byly zdarma izolová-
ny více než čtyři tisíce bytů. Pro 
seniory bylo zároveň postaveno 
hned několik bezbariérový domů 
a ukázalo se, že starší občané 
mají daleko větší pochopení pro 
moderní technologie, pokud šetří 
energii – a jejich peníze.

Ve Wokingu a okolí
Realizace energetické koncepce 
města započala v roce 1990 zalo-

žením fondu určeného na drob-
né stavby podporující energetic-
kou efektivnost. Vysoké úspory, 
jichž bylo díky fondu dosaženo, 

byly okamžitě investovány zpět 
do dalších ekologických projek-
tů. Ostatně město již od té doby 
na ekologické účely investovalo 
více než 20 milionů liber. A na 
městě a životě v něm je to znát. 
Ne nadarmo proto Woking patří 
mezi vyhledávané turistické 
cíle. Navíc London Heathrow 
Aiport je od něj vzdálen jen 
18 kilometrů. 

Daleko to není ani do Beding-
tonu, do dalšího, z ekologického 
hlediska zajímavého města, v kte-
rém sídlí takzvaný BedZED – 
Bedington Zero Emision Deve-
lopment, sídelní útvar založený 

organizací Peabody Trust. Tvoří 
jej asi stovka bytových jednotek, 
které jsou buď na prodej, nebo 
k pronájmu. Společným cílem 
tohoto počinu je snížit ekolo-
gickou stopu. O to se BedZED 
snaží tím, že při stavbě domů 
i vnitřních zařízení používají 
recyklované materiály a nábytek. 
Zároveň se pokouší o nulovou 
produkci odpadu, o získávání 
potravin z blízkého okolí, o so-
lární a vůbec alternativní vytápě-
ní a energetickou soběstačnost. 
Proč? Zjistilo se totiž, že každý 
Brit spotřebovává třikrát víc, než 
je pro planetu únosné. 

Herbert George Wells
Bylo by hříchem vedle těchto 
místních turistických atrakcí 
a pamětihodností nezmínit 
v souvislosti s Wokingem spiso-
vatele Herberta George Wellse. 
Právě ve Wokingu, kde žil se 
svou druhou ženou, vznikla 
Válka světů, jeho snad nejslav-
nější dílo, v němž pozemšťané 
svádějí urputné boje s Marťany. 
Podle literárních historiků H. 
G. Wells v sedle svého bicyklu 
prozkoumával místní terén, 
který mu posloužil jako dějiště 
zamýšleného dramatu. „Proháněl 
jsem se na kole wokingským okrskem 
a vyhlížel jsem si vhodné objekty 
a postavy, kterými bych mohl nechat 
mé Marťany zlikvidovat,“ píše ve 
své autobiografi i v roce 1934. 
A zmínka v dopise z doby 

práce na ruko-
pisu slavného 
románu tuto 
vzpomínku po-
tvrzuje: „Právě 
do základů ničím 
a rozkotávám Wo-
king a své sousedy 

pobíjím krajně bolestivými a výstřed-
ními způsoby – nato volím další postup 
přes Kingston a Richmond na Londýn, 
který dávám v plen, přičemž za místo 
obzvláštních ukrutností jsem si vyhlédl 
jižní Kensington.“

Ostatně ne nadarmo ještě 
v roce 1961 doporučoval kritik 
Bernard Bergonzi, aby si čtenář 
Války světů vzal k ruce podrob-
nou mapu západního Surrey. 
A to samé doporučujeme dnes 
i my, i když ze zcela jiného 
důvodu: Woking, ale i jeho 
okolí jako místo s ekologickým 
přístupem zcela jistě stojí za 
zhlédnutí.

Plán boje s klimatickými změnami 
zahrnuje všechny ekologicky důležité 
oblasti – elektřinu, teplo, vodu, 
odpady a dopravu.

Občanům starším šedesáti let nebo 
těm, kteří splňují daná kritéria, rada 
města poskytuje termoizolaci 
pro jejich domy a byty zdarma.

Nová evropská směrnice
Evropská komise plánuje 
předložit novou verzi směrnice 
o energetické náročnosti budov. 
Předpokládá se, že směrnice 
přinese do roku 2020 snížení 
spotřeby elektřiny i emisí sklení-
kových plynů v Evropě až o šest 
procent. Parlament projednával 
tento návrh již letos v dubnu 
a požadoval připojení dodatku, 
který nařizuje nově postaveným 
budovám, aby produkovaly do 
roku 2019 tolik energie, kolik 
samy spotřebují. Staly by se 
tak energeticky neutrálními. 
Zástupci evropského parlamen-
tu se proto sejdou se zastupi-
teli švédského předsednictví 
a budou usilovat o co nejbližší 
termín projednávání. 

SFŽP ČR na Aqua-Thermu 
Šestnáctý ročník mezinárod-
ního odborného veletrhu 
vytápění, ventilace, klima-
tizační, měřicí, regulační, 
sanitární a ekologické techniky 
se uskuteční v posledním lis-
topadovém týdnu na výstavišti 
PVA Letňany. Poskytne i tipy, 
jak uspořit peníze za teplo, 
plyn a vodu při stavbě domu či 
úpravách. Součástí letošního 
Aqua-thermu Praha, největ-
šího tuzemského veletrhu ve 
výše uvedených oblastech, 
bude velká expozice Státního 
fondu životního prostředí ČR 
věnovaná programu Zelená 
úsporám. 

Upozornění pro žadatele 
Pro žadatele z oblasti podpory 
1.3.1 Zlepšení systému po-
vodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany byly 
vytvořeny materiály, které jsou 
uveřejněny na  Povodňovém in-
formačním systému www.povis.
cz, v záložce „ke stažení“: 
Jde o Metodiku MŽP 2009 pro 
tvorbu digitálních povodňových 
plánů, Metodiku MŽP 2009 
pro tvorbu map povodňového 
nebezpečí a map povodňových 
rizik, a také o Vzorovou projek-
tovou dokumentaci pro tvorbu 
map povodňového nebezpečí 
a map povodňových rizik. Na 
uvedeném webu nechybí ani 
Vzorový projekt – Digitální po-
vodňový plán ORP Cheb, včetně 
žádosti o dotace v programu 
BENEFILL.

Jedinečným architektonic-
kým prvkem i turistickou 
atrakcí města je klenba 
nad zdejším Albionským 
náměstím. 0bsahuje 
35 tisíc fotovoltaických 
článků s maximálním 
výkonem 81 kW.
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ROZHLEDNA TAHÁK

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

1. mýtus
O dotace z oblasti životního pro-
středí mohou žádat jen veřejno-
právní subjekty.
Fakta: Operační program Životní 
prostředí, stejně jako další dotační 
programy, umožňuje čerpat pod-
poru širokému spektru potenci-
álních zájemců. Je dobré pečlivě 
prostudovat podmínky platné pro 
konkrétní výzvu a oblast podpory. 
V mnoha oblastech podpory mo-
hou žádat nejen podnikatelé, ale 
např. i nepodnikající fyzické osoby.

2. mýtus
Výše fi nanční podpory je vždy 85 
% (90 %) nákladů projektu.
Fakta: Je třeba zdůraznit, že relativ-
ní výše podpory se u jednotlivých 
opatření liší. Výše podpory závisí 
nejen na oblasti podpory, ale i na 
druhu žadatele a dalších aspek-
tech projektu. Například v režimu 
blokové výjimky může malý podnik 
získat 60 % z uznatelných výdajů 
projektu, zatímco velký podnik 
by na stejný projekt získal dotaci 
pouze ve výši 40 % z uznatelných 
výdajů na projekt. Fyzická osoba 
vlastnící zámecký park může na 
jeho revitalizaci získat 90 % z uzna-
telných výdajů atp.

3. mýtus
Pro úspěšnou žádost je nejdůleži-
tější dobrý nápad.
Fakta: Každý projekt musí vyhovět 
všem podmínkám, které jsou 
platné pro danou oblast podpory 
a pro danou výzvu. Projekt, který 
nesplní jakoukoli z podmínek pro 
předložení projektu, nemůže být 
podpořen, a to ani za předpokladu 
nesporného významného pozitiv-
ního dopadu na životní prostředí.

4. mýtus
Ten, kdo již dotaci získal, podruhé 
nezíská nic.
Fakta: Úspěšné žadatele nediskri-
minujeme. Zkušenosti s realizací 
podpořených projektů jsou pro 
poskytovatele dotace zárukou 
toho, že příjemce zvládá proces 
administrace a že je schopen 
realizovat veškeré kroky nezbytné 
k úspěšnému dokončení celého 
projektového cyklu.

5. mýtus
Po přiznání dotace dostaneme 
ihned fi nanční prostředky záloho-
vě a z nich projekt zrealizujeme.
Fakta: Žadatel/příjemce může ná-
rokovat proplácení pouze poměr-
né části skutečně realizovaných 
výdajů (na základě vystavených 
faktur). Faktury může příjemce 
podpory předložit uhrazené, uhra-
zené částečně, případně neuhra-
zené. Na základě kontroly věcné, 
formální a fi nanční správnosti 
poskytne SFŽP ČR odpovídající 
podíl fi nančních prostředků bezho-
tovostně na účet příjemce. 

6. mýtus
Majetek, kterého se projekt týká, 
musí vlastnit žadatel.
Fakta: OPŽP má přesně specifi -
kované podmínky pro vlastnictví 
majetku dotčeného projektem. 
Pro většinu oblastí podpory OPŽP 
je možné vztah k majetku řešit 
několika způsoby. Nejobvyklejší 
je možnost pronájmu majetku na 
dobu realizace projektu a poté po 
celou dobu udržitelnosti projektu. 
Přípustné jsou i další možnosti, 
které se mnohdy liší podle oblasti 
podpory. 

Ředitel SFŽP ČR Petr Štěpánek 
ocenil německý snímek režisérky 
Sarah Zierul s názvem Komu patří 
moře? Zápas o poslední zdroje, cenou 
v kategorii publicistika, zpravodajství.

VÁCLAV HAVEL NA FÓRU 
VELVYSLANCŮ ZELENÉ 
EKONOMIKY

Ve středu 7. října 2009 se v Hrzánském 
paláci v Praze konalo první Fórum velvy-
slanců zelené ekonomiky. Fórum svolal 
do Prahy ministr životního prostředí 
Ladislav Miko a svým jménem i osobní 
účastí jej zaštítil exprezident Václav Ha-
vel. Nápad uspořádat v Praze tuto akci 
vznikl v době českého předsednictví EU.

Mýty 
a nejčastější 
chyby 
při podávání 
žádostí

MŽP PŘEDSTAVILO NÁVRH 
POLITIKY OCHRANY 
KLIMATU ČR

Ministerstvo životního prostředí dne 
22. listopadu 2009 představilo a ode-
slalo do veřejného a meziresortního 
připomínkového řízení aktualizovaný 
návrh politiky ochrany klimatu ČR. 
Návrh ukazuje, že Česká republika má 
možnost snižovat emise skleníkových 
plynů o 28 milionů tun ročně, tedy 
do roku 2020 o jednu pětinu ve srov-
nání s rokem 2005. „Oproti roku 1990 
můžeme skleníkové emise do roku 2020 
snížit o 40 %,“ říká ministr životního 
prostředí Ladislav Miko.

Ministr životního prostředí 
schválil novou verzi směrnice 
MŽP č. 5/2008 pro předkládání 
žádostí a o poskytování fi nanč-
ních prostředků pro projekty z 
OPŽP včetně spolufi nancování ze 
SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR. 
Aktualizovaná verze platí od 15. 
října 2009 a naleznete ji na inter-
netových stránkách www.opzp.cz 
v sekci Dokumenty ke stažení pod 
novým číslem 12/2009.

Mezi hlavní změny ve směrnici 
patří možnost žadatelů o dotaci 
podat námitku proti neakceptaci 
žádosti. Dále přibyla nová pod-
mínka u podkladů k Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (článek 8), 
podle které má příjemce dotace 
předložit podklady k Rozhodnutío 
poskytnutí dotace do 10 dnů od 
podpisu smlouvy o dílo. Také došlo 
ke změně podmínek u archivace 
dokumentů. 

Příloha č. 1
Došlo ke změnám v přílohách k 
žádosti u všech prioritních os a u 
podoblasti podpory 1.3 jsou poža-
dovány nové doklady.

Příloha č. 2
Drobné změny nastaly i v přílo-
hách k Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a Smlouvě nově bude 
požadována příloha aktualizace 
fi nanční analýzy. 

Příloha č. 3 
Upraveny byly také přílohy k 
Závěrečnému vyhodnocení akce u 
všech prioritních os.

Příloha č. 4
Tato příloha byla zaměřena na 
zadávání veřejných zakázek mimo 
režim zákona a byla zrušena. Její 
znění plně nahrazují Závazné 
pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory OPŽP, kapitola 4 
Zadávací řízení. 

Příloha č. 5 
Pátá příloha byla přečíslována na 
přílohu č. 4 a zároveň nastaly
drobné změny v ekonomických 
dokladech k žádosti. 

Přílohy č. 6 a 7
Tyto kapitoly byly přejmenovány 
na přílohu č. 5 a 6, a také přibyl 
nový text o posuzování právního 
charakteru žadatelů.

Pozor 
na novou 
směrnici

priorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí ČR I ročník 2 I číslo vydání 9 I vyšlo v listopadu 2009 I časopis je 
distribuován bezplatně I adresa redakce: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 I kontakt na redakci: priorita@sfzp.cz, tel.: 267 994 379 I objednávky: www.sfzp.cz, 
www.opzp.cz I redakce: šéfredaktor Ivo Horváth, e-mail: ivo.horvath@sfzp.cz, redaktor Daniel Tácha, grafi cká úprava Eva Štanglová I redakční rada: Petr Štěpánek, 
Petr Valdman, Leo Steiner, Jan Kříž, Jakub Kašpar, Lenka Brandtová, Petra Roubíčková I číslo registrace: MK ČR E 18178 I Texty z časopisu Priorita je možné přetiskovat 
za předpokladu uvedení autora a zdroje. 

FOND NA EKOFILMU

Jak jsme již informovali na str. 12, 
ve dnech 5.–11. října 2009 se v Českých 
Budějovicích, Českém Krumlově a Tře-
boni uskutečnil 35. ročník mezinárodní-
ho festivalu filmů o životním prostředí 
Ekofilm. Mezi partnery festivalu neod-
myslitelně patří i Státní fond životního 
prostředí ČR a Operační program 
Životní prostředí. 
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