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 „Když cestujete po světě, musíte 
být zaraženi tím, jak nám klasická 
krajina rychle mizí před očima. 
Týká se to Afriky, Asie i Evropy,“ 
říká k Mezinárodnímu roku 
biodiverzity ředitel 
Geologického ústavu 
Akademie věd 
Václav Cílek. STR. 14

Meteorologové získali moderní počítač, který jim umožní rychlejší předpovědi v případě nebezpečí.

Český hydrometeorologický ústav instaloval počítač NEC SX-9, který mu umožní zpřesnit 
předpovědi povodňové služby. Zároveň zvýší stupeň poznání přírodních systémů atmosféry 
a hydrosféry. Nákup počítače byl fi nancován z prostředků Operačního programu Život-
ní prostředí. STRANA 27

 Superpočítač byl zaplacen 
 z OP Životní prostředí 

Nové závazné pokyny
V lednu byly aktualizovány 
Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP. 
Upraveny byly například podka-
pitoly pro prioritní osy 2 a 3 a 7. 
Přidána byla nová podkapitola 
1.4.3 – Prohlášení o zateplova-
ných budovách. STR. 6 

Národní programy

„Obci fond poskytne až 2 100 
korun na jeden autovrak,“ říká 
v rozhovoru o nových národních 
programech vedoucí odboru 
národní programů a environ-
mentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty Karel Jech. STR 10

Energie díky kmitu 
Jednu 
z možností, 
jak učinit 
sport šetr-
nější vůči 
životnímu 
prostředí, 
skýtá obor 
zvaný 

energy-harvesting. Technologie 
energy-harvesting využívají 
k produkci elektřiny pohybů 
těla při fyzické námaze. Slouží 
k tomu buď piezoelektrické 
přístroje, využívající mechanické 
tenze, nebo zařízení k výrobě 
energie s využitím kmitavých 
pohybů. STR. 16

RPA přišla o smlouvu
Minulý měsíc byla brněnské 
společnosti Regionální poraden-
ská agentura (RPA) vypovězena 
smlouva o zabezpečování služeb 
Regionálního poradenského 
informačního místa pro prioritní 
osu 2 a 3 OPŽP na území Stře-
dočeského kraje. Porušila etiku 
poradenského místa Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
STR. 36
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Povolenky budou 
nakupovat i aerolinky
Emisní povolenky si budou muset 
od roku 2012 kupovat i letecké 
společnosti. Vyplývá to z návrhu 
novely zákona o obchodování se 
skleníkovými plyny. Novelu vy-
pracovalo Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP). „Nejde o naši 
iniciativu, ale o zapracování 
směrnice EU z 19. listopadu 2008 
do české legislativy,“ řekla mluvčí 
MŽP Petra Roubíčková. Podle 
této novely by měli být všichni 
letečtí dopravci, operující z letišť 
v Evropské unii, zařazeni do 
systému obchodování, který teď 
zahrnuje pouze velké elektrárny 
a průmyslové podniky. Zdarma 
budou aerolinky dostávat 
85 procent povolenek a zbytek si 
dokoupí v aukcích. 

NP Šumava neporušil zákon
Národní park Šumava neporušil 
podle policie při hospodaření 
v lesích a boji proti kůrovcové 
kalamitě zákon. Trestní oznámení 
kvůli údajnému ohrožení životního 
prostředí podal v polovině roku 
2008 na vedení parku a Minister-
stvo životního prostředí soudní 
znalec z oboru lesnictví Ivo Vicena. 
Prověřování trestního oznámení 
trvalo kriminalistům 1,5 roku. 
Policisté vyslechli zástupce České 
inspekce životního prostředí, MŽP 
i NP Šumava a nechali si zpra-
covat řadu znaleckých posudků 
a vědeckých analýz. Došli k závěru, 
že nebyl spáchán trestný čin. 

Příručky ke stažení

Příručky na téma odpady (PO 4) 
a příručka věnovaná větrání v míst-
nostech (PO 3 a 7) jsou k dispozici 
na webových stránkách OPŽP 
v sekci Dokumenty ke stažení. 
Využitím biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu se zabývají 
brožurky Výstavba komunálních bio-
plynových stanic s využitím BRKO 
a Příprava a výstavba kompostáren 
využívajících biologicky rozložitelné 
odpady z domácností a údržby 
městské zeleně. Příručku Nucené 
větrání s možností rekuperace 
odpadního tepla v objektech pro 
vzdělávání lze využít při rekonstruk-
ci objektů vzdělávacích zařízení.

DANIEL 
TÁCHA
šéfredaktor

Vláda v pondělí 11. 1. 2009 
schválila aktualizovaný
dokument Ministerstva 
životního prostředí pod 
názvem Strategický rámec 
udržitelného rozvoje 
České republiky. 

„Ten slouží jako zastřešující dokument 
pro všechny koncepční dokumen-
ty vypracovávané v ČR, má tedy 
nadrezortní charakter a jeho účelem 
je napomoci vzájemné provázanosti 
opatření, cílů a politik, které již mohou 
být součástí stávajících sektorových 
strategií, anebo určit problémy, které 
tyto materiály zatím neřeší,“ uvedl 
Pavel Šremer, ředitel Odboru 
politiky životního prostředí Mi-
nisterstva životního prostředí. 

Dokument stanoví vizi 
udržitelného rozvoje v České 
republice, defi nuje základní 
principy udržitelného rozvoje, 
které je nezbytné respektovat 
při tvorbě všech navazujících 
strategií a koncepčních doku-
mentů. Uplatnění cílů navrže-

ných ve strategickém rámci má 
zajistit, aby prosperita české 
společnosti stála na vzájemné 

vyváženosti 3 pilířů udržitelné-
ho rozvoje – oblasti ekonomic-
ké, sociální a environmentální. 

Schválené dotace z OPŽP překročily 48 miliard
Od přijetí prvních žádostí 
v září 2007 bylo schváleno 
celkem 3 095 projektů. 
Celková výše podpory 
z Fondu soudržnosti 
a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj dosáhla 
48,2 miliardy korun. 

Největší objem fi nančních pro-
středků náleží 306 projektům na 
zlepšení vodohospodářské infra-
struktury (výstavba a rekonstruk-
ce čistíren a kanalizace) – celková 
výše schválené dotace přesáhla 
27 miliard korun. 

Nejvíce projektů – 1 192 – 
bylo podpořeno v oblasti 
udržitelného využívání zdrojů 
energie. Celková výše podpory 
v této oblasti dosáhla 10 miliard 
korun. Z toho téměř 9,3 miliar-
dy korun zamířilo do oblasti 
výstavby a rekonstruk- ce zdrojů 
tepla a úspor energie v budovách 
mateřských a základních škol 
a v dalších veřejných budovách.

Největší díl fi nanční podpory 
se dosud podařilo získat Stře-
dočeskému kraji (6,6 miliardy), 

druhým nejúspěšnějším je Jiho-
moravský kraj s 5,8 miliardami 
korun, Moravskoslezský kraj má 
schválenou podporu ve výši 5,6 
miliardy korun.

Více než 6 miliard je již 
na účtech příjemců
Příjemci podpory získávají 
peníze z Operačního progra-
mu Životní prostředí průběžně 

Vláda schválila Strategický rámec udržitelného  rozvoje ČR

a nemusejí čekat až na ukončení 
projektu. Státní fond životního 
prostředí ČR posílá peníze i na 
dosud neproplacené faktury. 
To je pro realizátory projektů 

zejména v době fi nanční krize 
výraznou pomocí.

Do poloviny ledna 2010 
poslal SFŽP ČR na účty realizá-
torů projektů přes 6,2 miliardy 

korun. Největší částka – více než 
2,7 miliardy – byla vyplacena 
projektům realizovaným v rámci 
prioritní osy 3 – Udržitelné vyu-
žívání zdrojů energie.

Schválená výše podpory podle prioritních os

Prioritní osa – celková výše podpory

27 159 260 506 Kč

621 112 009 Kč

9 756 775 308 Kč 

4 960 348 536 Kč

294 677 824 Kč

5 045 806 633 Kč

468 294 410 Kč
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PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
PO 2 Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí
PO 3 Udržitelné využívání zdrojů energie
PO 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží
PO 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování 

environmentálních rizik
PO 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
PO 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu
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Výše podpory a celkové náklady projektů OPŽP podle krajů
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PO 1 – Společnost, člověk a zdra-
ví – se věnuje problematice pod-
mínek pro zdravý život člověka, 
vytváření harmonické společnosti 
a demografi ckému vývoji. Důraz 
je kladen na mezigenerační a ro-
dinnou soudržnost.
PO 2 – Ekonomika a inovace – 
vymezuje základní strategický 
rámec pro rozvoj ekonomiky jako 
neoddělitelného pilíře udržitel-
ného rozvoje ČR, s důrazem na 
stabilní růst znalostní a post-
industriální ekonomiky snižující 
energetickou a materiálovou 
náročnost hospodářství. 
PO 3 – Rozvoj území – vychází 
ze skutečnosti, že veškerý rozvoj 
je realizován v určitém území. 
Klíčovým prvkem pro udržitelný 
rozvoj v území je odpovědný 
přístup k územnímu plánování 

a jeho důsledné uskutečňování. 
Tím budou naplněny požadavky 
na územní soudržnost i kvalitu 
života v území. 
PO 4 – Krajina, ekosystémy 
a biodiverzita – se soustřeďuje 
na péči o krajinu jako základního 
předpokladu pro ochranu druho-
vé biodiverzity. Dotýká se nejen 
odpovědného hospodaření v ze-
mědělství a lesnictví, ale i otázek 
adaptace na změny klimatu.
PO 5 – Stabilní a bezpečná 
společnost – určuje strategický 
rámec v oblasti společenského 
uspořádání. Nastiňuje základní 
principy efektivního fungování 
státu, veřejné správy a rozvoje 
občanského sektoru. Neopomíjí 
ani připravenost na bezpečnostní 
hrozby, včetně klimatické změny 
a posilování mezinárodních vazeb.

Strategický rámec určuje 
klíčové priority a cíle udržitel-
ného rozvoje České republiky 
a klade si za cíl všechny, kdo 
připravují nebo přijímají zásadní 
rozhodnutí o naší společnosti 
s dlouhodobými dopady, infor-
movat o vzájemné propojenosti 
hospodářského, sociálního roz-
voje s rozvojem v oblasti ochrany 
a tvorby životního prostředí. 
Strategický rámec připravuje 
půdu pro celostátní zavedení 
dobré praxe strategické práce, 
která je podmíněna vytýčením 
verifi kovatelných cílů v odpoví-
dajících koncepčních a strategic-
kých dokumentech s vyčíslenými 
náklady a dopady, spolu s uvede-
ním závazných úkolů. Materiál 
zajišťuje systematické sledo-
vání situace v České republice 
z hlediska udržitelného rozvoje 
pomocí sady indikátorů, obsaže-
ných v dokumentu, a refl ektuje 
mezinárodní dokumenty (zejmé-
na obnovenou strategii Evropské 
unie pro udržitelný rozvoj 
z r. 2006).

Dokument je strukturován do pěti prioritních os: 
Výstavba komunálních  
bioplynových stanic s využitím BRKO

Prunéřov posoudí 
mezinárodní tým 
Ministr životního prostředí 
Jan Dusík rozhodl o dalším 
postupu svého úřadu při posu-
zování vlivů na životní prostře-
dí záměru společnosti ČEZ 
„Komplexní obnova elektrárny 
Prunéřov II 3 x 250 MWe“. Pru-
néřov je v současnosti největším 
zdrojem emisí oxidu uhličitého 
v České republice.

„Po důkladném prostudování 
veškeré dokumentace záměru jsem 
dospěl k rozhodnutí předložit záměr 
k nezávislému mezinárodnímu posou-
zení. Spornou otázkou totiž zůstává, 
jaké účinnosti výroby elektřiny lze 
v Prunéřově dosáhnout, zda navržená 
technologie odpovídá parametrům 
nejlepší dostupné techniky (BAT). Me-
zinárodní posouzení rovněž vyhodnotí, 
zda proces EIA představoval řádné 
posouzení celého projektu. Tento postup 
jsem navrhl premiérovi, který s ním 
souhlasil,“ uvedl Dusík.

MŽP posuzuje záměr od 
června 2008, kdy obdrželo od 
oznamovatele (ČEZ) jeho ozná-

mení. Elektrárna by pak měla 
být v provozu 25 let. Oznamova-
tel navrhl řešení záměru v proce-
su EIA jako jednovariantní s tím, 
že jinou variantu nepředložil ani 
na základě dodatečné výzvy ke 
zpracování takové varianty, která 
by odpovídala nejlepším dostup-
ným technikám (BAT). 

„Věřím, že posouzení nezávislým 
mezinárodním týmem pomůže objekti-
vitě celého procesu. K tomuto postupu 
mne vede několik skutečností: především 
význam projektu ve vztahu k produkci 
emisí CO

2
 a nejednoznačnost ve výkladu 

závaznosti aplikace BAT,“ vysvětlil 
Dusík.

O zpracovateli a časovém vy-
mezení nezávislého mezinárodní-
ho posouzení bude Ministerstvo 
životního prostředí informovat, 
jakmile bude dokončeno zadání 
studie a podepsána smlouva se 
zpracovatelem. Pro zajištění plné 
nezávislosti bude posouzení za-
dáno přímo ministerstvem, nikoli 
oznamovatelem. 

Vážení čtenáři,
letošní rok vyhlásila Orga-
nizace spojených národů 
Mezinárodním rokem biodi-
verzity. Komentáře k tématu 

nám poskytli 
ministr život-
ního prostředí 
Jan Dusík 
a respektova-
ný ekologický 
novinář Čest-
mír Klos. 
Biodiverzitu 
zmiňujeme 
také v roz-

hovoru s ředitelem Geolo-
gického ústavu Akademie 
věd Václavem Cílkem, ale 
i v článku o chování irské fi r-
my Translink, která za starost 
o rozmanitost druhů získala 
prestižní ocenění. 
Věnujeme se například 
i aktualizovaným závazným 
pokynům pro žadatele v rámci 
prioritních os 2 a 3, které byly 
schváleny koncem ledna. 
Bez zajímavosti není ani 
rozhovor o nových národních 
programech s Karlem Jechem, 
vedoucím Odboru národních 
programů a environmen-
tálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty SFŽP ČR. Mimo jiné 
v něm na adresu jedné obce 
říká, že fond nevyplácí podpo-
ru do druhého dne v malých, 
použitých a neoznačených 
bankovkách v hotovosti… 
Máme pro vás i reportáž 
z Plzeňského kraje, kde budují 
moderní sběrné dvory jako 
na běžícím pásu a kde podle 
tamních starostů prý obyvate-
lé stále ještě jezdí do Německa 
na takzvané „hromádky“ 
sbírat haraburdí, o němž si 
myslí, že jim ještě poslouží, 
aby nakonec zjistili, že jim 
k ničemu nebude. 
Doporučuji také článek kolegy 
Miroslava Košťála, který zjiš-
ťoval, jak učinit sport šetrnější 
vůči životnímu prostředí pro-
střednictvím oboru zvaného 
„energy-harvesting“, což 
v překladu doslova znamená 
sklizeň a sběr energie. 
Přeji vám pěkné čtení a na 
závěr připomenu, že přesně 
v duchu letošního Meziná-
rodního roku biodiverzity 
je i naším cílem připravovat 
Prioritu co nejrozmanitější, 
proto vítáme jakoukoli formu 
spolupráce na jejím obsahu 
od vás, našich čtenářů. 
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KOMENTÁŘEMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Za pestrou budoucnost

JAN DUSÍK
ministr životního prostředí 

ČESTMÍR KLOS

redaktor časopisu Euro

Rok 2010 byl vyhlášen Mezinárodním rokem 
biodiverzity. Pro zachování druhové pestrosti 
živočichů, rostlin a především jejich přirozeného 
prostředí najdeme nejméně dva zásadní důvody: 
etický a ekologický. První vychází z přesvědčení, 
že by člověk měl zachovat základní právo na 
existenci a nerušený vývoj všem ostatním živým 
organismům, které s ním obývají planetu – když 
ne všude, tedy alespoň na k tomu vybraných 
a chráněných plochách. Jde tedy o ochranu pří-
rody pro její vnitřní hodnoty – pro ni samu. Dru-
hý vychází z potřeby zachovat nerušený evoluční 
vývoj proto, abychom vůbec věděli, jak přírodní, 
člověkem přímo neovlivňované ekosystémy 
vypadají a jak se vlivem prostředí proměňují. 
Proto, abychom se na takových plochách mohli 
učit a poznatky uplatňovat při hospodaření se 
zbylou částí přírody a krajiny. Ztráta rozmanitos-
ti přírody neznamená jen ochuzení současných 
a budoucích generací o cenné přírodní bohat-
ství, ale škoda vzniká také ve smyslu ekonomic-
kém, sociálním a kulturním. 

Nejdramatičtější pokles pestrosti přírody pro-
bíhá v některých rozvojových zemích, zejména 
v oblasti tropického pásma. Příčiny jsou všude 
na světě stejné. Jsou jimi zejména narušování 
a destrukce přirozeného prostředí, klimatická 
změna a také šíření invazních druhů. V pod-
mínkách střední Evropy krajinu poznamenávají 
především urbanizace, fragmentace a unifi kace. 
Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se 
krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje 
prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. 
Vybetonovaná krajina hůře odolává přívalovým 

dešťům a zvyšuje riziko povodní. A v neposlední 
řadě se krajina sjednocuje, ubývá pestrosti a růz-
norodosti. Mizí řada rostlin a živočichů – od 
jedle bělokoré a velkých šelem po denní motýly, 
kterých například na území České republiky vy-
hynulo na jedenáct procent a jejichž další druhy 
postupně mizejí kvůli necitlivému hospodaření. 

Nejkvalitnější ochranu přírodního bohatství 
v jeho nezměněné podobě poskytují národní 
parky. Právně tam můžeme obdivovat přiroze-
né procesy přírody: lesy s prastarými stromy, 
padlými kmeny, nespoutané potoky a řeky, jež 
si samy hledají cestu a mění koryta. Neméně 

důležitá je však i ochrana zemědělské krajiny 
a půdy. Překotnému zastavování krajiny může 
zamezit novela zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, která podpoří využívání starších 
zemědělských a průmyslových území v urbani-
zované zástavbě. Ta právě teď čeká na projedná-
ní poslaneckou sněmovnou. 

Ochranou druhové rozmanitosti se zabývá 
i Operační program Životní prostředí. Kvalitní 
projekty v prioritní ose 6 pomáhají zachránit 
poslední ostrůvky divoké přírody, vytvářet rybí 
přechody, likvidovat invazní druhy.

Na příčiny vymírání rostlin a živo-
čichů má Mezinárodní rok biodiver-
zity upozornit a zároveň se je pokusit 
zastavit, či alespoň zpomalit. Koordi-

naci aktivit v České republice bude zajišťovat Mi-
nisterstvo životního prostředí. Pro každý měsíc 
jsou vybrány dva druhy, jeden živočišný a jeden 
rostlinný, vázané na určitý biotop. V lednu jsou 
jimi rys ostrovid a hřib královský. Cílem je uká-
zat rozmanitost biotopů v ČR a na ně vázanou 
rozmanitost druhů živočichů a rostlin a ukázat 
problémy, kterým jsou tyto vystaveny. Zároveň 
bude každý měsíc věnován jedné mezinárod-
ní úmluvě. Pro leden byla zvolena Evropská 
úmluva o krajině. Mottem informační kampaně 
je heslo „Pro pestrou přírodu, pro budoucnost“. 
Doufám, že vás zaujme.

Krajinu poznamenávají především 
urbanizace, fragmentace a unifi kace.

Povinnost ohlašovat údaje do integrovaného registru znečišťování (IRZ) 
se může týkat i vaší provozovny.

Zda vám povinnost vzniká, zjistíte podle následujícího postupu:

Krok 1
Zjistěte, zda z vaší provozovny:
 unikají znečišťující látky - podle přílohy II nařízení o E-PRTR 

nebo podle přílohy I nařízení vlády č. 145/2008 Sb., nebo
 jsou přenášeny znečišťující látky v odpadních vodách mimo 

provozovnu podle přílohy II nařízení o E-PRTR, nebo
 jsou přenášeny znečišťující látky v odpadech mimo provozovnu 

podle přílohy II nařízení vlády č. 145/2008 Sb., nebo
 jsou přenášeny odpady mimo provozovnu podle čl. 5 nařízení 

o E-PRTR. 

Krok 2
Zjistěte, zda:
 množství látky (látek) v únicích nebo přenosech mimo 

provozovnu přesahuje stanovené ohlašovací prahy uvedené 
v jednotlivých právních předpisech,

 množství  odpadů (s rozlišením ostatních a nebezpečných) 
přenášených mimo provozovnu přesahuje stanovené 
ohlašovací prahy (2 t u nebezpečného odpadu a 2 000 t 
u ostatních odpadů ročně).

Krok 3
Za provozovnu je povinnost ohlásit údaje do IRZ. 

Krok 4
Vyplňte elektronický formulář pro ohlašování do IRZ pravdivými 
a úplnými údaji o únicích/přenosech všech látek nebo 
přenosech odpadů, u kterých došlo k překročení 
ohlašovacího prahu.

Krok 5
Vyplněný elektronický formulář zašlete prostřednictvím integrované-
ho systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31. 3. 2010.

Více informací k IRZ naleznete na stránkách www.irz.cz.
Dotaz k IRZ můžete položit prostřednictvím služby helpdesk IRZ –
 irz.info@cenia.cz 

IRZ je  podle  zákona č. 25/2008 Sb. veřejně přístupný informační 
systém úniků a přenosů znečišťujících látek, který vede Ministerstvo 
životního prostředí. IRZ pro MŽP provozuje CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí.

Ohlašování do IRZ 
se provozovny 
za rok 2009 netýká.

Ohlašovací povinnost 
do integrovaného registru 
znečišťování za rok 2009

INTEGROVANÝ
REGISTR
ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
http://www.irz.cz
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Ohlašování do IRZ 
se provozovny 
za rok 2009 netýká.
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Minulý měsíc 
se ve španěl-
ské Seville 
uskutečnilo 
neformální 
zasedání 
ministrů 
životního 
prostředí Ev-
ropské unie. 
Delegaci ČR 
vedl ministr 

životního prostředí Jan Du-
sík. Hlavním bodem jednání 
ministrů bylo zhodnocení 
výstupu klimatické konferen-
ce v Kodani z prosince 2009. 
Přestože ministři označili vý-
sledek jednání v Kodani jako 
neúspěch, shodli se na tom, 
že je nutné stavět na obsahu 
Kodaňské dohody a připra-
vit strategii mezinárodních 
jednání, která by měla zajistit 
schválení závazné mezinárod-
ní dohody o ochraně klimatu 
na konferenci v Mexiku na 
konci roku 2010. 

„Je třeba, aby se EU více než 
dosud zaměřila na komunikaci a vy-
jednávání se strategickými partnery, 
aby mohla být v prosinci tohoto roku 
v Mexiku přijata právně závazná 
dohoda o snižování emisí skleníko-
vých plynů. K obnovení důvěry mezi-
národního společenství je třeba využít 
všech plánovaných mezinárodních 
setkání.,“ říká ministr životní-
ho prostředí Jan Dusík.

Podle španělského před-
sednictví z diskuse ministrů 
jasně vyplývá, že pro budoucí 
postup Evropské unie je urču-
jící přechod k nízkouhlíkové 
ekonomice a rozvoj zelené 
ekonomiky, k čemuž je hledá-
ní cesty z ekonomické krize 
dobrou příležitostí. Ministři 
se shodli na významu zapoje-
ní průmyslu, nezastupitelné 
roli nevládních organizací, 
ale i potřebě komunikace 
s veřejností. 

Důležitým bodem jednání 
byla diskuse k naplnění 
závazku vzešlého ze závěrů 
kodaňské konference (Co-
penhagen Accord), a to do 
31. ledna 2010 zaslat sekreta-
riátu úmluvy OSN závazek 
snížení emisí skleníkových 
plynů za EU jako celek; tento 
závazek ve výši třicetipro-
centního snížení emisí za 
podmínky sjednání ambicióz-
ní závazné klimatické dohody 
zůstává nadále v platnosti. 

PETRA 
ROUBÍČKOVÁ
tisková mluvčí 

MŽP

Ministři o EU

Biodiverzita utápěná ve výčitkách svědomí

Když politici a úředníci plánují cíle v přiroze-
ném chování přírody, nemůže to skončit jinak 
než fi askem. A to se právě stalo. Koho napadlo, 
že se za pouhých osm let podaří přibrzdit celo-
světovou honbu za konzumem, omezit tím ne-
gativní lidské činnosti poškozující biologickou 
rozmanitost a zároveň zaznamenat příznivou 
odezvu paní Přírody, musel se pomátnout na 
rozumu. Nicméně v roce 2002 ta boží naivita 
posedla jak zástupce členských zemí Úmluvy 
o biologické rozmanitosti, tak účastníky světo-
vého summitu v Johannesburgu. A stanovili si 
cíl 2010 – do letoška dosáhnout významného 
zpomalení úbytku biodiverzity. K dovršení 
bezbřehé formálnosti takového kroku Valné 
hromady OSN v roce 2006 dodatečně zařadilo 
cíl 2010 mezi rozvojové cíle tisíciletí. 

Stalo se, co si každý soudný člověk mohl 
spočítat – úbytek biodiverzity se nejen 
nezastavil, nejen nepřibrzdil, ale rozjel se do 
nečekaných rozměrů. Příroda se nehodlá řídit 
tlacháním politiků. Možná kvůli výčitkám 
svědomí, ale nejspíš proto, aby nebyl vidět 
kabát z ostudy, vyhlásila Valná hromada OSN 
letošní rok Mezinárodním rokem biodiverzity. 

Stav biodiverzity je skutečně tristní: na 
světě z posledních sil živoří 17 000 druhů bez-
prostředně ohrožených vyhynutím. Hrozí, že 
se naše děti už nikdy neshledají s 37 procenty 
druhů ryb, 31 procentem plazů a 30 procenty 
obojživelníků. U rostlinstva je to ještě drs-
nější – ohroženy jsou tři čtvrtiny všech druhů 
vyšších rostlin. 

Ale ani v Česku nejsme za vodou. Celá tře-
tina u nás žijících druhů je ohrožena, z vyšších 
cévnatých rostlin dokonce polovina. Z 267 
ohrožených druhů v roce 1979 se do roku 2000 

jejich počet zvýšil na 476. A dnes je určitě zase 
o kus vyšší! Už u nás vyhynuly některé druhy 
orchidejí a různé druhy plevelů. Z naší krajiny 
vymizelo 19 druhů motýlů a dalších 88 druhů 
je ohroženo – to je celá polovina všech druhů 
motýlů, kteří u nás dosud žijí. U plazů a oboj-
živelníků to má spočítáno 50 procent druhů, 
Červený seznam ČR vypočítává 52 procent 
ohrožených ptáků. 

Soustředit se pouze na druhy by bylo 
zavádějící. Nejčastější příčinou snižování 
biodiverzity je rozpad, ničení a úbytek 
původního prostředí. A v tom má skoro 
vždycky prsty člověk. Vysouší mokřady 
a s nimi zmizí mokřadní vegetace i vodní 

a bahenní živočichové. Práškuje pole a spolu 
s takzvanými škůdci se vytratí všechen hmyz. 
Kdysi obtížné plevely jsou teď velice vzác-
nými rostlinami. Při velice výkonné a těžké 
zemědělské a lesní technice postupuje útok 
na biodiverzitu stále razantněji. Zorat louku 
znamená navždy zničit niky orchidejí či 
bledulí. Vysadit smrky na místo druhově 
pestrého lesa, navíc někde v nížině, je profes-
ní lesnický zločin, který se navzdory novodo-
bému poznání stále dokolečka opakuje. Les 
s nepatřičnou výsadbou druhově chudne. 

Včetně hub.
Švýcarští mykologové učinili 

pokus – na bohatém nalezišti hub 
si vybudovali povalové chodníčky, 
aby nesešlapávali půdu a chodili 

sbírat jen plodnice. Po několika letech se pře-
svědčili, že citlivé houbaření houbám nevadí. 
Ale běda, poničí-li se podhoubí. Stačí rozrýt 
půdu a je zle. Škodnou v houbařském lese 
jsou tedy „kopečkáři“, kteří vydlabávají ještě 
nevyvinuté plodnice. Každý máme někde 
nějaký hřích vůči biodiverzitě a měli bychom 
zpytovat svědomí.

Náprava není lehká a je pouze v rukou 
přírody. Odstraníme-li příčiny poškození, ne-
musí to stačit. Kdysi velmi početnou populaci 
kulíka hnědého v krkonošské tundře předchozí 
generace postupně snědly. Teď je území skoro 
padesát let pod nejpřísnější ochranou, ale k vi-
dění jsou tu občas jen jeden dva páry.

Nejčastější příčinou snižování 
biodiverzity je rozpad, ničení a úbytek 
původního prostředí.
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Nové závazné pokyny pro  zateplování budov
Aktualizované závazné poky-
ny platí od 1. února, a to již 
v rámci aktuální XVI. výzvy 
Operačního programu Životní 
prostředí. 

„Nejde o nové pokyny, ale o zpřesně-
ní těch stávajících, které vycházejí vstříc 
předkladatelům projektů. Umožní jim 
snadnější definování výše způsobilých 
výdajů, zároveň dávají i větší šanci na 
získání více bodů, které mohou sehrát 
významnou úlohu při posuzování jejich 
žádosti,“ říká vedoucí oddělení 
II, odboru ochrany ovzduší 
a obnovitelných zdrojů energie 
Bohdan Polak. 

V rámci nových závazných 
pokynů pro žadatele byla upra-
vena podkapitola 1.4 – Upřesně-
ní povinných dokladů k žádosti 
pro prioritní osu 2 (zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emi-
sí) a prioritní osu 3 (udržitelné 
využívání zdrojů energie). 

Nové prohlášení 
Tou nejdůležitější změnou však 
bylo přidání podkapitoly 1.4.3, 
která zavádí nový formulář, 
takzvané prohlášení o zateplova-
ných plochách, jež se tak stává 
povinnou přílohou žádosti v rám-
ci prioritních os 2 a 3, podoblasti 
2.1.1, respektive 3.2.1 při realizaci 
zlepšení tepelně technických 
vlastností obálky budov. 

„Jde o to, že v případě projektů 
na zateplení budov nám v žádostech 
mnohokrát scházela přesná metráž 

zateplované plochy. Žadatelé ji často 
určovali podle energetického auditu, 
respektive dle protokolu k energetickému 
štítku obálky budovy, místo z projektové 
dokumentace, která je v tomto ohledu 
přesnější,“ vysvětluje Polak. 

Podle něj pak projektoví ma-
nažeři SFŽP ČR museli složitě 
zjišťovat metráž zateplované 
plochy budov u žadatelů, kteří 
však ne vždy byli schopni přes-
né informace poskytnout. 

„Nastával tím problém s hodno-
cením projektů, protože specifikace 
a celková metráž zateplení ovlivňuje 
přesnou výši způsobilých výdajů, 
vstupuje jako parametr do hodnocení 

Koncem ledna byly 
Státním fondem životního 
prostředí ČR schváleny 
aktualizované Závazné 
pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory 
v Operačním programu 
Životní prostředí (OPŽP). 
Upřesnění pokynů se 
týká zejména projektů 
na zateplování budov 
a dalších úspor energií 
v rámci zateplování.  

a následně je vedena jako závazný 
monitorovací ukazatel. Prochází tedy 
celým projektem, a pokud není přesně 
uvedena, může výrazně snížit šanci 
projektu na úspěch,“ dodává Polak. 

Nově vytvořené prohlášení 
o zateplovaných plochách tyto 
problémy odstraňuje, protože 
žadatel jej musí vypracovat 
a podepsat společně s pro-
jektantem, který má přesnou 
znalost o specifi kaci a metráži 
zateplované obálky budovy. 

Více bodů
V rámci zateplování budov 
však nedošlo pouze k přidání 
podkapitoly 1.4.3, která do hod-
notících kritérií zavádí nový, 
výše uvedený formulář. 
Vytvořena byla ještě 
jedna nová podkapitola 
1.5, takzvaný postup 
pro zohledňování úspor 
energie a emisí z opatře-
ní, která byla provedena 
bez podpory veřejných 
zdrojů v prioritních 
osách 2 a 3. 

„V tomto ohledu jde zejména 
o to, že žadatel, který vedle zateplení 
obálky budovy provede ještě další 
úpravy vedoucí k úsporám energie, 
může v hodnocení projektu získat body 
navíc, takže jeho projekt má větší šanci 
na úspěch, než kdyby zateploval pouze 
obálku budovy. Již dříve jsme tyto 
vedlejší kroky v projektu mohli zohled-
nit, ale žadatelé neměli přesný návod, 
jak v těchto případech postupovat,“ 
vysvětluje Bohdan Polak. 

Tato nová podkapitola 
však také klade podmínky, 
za kterých mohou být při 
bodovém hodnocení úspory 

energie a emisí započítány do 
celkového hodnocení projektu. 
Doslova uvádí: „V implemen-
tačním dokumentu je u vybraných 
podoblastí podpory u prioritních os 2 
a 3 uvedeno, že při bodovém hodnocení 
mohou být započítány i úspory (energie 
a emisí) ze souvisejících opatření (ener-
getických nebo přispívajících ke snížení 
imisní zátěže) provedených žadatelem 
bez podpory veřejných zdrojů.“

„Tento postup však lze uplatnit jen 
na základě splnění určitých podmí-
nek,“ vysvětluje Bohdan Polak. 

První podmínkou je, že 
zohledňované opatření, včetně 
vyčíslených úspor, musí být na-
vrženo v energetickém auditu, 
nebo v odborném posudku. 

Druhou podmínkou je, že 
zohledňované opatření musí 
být zrealizováno nejdříve po 
vypracování energetického au-
ditu, anebo odborného posud-
ku, ne však dříve než rok před 
podáním žádosti a nejpozději 
do doby dokončení realizace 
opatření, na které je poskytová-
na podpora v rámci relevantní 
žádosti. Poslední podmínkou 
pak je, že příjemce podpory 
musí do termínu závěrečného 
vyhodnocení akce doložit po-
tvrzení energetického auditora 
(případně zpracovatele odbor-

ného posudku) o provedení 
všech navrhovaných opatření 
zohledněných ve vykazovaných 
úsporách uvedených v žádosti. 

„Tyto nové podmínky žadatelům 
o podporu umožňují nastavit celý 
projekt komplexněji, a tedy mít i větší 
jistotu, že jejich projekt na zateplení 
obálky budovy bude schválen,“ říká 
Polak. 

Poslední změna
V rámci aktualizace závazných 
pokynů došlo ještě k jedné 
změně, která se tolik nedotýká 
samotných žadatelů, jako spíše 
usnadnění administrace jejich 
projektů pracovníky Státního 
fondu životního prostředí České 

republiky. V souvislos-
ti se zjednodušením 
administrace žádosti 
o platbu došlo ke 
změnám v podkapi-
tolách 6.2, 6.3 a 6.4 
a v příloze č. 1. Některé 
kompetence související 
s žádostí o platbu (for-
mulář F1) tak přešly na 

fi nančního manažera. Rovněž 
byla zrušena povinná příloha 
žádosti o platbu pod názvem 
Stav fakturace po objektech.

Operační program Život-
ní prostředí nabízí v letech 
2007–2013 z evropských fondů 
(konkrétně Fondu soudržnosti 
a Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj) přes pět miliard 
euro. Objemem fi nancí – 18,4 %
všech prostředků určených 
z fondů Evropské unie pro 
Českou republiku – se jedná 
o druhý největší český operační 
program.

„Nové podmínky žadatelům o pod-
poru umožňují nastavit celý projekt 
komplexněji, a tedy mít i větší jistotu, 
že jejich projekt na zateplení obálky 
budovy bude schválen,“ říká Polak. 

ECHO

CENIA vede v Praze
V rámci 
Operačního 
programu Ži-
votní prostře-
dí (OPŽP) 

byla dosud schválena dotace 
pro 63 pražských projektů za 
1,55 miliardy korun. Největším 
pražským projektem je plán 
České informační agentury 
životního prostředí (CENIA) na 
zřízení celorepublikového infor-
mačního systému o znečištění 
životního prostředí. Celková 
schválená dotace je 200 milio-
nů korun, přičemž agentura 
zaplatí z vlastních zdrojů 
22 milionů korun. Hlavním 
uživatelem nového celostátního 
informačního systému o znečiš-
tění životního prostředí budou 
orgány a instituce státní správy, 
ale přístup k němu bude mít 
i veřejnost. 

Jesenický kamzík
Bezmála 13 tisíc lidí podepsalo 
petici za záchranu populace 
kamzíka horského v Jeseníkách. 
Důvodem je stále se snižující 
populace kamzičí zvěře a fakt, 
že o likvidaci kamzíků dokonce 
hovoří i plán péče chráněné 
krajinné oblasti Jeseníky. „To je 
bomba, se kterou jsme naprosto 
nepočítali,“ netají nadšení nad 
počtem podpisů předseda pe-
tičního výboru Zdeněk Pavlíček. 
Ministerstvo životního prostředí 
se však domnívá, že petice 
vznikla z nepochopení zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 
Kamzíci horští byli v Jeseníkách 
vysazeni v únoru 1913. 

Vysočina hlásí 15 bioplynek 
Na Vysočině už funguje patnáct 
bioplynových stanic, větší část 
stojí v zemědělských podnicích. 
Zařízení, která vyrábějí z plodin 
a živočišných zbytků elektřinu 
a teplo, by měla v kraji rychle 
přibývat, a to i díky dotacím. Jen 
ve druhém pololetí minulého 
roku posuzoval krajský odbor 
životního prostředí 19 tako-
vých záměrů. Zemědělci jsou 
podle pozorovatelů se stanicemi 
spokojeni. Příjmy za energie jim 
vyrovnávaly loňský propad cen 
u mléka, obilí a další produkce. 
Bioplynové stanice, které stojí 
desítky milionů korun, farmáři 
budují s podporou dotací. Podle 
statistik se před třemi lety vý-
robou energie z obnovitelných 
zdrojů na Vysočině zabývaly jen 
dva zemědělské podniky.

ECHO

MŽP posoudí novou dráhu 
Společnost Letiště Praha požáda-
la Ministerstvo životního prostředí 
o nové posouzení vlivu výstavby 
nové ranveje na ruzyňském letišti 
na životní prostředí (EIA). Na 
konečné stanovisko ministerstva 
ke studii EIA si bude muset správa 
letiště počkat minimálně sedm 
měsíců. „Počítáme s tím, že popr-
vé by se na stavbě nové ranveje 
mohlo kopnout v roce 2012,“ 
uvedla mluvčí letiště Michaela 
Lagronová. S uvedením paralelní 
dráhy do provozu se uvažuje 
v roce 2014.  

Solární elektrárna Přelouč

Společnost ČEZ Obnovitelné 
zdroje zprovoznila v rámci 
rekonstrukce střechy na malé 
vodní elektrárně v Přelouči novou 
solární elektrárnu. Na jednom 
místě zde zařízení skupiny ČEZ 
vyrábí elektrickou energii ze dvou 
obnovitelných zdrojů. Instalace 
solární elektrárny byla součástí 
rekonstrukce plochých střech nad 
rozvodnou a strojovnou vodní 
elektrárny v Přelouči. „Byl použit 
systém tenkovrstvých solárních 
článků integrovaných do hydroi-
zolační fólie na střeše elektrárny,“ 
říká Libor Kičmer, jednatel spo-
lečnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. 
Fotovoltaický systém pokrývá 
celkem 600 m2 a jeho instalovaný 
výkon činí 20,8 kWp.

Skleníkové emise: 
pokles až o 40 % 
Podle názoru Ministerstva životní-
ho prostředí v rámci aktualizova-
ného návrhu Politiky ochrany 
klimatu ČR má ČR možnost snižo-
vat emise skleníkových plynů 
o 28 milionů tun ročně. Do roku 
2020 tedy o jednu pětinu ve srov-
nání s rokem 2005. Podle propoč-
tů nezávislého expertního týmu, 
který pro MŽP Politiku ochrany 
klimatu zpracovával, je dosažení 
tohoto cíle možné při realizaci 
řady opatření, a to bez výstavby 
nového jaderného zdroje. Návrh 
Politiky ochrany klimatu obsahuje 
ucelený popis současného stavu 
a předestírá možnosti, které při 
snižování skleníkových emisí mají 
nejenom stát, ale i obce, kraje 
a občané. 

Zateplení budovy 
základní školy Hrádek 
u Rokycan.
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Ničivé následky povodní v letech 
1997, 2002, 2006 a 2009, které si 
vyžádaly ztráty na lidských živo-
tech a způsobily obrovské škody 
na zdraví i majetku, ukázaly 
nutnost budování komplexního 
systému ochrany před povodně-
mi a integrovaného záchranného 
systému České republiky. Jednou 
z klíčových součástí těchto systé-
mů je předpovědní povodňová 
služba Českého hydrometeorolo-
gického ústavu (ČHMÚ).

Nový superpočítačový 
systém umožní realizovat 
pokrok klíčových 
předpovědních aplikací
Dodávku, implementaci a servis 
superpočítače realizuje spo-
lečnost Bull v rámci projektu 
3MP – Modernizace systému 
měření, modelování a předpo-
vědí povodňové služby České 
republiky. Hlavní součástí první 
fáze dodávky systému je v dnešní 
době nejvýkonnější vektorový 
superpočítač. 

Projekt je spolufi nancován 
z evropských fondů v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí. „Těší nás, že jsme i my 
přispěli k tomu, aby Český hydrometeo-
rologický ústav získal techniku, která mu 

umožní předpovídat hrozící nebezpečí 
například povodní rychleji, než bylo 
doposud zvykem,“ uvedla Lenka 
Brandtová, mluvčí Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky, administrátora OPŽP. 

Superpočítač
NEC SX-9 se špičkovým vý-
konem 1,6 terafl ops a jedním 
terabytem operační paměti je 
doplněný o dva podpůrné ser-
very NEC Express 5800R140a-4 
4-socket Enterprise Server 
a o globální diskové pole NEC 
gStorageFS s kapacitou přesahu-
jící 100 terabytů. Po dokončení 
migrace meteorologických apli-
kací na nový systém budou jeho 
početní výkon a operační paměť 
zdvojnásobeny.

„S novým superpočítačem budeme 
moci zdvojnásobit rozlišení modelu 
ALADIN a také využít jeho novou verzi, 
která explicitně modeluje velké srážkové 
systémy a zároveň konzistentně paramet-
rizuje srážkové systémy prostorově malých 
měřítek, jako jsou například bouřky. 
Zdokonalení provozní verze předpo-
vědního modelu ALADIN nám umožní 
kvalitnější zabezpečení systému včasného 
varování a tím posílení preventivní složky 
ochrany zdraví a majetku obyvatel České 
republiky,“ uvedla vedoucí odděle-
ní numerické předpovědi počasí 
z ČHMÚ Radmila Brožková.

Počítač instalovala společnost 
Bull, která je dceřinou společnos-
tí technologické a konzultační 
společnosti Groupe Bull se sídlem 
ve Francii. Na českém trhu působí 
společnost Bull od roku 1993, 
zaměřuje se tu především na 
poskytování řešení pro fl exibil-
ní a bezpečnou infrastrukturu 
v oblasti informačních technologií 
a High Performance Computing.

Společnost NEC Corpora-
tion (www.nec.com) je jedním 
z nejvýznamnějších světových 
poskytovatelů internetu, široko-
pásmových datových sítí a de-
dikovaných řešení pro podniky 
a byznys. NEC dodává řešení na 
míru v oblasti počítačů, síťových 
technologií a elektronických 
výrobků kombinací své technic-
ké síly v oboru informačních 
technologií, datových sítí a vý-
voje a výroby polovodičů NEC 
Electronics Corporation. „Jsem 
velice rád, že naše společnost může svou 
činností přispět tak významnému oboru, 
jako je meteorologie, která má dopad 
na všechny obyvatele České republiky,“ 
uvedl generální ředitel společnos-
ti Bull Josef Havaš.

ALADIN
Český hydrometeorologický 
ústav je zakládajícím členem 
konsorcia ALADIN s partnery 
jako Météo-France. Konsorcium 
v současnosti sdružuje šestnáct 
zemí a je evropským projektem 
pro vývoj numerických modelů 
předpovědi počasí. ČHMÚ se 
tak dlouhodobě podílí na vědec-
kém a technickém vývoji modelu 
ALADIN. Provozní aplikace 
tohoto modelu pro středoevrop-
ský region a národní území je 
realizována v ČHMÚ nepřetržitě 
od roku 1998 a stala se klíčovou 
složkou předpovědní povodňové 
a výstražné služby. Výkonný po-
čítač umožní ČHMÚ pokračovat 
v dalším vývoji ambiciózních bu-
doucích verzí modelu ALADIN 
a prohlubovat spolupráci v mo-
delování atmosféry a numerické 
předpovědi počasí s meteoro-
logickými službami středoevrop-
ského regionu.

Výkonný superpočítač byl nainstalován
Český hydrometeorologický 
ústav za pomoci společnosti 
Bull dokončil instalaci 
superpočítače NEC SX-9, 
který ústavu umožní 
zpřesnit předpovědi 
povodňové služby. Zároveň 
zvýší stupeň poznání 
přírodních systémů 
atmosféry a hydrosféry. 
Nákup počítače, jehož cena 
se pohybuje kolem 
sta milionů korun, byl 
fi nancován z prostředků 
Operačního programu 
Životní prostředí.

Revolvingový 
fond MŽP vznikl 
před třemi lety 
podpisem dohody 
mezi Minister-
stvem životního 
prostředí a Evrop-
skou komisí, která 
se – s výjimkou 
monitoringu – 
vzdala všech práv 
a povinností k bý-

valým revolvingovým fondům 
PHARE, včetně jejich vlastnictví. 
Ministerstvo životního prostředí 
se podpisem této dohody stalo 
správcem fondu (věcně příslušným 
odborem je odbor fondů EU) a je 
odpovědno za jeho další využití, 
které se řídí aktualizovanou směr-
nicí č. 4/2009. 

Prostřednictvím grantů
Finanční prostředky z tohoto 
fondu jsou poskytovány převážně 
formou grantu na spolufi nancová-
ní projektů pro rozvoj místní Agen-
dy 21 a na fi nancování projektů 
zaměřených na podporu udrži-
telného rozvoje. Během tříletého 
trvání fondu byly podpořeny desít-
ky projektů na podporu zavádění 
místních Agend 21 a na prokazatel-
ný kvalitativní posun v tomto pro-
cesu, sledování a vyhodnocování 
indikátorů udržitelného rozvoje na 
místní úrovni, komunitní a expertní 
plánování v kvalitě místních Agend 
21 nebo realizace akcí a kampaní 
pro veřejnost. 

Zároveň jsou podporována 
další opatření a aktivity směrem 
k udržitelnému rozvoji a modelové 
projekty pro udržitelný rozvoj, kte-
ré řeší ochranu životního prostředí 
a současně přispívají k sociálnímu 
a ekonomickému rozvoji obcí 
a regionů.

Jak žádat?
Finanční pomoc se vztahuje pouze 
na projekty realizované na území 
České republiky a doba jejich 
realizace nesmí překročit dva roky. 
Celkové náklady na jeden projekt 
v případě projektů místní Agendy 
21 nesmí přesáhnout dva miliony 
korun a grant může být poskytnut 
až do výše 90 % celkových uznatel-
ných nákladů. Zásadní podmínkou 
pro udělení grantu je závazek 
žadatele postoupit během trvání 
realizace projektu v rámci kategorií 

místní Agendy 21. Oprávněnými 
žadateli jsou obce, mikroregiony 
a kraje. Na projekty udržitelného 
rozvoje je poskytována dotace až 
do výše 3 milionů korun a 100 % 
celkových uznatelných nákladů. 

U tohoto typu projektu je 
žadatel povinen doložit prohlášení 
příslušného odboru Ministerstva 
životního prostředí o podpoře 
projektu a jeho souladu s priorita-
mi ministerstva. Mezi oprávněné 
žadatele patří státní příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné 
instituce a organizační složky státu 
v oblasti ochrany životního prostře-
dí a udržitelného rozvoje a nestátní 
neziskové organizace. Finanční 
pomoc se poskytuje podle smlouvy 

o poskytnutí grantu a o její výši 
a formě rozhoduje ministr životní-
ho prostředí na základě doporučení 
hodnotící komise. 

V minulých letech byly vyhlá-
šeny tři výzvy na spolufi nancování 
projektů pro rozvoj místní Agendy 
21, v rámci kterých bylo přijato 
86 žádostí za více než 61 milionů 
korun. V procesu hodnocení uspěly 
33 projekty, mezi které se rozdělila 
částka přesahující 26 milionů korun. 
Na realizaci projektů zaměřených 
na propagaci a technickou podporu 
udržitelného rozvoje byly vyhlášeny 
dvě výzvy a přijato 15 žádostí, ze 
kterých pouze dvě nebyly doporuče-
ny k udělení grantu. Mezi úspěšné 
žadatele byla rozdělena suma dosa-
hující téměř 18,5 milionu korun.

Úspěšné projekty
V případě projektů zaměřených 
na zavádění místní Agendy 21 
jsou úspěšnými žadateli obce, 
městské části, mikroregiony 
a kraje téměř všech regionů 
České republiky. Jako modelo-
vý typ projektu je možné uvést 
projekt „Rozvoj místní Agen-
dy 21 v Uherském Hradišti“, 
který trval po dobu 15 měsíců 
a obdržel grant ve výši 500 000 
korun. Během jeho realizace se 
městu Uherské Hradiště podařilo 
naplnit kritéria místní Agendy 
21 kategorie D. Klíčové aktivity 

projektu byly zaměřeny na zvý-
šení zájmu a partcipaci obyvatel 
města na společenském a politic-
kém dění v komunitě, na práci 
místního systému ekologické 
výchovy, na procesu ekologizace 
provozu městského úřadu, na vy-
tvoření organizační struktury pro 
praktické uplatňování principů 
místní Agendy 21 v rámci úřadu 
města a v neposlední řadě na 
průběžnou publicitu o projektu 
a zkušenosti s procesem rozvoje 
místní Agendy 21 v Uherském 
Hradišti.

 Jiným typem úspěšného žada-
tele je Moravskoslezský kraj, který 
na projekt Implementace MA21 
a principů udržitelného rozvoje 

v Moravskoslezském 
kraji s celkovým 
rozpočetem 1 490 000 
korun získal grant ve 
výši 990 000 korun. 
V rámci dvouletého 
trvání projektu bude 

kraj realizovat aktivity typu kula-
tých stolů zástupců veřejné správy, 
nestátních neziskových organizací 
a podnikatelů, pořádání kampaní 
a osvětových akcí (Den Země, 
Evropský týden mobility atd.) nebo 
Fóra udržitelného rozvoje. Ve velké 
míře se zaměří také na zajištění fun-
gování organizační struktury místní 
Agendy 21 v podobě ustanovení 
koordinátora, zodpovědného po-
litika a pracovní skupiny (zástupci 
z řad krajského úřadu, neziskového 
a podnikatelského sektoru). Rov-
něž budou vybrány a sledovány 
indikátory trvale udržitelného roz-
voje a probíhat propagace projektu 
a uplatňování principů místní 
Agendy 21 v kraji prostřednictvím 
nové webové stránky a regionální-
ho tisku.

Dědictví Jablunkovska
Projekty na podporu udržitelného 
rozvoje byly předkládány převážně 
nestáními neziskovými organiza-
cemi. Jedním z nich byl například 
projekt Ústavu pro ekopolitiku, 
obecně prospěšné společnosti, 
s názvem Dědictví Jablunkovska: 
Karpatská úmluva v praxi, kterému 
byl udělen grant 1 975 000 korun 
a jehož doba realizace je 15 měsíců. 
Projekt má přispět ke zmapo-
vání a návrhu péče karpatského 
přírodního a kulturního dědictví 
mikroregionu Jablunkovsko. 

Zpracované materiály budou 
předány jednotlivým obcím 
mikroregionu na elektronickém 
nosiči a zároveň budou využity 
při tvorbě vzdělávacího progra-
mu pro žáky tamních základních 
a středních škol. V rámci realizace 
projektu proběhne také několik 
setkání představitelů obcí mik-
roregionu a místních organizací 
za účelem společné diskuse nad 
udržitelným rozvojem této oblasti. 
Plánována je také anketa umožňu-
jící získání zpětné vazby o vní-
mání dědictví z pohledu zdejších 
obyvatel a přijíždějících návštěv-
níků a zároveň zajištění přenosu 
základních informací o dědictví 
směrem k široké návštěvnické ve-
řejnosti. Zjištění míry ztotožnění 
obyvatel a návštěvníků, jejich zna-
losti a připravenosti je nezbytné 
nejen pro další rozvoj území, ale 
i pro management udržitelného 
turistického ruchu. 

Další část projektu
Další část projektu, zaměřená 
na šíření informací o přírodním 
a kulturním dědictví Jablun-
kovska především pro návštěv-
níky mikroregionu, je vytvoření 
a správa tzv. beetagů. Beetagy 
představují mobilní a interaktivní 
způsob přenosu informací pro 
podporu udržitelné turistiky, 
který je zaměřen na zvýšení atrak-
tivity přírodních a kulturních 
aktivit pro mladé nejen v rám-
ci památkových a přírodních 
rezervací. Na principu internetu 
v mobilních telefonech a schop-
nosti mobilních telefonů číst za 
pomoci fotoaparátu 2D čárové 
kódy zpřístupňuje bez použití 
technické infrastruktury v terénu 
textové a obrazové informace ke 
konkrétním lokalitám. 

Výstupy projektu budou 
prezentovány na novém webovém 
portálu Karpatského dědictví Jab-
lunkovska, na kterém budou také 
publikovány souhrnné informace 
týkající se Karpat a Karpatské 
úmluvy včetně mezinárodních 
aspektů, kontaktů a databáze stake-
holderů Karpatské úmluvy v České 
republice, informace o regionu 
Jablunkovska a okolí, o konceptu 
ochrany dědictví podle Karpatské 
úmluvy, o možnostech zapojení 
veřejnosti do naplňování Karpatské 
úmluvy atd.

Jaká je podpora rozvoje 
místních Agend 21 

MARKÉTA 
KOŠŤÁLOVÁ
Odbor fondů EU 

MŽP

Mezi úspěšné žadatele byla 
rozdělena suma dosahující téměř 
18,5 milionu korun.

TÉMA PRIORITY STUDIE
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Odstraníme autovraky, pomůžeme obcím v NP
Od začátku roku platí nové 
národní programy podpory 
administrované Státním 
fondem životního 
prostředí ČR. Tyto 
programy jsou doplňkem 
k Operačnímu programu 
Životní prostředí (OPŽP), 
prostředky na ně neplynou 
z fondů EU. O tom, 
na jaké projekty lze v rámci 
národních programů žádat 
o podporu a kolik peněz 
je možné získat, jsme 
hovořili s vedoucím odboru 
národní programů
a environmentálního 
vzdělávání, výchovy 
a osvěty Karlem Jechem. 

Začněme hlavními změnami…
Od prvního ledna platí 

možnost žádat o dotace, a to 
v oblasti nakládání s autovraky, 
další možnost čerpat podporu 
míří k obcím, jejich území nebo 
část jejich území, které leží v ka-
tastru národních parků, a došlo 
i k navýšení procenta podpory 
pro vítěze soutěže Vesnice roku 
v rámci programu Zelená stuha.

Kolik peněz získá obec, pokud 
se rozhodne zažádat o podporu 
na likvidaci autovraku? 

Obci fond poskytne až 2 100 
korun na jeden autovrak. Ale 
předtím se musí pokusit vypátrat 
posledního majitele vraku, pokud 
to se jí nepodaří, teprve pak může 
žádat o podporu. Následně musí 
vrak odvézt do nejbližšího autori-

zovaného zařízení na zpracování 
autovraků. Nejde však jenom 
o obce, druhou oblastí podpory je 
i příspěvek provozovnám na zpra-
cování autovraků, jejichž linky 
splňují přísná ekologická kritéria. 
Avšak za to, že vrak zdarma od 
obce převezmou a ekologickým 
způsobem ho zpracují, dostanou 
příspěvek ve výši až 400 korun. 

Proč musejí obce zjišťovat po-
sledního majitele? 

Ze zákona má povinnost 
autovrak odstranit jeho poslední 

majitel. Pokud ho obce tedy vy-
pátrají, musejí likvidaci žádat po 
něm. Pokud se jim to nepodaří, 
nebo majitel z nějakého důvodu, 
například pro nemohoucnost, 
nemůže autovrak zlikvidovat, 
pak přichází pomoc od nás. 

Nový program nabízí i pomoc 
obcím na území národních par-
ků. Co je její podstatou? 

Další nový národní program 
se týká obcí a nestátních nezis-
kových organizací, třeba obecně 
prospěšných organizací, nebo 
zájmových sdružení obcí na 
území národních parků Šumavy, 
Krkonoš, Českého Švýcarska 
a Podyjí, tedy příhraničních 
oblastí, které nemají vysoký 
daňový příjem. Chceme, aby 
tyto obce dosáhly na podporu 

u podobných typů projektů jako 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. To znamená, 
že malé obce, které by nor-
málně nedosáhly na podporu 
v rámci OPŽP, mohou požádat 
v podstatě o podporu stejných 
projektů, ale v daleko menším 
fi nančním objemu. V rámci to-
hoto programu jsou podporová-
ny projekty jako třeba výstavba 
malých čistíren odpadních vod, 
energetická soběstačnost obcí, 
odstraňování starých nevyuží-
vaných staveb nebo skládek. 

A nejen to. Podporovány jsou 
i drobné návštěvnické objekty, 
úprava veřejných prostranství, 
asistovaná průvodcovská služba 
a oblast environmentální osvěty, 
výchovy a vzdělávání, tedy na-
učné stezky, značení pro turisty, 
ale třeba i kvalifi kovaná průvod-
covská služba. Tudíž to, co se 
například loni zavedlo na území 
národního parku Šumava, 
čímž myslím regulovaný vstup 
s doprovodem a kvalifi kovaným 
průvodcem do oblasti Mrtvého 
luhu a Soumarského rašeliniště. 

K jakým úpravám došlo v pro-
gramu pro vítěze krajských kol 
soutěže Vesnice roku? 

Došlo tam k navýšení pro-
centa podpory. Zatímco loni 
byla omezena na 70 procent 

celkových nákladů realizované-
ho projektu, letos byla podpora 
zvýšena na 100 procent celko-
vých nákladů realizovaného 
projektu. Vítězové krajských kol 
tak mohou získat až 400 tisíc 
korun a vítěz celostátního klání 
maximálně 700 tisíc korun. 

Médii nedávno zazněla kritika 
obce Konecchlumí, že byť soutěž 
vyhrála, podporu nedostala? 

Ano, to je pravda, avšak při 
vší úctě k paní starostce obce 
Evě Lánské musím říci, že její 

ROZHOVOR ROZHOVOR

představy o čerpání podpory 
jsou poněkud mimo realitu 
našich dnů. Její žádost o dotaci 
dorazila na fond 28. prosince 
2009 a ona si již 7. ledna roku 
2010 stěžovala na to, že peníze 
nemá. Abych tak řekl, fond 
nevyplácí podporu v malých, 
použitých a neoznačených 
bankovkách v hotovosti, ale na 
základě stanoviska Agentury 
ochrany přírody a krajiny a na 
základě doporučení Rady SFŽP 
ČR, která se schází jednou za 
dva měsíce. Pak ministr pode-
pisuje rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Takže není možné 
vyplatit peníze do dvou dnů 
od obdržení žádosti. Tak to 
opravdu nefunguje. 

Vyžadují nové národní progra-
my nějaké speciální postupy? 

Nikoli. Provozovatel autovra-
koviště musí mít od krajského 
úřadu povolení pro nakládání 
s tímto typem odpadu, což si 
ověříme přímo kontrolou v místě 
jeho provozovny. Potom peníze 
proplatíme čtvrtletně již jen na 
základě výpisu z informačního 
systému MA ISOH, který provo-
zuje Česká informační agentura 
životního prostředí (CENIA). 
Co se týká obcí, budeme od od-
boru životního prostředí, anebo 
od odboru dopravy vyžadovat 
zaslání seznamu autovraků, 
které obce odvezly ke zpraco-
vání, a jejich fotky. Pak stručný 
protokol, že se pokusily najít 
posledního majitele autovraku. 
Jsou to dva formuláře typu 
Excel, nic složitého. 

A v případě podpory obcí na 
území národních parků? 

V případě projektů třeba 
na revitalizaci zeleně budeme 
požadovat stanovisko správy 
národního parku, ale jinak 
budeme chtít základní do-
kumenty, jako jsou územní 
rozhodnutí, stavební povolení, 
prostě nic nad rámec toho, na 
co jsou obce zvyklé. Není tam 
žádný háček. 

Kde se mohou obce podrobněji 
informovat o tomto programu, 
kde o dotaci žádat? 

Jako vždy mohou program 
konzultovat na krajských 
pracovištích SFŽP ČR nebo 
na regionálních poradenských 
informačních místech. Infor-
movat se mohou i na pražském 

ústředí fondu, které bude jejich 
žádosti přijímat. Rád bych 
zdůraznil, že podání projektů 
bude jednodušší než v přípa-
dě žádostí u OPŽP. Pro obce 
a neziskové organizace v národ-
ních parcích uspořádáme také 
semináře, kde budou odborníci 
z fondu žadatelům k dispozici

Jaké jsou v tomto případě ma-
ximální výše podpory? 

U environmentálního vzdě-
lávání a osvěty je výše podpory
 v rozmezí 300 tisíc až 1,5 milio-
nu korun, u technických zaříze-
ní návštěvnické infrastruktury 
až 250 tisíc korun, v případě 
opatření týkajících se starých 
skládek odpadů nebo siláž-
ních věží či nepoužívaných 
vojenských objektů do 500 tisíc 

korun. V případě opatření na 
revitalizace zeleně na území 
obce činí maximální výše pod-
pory 250 tisíc korun, v případě 
výstavby domovních čistíren 
odpadních vod 500 tisíc korun. 

Mluvil jste však i energetické 
soběstačnosti obcí.

Ano, tato podpora vychází 
z myšlenky, že se na území 
národního parku běžně vy-
produkuje obrovské množství 
biomasy. Tato biomasa zůstává 
prozatím ne vždy úplně vyu-
žitá, zkrmit se nedá, protože 
třeba sekaná tráva má vysoký 
obsah vlákniny, a krávy ani 
kozy ji proto nežerou, takže 
nejjednodušší způsob, jak ji vy-
užít, je ji kompostovat. Avšak 
co s kompostem na těchto 

územích, která nemají vyloženě 
zemědělský charakter? Takže 
další způsob, jak tuto bioma-
su využít, je ji usušit a udělat 
z ní třeba peletky, které se 
dají využít pro vytápění bytů, 
obecních budov. Pokud si tedy 
obce pořídí lis na pelety a bu-
dou jimi zásobovat svůj region, 
nikoli je exportovat na druhý 
konec republiky, nabízíme jim 
maximální výši podpory až pět 
milionů korun na jednu akci. 

Jaký očekáváte zájem u nových 
národních programů?

Co se týká programu pro obce 
na území národních parků, oče-
káváme obrovský zájem, protože 
jsme s těmito obcemi v kontaktu. 
Na Šumavě již dokonce vznikl 
takzvaný master plan, v kterém 

je jasně popsáno, o co lze žádat, 
kde žádat, jak zajistit kofi nanco-
vání, a obdobné plány vznikají 
i na dalších územích. Šumava se 
dokonce stala pilotním územím 
pro takzvaný krajinný integrova-
ný plán rozvoje krajiny – KIPR. 
Tedy po oněch 50 milionech 
korun, které máme pro tento 
program připraveny, se dle mého 
názoru jenom zapráší. 

A autovraky?
U provozoven na jejich 

likvidaci zaznamenáváme velký 
zájem o podporu. Do března, 
kdy je vhodné se do programu 
registrovat, předpokládáme, 
že se jich přihlásí až tři stovky. 
Ze strany obcí očekáváme vlnu 
zájmu na jaře, až sluníčko vraky 
ukáže.

ECHO

Proti soli

„Sůl ničí životní prostředí. Když 
pořádně přituhne, stejně pře-
stane působit,“ tvrdí ekologové 
na adresu soli jako posypového 
materiálu na silnicích. Kritika 
se ozývá také z Ministerstva 
životního prostředí (MŽP). 
„Posyp ovlivňuje nejen vegetaci 
kolem silnic, ale dostává se až 
ke kořenům stromů. V půdě sůl 
způsobí paseku a přes spodní 
vodu se dokáže dostat i dál od 
cesty,“ uvedla Petra Roubíčková 
z MŽP. 

Frézy zakázány
Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) nařídila lesníkům, 
aby ve dvou evropsky význam-
ných přírodních lokalitách – 
Soutok-Podluží a niva Dyje na 
Břeclavsku – upustili od použí-
vání fréz při úpravě půdy před 
výsadbou nových stromků. Toto 
opatření má v oboře Soutok 
přispět k lepší ochraně tam-
ních vzácných druhů živočichů 
a rostlin. Podle rozhodnutí 
mohou lesníci používat půdní 
frézy, ale jen za předpokladu, 
že k tomu dostanou výjimku od 
krajského úřadu. Aby potvrzení 
dostali, musejí předložit znalecký 
posudek, v němž experti potvrdí, 
že v oblasti, která má být frézami 
upravena, nežije žádný ze vzác-
ných druhů živočichů či rostlin. 

Ostrožská Lhota jako vítěz
Šestý ročník soutěže Solární liga 
ČR, jejímž cílem je propagace 
obnovitelných zdrojů vázaných 
na sluneční energii, vyhrála 
Ostrožská Lhota z Uherskohra-
dišťska. Z velkých měst se za rok 
2009 nejlépe umístila Plzeň, nej-
větší přírůstky solárních zdrojů 
zaznamenal Jihomoravský kraj. 
Informovala o tom Liga ekolo-
gických alternativ. Energetický 
regulační úřad (ERÚ) registroval 
v polovině ledna celkový insta-
lovaný výkon ve fotovoltaických 
zdrojích 470 megawattů, solární 
ligy se jich účastní asi desetina. 
Ostrožská Lhota s 1 500 oby-
vateli disponuje fotovoltaickými 
zdroji o celkovém maximálním 
výkonu 2,25 megawattu. 

„
Chceme, aby tyto obce 

dosáhly na podporu 

u podobných typů 

projektů jako v rámci 

Operačního programu 

Životní prostředí. 

Předpokládaná výše prostředků na rok 2010 v tis. Kč

Přílohy Program mil. Kč

I. 

ochrana ozónové vrstvy Země 300 

výkupy pozemků v NPR, NP, CHKO, Natura 2000 100

Zelená stuha 6

II. Nahrazeny programem Zelená úsporám -

III. 
Podpora EVVO, env. poradenství a aktuálních 
témat ŽP (Bude upřesněno v polovině roku na 
základě vývoje příjmů Fondu)

40

IV.
Program podpory obcí ležících v regionech 
národních parků 

50

V.
Program podpory zajištění komplexního 
a situačního monitorování stavu vod v ČR

20

VI.
Program na podporu systému pro nakládání 
s autovraky. 

200
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„Dobře fungující, 
dostatečně velký 
a vybavený sběrný 
dvůr odpadů by měl 
být v každé obci nad 
dva tisíce obyvatel 
či v území více 

menších obcí s dojezdovou vzdáleností do 
osmi kilometrů, a na tomto se snažíme 
pracovat,“ tvrdí Marek Sýkora 
z Rozvojové regionální agentury 
Plzeňského kraje v rozhovoru 
s Prioritou. A nejen to. 

Plzeňský kraj patří podle mno-
hých na špičku v odpadovém hos-
podářství. Čím to podle vás je?

To, zda jsme jako kraj v od-
padech jako celku opravdu na 
špici v rámci republiky, nedoká-
žu posoudit, vím však jistě, že 
jsme jako Plzeňský kraj opravdu 
dlouhodobě na špici v třídění 

odpadů a úplně nejlepší v třídění 
plastů. Tak na tom asi něco bude. 
Nicméně nejenom naše regionální 
agentura, v které se odpadům 
věnuji společně s kolegyní Lenkou 
Šlajsovou, ale i jiné subjekty 
v kraji, jako například krajská 
samospráva, krajský úřad i obce 
a města, pracují v oblasti odpa-
dového hospodářství poctivě 
a systémově. A tam, kde je snaha, 
jsou i dobré výsledky. Poděkování 
patří však i těm obyvatelům měst 
a obcí kraje, kteří vědí, jak s odpa-
dy správně nakládat, kam je dávat 
a jak je třídit. 

Potýká se Plzeňský kraj s nějaký-
mi svými vlastními specifi ky v pří-
padě odpadového hospodářství, 
nebo je jako každý jiný?

Specifi kem snad může být jen 
malá hustota osídlení kraje a roz-

tříštěná sídelní struktura s velkým 
počtem malých obcí. Z toho 
vyplývají velké svozové vzdálenos-
ti, a to zejména v příhraničních 
oblastech Šumavy a Českého 
lesa. Specifi kem může být také 
hranice se Spolkovou republikou 
Německo. Od starostů zejména 
příhraničních obcí a měst víme, 
že místní lidé stále hojně jezdí do 
Německa na takzvané hromádky, 
tedy sběrná místa v německých 
obcích a městech, kde sbírají 
vyhozené věci a vozí je k nám. 
V mnoha případech pak zjistí, 
že přivezený odpad z Německa 
sloužit nebude, a zbavují se ho 
na naše náklady nejrůznějšími 
způsoby. Jsou to fyzické, nikoliv 
právnické osoby, proto jsou těžko 
postižitelné. Starostové příhra-
ničních obcí si na tento jev stěžují 
čím dál častěji. 

Vejprnice: Není dvůr jako dvůr
Výstavba nového sběrného dvora 
odpadů byla fi nančně podpořena 
z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP). Jde přitom 
o devátý sběrný dvůr odpadů 
v Plzeňském kraji dokončený za 
pomoci fi nančních prostředků 
tohoto operačního programu. 

„Myslím, že Plzeňský kraj patří, co se 
týká odpadového hospodářství, na špičku 

v České republice. V tomto sběrném dvoře 
nemám pocit, že jde o nouzové řešení, ale 
o prostor plně srovnatelný s podobnými 
dvory třeba v nedalekém Německu,“ 
uvedl při slavnostním otevření 
Petr Stejskal, vedoucí oddělení II 
Odboru ochrany přírody, odpadů 
a environmentálního vzdělávání 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR. 

Pochvalně se o novém dvoru 
vyjádřila i Ruth Bízková, před-
sedkyně monitorovacího a řídící-
ho výboru Operačního programu 
Životní prostředí a náměstkyně 
ministra životního prostředí Čes-
ké republiky: „Jde o veskrze moderní 
zařízení a těm, kteří se o něj zasloužili, 
patří poděkování.“ 

Ten den nebylo hezky. 
Sněžilo a média hlásila 
sněhovou kalamitu. Přesto 
se v pátek 8. ledna 2010 
v obci Vejprnice nedaleko 
Plzně sešli významní hosté, 
aby společně otevřeli další 
moderní sběrný dvůr 
v Plzeňském kraji. 

„Odpady byly,  jsou a bude jich  stále více,“ říká Marek Sýkora
ROZHOVOR
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Obnova parku  
Radnice v Semilech zažádala 
o dotaci 2,3 milionu korun 
z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) na vegetační 
úpravy v Palackého sadech. 
„Opravy zahrnují rekonstrukce 
cest, mostků, opěrných zdí, 
nově vybudovány budou herní 
a cvičební prvky, altány, lavičky, 
odpadkové koše, informační 
tabule,“ uvedl starosta Jan Far-
ský. Park byl poprvé slavnostně 
otevřen 11. září 1898. Celkové 
náklady na obnovu parku jsou 
dle projektové dokumentace 
vyčísleny na 4,8 mil. korun. 

Proces vyhlašování 
NP Křivoklátsko

Ministr životního prostředí Jan 
Dusík se setkal se starosty obcí 
Křivoklátska. Hlavním tématem 
setkání bylo projednání záměru 
ministerstva vyhlásit nejcen-
nější část CHKO Křivoklátsko 
národním parkem. „Navazuji 
na své předchůdce, kteří začali 
s obcemi jednat o vyhlášení 
Národního parku Křivoklátsko. 
Během února bychom chtěli 
zahájit ofi ciální proces vyhlašo-
vání národního parku, který by 
mohl po volbách vyústit v přijetí 
zákona o vyhlášení národní-
ho parku. Věřím, že se nám 
společně s obcemi podaří najít 
takovou podobu parku, která 
bude přínosem pro přírodu 
i místní obyvatele,“ uvedl při té 
příležitosti Jan Dusík. 

Zpráva o odpadech
Ministerstvo životního prostředí 
předložilo vládě Zprávu o plnění 
Plánu odpadového hospodářství 
(POH) ČR. Ze všech 94 stanove-
ných cílů z roku 2003 je 80 pro-
cent splněno. Ostatní úkoly 
jsou plněny s většími či menšími 
výhradami. Například materiá-
lové využití veškerých odpadů 
přesahuje 80 %. Dlouhodobě 
se zlepšuje také materiálové 
využívání komunálních odpadů. 
V referenčním roce 2000 dosa-
hovalo 5,5 %, v roce 2007 už 
21 %. Zřejmě vinou recyklační 
krize ovšem došlo v roce 2008 
k poklesu recyklace na 19 %.

Jaký je recept na úspěšné regio-
nální nakládání s odpady? 

Nejdříve jsme ve spolupráci 
s krajem nastavili krajský plán 
odpadového hospodářství, na 
který navazovaly plány odpado-
vých hospodářství velkých obcí 
a měst. V těchto dokumentech 
byly navrženy přesné odpadní 
potřeby území. Zejména obce 
a města pak musely pochopit, že 
odpadové plány musejí plnit. 

Jinou záležitostí je pak fi nan-
cování těchto cílů. Ale pokud 
jsme v tomto ohledu úspěšní, 
pak již můžeme klást důraz na 
pomoc městům a obcím při 
zkvalitňování infrastruktury 
sběru a svozu komunálních 
odpadů. Je to nekonečný proces, 
v němž podle mého názoru hrají 
naprosto stěžejní roli právě sběr-
né dvory. Jsou to hlavní zařízení 

pro sběr, dočasné shromažďo-
vání a prvotní třídění odpadů. 
Místa, kam může každý odložit 
veškerý odpad, který vyprodu-
kuje v domácnosti. Místa, která 
zachycují odpady, jež by jinak 
skončily v popelnicích na směs-
ný komunální odpad, v horším 
případě třeba někde v přírodě. 
Ostatně v našem krajském plánu 
odpadového hospodářství stojí, 
že dobře fungující, dostatečně 
velký a vybavený sběrný dvůr 
odpadů by měl být v každé obci 
nad dva tisíce obyvatel nebo 
v území více malých obcí s do-
jezdovou vzdáleností do osmi 
kilometrů. A právě na tom se teď 
hlavně snažíme pracovat.

Co dalšího chystáte do budoucna?
Stále indikujeme zájem 

obcí o projekty sběrných dvorů 

odpadů. Na základě posled-
ní vyhlášené XI. výzvy jsme 
připravili dalších osm projektů 
sběrných dvorů. Věříme, že 
v rámci procesu hodnocení 
projektů budou naše projek-
ty podpořeny, i když víme, 
že konkurence ostatních je 
obrovská. Pro letošní výzvu 
zatím připravujeme tři projekty 
a starostové začínají mít zájem 
o řešení nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady z obcí, 
například prostřednictvím 
obecních kompostáren. Práce 
v oblasti odpadů tedy bude 
dost. Totiž odpady byly, jsou 
a bude jich stále více. Dle mého 
názoru je to po ochraně vod 
druhá nejdůležitější oblast 
životního prostředí z pohledu 
měst a obcí, a stojí proto za to 
jí věnovat pozornost.

Vejprnický sběrný dvůr 
postavený za podpory OPŽP 
je prvním dvorem v Plzeňském 
kraji se zpevněným celoasfalto-
vým povrchem s odvodňovacími 
kanály. 

Pod dohledem kamer
Sběrný dvůr odpadů Vejprni-
ce o velikosti více než 1 230 
m2 byl během čtyř měsíců 
postaven na doposud nevyuží-
vaném pozemku obce v bez-
prostřední blízkosti nádraží, 
vlastně v samém centru obce. 
Je vybaven sběrnými nádoba-
mi na všechny druhy odpadů 
včetně odpadů nebezpečných. 
„Obyvatelé obce zde budou moci 
ukládat od objemných odpadů, jako 
jsou nábytek, koberce, linoleum nebo 
pneumatiky, až po vyřazená elektric-
ká a elektronická zařízení z domác-
ností, jakými jsou lednice, televize, 
mikrovlnky, nebo třeba i biologický 
odpad, například trávu, listí nebo 
větve,“ pochvaloval si starosta 
obce Vejprnice Petr Váchal. 

Pro ukládání nebezpečných 
odpadů je dvůr vybaven spe-
ciálním ekologickým skladem 
s nádobami pro ukládání tu-
hých i kapalných nebezpečných 
odpadů, jako jsou autobaterie, 

zářivky, oleje, nádoby od barev 
či laků. Další nezbytnou součás-
tí dvora je zázemí pro obsluhu 
tvořené speciální buňkou s ad-
ministrativním a sociálním vy-
bavením. Areál sběrného dvora 
je oplocen a osvětlen, vybaven 
elektronickým zabezpečovacím 
a střežícím systémem včetně 
kamer a alarmu, který formou 
zaslání textové zprávy na mo-
bilní telefon upozorní příslušné 
orgány i osoby na neoprávněné 
vniknutí. 

Kolik to stálo
Celkové uznatelné náklady na 
vlastní výstavbu dvora činily 
10,6 milionu korun. Evropská 
unie spolu se Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí na projekt přispěla 90 
procenty, konkrétně 9,54 milionu 
korun. Zbylých 1,06 milionu 
korun uhradila obec Vejprnice 
ze svého rozpočtu.

„Musím s velkým potěšením 
konstatovat, že spolupráce se všemi 
kontaktními osobami Státního fondu 
životního prostředí ČR, s nimiž v rámci 
administrací projektů spolupracujeme, je 
na skvělé úrovni,“ říká Marek Sýkora 
z Rozvojové regionální agentury 

Plzeňského kraje, která projekt 
společně s obcí Vejprnice připra-
vila (více rozhovor pod článkem).

Projekt výstavby nového, 
moderně vybaveného sběrného 
dvora odpadů byl připravován 
na přelomu let 2007 a 2008, 
žádost o fi nanční prostředky Ev-
ropské unie byla podána v říjnu 
roku 2008. Finanční podpora na 
projekt z prostředků Evropské 
unie byla přislíbena v květnu 
roku 2009. Samotná realizace 
stavby byla zahájena v srpnu 
loňského roku a dokončena loni 
v listopadu. 

Sečteno a podtrženo: Sběrný 
dvůr ve Vejprnicích je devátým 
dokončeným sběrným dvorem 
v Plzeňském kraji podpořeným 
Operačním programem Životní 
prostředí. Další podpořené sběr-
né dvory jsou ve Stříbře, Plasích, 
Nepomuku, Líních, ve Zbůchu, 
Horažďovicích, Horšovském 
Týně a v městské části Doubrav-
ka v Plzni. Celkové náklady na 
sběrné dvory v Plzeňském kraji, 
podpořené Operačním progra-
mem Životní prostředí, dosáhly 
60 milionů korun, přičemž 
Evropská unie spolu s Českou 
republikou na ně přispěly 
54 miliony korun.

Za účasti zástupců obce 
Vejprnice, náměstkyně 
ministra životního pro-
středí Ing. Ruth Bízkové 
(na snímku třetí zleva) 
a zástupců SFŽP ČR 
byl slavnostně ukončen 
projekt výstavby 
sběrného dvora.
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Rok 2010 vyhlásila Organizace 
spojených národů Mezinárod-
ním rokem biodiverzity. Jak 
hodnotíte světovou, evropskou 
i českou krajinu, co se týče jejich 
rozmanitostí?

Když cestujete po světě, 
jste zaražen tím, jak klasická 
krajina mizí před očima. Týká 
se to Afriky, Asie, Evropy, takže 
nakonec si uvědomíte, že jednu 
z vůbec nejlepších krajin, tedy 
s nejvíce zachovalými krajinnými 
celky, mají v USA. Co se týká 
České republiky, tak z hlediska 
světových trendů můžeme říci, 
že je u nás situace ještě docela 
ucházející, přesto i nás by měla 
varovat rychlost rozmachu 
nových suburbií, silnic a staveb-
ního ruchu. Zapomíná se na to, 
že Česká republika je malá, takže 
nelze zastavovat její plochu 
donekonečna. 

Kterých míst v České republice 
se tyto změny dotýkají nejvíce?

Nepřetržité rozlézání 
suburbií a celkovou fragmen-
taci krajiny vedoucí ke ztrátě 
krajinné velkoleposti můžete 
vidět například v Polabí. To 
mělo v minulosti několik svých 
malířů, třeba Ferdinada Engel-
müllera, který polabskou krajinu 
maloval jako pustou, prázdnou 
a velkolepou. Dneska je to 
krajina skladů, sloupů vysokého 
napětí a paneláků, takže nemá 
již svou dřívější monumentalitu. 
Lidé dnes mají také více peněz, 
což sebou nese jejich větší touhu 
po rekreačním vyžití. Proto 
bych řekl, že dnes jsou nejza-
chovalejšími krajinami podhůří. 
Podkrkonoší je rozhodně hezčí 
než samotné turisticky atraktivní 
Krkonoše, podobně to platí pro 
Pošumaví či pro krásné rozhraní 
jižních a středních Čech. 

Napadají vás pozitivní příkla-
dy? 

Ano, velký posun spatřuji 
v podstatě ve všech průmys-
lových územích, a to na pří-
kladu pozůstatků industriální 
činnosti společnosti. Proč? 
Protože v bývalých lomech, na 
haldách, na náspech železnice, 
ale i na starých hřbitovech, tedy 
tam, co není polem ani lesem, se 
shromažďuje život. Je to třeba 
dobře vidět na Buštěhradské 
haldě, která je vlastně zeleným 
ostrovem uprostřed pouště. Ta 

halda je členitá, křovinatá, má 
hodně skrýší, zvířata ji vyhledá-
vají. Takže paradoxně staré lomy 
a haldy se dnes stávají hlavním 
útočištěm mnohých zvířat a rost-
lin, což potvrzuje, že se všemi 
tradičními biotopy české krajiny 
máme problém. Zanikají činností 
člověka nebo je ohrožuje spad 
dusičnanů. 

Ve své knize Krajiny vnitřní 
a vnější zmiňujete Velkou Britá-
nii, na jejímž území je podle vás 
vidět tradičně dobrý vztah ke 
krajině. Jak je to v tomto ohledu 
u nás? 

Britové jsou zvláštní a zajíma-
ví tím, že když mají starý dům, 
tak mají radost, že mají starý 
dům. Což o nás tak úplně ne-
platí. Vlastně čím víc na východ, 
tím to platí méně. Například 
na Ukrajině donedávna nebylo 
výjimkou ničit staré dřevěné 
kostely jenom proto, že místní 
měli fi nance na to postavit nový 
kostelík z betonu. Podobné je to 
i v České republice, jako bychom 
měli psychologický odpor vůči 
starým věcem. Možná je to 
chudostí poměrů, z nichž to 
staré vycházelo… Prostě vnímám 
tu určitý odpor vůči minulosti, 
který řešíme tím, že staré zničíme 
a místo toho realizujeme nové, 
což má často menší užitnou i es-

tetickou hodnotu. Docela dobře 
je to vidět na nových domech 
v suburbiích, mnoho z nich je 
jen deset let starých, ale už teď 
je na nich vidět, jak jsou špatně 
postavené. Vezměte si nějakou 
průmyslovou stavbu z konce 19. 
století, drží v podstatě dodneška. 
Možná je to spojeno i s určitou 
solidností přístupu a řemesla 
tehdy a teď. 

Časopis Priorita propaguje 
Operační program Životní pro-
středí. Jak vnímáte spolupráci 
při péči o životní prostředí na 
evropské úrovni?

Co se týká životního pro-
středí, vnímám tři roviny. První 
rovina je mezinárodní, politická, 
tedy na úrovni různých meziná-
rodních úmluv o emisích, které 
nechme politikům s tím, že pro 
nás platí: Jsme-li členy Evrop-
ské unie, řešme tyto otázky, ale 
není na nás pouštět se do otázek 
typu „nakolik skleníkový efekt 
existuje, či nikoli“. Další je 
rovina komunální, tím mám na 
mysli města a obce. V této úrovni 
je pochopitelně hloupostí řešit 
skleníkový efekt, ale má smysl 
řešit, jak bránit povodním, co 
s přívalovými dešti, jak zajistit 
zásobování vodou. A tu třetí 
rovinu tvoříme my všichni, tedy 
lidé, kteří by se měli zajímat o to, 

Je nutné chránit zbytky přírody, která nám zbývá
Václav Cílek, geolog, 
klimatolog, spisovatel, 
fi lozof, překladatel 
taoistických a zenových 
textů a popularizátor vědy, 
vystudoval hornickou 
průmyslovku v Příbrami 
a poté obor geologie 
Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. 
Od roku 2004 je ředitelem 
Geologického ústavu 
Akademie věd ČR. Jedním 
z jeho témat je česká 
krajina. V souvislosti 
s Mezinárodním rokem 
biodiverzity jsme mu 
položili několik otázek. 

aby třeba spotřebovali méně 
energie. Tudíž přemýšlet a jednat 
stejně jako třeba Američané, kte-
ří si řeknou: Naše vláda nedělá 
nic, co se týká spotřeby energií, 
nebo nedělá to, co bychom si 
přáli. Dobře, uděláme to tedy 
my sami a dobrovolně. Což je 
základní věc. 

Kde může jednotlivec hledat in-
spiraci v souvislosti s péčí o kra-
jinu a její rozmanitosti? 

Jako vodítko může posloužit 
znalost toho, jak místo, v kterém 
žijeme, vypadalo v minulosti. 
Jak fungovalo. K tomu dobře 
slouží staré mapy. Pak si stačí 
říci: Aha, tady jsme měli pramen, 
tuhle byl rybník, a můžeme je 
znovu obnovit. A tady byla alej. 
Pojďme a znovu ji vysázejme. 
Pokud se tohle podaří, lidé 
získají motivaci a začnou se více 
zajímat o své okolí. Důležité 
však je vůbec začít.

Máte za to, že jsou lidé obecně 
k takovému chování motivová-
ni?

Mám za to, že velká politika 
upadá, ale komunální se zlepšu-
je. Na mnoha místech potkávám 
mnoho kompetentních staros-
tů, kteří dobře řeší ekologické 
problémy. Stačí se podívat, jak 
se proměňují středy některých 

malých měst. Opět začínají být 
k životu. Na druhou stranu se 
stále setkávám s hloupostí lidí. 
Tedy ne vždy, nemohu příliš ge-
neralizovat, protože tak hrozné 
to být úplně nemůže. A navíc, 
což nelze neříct, silně tu působí 
ekonomický tlak, který si vždy 
umí naprosto neomylně najít to 
nejkrásnější přírodní místo a zni-
čit jej svým parazitováním.

Vraťme se opět do Evropy. 
Které země, co se týká krajiny, 
mohou sloužit jako vzor?

Nemusíme chodit daleko. 
Velkou inspirací evropského 
prostoru jsou některé německé 
kraje a zejména Rakousko, které 
se snaží ráz své krajiny udržet. 
To, co potkalo nás po sametové 
revoluci, byl nadbytek svobody, 
což sebou nese také svobodu 
ničit, zastavovat, prosazovat se 
bez ohledu na celek. Jsme po-
stiženi démonickou svobodou, 
zpupností. 

Zmiňovali jsme venkov. Jak je 
na tom z hlediska biodiverzity 
Praha? 

Praha je úplně neuvěřitelné 
město, protože počtem svých 
rezervací, rozmanitostí a po-
čtem druhů rostlin a zvířat má 
v podstatě parametry národního 
parku. Je to dáno její polohou, 
Praha je lokalizována na roz-

hraní chladnějšího mezofytika 
a teplejšího termofytika. V Praze 
naleznete kyselé horniny jako 
buližníky a další žuly, jsou tu 
však i vápence a pískovce. V Pra-
ze jsou skály, ale i říční údolí. 
Zachovány, i když v kouscích, 
má Praha lesy, které jsou často 
přírodnější než většina Šuma-
vy. Praha je obrovský přírodní 
klenot, který je však také špinavý 
a smetištní. Proto musíme zabra-
ňovat další výstavbě v Prokop-
ském údolí, protože je důležité 
mít na okraji města takovou 
lokalitu. Je důležité se věnovat 
Vltavě, protože lidí, kteří na 
jejích březích tráví čas, bude 
přibývat. Tedy je nutné chránit 
zbytky přírody, která nám zbývá. 

 Jak je na tom Brno? 
Když se zeptáte Brňanů, 

co je na jejich městě krásného, 
tak většina odpoví, že Brno má 
krásné okolí. A má pravdu, Mo-
ravský kras, který u Brna začíná, 
je krásný. Ta možnost vyjet na 
jižní Moravu je také bezvadná. 
Brno je zajímavé město, které je 
na samém okraji Českomoravské 
vysočiny, Moravského krasu 
a skoro Panonie, takže je to vel-
mi příjemně umístěné město. 

 Jakou máte zkušenost s čerpá-
ním evropských peněz na rozvoj 
krajiny? 

V Geologickém ústavu Aka-
demie věd ČR nedostáváme žád-
né evropské peníze, nebo jenom 
málo. Pro nás je totiž maximálně 
komplikované na ně dosáhnout. 
Jsme schopni se přidat k zahra-
ničním kolegům, kteří to umí, 
ale z naší vlastní zkušenosti 
vyplývá, že měsíce připravujeme 

nějaký projekt, načež ty peníze 
stejně nedostaneme. 

Vraťme se ke krajině. Jaké jsou 
podle vás její hlavní současné 
problémy? 

Současná krajina není závislá 
na ochraně, ale na stavitelství 
a energetice. Prostor pro její 
ochranu spatřují v jednotné, 
silné a ekologické energetické 
politice v rámci Evropské unie. 

Co ještě by se vám líbilo?
Rozvoj lokálních strategií. 

Vytváření energeticky a potravi-
nově soběstačných regionů, které 
bych defi noval tak, že energetic-
ká infrastruktura není závislá 
na vzdáleném centru a potraviny 
se dovážejí ze vzdálenosti 
120 kilometrů. Další požadavek 
by byl klimatický, tedy aby byl 
onen region schopný zásobovat 
vodou své obyvatele. 

Jak vidíte budoucnost krajinné 
velkoleposti, kterou jste zmiňo-
val? 

Když se podíváte na staré 
fotografi e nebo mapy z doby, 
kdy půda měla svoji hodnotu, 
vidíte vesnici, kolem ní zahrádky, 
pak pole, v nichž nestojí vůbec 
nic, a vidíte les, a dobře si proto 
uvědomujete, jak vše ve vzájemné 
symbióze fungovalo. To přestává 
platit, protože nejen u nás, ale 
všude ve světě žije ve městech přes 
50 procent všech lidí a další se do 
nich stahují. Proto i nadále bude 
docházet k rozvracení venkova 
a růstu suburbanizovaných ploch 
s problémovou dopravou a ovzdu-
ším. Ale budou existovat i regiony, 
které budou směřovat ke stále více 
přírodnímu stavu.

RNDr. Václav Cílek, CSc.
V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie 
věd ČR. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie 
věd ČR a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru 
teoretických studií. Přestože se ve své práci zabývá především 
popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české 
krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho 
knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, fi lozofi i, teologii, 
výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za knihu Krajiny vnitř-
ní a vnější a za následující knihu Makom: Kniha míst získal Cenu 
Toma Stopparda za rok 2004 (cena za literární eseje). V červnu 
2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos 
k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 
2009 získal Cenu Nadace VIZE 97.

„
Prostě vnímám tu určitý 

odpor vůči minulosti, 

který řešíme tím, že staré 

zničíme a místo toho 

realizujeme nové, což 

má často menší užitnou 

i estetickou hodnotu.
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Jednu z mož-
ností, jak učinit 
sport šetrnější 
vůči životní-
mu prostředí, 
skýtá obor zvaný 
energy-harvesting 
(doslova sklizeň, 
sběr energie). 
Celá řada růz-
ných technických 
zřízení nabízí 
spotřebitelům 

možnost učinit jejich sportovní 
aktivity šetrnějšími vůči život-
nímu prostředí tím, že sami 
pozitivně přispějí k výrobě 
energie. Technologie energy-
harvesting využívají k produkci 
elektřiny pohybů těla při fyzické 
námaze. Slouží k tomu buď pie-
zoelektrické přístroje, využívající 
mechanické tenze, nebo zařízení 

k výrobě energie s využitím kmi-
tavých pohybů. 

Elektrárna v botách
Již dlouho je za vhodný zdroj 
pro výrobu elektřiny považo-
ván přirozený pohyb, jako je 
třeba chůze. Vědci v americkém 
výzkumném středisku vesmír-
ných a námořních technologií 
získali patent na zařízení pro 
energy-harvesting, umístěné 
v botách. Běžci, turisté nebo 
lidé při práci mohou za chůze či 
běhu soustavně dobíjet baterie 
nebo pohánět malé elektrické 
přístroje. Toto zařízení zabu-
dované do podrážky využívá 
elektrostrikční polymery. Při 
jejich deformaci v důsledku 
pohybu chodce vzniká elektric-
ká energie. Vynálezci soudí, že 
tato technologie dokáže energii 
vyvíjenou osobou o váze 50 kilo-
gramů přeměnit v 5 W 
elektrické energie, čili 5 J/s. 
Takové množství stačí k pohá-
nění přístrojů pro monitorování 
zdravotního stavu, osobních pří-
strojů GPS nebo jiných malých 
elektronických zařízení. 

Sběrače na kolenou
Kanadská společnost Bionic 
Power vyvinula novinku zvanou 
Bionic Energy Harvester (bio-
nický sběrač energie). Je určená 
například turistům a dalším 
uživatelům, kteří potřebují zdroj 
energie nezávislý na rozvodné 
síti. Je to nenápadné zařízení 
připomínající kolenní výztuhu.

Hybridní automobily vyrábějí 
elektřinu pomocí energie vyví-
jené při brzdění. Bionic Energy 
Harvester k témuž účelu využívá 
energie svalů tlumících nápor 
na klouby při chůzi. Přístroj 
nevytváří žádný odpor, k jehož 
překonání by bylo nutné vyvi-
nout větší úsilí, naopak podpo-
ruje činnost svalů právě tím, že 
se aktivuje jen při „brzdné fázi”, 
kdy se svaly napnou, aby pohyb 
končetiny zpomalily. 

Dvojice přístrojů pracujících 
současně, tedy jen pasivním 
působením, vyprodukuje 10 W 
energie, aniž by „sběrače” svého 
nositele nutily ke zvýšenému 
výkonu. Podle výrobce dvě mi-
nuty chůze stačí k výrobě energie 
pro devadesát minut hovoru 
mobilním telefonem. Podobně 
jako zmíněné „energetické” 
boty i toto zařízení lze použít 

k nabíjení baterií pro rádia, GPS 
a jinou elektroniku. 

Energie z tělocvičny
Ke zhodnocování energie při 
fyzickém pohybu nemusejí nut-
ně sloužit jen uzpůsobené části 
oblečení nebo přístroje, které lze 
nosit na těle. V tělocvičně Green 
Microgym v Portlandu ve státě 
Oregon (USA) se elektřina vy-
rábí „recyklací” energie vyvíjené 
návštěvníky při jejich cvičení. 
Mají tam zvlášť upravené rotope-

dy, crossové trenažéry a běžecké 
pásy, vybavené technologií pro 
energy-harvesting, která vyrábí 
využitelnou elektřinu. 

„Nejsložitější bylo nalézt vhodné 
vybavení a technologii mu přizpůsobit,” 
říká majitel tělocvičny Adam 
Boesel. „Téměř všechna cvičební 
nářadí obsahují nějaká ta otáčející se 
kola – a kde se točí kolo, tam můžete 
vyrábět proud.”

Ve spolupráci s texaskou spo-
lečností Henry Works nainstalo-
vali v tělocvičně přístroj zvaný 
lidské dynamo, spojující několik 
rotopedů s bateriemi, do kterých 
se ukládá elektřina vyrobená 
šlapáním. Přímo z těchto baterií 
jsou pak napájena elektrická 
zařízení v tělocvičně. 

„Ve spoustě tělocvičen cvičí na 
podobných kolových zařízeních 30–50 
lidí současně, a to je dokonalá příležitost 
k využití těchto strojů,” tvrdí vynález-
ce lidského dynama Max Taggett. 
„Všichni dřou naplno, hodně lidí součas-
ně, takže při výkonu 100 W na jeden stroj 
to při 40 strojích dělá 4 kW.“ 

Prozatím technologie energy-
harvesting v tělocvičně Green 
Microgym vyrábí jen elektřinu 
pro pohon elektrických zaříze-
ní přímo v budově, ale energii 
nedodává do sítě. Nicméně vý-
vojáři společnosti Henry Works 
už pracují na novém produktu. 
Bude se jmenovat ohnivé kolo 
a měl by elektřinu vyrobenou na 
cvičebním nářadí dodávat přímo 
do rozvodné sítě. Zkušební pro-
voz zajistí Green Microgym. 

Úsporný taneční parket
Potenciál využití technologií 
energy-harvesting při joggingu 
a turistice nebo v tělocvičnách je 
zjevný, ale není jedinou oblastí, 
kde se tyto vynálezy dají využít. 
Lze je dokonce aplikovat i v pro-
středí čistě společenské zábavy.

V září 2008 byl v nizozem-
ském Rotterdamu otevřen WATT 
Sustainable Dance Club – první 
noční klub využívající technolo-
gie šetrné k životnímu prostředí, 
dosahující významných úspor 

ve spotřebě 
energie 
a vody. 
Ústředním 
prvkem je 
úsporný 
taneční par-
ket. S kon-
cepcí tohoto 
jedinečného 
vynálezu 

přišel sám klub, jenž vznikl 
z iniciativy společnosti Enviu, 
zaměřené na vývoj technologií 
šetrných k životnímu prostředí, 
a nizozemské architektonické 
společnosti Döll.

Taneční parket tvoří pohyb-
livý povrch o ploše 30 m2, který 
přeměňuje kinetickou energii 
tanečníků v elektřinu využíva-
nou k osvětlení parketu. Plocha 
sestává z desek o velikosti při-
bližně 0,42 m2, které se při tanci 
vertikálně pohybují v maximál-
ním rozkmitu 1 cm. Tento pohyb 
zachycuje sofi stikovaná mecha-
tronika a elektromotor jej mění 
v elektrickou energii. Každý 
člověk, podle váhy a podle inten-
zity tanečních pohybů, může 
vyprodukovat 5–20 W. 

Fyzická námaha 
jako cesta
Novátorské technologie, jako 
je energy-harvesting, se mohou 
stát odrazovým můstkem k právě 
takovému rozumnému hospoda-
ření s energií, jaké předpokládá 
Bílá kniha o sportu. Spotřebitelé 
si stále jasněji uvědomují environ-
mentální dopady svého počínání 
a potřeba využitelných, energetic-
ky hospodárných a k životnímu 
prostředí šetrných řešení bude 
stále naléhavější. Tyto novinky 
umožňující uživatelům produko-
vat elektrickou energii tělesným 
pohybem skýtají lidem příležitost 
využít fyzické námahy pro dobro 
životního prostředí.

Energie díky kmitu 
Nové technologie v oboru 
energy-harvesting 
umožňují energetické 
zhodnocení sportovních 
a rekreačních aktivit. 
Některé příklady uvádějí 
webové stránky Evropské 
unie věnované Akčnímu 
plánu na podporu 
environmentálních 
technologií (ETAP). 

RPIM nesmějí nabízet 
komerční služby 
Brněnská Regionální 
poradenská agentura (RPA) 
přišla o statut Regionálního 
poradenského informačního 
místa ve Středočeském 
kraji. Nabízela komerční 
služby neúspěšným 
žadatelům o dotace v rámci 
Operačního programu 
Životní prostředí. Totiž 
RPIM zásadně neposkytují 
služby komerčního 
charakteru, jejich konzultační 
a poradenské služby jsou 
poskytovány bezplatně 
a netýkají se prací při 
konkrétním zpracování 
projektů. (Priorita 1/STR. 5)

Uveďme rovnou: 
Minulý měsíc 
byla Regionální 
poradenské agen-
tuře, s. r. o., Brno 
(RPA) vypově-
zena smlouva 
o zabezpečo-
vání služeb pro 
prioritní osu 2 
a 3 Operačního 
programu Ži-
votní prostředí 
na území Stře-
dočeského kraje, 

protože porušila etiku poraden-
ského místa Státního fondu život-
ního prostředí České republiky. 
RPA neoprávněně využila infor-
mace z Řídícího výboru Operač-
ního programu Životní prostředí 
k vlastní obchodní činnosti, čímž 
chtěla získat neoprávněnou výho-
du před jinými konzultanty.

Neetický dopis
Obchodní oddělení společnosti 
RPA oslovilo obce dopisem, 
v němž je informovala o zamítnutí 
jejich projektu, kterým si požádaly 
o podporu v rámci OPŽP, a to 
v době, kdy ještě nebyly ofi ciálně 
oznámeny výsledky výzvy. Obcím 
fi rma zároveň nabídla, aby se 
obrátily na manažerku obchod-
ního oddělení, budou-li chtít 
žádost přepracovat a podat ji do 
mimořádné výzvy v rámci priorit-
ní osy 3, ve které budou následně 
přijímány nové žádosti. Zároveň 

se zaštiťovala statutem Infocentra 
OPŽP pro MŽP ČR a Regionální-
ho poradenského a informačního 
místa Středočeského kraje pro 
SFŽP ČR. A právě tím zcela na-
rušila důvěru, která je nutná pro 
spolupráci jak s Ministerstvem 
životního prostředí, tak se Státním 
fondem životního prostředí ČR. 
O důvěře klientů, obcí nemluvě. 

RPA neoprávněně použila 
informace z Řídícího výboru 
OPŽP, protože podávat takovéto 
informace agentuře rozhodně 
nepřísluší, navíc tyto informace 
poskytla v době, kdy nebyly ur-
čené k dalšímu šíření, zejména ne 
neoprávněným subjektem. A sou-
časně s touto informací činila RPA 
obcím komerční nabídku, čímž 
zásadně porušila etiku RPIM, 
protože vyvolala mezi některý-
mi obcemi dojem, že disponuje 
mechanismy, které jim zaručí 
kladné vyřízení jejich projektu. 
Porušila pravidla pro poskytování 
služeb regionálního poradenské-

ho a informačního místa. RPIM 
totiž zásadně neposkytují služby 
komerčního charakteru, jejich 
konzultační a poradenské služby 
jsou poskytovány bezplatně 
a netýkají se prací při konkrétním 
zpracování projektů. 

Smlouva s RPA byla pode-
psána 12. 10. 2009, kdy RPIM ve 
Středočeském kraji také zahájilo 
činnost, výpověď smlouvy ze stra-
ny SFŽP ČR byla tedy vzhledem 
k chování RPA datována 6. 1. 2010. 

Zájem o místo je
RPA zajišťovala služby RPIM 
na území Středočeského kraje 
v oblasti prioritních os 2 a 3, to 
znamená v oblasti zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí 
a udržitelného využívání zdrojů 
energie. Podle výkazů práce 
a záznamů z jednání, které RPA 
odevzdala během svého tříměsíč-
ního působení, lze usuzovat, že 
o tuto službu ve Středočeském 

kraji zájem byl, že jsou zde rozjed-
nané záměry a projekty a že vznik 
nového RPIM by byl žádoucí. 
Tématem poskytnutých konzul-
tací byly jak obecné informace 
ohledně čerpání dotací, harmo-
nogramu výzev, tak i konkrétní 
problematika, například zateplo-
vání obecních budov, MŠ a ZŠ, 
větrné elektrárny, fotovoltaické 
systémy. Za tři měsíce své činnosti 
agentura vykázala celkem 352 
hodin, poradenské a konzultační 
služby poskytla 60 subjektům – 16 
obcím, 18 právnickým a 36 fyzic-
kým osobám. V současné době 
proto probíhají jednání, jakým 
způsobem vznik nového RPIM 
iniciovat, aby bylo učiněno zadost 
všem právním aspektům. 

Pravidla hry
Zásadní věcí je, že subjekty půso-
bící jako regionální poradenské in-
formační místo nesmějí příjemcům 
konzultací poskytovat služby za 
úplatu. Role RPIM je především 

iniciační, to 
znamená, 
že by měly 
vyhledávat 
a podně-
covat nové 
projektové 
záměry, jejich 
úkolem však 

není zpracovávání projektových 
žádostí ani výkon realizačního 
managementu projektů. Z tohoto 
důvodu byla v zadávací dokumen-
taci pro výběrové řízení výslovně 
uvedena podmínka pro zamezení 
střetu zájmu: „RPIM, které jménem 

zadavatele poskytne oprávněnému 

příjemci dle 1.3 bezúplatně výše 

uvedené služby, nesmí následně 

tomuto příjemci poskytovat své služby 

komerčním způsobem, které budou 

spojené s projektovou přípravou nebo 

realizací konzultovaného projektu.“

V praxi samozřejmě může 
docházet k situacím, které jsou 
na hranici povoleného, například 
když se příjemce služeb RPIM, 
který byl se službami spokojen, ná-
sledně při zpracovávání a realizaci 
projektu na RPIM znovu obrátí 
s nějakými otázkami, na druhou 
stranu nelze směšovat komerční 
službu soukromého subjektu se 
službou Regionálního poradenské-
ho informačního místa SFŽP ČR.

IVA 
KOTVOVÁ
Odbor technické 

asistence 

a neinvestičních 

projektů 

SFŽP ČR

Role RPIM je iniciační, měly by vyhledávat 
a podněcovat nové projektové záměry, 
jejich úkolem však není zpracovávání 
projektových žádostí ani výkon 
realizačního managementu projektů.

Ve spolupráci s texaskou společností 
Henry Works nainstalovali v tělocvičně 
přístroj zvaný lidské dynamo, spojující 
několik rotopedů s bateriemi, do kterých 
se ukládá elektřina vyrobená šlapáním. 
Přímo z těchto baterií jsou pak napájena 
elektrická zařízení v tělocvičně. 

MIROSLAV 
KOŠŤAL
Odbor 

komunikace 

SFŽP ČR
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Praha Praha 8 737 470 420 460 220 629 27 071 802 487 292 430 0 17 744 0 0 0 3 685

Jihočeský

České Budějovice 1 1 010 062 843 139 49 596 892 735 0 0 0 0 0 0

Český Krumlov 3 113 972 936 84 027 701 4 942 806 88 970 507 2 460 3 957 0 2 0 645

Jindřichův Hradec 14 700 519 310 490 678 911 28 973 469 519 652 380 19 525 49 932 873 3 2 2 286

Písek 1 19 386 869 14 143 787 831 987 14 975 774 450 185 0 1 0 270

Prachatice 1 11 250 008 9 562 507 562 500 10 125 007 0 1 656 0 0 0 0

Strakonice 2 328 653 738 242 671 164 14 274 774 256 945 938 0 2 262 765 0 1 410

Tábor 3 190 196 651 121 352 223 7 138 366 128 490 589 0 1 370 0 0 2 100

Jihomoravský

Blansko 8 885 362 220 618 074 099 36 357 300 654 431 399 5 710 56 817 909 5 3 5 963

Brno-město 1 236 334 089 151 810 064 8 930 004 160 740 068 0 0 0 0 0 0

Brno-venkov 19 1 816 283 755 1 201 082 251 70 651 897 1 271 734 148 7 394 48 674 2 189 4 6 7 172

Břeclav 6 377 826 630 281 115 011 16 536 177 297 651 188 3 999 29 322 5 679 3 0 2 099

Hodonín 6 660 472 658 509 021 338 29 942 432 538 963 770 7 950 18 382 349 1 2 862

Vyškov 6 441 357 515 310 818 463 18 283 439 329 101 902 3 778 26 101 404 3 0 4 924

Znojmo 3 90 292 120 69 410 788 4 082 988 73 493 776 100 1 271 0 0 1 0

Karlovarský
Cheb 4 805 367 376 499 267 891 29 368 699 528 636 590 220 14 513 0 0 3 1 370

Sokolov 3 140 805 396 97 466 805 5 733 341 103 200 146 0 7 618 0 0 1 730

Králové-
hradecký

Hradec Králové 1 5 759 600 4 114 000 242 000 4 356 000 0 0 0 0 0 0

Jičín 2 151 768 555 89 176 219 5 245 660 94 421 879 1 120 11 845 0 1 0 1 261

Náchod 8 635 878 094 420 804 786 24 753 223 445 558 008 288 30 536 0 1 3 2 639

Rychnov nad Kněžnou 6 365 160 509 263 621 024 15 507 119 279 128 143 500 14 181 729 0 4 2 854

Trutnov 5 171 879 696 117 156 011 6 891 530 124 047 541 0 15 748 372 0 0 1 703

Liberecký

Česká Lípa 5 591 277 368 244 775 636 20 277 136 265 052 772 0 7 208 0 0 3 1 100

Jablonec nad Nisou 1 78 693 397 53 268 912 3 133 465 56 402 377 0 2 704 0 0 0 0

Liberec 4 419 372 322 287 019 340 17 381 355 304 400 695 0 28 043 0 0 1 3 175

Semily 3 1 160 675 967 557 971 435 32 821 848 590 793 283 1 300 60 374 22 228 0 1 5 300
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Moravsko-
slezský  

Bruntál 6 379 890 419 260 461 148 15 321 244 275 782 392 0 18 510 0 0 3 3 968

Frýdek-Místek 8 1 326 727 795 803 300 106 47 252 947 850 553 053 6 020 140 209 0 1 0 7 899

Karviná 4 935 473 457 595 446 607 35 026 271 630 472 878 0 79 898 0 0 0 7 896

Nový Jičín 8 1 339 471 045 961 628 503 56 566 382 1 018 194 886 14 690 111 816 0 2 1 9 970

Opava 4 813 933 418 537 375 078 31 610 299 568 985 377 9 881 78 266 0 3 1 9 152

Ostrava-město 4 305 843 087 214 851 559 12 638 327 227 489 887 0 9 308 8 729 0 0 1 548

Olomoucký

Jeseník 2 81 398 044 52 341 554 3 078 915 55 420 469 0 3 575 0 0 1 480

Olomouc 14 1 229 041 998 826 875 115 78 092 013 904 967 128 3 795 96 161 0 4 2 7 463

Prostějov 5 849 645 252 592 264 249 34 839 073 627 103 323 7 044 67 049 212 2 0 5 270

Přerov 2 148 555 838 110 453 827 6 497 284 116 951 111 1 960 10 817 0 1 0 2 008

Šumperk 4 2 130 181 181 1 296 210 341 76 247 667 1 372 458 008 3 508 78 072 21 271 1 2 4 589

Pardubický

Chrudim 5 317 245 193 216 230 893 12 719 464 228 950 357 1 805 22 584 2 037 0 0 2 190

Pardubice 5 984 363 031 629 503 015 37 029 589 666 532 604 2 300 44 704 0 0 1 1 662

Svitavy 9 1 284 971 264 853 484 713 50 204 983 903 689 696 4 500 90 778 970 1 2 7 047

Ústí nad Orlicí 6 582 606 927 405 117 579 23 830 446 428 948 025 7 000 47 691 1 001 2 1 2 603

Plzeňský

Domažlice 2 560 445 878 410 831 736 24 166 573 434 998 309 0 7 319 4 149 0 1 700

Klatovy 4 296 603 807 219 875 877 12 933 875 232 809 752 1 350 35 077 0 2 0 2 625

Plzeň-město 3 1 288 666 526 946 795 031 55 693 825 1 002 488 856 0 20 310 965 0 3 3 662

Plzeň-sever 2 152 513 889 82 584 067 6 154 536 88 738 603 0 7 400 0 0 1 859

Rokycany 3 253 306 697 180 485 791 10 616 811 191 102 602 250 26 994 135 0 1 1 452

Tachov 1 27 816 940 20 516 245 1 206 838 21 723 083 0 1 237 0 0 1 60

Středočeský

Benešov 4 365 067 963 227 503 937 13 382 585 240 886 522 750 13 952 0 1 1 1 205

Beroun 6 508 579 457 383 001 113 22 529 477 405 530 590 4 500 53 319 1 724 2 0 4 093

Kladno 6 1 083 346 212 697 655 920 41 237 143 738 893 063 2 034 62 489 0 0 1 5 970

Kolín 3 292 692 708 207 886 302 12 228 606 220 114 908 0 17 305 0 0 2 1 667

Kutná Hora 3 797 743 149 495 747 840 29 161 638 524 909 478 3 000 38 240 211 0 3 1 818

Mělník 4 716 070 470 522 002 271 30 706 016 552 708 287 1 550 42 668 0 1 1 4 386

Mladá Boleslav 4 438 768 399 301 822 176 17 754 246 319 576 422 3 700 41 013 0 1 0 2 549

Nymburk 1 45 700 527 21 625 669 1 272 098 22 897 767 0 3 596 0 0 0 400

Praha-východ 7 869 699 258 595 854 409 35 050 259 630 904 668 0 52 659 0 0 2 4 451

Praha-západ 7 474 913 739 350 475 713 20 616 218 371 091 931 1 200 33 849 0 0 5 2 734

Příbram 5 502 327 208 362 373 525 21 316 090 383 689 615 0 39 373 0 0 2 1 913

Rakovník 2 170 274 775 102 452 522 6 026 619 108 479 141 1 000 19 014 0 0 0 850

Ústecký

Děčín 7 727 346 081 407 901 131 28 001 651 435 902 782 3 300 40 807 0 1 2 5 729

Most 2 665 637 043 376 652 357 26 008 402 402 660 759 38 805 19 081 0 2 0 26 783

Ústí nad Labem 2 89 430 266 58 604 088 3 982 952 62 587 040 0 4 021 0 0 0 750

Vysočina

Havlíčkův Brod 2 66 268 081 49 343 849 2 902 579 52 246 428 1 240 5 853 0 1 0 0

Jihlava 7 282 759 885 201 677 490 11 863 382 213 540 872 1 720 19 523 1 035 2 1 3 179

Pelhřimov 4 493 245 250 305 619 615 17 977 624 323 597 239 0 3 296 223 0 4 150

Třebíč 8 2 239 931 913 1 353 944 024 79 643 766 1 433 587 790 3 200 85 879 22 943 2 4 6 728

Žďár nad Sázavou 2 95 953 257 70 624 732 4 154 396 74 779 128 400 9 449 0 1 0 670

Zlínský

Kroměříž 2 150 704 456 89 012 722 5 236 042 94 248 764 0 0 0 0 2 0

Uherské Hradiště 4 350 795 127 255 002 605 15 000 153 270 002 758 2 439 2 736 0 1 2 2 696

Vsetín 10 635 320 477 442 567 688 26 033 393 468 601 081 4 000 75 360 0 2 0 4 903

Zlín 4 390 489 266 290 852 048 17 108 944 307 960 992 3 240 33 461 0 2 1 3 240

CELKEM ČR 331 38 878 793 912 25 586 310 913 1 550 906 556 27 137 217 469 194 975 2 165 158 100 102 62 87 218 515

Přínosy schválených projektů prioritní osy 1 dle okresů k 6. 1. 2010

ENVIDATA ENVIDATA

Potřebujete postavit či rekonstruovat 
čistírnu odpadních vod, kanalizaci nebo 
úpravnu vod? V Operačním programu 
Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto 
účely připraveny prostředky ve výši 
téměř dvou miliardy eur. 

Cílem podpory je zlepšit stav povrchových 
a podzemních vod, zlepšit jakost a do-
dávky pitné vody pro obyvatelstvo, snížit 
obsah nebezpečných látek ve vodách 
a snížit riziko povodní. O dotaci mohou 
zažádat zejména obce a města. 

Dotace z Fondu soudržnosti může vyšpl-
hat až do výše 85 procent z celkových 

způsobilých veřejných výdajů projektu. 
Dotace ze Státního fondu životní prostředí 
ČR pak do výše pěti procent z celkových 
způsobilých veřejných výdajů projektu. 
Podmínkou pro získání dotace je spolufi -
nancování z veřejných zdrojů. 

Mezi podporované oblasti patří: oblast 
podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, ob-
last podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné 
vody, oblast podpory 1.3 – Omezování 
rizika povodní. 

Mezi typy podporovaných projektů patří: 
snížení znečištění z komunálních zdrojů, 
snížení znečištění z průmyslových zdrojů, 

technická opatření ke snížení vypouštění 
zvlášť nebezpečných látek z průmyslových 
zdrojů znečištění, snížení znečištění způ-
sobující eutrofi zaci, zlepšení jakosti pitné 
vody, protipovodňová opatření. 

Podrobné informace pro zájemce o dota-
ce naleznete v Implementačním doku-
mentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, 
ve směrnici MŽP o předkládání žádostí 
a poskytování podpory a v Závazných po-
kynech pro žadatele. Všechny dokumenty 
jsou k dispozici na webových stránkách 
www.opzp.cz.

PRIORITNÍ OSA 1 – DOTACE PRO VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU 

A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
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ENVIPORADNA

Co se skrývá pod pojmem ekviva-
lentní obyvatel?

Zjednodušeně lze říci, že tato 
jednotka vyjadřuje množství 
produkovaného znečištění. Jeden 
ekvivalentní obyvatel se počítá 
jako 60 g BSK5 na osobu a den, 
tj. 21,9 kg za rok, nebo jako 120 g 
CHSK za den (43,8 kg/rok) – 
stanoveno jako množství BSK5 
nebo CHSK v nečištěných odpad-
ních vodách, stanovených jejich 
rozborem rovnoměrně slévaného 
24hodinového vzorku.

Jsem členem bytového družstva, 
nyní jako družstvo hledáme mož-
nost ušetření energii za dodávku 
teplé vody z teplárny. Máme vypra-
covanou studii a hrubý rozpočet 
na instalaci solárních kolektorů pro 
ohřev teplé vody. Máme možnost 
získat pro náš záměr nějaké finanč-
ní prostředky z dotací? Jaké jsou 
prosím možnosti získání dotace 
vhodné pro náš účel, co musíme 
splnit?

Bytová družstva nejsou z po-
hledu OPŽP možnými příjemci 
podpory na tento typ projektů.

Jaký typ výběrového řízení lze zvolit 
pro stavební práce v hodnotě při-
bližně 4 500 000 korun bez DPH. 
Pro obec zpracováváme zateplení 
základní školy. Je tedy možné 
zvolit užší výběrové řízení podli-
mitní a oslovit pouze tři dodavatele 
přímo?

Tuto veřejnou zakázku je 
možné zadat v užším řízení nebo 
zjednodušeném podlimitním 
řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb. Pokud bude zakázka zadána 
podle určitého typu, je nutné 
podle něho postupovat celým 
řízením výběru dodavatele. Postup 
a vzory dokumentů jsou návodně 
obsaženy v Metodice zadávání 
veřejných zakázek na www.opzp.
cz, v sekci Dokumenty pro řádnou 
administraci projektů. Podle 
předpokládané ceny se pravděpo-
dobně jedná o veřejnou zakázku 
malého rozsahu, kterou dle §18, 
bodu 3 není povinnost zadávat 
podle zákona, zadavatel je však 
povinen dodržovat zásady trans-
parentnosti, rovného zacházení 

a zákazu diskriminace. Pro takové 
zakázky v OPŽP byla stanovena 
pravidla v příloze č. 4 (Náležitosti 
zadávacího řízení mimo režim 
zákona) směrnice MŽP č. 5/2008. 
Tento postup bude fond vyžadovat 
a kontrolovat.

Mám problém se záložkou H veřej-
né zakázky. Rád bych věděl, jaký 
je v tomto případě typ výběrového 
řízení. PZ se týká vybudování kana-
lizace a ČOV (stavební + technolo-
gická část). Rozpočet dohromady 
činní přibližně 130 milionů korun 
s DPH. Ze zákona č. 137/2006 Sb. 
vyplývá, že se jedná o podlimitní 
zadávací řízení. O jakou konkrétní 
veřejnou zakázku půjde (otevřené 
řízení, užší řízení)? Zadavatel je 
veřejný – dobrovolný svazek obcí 
Rozvoj venkova.

Je třeba vypsat otevřené zadá-
vací řízení podlimitní.

PRIORITNÍ OSA 1

Jak jsou definovány aglomerace 
pro účely prioritní osy 1?

Hranici aglomerace určují hrani-
ce současně zastavěných a zastavitel-
ných území, ve kterých je odpadní 
voda z hlediska nákladů efektivně 
shromažditelná. Pokud jsou dvě 
nebo více těchto území tak blízko, 
že z hlediska nákladové efektiv-
nosti je výhodnější společné řešení, 
může z nich být stanovena jediná 
aglomerace. Hranice aglomerace 
není závislá na hranici správního 
území obce, na počtu současně 
zastavěných a zastavitelných území 
obce a na technickém řešení čištění 
shromažďovaných odpadních vod. 
Hranice dané aglomerace jsou stano-
veny případ od případu. Hranice 
aglomerace by měla být určena od 
vzdálenosti přibližně 200 metrů 
bez budov v oblasti s žádnou nebo 
nižší hustotou zástavby a zahrnuje 
současně zastavěné a zastavitelné 

území, u nichž je splněno hledisko 
nákladové efektivnosti. Uvedená de-
fi nice nevylučuje čištění odpadních 
vod z více obcí na společné ČOV, 
je-li toto řešení z hlediska nákladové 
efektivnosti nejpříznivější. Aglome-
race a jejich hranice je dána plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací pří-
slušného kraje (PRVK), potvrzení 
o tom, zda řešená oblast je, nebo 
není součástí aglomerace nad 2 000 
EO, potvrzují krajské úřady (referáty 
ŽP) ve stanoviscích k žádosti.

Co je ve finanční analýze myšleno 
tarifovou oblastí? Obec si provo-
zuje sama svůj vlastní vodovod, na 
vodovod je napojeno 44 oby-
vatel, v obci bydlí 73 lidí. Obec 
bude stavět kanalizaci a ČOV. Je 
tarifovou oblastí oblast dané obce? 
Jsou údaje o vodném a stočném ty, 
které odběratelům účtuje obec? Ve 
finanční analýze vyplním jen údaj 
vodné, a stočné bude 0 korun?

Tarifovou oblastí je obec. 
Údaje o vodném jsou ty, které 
odběratelům účtuje obec. Údaje 
o stočném jsou předpokládané, 
tzn. ty, které budou po realizaci 
projektu účtovány. Ve fi nanční 
analýze nebude stočné 0 korun, ale 
uvažovaná výše stočného.

PRIORITNÍ OSA 2

Rád bych věděl, jak vysokou dotaci 
bych mohl dostat na spalovnu 
s filtrační katalýzou. Zařízení slouží 
k snižování emisí organických 
látek a tuhých znečišťujících látek. 
Zařízení se bude skládat přede-
vším z termicko-oxidační jednotky, 
zeolitového kola a dalších součástí 
nezbytných pro bezchybný provoz.  
Máme firmu s asi 250 zaměstnan-
ci, celkový počet zaměstnanců 
v Evropě je zhruba 1 100.

Pro snižování emisí těkavých or-
ganických látek lze čerpat podporu 
v rámci prioritní osy 2 v podoblasti 

2.2 – Technická opatření na zdrojích 
vedoucích k odstranění těkavých 
organických látek do ovzduší. Po-
kud bude žadatelem podnikatelský 
subjekt, tj. soukromý subjekt, bude 
se jednat o veřejnou podporu. Co se 
týká vašeho dotazu, lze poskytnout 
podporu týkající se projektů s ve-
řejnou podporou v prioritní ose 2, 
např. dle de minimis ve výši 200 000 
eur po dobu 3 let. Dle principu 
adicionality je požadována fi nanční 
účast příjemce podpory na spolufi -
nancování projektu, a to ve výši min. 
10 % z celkových nákladů projektu. 
Vzhledem k výši investiční náročnos-
ti bude poskytnuta podpora 90 % ze 
způsobilých (uznatelných) nákladů, 
ale pouze do výše 200 000 eur. 
V rámci dalších výzev po skončení 
notifi kace bude možné využít další 
možnosti čerpání veřejné podpory.

PRIORITNÍ OSA 3

Připravuje se projekt ekologizace 
zdravotnických zařízení zřizo-
vaných krajem. V rámci tohoto 
projektu plánujeme provést 
komplexní modernizaci energe-
tického hospodářství jednotlivých 
areálů zdravotnických zařízení 
zřizovaných krajem. Měl by takový 
projekt obsahovat aktivity pouze 
jednoho opatření (v tomto případě 
3.2 – Realizace úspor energie), 
nebo může obsahovat i aktivity 
z jiných opatření či prioritních os 
(např. instalace tepelných čerpadel, 
instalace kotlů na OZE, solární 
ohřev TUV a podobně)?

Jednotlivé podoblasti v rámci 
jedné prioritní osy lze kombinovat, 
musejí být však splněna všechna 
dílčí kritéria pro jednotlivé oblasti 
podpory.

PRIORITNÍ OSA 4

Je třeba v případě nákupu mobilní 
technologie (drtič stavebních 
odpadů, svozové vozidlo, rozmís-
tění kontejnerů – systém odděle-
ného sběru apod.) dokládat výpis 
z katastru? Předpokladem je, že 
uvedená mobilní technika (včetně 
např. kontejnerů) bude rozmisťová-
na a provozována dle momentální 
potřeby, a v současné době nevím, 
kde přesně bude pracovat.

Není třeba dokládat výpis 
z katastru nemovitostí, pokud mo-
mentálně nevíte, kde bude mobilní 
technika přesně pracovat a bude-li 
pracovat dle momentální potřeby. 
Dokládali byste jej například, 
kdybyste chtěli stavět podzemní 
kontejnery apod.

Rubrika OTÁZKY 
a ODPOVĚDI 
je připravována 
ve spolupráci se Zelenou 
linkou Operačního programu 
Životní prostředí a reaguje 
na aktuální dotazy 
zájemců o dotace.

ZELENÁ LINKA 800 260 500

ZL_vizitka_080922.indd   1 30.9.2009   18:03:54

VÝZVY

PRIORITNÍ OSA 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady 

Podporované aktivity (typy projektů)
Podporované aktivity jsou součástí integrovaného systému naklá-
dání s odpady a jsou tyto:
a)  regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu 

(MBÚ) komunálního odpadu (KO),
b)  zařízení pro energetické využívání KO.
Omezení v rámci výzvy
Minimální požadovaná kapacita zařízení v rámci přijatých žádostí 
je zpracování 15 000 tun KO ročně u systémů MBÚ a 60 000 tun 
ročně u projektů EVO.
Zařízení mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu 
musí zpracovat minimálně 80 % SKO z celkového množství odpa-
dů vstupujících do zařízení.
Zařízení energetického využití komunálního odpadu musí zpraco-
vat minimálně 80 % SKO z celkového množství odpadů vstupují-
cích do zařízení.
Zařízení pro MBÚ může na skládky odpadů ukládat pouze uprave-
ný (biologicky stabilizovaný) odpad s výhřevností nižší než 8 MJ/
kg a respirační aktivitou nižší než 10 mg/g sušiny.
Zařízení energetického využití komunálních odpadů musí splňovat 
podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008, 
o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Minimální úroveň využití tepla z celkové produkce zařízení pro 
energetické využití komunálního odpadu činí 4 GJ/t KO na vstupu. 
Roční kapacita zařízení k energetickému využití KO nebo úpravě 
KO v zařízení pro MBÚ nesmí přesáhnout polovinu roční produk-
ce KO v regionu zahrnujícím katastrální území obcí, z nichž bude 
dané zařízení odebírat komunální odpad.
Do katastrálního území obcí, z nichž bude dané zařízení odebírat 
komunální odpad, nelze zahrnout katastrální území obcí, které již 
dodávají nebo budou dodávat KO do jiného existujícího zařízení 
(MBÚ či spalovny KO). 

U projektů MBÚ předloží žadatel v rámci žádosti potvrzení budou-
cího odběratele o záměru zajištění odběru upraveného odpadu 
k energetickému využití (min. 25 % z vysokoenergetické frakce). 
U projektů EVO žadatel předloží potvrzení budoucího odběratele 
o záměru zajištění odběru minimálně 25 % vyrobené energie do 
odběrných sítí.

PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.2 – Omezování emisí

Podporované aktivity (typy projektů)
 rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacio-

nárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména NOx, SO2 
a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na 
spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle 
novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních 
cest apod.),

 rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních 
zdrojů za účelem snížení emisí NOx či prachových částic 
nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx 
či prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích 
zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení 
stávajících kapacit) na spoluspalování odpadu.

Omezení v rámci výzvy
Budou přijímány pouze žádosti na individuální i velké projekty 
spočívající v rekonstrukci zvláště velkých spalovacích zdrojů 
a velkých nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí a současně 
vytvoření nových kapacit splňujících požadavky na spoluspalování 
odpadu. Žádosti mohou být předkládány pouze v návaznosti 
na projekty regionálních systémů pro MBÚ předložené v rámci 
oblasti podpory 4.1 PO 4.
Maximální výše dotace na jeden projekt může dosáhnout 300 mil. 
korun.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

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

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XV. výzva OPŽP

Žádosti o podporu individuálních a tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. eur včetně DPH) v rámci prioritní osy 4 
a prioritní osy 2 jsou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. korun, z toho 
na prioritní osu 4 ve výši 6 mld. korun, na prioritní osu 2 ve výši 2 mld. korun. 

Žádosti o podporu musejí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, Závaznými 
pokyny pro žadatele a touto výzvou k podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve směrnici MŽP č. 12/2009. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na interne-
tových stránkách OPŽP www.opzp.cz. V návaznosti na požadavky přílohy č. 1 směrnice MŽP č. 12/2009, která stanoví požadované 
přílohy k projektové žádosti o podporu z OPŽP, předloží žadatel současně s projektovou žádostí projektovou dokumentaci pro 
územní rozhodnutí včetně dokumentu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní 
rozhodnutí včetně nabytí právní moci je možné doložit dodatečně, nejpozději do 6 měsíců od akceptace žádosti.
Projektové žádosti je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, do 16 hodin poslední-
ho dne výzvy, tj. do 30. 6. 2011. V případě zaslání poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 
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PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory
2.1 –  Zlepšení kvality ovzduší

2.1.1 – Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nena-
pojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém 

tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší 
emisní třídy a případné současné zlepšení energetických 
vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení 
spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan 
butanu.

 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omeze-
ním emisí z energetických systémů  včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově 

budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících 
rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou 
spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce 
stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního 
na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního 
zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,

 rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění 
přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdro-
jů.

 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z ploš-
ných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou 

zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů 
nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené 
pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

 2.1.4 – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnoce-
ní imisní zátěže na území ČR

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v ce-

lorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, labo-
ratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) 
včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů;

Omezení v rámci výzvy
V rámci této výzvy budou u podoblasti 2.1.4. přijímány pouze 
projekty na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší 
zaměřených na sledování suspendovaných částic PM10, PM2,5 a 
benzenu. 
Způsobilé výdaje pro projekty v rámci podoblasti 2.1.4. jsou 
následující: 
Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspen-
dovaných částic PM10 jsou stanoveny ve výši 550 000 Kč s DPH.
Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspen-
dovaných částic PM2,5  jsou stanoveny ve výši 550 000  Kč s DPH. 

Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření 
suspendovaných částic benzenu jsou stanoveny ve výši  300 000 
Kč s DPH.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 
2.2  – Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
a)  Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem 

větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX, SO2 a 
prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, 
rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro 
SNCR nebo náhrada původního kotle novým.

b)  Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí 
NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných 
zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u 
stacionárních nespalovacích zdrojů.

c)  Záměna technologií a technická opatření na zdrojích 
vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší 
(např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, in-
stalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace 
biofi ltrů, instalace fotooxidačních jednotek).

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

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

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, 

resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, 
přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s 
výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

 výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících 
OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

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

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

XVII. a XVIII. výzva OPŽP

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.
 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na 
Prioritní osu 2 ve výši 4 mld. Kč a na Prioritní osu 3 ve výši 4 mld. Kč (z toho na oblast podpory 3.1 včetně kombino-
vaných projektů 3.1.1. s 3.2.1 ve výši 3,6 mld. Kč a na podoblast podpory 3.2.2 ve výši 0,4 mld. 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 do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti 
poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Závazné pokyny v rámci XVII. a XVIII výzva OPŽP naleznete na www.opzp.cz a www.sfzp.cz. 

3.1.2.  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využíva-
jících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou 

nebo kapalnou),
 výstavba větrných elektráren,
 výstavba geotermálních elektráren.

 3.1.3  – Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinova-
nou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, 

skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a 
výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,

 instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou 
biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování 
biomasy + plynový motor apod.),

 kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální ener-
gie.

Omezení v rámci výzvy
Ve všech  podoblastech mohou být podpořeny pouze žádosti na 
projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v součtu bodového 
hodnocení technické kvality a ekologické relevance.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 
3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepod-

nikatelské sféry
 3.2.1 – Realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodo-
vých plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce 
otvorových výplní).

 3.2.2 – Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. 

rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).
Omezení v rámci výzvy
Žádosti do oblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze podané 
v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1. při realizaci rekonstruk-
ce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění nebo 
v kombinaci s podoblastí 3.2.2 při realizaci využití odpadního tepla 
pro lokální vytápění. V případě kombinace podoblasti 3.1.1 a 3.2.1 
budou žádosti primárně zařazeny do podoblasti 3.1.1.
V podoblasti 3.2.1 mohou být podpořeny pouze žádosti na 
projekty, které dosáhnou hranice min. 60 bodů v součtu bodového 
hodnocení technické kvality a ekologické relevance.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

XVIII. výzva OPŽP – velké projekty
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Obsahem projektu je výměna fasád-
ních výplní otvorů a zateplení obvo-
dového pláště domu pečovatelské 
služby. Na základě energetického 
auditu byl navržen nový fasádní 
zateplovací systémem s výměnou 
okenních a dveřních výplní. 
Hlavní přínosy – Hlavním cílem 
projektu je snížení energetických ztrát 
ve veřejných objektech města Benátky 
nad Jizerou. Celkové snížení emise CO2 
o 16,63 t/rok, úspora energie 317 GJ/
rok, úspora současných provozních 
nákladů: 148,734 tis. Kč/rok.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití od-
padního tepla (u nepodnik. sféry)

Kraj – Středočeský kraj
Okres – Mladá Boleslav
Příjemce podpory – město Benátky 
nad Jizerou
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory 2 300 698 Kč
Podpora FS 2 172 881 Kč
Dotace SFŽP ČR   127 817 Kč

Zateplení domu pro seniory v Benátkách nad Jizerou

Obsahem projektu bylo získání 
podpory na nákup čelisťového drtiče 
s nakládacím mechanismem na sta-
vební a demoliční odpady.
Hlavní přínosy – Snížit množství 
ukládaných stavebních a demoličních 
odpadů na skládky; zvýšit množství 
certifi kovaného produktu pro staveb-
ní účely.

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

Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Brno–město
Příjemce podpory – DUFONEV s. r. o.
Ukončení projektu – červenec 2007

Celková výše podpory 5 461 153 Kč
Podpora FS 4 641 980 Kč
Dotace SFŽP ČR   819 173 Kč

Čelisťový drtič s nakládacím mechanismem 
pro společnost DUFONEV

Obsahem projektu je obnova stávají-
cího rybníka Podleský na okraji obce 
Studená, který je ve vlastnictví žadatele. 
Objekt je zanesen bahnitými usazenina-
mi, jejichž množství se podstatně zvýši-
lo po povodních v letech 2002 a 2006. 
Hlavní přínosy – Cílem projektu je 
dosáhnout prostřednictvím celoploš-
ného odtěžení bahnitého materiálu 
z rybníku, rekonstrukcí hráze a vý-
stavby nového výpustního zařízení, 
bezpečnostního přelivu ozdravění 
životního prostředí v lokalitě, zvýšit 
akumulaci vod, zlepšit ochranu před 

povodněmi a regulovat přitékající 
vody.
Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – Jindřichův Hradec
Příjemce podpory – Český rybářský 
svaz Studená
Ukončení projektu – srpen 2009
 
Celková výše podpory 9 848 054 Kč
Podpora ERDF 8 370 846 Kč
Dotace SFŽP ČR   1 477 208 Kč

Obnova Podleského rybníka Studená

V projektovaných lokalitách na území 
obce Vlkoš dochází k erozním smy-
vům ornice v nadlimitních hodnotách 
až 12,1 t/ha/rok. Navržená protie-
rozní opatření zabezpečí snížení míry 
vodní eroze v krajině. Zapotřebí je 
postavit protierozní mez a záchytnou 
nádrž.
Hlavní přínosy – Cílem projektu je 
snížení rizika a míry vodní eroze. 
Zvýšení podílu dřevinné zeleně 
v krajině a tím zvětšení druhové 
rozmanitosti krajiny. Aktuálnost reali-
zace protierozních opatření v těchto 
částech katastru obce potvrdil i pří-

valový déšť, který v lokalitě napáchal 
značné škody v srpnu 2007.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu kra-
jiny

Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Hodonín
Příjemce podpory – Obec Vlkoš
Ukončení projektu – srpen 2009

Celková výše podpory  569 339 Kč
Podpora ERDF  426 598 Kč
Dotace SFŽP ČR   142 741 Kč

Vlkoš protierozní opatření v povodí Hruškovice

Projekt likvidace odpadních vod v obci 
Bohuňovice zahrnuje dva samostatné 
projekty, jejichž snahou je zkvalitnění 
likvidace a odvádění odpadních vod 
v obci Bohuňovice. Jde o rekonstrukce 
stokové sítě v povodí sběrače a moder-
nizaci kalové koncovky ČOV. 
Hlavní přínosy – Cílem projektu je zlep-
šení stavu povrchových a podzemních 
vod. Cílem projektu je pak i docílení 
snížení znečištění a eutrofi zace povr-
chových a podzemních vod, kvalitní 
likvidace a následné čištění odpadních 
vod. Navrhované řešení sníží i množství 

vody v odváženém kalu, zautomatizuje 
provoz a usnadní obsluhu.

Prioritní osa 1 / Oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj – Olomoucký kraj
Okres – Olomouc
Příjemce podpory – Obec Bohuňovice
Ukončení projektu – červenec 2009

Celková výše podpory 10 060 444 Kč
Podpora FS   9 501 530 Kč
Dotace SFŽP ČR   558 914 Kč

Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice - rekon-
strukce stokové sítě - I. etapa

Projekt na realizaci solárního systému 
umístěného na střeše budovy ve třech 
skupinách pro ohřev teplé vody urče-
né na spotřebu zimního stadionu. 
Hlavní přínosy – Ohřev teplé vody 
spotřebovávané v rámci budovy 
a provozu zimního stadionu solár-
ními panely. Systém bude propojen 
na tři základní místa – dvoje šatny 
a technické zázemí.
Snížení emise CO2  6,74 t/rok
Úspora energie 127 GJ/rok

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.1 – 
Výstavba nových zařízení a rekonstruk-
ce stávajících zařízení s cílem zvýšení vy-
užívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombin. výroby tepla a elektřiny
Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Vyškov
Příjemce podpory – Správa majetku 
města Vyškova, přísp. organizace
Ukončení projektu – listopad 2008

Celková výše podpory 905 510 Kč
Podpora FS 855 204 Kč
Dotace SFŽP ČR   50 306 Kč

Zimní stadion – solární systém pro ohřev teplé vody 
v okrese Vyškov

Projekt řeší shromažďování, svoz a další 
nakládání s biologickým odpadem – ze 
zahrad, potravinové zbytky – na úrovni 
domácností a fi rem na území svozové 
oblasti společnosti Odas odpady. 
Hlavní přínosy – Cílem projektu 
je zvýšení využívání odpadů na 
Žďársku. Specifi ckými cíli projektu 
je pak zavedení systému separace, 
shromažďování a svozu bioodpadů 
na Žďársku. Dále snížení podílu bio-
logické složky v komunálním odpadu 
ve svozové oblasti společnosti Odas 
a propagace separace bioodpadů. 
Kapacita systému odděleného sběru 

2340 t/rok. Počet osob spádového 
území 100 000. 

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

Kraj – Vysočina
Okres – Žďár nad Sázavou
Příjemce podpory – Odas Odpady 
s. r. o.
Ukončení projektu – červen 2009

Celková výše podpory 7 277 580 Kč
Podpora FS 6 185 943 Kč
Dotace SFŽP ČR   1 091 637 Kč

Nový systém bioodpadů na Žďársku

Doplnění naučné stezky v ochranném 
pásmu Národního parku Podyjí, území 
svazku znojemských vinařských obcí 
Daníž, o naučné informační tabule. 
Na nich budou texty a fotografi e fl óry, 
fauny a kuriozity z historie obcí.
Hlavní přínosy – Hlavním cílem pro-
jektu je propagace Národního parku 
Podyjí a jeho vzácné přírody, propa-
gace obcí v ochranném pásmu parku 
Podyjí, ale i poskytnutí ucelených 
informací o přírodě široké veřejnosti 
– turistům, odborníkům a návštěvní-
kům parku Podyjí. Informační tabule 
mají formu oboustranných letáků.

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj – Jihomoravský kraj
Okres – Znojmo
Příjemce podpory – svazek znojem-
ských vinařských obcí Daníž
Ukončení projektu – červen 2009

Celková výše podpory 229 500 Kč
Podpora ERDF 216 750 Kč
Podpora SFŽP ČR   12 750 Kč

Naučná stezka Národním parkem Podyjí
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Pakt starostů 
a primátorů, 
iniciativa vzešlá 
z dílny Generální-
ho ředitelství pro 
dopravu a ener-
getiku Evropské 
komise, je výsled-
kem veřejné kon-
zultace k Energy 
Effi  ciency Action 
Plan z roku 2006. 
Podle mnohých je 
zároveň i odpo-

vědí evropských municipalit na 
výzvu danou závazkem vlád zemí 
EU ze summitu v prosinci 2008 
ke snížení emisí CO2 o 20 procent 
oproti roku 1990.

Iniciativa byla vyhlášena 
Evropskou komisí v únoru 2008 
a záhy se mezi evropskými městy 
a obcemi stala velmi populární. 
S podporou, koordinací a politic-
kou záštitou ze strany Evropské 
komise si ji města začala dokonce 
sama organizovat. Prostředky 
získala prostřednictvím progra-
mu Intelligent Energy – Europe, 
zřízena byla i kancelář paktu, 

která je provozována konsorciem 
pěti profesionálních asociací 
měst, obcí, regionů a energetic-
kých agentur – Energie-Cites, 
Climate Alliance, CEMR (Rada 
evropských měst a regionů) 
a Fedarene. Kancelář zastřešuje 
administrativní a podpůrnou 
strukturu celé iniciativy. 

O co jde? 
V prvé řadě se jedná o přímý 
a jednostranný závazek jednotli-
vých měst a obcí, jež se v rámci 
svých možností zavázaly snížit 
do roku 2020 produkci skleníko-
vých plynů o 20 procent. K těmto 
úsporám se mají přiblížit nejrůz-
nějšími způsoby, avšak nejčastěji 
energetickými úsporami souvi-
sejícími s provozem veřejných 
budov ve vlastnictví obcí a měst 
– škol, zdravotnických zařízení, 
úředních budov, sportovišť. 
Důraz se klade i na zvyšová-
ní efektivity veřejné dopravy. 
Samozřejmostí je i tlak na posun 
energetických zdrojů, které obce 
využívají, směrem k obnovitel-
ným zdrojům energie. 

EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

Emise CO2: Pakt starostů  a primátorů 

Obcím a městům v jejich 
snaze pomáhá samotná úmluva 
„paktu starostů a primátorů“, 
v níž se obce a města zavazují ke 
zjištění „bilance základních emi-
sí“ a vypracování „akčního plá-
nu udržitelného energetického 
rozvoje“. Ten obce a města mu-
sejí vypracovat do jednoho roku 
od podpisu „paktu“. V plánu se 
také zavazují k „zodpovědnému 
rozhodování“ v oblasti investic 
do svého majetku. Dokument 
obsahuje i strategii, podle které 
musejí města postupovat, aby 
splnila kýžený efekt v emisních 
úsporách. Každé dva roky pak 
obec nebo město samy zmo-
nitorují, jak se jim daří svou 
strategii naplňovat a zašlou 
o tom hodnotící zprávu Evrop-
ské komisi.

Proč do toho jít? 
Důvodů, proč by se měla 
města zavazovat ke změně pří-
stupu v energetických otázkách, 
je hned několik. Především, 
nedělají to pro bruselské úřed-
níky, ale pro své občany. Ti jsou 
jednou z participujících stran, 
která získává přístup ke všem 
informacím ohledně naplňování 
„paktu“, z čehož vyplývá, že své 
zastupitele může také sledovat 
a hodnotit. 

Dalšími zúčastněnými jsou 
podnikatelé a celý třetí sektor, 
pro který může být naplňo-
vání závazku i ekonomickým 
přínosem. 

Nezanedbatelný potenciál 
pro výměnu zkušeností z praxe 
zajišťuje i „internetová burza“ 
úspěšných příkladů z praxe, 
která umožňuje ostatním získat 
vzory vypracování akčních 
plánů energetického rozvoje, 
metodologie měření emisí. 

Metodiku těchto měření 
zpracovalo Společné výzkum-
né centrum Evropské komise 
(JRC) ve spolupráci se skupi-
nou participujících měst a mu-

nicipálních expertů. Metodika 
vznikla na základě testů 
ve 30 evropských městech 
a s ohledem na kompatibilitu 
s metodikou OSN. Bez zají-
mavostí není, že tato metodika 
v případě rozšíření možností 
obchodu s emisními povo-
lenkami umožní do obchodu 
zapojení měst i obcí. 

K dalším výhodám „paktu“ 
patří spolupráce s jeho pod-
půrnými strukturami. Těmi se 
stávají regiony, či jejich regio-
nální energetická centra, sítě 
regionů nebo velká města, která 
svým rozsahem ovlivňující velké 
oblasti. 

V neposlední řadě zmiňme 
v souvislosti s „paktem“ Evrop-
skou investiční banku, jež pod-
poruje fi nancování technické 
asistence (např. provádění ener-
geticko-investičních studií dlou-
hodobého dopadu i rozsahu, ke 
kterým se města svým podpisem 
„paktu“ zavazují). Evropská 
komise poskytla pro letošní rok 
fi nanční prostředky v objemu 
15 milionů eur pro nový nástroj 
EIB nazvaný ELENA (Euro-
pean Local Energy Assistance), 
který má sloužit k fi nancování 
tvorby těchto studií. Ty se poté 
stávají základním podkladem 
k realizaci projektů spolufi -
nancovaných z prostředků 
operačních programů, případně 
mohou být využity pro podání 
žádosti o úvěr v EIB. V přípa-
dě využití tohoto nástroje je 
dokonce možné přenést riziko 
mimo jednotlivé municipality 
na třetí subjekt, a nezvýšit tak 
dluhovou službu u jednotlivých 
municipalit.

Proč stojíme stranou?
Proč žádné české ani morav-
ské město zatím nepřistoupilo 
k podpisu „paktu starostů a pri-
mátorů“? Je zde více důvodů. 
Na jednu stranu města, která 
mají životní prostředí svých 
občanů jako prioritu, jsou často 
sdružena v Národní síti zdravých 
měst ČR, v jejímž rámci se snaží 
naplňovat takzvanou Agendu 21, 
vzešlou z jednání na konferenci 
o udržitelném rozvoji konané 
v roce 1992 v Riu de Janeiro 
a jejímž naplňováním samovolně 
přispívají i k plnění cílů „paktu“.

V druhé řadě je to dáno tím, 
že díky možnosti fi nancování 
energeticky šetrných projektů 
z prostředků Operačního pro-
gramu Životní prostředí (dříve 
i SROP, příp. OP Infrastruktu-
ra) města v mnoha případech již 
investovala nemalé prostředky 
do zefektivnění své energetické 
politiky. Mnohá města tímto 
způsobem tak naplňují cíle „pak-
tu“, aniž by se k němu přímo 
hlásila svým podpisem.

Přesto si myslím, že není bez 
významu 
se do této 
iniciativy 
zapojit. 
Celému 
úsilí 
o lepší 
a energe-

ticky úspornější města dává totiž 
jisté zastřešení, strategii a jasný 
časový plán. Města jsou pak 
přirozeně zaměřena na investice 
do udržitelného rozvoje, úspor 
a efektivity. Iniciativa znamená 
i větší politickou závaznost tako-
véhoto konání. „Pakt“ musí být 
nejen podepsán starostou (nebo 
primátorem, popř. hejtmanem), 
ale musí být i schválen zastu-
pitelstvem. To mu dává jistou 
stabilitu i do budoucna. Přináší 
také nové pracovní příležitosti 
do regionů a měst, navíc stabilní 
a udržitelné, jestliže vezmeme 
v potaz dlouhodobé zaměření 
strategie. 

Nastal tedy možná ten pravý 
čas, aby se našlo nějaké české 
nebo moravské město či obec, 
které se přihlášením k „paktu“ 
nejen zviditelní na mapě Evropy, 
ale přinese si i cenné zkušenosti 
s tvorbou a naplňováním svého 
„akčního plánu udržitelného 
energetického rozvoje“ v rámci 
evropského prostoru. 

I když se pod iniciativu 
Evropské komise 
o naplňování závazků EU 
v oblasti emisí CO2  
prozatím nepodepsalo 
žádné české nebo 
moravské město, má tato 
iniciativa již více než tisíc 
signatářů. Jaké jsou její cíle 
a na jakou výši fi nančních 
prostředků je možné v je-
jím rámci dosáhnout? 

JOSEF 
JARÝ
vedoucí 

bruselské 

kanceláře 

SFŽP ČR

UŽITEČNÉ LINKY 

www.eumayors.cz
www.eurocities.eu/main.php
ec.europa.eu/energy/intelligent/
www.klimabuendnis.org
www.ccre.org
www.fedarene.org
ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

ECHO

Komisař pro životní 
prostředí 

Kandidát na komisaře pro životní 
prostředí Janez Potočnik odpoví-
dal na dotazy poslanců Evropské-
ho parlamentu. V tříhodinovém 
maratonu se nejvíce mluvilo 
o ochraně biodiverzity, klimatic-
kých změnách nebo chemické po-
litice. Podle slovinského kandidáta 
na komisaře pro životní prostředí 
je potřeba především celostní 
přístup k problémům životního 
prostředí a spolupráce s dalšími 
komisaři, protože politika život-
ního prostředí často zasahuje do 
dalších resortů. Janez Potočnik 
dříve působil jako komisař pro 
vědu a technologie. 

Jednotný hlas Evropy
„Chtěla bych, aby Evropa byla za 
pět let regionem, který bude nej-
více nakloněný ochraně klimatu,“ 
prohlásila Connie Hedegaardová, 
kandidátka na nově vytvořený post 
komisaře pro ochranu klimatu. Bý-
valá dánská ministryně životního 
prostředí a předsedající kodaňské 
konference se tak vyjádřila při 
takzvaném grilování – odpovídání 
na dotazy poslanců Evropského 
parlamentu. Podle Hedegaardové 
se musí Evropa poučit z posled-
ních hodin jednání v Kodani. 

MŽP jedná s EK o sankcích
Dobudovat odpovídající čistírnu 
odpadních vod či kanalizaci do 
konce roku určitě nestihne 13 
českých aglomerací. Oproti loň-
skému šetření se jejich počet snížil 
o 23 z 36, vyplývá to z materiálu, 
který vládě předložilo Ministerstvo 
zemědělství. Podle evropské směr-
nice musí mít všechny tuzemské 
aglomerace s více než 2 000 
obyvateli do konce roku 2010 
odpovídající čištění odpadních 
vod, jinak hrozí Česku sankce od 
EU. Požadavek se týká zhruba 630 
sídel. Vláda už dříve opakovaně 
konstatovala, že stát požadavek 
evropské komise v určeném ter-
mínu nesplní, podobným závěrem 
skončilo loni v červnu prezentova-
né šetření Národního kontrolního 
úřadu. Ministerstvo životního 
prostředí dlouhodobě s komisí 
jedná, aby zabránilo případným 
postihům ze strany unie. 

ECHO

ČR podepsala statut IRENA
Velvyslanec ČR ve Spolkové re-
publice Německo Rudolf Jindrák 
v Berlíně slavnostně podepsal 
statut Mezinárodní agentury pro 
obnovitelnou energii (IRENA). 
V následujících měsících proběh-
ne proces ratifi kace. Za členství 
České republiky v IRENA gesčně 
odpovídá Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR, které bude důle-
žité otázky konzultovat s MZV, 
MŽP a MZe v rozsahu jejich 
kompetencí. Hlavním posláním 
agentury IRENA je podporovat 
využívání všech forem obnovitelné 
energie a tím přispívat k dosažení 
udržitelného rozvoje.  

Francie posiluje solární 
energii 
Francie se pustila intenzivněji do 
budování sítě solárních panelů, 
které mají pomoci pokrýt neustále 
rostoucí poptávku po elektrické 
energii. Francouzská vláda doufá, 
že v roce 2020 se v zemi bude 
pomocí fotovoltaických článků 
vyrábět dodatečných 5 400 me-
gawatthodin energie. Velká solár-
ní elektrárna vznikne u Bordeaux 
na jihozápadě Francie. Její výstav-
bu plánuje jeden ze světových 
lídrů v oblasti sluneční energie, 
americký First Solar, společně 
s EdF Énergies Nouvelles, fi liálkou 
francouzského energetického 
gigantu EdF. Panely, které si vy-
žadují investici 80 až 100 milionů 
eur (zhruba 2,1 až 2,6 miliardy 
korun), by měly mít kapacitu 
100 megawatthodin. 

Evropská energetická politika
Německý 
designovaný 
komisař pro 
energetiku 
Günther 
Oettinger 

v Evropském parlamentu uvedl, 
že je třeba posílit solidaritu mezi 
členskými zeměmi v oblasti 
energetiky a ukončit bilaterální 
dohody s Ruskem. Prohlásil, že 
v budoucnosti by měly smlouvy 
členských zemí s dodavateli na-
hradit evropské dohody. Podle něj 
kritiku zaslouží například němec-
ká bilaterální dohoda s Ruskem 
o plynovodu Nord Stream. Polsko 
a pobaltské státy se totiž obávají, 
že by Rusko mohlo „odstavit“ ply-
novody, které v současnosti vedou 
přes Polsko. Nevoli pak ještě posí-
lila informace, že bývalý německý 
kancléř Gerhard Schröder, který 
o dohodu s Rusy usiloval, usedl 
v radě pro plánovaný plynovod.

Města jsou pak přirozeně zaměřena na 
investice do udržitelného rozvoje, úspor 
a efektivity. Iniciativa znamená i větší 
politickou závaznost takovéhoto konání.

BEDZED
První britská komunita 
s neutrální produkcí CO2

Londýn – BedZed | Velká Británie | 220;

V roce 2000 vznikla na londýnském území 
první ekokomunita s názvem BedZed (čtvrť 
Beddington a její program nulového využívání 
energie z fosilních paliv), která je zároveň 
prvním příkladem integrovaného přístupu 
k životnímu prostředí v Británii. Důležitou 
součástí projektu je i program sociální 
integrace, kdy je více než 50 % bytů určeno 
pro rodiny s nízkým příjmem. 

BedZed dokazuje, že je možné spojit sociální 
a ekonomické potřeby a zároveň vytvořit 
příjemné prostředí k životu i práci. 

BedZed není jen rezidenční čtvrť, jsou to i kancelářské 
a obchodní areály, které byly vybudovány s cílem místo 
oživit a zkrátit cestovní vzdálenosti. V BedZedu je všechno 
hned při ruce. 
Najdete tady například 
i automobilový klub, který 
je součástí strategie Zelená 
doprava, díky němuž se snížil 
počet kilometrů ujetých auty 
na benzin o polovinu, nebo 
společenský pavilon sloužící 
jako místo setkávání místních 
obyvatel, kteří tak utužují společenské vazby. 

Promyšlená řešení významně 
snížila spotřebu energie nezbytné 
k vytápění. Patří mezi ně např. okna 
obrácená na jižní stranu, trojitá lazura, 
padesáticentimetrové stěny, střešní 
zahrady, tepelné rezervoáry a ventilace 
s dvoustranným prouděním (teplo ze 
vzduchu opouštějícího místnost je 
zachyceno a přidáno do studeného 
vzduchu proudícího dovnitř). 
Díky tomu došlo k 90% snížení 
spotřeby tepelné energie a 60% úspoře elektřiny. Využití 
přirozeného osvětlení a použití energeticky nenáročných 
spotřebičů vedlo k 25% snížení spotřeby elektrické 
energie. 

Místní vybavenost 
převyšuje průměr

Dopad na životní prostředí 
snížen o polovinu

Používání obnovitelných zdrojů energie (solární 
nebo z biomasy) učinilo BedZed téměř energeticky 
soběstačnou komunitou. Elektřina, vytápění i teplá voda 
jsou produkovány přímo v místě v kombinované tepelné 
elektrárně, která využívá spalování odpadního dřeva. 
V rámci komunity působí i vzdělávací centrum, které 
zvyšuje veřejné povědomí o „ekologickém přístupu“, 
a obyvatelé jsou motivováni, aby šetřili energií a vodou, 
recyklovali odpad apod. Všechna tato opatření vedou 
k tomu, že dopad obyvatel BedZedu na životní prostředí je 
ve srovnání s průměrnými Brity téměř poloviční. 

Vysoké úspory energie

LITOMĚŘICE
Malé město s velkými ambicemi

Litoměřice | Česká republika | 25 000;

Litoměřice se už několik let snaží zvýšit svou 
energetickou nezávislost. Velké procento 
tepelné a elektrické energie pochází 
z obnovitelných zdrojů. Město už v roce 2001 
získalo národní cenu za solární energii jako 
uznání za velké množství opatření v oblasti 
energetiky. 

Město již využívá solární energii pro potřeby městských 
budov, ale rádo by její využití rozšířilo i na další subjekty. 
Z tohoto důvodu nabízí majitelům domů grant ve výši 
1 500 eur na pořízení solárních panelů. 
Příjemci fi nanční pomoci se za to zavazují, že pro účely 
vytápění nebudou využívat fosilní paliva (např. hnědé uhlí, 
jehož používání je v České republice stále velmi rozšířené). 
Díky tomuto opatření už byly vybaveny desítky domů. 

Finanční podpora 
solárních zařízení

Jak vypadá iniciativa na podporu 
solární energie v praxi?

Litoměřice se neomezují pouze 
na fi nanční pomoc. Aktivní jsou 
i na poli osvětových kampaní 
určených veřejnosti. 
Každý rok jsou výrobci vyzváni, 
aby na hlavním náměstí 
uspořádali informační kampaň 
a aby veřejnosti předvedli, jak 
solární panely fungují v praxi. 

Litoměřice projevily spoustu vytrvalosti a v mnoha 
ohledech i vynalézavosti.
Se soukromou společností uzavřely smlouvu o spolupráci, 
na jejímž základě byla v několika budovách, včetně 
radnice a městského bazénu, instalována tepelná 
čerpadla. 
Čerpadlo ohřívá vodu 
i vzduch v bazénu 
prostřednictvím městské 
odpadní vody. Město tak 
dosáhlo značných úspor 
energie: 70 % energie 
ušetří ročně na vyhřívání 
bazénu a 60 % na topení! 
Město navíc kupuje takto vyrobené teplo o 10 % levněji, 
než je tržní cena – ročně tak ušetří 5 000 eur. 

Nižší náklady díky spolupráci 
veřejných a soukromých subjektů

Projekt Zdravá města v po-
hybu ukazuje zodpověd-
nou energetickou politiku 
evropských měst. Žádné 
české město i v rámci toho-
to projektu nepodepsalo 
pakt starostů a primátorů.
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Dopravní společnost chrání život u železničních tratí 
Cena pro nejlepší fi remní 
projekt, udělená v říjnu 2009 
severoirské dopravní 
společnosti Translink 
za organizaci úklidu 
mořských pláží, znamenala 
první významné zviditelnění 
pětiletého akčního plánu 
této společnosti na ochranu 
biodiverzity. Cenu Coca Cola 
Clean Coast Award 
obdržel Translink nejen 
za sběr odpadků 
na severoirském pobřeží. 

ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

ECHO

Firma 
Translink 
začala na 

přípravě svého plánu pracovat 
již v roce 2007 ve spolupráci se 
severoirskou nadací pro ochranu 
přírody Ulster Wildlife Trust. In-
formace o těchto aktivitách zve-
řejnily webové stránky organizace 
Tidy Northern Ireland, nadace 
Ulster Wildlife Trust, britského 
ministerstva dopravy, dopravní 
společnosti Translink a dalších 
organizací a institucí.

Cenu za pomoc společnosti 
při vyčištění části severoirského 
pobřeží od odpadků předal 
zástupcům Translinku ministr 
životního prostředí severoirské 
exekutivy Edwin Poots. Ve zdů-
vodnění, proč se rozhodla udělit 
cenu provozovateli železniční 
a autobusové dopravy, porota 
uvedla: „Translink je jednou z mála 
velkých společností v Severním Irsku, 
které mají jasně vypracovaný plán na 
ochranu biodiverzity. Součástí plánu 
je i cenné zapojení obcí do práce na 
ochraně pobřeží, kudy vedou dopravní 
spoje. Zvláštní zmínku zaslouží Rose 
Creminová, vedoucí projektu biodiver-
zity ve společnosti Translink, která měla 
na starosti organizaci sběru odpadků 
na plážích a má velký podíl na zvýšené 
angažovanosti místních obyvatel a po-
vzbuzení jejich zájmu o ochranu těchto 
zranitelných lokalit.“

Udělejme něco pro zvířata
Plán ochrany divokých živých 
tvorů, žijících v bezprostředním 
okolí tratí, a zařízení společnosti 
Translink, nese název Action Plan 
2009-2014: Taking Action for Lo-
cal Wildlife (Akční plán biodiver-
zita 2009-2014: Udělejme něco pro 
naše divoká zvířata) a v činnost 
byl ofi ciálně uveden v září 2009.

V době zveřejnění plánu již 
měla společnost Translink za 
sebou důkladný průzkum svých 
pozemků a budov, jehož cílem 
bylo defi novat priority týkající se 
ochrany nejohroženějších lokalit 
a živočišných druhů vyskytujících 
se podél železničních tratí a auto-
busových tras. 

„S ohledem na charakter našeho 
podnikání máme celou řadu možností, 
jak uchovávat a chránit důležité lokality 
a živočišné druhy v okolí,“ konstatovala 
při příležitosti zahájení projektu 
Catherine Masonová, generální 
ředitelka společnosti. 

Samotný akční plán, publi-
kovaný na webových stránkách společnosti Translink, si dává za cíl 

učinit péči o biodiverzitu součástí 
strategie, plánování a politiky 
společnosti, vyhodnotit potenciál 
pozemků a infrastruktury v majet-
ku společnosti z hlediska ochrany 
biodiverzity a stanovit priority, po-
silovat vědomí důležitosti ochrany 
biodiverzity ve společnosti samé 
i mimo ni a v rámci partnerské 
spolupráce (Translinku a nadace 
Ulster Wildlife Trust) prosazovat 
konkrétní ochranářské projekty.

V podrobnějším rozpracování 
těchto obecných bodů plán konsta-
tuje: „Naše železniční síť s náspy porostlými 
vegetací, průkopy a vedlejšími kolejemi, je 
koridorem zeleně, kde lze najít celou řadu 
charakteristických lokalit vhodných pro 
určité živočišné druhy.“ Plán zmiňuje 
nejenom přírodní lokality, jako 
jsou louky, lesíky či mořské pobře-
ží, ale i tunely, mosty a pobřežní 
hráze. „Všechna tato místa jsou prostorem, 
kam má přístup celá řada živočišných 
druhů; některé si tam zřizují doupata či 
hnízda, a je třeba jim to umožnit,“ uvádí 
se v akčním plánu. 

Nadace Ulster Wildlife Trust 
v této souvislosti zmiňuje na 
svých stránkách i další místa, jako 
mokřady, živé ploty, staré stromy 
a pobřežní útesy. Nadace pro 
své vlastní potřeby vyčlenila 22 
živočišných druhů žijících na území 
Severního Irska, jejichž ochranu 
považuje za zvláště důležitou. Z to-
hoto výběru akční plán výslovně 
zmiňuje – s ohledem na výskyt 

Nadaci Ulster Wildlife Trust (Ulsterská 
nadace pro ochranu divokých zvířat) založila 
skupina místních občanů v roce 1978 pod 
názvem Ulster Trust for Nature Conservation 
(Ulsterská nadace pro ochranu přírody). Or-
ganizace se zaměřuje především na ochranu 
živých tvorů a jejich přirozeného životního 

prostředí. Podporuje ochranářské aktivity místních obyvatel, šíří 
osvětu a vede různé kampaně s cílem ovlivňovat rozhodování 
úřadů, politiků a vedení velkých fi rem ve prospěch ochrany volně 
žijících zvířat a zachování biodiverzity. Dnes je Ulster Wildlife 
Trust jednou z největších dobročinných organizací v Severním 
Irsku. Finanční prostředky získává z příspěvků a darů od svých 
členů a příznivců. Vlastní činnost organizace zabezpečuje štáb 
placených zaměstnanců skládající se ze tří oddělení – pro ochra-
nu, pro rozvoj a pro administrativu.
Nadace je součástí seskupení The Wildlife Trust UK partnership 
(Partnerství nadací pro ochranu divokých zvířat ve Spojeném 
království), sdružující 47 podobných organizací.

na pozemcích Translinku – šest 
živočišných druhů a navíc i jednu 
rostlinu, petrklíč. Ze živočichů jsou 
to jezevec, vydra, vrabec polní, 
netopýr, rorýs a (jediný motýl) 
přástevník medvědí. U každého 
z těchto druhů plán podrobně 
popisuje prostředí, v němž se 
daný druh zdržuje, a na základě 
toho navrhuje konkrétní postu-
py, jak přispívat k jeho ochraně. 
Například zajistit informovanost 
zaměstnanců společnosti o otáz-
kách ochrany příslušných lokalit, 
identifi kovat hlavní místa výskytu 
v blízkosti infrastruktury Translin-
ku, kde je to nutné, podporovat 
výstavbu „bezpečných přechodů“ 
pro zvířata apod. Součástí plánu 
je například i vylepování plakátů 
upozorňujících veřejnost na místa 
v blízkosti trati, zajímavá právě 
z hlediska tamní fauny.

Vzhůru na pláže
Zmíněný úspěch společnosti Tran-
slink v podobě ocenění za pomoc 
při sběru odpadků na pobřeží byl 
výsledkem akce pořádané již ně-
kolik měsíců před vlastním spuště-
ním plánu biodiverzity. O víkendu 
4. a 5. dubna 2009 se zaměstnanci 
společnosti spolu s místními oby-
vateli a dětmi ze základní školy 
pod heslem „adoptuj svou pláž“ 
pustili do sběru odpadků a likvi-
dace černých skládek na pobřeží 
v okolí obcí Whitehead a Carrick-
fergus v okrese Larne and Moyle. 

Okresní úředník pro ochranu 
biodiverzity byl partnerem akce 
a postaral se o místní publicitu. 
Podle webových stránek nadace 
Ulster Wildlife Trust účastníci 
naplnili sebranými odpadky 
18 velkých pytlů. Při práci poři-
zovali i záznamy o typu odstraňo-
vaných nečistot a odpadků. Tyto 
údaje byly odeslány k dalšímu 
vyhodnocení společnosti Marine 
Conservation Society (Společ-
nost pro ochranu mořského 
prostředí) a měly by posloužit 
ke zkvalitnění ochrany pobřeží 
před znečištěním v celobritském 
měřítku. 

Ředitelka nadace Ulster 
Wildlife Trust Heather Thomp-
sonová při příležitosti zahájení 
projektu biodiverzity spolu-
práci se společností Translink 
velmi ocenila. „Naši nadaci těší 
partnerství s Translinkem v rámci 
projektu biodiverzity. Společnost patří 
k největším vlastníkům půdy v Sever-
ním Irsku a tento plán je potvrzením 
jejího odhodlání a vůle skutečně se 
podílet na ochraně divokých zvířat 
tam, kde je to nejvíc potřeba. Věříme, 
že se najde mnoho dalších firem, které 
budou následovat jejího příkladu 
a učiní péči o zachování biodiverzity 
součástí svého podnikání.“ 

Google sleduje lesy
Google chce sledovat lesy, 
respektive jejich mizení. Nový 
software vyvinutý v rámci fi lan-
tropické odnože Google.org 
ve spolupráci s Carnegieho 
vědeckým institutem a Carlosem 
Souzou ze společnosti Imazon 
dokáže zpracovat satelitní obráz-
ky pořízené za poslední desítky 
let a extrahovat z nich vědecké 
informace. „Emise z tropického 
odlesňování jsou srovnatelné 
s emisemi z celé Evropské unie 
a vyšší než celkové emise všech 
aut, trucků, letadel, lodí i vlaků 
na celém světě,” píše se ve 
zprávě fi rmy. Lesy pohlcují oxid 
uhličitý daleko lépe než jakákoliv 
technologie draze a složitě vyví-
jená člověkem. Tvrdí Google. 

Mikronésie k Prunéřovu
Ministerstvo životního prostředí 
obdrželo připomínky Mikro-
nésie k projektu modernizace 
největší české tepelné elekt-
rárny Prunéřov II. První dopis 
oznamující zájem tichomořské-
ho státu, který je ohrožen stou-
pající hladinou oceánu, zapojit 
se do posuzování, dostalo mi-
nisterstvo v prosinci. „Nemysleli 
jsme, že se ještě ozvou,“ uvedla 
mluvčí s tím, že pětistránkový 
dokument nyní úřad překládá. 
Prunéřovská elektrárna patří 
skupině ČEZ. Plánovaný záměr 
rekonstrukce předpokládá 
úplnou výměnu všech tří stáva-
jících kotlů, včetně opatření ke 
snížení emisí oxidů dusíku 
a úplné výměny technologické-
ho zařízení. 

Nové testy benzínu v USA
Ropné společnosti, výrobci auto-
mobilů a motorů a prodejci po-
honných hmot vyzvali Obamovu 
administrativu, aby nezvyšovala 
množství etanolu povinně přimí-
chávaného do benzinu, jelikož 
není dostatečně otestován vliv 
takového paliva na stávající 
motory. Agentura pro ochranu 
životního prostředí (EPA) minulý 
měsíc prohlásila, že potřebuje 
více času na rozhodnutí o zvý-
šení podílu etanolu v benzínu 
z 10 na 15 procent. Uvedla však, 
že by pravděpodobně schválila 
vyšší podíl pro nové automobily. 
Asociace pro obnovitelná paliva, 
která sdružuje producenty eta-
nolu, říká, že EPA by měla 
pokračovat a schválit střední 
směs etanolu, jako je benzín 
s 12 procenty etanolu, zatímco 
bude dokončovat testování E15.
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Představme si blíže nejdříve 
školu. Kromě již zmiňovaných 
studijních a učebních oborů 
nabízí svým studentům i taková 
praktická zaměření, jako jsou 
mechanik elektronik, počítačo-
vé systémy a programování ve 
strojírenství, například mechanik 
seřizovač, programátor CNC 
strojů. Na to navazuje ostatně 
i učební obor obsluha NC a CNC 
strojů. V oboru ekonomie se 
škola specializuje na manage-
ment strojírenství a technickou 
administrativu. „Zájemcům škola 
umožňuje získání mezinárodního cer-
tifi kátu ECDL ve výpočetní technice, 
platného ve všech zemích Evropské unie. 
Také umožňuje přípravu a složení státní 
zkoušky z psaní všemi deseti na klávesnici 
PC. Škola organizuje studentské odborné 
stáže v zahraničí, odborné exkurze v tu-
zemsku i v zahraničí, lyžařské výcvikové 
kurzy,“ chlubí se zástupce ředitele 
pro provozní záležitosti Karel 
Tejkal. A má k tomu své důvody. 
Příspěvková organizace coby 

Centrum odborné přípravy půso-
bí i pro širší veřejnost – zajišťuje 
rovněž specializační, kvalifi kační 
a rekvalifi kační kurzy pro dospělé 
uchazeče. „Spolupracujeme s úřady 
práce i s mnohými podniky a organiza-
cemi z celého Jihomoravského kraje při 
profesním uplatnění absolventů, při 
organizaci kurzů, zpracovávání projektů. 
A ve výčtu dalších služeb bych mohl pokra-
čovat,“ doplňuje Tejkal.

Škola se také aktivně zapojuje 
do řady významných mezinárod-
ních projektů zaměřených jak na 
nové moderní vybavení pro po-
třeby hlavní i doplňkové činnosti, 
tak na zhodnocení movitého a ne-
movitého majetku. Škola neustále 
modernizuje stroje, zařízení 
a pomůcky pro výuku informa-
tiky, technických a humanitních 
předmětů, zlepšuje úroveň 
pracovního prostředí a sociálního 
zařízení pro žáky a zaměstnance. 
Byl tu však problém, kterým byl 
technický stav školy, s nímž se 
však škola vyrovnala. Na základě 
energetického auditu z roku 
2003 byla opravena část (třetina) 
střechy budovy A a celá střecha 
přístavku haly. Postupně v letech 
1995 až 2002 byla kovová okna 
vyměněna za plastová a některé 
kovové venkovní dveře byly 
nahrazeny plastovými. Stav fasád 
budov odpovídal jejich stáří, po 
25 letech tedy nebyl dobrý a po 
stránce vzhledové ani pěkný. 
„Spolufi nancovat opravu školy z pro-
středků fondů Evropské unie a za pomoci 
dotací jsme se rozhodli bez jakéhokoliv 
váhání, neboť to byla jediná možnost, jak 
jednorázově a rychle zrealizovat zateplení 
pláště včetně střech budov. Do obou 
budov školy mimo jiné již několikrát v po-
slední době zatékalo, takže oprava střech 

by se musela provést i z tohoto důvodu co 
nejdříve,“ vzpomíná Tejkal. 

Tím však práce na budově 
nekončily. Po realizaci projektu 
v roce 2008 byly ještě zatepleny 
fasády všech tří školních budov 
při současné výměně výplní oken 
a dveří a rovněž vrat v přízemí 
budov. Také byla provedena 
oprava a zateplení zbývajících 
plochých nevyhovujících střech 
na budovách školy (dvě třetiny 
budovy A, celá na budově B). 
Hromosvodové soustavy byly na 
všech budovách rekonstruovány 
a jejich vedení byla zapuštěna 
pod omítku budov. „Se získáváním 
dotací z fondů EU jsme neměli do konce 
roku 2007 žádné zkušenosti. Na dotaci 
nebylo vůbec jednoduché dosáhnout. 
Vedení školy šlo do velkého rizika tím, že 
si před zasláním žádosti o dotaci z OP 
Životního prostředí, ještě před vypsáním 
výzvy č. III OPŽP, zajistilo nový energe-
tický audit budov školy a nechalo součas-
ně vypracovat projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci pláště a zateplení fasád 
budov školy. Vložené nemalé fi nanční 
prostředky se mohly stát mrtvou investicí 
v případě neschválení žádosti na SFŽP 
ČR. Myslím si, že náročnost administra-
tivy spojené se získáním dotace je značná 
a nedivím se, že je předmětem připomínek 
a kritiky,“ na jednu stranu si Karel 
Tejkal pochvaluje průběh fi nan-
cování oprav, na druhou stranu 
však poukazuje, že vše nešlo tak 
úplně hladce, jak by mohlo. 

Škola nyní zajišťuje přípra-
vu téměř 1 400 žáků řádného 
denního studia v šesti čtyřletých 
studijních oborech a ve třech 
tříletých učebních oborech. Dal-
ších asi sto žáků absolvuje denní 
nebo dálkovou formu vzdělávání 
v nástavbovém studiu.

Místní se rybníku Na Pastvišti 
spíše vyhýbali. Aby ne, rybník 
byl zanesen splaveninami a bylo 
nutné opravit požerák, jinak též 
kbel, což je typ vypouštěcího 
zařízení rybníka. Je to svislá 
šachta umístěná v blízkosti 
hráze rybníka. Voda přepadá 
v horní části přes dlužovou stě-
nu na dno šachty, odkud odtéká 
výpustným potrubím skrz hráz 
do recipientu. Výpusť může být 
rovněž umístěna u dna, takový 
požerák umožňuje úplné vypuš-
tění rybníka. „Projekt byl financo-
ván prostřednictvím Evropského fondu 
regionálního rozvoje, státního rozpočtu 
České republiky a dotace Státního 
fondu životního prostředí ČR, prostřed-
ky uvolnila i obec Otín,“ říká Josef 
Homola ze společnosti JH In-

vestment. On sám však měl již 
předtím určité zkušenosti se zís-
káváním dotací z národních pro-
gramů a z Operačního progra-
mu Infrastruktura. A v případě 
rybníka Na Pastvišti se rozhodl 
se zastupitelstvem obce Otín 
spolupracovat. Oprava rybníka 
probíhala téměř celý rok. Sta-
vebně byl projekt ukončen na 
jaře loňského roku, kolaudační 
souhlas byl vydán v červnu 
2009. Projekt byl realizován se 
zimní přestávkou, přesto se akci 
podařilo ukončit v březnu 2009. 
„Projekt byl realizován ve výborné 
kvalitě a všichni na akci zainteresovaní 
mohou být určitě spokojeni,“ vysvětlu-
je Homola. A že má pravdu, do-
kazují i závěry Státního fondu 
životního prostředí ČR. Rybník 
Na Pastvišti opět slouží jako 
jediná vodní plocha v bezpro-
střední blízkosti obce. A jeho 
jednoznačným přínosem bylo 
vytvoření litorální zóny – po-
břežního pásma – s příznivými 
podmínkami pro život vodních 
organismů.

Firma JH Investment má na 
svém kontě již několik po-
dobných projektů. Za zmínku 
podle Homoly stojí například 
výstavba nové vodní nádrže Na 
Zájerku, která v rozloze 2,6 ha 
vznikla u obce Třebovle a jejímž 
přínosem jsou akumulační 
a krajinotvorný účinek a celko-
vé zvýšení druhové diverzity 
v okolí. Nebo obnova jednohek-
tarového rybníka Hadr u Velké 
Bíteše, přičemž význam projektu 
spočívá ve zkvalitnění vodního 
režimu v okolí a zvýšení ekolo-
gické stability území, ve zpoma-
lení povrchového odtoku vody 
a ve vytvoření mělkovodního 
pásma s rozvojem mokřadních 
společenstev nádrže. „A do třetice 
bych zmínil obnovu rybníka Parný mlýn 
u Krahulova. Plocha této nádrže činí 
necelých 24 hektarů. Jednoznačným 
přínosem tohoto projektu jsou význam-
ný retenční a krajinotvorný účinek 
a rozsáhlé litorální pásmo včetně tůní,“ 
pochvaluje si Josef Homola, 
jednatel fi rmy JH Investment 
z Velkého Meziříčí.

Dotaci jsme získali, ale lehké to nebylo
Integrovaná střední škola – 
Centrum odborné přípravy, 
Brno má tajemný název. 
Přesto však zcela jasný účel. 
Mezi studijními obory, 
které nabízí, jsou informační 
technologie nebo 
ekonomika podnikání. 
A nejen to. Nabízí i učební 
obory, jako jsou například 
mechanik elektronických 
zařízení nebo puškař. 
Brněnská integrovaná 
střední škola zvládla i získat 
dotaci na svou rekonstrukci. 

Rekonstrukce pláště a zateplení fasád budov školy
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Dotace z Fondu soudržnosti 12 249 891 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 720 581 Kč
Celkové způsobilé výdaje 18 320 472 Kč

Rybníku Na Pastvišti netřeba se již vyhýbat
Obec Otín u Stonařova 
na Vysočině je dokonale 
utajenou obcí. Přesto i v ní 
se dějí věcí. Jednou z nich 
byla oprava a odbahnění 
rybníka Na Pastvišti. Nešlo 
o nic velkého, ale pro obec 
tento úspěšné realizovaný 
projekt, s nímž jí pomohla 
fi rma JH Investment, byl 
prubířským kamenem 
v přístupu k dotacím 
z Evropské unie. 

Oprava a odbahnění rybníku Na Pastvišti, Otín
Prioritní osa 6
Dotace z Fondu soudržnosti 5 745 676 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 1 920 410 Kč
Celkové výdaje 6 384 085 Kč

Přednášející: 
 Lubomír Franc, hejtman Králové- 

 hradeckého kraje
 Klára Dostálová, Centrum evropského  

 projektování
 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o.
 Vladimíra Henelová, ENVIROS, s.r.o. 

 Petr Holec, ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 Lubor Alex, eCentre, a.s.
 Jan Hanuš, Komerční banka, a.s., 
 Ivo Slavotínek, Enesa, a.s., 
 Jiří Svoboda, Master Therm CZ
 Zástupce SFŽP ČR  

Energetický management
měst a obcí

Vydělávejte na úsporách!

Odborný seminář

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

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, Královéhradecký kraj

 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 

Další akce projektu EMMO:

10. - 11. června 2010
výroční konference, Praha

18. března 2010, Hradec Králové

Další podrobnosti k programu semináře 
a registrační formulář najdete na:

www.bids.cz/emmo-hradec

PERSONÁLNÍ INZERCE

Referent oddělení projektové podpory – zpracovávání dat
Hledáme otevřenou, komunikativní a odborně zdatnou osobnost, 
která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.
Nástup: 8. 3. 2010 , event. dohodou
Místo výkonu: Praha 4, Olbrachtova  (stanice metra Budějovická)
V případě zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do  28. 2. 2010  
strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. 
V předmětu, prosím, uveďte, o jakou pozici se ucházíte. Kontakt: 
Simona Švecová, Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 
2006/9, 140 00  Praha 4, tel.:  267 994 263.

CHCETE SE PODÍLET NA ADMINISTRACI EVROPSKÝCH FONDŮ?

www.sfzp.cz



32

ČÍSLO 2/ ÚNOR 2010

33

Kal z čištění odpadních 
vod je hlavním odpadním 
produktem procesu čištění 
odpadních vod. Lze tyto kaly 
dál využívat? Jak na 
problematiku odpadních 
kalů pohlíží Státní fond 
životního prostředí České 
republiky? 

EVROPSKÉ FONDY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SFŽP ČR o odpadních kalech z ČOV 
Kaly z čištění odpadních vod v rám-
ci Operačního programu Životní 
prostředí řeší prioritní 
osa 1 – Dotace pro vodohospodář-
skou infrastrukturu a snižování 
rizika povodní – a prioritní osa 4 – 
Dotace pro odpadové hospodářství 
a odstraňování starých ekologic-
kých zátěží. 

Odpadní kaly v rámci prioritní 
osy 1 jsou posuzovány pouze jako 
součást celkových technologií u čis-
tíren odpadních vod. „Dříve se kalové 
hospodářství neřešilo takřka vůbec, kal se vy-
vážel na skládku, dnes je snaha o komplexní 
řešení. Tedy jejich využití při kompostování, 
hnojení na poli, energetické využití nebo jejich 
efektivní likvidace s komunálním odpadem,“ 
říká Alena Kozlová, projektová 
manažerka Odboru ochrany vod 
Státního fondu životního prostředí 
České republiky. Podle jejího kole-
gy Jakuba Kovaříka však tato snaha 
stále naráží na ekonomické možnos-
ti. „Problém je, že skládkování kalů je často 
nejlevnější nakládání s odpadními kaly,“ 
vysvětluje. 

Na otázku, zda lze žádat 
o fi nanční podporu v rámci OPŽP 
a prioritní osy 1 pouze a jen na 
zpracování odpadních kalů, Alena 
Kozlová ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR odpověděla: „Ni-
koliv. Lze žádat pouze na opatření týkající se 
modernizace kalového hospodářství, které je 
součástí intenzifi kace ČOV.“ 

Kvalita kalů
Při zpracování kalů záleží především 
na kvalitě kalu. Ta je ovlivněna 
složením a množstvím přitéka-
jících odpadních vod, přičemž 
jejich množství závisí na velikosti 
čistírny odpadních vod. V normě 
ČSN 75 6401 je uveden postup pro 
výpočet specifi cké produkce přeby-
tečného kalu, vztažené na množství 
přiváděného znečištění vyjádřené 
v BSK5 (biochemická spotřeba 
kyslíku). Produkce přebytečného 
kalu také závisí na stáří kalu, teplotě 
a poměru koncentrace nerozpuště-
ných látek a BSK5 v přítoku do akti-
vační nádrže. Nejslavnější německý 
odborník na čištění odpadních vod 
Karl Imhoff  odvodil (pro znečištění 
vyjádřeného jako EO – ekvivalentní 
obyvatel) hodnotu produkce kalu 
na 2,5 l/(obyvatel/den). Množství 
produkovaného kalu (kromě výše 
zmíněného) ovlivňuje technologie 
čištění (zařazení srážení fosforu, 
přídavky koagulátů, fl okulantů aj.) 
a také na obsah vody v kalu (stupeň 
zahuštění). 

V praxi z toho podle Jakuba Ko-
vaříka ze Státního fondu životního 

prostředí ČR vyplývá, že žadatelé 
o dotace na čistírny odpadních vod 
nejčastěji volí stabilizaci kalů aerob-
ní, tedy s přístupem kyslíku, která 
je výhodná především pro menší 
čistírny odpadních vod, v kterých se 
nevyplatí kaly zpracovávat anaerob-
ně, tedy bez přístupu kyslíku. 

Prioritní osa 4
Surový odpadní kal z ČOV obsahu-
je podle statistik okolo 
70 procent organických látek 
v sušině a podle zákona o odpadech 
je vzhledem k možné přítomnosti 
patogenních mikroorganismů 
klasifi kován jako nebezpečný 
odpad. Nabízí se tedy otázka, zda 
lze žádat v případě odpadních kalů 
o podporu v rámci prioritní osy 
čtyři, tedy o dotaci pro odpadové 
hospodářství a odstraňování sta-
rých ekologických zátěží. „Pokud vím, 
projektů v případě odpadních kalů z ČOV 
bylo předloženo minimum. V minulosti jsme 
vedli konzultace, zda a jak podpořit odvod-
ňování kalů u již stávajících čistíren odpad-
ních vod, ale nebylo jich moc,“ vysvětluje 
Petr Stejskal, vedoucí oddělení II, 
Odboru ochrany přírody, odpadů 
a environmentálního vzdělávání 
Státního fondu životního prostředí 
ČR. Žádný projekt však v tomto pří-
padě podán nebyl, a to i přesto, že 
i v případě odpadních kalů platí to, 
čím se odpadové hospodářství vždy 
řídí. „Každé rozumné využití odpadních 
kalů je lepší než jen jejich skládkování. Což 
znamená, že jejich efektivní využití podpořit 
dotací můžeme,“ vysvětluje Stejskal.

Nejčastější využití kalů
V současnosti jsou odpadní kaly 
z čistíren odpadních vod nejčas-
těji zpracovávány v bioplynových 
stanicích, ale také se kompostují. 
V případě průmyslových kom-
postáren jsou na nezávadnost 
odpadních kalů kladeny menší 
nároky, než v případě kompostáren 
určených pro zemědělské účely. 

V případě bioplynových stanic 
lze dnes o využívání odpadních 
kalů hovořit již jako o běžném 
standardu. Výhoda uplatnění 
odpadních kalů v bioplynových 
stanicích spočívá v tom, že je není 
nutné odvodňovat a provozova-
telé bioplynových stanic mohou 
počítat se stálým a předem jasně 
daným množstvím těchto kalů pro 
potřeby bioplynových stanic. 

„Mezi další možné využití kalů bych 
zařadil energetické projekty, ale i v tomto 
případě jsme nezaznamenali zájem o žádosti 
o podporu,“ tvrdí Petr Stejskal. 

Cílem úpravy kalů je zabránit 
nepříznivým dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví. Koncen-
trace prospěšných i znečišťujících 
složek v kalu, představující zdra-
votní rizika s nimi spojená, závisí 
na počáteční kvalitě odpadní vody 
a na úrovni požadované technolo-
gie, která zaručí dosažení kvalita-
tivních požadavků na vyčištěnou 
odpadní vodu. Žádoucí je takové 
využití nebo zpracování kalů, 
které jsou přijatelné pro životní 
prostředí a co nejméně ekonomic-
ky náročné.

Fond Marguerite – Evropský 
fond 2020 – je celoevropským 
akciovým fondem zřízeným 
podle lucemburského práva. Jeho 
cílem je působit jako katalyzátor 
pro investice do infrastruktury, 
při provádění klíčových politik 
Evropské unie v oblasti změn 
klimatu, ale i energetické bezpeč-
nosti a transevropských sítí. Fond 
by měl sloužit jako vzor pro vytvá-
ření podobných fondů v Evropské 
unii, které chtějí kombinovat tržní 
zásady návratnosti pro investory 
s plněním cílů evropské politiky.

Evropský fond Marguerite 
zřídila Evropská investiční banka 
spolu s dalšími evropskými veřej-
nými institucemi. 

Lhůta do 3. března 2010
Třetího prosince 2009 podepsali 
president Evropské investiční 
banky (EIB) Philippe Maystadt, 
generální ředitel společnosti 
Caisse des Dépôts (Francie) 
Augustin de Romanet, předseda 
Cassa Depositi e Prestiti (Itálie) 
Franco Bassanini, předseda KfW 
(Německo) Ulrich Schröder, 
prezident Instituto de Crédito 
Ofi cial (Španělsko) José Maria 
Ayala Vargas a předseda PKO 
Bank Polski (Polsko) Zbigniew 
Jagiełło ofi ciální dohodu, v níž se 
zmínění pánové zavázali k tomu, 
že každá jimi řízená instituce 
vloží do fondu Marguerite sto 
milionů eur. 

Cílem těchto předních ev-
ropských fi nančních institucí je 
rozjetí respektovaného fondu na 
podporu infrastruktury s počá-
tečním kapitálem ve výši 600 mi-
lionů eur. Zároveň vyzvaly i další 
investory, aby se k nim připojili 
během první vyhlášené lhůty, 
která skončí třetího března 2010. 

Cílový objem fondu je nastaven 
na 1,5 miliardy eur v roce 2011.

Za pomoci komise
Marguerite je první společnou 
iniciativou předních evropských 
veřejných fi nančních institucí. 
Jelikož byl celý proces zahájen 
v prosinci 2008 pod záštitou 
Rady ECOFIN a Evropské rady 
v rámci Plánu evropské hospo-
dářské obnovy (EERP), obdržel 
fond Marguerite také aktivní 
podporu ze strany Evropské 
komise, která získala souhlas 
členských států Evropské unie 
k fi nančnímu podílu ve fondu až 
do výše 80 milionů eur v rámci 
podpory rozvoje transevropských 
dopravních sítí. To vše se souhla-
sem Evropského parlamentu.

Marguerite se tak stal jedním 
z prvních „postkrizových“ fi nanč-
ních fondů, který nabízí obrov-
skou možnost a příležitost pro 
evropské municipality k získávání 
fi nančních prostředků. Ostatně 
fi nance bude fond poskytovat 
společnostem, které vlastní nebo 
provozují infrastruktury v oblasti 
dopravy a energetiky (transevrop-
ské sítě), stejně jako obnovitelné 
zdroje energie. 
Fond pracuje 
v režimu dlouho-
dobého investora 
(na 20 let) a jeho 
prostředky mají 
být plně proin-
vestovány během 
prvních čtyř let. 

Podle ofi ciál-
ních vyjádření 
se Marguerite – 
Evropský fond 
2020 – zaměří na 
vytváření aktiv 
(především investic 
na zelené louce) 
zejména v dopravě 
a transevropských 
dopravních sítích 
(TEN-T). V energe-
tice se pak zaměří 
zejména na transev-
ropské energetické 
sítě (TEN-E) 
a obnovitelné 
zdroje energie, 
včetně udržitelné 
výroby energie, 

čisté dopravní infrastruktury, ener-
getiky a distribučních systémů 
pro hybridní dopravu, například 
vítr, sluneční energie, geotermální 
energie, biomasa, bioplyn, vodní 
energia a projekty převádějící 
odpad na energii.

Poradní tým
Fond bude mít nezávislý poradní 
tým, jehož hlavní členové jsou 
v současné době vybíráni. 
Poradní tým má zahájit činnost 
v prvním čtvrtletí roku 2010 
a bude zodpovědný za vznik 
a vyhodnocení možných investic. 
Správní rada bude zodpovídat 
za celkové řízení a správu fondu 
pod dohledem dozorčí rady. 
Evropská komise bude mít místo 
v dozorčí radě. 

Na prvním zasedání dozorčí 
rady se šest hlavních sponzorů 
dohodlo na strategickém zamě-
ření fondu Marguerite a zvolilo 
Philippe Maystadta, prezidenta 
Evropské investiční banky, jeho 
předsedou.

Investoři fondu Marguerite – 
Evropský fond 2020 – a další 
dlouhodobě úvěrující instituce 
mají v úmyslu zřídit „iniciativu 
spolufi nancování dluhu“ s obje-
mem až pět miliard eur, která by 
se stala zdrojem dlouhodobého 
úvěru na projekty, které má Mar-
guerite pomáhat fi nancovat.

Marguerite: Nová možnost podpory

Novým evropským 
nástrojem podpory zřízeným 
na fi nancování projektů 
v cílových oblastech 
energetiky, změn klimatu 
nebo také infrastruktury 
je Marguerite – Evropský 
fond 2020. Za jeho zřízením 
stojí jak Evropská investiční 
banka, tak Evropská komise. 

JOSEF JARÝ
vedoucí bruselské kanceláře, SFŽP ČR

Zleva: Ulrich Schröder (KfW), 
Franco Bassanini (CDP), 
Augustin de Romanet (CDC), 
Zbigniew Jagiello (PKO Bank 
Polski), Philippe Maystadt (EIB), 
José María Ayala (ICO).
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ROZHLEDNA TAHÁK

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti
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Pro vodu, 
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DALŠÍ SBĚRNÝ DVŮR NA PLZEŇSKU

Plzeňský kraj se 
může pochlubit 
dalším novým 
sběrným dvorem 
v obci Němčo-
vice. Obec má 
124 obyvatel 
a pravidelně 
se umisťuje na 
předních místech 
ve sběru a třídění 
odpadu. Spolu 
se soukromými 
podnikateli buduje ekologickou turistickou stezku, v ČR prý ojedině-
lou. Její součástí bude i větší fotovoltaická elektrárna a větrný zdroj. 
Němčovice vytápějí tepelným čerpadlem bytový dům, obecní úřad, 
knihovnu a hasičskou zbrojnici. Lidem dávají dotace na výměnu sta-
rých kotlů za nové, a na pořízení topení z obnovitelných zdrojů a na 
obnovu komínů. Na fotografii starosta obce Karel Ferschmann.

MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
JAN DUSÍK NA FONDU

Ministr životního prostředí Jan Dusík navštívil 14. ledna Státní fond 
životního prostředí České republiky. Na programu jeho jednání 
se zástupci vedení fondu byly mimo jiné i otázky plnění programu 
Zelená úsporám. V souvislosti s tímto programem není bez zajíma-
vosti ani užitečná novinka Státního fondu životního prostředí České 
republiky. Chcete-li být informováni o aktuálním dění v progra-
mu, můžete se zdarma zaregistrovat k odebírání elektronického 
newsletteru. Přímo do emailové schránky vám poté budou zhruba 
jednou za čtrnáct dní přicházet aktuality, pozvánky na semináře 
a veletrhy či informace o nových službách programu Zelená úspo-
rám. Více na stránkách www.zelenausporam.cz

V souvislosti s prioritní osou 1 
Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP) 
se často hovoří 
o tzv. Finančním modelu. 
Tento pojem v průběhu času 
získal mnoho významů 
a představy o tom, co 
znamená, se různí. 
Následující řádky se pokusí 
ozřejmit, proč fi nanční 
nástroje vznikly, co 
představují a čeho mají 
docílit.

Tvorba fi nančních nástrojů, které 
jsou často zjednodušeně (a ne-
správně!) nazývány Finanční 
model, byla reakcí na požadav-
ky Evropské komise ve vztahu 
k tvorbě cen pro vodné a stočné 
a k zajištění dlouhodobé udržitel-
nosti vodohospodářské infrastruk-
tury tam, kde působí soukromě 
ovládaní provozovatelé infrastruk-
tury, která je dotována z veřej-
ných prostředků. Jelikož zmíněné 
požadavky bylo potřeba průkaz-
ným a kontrolovatelným způso-
bem splnit, bylo rozhodnuto, že 
k tomu budou vytvořeny speciální 
nástroje. Jejich aplikace (zakom-
ponování do smlouvy) pak bude 
automaticky považována za splně-
ní požadavků OPŽP (vyjádřených 
formálně v dokumentu Metodika 
pro žadatele rozvádějící podmínky 
přílohy č. 7 OPŽP, zkráceně jen 
„Metodika“). Pojem fi nanční model 
v sobě skrývá požadavek zapraco-
vat do provozní smlouvy výpočetní 
aplikace vytvořené v prostředí 
Microsoft Excel, sloužící primárně 
ke stanovení „přiměřeného zisku“ 
provozovatele (samotný „Finanční 
model“, zveřejněný na www.opzp.
cz) a dále požadavek na zapra-
cování smluvního mechanismu, 
splňujícího zásady cenotvorby 
stanovené v Metodice. Na 
www.opzp.cz je zveřejněno 
doporučené řešení v podobě tzv. 
Vyrovnávacího nástroje (opět 
v prostředí Microsoft Excel), 
včetně textové přílohy upravující 
cenotvorbu, tzv. Platební mecha-
nismus. 

Finanční model

Samotný Finanční model se skládá 
ze dvou aplikací MS Excel – Zá-
kladního a Historického modulu. 
Spolu s nimi je zveřejněn manuál 
a text metodiky stanovení hodnoty 
vážených průměrných nákladů 
kapitálu (neboli VaPNaK), která 
je klíčovou hodnotou pro určení 
přiměřeného zisku provozovatele. 
Povinné aplikování FM směřuje 
k naplnění 2 základních podmí-
nek: cena pro vodné a stočné má 
být stanovena tak, aby (a) byla 
podporována kvalita služeb posky-
tovaných spotřebitelům; (b) byla 
zajištěna dlouhodobá udržitelnost 
vodovodů a kanalizací a přitom 
zohledněny smluvní závazky 
a přiměřený ekonomický zisk pro-
vozovatele. Hlavní cíle fi nančního 
modelu jsou následující:

 určit přiměřený zisk provozova-
tele (tzv. „kalkulační zisk“);

 pomoci ověřit výši nájemné-
ho z hlediska udržitelnosti 
vodovodů a kanalizací (srovnání 
s Plánem fi nancování obnovy);

 vyjádřit strop na příjem provo-
zovatele;

 představit komplexní prognózu 
vývoje cen po dobu deseti let; 

 určit skutečnou cenu pro vodné 
a stočné pro (a pouze) první 
rok provozování (v dalších le-
tech jsou ceny určeny, v případě 
jeho použití, Vyrovnávacím 
nástrojem).

Vyrovnávací nástroj 
a Platební mechanismus

Vyrovnávací nástroj je spolu s Pla-
tebním mechanismem nepovin-
ným vzorovým řešením, jak splnit 
zásady cenotvorby požadované 
v Metodice. Doporučení použít 
tento vzor je ze strany Řídícího 
orgánu OPŽP velice silně akcen-
továno. Vlastní postup žadatele 
nemůže zaručit naplnění požado-

vaných zásad a navíc je značně 
náročný pro následnou kontrolu. 
Z tohoto důvodu je individuální 
zpracování samotným žadatelem 
potenciálně riskantní (z hlediska 
vracení dotace) a rovněž časově 
náročné (může zapříčinit zdlou-
havý proces schvalování žádosti 
o dotaci).

Hlavním cílem Vyrovnávací-
ho nástroje spolu s Platebním 
mechanismem, v jednotlivých 
letech provozování, určovat ceny 
pro vodné a stočné na základě sku-
tečného vývoje jednotlivých prvků 
provozování, a to plně v souladu 
se zásadami cenotvorby OPŽP. Ty 
jsou charakterizovány zejména:

 udržováním stropu na příjem 
provozovatele;

 periodickým přezkoumáním, 
tj. opětovným nastavováním 
stropu po určité době fi xace 
(minimálně 5 let);

 dělením úspor mezi provozo-
vatele a odběratele v průběhu 
tohoto období;

 exaktním výpočtem přiměřené-
ho kalkulačního zisku;

 zaručením výše nájemného.

Význam a praktický dopad

Vyžadování plnění podmínek 
kladených EK pod hrozbou vracení 
dotací není samoúčelné. Aplikace 
popsaných smluvních mechanis-
mů by měla v budoucnu přinést 
některá významná pozitiva tolik 
zkoušenému vodohospodářskému 
sektoru. Těmi jsou zejména:

 systematická motivace k zefek-
tivnění provozu;

 eliminace náročného, každo-
ročního procesu vyjednávání 
o ceně;

 lepší řízení rizik než dosavadní 
postup (praxe); a hlavně

 záruka vytvoření dostatečných 
vlastních zdrojů na obnovu 
a rozvoj vodovodů a kanalizací.

Dopad uvedený v posledním bodě 
je primárně požadován v reakci na 
oprávněné obavy EK, aby po uply-
nutí životnosti dotované infrastruk-
tury nebylo znovu potřeba čerpání 
fi nančních prostředků ve stejné 
výši na její opětovné vybudování. 
SFŽP nabízí žadatelům o dotace 
z fondů EU technickou podporu 
zaměřenou na aplikaci fi nančních 
nástrojů v podobě školení a in-
dividuálních konzultací za účasti 
poradců.

Použití fi nančních nástrojů 
je vyžadováno pro oddílný 
model provozování a pro 
provozní společnosti, 
které zároveň vlastní 
vodohospodářskou infra-
strukturu a které nejsou ze 
100 % vlastněny municipa-
litami. Nástroje pro smí-
šené společnosti jsou nyní 
v procesu vývoje a budou 
zveřejněny v průběhu 
letošního roku. Ostatní 
modely provozování (kdy 
obec provozuje sama 
nebo provozuje vodovody 
a kanalizace prostřednic-
tvím plně ovládané spo-
lečnosti) podléhají méně 
podrobným požadavkům 
na provozování. Ovšem 
požadavek na postupné 
navyšování cen (samozřej-
mě vždy při respektování 
sociální únosnosti) a na 
použití vzniklých zdrojů 
pouze pro obnovu, správu 
a rozvoj vodovodů a ka-
nalizací je universální, bez 
ohledu na žadatelem zvo-
lený model provozování.

Finanční nástroje Operačního 
programu Životní prostředí 
pro vodohospodářské projekty

PRO PESTROU PŘÍRODU, PRO BUDOUCNOST 

Ministerstvo 
životního pro-
středí  zahájilo 
19. ledna infor-
mační kampaň 
k Mezinárod-
nímu roku 
biodiverzity, 
vedenou pod 
heslem Mezi-
národní rok 
biodiverzity – 
pro pestrou 
přírodu, pro budoucnost. Na snímku si mne ruce náměstek 
ministra František Pelc, který informoval o situaci v České 
republice v oblasti biodiverzity a o příčinách, které i u nás ohro-
žují pestrost přírody a krajiny.

SETKÁNÍ MINISTRŮ
V úterý 9. února v Praze proběhlo první oficiální setkání ministrů 
životního prostředí České a Slovenské republiky. Ministr Dusík 
informoval svůj slovenský protějšek, ministra životního prostředí 
Jozefa Medveďa, o zkušenostech MŽP s prodejem emisních kreditů 
(volných jednotek AAU) a o jejich využití v programu Zelená úspo-
rám.Součástí úterní návštěvy slovenského ministra bylo setkání 
s odborníky na Státním fondu životního prostředí ČR, kde slovenská 
delegace získala konkrétní informace z uvádění dotačního programu 
Zelená úsporám do praxe.



36



TAHÁK



Zjednodušené grafické znázornění finančních nástrojů OPŽP 
pro oddílný model provozování
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Informační zpravodaj Operačního 
programu Životní prostředí 

Každý měsíc doručíme ZDARMA 
do Vašich schránek.
Více informací na www.opzp.cz.

OBJEDNACÍ LÍSTEK 
zasílejte na adresu: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

OBJEDNATEL 

 veřejná správa  konzultant  odborník  žadatel o dotace  média 

 jiné  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktní osoba  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

adresa  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ...............................................................................   fax .............................................................................   e-mail  .......................................................................................................................

V případě zájmu o předchozí čísla časopisu Priorita nás neváhejte kontaktovat na telefonním 
čísle 267 994 125, e-mailu: distribuce@sfzp.cz či na webových stránkách www.opzp.cz.
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I když z celého „koláče“ OPŽP na ni vychází díl o velikosti 12,2 % finančních prostředku, v součas-

né chvíli je v ní schváleno nejvíce projektů ze všech prioritních os programu. Hlavními úkoly osy 6, 

která je zaměřená na zlepšování stavu české přírody a krajiny, jsou zastavení poklesu biodiverzity a 

zvyšování ekologické stability krajiny. Žádosti do PO 6 bylo možné podat prozatím ve dvou výzvách. 

A jak konstatuje ve svém článku Michal Slezák z Odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního 

vzdělávání SFŽP ČR, můžeme konstatovat, že již bylo podpořeno více než tisíc projektů. STRANA 6

František Pelc: Žadatelům z osy 6 bych před zahájením projektových prací doporučil navštívit AOPK ČR.

Naděje pro národní parkyMinistr životního prostředí Ladislav Miko: Připravíme 
program 
podpory obcí 
v národních 
parcích 
i chráněných krajinných oblastech. Přírodu totiž nelze účinně chránit bez pomoci lidí, kteří v daném úze-mí žijí. STR. 4

Malá opatření s velkým významem
O průběhu administrace priorit-ní osy 6 jsme podrobně hovo-řili s Marcelou Hausvaterovou, zástupkyní vedoucího střediska AOPK ČR Hradec Králové a člen-kou odborné skupiny pro vodní ekosystémy. STR. 10

Pohled do Zlína
Krajské pracoviště SFŽP ČR bylo zřízeno prvního ledna 2001. A přesto, že se za dobu své existence několikrát stěhovalo, o klienty nemá nouzi. A není se co divit, Zlínský kraj zahrnuje dvě chráněné krajinné oblasti – Bes-kydy a Bílé Karpaty. Celkem 30 procent celého území. STR. 14

Recyklace sutí ve ČkyniRecyklace stavebních sutí. To je program, ke kterému se propracovávala rodinná fi rma Dosi Čkyně. Nakonec se ji to i díky Státnímu fondu životního prostředí ČR povedlo. STR. 28

Revoluční Växjö

Jak využít biomasu? Na tuto otáz-ku více než pohotově odpovídají ve švédském městě Växjö. Do takzvaného „města bez fosilních paliv“ se ekologii jezdí učit nejen z dalekého Japonska. STR. 30

František Pelc, náměstek ministra životního 
prostředí: Spojujícím parametrem projektů z PO 6 by měl být 
přínos pro 
biodiverzitu 
ve všech jejích 
vrstvách.
STR. 9

 Prioritní osa 6 OPŽP
 drží významné prvenství 

Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí
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Povodně jsou příčinou krizových situací, které jsou provázeny nejenom rozsáhlými materiálními 

škodami, ale i ztrátami na životech. I následky povodní z tohoto roku prokázaly, že společnost je 

povodněmi stále silně zranitelná. Ochrana před povodněmi není nikdy absolutní, lze ale částečně 

omezit povodňové kulminační průtoky, ovlivnit časový průběh povodní a omezit rozsah škod. Jak 

konkrétně? Na to ve svém textu odpovídá ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva životního 

prostředí Veronika Jáglová. STRANA 6

Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí: Snahou je procesovat věci stejně dobře, ale rychleji.

Nové projekty s podporou 
z OPŽP 
Červencový Řídící výbor OPŽP 

na svém červencovém zasedání 

doporučil ministrovi životního 

prostředí schválit dotace ve výší 

766 milionů korun 62 projektům 

ze tří prioritních os. STR. 30

Nové výzvy
Vše, co potřebujete vědět 
o prioritní ose 3 – Udržitelné vy-

užívání zdrojů energie a prioritní 

ose 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží. STR. 20

O prioritní ose 1 
Vedoucí odboru ochrany vod 

SFŽP ČR Ivana Vráblíková: 
„Projekty do vodohospodářské 

infrastruktury jsou složité na pří-

pravu. Většina jich řeší rozsáhlá 

území, stavby je třeba koordi-

novat s ostatními inženýrskými 

sítěmi, úpravou komunikací 
nebo dopravními omezeními.“ 

STR. 10 

Kanalizace za tři čtvrtě 
miliardy
Kanalizaci a vodovodní řad 
za více než 730 milionů korun 

plánují na Ivančicku. Vše má být 

hotovo do listopadu 2011. Na 

stamilionovém podniku Zlep-

šení kvality vod v řekách Jihlava 

a Svratka nad nádrží Nové mlýny 

se podílí několik obcí. 
STR. 32

CD jako příloha Priority
V řadě případů se ukazuje, že 

hlavním limitujícím faktorem 

rozvoje obcí se stává nedosta-

tečná úroveň jejich vodohospo-

dářské infrastruktury. Časopis 

Priorita tuto problematiku 
nepodceňuje. Na přiloženém 

CD najdete užitečné informace.

Rut Bízková: Svou práci 
jsme udělali dobře. I Řídící 
výbor plní svou roli, protože 
kdyby přišel a odhlasoval, 
co se mu dá, tak takový orgán 
bychom vlastně ani moc 
nepotřebovali.
STR. 30

 Největší přímé 
 nebezpečí – povodně 

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR

www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500 GREEN JOBS           ŠUMAVA 

 ODPADY 

Více informací naleznete na stránkách www.sfzp.cz a www.opzp.cz


