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 „Použiju-li nabízející se klišé, 
tak zelená banka je bezesporu 
projektem, který má v mých 
očích zelenou,“ říká ministr 
životního prostřed 
Tomáš Chalupa na adresu 
Státního fondu životního 
prostředí ČR.  STR. 14 

Umístění města na soutoku Vltavy a Labe sebou nese nepopíratelné plusy. Jenže právě tato 
skutečnost, že se Mělník rozkládá v místě, kde se potkávají naše dvě největší řeky, se stává 
noční můrou v dobách, kdy se jejich hladiny při povodních zvednou. V ten moment přijde 
vhod řešení podpořené z Operačního programu Životní prostředí.   STRANA 10–11

 V Mělníku ohlašují 
 nebezpečí uvážlivě 

O chytrých řešeních
Soutěž Chytrá řešení pro životní 
prostředí vyhlásilo loni v listo-
padu Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci s Akade-
mií věd ČR. Vítězné projekty se 
zaměřují na snížení znečištění 
vody, půdy, vzduchu a disponují 
potenciálem uplatnit se 
i v projektech žadatelů o pod-
poru z Operačního programu 
Životní prostředí. STR. 6 

Výsledky výzkumu o OPŽP
„Nejznámějším prostředkem 
komunikace Operačního progra-
mu Životní prostředí je měsíčník 
Priorita.“ Nejen to vyplynulo 
z výzkumu společnosti Ipsos 
Tambor, která se zaměřila na vy-
hodnocení účinnosti komunikač-
ních aktivit Operačního progra-
mu Životní prostředí. STR. 8 

Kontrola žádostí
Při hodnocení žádostí podaných 
Státnímu fondu životního prostře-
dí ČR se využívá takzvané metody 
čtyř očí. Jak jsou hodnoceny 
a kontrolovány žádosti o podpo-
ru v Operačním programu Život-
ní prostředí? Nabízíme ucelený 
přehled toho, jak je se žádostmi 
pracováno od jejich podání do je-
jich schválení. STR. 16–18

Islandská inspirace
Hodinu jízdy 
na východ 
od Reykjavíku, 
v malebně 
zvlněné kraji-

ně jižního Islandu, leží komunita 
Sólheimar, pyšnící se mnoha 
pozoruhodnými prvenstvími. 
Začalo to tím, že jedna výjimeč-
ná žena měla vlastní představu 
o tom, jak by lidská společnost 
měla fungovat. STR. 30

Na exkurzi ve spalovně
Spalovna komunálního odpadu 
v Brně opět zažívá lepší časy. 
Po rozsáhlé rekonstrukci v ní byl 
spuštěn zkušební provoz. Rekon-
strukce spalovny byla hrazena 
z Fondu soudružnosti, přičemž 
necelými třemi miliony eur 
přispěl i Státní fond životního 
prostředí ČR. STR. 34

Ministr Tomáš Chalupa chce dávat prostor jiným než módním či mainstreamovým názorům 
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Samé významné zprávy. 
V sekcích Dokumenty ke sta-
žení a Elektronické prostředí 
pro žadatele BENE-FILL 

na webu 
Operačního 
programu 
Životní 
prostředí 
byly začát-
kem května 
zveřejněny 
aktualizova-
né závazné 
nástroje pro 

zpracování fi nanční a ekono-
mické analýzy (FA/FEA) pro 
prioritní osy 2 a 3.
Významné rovněž je, že ža-
datelé opět dostali příležitost 
předkládat projekty v rámci 
XXVII. výzvy. Mohou také 
podávat žádosti o dotaci 
na projekty v prioritních 
osách 1, 4, 6 a žádosti v rám-
ci XXVIII. výzvy na projekty 
v prioritní ose 3. Žádosti 
o podporu vodohospodář-
ských projektů v prioritní 
ose 1, projektů nakládání 
s odpady v prioritní ose 4 
a projektů zlepšování přírody 
a krajiny v prioritní ose 6 
v rámci XXVII. výzvy jsou 
přijímány od 16. května 
do 15. července 2011. 
Alokace – maximální cel-
ková dotace z prostředků 
Evropské unie – na schvá-
lené projekty je vyhlášena 
ve výši 8,1 miliardy korun. 
Žádosti o podporu na pro-
jekty v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie v prioritní 
ose 3 v rámci XXVIII. výzvy 
Operačního programu Život-
ní prsotředí jsou přijímány 
od 16. května do 19. srpna 
2011. Alokace na schválené 
projekty je v tomto případě 
vyhlášena ve výši 1 miliardy 
korun.
A do třetice: Ve stejných 
sekcích webu Operačního 
programu Životní prostředí 
(www.opzp.cz) jsou zveřej-
něny aktualizované závazné 
nástroje pro zpracování fi -
nanční a ekonomické analýzy 
(FA/FEA) pro prioritní osy 4, 
6 a 7 Operačního programu 
Životní prostředí. Soubor 
aktualizovaných nástrojů FA/
FEA, verze 16.1, obsahuje 
vedle výpočetních modelů 
a uživatelských manuálů též 
doprovodné metodické texty 
a vypracované modelové 
příklady.

ECHO

MŽP na Facebooku
Ministerstvo životního prostředí 
se připojilo k uživatelům soci-
ální sítě Facebook. Stalo se tak 

jedním z prvních českých minis-
terstev, která se rozhodla využít 
tento typ moderní komunikace. 
„Chceme využít možností a po-
pularity této sociální sítě pro 
lepší a rychlejší informovanost 
všech, kteří se zajímají o životní 
prostředí a ekologická téma-
ta,“ uvedla ředitelka odboru 
vnějších vztahů ministerstva 
Ilona Chalupská. Facebooková 
stránka MŽP nabízí především 
informace, tiskové zprávy 
a fotografi e z výjezdů ministra 
Tomáše Chalupy.

Slovník SFŽP ČR 
získal cenu
Odborná porota, složená ze 
zástupců profesních překla-
datelských a tlumočnických 
organizací z České a Slovenské 
republiky a dalších odborníků, 
ocenila Anglicko-český a čes-
ko-anglický slovník životního 
prostředí a udržitelného rozvoje. 
V sedmém ročníku soutěže 
Slovník roku pořádané Jedno-
tou tlumočníků a překladatelů 
obsadil slovník třetí místo 
a získal cenu poroty za překla-
dový slovník. Přihlášeno bylo 
74 titulů. Slovník v každé části 
obsahuje přes 18 000 hesel, cel-
kový počet zpracovaných pojmů 
včetně jednotlivých variant se 
blíží sedmdesáti tisícům českých 
a anglických termínů. 

Obří ekotendr 
Obří státní zakázka na sanace 
ekologických škod, jež může 
dosáhnout hodnoty až 115 
miliard korun, se opět rozběhla. 
Účastníci soutěže byli vyzváni 
k odevzdání nabídek s cenami. 
„V pondělí byly otevřeny nové 
aktualizované dataroomy 
s údaji o jednotlivých lokali-
tách, které si účastníci budou 
moci prostudovat. 5. září je 
poslední termín pro jejich na-
bídky a počítáme, že v listopa-
du, nejpozději do konce roku, 
předloží komise vládě vítěznou 
nabídku k posouzení,“ uvedl 
mluvčí ministerstva Ondřej 
Jakob. Tendr ministerstvo před 
časem dočasně pozastavilo, 
protože antimonopolní úřad 
řešil stížnosti PPF proti vyřazení 
ze soutěže. 

Evropská komise schválila 
vodohospodářský projekt 
„Čistá řeka Bečva II“, který 
navazuje na již ukončený 
projekt „Čistá řeka Bečva“. 
Projekt podalo Sdružení 
obcí mikroregionu 
Vsetínsko (SOMV). 

Cílem projektu Čistá řeka 
Bečva II je rozšíření kanali-
zační sítě, a tím zvýšení počtu 
napojených obyvatel na veřejnou 
kanalizaci, a intenzifi kace dvou 
čistíren odpadních vod (ČOV) 
v aglomeracích pod a nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel (EO) 
ve Zlínském kraji. 

Celkem bude vybudováno 
168,3 km veřejné kanalizace 
a kapacita ČOV se v důsledku 
jejich intenzifi kace zvýší o 3 450 
EO. V konečném součtu tak 
bude nově budovanou kanalizací 
odvedeno znečištění od 14 791 
EO. Projekt současně přispívá 
k ochraně přírody a krajiny, 

neboť je téměř celý situován 
v chráněných oblastech CHKO 
Beskydy, CHOPAV Beskydy, 
CHOPAV Vsetínské vrchy a ev-
ropsky významných lokalitách 
soustavy NATURA 2000.

Záměrem je zajistit řádný 
provoz dotčené vodohospodář-
ské infrastruktury společností 
Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a. s. (VaK), v tzv. „vlastnickém 

modelu“ provozování, a to 
za předpokladu, že se SOMV 
podaří vykoupit zbývající akcie 
společnosti VaK od soukromé-
ho vlastníka. Pro případ, že by 
tento odkup nebyl úspěšný, 
SOMV zřídí vlastní provozní 
divizi, která bude provozovat 
danou vodohospodářskou 
infrastrukturu v modelu „obec 
provozuje sama“.

EK schválila pátý velký projekt OPŽP

PROJEKT V ČÍSLECH
Celkové výdaje na projekt  1 858 272 860 Kč
Celkové způsobilé výdaje  1 330 715 308 Kč
Podpora z OPŽP celkem  1 197 643 777 Kč
Podpora z FS  1 131 108 012 Kč
Podpora ze SFŽP ČR  66 535 765 Kč

Druhé místo v kategorii reklamní kalendář či diář již 11. ročníku 
soutěže Hvězda 3D reklamy získal nástěnný kalendář SFŽP ČR 
pro rok 2011 Origami. První cena v této kategorii nebyla udě-
lena. Kalendář si rovněž vysloužil nominaci na cenu v kategorii 
reklamní a dárkové předměty pro sport, hobby a volný čas. Jiných 
kategorií v ročníku se SFŽP ČR nezúčastnil. Kalendář Origami 
2011 patří k základní kancelářské výbavě každého kreativního 
úředníka či úřednice. „Vraťte se do dětských let a složte si parník 
nebo vlaštovku. Díky precizně provedeným návodům snadno 
složíte i ten nejobtížnější tvar,“ je mottem kalendáře.

KALENDÁŘ SFŽP ČR JE HVĚZDOU 3D 
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5) Všechny rohy složíme

do středu.

6) Vytáhneme cíp ze spodu

a okraje přehrneme, model 

bude již trojrozměrný. 

8) Všechny okvětní lístky 

nakroutíme.7) Spodní cípy mírně

vytáhneme ven.

1) Přeložíme po obou

úhlopříčkách a rozložíme.
2) Všechny rohy složíme 

dopředu.

4) Obrátíme.
3) Znovu všechny rohy 

složíme do středu.

Ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa 
znovu navštívil Ostravu 
a Moravskoslezský 
kraj. Tamním občanům 
představil Akční plán pro 
Moravskoslezský kraj pro 
rok 2011, projekt, který 
by měl oblasti pomoci 
s problémem znečištěného 
ovzduší.

Cílem plánu, který Minister-
stvo životního prostředí vypraco-
valo, je co nejefektivněji omezit 
znečištění ovzduší v Moravsko-
slezském kraji. „Zdroji, které v této 
oblasti špatné ovzduší způsobují, jsou 
průmysl, vytápění domácností nekvalit-
ními palivy nebo v zastaralých kotlích, 
přeshraniční vlivy z Polska a doprava,“ 
řekl ministr Tomáš Chalupa. 
„Akční plán pro Moravskoslezský kraj se 
proto zabývá každou z oblastí a nabízí 
řešení jednotlivých problémů,“ dodal.

Se studenty i starosty 
Soubor opatření představil 

ministr nejdříve na Vysoké škole 
báňské – Technické univerzitě 
Ostrava. Tomáš Chalupa se 
setkal nejen s vedením univer-
zity, ale i se studenty. „Chci mladé 
lidi do tohoto problému vtáhnout,“ řekl 
ministr. „Ovzduší v Moravskoslez-
ském kraji je jednou třetinou znečištěno 
lokálními topeništi, tedy tím, že místní 
obyvatelé spalují odpad nebo uhlí v ne-
kvalitních kotlích, a já bych si přál, aby 
právě mladí dokázali šířit dál poselství 

odpovědného jednání, které by mohlo 
zdejší situaci výrazně zlepšit,“ řekl 
Tomáš Chalupa.

S primátory a starosty měst 
a obcí v Moravskoslezském kraji 
pak ministr diskutoval o řešení 
problematiky špatného ovzduší 
na komunální úrovni. Minister-
stvo, Moravskoslezský kraj a města 
Ostrava, Havířov, Karviná, Bohu-
mín, Třinec a Český Těšín chystají 
společnou deklaraci o spolupráci 
ke zlepšení kvality ovzduší, která je 
součástí akčního plánu. 

Nezaměstnaní do práce
Ve spolupráci s Minister-

stvem práce a sociálních věcí 
a Úřadem práce Ostrava bude 
alokováno sto pracovních míst 
pro nezaměstnané na úklid ost-
ravských veřejných prostranství. 
Cílem je z ulic odstranit jemný 
prach, který způsobuje onemoc-
nění srdce a cév nebo astma. 

V Ostravě byl například za rok 
2009 překročen limit koncent-
race prachu asi stokrát. Ministr 
upozornil, že ke snížení této zá-
těže přímo v místě prokazatelně 
pomáhá právě pravidelné čištění 
ulic. „A to například tak, že budou efek-
tivně využívat veřejně prospěšných prací 
k úklidu silnic a chodníků,“ vysvětlil.

Součástí návštěvy delega-
ce ministra Tomáše Chalupy 
v Ostravě bylo i podepsání další 
z dobrovolných dohod, tento-
krát se společností BorsodChem 
MCHZ, s. r. o. Firma se v doho-
dě zavázala, že v letošním roce 
sníží o 15 % své emise benzenu 
a o 5 % emise oxidů dusíku.

Ministr svou další návštěvu 
Moravskoslezského kraje zakončil 
v CHKO Beskydy. „Moravskoslezský 
kraj není jenom oblast, která se potýká 
s problémy se znečištěným ovzduším, i když 
se to často nabízí jako jeho první charakte-
ristika,“ uzavřel Chalupa. 

Ministr představil plán MŽP

Ministerstvo životního 
prostředí upozorňuje 
žadatele, že dochází 
ke změně v nabídce 
podpory v prioritní ose 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí.

MŽP uzavřelo k 1. 5. 2011 
výzvy č. XXIII a XXIV a záro-
veň vyhlásilo nové výzvy č. XXV 
a XXVI, s upřesněným rozsahem 
podporovaných opatření. Mění 
se alokace výzev – na projek-
ty zlepšující kvalitu ovzduší 
v Moravskoslezském kraji jsou 
připraveny 4,5 miliardy, další 
4,5 miliardy půjdou do ostatních 
krajů České republiky.

Zjednodušené podmínky
Podmínky pro podání žádos-

tí ve XXV. a XXVI. výzvě jsou 
zjednodušeny, dokumenty sou-
visející s procesem EIA a Žádost 
o vydání územního rozhodnutí/
souhlasu  nemusí žadatelé 
dokládat při podání žádosti, ale 
stačí je doplnit před projedná-
ním žádosti o poskytnutí dotace 
Řídicím výborem OPŽP.

Podané žádosti v rámci 
XXIII. a XXIV. výzvy týkající se 
projektů typu „pořízení strojů 
na úklid zpevněných cest nebo 
silničních komunikací za úče-
lem snížení prašnosti (např. 
samosběrné nebo kropicí vozy)" 
realizované v rámci podoblasti 
podpory 2.1.3  budou pone-

Prioritná osa 2 hlasí změny v aktuálních výzvách 

VELKÝ PROJEKT 
Projekt v oblasti životního prostředí, celkové náklady projektu 
přesahují částku 50 mil. Převod měn EUR a CZK se provádí dle 
měsíčního průměru kurzu ČNB platného tři měsíce před podáním 
žádosti, tento kurz je rozhodující při zařazení projektu do katego-
rie individuální, či velký projekt.

chány v procesu hodnocení až 
do vyjádření EK ke změně pro-
gramového dokumentu OPŽP, 
kterou zaslalo Ministerstvo 
životního prostředí Evropské 
komisi ke schválení.

Nové formuláře
Za účelem omezení nepří-

jemností spojených se změnami 
ve výzvách na minimum bude 
těm, kteří již mají rozepsanou 
žádost ve XXIII. a XXIV. výzvě, 
nabídnuto převedení  rozepsané 
žádosti do nových formulářů. 
Žádost musí být směřována na e-
mailovou adresu podpora@sfzp.
cz s informacemi o ID projektu 
a čísle výzvy, do které má být 
projekt přesunut.

Žádosti pro projekty v Mo-
ravskolezském kraji bude možné 
podávat průběžně až do 20. 
prosince tohoto roku, v ostatních 
krajích končí příjem žádostí 30. 
listopadu 2011.

Doložení stanoviska
Organizační složky státu 

a státní příspěvkové organiza-
ce, jejichž zřizovatelem není 
Ministerstvo životního prostředí, 
mají povinnost doložit spolu se 
žádostí i souhlasné stanovisko 
zřizovatele s realizací projektu.  
Úplné texty výzev a všechny 
potřebné dokumenty k podání 
žádosti jsou k dispozici v do-
kumentech ke stažení, v sekci 
Aktuální výzvy.
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MICHAELA
JENDEKOVÁ
Tiskový 

odbor MŽP

Ministerstvo ŽP 
podporuje 
farmářské trhy

Ministr 
životního 
prostředí To-
máš Chalupa 
se zúčast-
nil oslavy 
prvních 
narozenin 
farmářských 
trhů v Praze-
Dejvicích. 
U zrodu trhů 

stál ministr jako tehdejší 
starosta Prahy 6. Farmářské 
trhy se v Praze v loňském 
roce úspěšně ujaly, záro-
veň oslovily celou Českou 
republiku. „Nikdo z nás, 
kteří první trhy připravovali, 
nečekal takový úspěch,“ 
uvedl Tomáš Chalupa. Podle 
něj se nápad farmářských 
trhů osvědčil a ministr 
osobně chce ve své stáva-
jící funkci podpořit vznik 
dalších trhů i mimo hlavní 
město. I proto a zároveň 
v souvislosti se stoupajícím 
zájmem veřejnosti o nákup 
čerstvých produktů přímo 
od výrobců Ministerstvo ži-
votního prostředí vyhlašuje 
průběžnou výzvu k před-
kládání žádostí o grant 
na fi nancování projektů 
zaměřených na podporu 
pořádání farmářských trhů 
v obcích České republiky. 
Prostředky budou uvolněny 
z Revolvingového fondu 
MŽP. Cílem ministerstva 
je podpořit nastartování 
pořádání farmářských trhů 
v dalších obcích, aby se zvý-

šil zájem tamějších obyvatel 
o produkty vyráběné a pěs-
tované s ohledem na šetrné 
využívání přírodní a kulturní 
krajiny. Podporou takových 
projektů chce MŽP rozšířit 
tradiční povědomí o ekolo-
gickém dopadu produkce 
potravin a zároveň propojit 
spolupráci veřejného a pod-
nikatelského sektoru.

4,5 miliard korun na čištění 
odpadních vod

ZPRÁVY MŽP

V rámci Světového dne 
vody (22. 3.) seznámil 
ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa veřejnost 
s aktuálními čísly z oblasti 
ochrany jakosti vod 
a protipovodňových 
opatření. V odvětví čištění 
odpadních vod je podle 
ministra Česká republika 
v porovnání se státy 
EU na dobré úrovni – 
na kanalizaci je připojeno 
více než 80 procent obyvatel 
a čistí se 95 procent 
odpadních vod.

Na podporu čištění odpadních 
vod bylo v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, v prioritní 
ose 1, alokováno celkem 1,488 mi-
liard eur (zhruba 37,6 mld. korun). 
Z nich je aktuálně proplaceno 
4,5 miliard korun. V současné době 
je u většiny projektů již vybrán 
dodavatel stavby a bude zahájena 
jejich realizace. Ministerstvo život-
ního prostředí očekává, že aloko-
vané prostředky budou vyčerpány 
během nadcházejících dvou let.

OPŽP v hlavní roli
Z celkového počtu 633 aglo-

merací má 476 čistírnu, která vy-
hovuje národní legislativě. Ta má 
ještě přísnější limity než příslušná 
evropská směrnice. „Aglomerace, 
které směrnici neplní, mají prioritu a pod-
poru při získávání fi nančních prostředků 
formou dotací z Operačního programu 

Životní prostředí. Existuje pouze několik 
aglomerací, u kterých není zřejmý způsob 
plnění požadavků směrnice. S těmi 
si MŽP ujasňuje další postup,“ řekl 
ministr Tomáš Chalupa.

Výše sankcí, které Evropská 
komise uděluje za neplnění 
směrnice, není zatím jasná. 
V případě nesplnění požadavků 
zahájí Evropská komise s Českou 
republikou řízení o porušení 
smlouvy a případ postoupí 
Evropskému soudnímu dvoru 
(ESD). Po rozhodnutí ESD, které 
by dle standardních procedur 
bylo možné očekávat během roku 
2013 a jež samo o sobě neobsahuje 
udělení fi nanční pokuty, Evropská 
komise opět posoudí stav naplně-
ní požadavků. Teprve v případě 
přetrvávajícího nesouladu Komise 
navrhne udělení fi nanční sankce.

Protipovodňová strategie 
V rámci Světového dne vody 

se rovněž diskutovalo o ochraně 
před povodněmi. Ministerstvo 
životního prostředí podporuje 
realizaci přírodě blízkých opatření 
a nestrukturálních opatření – 
vypracování digitálních povodňo-
vých plánů, vybudování lokálních 
varovných systémů a informač-
ních systémů. Ministři životního 
prostředí Tomáš Chalupa a ministr 
zemědělství Ivan Fuksa také 
vyjádřili spokojenost se vzájemnou 
kooperací svých resortů. „Ve spolu-
práci s MZe musí vzniknout protipovodňo-
vá strategie, která bude na problematiku 
protipovodňové ochrany pohlížet komplexně 
pro celou délku vodního toku. Musíme více 

podporovat a prosazovat přírodě blízká 
protipovodňová opatření a dále rozvíjet 
výstražný systém v rámci ČHMÚ,“ připo-
mněl ministr Tomáš Chalupa.

Alokace 6,6 miliard korun
Pro realizaci opatření 

na ochranu proti povodním 
využívá MŽP zejména evrop-
ských fondů formou OPŽP. Pro 
období 2007–2013 činí alokace 
na tato opatření zhruba 6,6 mi-
liard korun. Od roku 2007 bylo 
podpořeno více než 170 projektů 
v hodnotě 1,8 mld. korun.

Vyhláška ochrání zemědělskou půdu

Jaké je povědomí o OPŽP?

Operační program Životní prostředí 
(OPŽP) je druhým největším operačním 
programem v České republice. Není proto 
od věci vědět, nakolik jsou jeho přínosy 
známy veřejnosti. Z nezávislého výzkumu vy-
plývá, že pětina široké veřejnosti si vybavuje 
realizaci nějakého projektu podpořeného 
z Operačního programu Životní prostředí. 
A to je dobrá zpráva. 

Skutečnost, že Operační program Životní 
prostředí dosáhl své poloviny, je dostatečným 
důvodem pro bilanci povědomí veřejnosti 
o jeho přínosech. Ministerstvo životního 
prostředí si proto nechalo vypracovat od spo-
lečnosti Ipsos Tambor výzkum veřejného 
mínění zaměřený na vyhodnocení účinnosti 
komunikačních aktivit Operačního programu 
Životní prostředí z pohledu široké veřejnosti 
a potenciálních žadatelů. 

Proč výzkum? 
Realizace tohoto výzkumu byla součástí 

plnění požadovaného zhodnocení provádění 
komunikačních aktivit stanovených v Komu-
nikačním plánu OPŽP v polovině programo-
vého období 2007–2013, které je prováděno 
za období let 2007–2010. Cílem zadaného 
výzkumu veřejného mínění bylo především 
získat zpětnou vazbu na dosud odvedenou 
práci. Jednoduše porozumět, jak veřejnost, 
ale i potenciální žadatelé vnímají informace, 
které jim jsou poskytovány prostřednictvím 
různých komunikačních kanálů, a jaké je 
zároveň jejich srovnání OPŽP s dalšími do-
tačními programy.

Zjištěné výsledky
Nakolik je tedy Operační program Životní 

prostředí znám veřejnosti? 

Z výsledků vyplynulo, že povědomí 
o OPŽP deklaruje pětina široké veřejnosti. 
Nejčastěji jej lidé vnímají jako program 
na ochranu a zlepšení životního prostředí 
(přírody), případně jako dotační program 
na projekty ochrany přírody a životního 
prostředí, fi nancovaný Evropskou unií. 
Pro srovnání: Znalost ostatních operačních 
programů fi nancovaných z fondů Evrop-
ské unie se ve výzkumu ukázala jako velmi 
nízká. Dotazovaní si totiž většinou na žádný 

jiný operační program nevzpomněli. Mezi 
potencionálními žadateli je znalost Operač-
ního programu Životní prostředí dokonce 
ještě vyšší než u široké veřejnosti a dosahuje 
až 72 procent. Což lze v porovnání s jinými 
programy označit za jednoznačný úspěch.

Podpořené projekty
Podíváme-li se na znalost konkrétních 

projektů podpořených OPŽP, tak z výsledků 
výzkumu vyplývá, že pětina široké veřej-
nosti si vybavuje realizaci nějakého projektu 
podpořeného z OPŽP. Z řad dotázaných 
zástupců potencionálních žadatelů se do-
konce jednalo o více než polovinu těch, kteří 
znají konkrétní projekt OPŽP. Do budoucna 
bychom rádi tuto znalost ještě podpořili 
a na realizovaných ukončených projektech 
ukázali, jak tyto projekty přispívají ke zkva-
litnění našeho života, a vysvětlili jejich kon-
krétní dopady. Podílíme se proto například 
na přípravě internetové mapy projektů spo-
lufi nancovaných z evropských fondů, v níž 
bude možné dohledat projekty podpořené 
z OPŽP v celé České republice. Zároveň také 
prostřednictvím této mapy chceme ukázat 
různorodost našich podporovaných projek-
tů, které řeší závažné problémy životního 
prostředí.

Ne všichni vědí
Jedním z cílů zjišťování povědomí 

veřejnosti o Operačním programu Život-
ní prostředí a strukturálních fondech EU 
bylo získat dostatečné podklady k analýze 
vnímání nástrojů propagace a komunikace 
Operačního programu Životní prostředí 
a vyhodnotit tak reálný dopad komunikace 
programu. Příjemným zjištěním bylo, že 
testované komunikační prostředky (dotazo-
vaným jsme přehráli televizní a rozhlasový 

spot a ukázali informační 
zpravodaj Priorita) byly 
respondenty hodnoceny 
pozitivně, a z výsledků 
plyne, že zpovídaní dobře 
chápou význam komuni-
kačních prostředků. 

Informovat veřejnost
Problémem se ovšem ukázala nízká 

znalost námi předložených spotů a tiskovin, 
což značí, že komunikační prostředky se 
v hodnoceném období dostaly jen k mizivé-
mu počtu respondentů. 

Budoucím úkolem je proto nutnost více 
se zaměřit na informování široké veřejnos-
ti o výsledcích a přínosech Operačního 
programu Životní prostředí. Hlavním 
nástrojem přitom musí být logicky prezen-
tace konkrétních projektů podpořených 
z Operačního programu Životní prostředí. 

Úkoly do budoucna
Všechny poznatky z výzkumu pro nás 

představují důležitou zpětnou vazbu k plnění 
úkolů Operačního programu Životní prostře-
dí. Průzkum mezi dotazovanými jasně ukázal 
potenciál ke zlepšení komunikace, a to hlavně 
směrem k široké veřejnosti. Stavět lze mimo 
jiné na tom, že v případě potencionálních ža-
datelů výzkum potvrdil správnost nastavené 
komunikace. Nadále tak budeme zajišťovat 
informování prostřednictvím našich webo-
vých stránek, zpravodaje Priorita a odbor-
ných příloh denního tisku.

Více se dočtete na straně 8 až 9

Znalost ostatních operačních programů 
fi nancovaných z fondů Evropské unie se 
ve výzkumu ukázala jako velmi nízká.

KOMENTÁŘ

PETRA KUBAŘOVÁ
Odbor fondů EU, MŽP

Ministerstvo životního 
prostředí se aktivně 
zasazuje o ochranu kvalitní 
půdy. Stanovilo proto pět 
tříd ochrany, v jejichž rámci 
jsou podle kvality půdy 
odstupňovány platby za její 
vynětí ze zemědělského 
půdního fondu. Vyhláška je 
již součástí Sbírky zákonů.

Zábor orné půdy v ČR 
v současné době dosahuje 14 ha 
denně. Jednoznačně se ukázalo, 
že dosavadní legislativní a ekono-
mické nástroje ochrany půdy byly 

nedostatečné. Ministerstvo život-
ního prostředí proto přistoupilo 
k úpravě stávajících a přípravě no-
vých právních předpisů s hlavním 
cílem efektivně ochránit zejména 
nejkvalitnější a nejúrodnější typy 
půd. Tento krok má především 
omezit další zábory kvalitní země-
dělské půdy ve prospěch investič-
ní výstavby a zároveň chce obrátit 
pozornost investorů k nevyužíva-
ným průmyslovým areálům, k tzv. 
brownfi elds.

Vyhláška o stanovení tříd 
ochrany, prováděcí právní předpis 
k zákonu o ochraně zemědělské-
ho půdního fondu, významným 

způsobem zvyšuje odvody za vynětí 
půdy ze zemědělského půdního 
fondu. Stanovuje pět tříd ochrany, 
v jejichž rámci jsou dle kvality půdy 
odstupňovány platby za její vynětí 
ze zemědělského půdního fondu.

Přípravou vyhlášky aktivity 
ministerstva v oblasti ochrany 
půdy nekončí, dalším krokem bude 
novelizace zákona o zemědělském 
půdním fondu. V dlouhodobém 
měřítku je cílem ministerstva připra-
vit samostatný zákon na ochranu 
veškeré půdy, tedy bez ohledu 
na sektorové členění. Zákon bude 
vycházet z výsledků jednání o rám-
cové směrnici k ochraně půdy EU.

V Prioritní ose 1 - Zlepšování 
vodohospodářské infrastruk-
tury a snižování rizika povodní 
bylo prozatím realizováno 664 
projektů, přičemž na účty pří-
jemců bylo prozatím převede-
no bezmála pět miliard korun. 
Čerpání v prioritní ose 1 
ovlivňuje skutečnost, že OPŽP 
umožňuje příjem projektů již 
ve fázi územního rozhodnutí. 
Značný časový prostor si tak 
vyžaduje povolovací proces 
pro vydání stavebního povo-
lení včetně nutných vyjádření. 
To je například souhlasné 
vyjádření vlastníků dotčených 
pozemků. Teprve pak lze 
realizovat zadávací řízení, 
uzavřít smlouvu o realizaci, 
jež je nezbytným podkladem 
pro vydání rozhodnutí o po-
skytnutí dotace a její následné 
čerpání.

Chalupa slíbil peníze v programu Zelená úsporám
Ministr představil další postup 
v programu Zelená úsporám. 
Peníze jsou podle ministra životního 
prostředí Tomáše chalupy na všechny 
řádné žádosti. Žadatelé s chybami 
budou vyzváni k opravě a postupně 
vypláceni. 

Po téměř tříměsíčním období je v celém 
programu Zelená úsporám jasno a minister-
stvo může žadatelům přesně prezentovat, jaký 
bude další postup. Dosud se v programu po-
hybuje 79 093 žádostí. Aktuálně je schváleno 

celkem 37 477 žádostí. Dalších 24 717 žádostí 
je úplných a před schválením. Tyto dvě skupi-
ny žádostí jsou v pořádku a budou proplaceny. 

Od vyhlášení programu do 31. 12. 2010 
bylo ze SFŽP ČR již profi nancováno 13 500 
žádostí o podporu v celkové výši 2 002 mil. 
Kč. Od 1. 1. 2011 do 15. 4. 2011 bylo profi -
nancováno dalších 12 000 žádostí o podporu 
ve výši 2 284,0 mil. Kč. V rámci Programu 

Zelená úsporám byla ža-
datelům zatím proplacena 
částka v celkové výši 4 286,0 
mil. Kč. 

Za první tři měsíce toho-
to roku byla žadatelům pro-

fi nancovaná vyšší podpora, než v letech 2009 
a 2010 dohromady. Celkem 16 612 žádostí 
je nesprávně vyplněných, tedy neúplných. 
U těch budou žadatelé vyzváni během dvou 
týdnů dopisem k doplnění. Na opravu budou 
mít 60 dnů. Pokud žadatelé nebudou na tuto 
výzvu reagovat, jejich žádost nebude dále 
administrována.         (TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP)

Za první tři měsíce tohoto roku byla žadatelům 
profi nancovaná vyšší podpora, než 
v letech 2009 a 2010 dohromady.
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TÉMATÉMA

Kundrátova kyselina, a nejen ona
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE 
„Chytrá řešení pro životní prostředí”

I. kategorie SŠ
1. místo 
 Autor:  Vojtěch Kundrát
 Název:  Enzymatické odbourávání halogenovaných 

organických polutantů za pomoci dehalogenáz 
jako nová technologie pro čištění 
kontaminovaných vod a území

 Organizace: Střední průmyslová škola chemická akademika 
Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková 
organizace, Ostrava-Zábřeh

2. místo
 Autor:  Vladimír Maryška
 Název:  Návrhy inovací v odpadovém hospodářství plastů
 Organizace: Střední průmyslová škola chemická akademika 

Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, p. o., 
Ostrava-Zábřeh

3. místo
 Autor:  František Dolský
 Název:  Využití lničkového oleje jako biosložky do bionafty 

pro zemědělské stroje
 Organizace: Střední škola obchodu a služeb Jihlava ve spolupráci 

s Biofarmou Sasov

II. kategorie VŠ
1. místo
 Autoři:  Mgr. Dong Nguyen Thanh (1) 

a Ing. Hung Hoang Dieu (2)
 Název:  Výzkum a vývoj materiálů pro odstraňování arsenu 

na bázi nano-amorfních kompozitních vodnatých 
oxidů železa-titanu-křemíku

 Organizace: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta 
technologie ochrany prostředí, Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze (1)

  Katedra matematiky, Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (2)

2. místo
 Autor:  Ing. Jonáš Tokarský
 Název:  Vývoj a testování nanokompozitu 

pro fotokatalytické čištění odpadních vod a plynů
 Organizace: Centrum nanotechnologií, Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava

3. místo
 Autor:  Ing. Kateřina Karásková
 Název:  Odstraňování N2O z koncového plynu výroby 

kyseliny dusičné
 Organizace: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Cílem soutěže bylo najít 
nové talenty a využít jejich 
myšlenky a nápady pro řešení 
konkrétních problémů v širším 
kontextu ochrany životního 
prostředí. Na jedné straně měla 
soutěž podpořit vztah mladých 
lidí k ekologii, technologiím 
třetího tisíciletí, vědě a výzkumu, 
na druhé straně přinést praktické 
projekty pro zkvalitnění životní-
ho prostředí v České republice. 
Cílem bylo, aby aktivity vyvolané 
soutěží MŽP nastartovaly těsnější 
spolupráci mezi průmyslem a vě-

deckou sférou. Aby byly nejlepší 
myšlenky a nápady mladých lidí 
přeneseny do praxe. „Rád bych 
podtrhl, že všechny projekty, které byly 
do soutěže přihlášeny, nejen ty vítězné, 
jsou opravdu chytrými řešeními pro 
životní prostředí, racionálními a zároveň 
majícími potenciál obstát v praxi. A to 
je právě to, čeho měla soutěž dosáh-
nout,“ prohlásil ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa, který 
vítězům osobně pogratuloval 
a předal diplomy.

Mladé překvapení
Do soutěže se přihlásilo 109 

soutěžících, přičemž hodnoce-
ní příspěvků bylo vícekolové. 
V rámci prvního kola bylo 
hodnoceno 39 projektů, které 
hodnotili členové akademické 
obce České republiky, do dru-
hého kola postoupilo 16 nejlépe 
hodnocených projektů. Největ-
ším překvapením soutěže byl 
Vojtěch Kundrát, student Střední 
průmyslové školy akademika 
Heyrovského a Gymnázia v Os-
travě, vítěz kategorie talent roku. 
Jeho projekt na enzymatické 
odbourávání halogenovaných 
organických polutantů za pomoci 
dehalogenáz jako nová technolo-
gie pro čištění kontaminovaných 
vod a území i jeho celkové vy-
stoupení bylo odbornou porotou 
v řadě aspektů hodnoceno výraz-
ně lépe než příspěvky studentů 
a doktorandů z vysokých škol.

Trichloroctová kyselina
Vojtěch Kundrát se ve svém 

projektu věnuje vysoce aktuál-
nímu, byť poněkud skrytému 
tématu stabilní koncentrace 
trichloroctové kyseliny a dalších 
organických polutantů, které za-
těžují životní prostředí. Existují 
dvě cesty, kterými se trichlor-
octová kyselina do životního 
prostředí dostává. Jednou z nich 
je její užívání jako velmi účinné-
ho herbicidu v zemědělství, čímž 
dochází k likvidaci smrkových 
porostů a další vegetace, dru-
hou je její tvorba v čističkách 
odpadních vod při chloraci 
vody. Trichloroctová kyselina je 
ve vodě vysoce rozpustná a vyso-
ce toxická pro vodní organismy. 

„Moje technologie spočívá v bio-
technologickém rozkladu za působení 
vysoce účinných katalyzátorů, enzymů, 
jež se obecně nazývají haloalkán 
dehalogenázy. Jedná se o metodu, 
která je v souladu s trvale udržitelným 

rozvojem,“ představil Vojtěch 
Kundrát svou myšlenku. Jedná 
se podle něj o to, že ve vodě, kte-
rá je upravována, je malý obsah 
organických látek, které jsou oxi-
dovány a chlorovány na konečný 
produkt právě trichloroctovou 
kyselinou. Hmotnostní tok této 
látky na celé planetě za jeden 
rok můžeme podle něj vyčíslit 
na 50 000 tun. „To znamená, že 
v každé čističce vody, kde se provádí 
chlorace, existuje určitý malý obsah 
trichloroctové kyseliny, která následně 
putuje dále,“ vysvětluje Kundrát. 

Trichloroctová kyselina je 
pak přirozeně odbourávána, 
ovšem za cenu toho, že samotná 
sedlina, která ji odbourává, je 
zničena. „Moje technologie by tedy byla 
začleněna do procesu úpravy vody jako 
jeden z konečných prvků, tím pádem 
by se voda od polutantů trichloroctové 
kyseliny vyčistila,“ uzavřel Vojtěch 
Kundrát prezentaci své vize. 

Výsledkem použití jeho 
metody by bylo odstranění jedu 
ze životního prostředí a zlepšení 
životního prostředí, zkvalitnění 
jehličnatého porostu, zkvalitně-
ní produkce dřeva i obnovení 
půdní vrstvy.

Konec arsenu v Čechách?
Absolutním vítězem sou-

těže se však nestal mladý 
Vojtěch Kundrát, ale dvojice 
Dong Nguyen Thanh z Ústavu 
technologie vody a prostředí 
Fakulty technologie ochrany 
prostředí VŠCHT Praha a Hung 
Hoang Dieu z Katedry matema-
tiky Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT Praha. Jejich 
projekt na výzkum a vývoj 
materiálů pro odstraňování 
arsenu na bázi nano-amorfních 
kompozitních vodnatých oxidů 
železa-titanu-křemíku odborná 
porota jednomyslně udělila 
známku jedna za výborně 
připravené podklady a výborně 
prezentované chytré řešení.

„Jak všichni víme, arsen je čistý 
polokovový prvek a že dlouhodobé užívání 
vody s výskytem i malého množství arsenu 
způsobuje hematologické problémy, 
rakovinu kůže, plic, močového měchý-
ře a podobně. A proto je nutné arsen 
z vody odstranit,“ představil Dong 
Nguyen Thanh společný projekt. 

Kontaminace vodního systé-
mu arsenem podle něj před-
stavuje problém jak v ČR, tak 
v globálním měřítku. Zdroje 
znečištění arsenem jsou popílky 

Soutěž „Chytrá řešení 
pro životní prostředí“ 
vyhlásilo loni v listopadu 
Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci 
s Akademií věd ČR. Vítězné 
projekty se zaměřují 
na snížení znečištění vody, 
půdy, vzduchu a disponují 
potenciálem uplatnit se 
i v projektech žádajících 
o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí. 

z tepelných elektráren, těžební 
doly, zemědělství a průmyslové 
odpadní vody. V ČR jsou čtyři 
kraje (Jihočeský, Karlovarský, 
Středočeský a Ústecký), v kte-
rých jsou lokality s výskytem 
arsenu v povrchových vodách.

Technologie, v České repub-
lice používaná pro úpravu vody 
kontaminované arsenem, spočívá 
v průtoku vody přes absorbenty, 
které jsou schopné arsen pohlco-
vat. Jejich absorpční schopnosti 
však nejsou dostatečně vysoké. 
Dong Nguyen Thanh a Hung Ho-
ang Dieu proto vycházeli z myš-

lenky, že je zapotřebí připravit 
a vyrobit materiál, který k arsenu 
vykazuje vysokou absorpční 
kapacitu. „Výsledkem našeho projektu 
jsou právě nano-absorbenty, které mají 
maximální absorpční kvalitu – až desetkrát 
vyšší než nejlepší produkty, které se vyskytují 
na českém trhu. Navíc jsou až desetkrát 
levnější, a to právě díky této nanotechnolo-
gii,“ objasnil Dong Nguyen Thanh 
hlavní přednosti metody a dodal: 
„Byli bychom rádi, kdyby tento projekt mohl 
být realizován a jeho produkty využívány 
v oblasti výroby pitné vody, která je tak 
nutná pro zdraví celé populace.“

„Musím říci, že i já před oběma 
vítěznými projekty hluboce smekám, 
neboť nám v nich jejich předklada-
telé ukázali, co to znamená velice 
kvalitním způsobem cílit na nějaký 
významný společenský aspekt. Jsem 
rád, že se tady scházíme po poměrně 
krátké době od vyhlášení soutěže 
s výsledky, které rozhodně stojí za to,“ 
ocenil mladé vědce Jiří Drahoš, 
předseda AVČR.

Dobrých nápadů není 
nikdy dost

Architektem soutěže byla 
společnost Accenture, která pů-
sobí ve 120 zemích světa a po-
skytuje odborné služby v oblasti 
manažerského poradenství, 
technologických služeb a out-
sourcingu. Společnost realizuje 
i projekty zaměřené na úsporu 
a efektivní využití energetických 
zdrojů, příkladem může být pro-
jekt Smart City organizovaný 
pro město Amsterdam. „Těší nás, 
že jsme se do této iniciativy v ČR mohli 
zapojit a nejen pomoci nalézt nové 

nápady pro životní prostředí, ale také 
zviditelnit mladé talenty, které v České 
republice máme. Chtěl bych tímto 
vyzvat i ostatní mladé studenty, kteří 
mají nějaké nápady, aby je zpracovali 
a přihlásili do soutěže v příštích letech, 
protože dobrých nápadů není nikdy 
dost,“ vyznal se její zástupce 
Michal Novák.

Za odměnu finanční injekce
Soutěž odlišuje od ostatních 

soutěží to, že její vítězové získali 
peníze na pokračování ve svých 
projektech (5x 100 000 korun), 
konkrétně na ověření praktické 

realizace nápa-
du. „To je z našeho 
pohledu jedno 
z klíčových odlišení 
soutěže a budeme 
rádi, když na tento 
první ročník, tuto 

tradici, budeme moci navázat,“ shrnu-
la supervizorka soutěže Lenka 
Minářová z MŽP.

Hlavním úkolem nyní bude 
v maximální míře využít potenci-
ál jednotlivých projektů a ná-
mětů. „Nejprve bychom rádi společně 
s řešiteli jejich náměty rozvíjeli. Měli by 
připravit určitý koncept, jakým způsobem 
by mělo dojít k jejich realizaci. Ve druhé 
fázi bychom tento koncept měli společně 
s nimi fi nalizovat a ve třetí fázi jej před-
ložit ke schválení Ministerstvu životního 
prostředí. Pokud budou jednotlivé pro-
jekty schváleny, byla by uvolněna určitá 
fi nanční podpora na jejich následnou 
realizaci,“ řekl Martin Procház-
ka, zástupce skupiny Bochemie 
Group, která byla odborným 
garantem soutěže. Společnost je 
významným středoevropským 
výrobcem značkových prostředků 
péče o domácnost. Řídí se rovněž 
principy programu „Odpovědné 
podnikání v chemii – Responsi-
ble care“. 

„Rádi bychom uplatnili klasické 
principy projektového řízení, to znamená, 
že jednotlivé projekty budou v průběhu 
řešení upravovány jak ze strany Bochemie 
Group, tak ze strany akademické sféry, 
především odborníků na jednotlivé 
problematiky z AVČR a jednotlivých 
vysokých škol. Ve fi nále se samozřejmě 
bude klást důraz na to, aby konečné řešení 
jednotlivých projektů bylo aplikovatelné 
v praxi, což je hlavním principem a cílem 
této soutěže. I já bych rád vyzdvihnul 
opravdu vysokou a odbornou kvalitu 
předložených námětů a myslím si, že již 
v této chvíli dávají do budoucna určitý 
příslib, že z nich můžeme čerpat,“ uza-
vřel Martin Procházka. 

Vítězové získali fi nanční prostředky 
na pokračování ve svých projektech. 
Každý sto tisíc korun.

Kundrátovo řešení čeří  
zdejší kalné vody.

Ocenění vítězové, zleva Voj-
těch Kundrát, Dong Nguyen 
Thanh a Hung Hoang Dieu
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Výsledky výzkumu o OPŽP
„Nejznámějším 
prostředkem komunikace 
Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP) 
je měsíčník Priorita, 
který společně s přílohou 
Eko dotace o fondech 
EU pro životní prostředí 
v Hospodářských novinách 
je respondenty hodnocen 
jako vysoce přínosný 
z hlediska poskytovaných 
informací.“ Ovšem nejen 
to vyplynulo z výzkumu 
společnosti Ipsos 
Tambor, který se zaměřil 
na vyhodnocení účinnosti 
komunikačních aktivit 
Operačního programu 
Životní prostředí. 

ECHO
Delší lhůta akceptace 
Dosud nemohli žadatelé o do-
taci při podávání žádosti použít 
dokumenty starší šesti měsíců. 
Nyní je tato lhůta prodlužena 
na dva roky. Dle aktualizované 
Příručky pro žadatele o dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) bude možné 
použít dokumenty (například 
stanoviska krajských úřadů) 
staré maximálně dva roky, jsou-li 
věcně aktuální a platné dle 
legislativy ČR. Lhůta se počítá 
ke dni podání žádosti. Příručka 
pro žadatele je v současné době 
aktualizována. Nicméně již 
nyní bude Státní fond životního 
prostředí ČR dvouletou lhůtu při 
příjmu žádostí aplikovat. 

Zmírnění nitrátové 
směrnice

Asociace soukro-
mého zemědělství 
(ASZ) požaduje 
zmírnění českého 
výkladu takzvané 
nitrátové směrnice 
upravující naklá-
dání zemědělců se 
statkovými hnojivy. 

Uvedla to asociace na svém 
webu. Stát by měl podle 
farmářů zejména snížit rozsah 
takzvaných zranitelných oblastí. 
Ty v současnosti zahrnují zhru-
ba polovinu zemědělské půdy 
v České republice. Podle asocia-
ce je výkladem směrnice Česko 
přísnější, než stanoví evropská 
směrnice. Asociace soukro-
mého zemědělství poukazuje, 
že rozsah plochy zranitelných 
oblastí výrazně omezuje sedláky 
při hospodaření především 
v rostlinné výrobě. 

Další pokuta 
za nelegální skládku 
Česká inspekce životního 
prostředí v Olomouci uložila 
pokutu ve výši jednoho milionu 
korun společnosti Kohout invest 
za porušení zákona o odpadech. 
Porušení zákona se společnost 
dopustila tím, že v roce 2008 na-
vezla celkem 12 364 tun odpadu 
do dobývacího prostoru Haňo-
vice II bez povolení a následně 
tento odpad překryla původní 
zeminou. Podle znaleckého 
posudku, který si nechala Česká 
inspekce životního prostředí 
zpracovat, mohly z těchto ulo-
žených odpadů unikat škodlivé 
látky do půdy a vody, a tím 
hrozilo poškození lokálního 
ekosystému.

Ministerstvo životního prostře-
dí v rámci povinného hodnocení 
Operačního programu Životní 
prostředí si nechalo zpracovat 
výzkum, jehož cílem byla analýza 
povědomí veřejnosti o problema-
tice Evropské unie, strukturálních 
fondech EU a zejména o Operač-
ním programu Životní prostředí, 
jeho činnosti, působnosti a úloze. 
Cílem výzkumu byla rovněž ana-
lýza percepce OPŽP a jeho aktivit 
včetně porovnání s dalšími dotač-
ními programy v oblasti ochrany 
životního prostředí, ale také rozbor 
znalosti a percepce komunikačních 
aktivit OPŽP. Součástí výzkumu 
bylo i vyhodnocení znalosti projek-
tů podporovaných OPŽP a jejich 
přínosů pro veřejnost v průběhu 
a po realizaci projektů a posouzení 
znalosti zainteresované veřejnosti 
o konkrétních možnostech fi nanco-
vání projektových záměrů, přísluš-
ných mechanismech a pravidlech. 
Výzkum byl realizován metodou 

CAPI čili osobním rozhovorem 
tazatele s respondentem za využití 
notebooků, zpovídaní hovořili 
zhruba 30 minut. Cílovými skupi-
nami výzkumu byla široká veřej-
nost, v této skupině se uskutečnilo 
1 039 kompletních rozhovorů, a po-
tenciální žadatelé o dotace z OPŽP, 
těch bylo na území ČR osloveno 

254. „Řekla bych, že zcela bez zajímavosti 
jistě není zjištění, že široká veřejnost hodnotí 
stav životního prostředí u nás mnohem kri-
tičtěji, než informovaná veřejnost, v tomto 
případě potenciální žadatelé z OPŽP. A to 
i přesto, že se cítí být ne úplně dostatečně 
informována o stavu životního prostředí 
u nás,“ říká Tatiana Wartuschová ze 
společnosti Ipsos Tambor, jedna ze 
spoluautorek výzkumu. 

Výsledky výzkumu
O informace týkající se život-

ního prostředí v České republice 
se zajímá většina potenciálních 
žadatelů, až 98 % z nich považuje 
jeho ochranu za důležitou. Za nej-
důležitější problémy životního pro-
středí zpovídaní označili znečištění 
ovzduší (59 %), znečištění vody 
(49 %), katastrofy způsobené lidmi 
(43 %), narůstání odpadu (42 %) 
a znečištění zemědělské půdy 
(42 %). 55 % dotázaných hodnotí 
situaci v oblasti životního prostředí 
v České republice pozitivně. 

Využívaným zdrojem informací 
o životním prostředí je pro 78 % 
potenciálních žadatelů především 
internet, poté noviny a televizní 
zpravodajství. Informace chybějí 
o používání geneticky modifi ko-
vaných organismů v zemědělství 
(42 %), dopadu chemických látek 
využívaných v každodenních 

produktech na naše zdraví (40 %), 
znečištění zemědělské půdy přede-
vším používáním pesticidů, hnojiv 
(32 %), znečištění vody, zejména 
moří, řek, jezera a podzemních 
zdrojů (23 %) a vyčerpávání (úbyt-
ku) přírodních zdrojů (21 %).

Zaměřeno na OPŽP
Pětina populace si vybavuje 

realizaci nějakého projektu pod-
pořeného z OPŽP. Konkrétně se 
lidé zmiňují o zateplování budov 
(23 % z těch, kteří zaznamenali 
konkrétní projekt). V někte-
rých krajích si všímají projektů 
týkajících se protipovodňových 
opatření a pomoci oblastem zasa-
žených povodněmi (celkem v 9 % 
případů), děje se tak především 
v Moravskoslezském a Středočes-
kém kraji, o něco méně v Plzeň-
ském a Libereckém kraji.

Vedle OPŽP je z dalších 
současných dotačních programů 
MŽP v oblasti ochrany životního 
prostředí veřejnosti nejvíce znám 
program Zelená úsporám, který 
je považován za nejdůležitější 
program v oblasti ochrany život-
ního prostředí. Při jeho srovnání 
s OPŽP ho 62 % veřejnosti vnímá 
jako důležitější. Znalost ostatních 
programů je spíše sporadická.

Nejčastěji jmenovanými 
oblastmi, v kterých lze využít 
fi nančních dotací z OPŽP, jsou 
zlepšování stavu přírody a kra-
jiny, zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí, zkvalitnění 
nakládání s odpady. Jako potenci-
ální příjemci dotací v rámci OPŽP 
jsou vnímány především kraje, 
obce a města. 

Některou z komunikačních 
aktivit OPŽP zaznamenalo 11 % 
široké veřejnosti, a to především 
v televizi (reklamy, upoutávky, 
debaty), novinách, časopisech 
nebo na internetu. Z těch, kteří 
komunikační aktivity zazna-
menali, se třetina domnívá, že 
jsou dostatečné. Pro vylepšení 
komunikace by 19 % široké veřej-
nosti uvítalo větší informovanost 
o dění, fi nancování a konkrétních 
projektech OPŽP, a to především 
prostřednictvím televize, rádia, 
tisku, internetu a billboardů.

Jednotlivé testované prostřed-
ky komunikace – rozhlasový spot, 
televizní upoutávka, internetový 
banner a logo-banner OPŽP, 
informační zpravodaj, Priorita, 
magazín Eko Dotace, příloha 
o fondech EU pro životní pro-
středí v Hospodářských novinách 

ze 14. prosince 2010 a periodik 
Ministerstva životního prostředí 
– veřejnost hodnotí poměrně po-
zitivně a také dokáže identifi kovat 
jejich význam.

90 % potenciálních žada-
telů ví, že je v České republice 
možné čerpat fi nanční prostředky 
na programy ochrany a zlepšová-

ní životního prostředí. Nejčastěji, 
a to ve třetině případů, byl v této 
souvislosti zmiňován Operační 
program Životní prostředí. 

Fondy obecně
Povědomí o existenci struktu-

rálních fondů je poměrně vysoké, 
nicméně se v nich orientuje pouze 
čtvrtina respondentů. Jednoznač-
ně nejrozšířenějším zdrojem infor-
mací o fondech, který respondenti 
využívají, je internet, následují 
jej přednášky a školení či různé 
brožury a letáky.

Asociace respondentů se 
strukturálními fondy se váží k do-
tacím či fondům pro určité oblasti 
(31 %), podpoře ekologických 
projektů (22 %) nebo možnosti 
získání peněz, respektive fi nanč-
ních prostředků (17 %).

Dotázaní sami mezi struktu-
rální fondy řadí ve 14 % případů 
například Evropský fond pro 
regionální rozvoj. Z odpovědí 
je nicméně patrná pojmová 
nejasnost: Respondenti nejčastěji 
uváděli, a to ve 22 % případů, 
Státní fond životního prostředí 
ČR jako název strukturálního 
fondu. OPŽP udávali respondenti 
až jako třetí v pořadí (8 %).

Názor, že využívání struk-
turálních fondů a fondů EU 
může výrazně napomoci posílení 
konkurenceschopnosti české eko-
nomiky, zastává 82 % potenciál-
ních žadatelů. Na druhou stranu 
se pouze polovina dotázaných 
respondentů domnívá, že je Česká 
republika na jejich čerpání dobře 
připravena. 

Téměř tři čtvrtiny potenciál-
ních žadatelů, jež o strukturálních 
fondech slyšely, mají v úmyslu 
některý z fondů EU či operačních 
programů v ČR někdy v budouc-
nu využít, nejvíce pak územní 
samosprávné celky a organizace 
zřízené obcemi a kraji. 

Povědomí o OPŽP
Znalost OPŽP je mezi poten-

ciálními žadateli výrazně vyšší 
než u široké veřejnosti. Průměr-
ná znalost programu dosahuje 
72 %. Nejčastěji je asociován 
jako program na ochranu 
a zlepšení životního prostředí 
či přírody, spojován je také 

s dotacemi na projekty ochrany 
přírody, životního prostředí.

Více než polovina dotáza-
ných zástupců potenciálních 
žadatelů zaznamenala nějaký 
projekt, který by byl podpo-
rovaný z OPŽP. Mezi nejvíce 
zmiňované se řadí úprava 
koryta řek, čištění vodních 
toků, rybníků (18 %), budování 
čističek odpadních vod (14 %), 
zateplení budov (14 %) a budo-
vání kanalizace (14 %). 

OPŽP je mezi potenciálními 
žadateli považován za důležitěj-
ší než všechny ostatní dotační 
programy ministerstva, včetně 
programu Zelená úsporám (53 % 
OPŽP vs. 47 % Zelená úsporám). 

71 % těch, kteří zaznamenali 
nějaký komunikační prostředek 
OPŽP, zastává názor, že operač-
ní program o svých aktivitách 
informuje dostatečně. Mezi nej-
využívanější nástroje komunikace 
a propagace OPŽP patří webové 
stránky (www.strukturalni-fondy.
cz a www.opzp.cz), letáky, pla-
káty a brožury, časopis Priorita, 
zprávy, studie a analýzy a zprávy 
a propagace v tiskových médiích.

Nejznámějším prostředkem 
komunikace je informační 
zpravodaj Priorita, který je také 
společně s přílohou o fondech 
EU pro životní prostředí v HN 
a magazínu Eko dotace hodno-
cen jako vysoce přínosný z hle-
diska poskytovaných informací.

Podle výsledků výzkumu 
je hlavním problémem nízké 
povědomí veřejnosti o komuni-
kačních aktivitách OPŽP, a to 
přesto, že jsou tyto komunikační 
kanály ex post (po předložení) 
hodnoceny poměrně pozitivně, 
jejich forma je respondentům 
poměrně dobře srozumitelná 
a obsah komunikačních aktivit 
má podle zpovídaných smysl 
a význam.

Názor, že využívání strukturálních fondů 
a fondů EU může výrazně napomoci posílení 
konkurenceschopnosti české ekonomiky, 
zastává 82 % potenciálních žadatelů.

Znalost OPŽP je mezi potenciálními žadateli 
výrazně vyšší než u široké veřejnosti. Průměrná 
znalost programu dosahuje 72 %.

LIDÉ
Bízková odešla z MŽP

Ministr životního 
prostředí Tomáš 
Chalupa přijal 
rezignaci Rut 
Bízkové, první ná-
městkyně ministra 
životního prostředí 

a ředitelky sekce ekonomiky a po-
litiky životního prostředí. Ministr 
Bízkové poděkoval za její dosa-
vadní spolupráci. Rut Bízková byla 
od září 2006 náměstkyní ministra 
životního prostředí a ředitelkou 
sekce ekonomiky a politiky životní-
ho prostředí. Od 15. dubna do 13. 
července 2010 zastávala post mi-
nistryně životního prostředí. Poté jí 
byla svěřena pozice 1. náměstkyně 
ministra životního prostředí.

Podivínský náměstkem 
Tomáš Jan Po-
divínský se stal 
náměstkem Úseku 
řízení ostatních 
programů SFŽP 
ČR. Podivínský 
se narodil v roce 

1969, je absolventem FSV UK 
v Praze. V letech 1989–1990 
byl členem Ústředního stávko-
vého výboru studentů, později 
tiskovým mluvčím, tajemníkem 
a zmocněncem pro německy mlu-
vící země. Od roku 1996 do roku 
2010 působil na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR, v jehož 
rámci zastával například funkci 
tiskového mluvčí velvyslanectví 
ve Vídni. 

Bernt přešel z MŽP 
Theodor Bernt se 
stal ekonomickým 
náměstkem Státní-
ho fondu životní-
ho prostředí ČR. 
Narodil se v roce 
1962, absolvoval 

ČVUT, Fakultu elektrotechnic-
kou, obor technická kybernetika. 
V letech 1991–1996 byl spoluma-
jitelem a jednatelem společnosti 
Luminex, v letech 1996–1998 byl 
zodpovědný za budování obchod-
ní sítě společnosti Inge Opava. 
Více jak pět let působil na pozici 
ekonomického ředitele a prokuris-
ty v obchodní společnosti Eurolux 
lighting. Od roku 2001 do dubna 
2011 pracoval v Odboru fondů 
EU MŽP. Theodor Bernt byl od-
povědný za implementaci projek-
tů OPI, později OPŽP. Od března 
2007 zastával funkci zástupce 
ředitele odboru. Theodor Bernt 
se zajímá o elektroniku, IT techno-
logie, sport a fotografování.

Zajímáte se o informace týkající se životního prostředí v České republice?

13 43 36 8

41 50 10

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne

Široká 
veřejnost

(n = 1039)

Potenciální 
žadtelé

(n = 254)

Jak důležitá je podle vás ochrana životního prostředí?

Široká 
veřejnost

(n = 1039)

Potenciální 
žadtelé

(n = 254)

64

45 44 8 2

34 2

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Neví
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REPORTÁŽ

V Mělníku užívají protipovodňové hlásiče uvážlivě 
REPORTÁŽ

Umístění města Mělníku 
na soutoku Vltavy a Labe 
sebou nese nepopíratelné 
plusy. Ale právě to, že se 
Mělník rozkládá v místě, 
kde se stékají naše dvě 
největší řeky, se stává noční 
můrou v dobách, kdy se 
jejich hladiny při povodních 
zvednou.

„Mělník je ohrožen především povodněmi 
z Vltavy, protože vlastní Vltava má na soutoku 
zhruba dvojnásobnou plochu povodí než 
Labe. Nejvíce jsou ohroženy vesnice, které leží 
na Labi několik kilometrů nad soutokem řek. 
Zkušenosti máme hlavně z katastrofálních 
povodní v roce 2002. Tenkrát mělo Labe 
desetkrát menší průtok než Vltava, ale protože 
na Vltavě došlo ke zpětnému vzdutí na deseti 
či dokonce patnácti kilometrech proti proudu, 
postihla povodeň všechny vesnice na březích 
Labe a vyplavila i neratovickou Spolanu,“ 
vysvětluje povodňovou situaci Měl-
níku vedoucí oddělení povrchových 
vod Českého hydrometeorologické-
ho ústavu Petr Šercl. 

Ovšem ani Labe nezůstává po-
zadu. „Zatímco letní povodeň v roce 2002 
přišla po Vltavě, v roce 2006 přišla ničivá 
zimní povodeň po Labi poté, když na jeho vyš-
ším toku došlo k velkému odtávání sněhu,“ 
doplňuje Ctirad Mikeš, současný 
starosta města Mělník.

Vracející se povodně
A právě ze situace, k níž při 

těchto ničivých povodních došlo, 
a ze skutečnosti, že poloha nejen 
Mělníku, ale i všech další měst 
a vesnic ležících nad i pod souto-
kem předurčuje k častému výskytu 
povodní, vzešel popud ke vzniku 
projektu na zavedení nového varov-
ného protipovodňového systému. 
Obyvatele záplavových oblastí 
bylo potřeba před blížící se velkou 
vodou včas varovat a tím minimali-
zovat škody na majetku a zabránit 
případným ztrátám na životech.

„Rok 2002 ukázal velké problémy, 
kterými jsme se museli zabývat. Tehdy jsme 
neměli s povodněmi téměř žádné zkušenosti, 
jen někteří tu zažili stoletou vodu ve 
40. letech, ani přísun informací, co se 
varování a předpovědi stoupání vody týče, 
nebyl příliš dobrý. Nikdo nepředpokládal, 
že voda dosáhne úrovně vody pětisetleté, že 
dojde k zatopení 350 nemovitostí, které v zá-
topové oblasti leží. To se opakovalo o čtyři 
roky později, kdy voda dosáhla úrovně vody 
patnáctileté,“ přibližuje Ctirad Mikeš, 
co se tehdy na Mělnicku dělo.

Systém varování protipovodňo-
vých orgánů města se od té doby 
zásadně změnil. Město je dnes 
schopno na potenciální rizika rea-
govat v předstihu několika hodin.

Houkání nestačí
Aby město mohlo o aktuální 

situaci a hrozícím nebezpečí 
lépe informovat své obyvatele, 
rozhodlo se hledat způsob, jakým 
potřebná místa ozvučit a nahradit 
stávající rotační sirény, které umí 
„pouze“ houkat, ale nejsou schop-
né předat informaci o tom, co se 

v dané chvíli přesně děje. Odbor 
vnitřních věcí přišel s myšlenkou 
rozmístit bezdrátové hlásiče 
v lokalitách, které jsou povodněmi 
nejčastěji a nejvíce postihované. 
Byla vypracována odborná do-
kumentace a návrhy technického 
řešení. „V podstatě šlo o to, ve spolupráci 
s odborem životního prostředí specifi kovat 
dané území a rozmístění hlásičů na něm. 
A získat na celý projekt fi nanční prostřed-
ky,“ shrnuje situaci Jana Bohusla-
vová z odboru vnitřních věcí. 

A tak město čekalo na vyhlá-
šení výzvy Operačního progra-
mu Životní prostředí. Ta přišla 
v listopadu 2008, přijímány byly 
žádosti o podporu na projekty 
na zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní. Mělník zažádal o dotaci 
na připravený projekt. „V únoru 2009 
jsme obdrželi akceptaci žádosti, v lednu 
2010 rozhodnutí a návrh smlouvy o poskyt-
nutí dotace. Samotná realizace projektu 
proběhla již v prosinci 2009, v březnu jsme 
požádali o proplacení faktur, dotace dorazi-
la v dubnu 2010. Spolupráce s projektovým 
manažerem byla vynikající, nepříjemné byly 
snad jen dlouhé lhůty a čekání na peníze,“ 
říká Pavla Veverková, euromana-
žerka města Mělník, která měla 
na starosti fi nanční záležitosti 
projektu.

Informační systém
V první etapě realizace projektu 

bylo u starého mostu nainstalováno 
hladinové čidlo sledující stupeň 
povodňové aktivity a záplavová 
zóna stoleté vody byla ozvučena 21 
hlásiči. Bylo zřízeno hlavní vysílací 
pracoviště na služebně městské po-
licie a jedno vzdálené, záložní pra-
coviště v místnosti krizového řízení 
na městském úřadě. V druhé etapě 
pak přibylo dalších osm hlásičů 
v zájmových lokalitách města, jimiž 
jsou místa s vysokou koncentrací 
obyvatel – obě dvě náměstí, lokality 
poblíž mateřských a základních 
škol, nemocnice a sídliště. Hladi-
nové čidlo průběžně snímá hladinu 
ultrazvukovými paprsky a měří její 
výšku. Co se děje, když hladina 
začne stoupat a hrozí povodeň?

„V čidlu jsou nastavena tři kritéria. Prv-
ní, druhý a třetí stupeň povodňové aktivity 
vycházejí z povodňového plánu města a pro-
fi lu Mělníku na řece Labi. Jakmile hladina 
vystoupá k prvnímu stupni, což je v našem 
případě 400 cm, upozorní pískáním službu 
na stanici městské policie a na obrazovce 
počítače naskočí červeně zvýrazněná zpráva. 
To samé nastává při druhém a třetím stupni 
povodňové aktivity,“ vysvětluje Jana 
Bohuslavová.

Čili městská policie monitoruje 
varovný systém a v případě nut-
nosti vyrozumívá starostu města, 
který s přihlédnutím k dané situaci 
a prognóze vývoje, to znamená 
při prvním stupni povodňové 
aktivity ještě ne, ale při druhém 
již ano, vydává pokyn ke svolání 
povodňové komise. Tím začíná 
vlastní povodňová aktivita města. 
Systém je samozřejmě několikrát 
jištěný pro případ selhání počítačů 
či samotného čidla: Město dostává 
i výstražné zprávy z centrály Povo-
dí. Přijímá je nejen městská policie, 
ale i někteří členové povodňové 
komise, jimiž jsou kromě starosty 
a zaměstnanců městského úřadu 
i zaměstnanci jednotlivých povodí 
a v neposlední řadě i zástupci inte-

grovaného záchranného systému. 
A právě povodňová komise roz-
hoduje o tom, kdy použít varovný 
informační systém hlásičů.

Systém v akci
„U počítače napojeného na systém je 

nainstalován mikrofon,“ popisuje Jana 
Bohuslavová. „Operátorka si jej zapne 
a aktivuje program. Pak již může vyhlásit 
to, co jí povodňová komise poslala k přečtení 
obyvatelům. Zpráva by měla být stručná, 
neměla by trvat déle než dvě minuty a měla 
by být upozorněním občanům na to, že se 
něco děje a že podrobnější informace získají 
na městské policii, kam si mohou kdykoli 
zavolat,“ dodává Bohuslavová.

Systém byl uveden do provozu 
1. března 2010 a v loňském roce 
již byl jednou použit. „Operátorka 

informovala obyvatele o zasedání povodňové 
komise, přečetla aktuální stav vodní hladiny 
a jaká je prognóza vývoje,“ vzpomíná 
Bohuslavová.

Vysílat je možné buď do všech 
hlásičů najednou, nebo se dá 
vybrat jeden či několik konkrét-
ních hlásičů. Na používání hlásičů 
byla vydána směrnice, je možné 
je používat jen na vyrozumění 
obyvatelstva, nikoli ke komerč-
ním účelům. Probíhají i zkoušky 
hlásičů (sirén), vždy první středu 
v měsíci. Prostřednictvím systému 
hlásičů by byl vydán i pokyn k pří-
padné evakuaci.

I když jsou hlásiče pro město 
velkým přínosem, přistupuje se 
k jejich používání po velice pečli-
vém zvážení. Důvodem je šetrnost 
vůči obyvatelům záplavového úze-
mí. „Po tolika letech života s povodněmi tak 
nějak počítají, ale tím, že zažili onu velkou 
povodeň v roce 2002, reagují na jakoukoli 
zmínku o stoupající hladině velice citlivě, 
a je proto nutné využívat informačních 
kanálů velmi opatrně,“ objasňuje Jana 
Bohuslavová. 

Starosta Ctirad Mikeš její slova 
potvrzuje: „Hlásičů bychom samozřej-
mě využili v okamžiku, kdy by docházelo 
k plošnému ohrožení. Než dojde k takovému 
momentu, neopouštíme starý zavedený sys-
tém, kdy městská policie dává do schránek 
v dotyčných lokalitách oznámení o stavu 
a prognóze dalšího období. Na jedné straně 
samozřejmě chceme občany informovat, 
ale na druhé straně je nechceme strašit. 
Obyvatelé těchto lokalit jsou velice citliví 
a berou takové události velice emotivně. 
Když vám voda za posledních deset let 
několikrát vyplavila dům, není se čemu 
divit. Žijí tam i lidé, kteří záplavy berou 
jako samozřejmost, jakýsi kolorit života, 
ale to jsou spíše výjimky než pravidlo.“ 
I on považuje hlásiče za vynika-
jící pomoc ve stavu ohrožení, ale 
zdůrazňuje, že jejich zavedením 
osobní kontakt s občany nijak ne-
ztrácí na důležitosti. „Povodně 2002 
byly pro občany skutečnou katastrofou, kdy 
jsme nebyli schopni o záplavovém prostoru 
kontinuálně podávat aktuální informace. 
Proto jsme perfektně využili fi nančních zdro-
jů nabízených Státním fondem životního 
prostředí ČR, a tudíž v případě potřeby mů-
žeme nyní občany efektivně a s dostatečným 
časovým předstihem varovat. Podle stavu 
a skutečnosti budeme však i nadále využívat 
standardních způsobů předávání informací 
prostřednictvím městské policie, kdy dochází 
k přímému kontaktu občana s úředníkem, 
což výrazně přispívá k psychické pohodě 
tamějších obyvatel. Je to pro ně svým způso-
bem jistota, že jim město věnuje pozornost, 
a tato jistota se zavedením hlásičů ještě 
posílila,“ vysvětluje Mikeš.

Varovný systém ochrany 
před povodněmi v Mělníku 
Projekt, realizovaný v letech 
2009–2010, byl spolufi nancován 
Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Před-
mětem podpory bylo vybudování 
varovného a informačního systé-
mu ochrany před povodněmi pro 
město Mělník.
Celkové uznatelné náklady
 976 841 Kč
Příspěvek z fondu EU 830 314 Kč
Příspěvek SFŽP ČR 48 842 Kč
Příspěvek Mělníku 97 685 Kč

Vltava je na mělnickém sou-
toku mnohem mohutnější než 
Labe a z hydrologického pohle-
du je to právě ona, která pod 
jménem svého hubenějšího 
spolutoku protéká Německem.
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„Velké povodně tu vždycky 
byly a budou. Jde o to, 
aby lidé svým způsobem 
hospodaření s krajinou 
nepřispívali ke zvyšování 
jejich rozsahu a dopadů,“ 
říká Petr Šercl, 
vedoucí odboru 
povrchových vod Českého 
hydrometeorologického 
ústavu.

Jaká je obecná povodňová situa-
ce v Česku?

Riziko povodní v posledních 
letech stoupá, myslím, že toho 
jsou si vědomi všichni, kteří se 
životním prostředím a touto 
problematikou zabývají.

Dokážete vysvětlit, proč tomu 
tak je?

O to se právě vedou spory. 
Diskutuje se o tom, zda jde 
o jakýsi přirozený cyklus, nebo 
o důsledek globálního oteplová-
ní, a také o tom, nakolik člověk 
tyto klimatické změny ovlivňuje. 
V 19. století došlo k množství vel-
kých povodní, zatímco po většinu 
20. století jsme prožívali poměrně 
klidné období, kdy k povod-
ním docházelo, ale nebyly tak 
extrémní. První katastrofální po-
vodně se objevily až v roce 1997 
na Moravě. Dá se říci, že lidé 
povodním odvykli, a když k nim 
v dnešní době dojde, považují je 
za katastrofální. Velké povodně 
na našem území však v minulosti 
vždycky byly.

Ale proč máme povodně na den-
ním pořádku hlavně v těchto 
letech? 

Můj kolega z hydroprognózy 
se mimo jiné zabývá historickými 
povodněmi, konkrétně těmi na Vl-
tavě a na Labi. Zjistil, že povodně 
přicházejí ve zhruba stoosmdesáti-
letých cyklech, kdy prvních šedesát 
let je poměrně povodňově aktivních 
a po nich nastává útlum. Pokud 
je jeho teorie pravdivá, nacházíme 
se právě v nejvíce povodňové části 
další stoosmdesátileté epizody.

A co ono tolik diskutované glo-
bální oteplování? Jakou to hraje 
v tomto ohledu roli? 

Co se klimatických změn týče, 
faktem je, že klimatický systém je ve-
lice citlivý na jakékoli zásahy zvenčí 

a že i relativně malé procento cizího 
přispění může způsobit velkou 
klimatickou rozkolísanost. V této ob-
lasti však nejsem odborníkem, tudíž 
bych si netroufal něco tvrdit.

S jakou přesností se dá povodeň 
předpovídat?

To velice záleží na typu 
povodně. Když jde například 
o povodeň z dlouhodobých dešťů, 
kdy matematické a meteorologic-
ké modely, jichž se pro vícedenní 
předpovědi využívá, dopředu 
signalizují extrémní srážky, dá se 
s poměrně velkým předstihem tří 
i čtyř dnů upozornit na to, jaké 
nebezpečí hrozí, třeba jako při 
loňských květnových povodních 
na Moravě. Povodně u nás většinou 
vznikají v horských a podhorských 
oblastech právě z dlouhodobých 
dešťů, kdy ty deště jsou orografi cky 
zesílené, což je dáno tím, že vzduch 
proudí přes horské překážky, čímž 
dochází k přirozenému vzestupu 
vzduchu. Ten se ve výšce ochlazuje, 
kondenzuje a přispívá ke srážkové 
činnosti. Doba dotoku ze zdrojo-
vých oblastí do oblastí záplavových 
pak může trvat i desítky hodin. To 
je samozřejmě pro ohrožená místa 
lepší, mohou se lépe připravit. Čím 
extrémnější povodeň, tím méně se jí 
lze pochopitelně bránit, ale jde o to, 
abychom byli připraveni především 
na ty povodně, které mají kratší 
dobu opakování, takzvané generač-
ní povodně. 

Umíme se velké vodě bránit, nebo 
neumíme?

Tím, že se povodně začaly v po-
sledních letech hojně vyskytovat 
a zbývá již jen několik málo oblastí, 
kde se extrémní povodně nevyskyt-
ly, jsme zkušenější. Protipovodňová 

ochrana se samozřejmě prioritně 
řeší tam, kde již k povodním došlo. 
Souvisí s tím třeba uvědomělost 
obyvatel a připravenost obcí, ale to 
se samozřejmě různí. Samozřejmě 
se však prosazuje tendence kom-
binace technických protipovodňo-
vých opatření společně s opatřeními 
v krajině. 

Jaká opatření v krajině je možné 
uskutečnit?

Týkají se především opatření 
v zemědělství. Na svazích třeba 
není vhodné vysazovat širokořád-
kové plodiny, jako je například ku-
kuřice, protože půda je pak jakoby 
utemovaná, a když dojde k přívalo-
vému dešti, voda se jednak špatně 
vsakuje, jednak dochází k obrovské 
erozi. Údajně se připravuje opatření 
o vztažené zodpovědnosti. Když si 
například někdo právě širokořádko-
vou plodinu ve svahu vysází a poté 
dojde k zaplavení vesnice nejen 
vodou, ale také bahnem z jeho pole, 
ponese hmotnou odpovědnost 
za způsobené škody. A pak se po-
chopitelně mluví o změnách ve způ-

sobu zástavby, což se týká hlavně 
hromadného zastavování území 
nejrůznějšími přízemními stavbami 
v obrovských plochách, skladišti 
a halami. Takové zastavování 
zvyšuje riziko rychlého povodňové-
ho odtoku. Protože se nedodržuje 
původní způsob obhospodařo-
vání na rozparcelovaných polích 
s remízky a střídání plodin, je půda 
velice náchylná k erozi, a dochází 
tak vlastně i k úbytku zemědělské 
půdy. Návrat k takovému způsobu 
hospodaření by bylo určitě jedním 
z možných opatření ke zmírnění 
povodní. 

Pak by se povodním dalo zabránit?
Povodním zabránit nelze, k těm 

bude vždycky docházet. Jde o to, 
aby lidé svojí činností nepřispívali 
k tomu, že je jejich průběh horší, 
než by mohl být, kdyby se lépe 
hospodařilo.

Kdy má smysl do protipovodňové 
ochrany investovat?

Vždy v případě, kdy cena 
ochraňovaného majetku odpovídá 
investicím na výstavbu protipo-
vodňových opatření. Samozřejmě 
existují určité priority, jako jsou 
kulturní památky, hrady, zámky, 
historické budovy, ale důležitá je 
i ochrana továren, a to především 
s chemickou výrobou. To je vždyc-
ky nutné obecně zvažovat.

Nese ČHMÚ nějakou zodpověd-
nost za realizaci protipovodňo-
vých opatření?

Za vlastní realizaci ne, ale jsme 
odpovědní za to, že příslušným rea-
lizátorům těchto opatření poskytne-
me údaje o průtocích. Na základě 
těchto údajů si totiž realizátoři 
ochranu navrhují.

ROZHOVOR

Povodně tu byly vždy 

REPORTÁŽ TÉMA

Prvořadým 
cílem Enersolu 
je mezi žáky škol 
zvýšit povědomí 
o obnovitelných 
zdrojích energie, 
úsporách energie 
domů a snižování 
emisí v dopravě, 
prostřednictvím 
projektu se tak 
toto téma dostane 
mezi širší veřejnost. 

Další snahou projektu je zařazení 
problematiky do školních vzděláva-
cích programů a tím zvýšit povědo-
mí mladé generace, která by se měla 
pomocí příslušných a vhodných 
technologií podílet na zlepšování 
stavu životního prostředí.

Prioritou letošního ročníku 
byla tvorba vzdělávacích modulů 
a jejich zapracování do školních 
vzdělávacích programů a vzdělává-
ní učitelů, kteří se do výuky zapojí. 

Do projektu se zapojilo deset 
samosprávných krajů České repub-
liky. Žáci zpracovali 320 námětů, 
dvě nejlepší práce z každého samo-
správného kraje byly prezentovány 
na celostátní konferenci v Jihlavě. 
Součástí soutěže byl i test, který 
prověřil odborné znalosti žáků 
z oblasti obnovitelných zdrojů 
energie. Nejvyšší povědomí 
o problematice mají žáci z Plzeň-
ského a Jihomoravského kraje, 
nejslabšími se ukázali být žáci kraje 
Královéhradeckého. 

První místo
Obrovský zájem a oprávněné 

první místo v soutěži získala eko-
logická parní elektrárna, kterou 
sestrojil David Kolář z Vyšší 
odborné školy a Střední průmys-

lové školy Žďár nad Sázavou. 
Jeho myšlenka, že elektrocentrála 
s parním motorem a alternátorem 
dokáže vyrábět elektřinu třeba 
i pro celý dům, zaujala i místo-
předsedu senátního Výboru pro 
životní prostředí Karla Šebka.

„Společenská poptávka po těchto 
myšlenkách je obrovská, a je dobře, že 
takový projekt existuje.“ Pochvaloval 
si Šebek. 

Jeho slova doplnil ředitel Střed-
ní průmyslové školy Tábor Marcel 
Gause: „Je skvělé, pokud žák v tomto 
věku, kdy vlastně ještě hotovým technikem 
není, dokáže něco sám vyrobit, sám nastu-
dovat a dovést do funkčního stavu.“ 

Druhé a třetí místo 
Pomyslnou stříbrnou medaili si 

odvezla Andrea Pejsarová z Vyšší 
odborné školy zdravotní a Střední 
zdravotnické školy Praha za práci 
„Recyklovaný dům“. Třetím mís-
tem byla oceněna práce „Obnovi-
telné zdroje energie pro energetic-
ky aktivní dům“ Romana Svobody, 
studenta z Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy Písek 
a zástupce Jihočeského kraje. 

V rámci letošního Enersolu 
byla hlavně prezentována témata 

zelených domů, využití organic-
kého odpadu, studenti se pustili 
do řešení domu postaveného 
z použitých kartonů a nápojových 
obalů, otočné solární elektrárny 
nebo výroby elektrické energie 
za pomoci okapového systému. 
Mezi pracemi se objevila i analýza 
vlivu vlhkosti na tepelně izolační 
vlastnosti zdiva.

Soutěží to nekončí
Vítězové soutěže z jednotlivých 

krajů budou reprezentovat Českou 
republiku na mezinárodní konfe-
renci spojené s přehlídkou žákov-
ských projektů, která se uskuteční 
14. a 15. dubna 2011 v Liberci. 
Účast přijali zástupci Německa, 
Rakouska, Polska a Slovinska. 

„Snažíme se, aby naši žáci stále srov-
návali kvalitu svých prací s pracemi vrs-
tevníků v zemích, kde se daná problema-
tika vyučuje již dlouhodobě,“ zdůraznil 
zakladatel a hlavní organizátor 
soutěže Jiří Herodes. 

A právě to je pro naplnění cílů 
Enersolu základním předpokla-
dem – podnítit mladé talenty stát 
se v budoucnu objevitelskými moz-
ky nových technologií na získávání 
energií z obnovitelných zdrojů 
a minimalizovat tak dopady na ži-
votní prostředí. Ostatně na tuto 
potřebu ukazují i poslední události 
v Japonsku, kdy došlo k poškození 
jaderné elektrárny.

Další dlouhodobou výzvou 
projektu je zabezpečení pod-
pory škol ze strany veřejné 
správy (MŽP, MŠMT, SFŽP ČR 
a samosprávných krajů) a pod-
nikatelských subjektů, zejména 
strojírenských, energetických, 
elektrotechnických, stavebních 
a zemědělských fi rem. 

Ostatně i proto jsou v každém 
kraji zřízena regionální vzdělávací 
centra, která zajišťují realizaci pro-
jektu na krajské úrovni, komuniku-
jí s místní samosprávou a organi-
zují vzdělávací semináře a krajskou 
soutěž žákovských projektů. 

Enersol podchycuje mladé talenty
Víte, co je Enersol? Je to 
vzdělávací projekt, který 
je každoročně podpořen 
v rámci rozpočtů krajů. 
Na úrovni celostátních 
a mezinárodních aktivit jej 
podporují i Ministerstvo 
životního prostředí a Státní 
fond Životního prostředí 
České republiky. Koncem 
listopadu se konal sedmý 
ročník Enersolu v Jihlavě. 

MIROSLAV 
ZMEŠKAL
specialista OPŽP, 

Krajské pracoviště 

SFŽP ČR

Projekt Enersol si od roku 
2000 klade za cíl pdporovat 
vzdělávání na středních 

školách v oblasti obnovitelných zdrojů.  V letech 
2000–2003 byl prosazován dohodou vlád Ho-
landska, České republiky a Slovenské republiky. 
Dalšími účastníky tohoto mezinárodního projektu 
byly Německo, Francie, Holandsko a Anglie. Od-
bornými garanty u nás byly MŽP, MŠMT, NÚOV, 
Svaz zaměstnavatelů v energetice a dvě školy – SŠ 
COPT Kroměříž a SŠ COPTH Praha. Holandská 
společnost Kenteq pod vedením Dirka Platiera byla 
pověřena vedením projektu v ČR. 
Původní podoba projektu skončila v dubnu 2004 
překladem holandských výukových skript na témata 
OZE, uskutečněním 3 exkurzí v holandských fi rmách 
a školách a výstavbou dvou učeben v SŠ COPT 

v Kroměříži a SŠ COPTH v Praze 9. Holandské straně 
se nepodařilo na MŠMT prosadit výuku témat OZE 
do vzdělávacích programů škol, školám bylo ze strany 
Národního ústavu odborného vzdělávání doporu-
čeno vyučovat OZE v rámci takzvaného ozelenění 
školských osnov.
V následujícím roce 2004 dohodou s ministrem 
životního prostředí Liborem Ambrozkem začaly práce 
na české verzi projektu Enersol. 
V roce 2004 byla ve spolupráci s Magistrátem hlavní-
ho města Prahy a Zlínským krajem zahájena realizace 
takzvané české cesty Enersol formou mimoškolního 
vzdělávání. V ročníku Enersol 2004 se do projektu 
zapojily spolu se Zlínským krajem i školy krajů Jiho-
moravského a Olomouckého a připojilo se slovenské 
SOU Senica. Vedle pražských škol spolupracovaly 
i školy krajů Středočeského a Pardubického.
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Chalupa: Potřebujeme jasná a  jednoznačná pravidla

Při nástupu do funkce jste uvedl, že v resor-
tu MŽP musí konečně zavládnout ideologie 
zdravého rozumu. Jakou politiku má MŽP 
pod vaším vedením razit?

Již při svém jmenování jsem deklaroval, že 
mým cílem je vést agendu životního prostředí 
racionálně, úsporně, průhledně a slušně. Tou 
ideologií zdravého rozumu, jak vy říkáte, 
mám na mysli především dialog se všemi, kte-
ří o to stojí. Odmítám však dogmatismus a ja-
kékoliv zaslepené ideologie. Konstruktivní 
kritika je vždy přínosem a jen hlupák před ní 
zavírá oči. Naopak zaslepená a hluchá kritika 
bez špetky seberefl exe ještě nikdy nepřinesla 
nikomu nic dobrého. 

Jaké jsou vaše hlavní úkoly do budoucna?
Zabývám se záležitostmi, které jsem zdě-

dil, ať už Šumavou, Ostravou, nebo Státním 
fondem životního prostředí ČR a Operačním 
programem Životní prostředí. Musím se jimi 
zabývat, jejich problémy jsem nevyvolal, 
nezavinil, ale zkrátka jsou tu. Kromě toho 
je však nutné usilovně pracovat na zlepše-
ní ovzduší na severní Moravě, realizovat 
komplexní protipovodňovou strategii nebo 
schválit nové zákony o odpadech. Chtěl bych 
dosáhnout jednoho: Nechci ministerstvo, 
které něco zakazuje, něco nepovoluje a něco 
omezuje. Byl bych hrozně rád, aby se staralo 
o problémy životního prostředí, které kolem 
nás je. Ministerstvo nepotřebuje novou strate-
gii, stejně tak jako Česká republika nepotře-
buje žádnou novou vizi. Stačí si uvědomit, 
jaké máme coby země problémy a kde leží 
mantinely, přes které při jejich řešení nelze jít.

Jak vnímáte roli Státního fondu životní 
prostředí ČR? Jak byste si představoval jeho 
efektivní fungování v příštích pár letech? 
Stále platí jeho přeměna v tzv. zelenou 
banku? 

Použiju-li nabízející se klišé, tak zelená 
banka je bezesporu projektem, který má 
v mých očích zelenou. Moderní forma pod-
pory, tedy jakýsi prototyp rozvojové instituce 
poskytující půjčky a záruky pro „zelené trhy“, 
do kterých by se mohl v budoucnu fond 
transformovat, je rozhodně myšlenkou, která 
má své reálné opodstatnění. Tento projekt je 
zkrátka stále živý, a budeme jej proto realizo-
vat, jakmile poleví nápor, spojený s řešením 
programu Zelená úsporám. Proces transfor-
mace a následné fungování takové banky 
však musí být zcela transparentní, aby nikdo 
v budoucnu nemohl byť slůvkem zpochybnit 
její činnost. 

Mám představu masové kampaně, která by 
měla odstartovat od září, tedy před začátkem 
topné sezony. Teď chceme vyhlásit soutěž 
na zhotovitele. Moji ambicí je nejprve zjistit 
vzorek, abychom věděli, na koho tu kampaň 
cílíme, kdo jsou ti lidé, kteří si nejvíc zasm-
raďují své životní prostředí. Ta kampaň musí 
taky zaujmout, rozhodně nezabere vysvětlova-
cí akce pomocí letáků, které si nikdo nepřečte. 
Maximálně si tím zatopí v kamnech a jedinou 
výhodou toho bude, že letákem nahradil 
petku. Kampaň by měla být rázná, emotiv-
ní a kromě rozumu zasáhnout také srdce. 
Regulovat průmysl je jednoduché, regulovat 
lidi a přesvědčit je, aby netopili petkama, bude 
mnohem složitější a bude to trvat mnohem 
déle, než dát průmyslovým komínům fi ltry.

Budete tedy najímat externí poradce?
Pravděpodobně. Zaměstnanci Minister-

stva životního prostředí jsou velmi chytří 
a vzdělaní, ale pochybuji, že umějí udělat 
kampaň. Takže bude vyhlášena soutěž a vy-
brán profesionální koncept.

Kdo to zaplatí? Lze využít nějaký program, 
nebo to půjde z peněz resortu?

To netuším, v tuhle chvíli to vyřešeno 
není. Jedná se o obsahu, aby byla kampaň 
věcná a lidi motivovala. Není dobré mít lev-
nější variantu, která nikoho nezasáhne. Musí 
to být kampaň úderná.

Rozhovor byl převzat z portálu iDNES.cz. 
Celé znění si přečtěte na www.idnes.cz/chalupa

„Nechci ministerstvo, které něco zakazuje, něco nepovoluje a něco omezuje,“ 
říká v rozhovoru s Prioritou nový ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Odchodu 
Rut Bízkové 
rozumím

Po odeslání otázek došlo na Minis-
terstvu životního prostředí k významné 
změně, na svou funkci rezignovala první 
náměstkyně ministra Chalupy, paní Rut 
Bízková. Ministr Tomáš Chalupa také 
ohlásil kampaň, která by měla přimět 

ostravské občany, aby nepálili PET lahve. 
Takto o rezignaci paní Rut Bízkové 
a kampani na nepálení PET lahví hovořil 
ministr Chalupa v rozhovoru se serverem 
www.idnes.cz:

Paní Bízková rezignovala a měli jste dlouhý 
rozhovor. Chápete její důvody?

I když skončil rezignací, byl pro mne 
velmi příjemný. To, že rezignovala, ještě 
neznamená, že spolu nebudeme dál spolu-
pracovat. A rozhodně to není tak, že bychom 
si už nemohli zavolat. Její důvody částečně 
chápu. V některých ohledech s ní nesouhla-
sím, ale v některých ano. Asi bych postupoval 
podobně jako ona. Je to uvážlivé rozhodnutí, 
které respektuji.

Jedním z důvodů odchodu paní Bízkové je, 
že do administrace Operačního programu 
Životní prostředí přicházejí lidé, kteří tomu 
nerozumí, a naopak odcházejí odborníci. 
V tomto se shodnete?

Toto nejsem schopen posoudit. Jsou to 
lidé, kteří odcházeli v době příchodu pana 
Michálka. Stěží mohu hodnotit samotného 
pana Michálka, o to méně mohu hodnotit 
jeho předchůdce. Znám jejich hodnocení, 
paní Bízková mi je popsala a předložila 
argumenty, ale já u toho nebyl a neumím to 
ani soudit.

V Ostravě chcete motivovat lidi, aby začali 
topit plynem a přestali pálit PET lahve. Jak 
to uděláte?

Kdy bychom mohli očekávat nové vedení 
Státního fondu životního prostředí ČR?

V tuto chvíli máme za sebou různé 
audity, jejichž závěry byly předloženy 
v posledních dnech. Nyní je analyzuje-
me a dáváme dohromady. Řada z nich 
posuzovala stejné subjekty a prolínají 
se, někde se shodují, jinde se rozcházejí. 
Proběhla kontrola Nejvyšším kontrolním 
úřadem, její definitivní závěr bude zveřej-
něn někdy v létě, to neovlivníme. Proběh-
la i kontrola programu Zelená úsporám, 
kterou jsem zadal již já. Na sto otázek 
odpovídali právníci, kontroloři, vnitřní 
i externí auditoři. Proběhl audit, který 
byl zadán po odchodu pana Drobila a byl 
posouzením některých obvinění pana 
Michálka. Uskutečnily se také kontroly 
ministerstva na fondu. A k vaší otázce: 
Teprve poté, kdy bude jasné, kdo a zda 
na Státním fondu životního prostředí ČR 
pochybil, bude vypsáno regulérní výbě-
rové řízení. Jestliže po mně nyní chcete 
konkrétní datum, tak vám je nyní nemohu 
dát, neboť je nevím. 

Jak hodnotíte stav životního prostředí 
v České republice? 

Česká republika má tři faktické problé-
my v kvalitě životního prostředí: Na me-
zinárodní úrovni to jsou vysoké emise 
skleníkových plynů na jednotku HDP 
a obyvatele. Naším skutečným národním 
problémem je kvalita ovzduší. Máme 
vysoké znečištění prachem a karcinogenní-
mi uhlovodíky. Problémem na regionální 
úrovni je pak skládkování komunálních 
odpadů, které přitom lze využít jako zdroj 
znovu využitelných surovin a zdroj ener-
gie. Mantinelem prvního problému jsou 
závazky, které jsme na sebe vzali s členstvím 
EU a které se týkají klimatu, ovzduší, vody 
a přírody. To bude stát hodně peněz v zemi, 
která potřebuje spravit fi nance a volá po so-

ciální a zdravotní reformě. To také nebude 
zadarmo.

Kde si myslíte, že je třeba přidat na opat-
řeních pro jeho zlepšení, kde jsou naopak 
peníze vyhazovány zbytečně?

Drahý je samotný stávající způsob 
ochrany životního prostředí. Je totiž příliš 
byrokratický a administrativně náročný. To 
se musí změnit. Potřebujeme jasná a jedno-
značná pravidla pro všechny, kdo skutečně 
významně ovlivňují životní prostředí, nepo-
třebujeme orwellovsky dohlížet na všechno, 
co se hýbe. Potřebujeme prevenci místo 
represe, najít cestu spolupráce s fi rmami, 
potřebujeme konat na základě poptávky 
lidí jako občanů a spotřebitelů. 

MINISTR CHALUPA 
NA FONDU 
Ministr životního prostředí Tomáš Cha-
lupa navštívil koncem dubna Státní fond 
životního prostředí ČR. 
Zaměstnancům fondu poděkoval 
za dosavadní práci a vyjádřil jim podporu 
pro následující období, kdy je čeká admi-
nistrace žádostí Zelená úsporám a další 
kolo výzev v Operačním programu 
Životní prostředí. Připomněl, že v sou-
časné době je na Státním fondu životního 
prostředí ČR připravováno k odeslání 
16 612 dopisů žadatelům, kteří budou 
vyzváni k doplnění neúplných žádostí 
o dotace v programu Zelená úsporám. 
Následně se připojil k brigádníkům 
a zkompletoval několik dopisů pro žada-
tele. „Snažíme se o maximální urychlení 
celého procesu administrace, protože 
žadatelé byli dlouho v nejistotě,“ 
uvedl Chalupa. 

„
Použiju-li nabízející se klišé, 

tak zelená banka je bezesporu 

projektem, který má v mých 

očích zelenou.

„
Mám představu masové 

kampaně, která by měla 

odstartovat od září, tedy před 

začátkem topné sezony.
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Hlavní principy 
Státní fond 

životního pro-
středí ČR se při 
kontrole všech 
projektových 
žádostí předklá-
daných do ope-
račního programu 
řídí pracovními 
postupy požado-
vanými legisla-

tivou EU, které jsou pravidelně 
auditovány ze strany národních 
i evropských kontrolních orgánů. 
Z důvodu potřeby objektivního 
a transparentního posouzení je 
vlastní kontrolní činnost v každé 
fázi života projektu realizována 
na základě předdefi novaných 
kontrolních listů, které jsou sou-
částí pracovních postupů. Jednou 
z hlavních zásad administrace 
a kontrol evropských zdrojů je 
pravidlo čtyř očí. To znamená, že 
každá administrativní i kontrolní 
činnost spojená se schvalováním 
a čerpáním prostředků struktu-
rálních fondů v celé své posloup-

nosti dílčích úkonů či činností je 
prováděna a následně kontrolová-
na samostatnou nezávislou zod-
povědnou osobou, včetně kontrol 
pořizovaných a zpracovaných 
údajů v informačních systémech. 
Každou žádost o podporu či žá-
dost o platbu obvykle kontrolují 
dva na sobě nezávislí zaměst-
nanci SFŽP ČR. Navíc v urči-
tých fázích posuzování žádosti 
o podporu provádí kontrolní 
činnost hned několik odborníků, 
např. právník, technik, ekonom, 
případně se využívá odborných 
stanovisek institucí na SFŽP ČR 
nezávislých, jako jsou Agentura 
ochrany přírody a krajiny nebo 
státní podniky Povodí. Tím je za-
jištěna důkladná eliminace chyb 
a omylů při posuzování a zároveň 
se tím předchází případnému 
ovlivňování hodnocení žádosti.

Kontrola formálních 
náležitostí a přijatelnosti, 
akceptace a hodnocení 
žádosti

První kontrolou po přijetí 
žádosti o podporu je prověření 
formálních náležitostí žádosti. 
Pracovník krajského pracoviště 

SFŽP ČR zkontroluje, zda byla 
žádost doručena v termínu výzvy 
a jestli splňuje všechny náleži-
tosti. Prověřuje identifi kační 
údaje žadatele, rozsah povinných 
příloh nebo povahu subjektu – 
veřejnoprávní nebo soukromou. 
Pracovník krajského pracoviště 
rovněž kontroluje, zda jsou 
údaje v žádosti kompletní a také 
relevantní.

Následuje kontrola přijatel-
nosti žádosti. Žádost je hodnoce-
na z hlediska obecné a specifi cké 
přijatelnosti, jež představuje 
hodnocení projektu a žadatele 
z hlediska splnění základních 
podmínek programu, fi nančních 
a legislativních předpokladů.

Kontrolu obecné přijatelnosti 
žádosti (soulad žádosti s cíli 
a parametry dané prioritní osy 
a příslušné oblasti podpory, práv-
ní statut a způsobilost žadatele, 
dodržení limitních hodnot způ-
sobilých výdajů, místo realizace 
projektu aj.) provádí Oddělení 
hodnocení žádostí SFŽP ČR 
a pracovník krajského pracoviště.

Kontrola specifi cké přijatel-
nosti je prováděna úsekem řízení 
OPŽP s přihlédnutím k odlišnos-
tem u jednotlivých prioritních 
os a oblasti podpory na základě 
kritérií uvedených v aktuálním 
znění Implementačního doku-
mentu OPŽP. 

V rámci prioritní osy 6 a ob-
lasti podpory 1.3 je tato kontrola 
prováděna pracovníky krajských 
středisek Agentury ochrany pří-
rody a krajiny ČR, přičemž SFŽP 
ČR následně kontroluje činnosti 
této agentury na vzorku operací.

Všechny typy kontrol jsou 
zaznamenávány kontrolujícími 
zaměstnanci do kontrolních 
protokolů, které jsou následně 
autorizovány nadřízenými za-
městnanců.

Akceptace žádosti představuje 
potvrzení formální správnosti 
a kompletnosti žádosti a její při-
jatelnosti na základě stanovených 
obecných a specifi ckých kritérií. 
Akceptovaná žádost postupuje 
dále do procesu posuzování 
z technického, ekologického 
a ekonomického hlediska (pro-
věření bonity žadatele probíhá 
pouze u žadatelů defi novaných 

KONTROLA ŽÁDOSTÍ KONTROLA ŽÁDOSTÍ

Kontrolní mechanismy SFŽP ČR v  projektovém cyklu
Jak jsou kontrolovány 
žádosti o podporu 
v Operačním programu 
Životní prostředí před 
jejich schválením? Jaké 
typy kontrol může 
očekávat příjemce 
podpory v průběhu 
realizace projektu 
a po jeho skončení? 
Nabízíme ucelený přehled 
kontrolních mechanismů 
od podání žádosti až 
po ukončení projektu.

v příloze č. 4 směrnice MŽP) 
na základě výběrových kritérií, 
schvalovaných řídicím orgánem 

OPŽP. Kritéria hodnocení jsou 
vždy zveřejňována s vyhlášením 
dané výzvy na internetových 
stránkách OPŽP. Projektový ma-
nažer úseku řízení OPŽP provádí 
hodnocení ekologické relevan-
ce projektu, technické úrovně 
projektu a horizontálních kritérií 
(strukturální postižení regionů 
a integrovaný plán rozvoje města) 
podle schválených kontrolních 

listů členěných podle příslušných 
prioritních os, oblastí podpory či 
podoblastí podpory. Hodnocení 

jsou založena na objektivních 
a měřitelných kritériích, s maxi-
málním potlačením subjektivního 
názoru hodnotitele. Paralelně 
fi nanční manažer prověřuje boni-
tu žadatele. Všechna hodnocení 
jsou zaznamenána v informačním 
systému pod unikátním přístu-
pem daného pracovníka.

Na základě předchozího 
bodového hodnocení žádosti je 

vypracováno souhrnné stano-
visko, které je podkladem pro 
následné jednání Řídicího výboru 
OPŽP (blíže viz box). 

Schvalování a výběr žádostí 
Akceptované a bodově 

ohodnocené žádosti se následně 
projednávají Řídicím výborem 
OPŽP. Tento orgán ověří a projed-
ná jednotlivé hodnocené žádosti 
o poskytnutí podpory a poté 
doporučí ministrovi životního 
prostředí projekty ke schválení 
(včetně doporučení o přidělení 
fi nančních prostředků z ERDF/
FS a ze státního rozpočtu), 
k zamítnutí, či k zařazení žádosti 
do zásobníku projektů. Po jednání 
(zpravidla tentýž den) proběh-

ne jednání Rady fondu, která 
projedná a doporučí ministrovi 
životního prostředí výši a formu 
fi nanční spoluúčasti SFŽP ČR 
u žádostí doporučených řídicím 
výborem ke schválení. Výsledky 
z jednání řídicího výboru a rady 
fondu jsou po jejich schválení 
ministrem životního prostředí 
zveřejněny na stránkách OPŽP, 
čímž je zajištěna transparentnost 
při rozhodování členů výboru. 

Poskytnutí dotace 
Když je žádost schválena 

a podepsána ministrem životního 
prostředí a žadatel doplní pod-
klady dle přílohy č. 2 směrnice 
MŽP (zejména jde o uzavřenou 
smlouvu o dílo na realizaci 
projektu), projektový manažer, 
fi nanční manažer a právník SFŽP 
ČR zkontrolují podklady pro 
vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (a o uzavření smlouvy 
u žádostí se spolufi nancováním 
z prostředků SFŽP ČR). Kontro-
lují se nejen předložené doklady, 
ale zejména dodržení zákona 
o veřejných zakázkách a Závaz-
ných pokynů pro žadatele OPŽP 
při výběru dodavatelů a soulad 
projektu s předloženou žádostí. 
Tato kontrola probíhá jak ex-ante 
(posuzování zadávací dokumen-
tace a podmínek), tak ex-post. 
Tento bod je klíčovým milní-
kem v rámci procesu vydávání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a tak je k němu ze strany SFŽP 
ČR přistupováno. Nasledně je 
rozhodnuti o poskytnuti dotace 
vydáno řídicím orgánem OPŽP. 

Kontroly na místě 
po zahájení realizace 

Tento typ kontroly je pro-
váděn projektovými manažery 
SFŽP ČR u projektů, které jsou 
již ve fázi fyzické realizace. U pri-
oritní osy 6 a oblasti podpory 1.3 
jsou kontroly zajištěny také pra-
covníky krajských středisek Agen-
tury ochrany přírody a krajiny 
ČR. Kontroly se účastní zástupci 
příjemce podpory, technického 
dozoru, popř. další účastníci. Co 
se kontroluje? Především soulad 
fyzické realizace s uzavřenou 
smlouvou s dodavateli a s projek-
tovou dokumentací, soulad faktu-
rovaných položek se skutečností, 
s rozpočtem v uzavřené smlouvě, 
popř. s případnými změnami 
v projektu, vedení stavebního de-
níku, dodržování harmonogramu 
prací a plnění termínů aj.

LENKA 
TÓTHOVÁ
Metodický 

odbor, SFŽP ČR

ECHO

Otevřená zahrada
Brno čeká vel-
ká změna. Již 
za necelé dva 
roky budou 
mít Brňané 
možnost pro-
cházet z Údol-
ní ulice přímo 

na Špilberk. A nejen to. Průchod 
povede přes nově vzniklou 
městskou zahradu, která bude 
zároveň hravá a vzdělávací, 
kolem poradenského centra se 
zelenou střechou – 
první české administrativní 
budovy v pasivním energetic-
kém standardu. Svůj pozemek 
v centru zpřístupní brněnské 
veřejnosti Nadace Partnerství, 
která projekt připravila. Začátek 
stavebních prací chystá nadace 
na červen 2011.

Ostrava chce opravu 
čistírny
Ostravská radnice a vedení 
společnosti Ostravské vodo-
vody a kanalizace (OVaK) 
chtějí za více než 500 milionů 
korun opravit centrální čističku 
odpadních vod. V nejbližších 
letech by již totiž nemusela 
plnit limity Evropské unie. 
S žádostí o dotaci se město 
a fi rma obrátily na ministerstvo 
zemědělství, které však projekt 
zamítlo. Ostravská čistička 
zatím splňuje předepsané 
limity. V současné době jsou 
v Česku podobná zařízení, 
která potřebují rekonstrukci 
akutněji. Proto se ostravská 
čistička do seznamu vybraných 
projektů nedostala. 

FAO vyzývá k revizi 
biopaliv
Kvůli růstu cen a snižování 
zásob potravinářských komodit 
hrozí světu nová potravinová 
krize. Řekl to Jacques Diouf, 
generální ředitel Organizace 
spojených národů pro výživu 
a zemědělství (FAO). Uvedl 
také, že FAO vyzvala průmys-
lové země k revizi politiky 
biopaliv, které ke krizi výrazně 
přispívají tím, že namísto potra-
vin podporují pěstování plodin 
k výrobě pohonných hmot. 
„Vysoké ceny vyvolávají obavy 
a zásoby se nyní rychle odčer-
pávají,“ řekl Diouf agentuře 
Reuters při návštěvě Spojených 
arabských emirátů. „Celá léta 
jsme upozorňovali, že je nutné 
zvýšit produktivitu a investice 
v zemědělství,“ dodal.

Proces kontroly projektů OP Životní prostředí

Předložení
 žádosti

Kontrola
formálních
náležitostí

Posouzení
přijatelnosti

projektu

Posouzení 
z hlediska

veřejné podpory

Kontrola 
fi nanční analýzy 

projektu

Hodnocení 
projektu technické 

a ekologické

Stanovení 
způsobilých 

výdajů
Registrační list

Rozhodnutí 
o poskytnutí 

dotace

Kontrola veřejných 
zakázek a splnění 

podmínek RL

Závěrečné 
vyhodnocení

Následné 
kontroly

Veřejnosprávní 
kontroly

Průběžná kontrola 
projektu

První kontrolou po přijetí žádosti o podporu 
je prověření formálních náležitostí žádosti.

Akceptované a bodově ohodnocené žádosti 
se následně projednávají Řídicím výborem OPŽP.
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Z každé kontroly se pořizují 
záznamy ve formě protokolu, 
který má předdefi novanou 
strukturu. V protokolu je nejen 
uveden popis realizace projektu, 
ale také jsou zde uvedena rizika 
a případná nápravná opatření či 
nahlášení podezření na nesrov-
nalost. S obsahem protokolu 
jsou seznámeni všichni účastníci 
kontroly a jeho znění odsouhla-
sují svým podpisem. Protokol 
je evidován ve složce projektu 
i v informačním systému SFŽP 
ČR. Z každé kontroly je také 
pořizována fotodokumentace. 

Závěrečné 
vyhodnocení akce

Do této fáze se dostává 
příjemce podpory, který má již 
ukončenou realizaci projektu. 
Dle přílohy č. 3 směrnice MŽP 
příjemce podpory předloží SFŽP 
ČR defi nované doklady, které 
jsou zkontrolovány projektovým 
manažerem, fi nančním manaže-
rem a právníkem akce. V rámci 
této kontroly je posuzováno, 
zda skutečná realizace projektu 
odpovídá předmětu podpory. Je 
určena konečná výše způsobi-
lých výdajů projektu, provedena 
kontrola průběžného fi nanco-
vání projektu, vyhodnoceno 
plnění monitorovacích ukazatelů 
projektu a dodržení dalších sta-
novených podmínek. Výstupem 
této kontroly je závěrečné vyhod-
nocení akce potvrzující správné 
a efektivní použití dotace.

Následné kontroly 
Tento typ kontroly je prováděn 

na vzorku projektů zaměstnanci 
oddělení projektové kontroly, kte-

ří nebyli do předchozího procesu 
zainteresováni a následnou kont-
rolu provádějí nezávisle na před-
chozím procesu administrace 
žádostí. Předmětem následných 
kontrol jsou zejména skutečnosti, 
zda nedošlo ke změnám v oblas-
tech právní subjektivity příjemce 
podpory, vlastnického vztahu 
k majetku vytvořenému v rámci 
projektu, vztahu příjemce podpo-
ry a provozovatele infrastruktury/
zařízení, výše příjmů genero-
vaných projektem v závislosti 
na charakteru projektu, plnění 
cílových parametrů projektu, 
zda je naplňována udržitelnost 
projektu aj. Výstupem kontroly 
je protokol, který popisuje stav 
projektu po realizaci, hodnotí 
plnění monitorovacích ukazatelů, 
dodržování stanovených pod-
mínek aj. S obsahem protokolu 
jsou seznámeni všichni účastníci 
kontroly a jeho znění odsouhlasují 
svým podpisem. 

Veřejnosprávní kontroly
Kontroly dle zákona o fi nanč-

ní a státní kontrole byly na SFŽP 
ČR zavedeny na začátku roku 
2011. Tento typ kontroly zahrnu-
je důslednou kontrolu příjemce 
podpory včetně jeho účetnictví, 
ale i procesu řádné administrace 
žádosti pracovníky SFŽP ČR. 
Kontrola je prováděna na mi-
nimálně 5 % rozfi nancovaných 
a dofi nancovaných žádostí, které 
jsou vybrány náhodným výběrem 
prostřednictvím obecně uznávané 
statistické metody výběru vzorku. 
Výstupem kontroly je protokol, 
který může i obsahovat návrh 
fi nančního odvodu. S obsahem 
protokolu jsou seznámeni všichni 

účastníci kontroly a jeho znění 
odsouhlasují svým podpisem.

Externí kontroly a audity
V rámci administrace žádostí 

probíhají kontroly a audity 
vykonávané externími subjekty, 
zejména Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, 
Ministerstvem životního pro-
středí, Ministerstvem fi nancí, 
Nejvyšším kontrolním úřadem. 
V rámci těchto kontrol a auditů 
je kontrolováno nastavení admi-
nistrace projektů jako celku, se 
zaměřením na konkrétní kroky 
projektového cyklu. Také jsou 
kontrolovány projektové složky 
jak u zaměstnanců SFŽP ČR, 
tak u žadatele. Výstupem těchto 
kontrol jsou auditní zpráva nebo 
kontrolní protokol společně 
s akčním plánem dílčích zjištění 
a opatření k nápravě.

Závěrem
Systém kontrol prováděných 

SFŽP ČR během životního cyklu 
projektů představuje vícestupňový 
kontrolní mechanismus nastave-
ný s cílem minimalizovat výskyt 
případů neefektivního či nehos-
podárného nakládání s veřejnými 
prostředky a zneužití dotace. 
SFŽP ČR vykonává u kontrolo-
vaných osob na všech úrovních 
realizace fi nančních prostředků 
z rozpočtu EU předběžnou kon-
trolu schvalovacími postupy jak 
před vznikem závazku o fi nan-
cování programu nebo projektu, 
tak před samotným uskutečněním 
platby ve prospěch účtu příjemce, 
rovněž průběžnou kontrolu a ve-
řejnosprávní kontrolu projektu 
na místě kombinací operačních 
a revizních postupů na vybraném 
vzorku operací až do doby jejich 
ukončení a zaúčtování a v ne-
poslední řadě následnou kont-
rolu revizními postupy na místě 
na vzorku vybraných operací.

Výše uvedené mechanismy 
byly detailně prověřeny v rámci 
auditu shody subjektů implemen-
tačních struktur ČR zapojených 
do čerpání fi nanční pomoci ze 
strukturálních fondů (Evropské-
ho fondu regionálního rozvoje 
– ERDF, Evropského sociálního 
fondu – ESF) a Fondu soudrž-
nosti (FS) pro programové obdo-
bí 2007–2013 před zahájením rea-
lizace OPŽP, který byl proveden 
na popud Ministerstva fi nancí 
nezávislým externím subjektem 
a jehož výsledek umožnil vydání 
souhlasného stanoviska Evropské 
komise se zahájením realizace 
tohoto fi nančního nástroje. 

ECHO

Zelená nízkoemisním 
zónám 
Centrum pro životní prostředí 
a zdraví (CpŽPZ) vítá schválení 
novely zákona ovzduší, která 
obcím umožňuje vyhlašovat 
takzvané nízkoemisní zóny. 
Kupříkladu švédský Göteborg 
dosáhl zavedením nízkoemisní 
zóny snížení emisí prachových 
částic z nákladní dopravy 
o 40 procent. Ve Stockholmu 
zóna snížila emise oxidů dusíku 
o 10 až 20 procent a emise 
jemných prachových částic 
o 40 procent. Dobré zkušenosti 
s fungováním nízkoemisní zóny 
má také německé hlavní město 
Berlín. 

Farmáři chtějí 
rozhodovat sami 
Zemědělci na Vysočině chtějí 
sami rozhodovat o způsobu 
hospodaření na polích ohro-
žených erozí. Nemuseli by 
potom tolik omezovat pěstování 
brambor a kukuřice v případech, 
kdy o plodinách na svažitých 
pozemcích rozhodují úřední-
ci. Vysočina produkuje nejvíc 
brambor v Česku, spotřeba 
kukuřice stoupá kvůli rychle při-
bývajícím bioplynovým stanicím. 
Zemědělci jsou zároveň ochotni 
převzít odpovědnost za škody 
způsobené splachy z polí. Jejich 
postoj podpořil ministr země-
dělství Ivan Fuksa. „Je to logické. 
Úředník od pražského stolu 
přece nemůže znát každé pole, 
ten sedlák to zná nejlépe,“ řekl 
I. Fuksa. 

Jarní úklid na Vysočině 
Sedmnáct 
tisíc lidí 
se letos 
zúčastnilo 
jarního 
úklidu 
přírody 
na Vysoči-

ně. Aktivistů bylo o pětinu více 
než před rokem. Akce Čistá 
Vysočina se konala již potřetí. 
„Lidé uklízeli příkopy kolem 
krajských silnic II. a III. třídy,“ 
řekl krajský radní Martin Hyský. 
Během minulých dvou ročníků 
sesbírali dobrovolníci na území 
kraje dohromady 90 tun od-
padků. Uklízelo se od 8. do 15. 
dubna. Kromě sběru odpadků, 
který organizuje kraj, se na Vy-
sočině uskuteční ještě řada 
menších úklidů. Druhým rokem 
se na Vysočině bude konat akce 
Čistá řeka Sázava.

Řídicí výbor OPŽP: Doporučuje výběr projektů a žádostí k pod-
poře, projednává otázky koncepce a realizace OPŽP, zajišťuje 
sledování provázanosti OP s ostatními sektorovými politikami. 
Skládá se z předsedy, místopředsedy a dalších 27 členů, například 
zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jednotlivých minis-
terstev, Svazu měst a obcí, neziskových organizací apod.
Rada fondu: Na základě zákona o Státním fondu životního 
prostředí ČR jmenuje Radu fondu ministr životního prostředí jako 
svůj poradní orgán. Rada fondu posuzuje zejména zásadní otázky 
tvorby a užití prostředků SFŽP ČR, roční rozpočty příjmů a výda-
jů SFŽP ČR, navržená opatření a jejich zabezpečení  prostředky 
SFŽP ČR. Rada fondu rovněž posuzuje návrhy na poskytnutí 
prostředků ze SFŽP ČR na spolufi nancování projektů zařazených 
do OPŽP a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé 
projekty.
Krajská pracovní skupina (KPS): Plní úlohu při přípravě tzv. velkých 
projektů v rámci OPŽP, neboť spolu se žádostí se dokládá také 
vyjádření KPS k předkládaném projektu. U ostatních projektů netvoří 
vyjádření KPS povinnou přílohu žádosti, ale KPS posuzuje projektové 
žádosti a k dalšímu hodnocení je doporučuje, či nedoporučuje.

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 nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 

MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení 
energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle 
za nový s nízkoemisními parametry). 

 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických 
systémů včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavbu 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 rekon-
strukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, 

 Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty 
zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících 
ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

 rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování 
plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslo-

vých staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů, 
 pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem 

snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy), 
 pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle 

povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

 2.1.4 – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na úze-
mí ČR

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

(zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu 
dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů;

 investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových pod-
kladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodno-
cení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality 
ovzduší.

 
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 nízkoe-
misních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR 
nebo náhrada původního kotle novým;

b)  rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt 
emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, 
imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují); 

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, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofi ltrů, 
instalace fotooxidačních jednotek);

d)  Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 
do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu 
prasat a jímek na kejdu). 

 Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2a) budou přija-
telné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických 
zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementač-
ního dokumentu OPŽP.

Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011
U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon) a posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen EIA), je možno doložit 
dokumenty související s EIA a Žádost o vydání územního rozhodnutí (případně Žádost 
o územní souhlas) až po podání žádosti o poskytnutí podpory, nejpozději však před ukon-
čením hodnocení projektu resp. jeho předáním ke schválení na Řídící výbor OPŽP. 
U relevantních projektů z oblasti podpory 2.2d je žadatel povinen předložit jako povinnou 
přílohu žádosti o poskytnutí podpory tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské 
praxe“ dle Nařízení č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek pro-
vozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tzv. „Integrované povolení“ 
podle zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).  

Omezení v rámci výzvy
Tato výzva je určena pouze pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje. 

V rámci podoblasti 2.1.3 – kropící nebo samosběrné vozy nebudou podporovány 
projekty zaměřené pouze na úklid chodníků. Primárně se musí vždy jednat o čištění 
silničních komunikací, čištění chodníků může být pouze doplňkovou částí projektu. 
Při výpočtu environmentálních přínosů projektu je nutné vycházet pouze ze snížení 
reemisí z dopravy. 

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v oblasti 2.1.3. – 
kropící nebo samosběrné vozy, je limitována částkou 100 mil. Kč. 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XXV. výzva Operačního programu Životní prostředí
pro Moravskoslezský kraj

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 

od 2. května 2011 do 20. prosince 2011.

Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou 
pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fi ll 
od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V přípa-
dě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

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

VÝZVYKONTROLA ŽÁDOSTÍ
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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 nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 

MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení 
energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle 
za nový s nízkoemisními parametry).

 2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením 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 rekon-
strukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu;

 Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty 
zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících 
ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

 rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování 
plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

 2.1.3.  - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslo-

vých staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů; 
 pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem 

snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy);
 pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z  plošných zdrojů               

(dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

 2.1.4. - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže 
na území ČR

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

(zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků 
a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů;

 investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových pod-
kladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodno-
cení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality 
ovzduší. 

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementač-
ního 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 nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt 
emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, 
imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují);   

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, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofi ltrů, 
instalace fotooxidačních jednotek);

d)  Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 
do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu 
prasat a jímek na kejdu). 

 Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2a) budou přija-
telné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických 
zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementač-
ního dokumentu OPŽP. 

Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011
U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon) a posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen EIA), je možno doložit 
dokumenty související s EIA  a Žádost o vydání územního rozhodnutí (případně Žádost 
o územní souhlas) až po podání žádosti o poskytnutí podpory, nejpozději však před ukon-
čením hodnocení projektu resp. jeho předáním ke schválení na Řídící výbor OPŽP. 
U relevantních projektů z oblasti podpory 2.2d je žadatel povinen předložit jako povinnou 
přílohu žádosti o poskytnutí podpory tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské 
praxe“ dle Nařízení č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek pro-
vozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tzv. „Integrované povolení“ 
podle zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).  

Omezení v rámci výzvy
Tato výzva je určena pouze pro projekty realizované na území České republiky, které 
mají celorepublikový rozsah (oblast realizace), vyjma projektů z Moravskoslezského 
kraje – tyto nebudou v rámci výzvy přijímány. 

V rámci podoblasti 2.1.3 - kropící nebo samosběrné vozy nebudou podporovány projekty 
zaměřené pouze na úklid chodníků. Primárně se musí vždy jednat o čištění silničních 
komunikací, čištění chodníků může být pouze doplňkovou částí projektu. Při výpočtu 
environmentálních přínosů projektu je nutné vycházet pouze ze snížení reemisí z dopravy. 

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v oblasti 2.1.3. – kropící 
nebo samosběrné vozy, je limitována částkou 400 mil. Kč.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XXVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XXVI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 

od 2. května 2011 do 30. listopadu 2011.

Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou 
pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fi ll 
od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V přípa-
dě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

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

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, eventuálně 
v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

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

 3.1.2.  Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 výstavba větrných elektráren,
 výstavba geotermálních elektráren.

 3.1.3.  Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou 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 stani-
ce,

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

 kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

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 úrovně 
a ekologické relevance.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementač-
ního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
 3.2.1. Realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodo-

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

Omezení v rámci výzvy
V podoblasti 3.2.1 mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnou 
hranice min. 60 bodů v součtu bodového hodnocení technické úrovně a ekologické 
relevance.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementač-
ního dokumentu OPŽP.

Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011  
V případě realizace tzv. plynového tepelného čerpadla, kdy bude docházet k náhradě 
stávajícího zdroje na zemní plyn, musí žadatel relevantně a jednoznačně doložit staří 
současného plynového zdroje (doklad o uvedení do provozu, záruční list apod.). 
V případě instalací fototermických solárních systémů musejí být použity solární kolek-
tory splňující požadavky na odolnost, spolehlivost a bezpečnost v souladu s ČSN EN 
12975. Splnění požadavků bude společně s výkonovými parametry kolektorů dokládá-
no před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory protokolem o zkouškách spolehli-
vosti a zkoušce tepelného výkonu v souladu s ČSN EN 12975 z akreditované zkušebny.

Specifi cká omezení v rámci výzvy
Žádosti do podoblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze v kombinaci s podoblastí 
podpory 3.1.1., kde dochází k rekonstrukci vytápění (přechod na obnovitelný zdroj). 
Nebudou podporovány kombinace zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením 
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (3.2.1) s instalací obnovi-
telných zdrojů energie sloužících pouze pro ohřev teplé vody nebo přitápění (3.1.1).  
V případě realizace tzv. plynového tepelného čerpadla, kdy bude docházet k náhradě 
stávajícího zdroje na zemní plyn, nebude podporována náhrada zdrojů mladších než 
10 let, vztaženo k datu podání žádosti. Výjimkou jsou projekty, kde bude stávající ply-
nový zdroj sloužit jako zdroj bivalentní. Vždy však platí obecné pravidlo, že bivalentní 
zdroj neobnovitelného charakteru není způsobilým výdajem.
V případě kombinace podoblasti 3.1.1 a 3.2.1 budou žádosti primárně zařazeny 
do podoblasti 3.1.1.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rám-
ci OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

XXVIII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 

od 16. května 2011 do 19. srpna 2011.

Výzva se vztahuje na individuální projekty 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou 
pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fi ll 
od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V přípa-
dě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP 
www.opzp.cz.
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Prioritní osa 1 
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní
Oblast podpory
1.3  Omezování rizika povodní
 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby 

a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před 

povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového 
sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích 
a na vodních dílech,

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

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

 * vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opat-
ření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

* Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových 
opatření MŽP (zveřejněné na http://www.mzp.cz/cz/pracovni_postupy). Další podklady 
a informace www.povis.cz. Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny 
ve výši 400 tis. Kč.

 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových 
opatření.

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

blízkým způsobem,* realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv 
povodní v nivách a retenci srážkových vod formou tzv. biotechnických opatření 
(např. průlehy), v současně zastavěných územích obcí. V případě, kdy to cha-
rakter akce vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované akce, je 
možný přesah do nezastavěného území,

 výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3 s revitaliza-
cí toků a niv v zátopě.

* jedná se zejména např. o snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy; zvýšení kapacity 
koryta složeným profi lem a urychlení odtoku, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro 
běžné průtoky; úpravy nevhodného opevnění, členitosti a morfologie koryta vodních toků; 
na některých místech tvorba mokřin a tůní. Tyto úpravy mohou zlepšit migrační prostup-
nost, posílit architektonické funkce urbánního prostředí, umožní povodňové rozlivy do niv-
ních ploch, které mohou být využity jako povodňové parky a umožní využití povodňových 
berem v korytech složených průřezů. 

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil. Kč.
Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 150 mil. Kč.

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

Omezení v rámci výzvy:
Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů: 
1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů před-

povědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných 
systémů ochrany před povodněmi pro obce a města, svazky obcí, kraje.

2. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpo-

vědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systé-
mů ochrany před povodněmi pro státní podniky, státní organizace, Českou republiku 
prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát.

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

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

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

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

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

Prioritní osa 4
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
Oblast podpory 
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 systémy pro separaci a svoz převážně biologicky rozložitelných komunálních odpa-

dů (BRKO nad 50 % separovaného množství) a biologicky rozložitelných odpadů 
(BRO) z nezemědělské činnosti, 

 systémy pro separaci a svoz ostatních složek převážně komunálního odpadu a odpa-
du podobného komunálnímu odpadu – papír, plast, sklo, nápojové kartony a textil,

 zařízení na úpravu separovaných složek převážně (z více než 50 % kapacity zařízení) 
komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast, 
sklo a nápojové kartony)1 umožňující jeho kvalitnější zpracování s cílem zlepšení 
následného materiálového využití tohoto odpadu (např. granulace, drcení, mytí atd.) 
nebo přímo projekty na výstavbu zařízení pro materiálové využití uvedených složek 
odpadů a výstupy z dotřiďovacích zařízení zpracovávajících tyto složky odpadu na vý-
robky  s obsahem upravených separovaných složek odpadů.Dotřiďovací linky budou 
podporovány, pouze pokud v rámci jejich výstavby dojde k významnému navýšení 
navazující zpracovatelské kapacity. Nebude podporována výstavba nových zařízení 
pouze na třídění, dotřídění nebo objemové úpravy/zpracování odpadu (např. úpra-
va lisováním),

 zařízení na úpravu/využití odpadu 190809 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 
obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky1, umožňující jeho kvalitnější zpracování 
s cílem zlepšení jeho následného materiálového využití,

 bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů - projekty s minimál-
ně 50 % vsázky BRKO, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo 
svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění,

 kompostárny, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezeměděl-
ské činnosti, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění, kde podíl 
zpracovávaných BRKO tvoří min. 50 % vstupu do zařízení,

 výstavba nových sběrných dvorů pro aglomerace a spádová území nad 2000 trvale 
žijících obyvatel s maximální dojezdovou vzdáleností 10 km. Na území, na které je 
vázán počet obyvatel, nesmí být ke dni podání žádosti jiný sběrný dvůr (splnění výše 
uvedených omezení bude doloženo v dokumentaci projektové žádosti). Maximální 
výše poskytnuté podpory na výstavbu sběrného dvora je 15 mil. Kč,

 rekultivace starých skládek,
 odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky význam-

ných lokalitách a ptačích oblastech.

Omezení v rámci výzvy
Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na projekt a žadatele (omezení 
neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje). Maximální výše poskytnuté podpory na vý-
stavbu jednoho sběrného dvora je 15 mil. Kč.  
V oblasti podpory 4.1 bude podpora z Fondu Soudržnosti rozdělena mezi jednotlivé typy 
(kategorie) projektů rovnoměrně v poměru požadovaných prostředků ze zdrojů EU ku 
stanovené alokaci (1 mld. Kč).

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

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní          
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 

XXVII. výzva Operačního programu Životní prostředí

VÝZVY VÝZVY

Oblast podpory 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace průzkumných prací, analýz rizik:
 a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
 b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více 

než jedno kontaminované místo.
 sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu 

není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato 
povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro 
tyto účely zřízenou):

 a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků tech-
nologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod,

 b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť 
s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností,

 c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí 
inovativních sanačních technologií, apod.,

 d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,
 e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Podklady pro vydání Závazného stanoviska Odboru ekologických škod MŽP (především 
projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) zejména 
pro projekty oblasti podpory 4.2 patřící do kategorie sanací vážně kontaminovaných lokalit 
je nutné předložit MŽP nejpozději měsíc před ukončením příjmu žádostí.

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

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 
6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na opatření spojená 
s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybra-
ných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory 
6.2 – Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřed-

nictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich 
další existenci,

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

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

 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů 
na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životní-
ho prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,
 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště 

chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních 
parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Omezení v rámci výzvy
Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do oblasti podpory 6.2 předložen pouze:
 pokud jde o opatření v maloplošném zvláště chráněném území či I. nebo II. zóně 

CHKO a je v souladu s jeho plánem péče (potvrzuje příslušný orgán ochrany přírody),

 pokud jde o opatření v evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti a bez realizace 
opatření je ohrožena existence hlavního předmětu ochrany EVL či PO, pokud je pro 
území schválen souhrn doporučených opatření, musí být opatření v souladu s tímto 
SDO (potvrzuje AOPK ČR),

 pokud jde o opatření vyplývající ze Záchranného programu silně či kriticky ohrožené-
ho druhu, tento program musí být po schválení MŽP (potvrzuje AOPK ČR).

Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží nesplňující výše 
uvedené podmínky nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy.

Oblast podpory 
6.3 – Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav 

zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, 
 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stro-

mů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. pol-
ních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy, v rámci 
těchto opatření budou podporována rovněž opatření výsadby a obnovy doprovodné 
zeleně mimo intravilány obcí, zejména výsadby stromů podél cyklostezek, naučných 
stezek a jiných turistických tras

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

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

 zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v je-
jich ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů. 

Omezení v rámci výzvy:
V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být podpořena obnova 
nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo 
výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmí-
nek aktuální výzvy.

Oblast podpory 
6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí 

ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtoko-
vých poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora 
přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních 
složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních 
a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu 
ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů 
o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),

 realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové 
směrnice o vodách obsažená:

 a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
 c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti 

povodí Dolní Vltavy,
 d) v Plánu oblasti povodí Odry,
 e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
 zpracování studií podélných revitalizací toků a niv, (studií, které komplexně řeší vodní 

toky a jejich nivy, navrhují opatření pro obnovu jejich morfologického a ekologického 
stavu a navrácení toků a niv do přírodního stavu, v opodstatněných případech se 
také zabývají posílením protipovodňové ochrany, především formou obnovy a tvorby 
rozlivných území a dalších přírodě blízkých opatření, a migrační prostupností vod-
ních toků, především formou odstranění migračně neprostupných míst nebo tvorbou 
rybích přechodů),

 realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních 
důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů 
a průlehů, větrolamů apod.).

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
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ENVIPORADNA

Je projekt „Zefektivnění veřejného 
osvětlení měst a obcí“ podporova-
telný v rámci OPŽP? Zamýšleným 
příjemcem dotací by byla města či 
obce. 

Tento projektový záměr není 
v rámci OPŽP podporovatelný. 
Lze se informovat o možnosti 
dotace v Operačním programu 
Rozvoj venkova a v regionálních 
programech, nebo kontaktovat 
linku Eurofonu 800 200 200.

Délka realizace projektu je od-
hadována na 3,5 roku (počátek 
realizace je plánován přibližně 
na podzim roku 2010). Může být 
realizace projektu takto dlouhá?

Délka realizace projektu není 
omezována, nesmí však kolidovat 
s ukončením celého programu.

Část kanalizace povede přes 
pozemky, na kterých se plánuje 
rodinná zástavba. Budou náklady 
na tuto část, která povede přes 
tyto nezastavěné pozemky, způ-
sobilé (nebudou se zde dělat indi-
viduální přípojky, ale kanalizační 
řad bude veden tak, aby mohlo 
dojít k budoucímu připojení)?

Náklady na zasíťování 
nezastavěných pozemků nejsou 
způsobilé.

Je třeba pro každý projekt zřizo-
vat samostatný bankovní účet?

Příjemce podpory není povi-
nen zřizovat zvláštní samostatný 
bankovní účet pro fi nancování 
projektu (viz Závazné pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory, 
kapitola 6.1).

PRIORITNÍ OSA 3

Je možné, aby město, v jehož 
vlastnictví je krytý bazén, žádalo 
o podporu z OPŽP, z prioritní osy 
3, na rekonstrukci solárních ko-
lektorů na krytém bazénu? Pokud 
ano, má se město při podávání 
žádosti připravit na nějaká úskalí?

Obecně lze prohlásit, že 
v rámci OPŽP jsou výstavby 
a rekonstrukce zdrojů tepla vyu-
žívající OZE podporovány (viz 
kapitola 3.3.4.1 Implementačního 

dokumentu OPŽP) a náklady 
(stavební práce) spojené s vý-
stavbou a rekonstrukcí lokálních 
zdrojů tepla jsou považovány 
za způsobilé (viz kap. 5.2.3 ID). 
Úskalím ovšem může být přesné 
znění určité výzvy, ve které by 
mohly být podmínky (omezení 
typu žadatele, omezení druhů 
OZE, technologická omezení 
atd.) upraveny. Dalším úskalím 
může být snaha žadatele zahr-
nout do podávaného projektu 
i další náklady, které patří 
do kategorie zanedbání provozní 
údržby, náleží ke stávajícímu 
zařízení (otopová soustava, roz-
vody a měření a regulace) nebo 
spadají do investičních nákladů 
rekonstrukce bazénu (klasická 
rekonstrukce obvodového pláště 
nebo její části). Je také třeba 
upozornit na nákladovou přimě-
řenost projektu. Přílišná fi nanční 
velkorysost může přinést nižší 
bodové hodnocení, a proto nižší 
šance na získání podpory.

Součástí projektu podávaného 
v rámci prioritní osy 3 (kombi-
nace zateplení a obnovitelného 
zdroje – tepelná čerpadla) budou 
i rozvody topení po budově, což 
ovšem představuje nezpůsobilé 
výdaje. Musíme k žádosti doložit 
stavební povolení s nabytím 
právní moci, nebo stačí žádost 
o vydání stavebního povolení, při-
čemž k nabytí právní moci teprve 
dojde? A s tímto postupem obec-
ně souvisí další otázka: Pokud je 
výdaj nezpůsobilý, je nutné jej 
realizovat? Předpokládáme, že 
pokud bychom nezapočítávali 
efekt z výměny topení do celko-
vého přínosu projektu, nebylo by 
nutné tuto část ani realizovat.

Povinnou přílohou k žádosti 
v případě stavebních investic 
je územní rozhodnutí (popř. 
územní souhlas) na stavbu v ce-
lém rozsahu – v souladu se zák. 

č. 183/2006 Sb. – s potvrzením 
nabytí právní moci, popřípadě 
stanovisko příslušného stavební-
ho úřadu, že stavba je v souladu 
s územně-plánovací dokumentací 
a nepodléhá územnímu řízení, 
rovněž stavební povolení, pokud 
ovšem bylo vydáno. V případě, 
že nebude provedení otopné 
soustavy navrženo (doporučeno) 
k realizaci v energetickém auditu 
a projektové dokumentaci, nemu-
sí být ani uskutečněno.

Je možné v rámci výzvy v oblas-
tech 3.2.1 a 3.1.1 provést zatep-
lení budovy a výměnu plynových 
kotlů za nové účinnější nebo 
za teplené čerpadlo? Kdy asi bude 
zveřejněna výzva prioritní osy 3?

V harmonogramu výzev OPŽP 
pro prioritní osu 3, oblast podpo-
ry 3.2.1 – Realizace úspor energie 
– je u plánované výzvy (asi duben 
2011) uvedeno omezení, podle 
kterého žádosti do podoblasti 
podpory 3.2.1 nebudou přijímány 
samostatně, ale pouze podané 
v kombinaci s podoblastí podpory 
3.1.1. Budou přijímány projekty, 
u kterých dochází k náhradě 
stávajícího zdroje tepla spalujícího 
např. pevná fosilní paliva na zdroj 
tepla využívajících OZE (kotel 
na biomasu, tepelné čerpadlo). 
V prioritní ose, oblasti podpory 
3.1.1, je v kapitole 6 – Specifi cká 
kritéria přijatelnosti – Imple-
mentačního dokumentu OPŽP 
uvedeno, že nebudou přijatelné 
projekty, u nichž dochází k ná-
hradě stávajícího zdroje na zemní 
plyn nebo kde dochází k odpojení 
od CZT (či náhradě dodávek 
energií z CZT). 

Výměna plynových kotlů 
za nové nebo za tepelné čerpadlo 
není v oblasti 3.1.1 podporována 
a v rámci plánované výzvy nelze 
žádost o dotaci na zateplení budo-
vy podat samostatně, bez kombi-
nace s podoblastí podpory 3.1.1.

Samostatně je uvažováno 
o vyhlášení výzvy v oblasti 3.2.1 
– Realizace úspor energie, a to 
zhruba v říjnu až listopadu 2011. 
V harmonogramu je uvedeno, že 
dojde k vyhlášení výzvy s ohle-
dem na disponibilní zdroje. Bližší 
informace k říjnové výzvě proza-
tím nejsou k dispozici.

Ve škole je nadměrná vlhkost 
a hygiena zakázala prostory pro 
výuku používat v projektu, který 
se týká zateplení budovy školy. Je 
nutné proto investovat do podře-
zání budovy. Je to totiž nezbytná 
práce související s realizací pro-
jektu. Budou náklady na pod-
řezání budovy v rámci OPŽP, 
prioritní osy 3, oblasti podpory 
3.2, způsobilé?

Pokud nepřekročíte stanove-
nou výši nákladů na m2, tak to 
bude způsobilým výdajem. Veš-
keré přesáhnutí ceny stanovené 
na m2 je nezpůsobilým výdajem. 
Více informací naleznete v Imple-
mentačním dokumentu OPŽP, 
v kapitole č. 5.

Může být žadatelem o podporu 
na realizaci odpadového centra 
město a mohou být následným 
provozovatelem místní technické 
služby v 100% vlastnictví města? 
Jaká je v takovém případě možná 
maximální výše podpory? Jakým 
způsobem k žádosti o dotaci 
ošetřit vztah mezi městem – ža-
datelem – a TS, a. s., – provozo-
vatelem? Jakou je nutné doložit 
smlouvu, příp. jiný dokument? 
Je nutné provozovatele vybírat 
na základě vyhlášení výběrového 
řízení? Předpokládaný projekt 
vykazuje příjmy, které jsou však 
mnohem nižší než provozní 
náklady (ročně). Bude to pova-
žováno jako projekt vykazující 
příjmy? Je nutné k žádosti přiklá-
dat územní rozhodnutí i stavební 
povolení?

Ano, žadatelem může být 
město a provozovatelem mohou 
být jeho technické služby vlast-
něné ze 100 % městem. Pokud 
bude prokázána provozní ztráta, 
dotace bude činit 90 %. Pokud 
provozní ztráta nebude proká-
zána, bude výše podpory určena 
výstupem z fi nanční analýzy, 
max. však 90 %. Pokud nebude 
provozovatelem město nebo jeho 
technické služby 100% vlastně-
né městem, je potřeba vybrat 
provozovatele v transparentním 
výběrovém řízení. Pro podání 
žádosti postačuje územní rozhod-
nutí, stavební povolení může být 
doloženo později.

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

Žádosti o podporu v rámci PO 1, 4, a 6 jsou přijímány 

od 16. května 2011 do 15. července 2011.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou 
pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 3/2011. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fi ll 
od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště (pro Prioritní osu 6 a oblast podpory 1.3.2 na krajská 
pracoviště AOPK ČR, ostatní na krajská pracoviště SFŽP ČR) do 16 hodin poslední-
ho dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou 
rezervou.

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

Výzva se vztahuje na individuální projekty. 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8,1 mld. Kč, 
z toho na prioritní osu 1 ve výši 1,5 mld. Kč, prioritní 
osu 4 ve výši 2,5 mld. Kč (z toho na oblast podpory 4.1 
ve výši 1 mld. Kč a na oblast podpory 4.2 ve výši 1,5 
mld. Kč) a prioritní osu 6 ve výši 4,1 mld. Kč (z toho 
na oblast podpory 6.1 ve výši 50 mil. Kč, na oblast pod-
pory 6.2 ve výši 1 mld. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 
600 mil. Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 1,2 
mld. Kč, z toho 1,1 mld. Kč na opatření realizovaná 
s cílem naplňování plánů oblastí povodí defi novaných 
v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 mil. Kč 
na ostatní opatření, na oblast podpory 6.5 ve výši 550 
mil. Kč, na oblast podpory 6.6 ve výši 700 mil. Kč).

Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou získat pouze projek-
ty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní 
(tj. projekty, které získají 20 bodů za technické kritérium Typ opatření).
Finanční účast příjemce podpory na spolufi nancování projektu budování a obnovu 
malých vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí se pro žádosti podané 
od roku 2010 stanovuje na min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Omezení v rámci výzvy:
Přijatelní žadatelé v rámci oblasti podpory 6.4 – opatření budování a obnova malých 
vodních nádrží jsou pouze veřejnoprávní subjekty ve smyslu kategorizace dle přílohy 
5 směrnice MŽP č. 3/2011. Žádosti předložené soukromými subjekty v rámci tohoto 
opatření nebudou akceptovány z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy.

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

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

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, 
vymezené v územně plánovací dokumentaci,

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

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

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou projektů odstranění 
nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných úze-
mích a územích zařazených do soustavy Natura 2000, mohou získat podporu max. 
do výše 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 

činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních 
vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krát-

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

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

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

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

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních 
zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení 
a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí 
v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 
15.3.2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 
2004/35/ES,

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

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

Určení výše podpory u projektů s kombinací více oblastí podpory
V případě projektů s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jedné oblasti podpory, 
u kterých je rozdílná výše podpory, bude konečná výše podpory stanovena jako vážený 
průměr z nákladů jednotlivých opatření a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo 
dělitelné pěti.

Příklad
Projekt spojuje opatření obnovu vodní nádrže (neobsažené v plánech oblastí povodí) 
a revitalizaci vodního toku.
Náklady na obnovu vodní nádrže činí: 5 mil. Kč
Náklady na revitalizaci vodního toku činí: 2 mil. Kč
Výpočet výše dotace v procentech
((2 000 000*100) + (5 000 000*70))/7 000 000 = 78,57 % po zaokrouhlení 75 %

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

 Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

XXVII. výzva Operačního programu Životní prostředí
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1

Hlavní město Praha 1 26 202 147 13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,76 0,00

Jihočeský kraj České Budějovice 1 2 650 748 1,36 1,92 0,35 4,38 0,88 153,52 2,70 0,00

Český Krumlov 1 5 203 793 0,65 1,39 0,18 0,58 2,94 96,14 1,56 418,00

Písek 2 27 768 637 1,44 9,12 1,25 1,32 6,93 1 195,86 7,49 1 082,40

Prachatice 2 5 596 195 1,23 2,03 0,21 1,18 5,93 227,89 2,52 2 208,00

Strakonice 2 19 737 669 1,82 3,90 0,49 1,63 8,28 246,20 4,37 2 957,00

Tábor 1 5 286 011 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00

Jihomoravský 
kraj

Blansko 1 7 573 051 0,40 1,41 0,74 0,40 1,81 401,18 1,82 0,00

Hodonín 1 2 874 746 0,33 0,71 0,09 0,00 1,50 49,35 0,80 587,61

Vyškov 1 2 638 110 0,23 0,68 0,05 0,12 0,90 26,74 0,65 404,80

Znojmo 2 9 314 857 2,01 1,24 0,36 0,99 4,70 212,18 3,01 1 999,00

Karlovarský Cheb 1 1 242 892 0,08 0,07 0,01 0,00 0,27 13,93 0,13 230,00

Královéhradec-
ký kraj

Hradec Králové 1 3 162 585 0,31 0,34 0,03 0,00 1,31 82,26 0,53 1 037,33

Jičín 1 11 797 211 0,69 0,97 0,04 0,00 3,26 87,93 1,25 2 056,76

Trutnov 2 11 431 727 10,11 20,14 2,74 10,80 54,60 923,90 23,41 526,80

Liberecký kraj Česká Lípa 1 2 113 073 0,30 0,74 0,08 0,00 1,35 44,40 0,78 552,00

Liberec 1 11 192 292 1,24 1,07 0,27 0,45 2,07 6,43 2,06 0,00

Semily 1 14 768 364 0,89 5,21 0,65 0,00 0,14 91,00 4,28 3 158,40

Moravskoslez-
ský kraj

Bruntál 2 7 221 384 0,24 0,77 0,05 0,00 2,28 107,11 0,70 2 090,00

Frýdek-Místek 2 6 750 027 2,23 1,16 0,07 0,60 3,04 77,49 2,93 753,32

Karviná 1 5 102 232 0,10 2,05 0,72 1,47 0,69 149,50 1,84 392,89

Nový Jičín 1 4 682 489 0,44 0,48 0,03 0,36 1,84 101,49 0,73 847,92

Opava 1 5 223 190 7,40 7,83 1,27 0,00 2,72 546,63 12,76 0,00

Olomoucký 
kraj

Prostějov 1 3 304 767 0,69 0,83 0,05 0,55 2,80 148,67 1,19 1 262,20

Šumperk 1 2 582 417 0,59 1,10 0,13 0,01 2,10 61,44 1,30 692,00

Pardubický kraj Chrudim 2 5 598 229 0,98 0,79 0,12 0,00 2,63 101,04 1,53 1 152,00

Pardubice 1 367 348 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00

Svitavy 1 14 846 094 2,88 2,98 0,36 1,19 6,02 185,25 4,82 1 907,00

Plzeňský Klatovy 3 41 725 756 10,81 24,95 3,92 8,27 45,27 1 938,46 27,75 0,00

Plzeň-jih 1 7 332 886 0,91 1,94 0,25 0,00 4,11 115,35 2,18 1 573,25

Plzeň-sever 1 3 745 924 3,06 3,55 0,87 3,39 15,27 349,47 5,74 0,00

Tachov 3 5 607 913 1,16 2,05 0,23 0,54 4,84 156,64 2,47 1 919,98

Středočeský 
kraj

Beroun 1 12 064 442 11,53 12,89 3,39 9,33 46,06 1 546,02 21,48 0,00

Kladno 1 3 138 941 0,08 0,11 0,01 0,00 0,55 31,15 0,15 1 155,00

Kolín 1 8 729 902 1,41 1,34 0,19 0,63 3,18 110,25 2,31 2 187,41

Mladá Boleslav 1 7 890 113 0,32 0,69 0,09 0,28 1,44 46,15 0,78 1 067,00

Nymburk 1 2 088 060 51,23 9,00 3,39 0,00 0,29 661,87 59,07 0,00

Praha-západ 1 6 941 448 4,39 3,48 0,94 4,27 20,08 269,21 7,10 0,00

Příbram 2 2 499 404 0,53 0,84 0,12 0,00 1,76 63,35 1,10 342,07

Ústecký kraj Litoměřice 1 3 741 395 0,29 0,44 0,08 0,27 1,34 42,61 0,61 793,80

Most 1 11 923 587 14,30 19,77 1,87 0,00 0,85 1 687,64 26,63 0,00

Teplice 2 7 510 942 0,90 1,91 0,42 0,47 2,39 120,84 2,21 2 311,47

Vysočina Havlíčkův Brod 2 8 476 610 1,37 1,54 0,11 0,00 5,91 240,09 2,31 1 558,00

Jihlava 2 2 945 480 0,36 0,58 0,04 0,00 2,75 110,27 0,72 0,00

Pelhřimov 2 23 513 748 2,46 3,65 0,63 1,94 9,76 269,00 4,99 3 372,00

Třebíč 3 31 683 780 94,43 4,31 2,31 0,00 0,11 648,23 98,82 2 976,00

Zlínský kraj Uherské Hradiště 1 2 785 932 0,10 0,01 0,45 0,00 0,01 83,26 0,50 314,00

Zlín 2 31 314 445 4,97 10,18 11,61 1,60 8,06 1 511,05 20,69 0,00

Celkem z 2.1 68 451 892 994 269,17 172,15 41,25 57,03 295,02 15 338,42 398,68 45 885,42
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2.
2

Hlavní město Praha 1 11 435 921 0,01 0,01 0,82 0,03 0,14 804,00 0,73 0,00

Jihočeský 
kraj

České Budějovice 2 6 220 091 205,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,75 0,00

Český Krumlov 2 20 756 426 0,00 0,00 0,17 7,88 0,03 165,70 0,15 0,00

Prachatice 2 11 369 517 270,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,55 0,00

Strakonice 1 179 640 000 0,30 212,00 107,00 -4,00 4,00 17 711,00 208,94 0,00

Tábor 2 9 465 213 0,10 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 9,64 0,00

Jihomoravský 
kraj

Blansko 1 3 284 955 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 0,00

Brno-město 4 27 679 872 33,06 0,00 0,11 2,78 36,69 0,00 33,16 0,00

Brno-venkov 1 1 126 125 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00

Hodonín 1 495 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00

Karlovarský 
kraj

Karlovy Vary 1 9 670 832 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sokolov 1 62 880 000 0,00 0,00 1 020,20 0,00 0,00 0,00 897,78 0,00

Královéhradec-
ký kraj

Hradec Králové 2 13 052 253 0,48 0,00 0,65 0,01 0,03 175,31 1,07 0,00

Jičín 3 30 697 120 1,12 1,48 2,29 0,11 0,19 1 422,31 3,96 0,00

Rychnov nad Kněžnou 2 7 730 514 479,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,60 0,00

Liberecký 
kraj

Česká Lípa 2 29 588 286 0,00 0,00 1,27 14,75 0,10 296,28 1,12 0,00

Jablonec nad Nisou 1 9 625 661 1,62 23,40 2,72 0,09 -1,23 3 843,17 16,65 0,00

Semily 3 13 546 107 282,80 0,00 0,00 23,92 0,00 0,00 282,80 0,00

Moravskoslez-
ský kraj

Karviná 1 5 677 200 0,00 0,00 0,00 31,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Opava 1 1 923 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00

Ostrava-město 2 18 269 400 0,05 433,00 579,00 0,00 0,00 0,00 737,64 0,00

Olomoucký 
kraj

Jeseník 1 8 054 999 0,00 0,00 0,00 12,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Olomouc 1 2 314 800 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Přerov 2 6 975 701 0,00 0,00 0,00 22,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Pardubický kraj Chrudim 1 2 774 917 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00

Pardubice 1 5 109 698 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00

Ústí nad Orlicí 1 5 730 912 0,00 0,00 0,00 10,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Plzeňský kraj Klatovy 1 297 449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00

Plzeň-město 1 6 990 966 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00

Plzeň-sever 1 4 290 666 0,00 0,00 0,00 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Tachov 1 8 398 260 0,00 0,00 0,00 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Středočeský 
kraj

Benešov 1 12 148 875 0,00 0,00 0,00 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Kutná Hora 1 2 200 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 0,00

Mělník 1 4 527 041 6,01 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 6,01 0,00

Praha-východ 1 4 327 878 0,00 0,00 -1,10 9,43 0,00 -26,40 -0,96 0,00

Ústecký kraj Chomutov 1 3 202 060 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00

Teplice 1 13 200 000 20,95 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 35,43 0,00

Vysočina Havlíčkův Brod 1 848 249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00

Jihlava 2 4 541 833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,61 0,00

Pelhřimov 1 506 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00

Třebíč 1 3 581 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53 0,00

Žďár nad Sázavou 2 4 245 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 0,00

Zlínský kraj Uherské Hradiště 2 24 511 862 0,03 0,35 3,09 26,76 0,45 1 253,06 2,94 0,00

Vsetín 1 7 783 002 0,00 0,00 0,00 36,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Zlín 1 4 671 768 0,43 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 0,44 0,00

Celkem z 2.2 64 615 367 791 2 307,32 697,04 1 716,22 262,19 40,45 25 644,43 4 235,79 0,00

Celkový součet 132 1 067 260 785 2 576,49 869,19 1 757,47 319,21 335,46 40 982,86 4 634,47 45 885,42

Přínosy schválených projektů v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

ENVIDATAENVIDATA
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GALERIE OPŽPGALERIE OPŽP

Projekt řeší akumulaci a regulaci 
přitékajících vod, zvýšení retenční 
schopnosti krajiny, vytvoření ekosys-
tému, zlepšení stavu přírody a krajiny 
u rybníka průtočného typu, který 
se nachází jihovýchodně pod obcí 
Strážov, vedle silnice Strážov–Víteň.

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

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Příjemce podpory: Presl Stanislav
Ukončení projektu: 31. 3. 2010

Celková výše podpory  3 450 072 Kč
Podpora ERDF  2 932 561 Kč
Dotace SFŽP ČR  517 511 Kč

Rybník Koník

Obec Otvovice získala podporu 
z OPŽP na výměnu oken, zateplení 
obvodových zdí, stropu a opravu 
střechy v Základní škole Otvovice. 
Škola tak uspoří náklady na energie. 

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Příjemce podpory: obec Otvovice
Ukončení projektu: 25. 8. 2009

Celková výše podpory  2 362 246 Kč
Podpora FS  2 231 011 Kč
Dotace SFŽP ČR  131 235 Kč

Základní škola Otvovice – zateplení a výměna oken

V rámci projektu byl pořízen drtič 
stavebního odpadu, díky jemuž 
mohlo být do provozu uvedeno mo-
bilní recyklační centrum, které bude 
zpracovávat stavební a demoliční 
odpady. Zařízení recykluje betono-
vou a cihelnou suť, asfalt, zeminu a 
kamenivo a směsné stavební odpady. 

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

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Šumperk
Příjemce podpory: FORTEX – AGS, 
a. s.
Ukončení projektu: 2. 8. 2010

Celková výše podpory  7 481 968 Kč
Podpora FS  6 359 673 Kč
Dotace SFŽP ČR  1 122 295 Kč

Linka na recyklaci stavebních a demoličních odpadů

Díky projektu byly individuálně 
ošetřeny nemocné a proschlé stromy 
v parku Základní školy v Třešti. Byla 
použita metoda odlehčovacího řezu, 
provedlo se kácení a sadové úpravy 
pozemků. Zároveň byly vysázeny 
nové dřeviny. 

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

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: město Třešť
Ukončení projektu: 9. 12. 2010

Celková výše podpory  2 124 637 Kč
Podpora ERDF  2 006 602 Kč
Dotace SFŽP ČR  118 035 Kč

Revitalizace parku ZŠ v Třešti

V rámci OPŽP byla vyplacena 
podpora na výstavbu dvou rybích 
přechodů na pravém břehu Labe 
u jezu Lovosice. Vybudován byl 
břehový rybí přechod typu bypass – 
přírodní bystřinné koryto. Pro migra-
ci za vyšších průtoků byl vybudován i 
technický rybí přechod. 

Prioritní osa 6 / Oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Litoměřice
Příjemce podpory: RenoEnergie, a. s.
Ukončení projektu: 30. 11. 2010

Celková výše podpory  27 881 149 Kč
Podpora ERDF  23 698 976 Kč
Dotace SFŽP ČR  4 182 172 Kč

Rybí přechody Lovosice-Píšťany

Projekt řeší snížení energetické 
náročnosti budov dvou mateřských 
škol v obci Chlumec (MŠ Po-
hádka a MŠ Pod Horkou). V rámci 
projektu byly v obou budovách 
vyměněny otvorové výplně – okna 
a dveře. Předchozí výplně byly ve 
velmi špatném technickém stavu a 
přispívaly k velkým tepelným ztrátám 
objektu. 

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Ústí nad Labem
Příjemce podpory: obec Chlumec
Ukončení projektu: 30. 3. 2009

Celková výše podpory  2 135 786 Kč
Podpora FS  2 017 131 Kč
Dotace SFŽP ČR  118 655 Kč

Snížení energetické náročnosti budov 
mateřských škol v Chlumci

Projektem I. stavba byla vybudována 
oddílná splašková kanalizace v místní 
části Medlova, v Králové, a vyřešena 
doprava splaškových vod z Králové 
na stávající ČOV v Medlově. Real-
izace projektu vytvořila předpoklad 
pro systematické odkanalizování 
zájmového území a umožnila odve-
dení odpadních vod od obyvatelstva 
do ČOV.

Prioritní osa 1 / Oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Příjemce podpory: obec Medlov
Ukončení projektu: 6. 10. 2010

Celková výše podpory  20 633 349 Kč
Podpora FS  19 487 052 Kč
Dotace SFŽP ČR  1 146 297 Kč

Králová, Hlivice – splašková kanalizace I. stavba

Projekt podpořený OPŽP umožnil 
sanaci černé skládky u lesní cesty 
spojující Novou Ves u Skutče a 
Hroubovice v přírodní rezer-
vaci Anenské údolí. Černá skládka 
narušovala krajinný ráz a negativně 
ovlivňovala lesní ekosystém. V 
lokalitě se nacházejí zdroje podzemní 
vody zásobující mimo jiné i město 
Skuteč. 

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

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Chrudim 
Příjemce podpory: Lesy České re-
publiky, s. p.
Ukončení projektu: 19. 11. 2009

Celková výše podpory  683 414 Kč
Podpora FS  645 447 Kč
Dotace SFŽP ČR  37 967 Kč

Sanace černé skládky u Nové Vsi
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ZAHRANIČÍ  ZAHRANIČÍ

Sluneční dům v zemi ohně a ledu
Sesselja Hreindís Sigmundsdót-

tir (1902–1974) je na Islandu pova-
žována za pionýrku v záležitostech 
šetrného přístupu k životnímu 
prostředí a někdy bývá označována 
za první islandskou environmenta-
listku. V Německu a ve Švýcarsku 
studovala péči o děti a mentálně 
postižené. Domů na Island se 
vrátila s myšlenkou založit sobě-
stačnou komunitu, inspirovanou 
antroposofi ckou fi lozofi í Rudolfa 
Steinera, jehož vizemi a teoriemi 
byla fascinována. Podařilo se jí 
získat pozemek v odlehlém údolí 
s horkými prameny a s pomocí ro-
diny a přátel tu vybudovala první 
farmářské stavení. Pojmenovala ho 
Sólheimar, dům slunce, a začala 
v něm nabízet něco, čeho podle ní 

bylo na Islandu v té době opravdu 
potřeba – přístřeší a vzdělání osiře-
lým a mentálně postiženým dětem. 
V té době jí bylo 28 let. 

Při své práci vycházela 
především ze Steinerovy me-
todologie a vlastního, na svou 
dobu revolučního přesvědčení, 
že k mentálně postiženým lidem 
se lze chovat vždy lépe, než tomu 
běžně je. Kladla důraz na biozemě-
dělství, zdravou výživu a umělecké 
vyjádření svých chráněnců. Díky 
ní byl Sólheimar první islandskou 
komunitou, která začala provozo-
vat dynamické biozemědělství, ale 
také první soběstačnou komunitou 
na světě, v které společně žili a pra-
covali mentálně postižení a zdraví 
lidé. V dubnu 1997 získala členství 
v síti Global Eco-Village Network. 

Sesseljino vítězství
Navzdory svému optimistické-

mu jménu se Sólheimar v prvních 
letech své existence potýkal 
s nemalými těžkostmi. Islandské 
autority přistupovaly k Sesselje 
a jejím přátelům velice podezříva-
vě právě pro způsob, jakým pro-
vozovala ekologické zemědělství, 
a proto, že v něm bok po boku 
nechávala pracovat zdravé děti 
s mentálně postiženými.

Když Gudmundur Ármann 
Pétursson, ředitel sólheimarského 
ekocentra, mluví o historii komu-

nity, říká, že Sesselja nedosáhla 
svého úspěchu jednoduše. „V obec-
ném podvědomí převládal názor, že zdravé 
dítě se od postiženého může nakazit a stát 
se také postiženým, takže autority se snažily 
jakékoli takové smíšené komunity zdravých 
a postižených rozložit. Sesselja také věřila, 
že lidé by měli jíst hodně zeleniny, a Islan-
ďané tento její názor nesdíleli. Jedí hodně 
masa, a to i masa tlustého. Sesselja však 
byla tvrdohlavá – jako většina islandských 
žen – a nevzdala se. Musela však překonat 
hodně těžkostí. Jí a jejímu týmu trvalo 
několik desítek let, než dosáhly uznání. Až 
v sedmdesátých letech, ke konci Sesseljina 
života, si lidé plně uvědomili, jak výjimeč-
ná to byla žena. A myslím si, že i v dnešní 
době si lidé teprve začínají uvědomovat, 
čeho se jí opravdu podařilo dosáhnout,“ 
neskrývá svůj obdiv k zakladatelce 

první islandské ekovesnice Gud-
mundur Ármann Pétursson.

Když Sesselja v roce 1974 
zemřela, Sólheimar rostl dál. Co 
začalo jako malá primitivní used-
lost s asi deseti dětmi v roce 1930, 
je nyní moderní, soběstačnou 
vesnicí provozující biozeměděl-
ství, využívající solární a termální 
energii a vedoucí bohatý kulturní 
život. Vesnicí, která se proslavila 
svou mezinárodní, uměleckou 
a ekologickou atmosférou. Je 
místem, kde se podle Sesseljiny 
původní myšlenky kultivují jak 
lidé, tak prostředí, v němž žijí, 
s cílem dát každému jednotlivci 
šanci žít v soběstačné společnosti. 

Žije v něm zhruba stovka 
obyvatel, z nichž 42 je mentálně 
postižených. Více než deset lidí 
žije mimo Sólheimar, ovšem 
v Sólheimaru pracují. 

Soběstačný dům
Mnohé z aktivit v Sólheimaru 

se soustřeďuje okolo domu Ses-
selja, Centra pro trvale udržitelný 
rozvoj, který byl postaven v roce 
2002 a slavnostně jej otevřeli 
5. července téhož roku, v den, 
kdy by zakladatelce Sesselje 
bylo sto let. Dům, jenž oslavuje 
zakladatelku Sólheimaru a v kte-
rém sídlí vzdělávací centrum pro 
otázky životního prostředí, nemo-
hl vzniknout jako běžná řadová 

Hodinu jízdy na východ 
od Reykjavíku, v malebně 
zvlněné krajině jižního 
Islandu, leží komunita 
Sólheimar, pyšnící se mnoha 
pozoruhodnými prvenstvími. 
A začalo to tím, že jedna 
výjimečná žena měla vlastní 
představu o tom, jak by 
lidská společnost měla 
fungovat. 

budova. Raději než jako energe-
ticky úspornou nebo ekologickou 
budovu označují sólheimarští 
dům Sesselja za soběstačnou 
budovu. Soběstačná budova totiž 
musí splňovat určité požadav-
ky, co se stavebního materiálu 
i aktivit, které se v ní odehrávají, 
týče. Není jen záležitostí úspory 
energie, ale i celostního přístupu 
k životnímu prostředí a ekologii.

Ovčí vlna a dřevo
Postavit dům Sesselja bylo 

úkolem architektů z ASK Arkitek-
tar. Výsledek jejich práce doka-
zuje, že úspora energie nemusí 
nutně být záležitostí moderní 
technologie. Při stavbě dřevěné 
budovy o půdorysu 840 metrů 
čtverečních byla vynaložena 
velká péče při výběru stavebních 
materiálů šetrných k životnímu 
prostředí. Na izolaci zdí a podla-
hy byla použita surová ovčí vlna, 
zatímco na zateplení střechy papír 
a na její pokrytí mech. Vnější 
obložení je z naplaveného dřeva, 
zaneseného k islandským břehům 
až ze Sibiře. Povrchy interiéru 
jsou z překližky, přírodního 
andezitu, marmolea a dalších 
recyklovaných materiálů. Budova 
využívá přirozeného odvětráva-
cího systému. Čerstvý vzduch je 
hnán pod budovou prouděním 
způsobeným teplotním rozdílem 
mezi venkem a vnitřkem budovy. 
Dovnitř vstupuje vzduch zespo-
du potrubím a vychází větracími 
otvory ve střeše. Veškerá energie 
spotřebovávaná v domě pochází 
ze soběstačných zdrojů. Elektřina 
je získávána ze slunce a z vody 
a z generátoru, který vyrábí elek-
třinu z teplotního rozdílu horké 
a studené vody. Topení obstarává 
geotermální horká voda z vlastní-
ho vrtu. 

Stavbu domu Sesselja fi nanč-
ně podpořila islandská vláda 
a nyní podporuje i aktivity, kte-
ré se v něm konají, především 
environmentální vzdělávání. To 
se zde během roku uskutečňu-
je v nejrůznějších podobách, 
například ve formě programu 
pro zahraniční studenty Study 
Abroad nebo vzdělávacích 
setkání pro širokou veřejnost 
a výstav. Dům Sesselja si je mož-
né pro tyto účely pronajmout. 
Je otevřen každému a příchozí 
jsou vítaní, aby si ho prohléd-
li a zjistili, co nabízí. Dům 
úspěšně spolupracuje s ostatní-

mi islandskými i zahraničními 
organizacemi a všechny aktivity 
domu jsou spojené s ostatními 
aktivitami v Sólheimaru. 

Cena za životní prostředí
Kromě domu Sesselja je návštěv-

níkům k dispozici penzion Brek-
kukot, první islandský penzion, 
který obdržel ofi ciální certifi kát 
jako „soběstačná služba pro 
cestovatele“, a kavárna Graena 
Kannan, jejíž jídelní a nápojový 
lístek je pestrým výčtem biopo-
travin a bionápojů. Obchod 
s potravinami Vala a umělecká 
galerie sdílejí společnou budo-
vu. Soustředí se na potraviny 
a řemeslné a umělecké výrobky 
pocházející ze sólheimarských 
záhonů a dílen.

V Sólheimaru je i továrna 
na ruční výrobu mýdla Jurtagull, 
která vyrábí mýdla a šampóny 
z islandských bylin, a také tu 
působí továrna na výrobu svíček 
a tkalcovství a truhlárna, v níž 
se vyrábějí předměty ze dřeva 
včetně hraček pro děti a hudeb-
ních nástrojů. Je tu malá farma 
chovající kuřata a ovce, centrum 
biohospodářství Sunna a jedi-
ná islandská lesní školka Ölur 
– z 250 hektarů půdy, kterými 
Sólheimar disponuje a z nichž 
37 zabírají budovy a rezidenční 

oblasti, patří 150 právě jí. 
Sólheimar se pyšní i slavnou 

divadelní skupinou, která byla zalo-
žena v roce 1932 a je aktivní po celý 
rok. Chlubí se galerií s uměleckými 
výstavami, pěveckým sborem, 
sportovním klubem i skautským 
oddílem. K dalším atrakcím patří 
sochařská zahrada, plavecký bazén 
s horkou vanou a tělocvična. A také 
několik pěších stezek v okolí.

Každý rok, především v době 
od května do září, navštíví 
Sólheimar 30–35 tisíc turistů. 
Běžným turistickým návštěvní-
kům je nabídnuta turistická pro-
hlídka v délce dvou až tří hodin. 
V letních měsících, od června 
do srpna, prožívá Sólheimar 
kulturní sezónu a nabízí rozsáhlý 
kulturní program výstav, koncer-

tů, mší a podobně. V listopadu 
a prosinci Sólheimar připravuje 
zvláštní adventní program. 

V současné době je Sólheimar 
úředně veden jako nezávislá entita 
zabývající se průmyslovou čin-
ností. Obec spravuje sedmnácti-
členná rada představitelů. Volební 
období členů rady trvá čtyři roky 
a každý člen může být opětovně 
zvolen. Z nich je pak na jednoleté 
období volen výkonný výbor pěti 
členů. Zvláštní fond, Sólheimar 
Trust, vlastní obytné budovy 
v Sólheimaru a je zodpovědný 
za jejich provoz. V roce 2006 
obdržela sólheimarská komunita 
od Islandské turistické rady Cenu 
za životní prostředí.

Vypůjčená země
Jádro sólheimarské ideologie 

zůstává stejné jako v roce jejího 
založení: Dát všem jednotlivcům fé-
rovou šanci, aby plně využili svého 
potenciálu. Sólheimar má za cíl vy-
tvořit pro každého svého obyvatele 
prostor, aby každé příležitosti, která 
se naskytne, využil k osobnímu růs-
tu a rozvoji tak, aby se stal aktivním 
článkem života komunity. Univer-
zálnost je silnou stránkou Sólhei-
maru, proto postižení lidé, kteří tu 
žijí, jsou vždy ve středu komunity. 
Funguje tu myšlenka vzájemné 
integrace. Hlavním cílem Sólhei-

maru je být i nadále soběstačnou 
komunitou, která má jak pozemské, 
tak duchovní cíle. „Nezdědili jsme zemi 
od svých předků, vypůjčili jsme si ji od svých 
dětí,“ říkají sólheimarští. Klíčovou 
myšlenkou existence jejich spo-
lečnosti je vytvářet harmonii mezi 
tradicí a moderními technologiemi, 
jež zodpovědně využívají přírodní 
zdroje, a tak předávat budoucím 
generacím planetu, která je v rov-
nováze sama se sebou a může jed-
notlivcům i komunitám poskytnout 
stejné příležitosti k sebenaplnění. 
Soběstačné komunity jako Sólhei-
mar, které provozují biozemědělství 
a udržují rovnováhu mezi člověkem 
a přírodou, jsou ve světě vůdčími 
v hledání přirozených řešení envi-
ronmentálních otázek, jimž dnešní 
svět čelí.

Islandské autority přistupovaly k Sesselje 
podezřívavě, protože provozovala 
ekologické zemědělství, v němž nechávala 
společně pracovat zdravé děti s mentálně 
postiženými.

Rudolf Steiner 
(1861–1925) se narodil 
v Kraljevci, v chorvatském 
městě tehdejšího Rakousko-
Uherska. Je považován za ra-
kouského 
fi lozofa, 
literárního 
kritika, 
pedagoga, 
umělce, 
dramatika, 
sociálního 
myslitele a esoterika. Byl 
zakladatelem antroposo-
fi e, waldorfského školství, 
biodynamického země-
dělství, antroposofi ckého 
lékařství a nové umělecké 
formy – eurytmie. Během 
svého života Steiner konsis-
tentně zdůrazňoval duchovní 
jednotu všeho lidstva a ostře 
kritizoval rasové předsudky. 
Zformuloval názor, podle 
něhož individuální povaha 
jednotlivce stojí výše než jaká-
koliv rasová, etnická, národní 
či náboženská příslušnost.

„Nezdědili jsme zemi od svých předků, vypůjčili 
jsme si ji od svých dětí,“ říkají sólheimarští. 
Klíčovou myšlenkou existence jejich společnosti 
je vytvářet harmonii mezi tradicí a moderními 
technologiemi.
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V minulosti se tradičně 
používaly jen dva způsoby, jak 
položit (laterální) potrubí ve-
doucí z jednoho místa do druhé-
ho. Pokládalo se buď nad zemí, 
anebo do země. Obojí samo-
zřejmě obnáší určité problémy. 
Není jednoduché položit trubky 
nad zem, pokud je nepoložíme 
tak vysoko, aby nepředstavovaly 
žádnou překážku či nebezpečí. 
V takovém případě bývá navíc 
často nutné žádat o stavební 
povolení. 

Navazující problémy
Avšak většinou se o takové 

variantě vůbec nedá uvažovat 
a vedení potrubí zemí je jedinou 
možností, která přichází v úva-
hu. Ta je ovšem sama o sobě 
náročná, neboť položení nového 
potrubí je obtížné v mnoha 
ohledech a velmi pravděpodob-
ně spolkne ohromující částku 
peněz. K tomu se přidávají 
další obtíže. Samotné kopání 
není možné bez rušivého hluku 
pracujících strojů, při hloube-
ní vzniká ohromné množství 
nepořádku a v případech, kdy 
se výkopy provádějí na vyasfal-
tovaném povrchu, je potřeba 
prokopat se všemi jeho vrstva-
mi. I když je výkop poté znovu 
zasypán a zaasfaltován, vzniklé 
„jizvy“ významně zvyšují nároč-
nost další údržby povrchu.

Jde to i jinak
Je úlevné, že existuje 

alternativa, jež řeší veškeré 
problémy kopání výkopů, i když 
způsobem, který se na první 
pohled zdá být téměř nemožný. 
Bezvýkopové technologie jsou 
v současné době dynamicky se 
rozvíjejícím oborem v oblasti 
pokládky nových inženýrských 
sítí. Provádí se následovně: Dva 
operatéři nejprve vykopou dvě 
malé šachty, každou na jednom 
konci zamýšleného vedení po-
trubí. Do jedné z nich se spustí 
vrtací souprava, lidově nazývaná 
krtek. Krtek do podloží hori-
zontálně protlačí několik vrtáků, 
které vyústí v jámě plánovaného 
konce potrubí. Zde se na vrtá-
ky připevní rozšířené hlavice. 
Vrtací souprava je pak protažena 
zpátky do první jámy. Poté je 
na hlavice po částech přidáváno 
a upevňováno potrubí, které je 
pak zpětným protažením vrtací 
soupravy do druhé jámy polože-

no. Často je potrubí pokládáno 
v podobě jediné souvislé trubky, 
což pochopitelně více snižuje 
možnost jeho budoucího poško-
zení, zejména ve spojích.

Vrtací souprava je nakonec 
vyzdvižena z jámy a obě jámy 
jsou zasypány. Práce je většinou 

hotová za krátkou dobu, za půl-
ku obvyklé pracovní doby.

Potrubí v potrubí
Bezvýkopová technologie 

vyřeší i renovaci stávajícího 
potrubí metodou zvanou „sli-
plining“. Principem je instalace 
nového potrubí uvnitř stávající-
ho dosluhujícího či poškozené-
ho potrubí. 

K použití bezvýkopových 
technologií k opravám po-
škozeného potrubí poprvé 
došlo na počátku 90. let v USA 

a vzápětí se začalo šířit do světa. 
Je to pochopitelné. Zavádění 
pružného potrubí do stávají-
cího oslovilo stavební fi rmy 
a investory především proto, že 
efektivita okamžité opravy po-
škozeného potrubí, bez velkých 
nároků na vedlejší a doprovod-

né práce, je 
zjevná.

Od těch 
dob došlo 
ve vývoji 
opravných 

bezvýkopových technologií 
k mnoha pokrokům. Patří k nim 
užívání moderních zařízení, jako 
jsou například kamery na dálko-
vé ovládání, jimiž je možné pro-
zkoumat přesné místo a rozsah 
poškození, nebo robotická vrtná 
zařízení. S pomocí těchto vymo-
žeností lze v dnešní době opravit 
téměř jakékoli závady na po-
trubí – od prasklin po pokleslé 
potrubí, od narušení kořeny 
stromů po prorezavění. Nezáleží 
ani na tom, z jakého materiálu 
původní potrubí je. 

TECHNOLOGIE

Bezvýkopový zázračný krtek
Je potřeba položit novou 
kanalizaci? Prasklo potrubí, 
které je nutné co nejdříve 
opravit? Představa těžkých 
strojů a tun zeminy z výkopu 
v obou případech nemá 
daleko k noční můře. 
Obavy jsou však většinou 
bezdůvodné. Není nic 
jednoduššího, než hloubit 
takzvanou bezvýkopovou 
technologií.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

K použití bezvýkopových technologií 
k opravám poškozeného potrubí poprvé 
došlo na počátku 90. let v USA.

V Sedlci-Prčici již mají zelený 
odpad vyřešený

„V minulosti, před kom-
postárnou, byl zelený odpad 
částečně skládkován, částečně 
ponecháván na posečených lou-
kách a také, jak jinak, ukládán 
na černých skládkách,“ vzpomí-
ná Daniel Burian, ředitel Služeb 
Sedlec-Prčice, které novou kom-
postárnu provozují. Teď je pod-
le něj situace zcela jiná. „Zelený 
odpad neřeším, protože vím, 
že máme kompostárnu, kde 
jej na jaře začneme ukládat,“ 
pochvaluje si Daniel Burian. 

Chytrá kompostárna
Vybudování kompostárny 

v Sedlci-Prčici stálo bezmála tři 
a půl milionu korun. To značí, 
že je to kompostárna moderní 
a se zařízeními, která umožňují 
její časté provětrávání. Zpevněná 
kompostovací plocha má mírný 
sklon a několik odvodňovacích 

žlabů, kompostovací šťávy tak 
zachycuje v nepropustné jímce. 
Plocha je vybavena rypadlem, 
třídící a drtící lopatou, štěpkovač-
kou, velkoobjemovými kontejnery 
a drobnými součástmi, jako jsou 
čerpadlo na výluhové vody a tep-
loměr pro kontrolu stavu odpadu.

Nadrcený a promíchaný ma-
teriál je zakládán po vrstvách 

do zakládky ve tvaru podélných 
hromad. Obrat materiálu se 
provádí třikrát do roka (kom-
postovací cyklus 3–4 měsíce). 
Maximální kapacita kompostár-
ny činí 70 tun zpracovatelného 
materiálu ročně. Vzniklý kom-
post je zpětně použit na úpravu 
veřejných prostranství a veřejné 
zeleně (zhruba 12 500 m2). 

Materiálové využití odpadu 
z vsázky do zařízení je stopro-
centní.

Průběh stavby
„S realizací projektu i provozem 

kompostárny nebyl alespoň podle 
mých informací žádný problém,“ říká 
Burian. V průběhu září 2009 
bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na dodava-
telské fi rmy, 
po vyhodno-
cení předlo-

žených nabídek byla pro stavbu 
kompostárny vybrána fi rma 
Údržba silnic Osečany, dodávku 
technologického zařízení zajisti-
la společnost Agrozet České Bu-
dějovice. Projekt byl dokončen 
začátkem května 2010. „Následně 
zbylo kompostárnu včetně manipulační 
plochy jenom oplotit, což se také stalo,“ 
uzavírá Burian.

V Sedlci-Prčici měli celoroční 
problém. Totiž kam 
s biodpadem rostlinného 
původu. S trávou, listím, 
větvemi nebo rostlinnými 
zbytky se zeminou. A pak 
na to místní přišli. S pomocí 
Operačního programu 
Životního prostředí 
vybudovali kompostárnu 
pro krechtový typ 
kompostování.

Obecní kompostárna Sedlec-Prčice
Celkové uznatelné náklady: 3 237 565 Kč
Celková výše podpory: 2 751 930 Kč 
Účast města Sedlec-Prčice: 500 000 Kč

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
Podporuje projekty, které se zaměřují  na zkvalitnění nakládaní 
s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpraco-
vání a odstraňování starých ekologických zátěží.

Maximální kapacita kompostárny činí 
70 tun zpracovatelného odpadu ročně.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

V roce 1904 bylo usnesením 
městského zastupitelstva v Brně 
rozhodnuto o zbudování měst-
ské spalovny odpadů a v roce 
1905 vyrobila spalovna první 
elektrickou energii z odpadu. 
Byla to vůbec první spalovna 
rakousko-uherské monarchie, 
která již v té době využíva-
la energetického potenciálu 
z odpadu k výrobě elektrické 
energie. Svému účelu sloužila 
až do roku 1941. V posledních 
dnech druhé světové války byla 
městská spalovna včetně blízké 
plynárny a elektrárny zničena 
bombardováním. I když se 
po válce o obnovení spalovny 
hodně mluvilo, první písemný 
doklad o investičním záměru 
stavby spalovny v Brně je až 
z roku 1977, stavební povo-
lení bylo vydáno v roce 1984 
a po pěti letech byla stavba 
dokončena. Činná pak byla až 
do nového tisíciletí. 

Větší a modernější
Po patnácti letech provozu 

ovšem vyvstal problém. Legisla-
tivní podmínky pro provozování 
spaloven se neustále zpřísňovaly 
a brněnská spalovna nakonec 
přestávala vyhovovat. Proto 
bylo rozhodnuto o její rekon-
strukci. Vzhledem k podmín-
kám programu ISPA (nástroj 
předvstupních strukturálních 
politik, ze kterého mohla být 
čerpána fi nanční podpora před 
vstupem ČR do EU) byl projekt 
nakonec rozšířen na rozvoj 
energetického a materiálového 
využití komunálního odpadu 
v rámci celého Jihomoravského 
kraje. Zpracování žádosti a její 
podání se uskutečnily v letech 
2001–2003. Po vstupu ČR 
do EU je projekt administrován 
dle pravidel Fondu soudržnosti. 

Po vybrání zhotovitele 
stavby v zadávacím řízení, které 
se několikrát opakovalo, byla 
v roce 2008 zahájena stavba. 
Stavba byla dokončena v roce 
2010 a v současné době je 
ve zkušebním provozu.

Návštěva ze SFŽP ČR
Pracovníci Státního fondu ži-

votního prostředí ČR, konkrét-
ně z jeho Oddělení krajských 
pracovišť Morava, při jedné 
ze svých pravidelných porad 
využili možnosti se do spalov-
ny podívat. „Po úvodní prezentaci 

Na exkurzi ve spalovně
Spalovna komunálního 
odpadu v Brně opět 
zažívá lepší časy. 
Po rozsáhlé rekonstrukci 
v ní byl spuštěn 
zkušební provoz. 
Brněnská spalovna stojí 
za pozornost hned ze 
dvou důvodů. Zaprvé 
zdejší spalovna byla 
uvedena do provozu již 
v roce 1905. Zadruhé 
rekonstrukce spalovny 
byla hrazena z Fondu 
soudružnosti, přičemž 
necelými třemi miliony 
eur přispěl i Státní fond 
životního prostředí ČR. 

o historii spalovny a její současné 
modernizaci jsme obdrželi přílby a šli 
se podívat do samotného provozu. Celý 
proces začíná navážením komunálního 
odpadu do velké zásobní jámy, v níž 
je odpad velkými drapáky homoge-
nizován a podáván do násypníků 
na podávací stůl kotle, který posouvá 
odpadky na rošt kotlů. Ve spalovně se 
spaluje nejenom komunální odpad, 
ale i objemný odpad, který se drtí 
v drtičích. Vidět drtič, který vám před 
očima udělá za pár minut z gauče 
hromádku dřeva, je opravdu zážitek,“ 

říká Monika Špačková, vedoucí 
Oddělení krajského pracoviště 
Morava Státního fondu životní-
ho prostředí ČR. 

Pochvaluje si i to, že spa-
lovna likviduje odpady, které 
zůstávají po vytřídění kontejne-
rů na papír a plasty. Po spálení 
v kotli z odpadu zbyde pouze 
škvára, která se následně upra-
vuje, aby byla dále použitelná. 
Spaliny z kotle se čistí v něko-
lika stupních čištění a odchá-
zejí 125 m vysokým komínem 
do ovzduší. Obsah nežádoucích 
látek ve spalinách je kontinu-
álně měřen a vyhodnocován. 
Teplo, které vzniká spalováním 
odpadu, je využíváno na výrobu 
elektrické energie a tepla. 

„Při vlastní prohlídce provozu nás asi 
nejvíce zaujal vlastní spalovací proces. 
Přes sklo bylo možné nahlédnout přímo 
do spalovací komory. A až při pohledu 

do jámy na skladování komunálního 
odpadu si člověk uvědomí, kolik odpadu 
lidé vyprodukují a jak je obtížné jej zpra-
covat,“ doplňuje M. Špačková. 

Technologie provozu
Projekt obsahuje rekonstrukci 

samotné spalovny, při které byly 
odstraněny dva ze tří starých 
kotlů. Z budov zůstala prázdná 
obálka a do ní byla vestavěna 
nová technologie. Je vybudována 
nová parní turbína a nový systém 
čištění spalin. Vedle toho také 
vybudování centra pro naklá-
dání s odpady zahrnuje novou 

dotříďovací linku na papír, PET 
lahve, hliníkové obaly a kartony 
ze separovaného sběru z Brna. 
Součástí projektu je rovněž nová 
linka na zpracování škváry, která 
slouží k separaci neželezných 
kovů a třídění škváry. Reálná 
roční kapacita spalovny nyní činí 
přes 220 tisíc tun odpadu za rok.

„Protože lidé všeobecně nerespektu-
jí smysl a podstatu kontejnerů označe-
ných dle druhu odpadu, na vlastní oči 
jsme viděli, jakou má dotříďovací lin-
ka úlohu. Obrovské množství odpadu 

není bez důkladného přetřídění prostě 
možné pro další zpracování použít,“ 
vysvětluje Špačková.

Zdroje komunálního 
odpadu

Z Brna je zajištěno zhruba 
100 tisíc tun odpadu ročně, 
zbytek je získáván z Jihomorav-
ského kraje, částečně i z kraje 
Olomouckého a Vysočiny 
za cenu, která je konkurence-
schopná vůči skládkování, což 
by v konečném důsledku mělo 
vést k omezování skládkování 
komunálního odpadu a napl-
ňování příslušných směrnic EU 
a závazků ČR v oblasti odpado-
vého hospodářství. „I v době naší 
exkurze do spalovny jezdilo do spalov-
ny jedno svozové vozidlo za druhým,“ 
tvrdí Špačková. 

Spalovna, přesněji zaříze-
ní pro energetické využívání 

odpadu, se navíc přímo podílí 
na energetické bilanci města 
Brna. Odbyt tepla ze spalovny 
je zajištěn do místní teplárenské 
sítě. Vyrobená elektrická energie 
se spotřebovává ve spalovně 
a dodává dalším odběratelům.

„Spalovny komunálního odpadu jsou 
v republice pouze tři. Proto byla tato ex-
kurze pro nás velmi přínosná. Po prohlídce 
technologie a získání informací o provozu 
spalovny nyní máme ucelenější a realistič-
tější pohled na problematiku zpracování, 
třídění a využívání odpadu. Exkurzi bych 
doporučila každému, kdo se o zpracování 
odpadů zajímá,“ uzavírá Špačková. 

Pokutu za kácení dřevin

Liberecký oblastní inspektorát 
České inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) uložil pokutu ve výši 300 
tisíc korun za nepovolené kácení 
dřevin rostoucích mimo les v Čes-
ké Lípě – Svárově. Společnost 
Solarben je dala vykácet proto, aby 
mohla na místě postavit fotovoltai-
ckou elektrárnu. Asi 2 000 stromů 
na ploše přibližně 1,3 ha bylo bez 
povolení vykáceno v listopadu 
2009. Mezi dřevinami převažovaly 
břízy, osiky, vrby, olše, borovice 
a duby. „Poškozovat přírodu kvůli 
stavbě ekologického zdroje ener-
gie nedává smysl,“ řekl k tomuto 
případu ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa

EK zastavila
infringementová řízení
Kolegium evropských komisařů 
rozhodlo o zastavení dvou řízení 
o porušení smlouvy (tzv. infrin-
gementy), která Evropská komise 
s Českou republikou vedla. Zasta-
veno bylo řízení „ č. 2007/2332 
– nesprávná transpozice směrnice 
č. 90/219/EHS, o uzavřeném 
nakládání s geneticky modifi kova-
nými mikroorganismy“. 
Druhým zastaveným řízením je 
„č. 2007/2193 – nesprávné vyhlá-
šení chráněných ptačích oblastí 
podle směrnice č. 79/409/EHS, 
o ochraně volně žijících ptáků“. 
Žádné nové infringementové 
řízení spadající do gesce MŽP 
nebylo ani zahájeno ani posunuto 
do další fáze.

Více zeleného sportu 
Vedení profesionálních lig 
nejsledovanějších zámořských 
sportů – amerického fotbalu NFL, 
baseballové MLB, basketbalové 
NBA i hokejové NHL – rozeslalo 
svým týmům návod, jak být 
„green“. Solární panely na stře-
chách sportovních stadionů nebo 
na přilehlých parkovištích, recyklo-
vané materiály, úsporné toalety šet-
řící vodu a osvětlení s využitím LED 
technologie, to jsou podle vedení 
lig standardy pro projekty nových 
arén. Výsledek? Na konci minulého 
roku oznámilo vedení New York 
Jets dokončení stavby 3 000 solár-
ních panelů na střeše tréninkového 
centra ve Florham Parku. Tento 
počin představuje zatím největší 
využití solární energie v NFL.

ECHOECHO

Plzeňsko a evropské 
zkušenosti 
Zkušenosti jiných evropských 
regionů, například se spalováním 
komunálních odpadů, využíváním 
obnovitelných zdrojů energie 
a energetickou soběstačností, 
může získat Plzeňský kraj díky 
členství v mezinárodním uskupení 
Encore, v síti 112 evropských regi-
onů ze dvou desítek zemí zaměře-
ných na životní prostředí. Plzeňský 
kraj je jediným regionem v Česku, 
který do organizace vstoupil. Právě 
zkušenosti ostatních regionů se 
spalovnami odpadu mohou pro 
Plzeňsko, kde má u Chotíkova 
vzniknout velká spalovna, být 
cenným zdrojem informací. 

Výkon solárních elektráren 
stagnuje
Instalovaný výkon solárních elekt-
ráren v tuzemsku na začátku 
letošního roku stagnuje kvůli 
méně výhodným podmínkám 
fi nanční podpory. Instalovaný 
výkon fotovoltaických elektráren, 
na které Energetický regulač-
ní úřad (ERÚ) vydal licenci, 
k prvnímu březnu činil 1 958 
megawatt. To je jen o zhruba 
šest megawatt více, než počát-
kem ledna. Vyplývá to z údajů 
zveřejněných ERÚ. Díky výhod-
ně nastaveným podmínkám 
zažila Česká republika v loňském 
roce boom solárních elektráren. 
Instalovaný výkon fotovoltaic-
kých zdrojů za rok 2010 vzrostl 
o téměř 1 500 MW, na začátku 
loňského roku činil 463 MW.

Více bioplynových stanic

V Česku by do roku 2020 mohlo 
stát více než 500 bioplynových 
stanic s celkovým výkonem dosa-
hujícím 417 MWh elektřiny a tepla. 
Využily by produkce z až 240 000 
hektarů zemědělské půdy. Sdělilo 
to ministerstvo zemědělství. Podle 
dostupných údajů je v ČR v sou-
časnosti více než 170 bioplyno-
vých stanic a další stále přibývají. 
„Ministerstvo za posledních pět 
let dalo peníze na více než 150 
bioplynových stanic v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova. Průměrná 
výše dotace se pohybuje kolem 
17 milionů korun,“ uvedl ministr 
zemědělství Ivan Fuksa. 

Spaliny z kotle se čistí v několika stupních 
čištění a odcházejí 125 m vysokým 
komínem do ovzduší.

Spaliny z kotle 
se čistí 
v několika 
stupních čištění 
a odcházejí 
125 metrů 
vysokým 
komínem 
do ovzduší.

Spalovna, přesněji zařízení pro energetické 
využívání odpadu, se navíc přímo podílí 
na energetické bilanci města Brna.
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