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„Je třeba říci, že nejsou pravdivé infor-
mace médií o tom, že Česká republika 
přišla v OPŽP o deset miliard korun  
na obnovu vodohospodářské  
infrastruktury,“ říká nový první 
náměstek ministra životního  
prostředí Jakub Kulíšek.
STR. 14 

Historické aleje jsou nenahraditelným fenoménem kulturní krajiny a významným prvkem, 
který spojuje architekturu s okolní krajinou. To platí i pro Českou reubliku. Jedné takové 
stromořadí se podařilo díky Operačnímu programu Životní prostředí zachránit v Kněževsi. 
Více uvnitř vydání.  STRana 12

 Podpora z OPŽP 
 zachránila 
 kněževeskou alej 

Kontrola domácností
Ministr životního prostředí To-
máš Chalupa má plán, jak kvůli 
znečištěnému ovzduší legálně 
kontrolovat, čím lidé topí v kot-
lích. Chce dát větší pravomoci 
úředníkům obcí, kteří by díky 
novému zákonu mohli prolomit 
soukromí domácností a zjistit, 
zda namísto uhlí nebo dřeva ne-
končí v kotli třeba plastové lahve 
naplněné pilinami s mazutem. 
STR. 2

OPŽP má svého náměstka
Martin Moulis byl pověřen výko-
nem funkce prvního náměstka 
a řízením úseku řízení OPŽP 
na SFŽP ČR. V minulosti působil 
například jako náměstek ministra 
spravedlnosti či ve funkci ředite-
le kabinetu ministryně obrany. 
STR. 2

Setkání ministrů
Tématy 18. zasedání ministrů 
životního prostředí zemí V4, 
Bulharska a Rumunska, které se 
uskutečnilo na zámku Zbiroh, 
byly analýza přechodu na vyšší 
cíl snížení emisí skleníkových 
plynů, příprava zemí na 17. kon-
ferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu 
a 7. zasedání smluvních stran 
Kjótského protokolu. STR. 4

Projekt Ekoškola
Základní škola generála Janouš-
ka z Prahy 14 obdržela meziná-
rodní titul ekoškola. Její žáci jsou 
dle svých slov hrdí na to, že byla 
mezi prvními 14 školami, které 
tento titul získaly, a že patří  
k 19 školám, které titul obhájily 
již potřetí. STR. 24

Jak čistit vodu
Umělé mokřady 
čím dál častěji 
vznikají u odleh-
lých venkovských 
obydlí, u víken-
dových chat, ale 
i v obcích a všude 

plní stejnou roli, jakou odpradáv-
na v přírodě měly – čistí vodu. 
Kořenové čistírny odpadních 
vod získávají stále větší oblibu. 
STR. 26 

Ministr životního prostředí Tomáš  Chalupa schválil žádosti z XIV., XV., XVI., XXV., XXVI. a XXVII. výzvy



2

ČÍSLO 6 / LISTOPAD–PROSINEC 2011

3

AKTUALITY AKTUALITY

EDITORIAL

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Ministr schválil další projekty z OPŽP
na svém 21. zasedání 
jednali členové Řídicího 
výboru Operačního 
programu Životní prostředí 
o projektech zaměřených 
na zlepšení kvality ovzduší 
a snižování emisí.

Ministrovi životního prostředí 
doporučili k podpisu i projekty 
předložené v XV. a XXVII. výzvě 
v prioritní ose 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňo-
vání starých ekologických zátěží. 
Ministr životního prostředí Tomáš 
Chalupa na základě doporučení 
řídicího výboru schválil k pod-
poře a zařazení do zásobníku 
žádosti předložené po vyhlášení 
XIV., XV., XVI., XXV., XXVI. 
a XXVII. výzvy.

XXV. výzva
V rámci XXV. výzvy členo-

vé řídicího výboru posuzovali 

projekty na zlepšování kvality 
ovzduší a snižování emisí v Mo-
ravskoslezském kraji. Výzva byla 
vyhlášena koncem dubna letoš-
ního roku. Alokace finančních 
prostředků činila 4,5 miliardy ko-
run. V oblasti podpory 2.1 a 2.2 
bylo podáno celkem 15 žádostí, 
z nichž třináct bylo členy řídicího 
výboru doporučeno ministrovi 
životního prostředí k podepsání. 
Celkové náklady doporučených 
projektů dosáhly 1 906 511 010 
korun, celková výše podpory 
601 692 481 korun. 

Podle Bohdana Polaka, ve-
doucího Odboru ochrany ovzduší 
a obnovitelných zdrojů SFŽP ČR, 
nejvíce bodů získal projekt mo-
dernizace teplárny Arcelor Mittal 
Frýdek-Místek. 

XXVI. výzva
Členové řídicího výboru 

posuzovali také obdobné pro-
jekty podané ve XXVI. výzvě. 

I v této výzvě, vyhlášené rovněž 
na konci dubna 2011, přijímal 
Státní fond životního prostředí 
ČR projekty na zlepšení kvality 
ovzduší a snížení emisí, ovšem 
v rámci celé České republiky 
vyjma Moravskoslezského kraje. 
Žadatelé předložili fondu 47 
projektů, z nichž 33 řídicí výbor 
akceptoval, hodnotil a doporučil 
ministrovi životního prostředí 
k podpisu. Celkové náklady 
doporučených projektů činí 
677 778 000 korun, celková výše 
podpory 275 498 135 korun. 

XV. a XXVII. výzva
Obě výzvy byly zaměřeny 

na oblast podpory v prioritní 
ose 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží. Alokace 
finančních prostředků činila 
v případě XV. výzvy šest miliard 
korun, v případě XXVII. výzvy 
2,5 miliardy korun.

nový náměstek  
na SFŽP ČR

Martin Moulis 
byl pověřen 
výkonem funkce 
1. náměstka 
a řízením úseku 
řízení Operač-
ního programu 

Životní prostředí na Státním 
fondu životního prostředí České 
republiky. Martin Moulis (33) je 
absolventem Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, 
obor politologie a evropská stu-
dia. V letech 2004–2006 působil 
jako místostarosta městského 
obvodu Plzeň 3. Od roku 2007 
zastával různé pozice ve státní 
správě. Působil například jako 
náměstek ministra spravedlnosti 
či ve funkci ředitele kabinetu mi-
nistryně obrany. V rámci odborné 
přípravy absolvoval stáž v ústředí 
Severoatlantické aliance v Bruselu 
a stáž v Evropském parlamentu 
v Bruselu a ve Štrasburku. Ve vol-
ném čase se zajímá o literaturu, 
sport, hudbu a cestování. 

návrh rozpočtu MŽP 
Ministerstvo životního prostředí 
představilo na jednání sněmov-
ního výboru pro životní prostředí 
návrh rozpočtu na rok 2012. Při 

jeho sestavování byl kladen důraz 
na dodržení maximální hospodár-
nosti při zajištění chodu resortu 
i na co nejvyšší využití možnosti ko-
financování z fondů EU a ostatních 
finančních mechanismů. S ohle-
dem na současný stav ekonomiky 
bude ministerstvo pokračovat 
v úsporných opatřeních. 

Chalupa jednal v Londýně 
Ministr Tomáš Chalupa se při 
své cestě do Velké Británie setkal 
s Carolinou Spelmanovou, tamní 
ministryní pro životní prostředí, 
a také s Chrisem Huhnem, mi-
nistrem pro energetiku a změnu 
klimatu. S ministrem Chrisem 
Huhnem jednal ministr Tomáš 
Chalupa o přípravě na nadchá-
zející mezinárodní konferenci 
OSN o změně klimatu, která se 
uskuteční na konci tohoto roku 
v jihoafrickém Durbanu. Ministr 
Chalupa zavítal také do společ-
nosti BRE (Building Research 
Establishment Group), kde se 
seznámil s britskými zkušenost-
mi s praktickými řešeními envi-
ronmentálních úspor zejména 
ve stavebnictví.

ECHOŘekni, čím topíš, já ti řeknu, jaký jsi
na základních 
principech právní úpravy 
sankcionování těch,  
kteří ve svých domovních 
kotlích pálí odpad, 
se v Karviné shodla 
pracovní skupina k řešení 
špatné kvality ovzduší 
v Moravskoslezském kraji. 

Sankce se dotknou těch, 
kteří opakovaně poruší zákon 
spalováním odpadu, jakým jsou 
například pneumatiky nebo pet 
lahve, a svým konáním tak pří-
mo ohrozí zdraví a životy svých 
sousedů včetně dětí.

„Nechceme podporovat udavačství, 
sousedské spory ani zelená komanda. 
I proto je základní rámec tohoto systému 
na bázi podezření–kontrola–sankce 
nastaven tak, aby o kontrolu v dané 
domácnosti požádala úředníky obce 
s rozšířenou působností vždy jen místní 
radnice, tedy lidé, kteří jsou dobře obe-
známeni s místní sociálně-ekonomickou 
situací, poměry mezi obyvateli i jejich 
vzájemnými sousedskými vztahy,“ 
uvedl v této souvislosti minis-

tr životního prostředí Tomáš 
Chalupa.

Kontroly kotlů
Přístup do domácnosti by 

měl být v budoucnu omezen 
pouze vstupem k tepelnému 
zdroji, ke kotli a k používaným 
palivům, samotná kontrola by 
pak neměla sloužit k jiným úče-
lům než právě ke kontrole kotle. 
„Pokuty by pak měly být ukládány pouze 
v případech, kdy majitel „kontrolova-
ného“ kotle odmítne přístup ke svému 
spalovacímu zdroji, a samozřejmě 
v případě, kdy kontrola odhalí skutečné 
porušení zákona, tedy pálení odpadu,“ 
dodal ministr.

Radil Gerloch
Ústavností principů se 

pracovní skupina zabývala 
od počátku letošního října, 
na pomoc si přizvala i čtyři 
právní kanceláře zabývající 
se ústavním právem a experty 
z Univerzity Karlovy v čele se 
špičkovým ústavním právníkem 
Alešem Gerlochem. „Všichni jsme 
si vědomi toho, že právo na nedotknu-

telnost obydlí, právo na ochranu zdraví 
a právo na příznivé životní prostředí 
stojí vedle sebe, jedno nemá právní 
převahu nad druhým, všechna musejí 
koexistovat ve vzájemné rovnováze a být 
limitována pouze tehdy, pokud je to 
nezbytné k ochraně práv a svobod dru-
hých. Ochranu práv, kterou garantuje 
Ústava, navržená úprava zohledňuje 

a jejich ústavnost všichni právní 
experti potvrdili,“ uvedl Chalupa.

Třetí emisní třída
Skupina se shodla na tom, že 

kontrolou by měla být pověřena 
úřední osoba, zástupce obecní-
ho či městského úřadu, s mocí 
přizvat odborně způsobilou 

osobu proškolenou mimo jiné 
od výrobce kotle. Pokud pově-
řené osoby potvrdí podezření 
na porušování zákona, provozo-
vateli daného kotle udělí sankce. 
Do deseti let od nabytí účinnosti 
zákona by však všechny domác-
nosti měly povinně provozovat 
kotle, které splňují třetí emisní 
třídu. Do té doby budou v dvou-
letých intervalech probíhat 
vyžádané kontroly technického 
stavu a úrovně spalovacího 
zařízení. Pověřená úřední osoba 
si bude moci vyžádat doklad 
o provedení pravidelné kontroly 
technického stavu.

Podle Chalupy se však 
v žádném případě nejedná o fi-
nální verzi, která by měla mířit 
do legislativního procesu. „V tuto 
chvíli se snažíme oddělit pomyslná zrna 
od plev. Teprve poté se budeme moci 
začít bavit na úrovni možné koaliční 
podpory,“ upozornil ministr.

Nepřímé důkazy
Provozovatelé kotlů jsou 

povinni se i podle stávající 
legislativy řídit při spalování 

pokyny výrobce, spalovat 
pouze paliva určená pro daný 
kotel, nespalovat odpady 
a neobtěžovat okolí kouřem 
a zápachem. Vymáhání těchto 
zákonných povinností je však 
prakticky nemožné, neboť 
zákon nedovoluje provést 
kontrolu přímo u zdroje tak, 
jako je tomu u podnikatelských 
subjektů. Obecní úřady i Mi-
nisterstvo životního prostředí 
se tak každoročně potýkají 
s řadou stížností na porušová-
ní povinností provozovatelů 
malých spalovacích zdrojů, 
v rámci stávajícího právního 
rámce však nemohou zajistit 
účinné řešení. 

Právní problémy 
Největším nedostatkem 

současné právní úpravy je 
nemožnost opatřit si relevant-
ní důkazy o porušování výše 
uvedených povinností. Obec-
ním úřadům tak zbývají pouze 
nepřímé důkazy, které nejsou 
pro uložení pokuty a zřízení 
nápravy stavu dostatečné.

Vážení čtenáři, 
říká se, že boží mlýny melou, 
a to i navzdory tomu, že 
melou pomalu. V této 

souvislosti 
není od věci 
upozornit 
na zprávu 
z obce 
Libčeves 
v Ústeckém 
kraji, v okre-
se Louny. 
Po více než 

sedmi letech 
problémů s nelegálním do-
vozem odpadů z Německa 
se obci podařilo v součin-
nosti s dalšími úřady vrátit 
do Německa 800 tun nadr-
cené směsi tvrdých plastů, 
gumy, molitanu, plexiskla, 
dřeva i drátů. Co k tomu 
bylo zapotřebí? 
Starosta Libčevsi se obrátil 
na Českou inspekci životní-
ho prostředí. Ta zjistila, že 
prostory kravína, kam byl 
odpad z Německa pravi-
delně zavážen, provozuje 
česká společnost Alfa Green 
Power, která však nemá 
ani oprávnění nakládat 
s odpady, natož zařízení 
ke skladování odpadů. Fir-
ma následně dostala pokutu 
ve výši jednoho milionu 
korun a odpad vrátila zpět 
odesílateli. 
V aktuální Prioritě bych vás 
rád upozornil na rozhovor 
s novým náměstkem minist-
ra životního prostředí Jaku-
bem Kulíškem. Mimo jiné 
detailně popisuje jednání 
s Evropskou komisí o pro-
blémech některých vodohos-
podářských projektů, které 
Evropská komise odmítá 
prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí 
spolufinancovat – třeba 
i proto, že v 90. letech 
mnoho zástupců měst a obcí 
zapomnělo na to, že smlou-
va o provozování vodohos-
podářské infrastruktury by 
neměla být výhodná jen pro 
provozovatelskou firmu. 
Jakub Kulíšek odkrývá 
i cíle České republiky při 
budoucím vyjednávání 
o nové podobě Operačního 
programu Životní prostředí. 
Dobrou zprávou je, že jeho 
prioritou, stejně jako pri-
oritou celého Ministerstva 
životního prostředí je mít 
vlastní operační program.

Dne 1. listopadu 2011 
vstoupila v účinnost 
revidovaná ČSn 73 0540-2  
Tepelná ochrana budov. 
Hodnoty vycházející  
z normy vstupují jako 
parametry do posuzování 
projektů v rámci 
Operačního programu 
Životní prostředí.  
Revize normy se týká 
prioritních os 2, 3 a 7.

Změnou ČSN dochází k zá- 
sadnímu zpřísnění, novou ČSN 
jsou tudíž kladeny daleko vyšší 
požadavky na tepelně technic-
ké parametry budov a tím  
dochází k ovlivnění hodnot 
podmiňujících specifickou 
přijatelnost projektů a zároveň 
hodnot vstupujících do tech-
nicko ekologického hodnocení 
projektů. 

Všechny relevantní projekty 
v budoucích výzvách Operač-

ního programu 
Životní pro-
středí budou 
posuzovány 
s ohledem na 
nové znění 
normy.

U projektů již připravených 
na podání do výzev Operační-
ho programu Životní prostředí 
bude revize příslušných příloh 
žádosti, vyplývajících ze změny 
výše uvedené normy, způsobi-
lým výdajem v rámci projek-
tové přípravy dle podmínek 
stanovených v Implementač-
ním dokumentu Operačního 
programu Životní prostředí.

Konstrukce vytápěných 
nebo klimatizovaných budov 
musí mít v prostorech s relativní 
vlhkostí vnitřního vzduchu  
φi ≤ 60 % součinitel prostupu 
tepla U, ve W/(m2.K) takový, aby 
splňoval podmínku U ≤ UN,  
kde UN je požadovaná hodno-
ta součinitele prostupu tepla, 
ve W/(m2.K).

Změna ČSN 73 0540-2  
Tepelná ochrana budovV XV. výzvě bylo v oblasti 

podpory 4.1 podáno sedm 
žádostí, z nichž pět bylo akcep-
továno, hodnoceno a dopo-
ručeno ministrovi životního 
prostředí k podpisu. Celkové 
náklady na tyto projekty činí 
2 944 814 846 korun, celková 
výše podpory 957 263 655 
korun. 

V XXVII. výzvě bylo přijato 
583 žádostí, 303 z nich dopo-
ručili členové řídicího výboru 
k podpisu ministrem životního 
prostředí. Celkové náklady 
na projekty v této výzvě dosáh-
ly bezmála 4 miliard korun.

Noví členové
Na jednání řídicího výboru 

byli představeni i jeho tři 
noví členové. Jimi jsou první 
náměstek ministra životního 
prostředí a předseda řídicího 
výboru Jakub Kulíšek, ředitel 
Odboru výkonu státní správy I 
Ministerstva životního  
prostředí Miloslav Kuklík  
a Ivana Jirásková ze sekce stát-
ní správy Ministerstva životní-
ho prostředí.

A
B
C
D
E
F
G
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MIchaela 
JenDeKOVá
Odbor vnějších 

vztahů MŽP

Reorganizace  
Ministerstva  
životního prostředí

Větší efek-
tivita práce 
na jednot-
livých 
odborech 
a odděleních 
a redukce 
vysokého 
počtu za-
městnanců 
– to jsou 
hlavní motivy 

prováděných organizačních 
změn Ministerstva životního 
prostředí. Mezi základní 
body organizačních změn 
patří zrušení 23 pracovních 
míst napříč jednotlivými od-
děleními a odbory, sloučení 
několika oddělení, které 
spadají pod odbory minis-
terstva, a přidání nových 
činností vybraným odborům. 

Změny se v první etapě vzta-
hují na úřad ministerstva, 
v dalších částech se budou 
týkat i podřízených organiza-
cí včetně Státního fondu ži-
votního prostředí ČR, národ-
ních parků atp. Změny mají 
především interní charakter 
a jdou napříč celým úřadem. 
„Většina změn se provádí 
za účelem zvýšení efektivity 
všech oddělení a odborů 
ministerstva. Úpravy budou 
dále pokračovat. To platí 
o ministerstvu, ale i o pod-
řízených organizacích,“ říká 
k organizačním změnám 
náměstek ministra životního 
prostředí Libor Ježek.

Náměstek Libor Ježek je 
také odpovědný za přípravu 
návrhu komplexní změny 
výkonu státní správy a regio-
nálních pracovišť ministerstva. 
Tyto změny jsou s ohledem 
na úspory a se snahou 
o zefektivnění činnosti celého 
úřadu nutné. „V současnosti 
na pobočkách ministerstva, 
Agentry pro ochranu přírody 
a krajiny a České inspekce 
životního prostředí po celé 
zemi působí stovky, nebo do-
konce tisíce lidí. Často tito lidé 
provádějí činnosti, které se 
překrývají. To je spolu se sna-
hou o zjednodušení agendy 
pro občany potřeba změnit,“ 
říká náměstek Libor Ježek.

Zbiroh hostil ministry životního prostředí 
zemí V4, Bulharska a Rumunska 

ZPRÁVY MŽP

Tématy 18. zasedání ministrů 
životního prostředí zemí V4, 
Bulharska a Rumunska, které 
se uskutečnilo 7. a 8. listopadu 
2011 na zámku Zbiroh, byly 
analýza přechodu na vyšší 
cíl snížení emisí skleníkových 
plynů, příprava zemí na  
17. konferenci smluvních  
stran Rámcové úmluvy OSn  
o změně klimatu  
a 7. zasedání smluvních 
stran Kjótského protokolu. 

Ministři také jednali o stavu 
ovzduší, novém rozpočtovém rám-
ci a environmentální politice EU 
nebo implementaci Natury 2000. 
Na závěr jednání ministři podepsa-
li společné prohlášení, které shrnu-
je hlavní výstupy zasedání. V něm 
připomněli důležitost a význam 
přípravy nízkouhlíkové ekono-
miky k roku 2050 a zdůraznili, že 
jakékoli další kroky je třeba pečlivě 
posoudit z pohledu všech potenci-
álních nákladů, přínosů a dopadů 
na úrovni jednotlivých členských 
států, a to včetně průmyslových 
odvětví, aby se minimalizovala 
rizika úniku uhlíku a zajistila se 
ekonomická proveditelnost.

S ohledem na ekonomiku
Jednostranné rozhodnutí 

o navýšení závazku ze strany 
EU, potažmo ČR, by mohlo mít 
za následek ohrožení konku-
renceschopnosti evropského 
průmyslu, zpomalení růstu ev-
ropské ekonomiky a v konečném 
důsledku přesun výroby a s ní 
spojených emisí do zemí s nižšími 
standardy ochrany životního 
prostředí a navýšení celkových 

emisí. Na druhou stranu si je 
však podle zástupců Ministerstva 
životního prostředí nutné uvědo-
mit, že celkové emise v EU díky 
ekonomické recesi výrazně po-
klesly a že především díky tomu 
se cena emisní povolenky dostala 
pod úroveň deseti eur čili pod 
hodnotu, která by byla žádoucí 
z hlediska nastartování nutných 
inovací v energetice a průmyslu.

Ministři se také shodli na tom, 
že by EU měla pečlivě posou-
dit všechny další kroky týkající 
se vnitřního cíle snížení emisí 
do poloviny roku 2020 a i cíle 
pro další mezníky až do roku 
2050. Z hlediska trvale klesajícího 
podílu EU na globálních emisích 
(zhruba 12 %) je třeba nadále 
trvat na podmínění vyššího 
cíle EU přijetím srovnatelných 
závazků ze strany všech význam-
ných světových emitentů (USA, 
Čína atd.) v souladu s předešlými 
závěry rad životního prostředí, 
respektive evropských rad.

Konference v Durbanu
Ve dnech 28. listopadu – 9. pro- 

since 2011 se v jihoafrickém 

Durbanu uskuteční sedmnácté 
zasedání konference smluv-
ních stran Úmluvy (COP 17) 
a sedmé zasedání smluvních 
stran Kjótského protokolu 
(CMP 7). Rok 2011 je z po-
hledu Kjótského protokolu 
velmi důležitý, první kontrolní 
období protokolu totiž vyprší 
na konci roku 2012. Konferen-
ce v Durbanu proto představu-
je vhodnou příležitost dohod-
nout se na druhém kontrolním 
období Kjótského protokolu 
a tím se vyhnout vakuu mezi 
prvním a druhým kontrol-
ním obdobím. Ministři také 
zdůraznili potřebu domluvit se 
na využití a převodu jednotek 
AAU v druhém kontrolním 
období.

Hlavním cílem konference je 
příprava a následné schválení ča-
sového harmonogramu, respek-
tive mandátu pro přijetí právně 
závazné dohody. Evropská unie 
již potvrdila svůj vstřícný postoj 
k tomu, aby bylo druhé kontrol-
ní období Kjótského protokolu 
přijato a došlo k uzavření právně 
závazné dohody.

Záchranná stanice funguje lépe díky OPŽP

KOMENTÁŘ

Ministr Tomáš Chalupa 
navštívil záchrannou stanici 
a ekocentrum Pasíčka 
v Boru u Skutče. Díky 
Operačnímu programu 
Životní prostředí a jeho 
devatenáctimilionové dotaci 
mohla stanice rozšířit 
své zázemí pro léčbu 
a rehabilitaci poraněných 
volně žijících živočichů.

„Dotace pomohla nejen k vybudo-
vání prostor pro léčbu poraněných živo-
čichů, ale i ke vzniku devíti výstavních 
voliér. Záchranná stanice Pasíčka se totiž 
nejenom stará o handicapovaná zvířata, 
ale zároveň seznamuje širokou veřejnost 
a hlavně žáky a studenty škol s přírodou 
a její ochranou v praxi,“ uvedl minis-
tr Tomáš Chalupa.

Hlavním posláním zařízení je 
léčba poraněných a oslabených ži-
vočichů, zejména ptáků, s násled-
ným navrácením zpět do přírody. 
Areál stanice je rozdělen na část 
léčebnou a část expoziční. V expo-

ziční části je možné vidět trvale 
handicapované jedince, především 
dravce, sovy, větší druhy pěvců 
a některé savce. Ve zrekonstruo-
vané centrální budově se nachází 
ekocentrum, které slouží k ekolo-
gické výchově a osvětě.

Provoz a rozvoj stanice 
Pasíčka je částečně financován 
z Programu péče o krajinu 
(PPK). Příspěvky na provoz 
stanic začleněných do Národní 
sítě záchranných stanic každo-
ročně z PPK rozděluje Český 
svaz ochránců přírody.

Zástupce Státního fondu 
životního prostředí České 
republiky se zúčastnil v Tiraně 
workshopu věnovaného přípravám 
a nastavení chodu albánského 
environmentálního fondu. 

Začátkem října se v infocentru Evrop-
ské unie v albánské Tiraně uskutečnil 
Kulatý stůl k tematice ekonomických 
nástrojů v oblasti životního prostředí 
(Round table on environment economic 
instruments). Workshop měl za cíl přiblí-
žit představitelům vybraných albánských 
státních institucí, jako jsou ministerstvo 
životního prostředí, ministerstvo finan-
cí a některé občanské společnosti, jak 
funguje Státní fond životní prostředí ČR. 
Účast českých expertů na této akci vyply-
nula z nedávno uzavřeného memoranda 
o spolupráci, podepsaného 17. května 
2011 v Praze. V dokumentu se obě strany 
zavázaly prohlubovat a dále rozvíjet vzá-
jemnou spolupráci.

Albánské instituce
Albánské ministerstvo životního pro-

středí čeká nyní na vyjádření tamějšího 
předsedy vlády. Ten má posoudit závě-
ry, jež mu byly předloženy po skončení 
workshopu a ve kterých je nastíněn možný 
vznik albánské environmentální instituce, 
jejímž vzorem by měl být právě Státní fond 
životního prostředí ČR. Vyjádření před-
sedy vlády se očekává do konce letošního 
roku a albánská strana bude poté kontak-
tovat zástupce tuzemských institucí – Mi-
nisterstva životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí České republiky. 
Zájem o pokračování ve spolupráci je ze 
strany českého ministerstva veliký. 

SFŽP ČR jako vzor
Hlavním cílem workshopu bylo předsta-

vit způsoby řešení, díky kterým se s důra-
zem na svou snahu stát se členem Evropské 
unie může Albánie vypořádat se škálou 
palčivých problémů v oblasti životního 
prostředí. Jako většina států balkánského 
regionu se země potýká především s vel-
kým znečištěním snad ve všech environ-
mentálních oblastech. Nejožehavější potíže 
má hlavně s kontaminací povrchových 
vod a ovzduší. S problémy se potýká také 
v nekomplexním ukotvení environmentální 
problematiky v národní legislativě. Avšak 

protože je Albánie kandidátskou zemí 
na vstup do Evropské unie, je oprávněna 
využívat instrumenty předvstupní pomoci 
(IPA), které mohou pomáhat při řešení 
těchto nedostatků. 

Výměna státního dluhu
Vedle diskuze o možných finančních 

nástrojích, jimiž jsou například výměna 
státního dluhu za financování životního 
prostředí či forma zdanění znečišťovatelů, 
stěžejní částí workshopu byla prezentace 
zkušeností se zakládáním a fungováním 
finančních institucí v regionu střední 
Evropy. Takovou institucí je Státní fond 
životního prostředí České republiky, za pří-
klad však byly uváděny i obdoby našeho 
státního fondu, například fond polský 
nebo chorvatský. 

Vznik nové instituce
Obsah prezentací se zaměřil na instituci-

onální, finanční i personální náklady, které 
jsou se vznikem takové instituce spojené. 
Představeno a předmětem diskuse bylo 
i široké spektrum pravomocí, které takové 
instituce mají. 

Z jednání vyplynulo, že si zástupci 
albánské strany uvědomují, že před zalo-
žením environmentálního fondu musejí 
důkladně zvážit všechny aspekty fungová-
ní podobných úspěšných institucí ve světě.  
Takovým příkladem pro albánskou stranu 
může být právě Státní fond životního 

prostředí České republiky, kterému byl 
věnován samostatný prezentační blok. 

Zkušenosti ČR
Samostatný panel byl věnován prezen-

taci zkušeností, které Česká republika v ob-
lasti financování zkvalitňování životního 
prostředí prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR za dvacet let jeho 
existence získala. S těmito zkušenostmi 
včetně stavu životního prostředí v České 
republice i rolí Ministerstva životního pro-
středí a státního fondu seznámila účastníky 

bývalá ministryně životního prostředí paní 
Rut Bízková. Jménem fondu životního 
prostředí jsem přidal informace k projekto-
vému cyklu Operačního programu Životní 
prostředí a k nové instituci European Ener-
gy Efficiency Fund, jíž založila Evropská 
komise a která svým charakterem (napl-
ňování cílů Evropy 2020 a zhodnocování 
prostředků proudících do udržitelného 
rozvoje) také může být dobrým vodítkem 
při zakládání albánského ekologického 
fondu. 

Mezi dalšími přednášejícími byl pan 
Norimasa Shimomura, ředitel albánské 
kanceláře UNDP (United Nations Develo-
pment Programme), která celý workshop 
zaštiťovala, pan Taulant Bino, náměstek 
ministra životního prostředí Albánie, či 
pan Jürg Klarer, generální ředitel švýcar-

ské poradenské spo-
lečnosti Aequilibrium 
Consulting, podílející 
se na nastavování 
budoucího albánské-
ho fondu významnou 
měrou. Bez zajímavosti 
není, že obdobnou 
činnost tato poraden-
ská společnost vyvíjí 

i na Ukrajině nebo v Číně. Prezentace 
pana Klarera mimo jiné obsahovala i srov-
návací analýzu několika environmentál-
ních fondů v Evropě a pro Českou repub-
liku může být velmi potěšující, že Státní 
fond životního prostředí České republiky 
byl panem Klarerem hojně využíván jako 
příklad dlouhodobě a úspěšně fungujícího 
environmentálního fondu.

Záviděníhodné know-how
Jürg Klarer ve svém proslovu dokonce 

vyjádřil přesvědčení, že Česká republika 
díky dlouholetým zkušenostem Státní-

ho fondu životního 
prostředí ČR disponuje 
záviděníhodným know-
how. „Vzhledem k celosvěto-
vě rapidně se rozvíjejícímu 
trendu hledat a nastavovat 
dlouhodobě finančně samo-
statná a zároveň ekologicky 
udržitelná řešení v oblasti 

životního prostředí jsou a budou zkušenosti 
z oblasti financování životního prostředí žádaným 
vývozním artiklem nejenom do zemí východní 
a jihovýchodní Evropy, ale především do rychle se 
rozvíjejících asijských a latinskoamerických zemí,“ 
uvedl Klarer. 

Netřeba dodávat, že právě tyto země 
budou v blízké budoucnosti hlavními ak-
téry mezinárodního hospodářství. Pokud 
Česká republika dokáže relevantně využít 
potenciál, který v této oblasti má, tak z této 
bezpochyby perspektivní formy meziná-
rodní spolupráce může těžit.

albIn Sybera
poradce ředitelky SFŽP Čr

Jako většina států balkánského regionu se albánie 
potýká především s velkým znečištěním ve většině 
environmentálních oblastí a s nekomplexním 
ukotvením environmentální problematiky 
v národní legislativě.

Česká republika inspiruje 

 Jürg Klarer ve svém proslovu dokonce vyjádřil 
přesvědčení, že Česká republika díky dlouholetým 
zkušenostem SFŽP ČR disponuje záviděníhodným 
know-how.
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Jméno Kněževes dokládá 
starobylost obce, naznačuje 
souvislost se vznikem křesťanské 
tradice na počátku přemyslov-
ského prvního českého státu 
a evokuje skutečnost, že vesnice 
patřila knížeti-knězi, kterým 
nebyl v době vzniku obce v desá-
tém století nikdo jiný než patron 
české země – svatý Václav z rodu 
Přemyslovců. Dokládá to listina 
z kláštera svatého Jiří.

Kněževes se však může poch-
lubit i jinačí historií. Roku 1879 
narazil roztocký lékař a ama-
térský archeolog Čeněk Rýzner 
v údolí Únětického potoka, který 
v Kněževsi pramení, na rozsáhlé 
pravěké pohřebiště a ve skalní 
štěrbině na úbočí nedalekých 
Kozích hřbetů objevil soubor 
bronzových dýk zdobených 
zlatem a jantarem a pokrytých 
jemně tepanými ornamenty. 
Do té doby neznámá kultura 
doby kamenné se tak zapsala 
do dějin i učebnic dějepisu jako 
únětická kultura. 

Vedle dýk je však pro obec 
významnou i lipová alej, jejíž 
založení se datuje do druhé 
poloviny devatenáctého století. 
Kdysi vedla podél císařské silnice 
do Slaného, Chomutova a dál 
do Lipska. I ona má nespornou 

hodnotu. „Staré stromy jsou živoucími 
vzpomínkami na minulost a dokladem 
dřívějšího života a konání našich předků, 
a já se domnívám se, že je velmi etické 
zachovávat takové hodnoty v rámci mož-
ností co nejdéle,“ vysvětluje zahradní 
architekt Petr Komínek, který se 
na obnově kněževeské aleje podí-
lel. Při výstavbě mezinárodního 
letiště v Praze-Ruzyni byla část 
původní cesty včetně aleje zruše-
na a v současné době stromořadí 
začíná u hranice pozemku letiště. 

Spásný nápad
„Komise pro životní prostředí přišla 

s nápadem, že by se ta část aleje, která 
prochází obcí, měla dát upravit a opra-
vit,“ vzpomíná starosta Stanislav 
Kettner. Padly dokonce i návrhy, 
aby stromy byly poraženy, ale to 
se naštěstí nestalo právě proto, 
že alej je tak neoddělitelně spjata 
s místní krajinou. „Stromořadí, které 
roste podél hlavní komunikace v obci Kně-
ževes, bylo v havarijním stavu a stromy 
ohrožovaly jak pěší, tak silniční provoz,“ 
doplňuje Petr Komínek, jehož 

obec požádala o vypracování 
projektu na obnovu té části aleje, 
která vede od hranice pozemku 
letiště k železničnímu přejez-
du na hranici obce Kněževes, 
směrem na sousední Středokluky. 
Teprve při přípravě projektu zjis-
til architekt historickou hodnotu 
aleje a v rámci možností navrhl 
vhodné zabezpečení 42 lip srdči-
tých a jednoho jasanu ztepilého, 
které ji tvoří. Nebylo to úplně 
jednoduché. 

Necitlivé zásahy
Alej byla za druhé světové 

války podrobena radikálnímu 
zmlazení a koruny i kmeny tím 
zásahem velmi utrpěly. Neodbor-
ně vedené řezy měly za následek 
vznik nevzhledných sekundárních 
korun. Při opakování hlavových 
řezů napříč hlavním kmenem 
by koruny získaly kolovitý tvar 
a pravděpodobně by to zabezpe-
čilo jejich výrazně lepší zdravotní 

stav, než v jakém se nacházely 
před obnovou. Většina stromů 
byla však namísto toho ponechá-
na volnému růstu, koruny tak 
získaly nevyhovující tvar a podlé-
haly postupné zkáze. Místa, kde 
byly vedeny velké příčné řezy, 
které nebyly nijak sanovány, se 
stala vstupní branou pro myko-

Kněževeská alej: Dvakrát měř, jednou řež
Historické aleje jsou 
nenahraditelným 
fenoménem kulturní krajiny 
a významným prvkem, 
který spojuje architekturu 
s okolní krajinou. Jsou 
nedílnou součástí krajinného 
rázu a plní v něm funkci 
estetickou, kulturní, 
společenskou, orientační, 
hygienickou, ochrannou 
a hospodářskou. Tolik teorie. 
V praxi se takovou jednu alej 
podařilo díky Operačnímu 
programu Životní prostředí 
zachránit. Stalo se tomu 
v Kněževsi nedaleko 
ruzyňského letiště. 

tické útoky, a velká většina lip 
proto trpěla rozsáhlým houbovým 
poškozením. A tak v nich vznikaly 
různě velké dutiny, které byly 
navíc zvětšovány působením vody 
a mrazu. Koruny se následně 
staly velmi náchylné k rozpadání 
a ohrožovaly zdraví a životy lidí, 
kteří se pohybovali v jejich okolí. 
Většina korun lip v aleji vykazo-
vala znaky prosychání a snížené 
schopnosti asimilace.

Úspěšně až napodruhé
Žádost o dotace z OPŽP zpra-

covával pro obec Lukáš Lánský, 
který podniká v poradenství pro 
obce a menší města. „Poprvé jsme 
neuspěli naší vlastní chybou, úspěšní jsme 
byli až napodruhé, v listopadu 2008,“ 
vzpomíná L. Lánský. Důvodem 
k prvotnímu neúspěchu byly 
připomínky Agentury ochra-
ny přírody a krajiny k žádosti. 
S agenturou jednal konzultačně 
i Petr Komínek. „Byla velmi ráda, že 
tato akce bude probíhat, a tak jí dávala 
přiměřeně vysokou prioritu,“ hodnotí 
duchovní otec projektu zpětně 
spolupráci s agenturou. Teprve 
po doplnění patřičných náležitos-
tí a po odstranění chyb v projektu 
zjištěných agenturou byla žádost 
o dotace přijata a po dvou letech 
slavila obec úspěch. Finanční 
prostředky na záchranu aleje 
obec získala.

Papírů až nad hlavu
Podle starosty Stanislava 

Kettnera je na celém projektu 
vždycky nejhorší „všechno to 
papírování“, kterého je opravdu 
hodně. „Chápu to, i nechápu. Z pohledu 
poctivého člověka tomu nerozumím, ale 
na druhou stranu, když se podívám, kolik 
snah o zneužití dotací již vyplulo na povrch, 
tak to chápu,“ vysvětluje. O tvrdosti 
kontrol po poskytnutí dotace se 
však přesvědčil i on sám. „Není to 
nic příjemného, ale pokud ty peníze, co jste 
dostali, použijete na to, na co jste je dostali, 
tak není žádný problém,“ říká a dodává, 
že právě proto se kontrol nebál. 
Kněževes již dříve dostala z OPŽP 

dotace na výstavbu kanalizace, 
ale tehdy ho papírování minulo, 
projekt přebíral až v průběhu jeho 
realizace.

Každému, co jeho jest
Při vypracovávání projektu 

na obnovu kněževeské aleje Petr 
Komínek zhodnotil stromy jak 
po zdravotní, tak po estetické 
stránce. Každý jednotlivý strom 
popsal a přiřadil mu klasifikační 

kód stupnice sadovnické hodnoty.
Podle ní se dřeviny rozdělují 

na pět skupin: Do první spa-
dají dřeviny nevyhovující, silně 
poškozené, odumírající a odum-
řelé, určené k bezprostřednímu 
odstranění. Do druhé patří dřeviny 
podprůměrné, dřeviny s nápadně 
sníženou vitalitou, významně 
deformovanou korunou a určené 
k odstranění v krátkodobém vý-
hledu. Do třetí se zařazují dřeviny 
průměrné, dřeviny s průměrnou 
vitalitou, s předpoklady k alespoň 
střednědobé existenci a dřeviny 
zdravé, ale podprůměrné veli-
kosti. Ve čtvrté se nacházejí velmi 
hodnotné dřeviny s rozměrnou 
a pouze nevýznamně redukova-
nou korunou, vitální, bez známek 
poškození a chorob ohrožujících 
jejich existenci v dlouhodobém 
výhledu, cenné dřeviny, neopo-
minutelná to kostra sadovnických 
úprav. Do páté skupiny se řadí nej-
hodnotnější dřeviny s rozměrnou 
a kompletní korunou, zcela zdravé 
a nepoškozené, dřeviny vyžadující 
mimořádných ohledů, dominanty 
budoucí kompozice, jež by měly 
být zachovány prakticky ve všech 
případech.

Něco málo o řezech
K ošetření aleje bylo zvoleno 

několik různých druhů zásahů: 
redukční řez, zdravotní řez, 
bezpečnostní řez, konzervace 
dutin, statické zajištění stromu 
(vazba koruny), ale také poká-
cení stromu. Redukční řez je 
řešením zaměřeným na celko-

Celkové náklady 732 734 Kč
Celkové uznatelné náklady 685 617 Kč
Celková výše podpory 582 774 Kč

CO jE ALEj?
Výraz alej pochází z francouzského „allee“, které znamená cesta, 
chůze, vycházka, někdy i chodba. Říká se, že prvním architekto-
nickým počinem člověka byla cesta, která kdysi na počátku lidské 
existence na zemi tvořila spojnici mezi obživou a obydlím, v té 
době konkrétně mezi pramenem a jeskyní. Vysazování alejí podél 
cest začalo o několik tisíc let později (u nás jsou jejich počátky spo-
jeny s dobou barokní), ale cíle se prakticky nezměnily. I dnes jsou 
cesty bez alejí nemyslitelné a stále spojují tři základní místa našich 
životů: obživu (místo, kde pracujeme), obydlí (místo, kde žijeme) 
a božstvo (kostel). Aleje nás vedou krajinou k místům, která jsou 
pro nás již od věků místy nejdůležitějšími. V krajině samotné pak 
hrají kromě jiných i roli psychologickou. Krajináři mluví o pojetí 
krajiny jako o „stavu duše“, neboť právě krajina je nejlépe schopná 
vyjádřit vnitřní stav člověka.

„Staré stromy jsou živoucími vzpomínkami 
na minulost a dokladem dřívějšího života 
a konání našich předků, a já se domnívám se, 
že je velmi etické zachovávat takové hodnoty 
v rámci možností co nejdéle,“ vysvětluje 
zahradní architekt Petr Komínek.

Zdravotní řez je v současné době nejvíce 
používaným zásahem a slouží k udržení 
přiměřeného zdravotního stavu stromu  
a k zajištění jeho provozní bezpečnosti. 
Většinou se opakuje po třech až pěti letech 
v závislosti na zdravotním stavu stromu.
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vou či jednostrannou 
redukci koruny stromu. 
Používá se u stromů 
stojících poblíž domů 
a elektrického vedení či 
stromy nakloněné nebo 
s výrazně asymetrickou 
korunou. Pokud je 
správně proveden, může 
v některých případech 
sloužit ke stabilizaci 
stromu. Je to ovšem 
druh řezu, který strom 
obvykle poměrně hodně 
poškozuje, měl by se 
proto provádět postup-
ně a v co nejmenší míře. 
Vzhledem k množství 
a velikosti řezaných vět-
ví je vhodné jej prová-
dět v době vegetace.

Zdravotní řez je v součas-
né době nejvíce používaným 
zásahem a slouží k udržení 
přiměřeného zdravotního stavu 
stromu a k zajištění jeho pro-
vozní bezpečnosti. Většinou se 
opakuje po třech až pěti letech 
v závislosti na zdravotním stavu 
stromu. Odstraňují se jím pře-
devším větve suché, mechanicky 
poškozené, zlomené, napadené 
houbovými chorobami či škůdci, 
navzájem se křížící, nevhodně 
postavené a pahýly. I zdravotní 
řez se provádí především v době 
vegetace, kdy na něj 
dřeviny mohou nejlé-
pe reagovat.

Bezpečnostní řez 
je mírný zdravotní 
řez, při kterém se 
přihlíží k zajištění 
provozní bezpeč-
nosti. Tímto řezem 
se odstraňují především větve 
suché, mechanicky poškozené či 
zlomené. 

Alternativní postupy
Na rozdíl od řezů je konzerva-

ce dutin finančně i časové velmi 
náročným procesem. Snaží se 
zabránit šíření patogenních orga-
nismů, především hub, do zdravé 
části stromu. Samotné konzervaci 
obvykle předcházejí důkladné vy-
čištění dutin, odstranění zbytků 
napadeného dřeva a zdravé části 
kmene. Poté následuje chemická 
konzervace dutiny. Konzervovat 
dutiny ovšem nelze vždy, neboť 
v nich často hnízdí ptáci nebo žijí 
různé druhy chráněného hmyzu. 
Díky tomu je takový strom z po-
hledu přírody cennější, zároveň 
však obvykle nebezpečnější pro 
člověka. Statické zajištění stromu 
– vazba koruny –  
se provádí především instalová-

ním vazeb do koruny stromu. 
Lze je provést i některým typem 
redukčních řezů či kombinací 
obou alternativ, což se z pohledu 
statického zajištění stromu často 
jeví jako nejlepší. Nejčastěji se 
používají nedestruktivní typy 
nepředepjatých vazeb, které na-
příklad v případě vichřice zabrání 
odlomení dané větve nebo části 
stromu. Tento systém nezabraňu-
je rozlomení koruny, ale pokud se 
například v silném větru odlomí 
větev, ta nespadne na zem, ale 
zůstane viset v koruně stromu. 
Pokud je strom již částečné po-

škozený nebo jsou v něm nebez-
pečné dutiny či trhliny a nelze jej 
příliš dobře stabilizovat pomocí 
vazeb nepředepjatých, používají 
se vazby předepjaté, které brání 
dalšímu pohybu stabilizované 
části stromu a tím zabraňují její-
mu statickému selhání. U takto 
zabezpečeného stromu by nemě-
lo dojít k rozlomení koruny ani 
k jiné destrukci. 

A co se týče poslední varian-
ty, její důsledky jsou nevratné. 
Pokácením již dřevina nedostane 
možnost další regenerace. 

Zkušení zahradníci
Ve výběrovém řízení, kterého 

se zúčastnily tři firmy, vybrala obec 
na základě doporučení zahrad-
nickou firmu Jena. Ta realizaci 
projektu provedla ve velmi krátké 
době. Některé stromy bylo nutné 
pokácet, jiné „opravit“, na místě 
chybějících dřevin vysázet nové. 

„Určitě by se to dalo udělat i levněji, ale vý-
sledkem by rozhodně nebyla takhle kvalitně 
ošetřená alej. My tady v obci sice musíme 
koukat na peníze, ale co je levné, bývá často 
velmi drahé,“ pochvaluje si starosta 
spolupráci s Jenou. „Kdybychom to 
udělali za třetinu, nebylo by to k ničemu. 
Takhle to má myšlenku, každý ten strom má 
v krajině své místo. Já jsem rád, že jsme to 
dotáhli ke zdárnému konci, že jsme některé 
stromy zachránili a že ty nové porostou,“ 
dodává. 

Následná péče
O stromy je třeba pečovat 

i po ukončení vlastní realizace pro-
jektu. „Zrealizoval 
se loni na podzim, 
takže v následujícím 
létě bylo potřeba 
alej zalévat. O to se 
postaralo zemědělské 
družstvo společně 
s místními hasiči,“ 
říká Kettner. 

Díky tomu v aleji neuhynul ani 
jediný strom. Problém tu však je. 
Lípa je totiž velice citlivá na dopa-
dy zimní údržby silnic a to trápí 
Petra Komínka. „Pokoušel jsem se 
navrhnout radě města, aby s technickou 
správou komunikací dohodla změnu 
údržby na nechemickou, tedy bez použití 
soli a podobně. To se nepodařilo, a tak 
budou dřeviny bohužel i nadále vystaveny 
zvýšenému negativnímu působení těchto 
látek,“ říká. 

Ovšem Stanislav Kettner 
situaci tak černě nevidí: „Jednu 
stranu silnice máme zaobroubenou, 
takže slaná voda z posypu se tam ne-
dostane, a na druhé straně je pár míst, 
kde obrubníky ještě nejsou, ale budou. 
A na části úseku se nesolí, tam silnici 
udržujeme klasicky, jako to dělali naši 
předkové. Sníh se tam shrnuje a cesta 
se sype pískem.“

Jak se lípám v kněževeské 
aleji bude opravdu dařit, ukáže 
až čas.

O tvrdosti kontrol po poskytnutí dotace se 
přesvědčil i Stanislav Kettner: „Není to nic 
příjemného, ale pokud ty peníze, co jste dostali, 
použijete na to, na co jste je dostali, tak není 
žádný problém.“

Evropská komise 
je neústupná

Vaším aktuálním úkolem je vyřešení po-
tíží s odmítavým stanoviskem Evropské 
komise ke spolufinancování některých vo-
dohospodářských projektů včetně výstavby 
Ústřední čistírny odpadních vod Praha. 
V čem je problém? 

V první řadě je třeba říci, že informace mé-
dií o tom, že Česká republika přišla o deset 
miliard korun na obnovu vodohospodářské 
infrastruktury, se nezakládají na pravdě. 
Česká republika o žádné prostředky nepřišla 
a nepřijde. Evropská komise pouze odmítla 
spolufinancovat určitou skupinu projektů 
s tím, že nám rozporuje takzvanou přílohu 
číslo sedm, tedy podporu těch projektů, 
u nichž provozní smlouva obsahuje někte-
ré parametry, které nejsou pro Evropskou 
komisi akceptovatelné. Komise v rámci 
probíhajících pracovních jednání opakovaně 
deklarovala, že podporu z Operačního pro-
gramu Životní prostředí nemohou čerpat ty 
vodohospodářské projekty, u kterých způsob 
provozování vodohospodářské infrastruktury 
není v souladu s podmínkami přijatelnosti. 

Kolika projektů se to týká? 
Čtyřiceti pěti projektů, přičemž jedním 

z nich je již zmíněná Ústřední čistírna odpad-
ních vod Praha. Avšak o všech těchto projek-
tech probíhají intenzivní jednání na úrovni 
pracovní skupiny Ministerstva životního 
prostředí, Státního fondu životního prostředí 
ČR a žadatelů. Všichni žadatelé jsou sezná-
meni s výtkami a podmínkami Komise a zá-
roveň jsou také dotazováni, zda jsou schopni 
podmínkám vyhovět. U mnoha z nich se 
domníváme, že vyhovět mohou, takže jejich 
projekty budou pro financování z OPŽP 
zachráněny. Mnoho žadatelů již avizovalo, že 
se pokusí změnit parametry projektu tak, aby 
požadavkům Komise vyhověli.

Podotknul jste, že problém je zejména 
v podmínkách, za nichž je vodohospodářská 
infrastruktura provozována. Co si pod tím 
máme představit? 

Vše začalo již v devadesátých letech 
minulého století, kdy mnoho měst a obcí 

„V současné chvíli nemůžeme mluvit  
o tom, jak bude vypadat nová 
struktura operačních programů.  
Na to je ještě příliš brzy.  
Každopádně Ministerstvo životního 
prostředí se diskuse aktivně účastní 
a jeho cílem je mít vlastní operační 
program,“ říká nový první 
náměstek ministra životního  
prostředí Jakub Kulíšek.

jAKub KuLíšEK se narodil 23. ledna 1981 v Přerově. Na vysoké škole Evropský 
polytechnický institut v roce 2003 absolvoval bakalářský studijní program Management 
a marketing zahraničního obchodu. V roce 2006 získal titul inženýra na Vysoké škole 
finanční a správní, kde vystudoval řízení podniku a podnikové finance. V roce 2009 absol-
voval vysokou školu CEVRO Institut a v bakalářském studijním programu Právní speciali-
zace – Veřejná správa získal titul bakaláře. Na místo náměstka přichází z funkce poradce 
ministra průmyslu a obchodu pro politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské 
unie. Od roku 2000 je členem ODS. Je svobodný a bezdětný.

Čtvrtý kulatý stůl  
o národním parku  
Šumava 
Návrh zonace, definice jízdních 
řádů přechodových zón a cest-
ní síť byly hlavními tématy, 
kterými se na svém čtvrtém 
zasedání zabývali zástupci 
krajů, starostů, vědců, předse-
da parlamentního výboru pro 
životní prostředí, zástupci eko-
logických sdružení Zachraňme 
Šumavu a ŠumavaPro a čle-
nové Rady národního parku 
Šumava. Zástupci národního 
parku, vědců a obcí diskutovali 
především o tom, jaké lokality 
by měly spadat do zóny nej-
vyšší ochrany a jaké do první 
zóny s možností zásahu proti 
kůrovci. 

Bioplynky mají  
nejvyšší dotace 
Ministerstvo zemědělství  
10. listopadu 2011 znovu 
spustilo kontroverzní inves-
tiční podporu bioplynových 
stanic a tím rozhodlo o zvýšení 
dotací pro bioplynové stanice 
 již na 61 614 korun za  
1 hektar. Tato výše dotací 
nemá nejen v českém v ze-
mědělství obdoby. Průměrné 
dotace v zemědělství totiž činí 
jen deset tisíc korun na hektar 
a i na ty přírodně nejcennější 
plochy, které obhospodařují 
ekologičtí zemědělci, je vyplá-
ceno jen zhruba třináct tisíc 
korun na hektar. 

Duha proti spalovně
Hnutí Duha 
zažalovalo 
Morav-
skoslezský 
kraj kvůli 
územní-

mu rozhodnutí na projekt 
spalovny v Karviné. Ekologická 
organizace je tak po obci Hor-
ní Suchá druhou organizací, 
která kritizuje nestandardní 
přípravu kontroverzního 
projektu. Plánovaná mega-
spalovna by měla každý rok 
pohlcovat desítky tisíc tun kva-
litních surovin, které je možné 
recyklovat. Moravskoslezský 
kraj v roce 2009 recykloval 
pouhou třetinu komunálních 
odpadů, zatímco schválený 
krajský i národní plán nakládá-
ní s odpady požadují recyklo-
vat celou polovinu. Projekt by 
měl stát 5,9 miliardy korun, 
2,5 miliardy by mělo být hra-
zeno z evropských fondů. 

ECHO
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neuváženě vpouštělo do provozování nebo 
do majetkových struktur svých vodohos-
podářských společností provozní firmy ze 
západní Evropy. Což o to, na tom nic není, 
kdyby s těmito firmami nebyly uzavírány 
nevýhodné provozní smlouvy. 

Jak nevýhodné? 
Například délkou smluvního vztahu 

nebo absencí pravidel provozu a sankcí. 
A právě to vadí Evropské komisi. Nechce 
spolufinancovat modernizaci vodohospo-
dářské infrastruktury, jejíž provozní zisk 
plyne do soukromých firem, a proto negene-
ruje kapitál pro budoucí rekonstrukci či 
modernizaci infrastruktury.

Dohoda o vodě

O tomto problému se však přece vědělo 
roky… 

Ano, Evropská komise už na začátku do-
tačního období 2007–2013 upozorňovala, že 
s tím má problém. I proto byla po dlouhém 
vyjednávání uzavřena takzvaná „dohoda 
o vodě“, jež nastavila pravidla, které projek-
ty mohou dotaci získat a které nikoliv. Tuto 
dohodu uzavřelo Ministerstvo životního 
prostředí pod vedením tehdejšího ministra 

pana Martina Bursíka. Skutečnost, že znění 
dohody rozhodně nebylo precizní, a proto 
umožňovalo dvojí výklad, je odpovědnos-
tí tehdejší politické reprezentace. Vedení 
Ministerstvo životního prostředí sice tehdy 
uplatnilo svůj výklad, nicméně Komise trvá 
na svém výkladu. Proto se tyto projekty 
dostaly po tolika letech do takto složité 
situace. My o problému víme od přelomu 
roku 2010 a 2011, kdy Komise označila vý-
klad české strany za nepřípustný. Usilovně 
pracujeme na tom, aby dopady na žadatele 
byly co nejmenší.

V čem je tedy hlavní problém? V provoz-
ních smlouvách, nebo v „dohodě o vodě“? 

U problematických projektů je problém 
už jen v provozních smlouvách, protože se 
zněním „dohody o vodě“ již nic nenadělá-
me. Přesto opakuji, že u mnoha projektů 
žadatelé o dotaci deklarovali dosažení 
dohody s provozovatelem infrastruktury. 
Budou změněny podmínky provozní smlou-
vy, která umožní dotace z fondu dočerpat.

Jak je na tom největší projekt – Ústřed-
ní čistírna odpadních vod Praha? 

Tam bohužel není problém pouze se 
smlouvou s provozovatelem, ale i s výtkami 
iniciativy JASPERS. Ta Praze rozporuje ně-
které parametry projektu, například celkovou 
kapacitu, způsob řešení funkčnosti v průběhu 
výstavby nové ČOV… Pravda je někde upro-
střed a obě strany, Praha i Evropská komise, 
nechtějí ze svých stanovisek ustoupit. 

Jak to lze řešit?
Pouze jednáním. Lepším vysvětlením, 

prezentací přístupu ze strany žadatele 
a kvalitní žádostí. Pokud se toto vysvětlí, 
pak zbývá už jen vyřešit smlouvu s provo-
zovatelem infrastruktury. V tomto ohledu 
je míč na straně hlavního města, které bude 
muset vyjednat změny parametrů smlouvy 
se stávajícím provozovatelem. 

Komunikace s Komisí

Kde jsou příčiny této situace? Proč nebyla 
řešena dříve? 

Na tyto otázky neexistuje jednoduchá od-
pověď. Komunikace s Komisí týkající se 
problematiky smluvních vztahů upravujících 
provozování vodohospodářské infrastruktury 
se datují až do doby před vstupem České re-
publiky do Evropské unie, tedy před rok 2004, 
a týká se mimo jiné provozních vztahů, které 
v některých případech byly uzavírány i před 
rokem 2000. Evropská komise dlouhodobě 
kritizovala poměry v českém vodárenství, 
ale několikaleté diskuse s národními orgány 

nevedly k dosažení oboustranně přijatelného 
kompromisu. Při vyjednání s Komisí o schva-
lování Operačního programu Životní prostře-
dí v roce 2007 tak bylo Ministerstvo životního 
prostředí postaveno před složitý úkol. Byl jím 
striktní požadavek Evropské komise nastavit 
jasná pravidla pro čerpání dotačních prostřed-
ků pro vodohospodářské projekty v oblasti 
provozních smluv, nebo vodohospodářské 
projekty z Operačního programu Životní 
prostředí vypustit. Po složitých jednáních 
byla schválena kompromisní dohoda, kterou 
představují právě podmínky přijatelnosti. 
Dohoda nad podmínkami přijatelnosti byla 
zásadní pro schválení celého programu a tím 
i pro dostupnost alokace v celkové výši zhruba 
pět miliard eur pro projekty v oblasti životního 
prostředí. Co se týče vodohospodářské infra-
struktury, tak konkrétním projektům, které 
splňují podmínky přijatelnosti, bylo doposud 
přiděleno zhruba 30 miliard korun. Podmínky 
přijatelnosti proto mají nesporný pozitivní 
efekt, který je nutné při komplexním posuzo-
vání této problematiky vnímat.

To je všechno pěkné, ale problémy zůstá-
vají… 

Faktem je, že vyjednaný kompromis 
znemožnil poskytnout podporu některým 

vodohospodářským projektům, které jsou 
z pohledu potřebnosti pro obyvatele ČR 
a životní prostředí velmi důležité. Minister-
stvo se proto pokusilo dodatečně vyjednat 
přístup k dotačním prostředkům i pro 
některé další vodohospodářské projekty 
prostřednictvím institutu vyjímání, oddě-
litelnosti infrastruktury. Komise však tuto 
možnost odmítla. Musím však i přiznat, 
že Ministerstvo životního prostředí mělo 
v minulosti značné rezervy v komunikaci 
o této problematice se žadateli i Evropskou 
komisí. Negativně tak přispělo k současným 
problémům, za které bych se chtěl všem 
zainteresovaným stranám omluvit.

„
Komise podmiňuje 
spolufinancování 
vodohospodářských projektů 
regulací vodohospodářského 
trhu. Konkrétně definuje, jak 
by tato regulace měla u nás 
vypadat. 

Neústupná Komise

Jak vypadají jednání se zástupci Komise? 
Kdo je ve vyjednávacím týmu? 

Jednání probíhají na několika úrovních, 
na nejvyšší úrovni proběhlo setkání mezi 
komisařem Hahnem a ministrem životního 
prostředí Chalupou. Technická jednání pro-
bíhají na úrovni odpovědných vedoucích 
pracovníků Ministerstva životního prostře-
dí a Komise. 

Jaký je postoj Komise při těchto jedná-
ních? 

Jednání nesignalizují, že by Evropská 
komise chtěla ustoupit od striktního výkla-
du požadavků v příloze číslo sedm nebo 
že by nám akceptovala výklad, který jsme 
používali v minulosti. 

Komise i přesto uvedla, že oněch deset 
miliard může ČR využít jinak… 

Ano, prostředky, které nebudeme moci 
poskytnout na problémové vodohospodář-
ské projekty, budeme smět nabídnout jiným 
žadatelům. Vzhledem k tomu, že zájem 
o prostředky je velký, pro celkové zájmy 
České republiky v tom žádný problém 
není. Mým cílem je uzavřít tento problém 
do konce letošního roku. To proto, aby-
chom věděli, kolik z oněch deseti miliard 
korun budeme muset využít jinde. Každo-
pádně nelze jakkoli hovořit o ztracených 
miliardách. 

Víte již, kam peníze, které prostě na vodo-
hospodářské projekty nepůjdou, poputu-
jí? 

Abychom si mohli udělat jasný názor 
na to, kam ty peníze budeme přesouvat, 
které výzvy budeme vypisovat, k tomu po-
třebujeme komplexnější pohled a detailněj-
ší analýzu jak absorpční kapacity, tak třeba 
efektivity jednotlivých intervencí. Na tom 
v tuto chvíli pracujeme. Výsledky by měly 
být známy do konce roku, abychom tak 

na začátku příštího roku měli jasný plán, 
jak s disponibilními zdroji naložíme. 

Pozastavená certifikace

Nejenom s vodohospodářským problé-
mem se potýká Operační program Životní 
prostředí, ale i s pozastavenou certifikací. 
Členové Řídicího výboru OPŽP na svém 
posledním jednání apelovali na zástupce 
Ministerstva financí ČR, aby byla certi-
fikace co nejdříve obnovena. Jaký je váš 
názor? 

Za prvé bych rád uvedl, že si velmi 
vážím spolupráce s řídicím výborem. 
Na druhou stranu však musím říci, že mi-
nisterstvo financí nám neklade bezdůvodné 
překážky k obnovení procesu certifikace. 
Problémem je, že v případě certifikace opět 
narážíme na postoj Evropské komise, která 
vychází z auditů Operačního programu 
Životní prostředí, na jejichž základě nám 
vytýká mnohá pochybení a nedostatky. 
A právě odstraněním našich chyb podmi-
ňuje obnovení certifikace. Komise po nás 
například chce významně změnit způsob 
kontroly vynakládaných prostředků, posílit 
nezávislost kontrolních orgánů, snížit 
dominantní úlohu projektového manažera, 
provést zpětnou kontrolu vzorku projektů. 
To a další však nelze udělat ze dne na den. 
Závěr je takový, že nejdříve musíme Komisi 
přesvědčit o tom, že na odstranění chyb 
efektivně pracujeme, až potom můžeme 
žádat o obnovení certifikace výdajů. 

Jaké máte výsledky? 
V minulých dnech jsme Evropské komisi 

odeslali dopis, ve kterém shrnujeme naše 
nápravná opatření. Nyní čekáme na její 
reakci. Věříme, že bude pozitivní.

Je to pár dnů, kdy se v tisku objevila zprá-
va, v níž zástupce Evropské komise uvedl, 
že Česká republika, Itálie a Španělsko 
vykazují při čerpání evropských peněz nej-

více chyb a nedostatků. Jaký je váš názor 
na toto tvrzení? 

Zcela jistě máme v současném programo-
vacím období složitější systém implemen-
tace a administrace operačních programů, 
než je nutné a nezbytné. A to i díky tomu, 
že jsme sami sobě naložili větší administra-
tivní zátěž, než bylo nutné. 

Co s tím chcete dělat? 
Nyní se nacházíme ve fázi příprav 

dalšího programovacího období, v něm 
počítáme se zjednodušením celého procesu 
čerpání evropských peněz. 

Jak toho chcete docílit? 
Nechci teď opakovat klišé, že Česká 

republika má až nepřehledně vysoký počet 
operačních programů, ale i to je pravda, 
takže je třeba ubrat a odstranit zbytečnou 
byrokracii. 

OPŽP žije

To jsou určitě chvályhodné záměry, je-
nomže stále není známo, jak a zda vůbec 
bude Operační program Životní prostředí 
v příštím programovacím období fungo-
vat. 

V současné chvíli nemůžeme mluvit 
o tom, jak bude vypadat nová struktura 
operačních programů. Na to je ještě příliš 
brzy. Každopádně Ministerstvo životního 
prostředí se diskuse aktivně účastní a jeho 
cílem je mít vlastní operační program. 

Vzhledem k tomu, v jaké ekonomické kon-
dici se Evropská unie nyní nachází, s jakou 
částkou může podle vás Česká republika 
v příštím programovacím období počítat?

Podle mého názoru s méně penězi než 
doteď. Odhady hovoří, že dojde k poklesu 
o zhruba šest procent. Pokud se ukáží jako 
pravdivé, stále to bude dle mého dobrý 
výsledek, protože by mohlo dojít ještě 
k mnohem razantnějšímu poklesu.

„
Komise podmiňuje 
spolufinancování 
vodohospodářských projektů 
regulací vodohospodářského 
trhu. Konkrétně definuje, jak 
by tato regulace měla u nás 
vypadat. 
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Jak by měl vypadat Operační program 
Životní prostředí v příštím programova-
cím období?

Bohužel nemohu být příliš konkrétní, 
protože je ještě brzy cokoli říkat. Přesto 
opakuji, že prioritou Ministerstva životního 
prostředí je vlastní operační program. Jinou 
věcí je pak například debata o roli člen-
ských států vůči Evropské komisi. Napří-
klad chceme, aby byly posíleny kompetence 
a možnosti členských států. Toto je náš 
další cíl, který se snažíme naplnit ve spolu-
práci s uskupením zemí Visegradské čtyřky, 
Rumunska a Bulharska.

Mohl byste přiblížit snahu ubrat na kom-
petencích Evropské komise a přidat 
na kompetencích jednotlivých členských 
států? 

Rádi bychom, aby Evropská komise 
nevyužívala kohezní politiky pro takzvaný 
„skill over“, což je posilování jejích pravo-
mocí nad rámec smluv o evropském spole-
čenství. Máme nikoli nedůvodnou obavu, 
že Komise podmiňuje schválení některých 
projektů ovlivňováním národních politik. 

Mohl byste být konkrétnější? 
Tak například debata o deseti miliardách 

a vodohospodářských projektech. Komise 
podmiňuje spolufinancování vodohospo-
dářských projektů regulací vodohospodář-
ského trhu. Konkrétně definuje, jak by tato 
regulace měla u nás vypadat. Ale nám, jak 
vidno, tato její regulace ne vždy vyhovuje. 
A stejné zkušenosti mají i kolegové z ostat-
ních států, ze Slovenska, z Polska, Maďar-
ska, Rumunska a Bulharska. Proto na tom-
to tématu začínáme intenzivně pracovat 
a doufám, že uspějeme.

Mohl byste uvést nějaké jiné příklady? 
Komise například zavádí takzvaný in-

strument mainstreamingu, což bude jakási 
povinnost pracovat na zastavení změn 
klimatu. To je záležitost, o které ještě sice 
nevíme, jak bude uchopena, ale může být 
uchopena také v tom smyslu, že ten stát, 
který, nebude-li pracovat na zastavení 
změny klimatu, nemusí dostat podporu 
z evropských peněz i v oblastech, které se 
změn klimatu netýkají. Jinými novinkami 
jsou takzvaný princip kondicionalit nebo 
výkonnostní prémie. Princip, kdy úspěšné 
státy s úspěšným čerpáním evropských 
peněz budou moci čerpat mnohem více 
než ty státy, které se tak skvělými výsledky 
pochlubit nemohou, se nám také příliš 
nezamlouvá. Panuje tu totiž jistá obava, 
aby toto nebylo zneužito jako nástroj, který 
by jednotlivé státy tlačil do opatření, jež 
nejsou jejich národními zájmy. 

Jestli není problémem u této iniciativy na-
příklad fakt, že Bulharsku kvůli absolutní 
netransparentnosti při čerpání evropských 
peněz stopla Evropská komise v určitý 
moment veškerou finanční podporu… 

Samozřejmě i toto může hrát svou roli. 

MŽP jako výzva

Co jste dělal před svým nástupem do funk-
ce prvního náměstka ministra životního 
prostředí?

Problematice hospodářské a sociální 
soudružnosti Evropské unie se věnuji sedm 
let. Začínal jsem jako nezávislý konzultant, 
pak jsem pracoval v Regionální agentuře 
pro rozvoj střední Moravy, kde jsem měl 
na starosti strategické projekty. Následně 
jsem opět působil jako konzultant, radil 
jsem mnoha městům, obcím a firmám. 
Naposledy jsem pracoval jako poradce pro 
oblast evropských fondů na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu. 

Proč jste se rozhodl jít na MŽP?
Byl jsem osloven, zda bych přijal nabíd-

ku na pozici prvního náměstka. Moje úkoly 
jsou úzce spjaty s evropskými fondy, tedy 
s tématem, které mě velmi zajímá. V minu-
losti jsem se zabýval strukturálními fondy 
z pohledu žadatele, takže možnost působit 
takzvaně na druhé straně byla pro mě zají-
mavá výzva. 

Předpokládám, že máte zkušenost i s jiný-
mi operačními programy než jen s Ope-
račním programem Životní prostředí. Jak 
OPŽP vychází z vašeho srovnání? 

Z pohledu žadatelů Operační program 
Životní prostředí podle mého názoru ne-
patří mezi ty nejvstřícnější programy. Mám 
za to, že je v něm mnoho zbytečných admi-
nistrativních úkonů a celý proces adminis-
trace je až příliš dlouhý. A to je třeba řešit. 

Zjednodušit, zefektivnit

Můžete být konkrétnější?
Nejprve si dovolím komentář k celko-

vé bilanci programu. Po téměř pěti letech 
existence programu bylo v jeho rámci pro-
placeno z evropských prostředků pouhých 
17,5 procenta z celkové alokace, certifiko-
váno přibližně osm procent, a administrace 
programu čelí natolik závažným nedostat-
kům v řídicích a kontrolních systémech, že 
Evropská komise v červnu 2011 zahájila vůči 
Ministerstvu životního prostředí coby řídicí-
mu orgánu proceduru zastavení průběžných 
plateb z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj podle čl. 92 nařízení č. 1083/2006. 
Pokud v nejkratších možných termínech ne-
dojde k zásadnímu zlepšení mechanismu po-
skytování prostředků z programu, vystavuje 
se Česká republika jednak riziku nesplnění 
pravidla N+3 již v roce 2012, a tedy nevrat-
né ztrátě prostředků alokovaných pro rok 
2009, jednak uplatnění plošné korekce podle 
metodického pokynu COCOF k zásadám, 
kritériím a orientačním sazbám, které jsou 
uplatňovány EK při provádění finančních 
oprav dle článku 99 a 100 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006. 

Jaké závěry z toho vyvozujete? 
Zjednodušení, zpřehlednění a zefektiv-

nění fungování programu jsou nezbytnými. 

A to i přesto, že tyto procesy nejsou jedi-
ným předpokladem ke splnění pravidla N+3 
v roce 2012. Při hledání příčin pomalého 
čerpání je zapotřebí v prvé řadě posoudit 
efektivnost nastaveného systému schvalo-
vání projektů a identifikovat jeho skryté 
rezervy. Průměrná doba od podání žádosti 
do vydání registračního listu činí přes půl 
roku, vydání rozhodnutí o poskytnutí do-
tace trvá skoro rok a půl, v případě nároč-
nějších projektů v oblasti vodohospodářské 
infrastruktury dokonce dva roky. Tento stav 
považuji za neudržitelný, a proto jsem již 
zadal zpracování podrobných analýz bariér 
čerpání na úrovni prioritních os s cílem vy-
hodnotit efektivnost nastaveného systému 
schvalování projektů, například snížením 
byrokratických požadavků typu zbytečných 
příloh, nepodmiňováním vydání rozhodnu-
tí dokončením kontroly zadávacího řízení, 
zjednodušením schvalovací procedury, 
zpřísněním benevolentního režimu, kdy 
v podstatě stačí žadateli požádat SFŽP ČR 
o odklad či prodloužení lhůty a je mu téměř 
vždy vyhověno. 

A co ještě?
Rovněž považuji za nezbytné provést 

inventuru především objemově větších pro-
jektů, které jsou již delší dobu schválené, 
mají vydaný registrační list, ale stále nemají 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. V součas-
né době se to týká zejména oblasti podpory 
1.1. Neméně důležitým krokem je vypraco-
vání reálného harmonogramu výzev pro rok 
2012. Letošní plán výzev se z různých důvo-
dů nedařilo plnit, za což jsme byli žadateli 
oprávněně kritizováni. SFŽP ČR patrně 
jako jediný orgán v ČR detailně posuzuje 
zadávací dokumentace příjemců před zahá-
jením výběrového řízení, stejně jako průběh 
vlastního výběrového řízení před vydáním 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. I zde spat-
řuji prostor pro zjednodušení, například 
sloučením jednotlivých fází kontroly defino-

váním vzorových zadávacích dokumentací 
nebo souboru použitelných kvalifikačních 
a hodnoticích kritérií pro posuzování na-
bídek pro jednotlivé typy projektů v rámci 
každé oblasti podpory. V neposlední řadě 
bych se chtěl zmínit o nutnosti zkvalitnění 
systému kontroly příjemců dotace, který 
podstoupil v průběhu letošního roku řadu 
zásadních změn, zejména v souvislosti se 
zavedením veřejnosprávních kontrol podle 
zákona o finanční a státní kontrole. 

Co by vámi zamýšlené změny měly přinést 
žadatelům? 

Snížení byrokracie při zpracování pro-
jektové žádosti a rychlejší režim při jejím 
schvalování. Souběžně budeme vyvíjet tlak 
na zvýšení disciplíny příjemců a posilovat 
kontrolní pravomoci implementačních or-
gánů tak, aby byla minimalizována pravdě-
podobnost zneužití podpory. 

Kdy by měly vámi zmíněné změny začít 
platit? 

Zmíněná opatření budou zaváděna 
průběžně. V současné době probíhá zpra-
cování vstupních analýz, které mají za cíl 
zmapovat bariéry čerpání a stanovit jasnou 
strategii pro dočerpání programu. Musíme 
znát odpověď na otázku, jakou výši pro-
středků alokovaných pro období 2007–2013 
budou projekty předložené do konce 
programovacího období schopny vyčerpat 
při současném nastavení programu, včetně 
návrhu na možné realokace prostředků 
mezi prioritními osami. Také analyzuje-
me možnost vyjednání některých nových 
intervencí v oblasti úspor energie a zlepšení 
kvality ovzduší pro nejpostiženější regiony.

Změny na SFŽP ČR

O zrychlení a zjednodušení člověk slyší 
od vzniku OPŽP. Řekněte na příkladech, 
co je špatně. 

O zbytečně složitém systému vystavení 
registračního listu a následném vydávání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace jsem se již 
zmínil. Druhou věí je celková změna admi-
nistrace projektů a systému kontrol. Nelze, 
aby jeden projektový manažer vystupoval při 
administraci žádosti hned v několika rolích.

Z vašich slov vyplývá, že pokud prosadíte 
zamýšlené změny, změní se i významně 
fungování Státního fondu životního pro-
středí ČR coby administrátora OPŽP. 

Považuji za nešťastné, že SFŽP ČR je 
vnitřně organizován z hlediska odborné-
ho zaměření jednotlivých projektů. Čili 
že SFŽP ČR má odbor ochrany ovzduší, 
ochrany vod… Sice v rámci těchto odborů 
je řešena problematika ucelená, ale nároky 
na jednoho projektového manažera jsou ne-
úměrné. Musí znát pravidla dotací, pravidla 
veřejné podpory, být expertem na veřejné 
zakázky, zvládnout veřejnosprávní kont-
rolu, být skvělým rozpočtářem… Máme 
šikovné zaměstnance, ale zázraky neumějí. 
Považoval bych za mnohem prospěšnější, 
kdyby se fond přeorganizoval na procesní 
model tak, že by vznikly specializované 
týmy na řešení standardizovaných proce-
sů, například oddělení kontroly veřejných 
zakázek, oddělení administrativní podpory 
žadatelům pro oblast koncesních řízení, 
oddělení administrace žádostí, oddělení 
hodnocení žádostí, oddělení kontrolní… 
Takový procesní model by vedl k unifikaci 
činností, k podstatně lepšímu, detailnější-
mu a rychlejšímu zvládnutí procesů. To by 
sice zvýšilo nároky na interní komunikaci 
uvnitř SFŽP ČR a komunikaci mezi žadate-
lem a fondem, ale za to by každý vždy věděl, 
ve které fázi se jeho projekt zrovna nachází, 
kde se zadrhnul a proč. Takový systém je 
mnohem efektivnější, rychlejší, kontrolova-
telnější a i pro schopné pracovité zaměstnan-
ce SFŽP ČR jsme pak schopni nastavit lepší 
odměňovací mechanismus.

„
SFŽP ČR patrně jako jediný 
orgán v ČR detailně posuzuje 
zadávací dokumentace 
příjemců před zahájením 
výběrového řízení, stejně jako 
průběh vlastního výběrového 
řízení před vydáním 
rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.

ECHO

Spor o výklad normy
Ministerstvo životního prostředí doufá, že 
jednovětou novelu zákona o posuzování vli-
vů na životní prostředí (EIA) ukončí dlouho-
letý spor Česka s Evropskou komisí o výklad 
normy. Novela, kterou projednala vláda, má 
zabránit možným vysokým finančním sank-
cím ze strany EU a také uhladit cestu výstav-
bě nových bloků jaderné elektrárny Temelín. 
Pře se týká práv účastníků řízení obrátit se 
na soud. Novela jim má výslovně umožnit 
podat žalobu i v případě, že posuzování bylo 
zahájeno před 11. prosincem 2009. 

Tomáš Chalupa navštívil  
Horní Jelení
Ministr Tomáš Chalupa navštívil město 
Horním Jelení, kde se seznámil s několika 
projekty financovanými prostřednictvím 
Operačního programu Životní prostředí. 
Tím nejvýznamnějším je projekt na vybudo-
vání sběrného dvora, který dostane téměř 
sedmimilionovou dotaci. „Cílem projektu 
je dát lidem možnost ukládat nebezpečný 
i komunální odpad legálně, v souladu s le-
gislativou odpadového hospodářství, zvýšit 
podíl separovaného odpadu ve městě 
a taky efektivněji využívat odpadový mate-
riál,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa.

Máme lepší smog
Smog, který 
v listopadu dusil 
česká města, se 
podle meteo-
rologů nedá 
srovnávat se 

situací v 80. a 90. letech. Tehdy prý byly 
koncentrace škodlivin mnohem vyšší. Re-
gulace jsou nyní vyhlašovány při překročení 
množství prachu, avšak oxid siřičitý již 
maximálních limitů prakticky nedosahuje. 
Uvedl to Pavel Jůza z Českého hydrometeo-
rologického ústavu. Inverzní počasí trápilo 
hlavně severní Moravu, kde byly limity 
polétavého prachu překračovány i čtyřná-
sobně, a výrazně také severozápadní Čechy. 
V uvedených oblastech překročila limity 
především koncentrace prachových částic. 
Podle meteorologů bylo soustředění oxidu 
siřičitého oproti minulosti výrazně nižší.

OPŽP zabrání znečištění vody 
V areálu bývalého státního podniku Trans-
porta Chrudim je připravována sanace oh-
nisek znečištění. Město Chrudim na odstra-
nění staré ekologické zátěže dostane dotaci 
ve výši 158 milionů korun z Operačního 
programu Životní prostředí. Kontaminace 
areálu je způsobena chlorovanými alifatic-
kými uhlovodíky (ClU), které byly v bývalém 
s. p. Transporta Chrudim využívány v rámci 
strojírenské výroby jako odmašťovadla 
a rozpouštědla. Chlorované uhlovodíky jsou 
nasáklé v zemině a ohrožují především zdro-
je pitné vody. Šíření kontaminace severním 
směrem k obcím Dřenice a Medlešice brání 
již několik let soustava vrtů – tzv. hydraulická 
clona. Z vrtů se čerpá kontaminovaná voda. 
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Projekt Ekoškola pomáhá 
školám realizovat environ-
mentální výchovu a zároveň 
„ekologizovat“ samotný provoz 
školy i zlepšit životní prostředí 
v jejím okolí a celkově vede žáky 
k šetrnějšímu a udržitelnějšímu 
způsobu života. Nabízí jedno-
duchý metodický postup, jak 
zapojit žáky do života školy, 
a umožňuje, aby žáci společně 
s pedagogy, rodiči i veřejností 
pracovali na zlepšení v oblasti 
ekologie a vztahu k životnímu 
prostředí. Je určen jak základním 
a středním školám, jež s ekolo-
gickou výchovou teprve začínají, 
tak školám, které s ní mají již 
značné zkušenosti. Začátečníci 
ocení zvláště metodickou pomoc 
a pracovní materiály, s jejichž 
pomocí snadno začlení ekologic-
kou výchovu do nejrůznějších 
vzdělávacích oblastí, oborů či 
jednotlivých předmětů. Pokročilí 
rádi inspirují tím, jaké ekologicky 
zaměřené projekty a aktivity by 
nezkušení mohli ve škole ještě 
realizovat.

Děti v roli dospělých
Letošní titul putoval již po-

třetí do Základní školy generála 
Janouška. Slavnostní předání 
titulu se uskutečnilo v Galerii 
14 na Černém mostě. Děti si 
slavnostní akt samy režírovaly. 
V zajímavě zpracované drama-
turgii slavnosti připomněly, 
že jejich škola se do projektu 

poprvé zapojila v roce 2003, kdy 
byla Ekoškola ještě národním 
projektem. Již tenkrát však byly 
děti na titul patřičně pyšné. 
Předání se zúčastnili i ti žáci, 
kteří se zasloužili o první titul 
z roku 2006. Zavzpomínali na to, 
jak své aktivity představovali 
v České televizi, jak jezdili na te-
rénní pobyty na Křivoklátsko, 
připomněli programy, které při-
pravovali pro mladší spolužáky. 
Svěřili se, že si váží toho, že byli 
členy takzvaného ekotýmu, lépe 
se naučili vnímat přírodu a více 
se o ni starat. „Loni jsme při analýze 
zjistili, že ve srovnání s rokem 2007 
se podařilo snížit spotřebu elektrické 
energie o třináct procent a ve srovnání 

s rokem 2006 jsme zaznamenali úsporu 
spotřeby tepla o šestnáct procent. Dnes 
už víme, že naše snažení není zbytečné. 
Vedle toho, že šetříme přírodu, jsme 
za ušetřené prostředky pořídili nové mo-
derní pomůcky do výuky,“ pochlubili 
se školáci s hrdostí, že i oni se 
zasloužili o to, že je jejich škola 
modernější. 

Voda jako kolébka života
Ušetřenými penězi za vodu 

a energie však výčet ekolo-
gických aktivit žáků zdaleka 
nekončí. V rámci programu 
Ekoškola připravili žáci několik 
zajímavých projektů, soutěží 
a tradic. Patří mezi ně napří-
klad projekt Voda jako kolébka 
života, jehož zpracování se stalo 
součástí hodin českého jazyka, 

přírodopisu, výtvarné, občanské 
a rodinné výchovy, chemie a fyzi-
ky. Jako podzimní obdobu Dne 
země škola uspořádala Slavnost 
padajícího listí, což bylo pásmo 
pořadů a soutěží, jejichž stěžej-
ním tématem byl les a jeho živo-
čichové. Škola také sponzoruje 
několik zvířat v pražské zoolo-
gické zahradě, mezi nimi i první 

gorilu, která se tam narodila. 
Žákovská samospráva se podílela 
na vytvoření Aleje žáků, při níž 
žáci devátých tříd spolu s prv-
ňáčky každý rok zasadí několik 
stromů. Mezi zásadní a dlou-
hodobé projekty patří Učebna 
pod širým nebem ve venkovním 
areálu, který slouží k výuce 
i odpočinku. Ekologické aktivity 
žáků mnohdy přesahují rámec 
školy. Příkladem je zábavně sou-
těžní pořad Odpady, odpadky, 
odpadečky, který mají na starost 
žáci sedmých ročníků a jehož 
obsah je určen dětem z okolních 
mateřských škol a žákům první 
až páté třídy. Starší děti v něm 
každoročně ukazují mladším 

kamarádům, jaký je stav třídění 
odpadků na sídlišti a v okolí 
školy, a upozorňují na problém 
černých skládek.

Fantazii se meze nekladou
A protože dětská fantazie je 

nevyčerpatelnou studnicí, děti 
každý rok přicházejí s novými 
nápady, které se společně snaží 
realizovat. Že se jim to daří, a to 
dlouhodobě, potvrzuje i Jitka 
Krbcová ze Sdružení Tereza: 
„Když jsem začala pracovat v ekologic-
kém dispečinku v roce 2001, byla škola 
generála Janouška první, o které jsem 
slyšela, a vždycky, když jsme potřebovali 
nějaký příklad dobré praxe, byla to 
právě tato škola, kam jsme se mohli přijít 
podívat a vzít si tam příklad, jak se to 
dobře dělá.“ 

Kdo si hraje, nezlobí
SOUTĚŽSOUTĚŽ

Základní škola generála 
Janouška z Prahy 14 
obdržela mezinárodní titul 
ekoškola. Její žáci jsou dle 
svých slov hrdí na to, že byla 
mezi prvními 14 školami, 
které tento titul získaly, a že 
patří k 19 školám, které 
titul obhájily již potřetí. 
Za úspěchem školy stojí 
otevřenost novým věcem, 
vnímavost vůči prostředí, 
ve kterém žáci žijí, i spousta 
společné práce.

Podle ní se na škole daří na-
plňovat dvě důležité věci, které 
mezinárodní program Ekoškola 
nabízí. 

Významné především je, že 
k Ekoškole všichni přistupují 
jako k dlouhodobému projektu, 
ne jako ke krátkodobé záležitos-
ti, která za rok skončí a zůstane 
po ní jen závěrečná zpráva. 
Přestože se členové ekotýmu 
školy mění podle toho, jak žáci 
přicházejí a odcházejí, pra-
cují dlouhodobě a i po letech 
od vstoupení do projektu stále 
přicházejí s novými zlepšeními.

Rovněž skutečnosti, že se 
na programu podílí velké množ-
ství žáků všech věkových kate-
gorií, si mnozí považují. „Měla 
jsem možnost začlenit se na nějakou 
dobu do projektu Ekoškola, takže moc 
dobře vím, že za tím, že se tu můžeme 
takhle slavnostně sejít, je spousta 
práce,“ přidává se Ilona Picko-
vá, předsedkyně výboru pro 
výchovu a vzdělávání a Místní 
agendy 21 Městské části Praha 
14. A děti slibují, že ve své práci 
nepoleví a budou v ní pokra-

čovat, aby svět okolo nás byl 
pěknější a příroda zdravější.

Krok za krokem
Žáci škol, které začnou usi-

lovat o získání titulu ekoškola, 
musejí v rámci programu rea-
lizovat několik kroků. Nejprve 
založí takzvaný ekotým, který 
bude ostatní motivovat k získá-
ní titulu. V ekotýmu musejí být 
zastoupeni žáci, učitelé, vedení 
školy, provozní zaměstnanci, 
rodiče nebo zástupci obecního 
úřadu. 

Prvním krokem ekotýmu je 
provedení analýzy ekologického 
stavu školy. Analýza se týká čtyř 
oblastí – odpadů, energie, vody 
a prostředí školy – a žáci mají 
žáci za úkol zjistit, zaznamenat 
a zhodnotit současný stav školy 
právě z těchto čtyř hledisek. 
Na základě svých zjištění se 
musejí rozhodnou alespoň pro 
dvě z těchto čtyř oblastí a sta-
novit reálné cíle, které povedou 
k jejich zlepšení a tím i ke zvý-
šení vlivu školy a jejího dopadu 
na životní prostředí.

Jak se jim to daří, školáci 
průběžně vyhodnocují, což dává 
projektu důvěryhodnost. Vyhod-
nocování zároveň rozvíjí schop-
nost žáků posuzovat výsledky, 
pozorovat pokroky i neúspěchy 
jejich práce a hledat příčiny. 
O tom všem pak ekotým ostatní 
děti informuje prostřednictvím 
nástěnky věnované programu, 
ve školním časopise a na webo-
vých stránkách školy. Stejným 
způsobem zveřejňují i ekokodex, 
jenž je popisem konkrétních 
jednání, činností a zásad s ohle-
dem na životní prostředí, které 
mohou vykonávat a dodržovat 
všichni žáci a zaměstnanci školy. 
Po dosažení určitých výsledků 
v těchto krocích může škola 
zažádat o titul ekoškola. Žádost 
posoudí hodnotitelé a školu 
navštíví „auditoři“ ze Sdružení 
Tereza (koordinátor projektu), 
kteří posoudí výsledky přímo 
ve škole. V případě úspěchu 
získává škola mezinárodně 
platný titul ekoškola, může 
užívat mezinárodně jednotné 
logo a dostává vlajku, kterou se 
honosí ekoškoly na celém světě. 
Titul ekoškola platí dva roky: 
Nejpozději do této doby musí 
škola znovu požádat o udělení 
titulu na základě realizace akční-
ho plánu pro další období.

PROjEKT EKOšKOLA: Byl původně celonárodním pro-
jektem, jejž vytvořilo Sdružení Tereza a také jej od roku 2000 ko-
ordinovalo. V roce 2005 se projekt stal součástí mezinárodní sítě 
Eco-Schools, který na mezinárodní úrovni koordinuje nezisková 
organizace FEE (Nadace pro environmentální vzdělávání). V sou-
časné době je do projektu zapojeno téměř 25 000 škol ze 47 zemí 
z celého světa, z toho 240 škol v České republice. Mezinárodní 
titul ekoškola obdrželo za posledních šest let 81 českých škol. 
Program Ekoškola je podporován v rámci projektu Síť ekoškol 
v ČR a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí.

Ekoškola je určena jak základním a středním 
školám, jež s ekologickou výchovou teprve 
začínají, tak školám, které s ní mají již značné 
zkušenosti.

Jako podzimní obdobu Dne Země škola 
uspořádala Slavnost padajícího listí, což bylo 
pásmo pořadů a soutěží, jejichž stěžejním 
tématem byl les a jeho živočichové.

EIa pro Ruzyň
Ministerstvo životního prostředí 
vydalo souhlasné stanovisko EIA 
(posouzení vlivů záměru na život-
ní prostředí) k výstavbě nové vzle-
tové a přistávací dráhy na Letišti 
Praha-Ruzyně. Kladné stanovisko 
je ovšem podmíněno splněním 
71 opatření, mezi kterými je 
například úplné uzavření provozu 
letiště v nočních hodinách. Klíčo-
vou podmínkou je úplné zastavení 
leteckého provozu na celém letišti 
v době od 24:00 do 5:29 hodin. 
Úplné znění stanoviska EIA je v In-
formačním systému EIA, http://
www.mzp.cz/eia, pod kódem 
záměru MZP090.

Vesmírné solární elektrárny

Solární elektrárny umístěné 
na oběžnou dráhu Země by 
mohly dodávat světu elektrickou 
energii ekonomicky efektivním 
způsobem již za 30 let. Plyne to 
ze studie mezinárodní studijní 
skupiny při Mezinárodní akademii 
astronautiky (IAA). Celkové nákla-
dy projektu však studie neodhadla 
a skeptici o ekonomické průchod-
nosti projektu silně pochybují. 
Studie předpokládá, že na orbitu 
nad rovníkem se vyšle postupně 
celý šik geostacionárních satelitů, 
které budou přeměňovat sluneční 
energii na elektřinu a tu posílat 
pomocí mikrovlnných antén nebo 
laserů tam, kde bude zapotřebí. 

Větrníky na moři
Před nedávnem zahájil svůj pro-
voz největší větrný park na otevře-
ném moři na světě, Horns Rev II 
v Severním moři. Devadesát jedna 
větrných turbín, vyrobených 
ve výrobním závodu společnosti 
Siemens v Dánsku, je s výko-
nem 210 MW schopno dodávat 
energii pro 200 000 domácností. 
Každá z turbín váží 300 tun a tyčí 
se do výše sto metrů nad hladinou 
moře. Každý šedesátimetrový 
pylon nese vrtuli o průměru 45 
metrů. Když se roztočí, lopatky vr-
tule rozrážejí vzduch rychlostí 220 
km/hod. Životnost se i v tvrdých 
podmínkách plánuje na více než 
20 let. Náklady na údržbu jsou 
na volném moři více než desetiná-
sobné oproti pevnině. 

ECHO



16

ČÍSLO 6 / LISTOPAD–PROSINEC 2011

17

VÝZVY

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 biofiltrů, 
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-fill  
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.

VÝZVY

Prioritní osa 5 
Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik
Oblast podpory
5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené  
na omezování průmyslového znečištění:
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění 

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

jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy),
 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti 

na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené  
na snižování environmentálních rizik:
 vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry 

rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem  
č. 59/2006 Sb.),

 vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,
 vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,
 vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů 

v prevenci závažných havárií.

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

Omezení v rámci výzvy
Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 5.1 může dosáhnout  
200 mil. Kč.

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

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik

XXXI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány 

od 15. září do 15. prosince 2011.

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 700 mil. 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-fill  
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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ENVIDATA

Přehled schválených projektů v prioritní ose 5 v rámci OPŽP (k 9. 11. 2011)

ENVIDATA

Kraj/ 
Okres realizace

Počet 
projektů

celkové náklady  
(Kč)

podpora ERDF  
(Kč)

podpora SFŽP ČR 
(Kč)

celková výše  
podpory (Kč)

Hlavní město Praha 2 216 202 022 183 771 719 10 810 101 194 581 820

Jihočeský kraj 2 15 839 662 10 518 621 1 300 028 11 818 649

České Budějovice 1 6 637 879 4 727 694 278 100 5 005 794

Písek 1 9 201 783 5 790 927 1 021 928 6 812 855

Jihomoravský kraj 9 63 077 755 32 730 310 4 782 096 37 512 407

Blansko 2 13 320 168 7 992 871 1 410 507 9 403 378

Brno-město 3 17 752 580 11 407 260 1 019 206 12 426 466

Brno-venkov 2 13 791 720 8 348 139 1 473 200 9 821 339

Břeclav 1 1 468 800 936 360 165 240 1 101 600

Hodonín 1 16 744 487 4 045 680 713 944 4 759 623

Karlovarský kraj 3 30 062 578 16 156 107 2 884 928 19 041 035

Karlovy Vary 2 23 156 207 11 860 071 2 126 804 13 986 876

Sokolov 1 6 906 371 4 296 036 758 124 5 054 160

Liberecký kraj 1 1 280 417 673 672 118 883 792 555

Liberec 1 1 280 417 673 672 118 883 792 555

Moravskoslezský  kraj 6 177 777 068 53 541 841 4 330 153 57 871 994

Frýdek-Místek 1 112 548 991 10 497 500 1 845 650 12 343 150

Karviná 1 1 267 410 712 103 125 665 837 768

Ostrava-město 4 63 960 667 42 332 238 2 358 838 44 691 076

Olomoucký kraj 5 64 263 440 38 125 751 6 001 244 44 126 995

Olomouc 2 28 466 670 17 344 278 3 060 755 20 405 033

Přerov 1 9 330 444 6 178 048 363 415 6 541 463

Šumperk 2 26 466 326 14 603 425 2 577 075 17 180 500

Pardubický kraj 9 155 356 135 66 535 031 11 741 475 78 276 507

Pardubice 9 155 356 135 66 535 031 11 741 475 78 276 507

Plzeňský kraj 4 67 430 488 30 248 904 5 338 042 35 586 946

Domažlice 1 11 430 244 6 502 500 1 147 500 7 650 000

Klatovy 1 21 664 261 10 467 750 1 847 250 12 315 000

Plzeň-město 2 34 335 983 13 278 654 2 343 292 15 621 946

Středočeský kraj 12 192 573 696 83 379 745 14 908 087 98 287 832

Beroun 1 6 717 000 4 282 088 755 662 5 037 749

Kolín 3 94 380 624 30 238 533 5 336 212 35 574 746

Mělník 4 34 585 200 22 245 075 3 925 602 26 170 676

Praha-východ 1 3 441 600 2 155 521 380 387 2 535 909

Příbram 3 53 449 272 24 458 528 4 510 224 28 968 752

Ústecký kraj 3 598 709 415 178 019 708 31 415 243 209 434 951

Litoměřice 1 1 392 946 841 160 148 440 989 600

Most 1 11 260 469 7 178 549 1 266 803 8 445 352

Ústí nad Labem 1 586 056 000 170 000 000 30 000 000 200 000 000

Vysočina 3 26 745 866 16 383 304 2 702 171 19 085 476

Havlíčkův Brod 1 2 520 000 1 606 500 94 500 1 701 000

Pelhřimov 1 17 383 200 10 524 275 1 857 225 12 381 500

Žďár nad Sázavou 1 6 842 666 4 252 529 750 446 5 002 976

Celkový součet 59 1 609 318 541 710 084 714 96 332 452 806 417 166

Název indikátoru
Jednotka 

indikátoru
Cílová 

hodnota
Skutečná 
hodnota

Počet analytických zařízení (přístrojů) instalovaných v rámci materiálově technického vybavení BAT nebo 
REACH centra PZH

ks 31 31

Počet monitorovaných látek v jednotlivých složkách životního prostředí ks 36 11

Počet vybudovaných nebo zrekonstruovaných BAT nebo REACH center, center PZH počet 1 1

Počet vytvořených regionálních či celostátních informačních systémů počet 2 0

Počet zařízení aplikujících technologie k omezování průmyslového znečištění počet 23 10

Počet zařízení aplikujících technologie k snižování environmentálních rizik počet 5 5

Počet zařízení pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí ks 16 6

Poměr indikátorů předmětné techniky a BAT techniky % 81 35

Procentuelní snížení relevantní látky před a po realizaci % 76 33

Dosažené hodnoty projektových indikátorů projektů v PO 5  
s vydaným RoPD v rámci OPŽP  (k 9. 11. 2011)   

Přehled schválených projektů v prioritní ose 5 dle krajů
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GALERIE OPŽP

Cílem projektu bylo snížení průmys-
lového znečištění díky monitoringu 
jednotlivých složek v životním pro-
středí. Závěry projektu mohou vést 
k diskuzi o rozšíření spektra ohlašo-
vaných látek do IRZ o částice velmi 
malých rozměrů, tzv. nanočástice. 
Pořízená technika umožnila sledovat 
negativní i pozitivní vlivy stále širšího 
užití nanomateriálů ve zdravotnic-
kých prostředcích a ve výrobcích 
běžné spotřeby.

Prioritní osa 5 / Oblast podpory 5.1 – 
Omezování průmyslového znečištění

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Příjemce podpory: Zdravotní ústav 
se sídlem v Ostravě
Ukončení projektu: 31. 5. 2011

Celková výše podpory:  11 672 236 Kč
Podpora ERDF:  11 023 778 Kč
Dotace SFŽP ČR:  648 458 Kč

Monitoring nanočástic v životním prostředí

Projekt pomohl realizovat podezdění 
plotu, který slouží jako ochrana areá-
lu společnosti proti vodě při zvýšené 
hladině řeky Mohelky. Železobe-
tonová stěna délky 56 metrů byla 
vybudována v nejkritičtějším místě 
areálu. Dle mapy záplavového území 
je velká část areálu závodu umístěna 
v pásmu takzvané stoleté vody.

Prioritní osa 5 / Oblast podpory 5.1 – 
Omezování průmyslového znečištění

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Liberec
Příjemce podpory: Monroe Czechia, 
s. r. o.
Ukončení projektu: 13. 11. 2009

Celková výše podpory:  792 555 Kč
Podpora ERDF:  673 672 Kč
Dotace SFŽP ČR:  118 883 Kč

Protizáplavová podezdívka u SO 01 (areál firmy  
Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou)

GALERIE OPŽP

Obsahem projektu je obnova stá-
vajícího rybníka Podleský na okraji 
obce Studená, který je ve vlastnictví 
žadatele. Objekt je zanesen bahni-
tými usazeninami, jejichž množství 
se podstatně zvýšilo po povodních 
v letech 2002 a 2006. 

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

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

Obnova Podleského rybníka Studená

Projekt na realizaci solárního systé-
mu umístěného na střeše budovy ve 
třech skupinách pro ohřev teplé vody 
určené na spotřebu zimního stadio-
nu. Ohřev teplé vody spotřebováva-
né v rámci budovy a provozu zimní-
ho stadionu solárními panely. Systém 
bude propojen na tři základní místa 
– dvoje šatny a technické zázemí.
Snížení emise CO2  6,74 t/rok
Úspora energie 127 GJ/rok

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

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

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

Projekt zahrnuje vybudování kom-
postárny o rozměrech 30 x 20 m 
pro bioodpady produkované v obci 
Příbraz. Realizací projektu byly 
vytvořeny podmínky pro řízené na-
kládání s bioodpadem rostlinného 
původu. Předpokládá se komunitní 
kompostování na předmětné ploše, 
kapacita plochy činí přibližně 100 
tun bioodpadu za rok.

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

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – Jindřichův Hradec
Příjemce podpory – obec Příbraz
Ukončení projektu – leden 2009

Celková výše podpory: 4 523 990 Kč
Podpora FS: 4 272 657 Kč
Dotace SFŽP ČR:  251 333 Kč

Kompostárna – sběrný dvůr pro bioodpady Příbraz

Trasa stezky byla volena tak, aby  
postihovala přírodovědecky nej– 
atraktivnější místa a byla zároveň do-
stupná i pro méně zdatné návštěv– 
níky. Trasa je navržena jako průchozí, 
tj. začíná a končí na jiných místech. 

Prioritní osa 6/oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj – Ústecký kraj
Okres – Chomutov
Příjemce podpory – město Kadaň
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory: 289 855 Kč
Podpora ERDF: 273 752 Kč
Dotace SFŽP ČR:  16 103 Kč

naučná stezka Svatý vrch

Obci Děhylov bylo zadáno provedení 
energetických auditů – v září 2005 bu-
dovy obecního úřadu a v březnu roku 
2006 budovy ZŠ. Energetický audit 
zhodnotil budovu obecního úřadu 
jako budovu nesplňující požadavek 
energetické náročnosti, nevyhovující 
byl i objekt ZŠ.

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

Kraj – Moravskoslezský kraj
Okres – Opava
Příjemce podpory – obec Děhylov
Ukončení projektu – prosinec 2008

Celková výše podpory 3 184 397 Kč
Podpora FS 3 007 486 Kč
Dotace SFŽP ČR 176 911 Kč

Energetické úspory v obecních budovách DěhylovaSnížení energetických nákladů ZŠ Stachy 2

Projekt řeší snížení energetických 
nákladů ZŠ Stachy. Stav objektů 
nevyhoval energetickým standardům 
a jeho provoz byl zatížen vysokými 
náklady na vytápění. Náklady na 
vytápění se zásadně snížily celkovým 
zateplením objektu a výměnou ener-
geticky nevyhovujících výplní otvorů. 
Vybudováním nového plynového 
úložiště, instalací potřebné plynové 
technologie a vybudováním nové 
plynové kotelny projekt zajistil pře-
chod na ekologický zdroj vytápění 
z původního vytápění na koks. 

Prioritní osa 2 / oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší

Kraj – Jihočeský kraj
Okres – Prachatice
Příjemce podpory – obec Stachy
Ukončení projektu – říjen 2008

Celková výše podpory 1 855 177 Kč
Podpora FS 1 752 112 Kč
Dotace SFŽP ČR  103 065 Kč
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Je možné využít dotaci pro vo-
dohospodářskou infrastrukturu 
a snižování rizika povodní (PO 1) 
nebo dotaci pro zlepšování stavu 
přírody a krajiny (PO 6) k úpravě 
a zkvalitnění vody a na nový vo-
dojem? Jsme obec s 900 obyvate-
li, ale patří k nám ještě další čtyři 
místní části, celkem máme 1 625 
obyvatel.

V rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí je možné 
podat žádost o dotaci na pro-
jekt úpravy a zkvalitnění vody 
a na nový vodojem v prioritní 
ose 1, oblasti podpory 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody. 
Podporovanými jsou projekty, 
kdy dochází ke zlepšení kvality 
pitné vody nebo navýšení její 
kapacity. Žádat lze na výstavbu 
a rekonstrukci úpraven vody 
a zdrojů pitné vody a výstavbu, 
rekonstrukci a dostavbu přiva-
děčů a rozvodných sítí pitné 
vody v aglomeracích nad 2 000 
EO a v aglomeracích pod 2 000 
EO, které se nacházejí v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, 
tj. v národních parcích a chrá-
něných krajinných oblastech 
včetně jejich ochranných pásem, 
v lokalitách soustavy Natura 
2000, v ochranných pásmech 
vodních zdrojů, v ochranných 
pásmech přírodních léčivých 
zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, v chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) a v povodí vodního 
díla Nové Mlýny (viz Implemen-
tační dokument OPŽP, kapitola 
3.1.4). V současné době není 
v harmonogramu výzev uvedena 
výzva pro příjem žádostí v oblas-
ti podpory 1.2, ovšem může dojít 
k aktualizaci harmonogramu 
výzev. Konkrétnější informace 
o plánovaném příjmu žádostí 
a podmínkách výzvy zatím ne-
jsou k dispozici. 

Pokud se bude jednat 
o výstavbu čistírny odpadních 
vod, kanalizace nebo vodovodu 
v aglomeracích pod 2 000 EO, 
které nejsou na území se zvláštní 
ochranou, lze čerpat dotaci v Pro-
gramu rozvoje venkova Minister-
stva zemědělství. 

Prosím o zaslání informací nebo 
uvedení patřičné možnosti, kde 
získat informace na pořízení 
komunální techniky pro úklid 
sněhu v obci.  Obec je horská 
vesnice s polohou 600 m n. m. 
V současné době máme pro úklid 
sněhu na místních komunikacích 
k dispozici pouze traktor se zadní 
radlicí s náhonem na zadní nápra-
vu, což při současných sněhových 
podmínkách je naprosto nedosta-
čující. Máme záměr pořídit nový 
traktor s náhonem na všechny 
kola se zadní stavitelnou rad-
licí a s předním nakladačem 
na přemisťování navátého sněhu. 
Z rozpočtu obce není možné tuto 
techniku bez dotační podpory 
pořídit.

Uvedený záměr na poří-
zení komunální techniky pro 
úklid sněhu v obci není v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí možné podpořit. Ob-
raťte se prosím na linku Eurofonu 
800 260 500, kde jsou poskyto-
vány informace o Evropské unii 
a operačních programech ČR. 

Chci postavit vodní elektrárnu 
a podnikat. Je možné podat žá-
dost o dotaci?

V OPŽP není možné podat 
žádost o dotaci na výstavbu 
malé vodní elektrárny, pokud je 
žadatelem podnikatelský subjekt. 
Zřejmě se jedná o Operační 
program Podnikání a inovace 
Ministerstva průmyslu a obcho-
du administrovaný agenturou 
CzechInvest. V rámci tohoto pro-
gramu je poskytována podpora 
podnikatelům. Obraťte se tedy 
prosím přímo na CzechInvest. 

Je možné získat dotace na vodní 
elektrárnu pro obec? Pokud ano, 
kde najdu více informací a kdy 
bude vyhlášena předpokládaná 
výzva?

V rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí je možné 
podat žádost o dotaci v prioritní 
ose 3, oblasti podpory 3.1.2 – 
Výstavba a rekonstrukce zdrojů 
elektřiny využívajících OZE. 
Podporovatelným projektem 
bude i výstavba a rekonstrukce 
malých vodních elektráren. 
Projekt musí splňovat podmínky 
programu uvedené v klíčových 
dokumentech OPŽP, mimo jiné 
musejí být splněna specifická kri-
téria přijatelnosti podle kapitoly 
6 implementačního dokumentu. 
Žadatel musí být na seznamu 
přijatelných příjemců podpory 
pro tuto oblast, mezi přijatelný-
mi příjemci podpory jsou uvede-

ny např. veřejnoprávní subjekty, 
obce, města, kraje, rovněž např. 
neziskové organizace a občanská 
sdružení. Veškeré informace 
o OPŽP naleznete na webových 
stránkách programu, kde jsou 
i klíčové dokumenty (viz www.
opzp.cz – Dokumenty ke staže-
ní – Obecné předpisy – Imple-
mentační dokument (zvláště 
kapitoly 3. 4, 5 a 6, 8), Závazné 
pokyny pro žadatele a příjemce 
a Příručka pro žadatele, a také 
Dokumenty ke stažení – Směr-
nice MŽP – Směrnice MŽP č. 
3/2011 a její přílohy. K podání 
žádosti je nutné doložit doklady 
požadované v příloze č. 1 a č. 
4. Projekt je možné konsultovat 
i např. na krajském pracovišti 
Státního fondu životního pro-
středí ČR (viz kontakty na www.
opzp.cz).

Podle harmonogramu výzev 
OPŽP na rok 2011 je pro prioritní 
osu 3 plánován příjem žádostí 
zhruba na duben 2011. Výzva 
prozatím nebyla vyhlášena, 
přesné podmínky a přesná data 
otevření a uzavření příjmu žádos-
tí budou v textu vyhlášené výzvy.

Je nějaký program, dotace 
na podporu rychle rostoucích 
dřevin? Údajně něco takového 
existuje. Pokud ano, kde lze získat 
bližší informace?

Dotace na výsadbu rychle 
rostoucích plodin, např. topolů, 
nejsou poskytovány v Operač-
ním programu Životní prostředí. 
Dotace na toto poskytuje Minis-
terstvo zemědělství. Pro podání 
žádosti o dotace na uvedený 
záměr kontaktujte prosím MZe, 
o podmínkách získání dotace 
v Programu rozvoje venkova se 
můžete informovat na Státním 
zemědělském intervenčním 
fondu. 

PRIORITNí OSA 2

Je příjemcem dotace z prioritní 
osy 2, oblastí 2.1 a 2.2, plně sou-
kromá podnikatelská společnost? 
Dle implementačního dokumentu 
je to vymezeno takto: obchodní 
společnosti vlastněné z méně než 
67 % majetku obcemi či jinými 
veřejnoprávními subjekty.

V prioritní ose 2 OPŽP jsou 
přijatelní příjemci podpory 
uvedeni v seznamu přijatelných 
příjemců podpory v kapitole 
3.2.6 implementačního dokumen-
tu. Mezi přijatelnými příjemci 
podpory jsou i podnikatelské 
subjekty a jsou zde uvedeny 

„obchodní společnosti vlastněné 
z méně než 67 % majetku obcemi 
či jinými veřejnoprávními subjek-
ty“. Do této kategorie lze zařadit 
i právnickou osobu – obchodní 
společnost, např. s. r. o. nebo  
a. s. s nulovou spoluúčastí veřej-
noprávního subjektu. 

Je možné z podoblasti 2.1.4 
financovat nákup informačních 
panelů? Tyto informační pane-
ly jsou napojeny na výsledky 
kontinuálních měření ČHMÚ ze 
stacionární monitorovací stanice 
umístěné v centru města. Panely 
informují obyvatele města o kva-
litě ovzduší ve městě a případně 
upozorňují na omezení či výstrahy 
při rapidním snížení kvality 
ovzduší. Projektový záměr má 
momentálně dvě možné varianty 
realizace: 1) zachování stávajícího 
softwarového prostředí a nákup 
a instalace zhruba 3 ks informač-
ních panelů, 2) pořízení nového 
SW vybavení a nákup a instalace 
3 ks informačních panelů.

Tento záměr nelze financovat. 
Podobný projekt (žádost) byl již 
MŽP zamítnut. 

PRIORITNí OSA 3

Připravujeme projekt zateplení 
ZŠ s výměnou zdroje vytápění. 
Elektrickou energii nahradí tepel-
né čerpadlo. Projekt je připravo-
ván do výzvy, která bude v dubnu 
letošního roku. V rámci projektu 

dojde k částečné demolici stá-
vajícího objektu a při zachování 
základů bude na stávajícím místě 
přistavěna jídelna. Máme v rámci 
energetického auditu počítat 
původní stav podle skutečnosti, 
tzn. bez demolice, a v navrženém 
stavu zohlednit přístavbu? Může 
být tepelné čerpadlo využito i pro 
vytápění nové přístavby?

V prioritní ose 3 OPŽP, oblast 
podpory 3.2.1 – Realizace úspor 
energie – nelze v případě projektu 
na zateplení budovy školy zařadit 
do způsobilých výdajů výdaje 
na zateplení přístavby (viz Speci-
fické nezpůsobilé výdaje, kapitola 
5 Implementačního dokumentu 
OPŽP). 

Energetický audit bude 
zpracován na původní stav bez 
demolice, nový stav s přístavbou. 
Na toto bude TČ navrženo. 
Tepelné čerpadlo může být využí-
váno i pro vytápění přístavby. 

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.

PRIORITNí OSA 4

Je v rámci oblasti 4.1, v projek-
tu zaměřeném na modernizaci 
a dovybavení recyklačního 
areálu pro zpracování stavebního 
odpadu, možné do způsobilých 

výdajů, vedle nákladů na pořízení 
drtiče tohoto odpadu za zhruba 
6 mil. korun, zařadit i demoliční 
bagr s vydrcovacím nástrojem 
a hydraulickým kladivem v ceně 
přibližně 4 mil. korun a nakladač 
na manipulaci a nakládaní odpa-
dů a výrobků z nich za zhruba 2 
mil. korun?

V rámci prioritní osy 4, oblasti 
podpory 4.1, je možné podat 
žádost na dovybavení areálu pro 
zpracování stavebního odpa-
du. Do způsobilých výdajů lze 
zařadit náklady na pořízení drtiče 
stavebního odpadu, hydraulické 
kladivo a nakladač na manipu-
laci a nakládání odpadů. Podle 
vyjádření technika PO 4 nelze 
demoliční bagr do způsobilých 
výdajů zařadit. Lze žádat o dotaci 
na zařízení, která jsou používána 
pouze na nakládání s odpadem.

Je možnost čerpání dotace pro 
pyrolýzní zpracování odpadů? 
Jedná se o fyzikálně-chemický děj 
termochemického procesu.

Projekt na pyrolýzní zpraco-
vání odpadů v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, 
v prioritní ose 4, v oblasti pod-
pory 4.1 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady, není v současné době 
podporovatelný. 

PRIORITNí OSA 6

Mohu coby fyzická osoba podat 
v prioritní ose 6, oblasti podpory 

6.6, žádost o dotaci samostatně? 
Do jaké výše celkových uznatel-
ných nákladů?

V rámci OPŽP, v prioritní 
ose 6, oblasti podpory 6.6, není 
možné podat žádost, pokud je 
žadatelem fyzická osoba. Fyzická 
osoba – nepodnikatel – není uve-
dena mezi přijatelnými příjemci 
podpory (viz implementační 
dokument, kapitola 3.6.6).

Obsahem projektu je pořízení 
(nákup technologie) pojízdné 
ekoporadny (autobusu), která 
by jezdila po lokalitách, kde 
se vyskytují environmentální 
problémy (výskyt velkých šelem, 
kůrovcová kalamita, povodně, 
odpady…). Lze získat dotaci 
na tento projekt?

Tento záměr není v rámci 
OPŽP podporovatelný, dle ID 
je nákup Váš dotaz byl konsulto-
ván s technikem prioritní osy 7.

Je možné rekonstrukce a od-
bahnění rybníka zařadit 
do Operačního programu ŽP, 
PO 1, oblasti1.3, jako omezování 
rizika povodní, nebo do OPŽP, 
PO 6, oblasti 6.4, optimalizace 
vodního režimu krajiny?

Záměr – rekonstrukce a od-
bahnění rybníka – spadá v rámci 
OPŽP do prioritní osy 6, kon-
krétně do oblasti podpory 6.4 
– Optimalizace vodního režimu 
krajiny.

Koordinuji projekt revitalizace 
parku. Žadatelem o podporu 
v OPŽP, prioritní ose 6, oblasti 
podpory 6.5, je nPÚ. Jsou způ-
sobilým výdajem náklady na mo-
nitoring a autorský dozor zajiš-
těné externí firmou? a do jaké 
výše? Jsou při revitalizaci parku 
způsobilým výdajem náklady 
na cesty, lavičky, odpadkové 
koše a osvětlení? Je omezena 
doba realizace projektu, např. 
na 5 let apod.?

Monitoring uznatelným 
výdajem není, co se týče autor-
ského dozoru, vizte kapitolu č. 
5 Implementačního dokumen-
tu OPŽP. Nákupy a vybavení 
mobiliáře nejsou uznatelným 
výdajem. Projekt musí být 
realizován do konce roku 2013, 
neboť do konce tohoto roku trvá 
OPŽP.

Chtěla jsem se zeptat, zda u prio-
ritní osy 6, oblasti 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny 
– budou součástí uznatelných 
nákladů i náklady na projektovou 
dokumentaci.

Pravidla pro způsobilost výdajů 
naleznete např. v kapitole 5 
Implementačního dokumentu 
Operačního programu Životní 
prostředí. V rámci projektové 
přípravy je možné i v priorit-
ní ose 6, oblasti podpory 6.5, 
považovat výdaje na zpraco-
vání projektové dokumentace 
za způsobilé. Je třeba dodržet 
podmínky zde uvedené, např. 
uskutečnění nákladů na přípravu 
projektu ne dříve než 24 měsíců 
před předložením žádosti aj. 

Je možná revitalizace parkové 
plochy, která je mezi městskou 
zástavbou a místní spalovnou, 
zároveň s chráněnou flórou 
a s herními prvky pro děti? 
Prosím o zprávu o možných vý-
zvách, které by se této problema-
tiky týkaly. 

Je možné podat žádost 
o dotaci na projekt revitalizace 
městské zeleně (parku) v prio-
ritní ose 6, v oblasti podpory 6.5 
– Podpora regenerace urbani-
zované krajiny. Podle harmo-
nogramu výzev byl plánován 
příjem žádostí zhruba v březnu 
2011. Způsobilé výdaje jsou 
podrobněji řešeny v kapitole 5 
Implementačního dokumentu 
OPŽP. V oblasti podpory 6.5 
jsou způsobilými výdaji náklady 
související s výsadbou zeleně. 
Náklady nesouvisející přímo 
s revitalizací zeleně, např. herní 
prvky, nelze do způsobilých 
výdajů zařadit. V oblasti pod-
pory 6.5 je požadována finanční 
spoluúčast žadatele ve výši 25 % 
z celkových způsobilých výdajů 
projektu (viz kapitola 3.6.3 ID 
OPŽP). Žádosti v PO 6 posuzuje 
a hodnotí Agentura ochrany pří-
rody a krajiny, uvedený projek-
tový záměr je možné konsultovat 
i na krajském pracovišti AOPK. 
V prioritní ose 2, oblasti podpo-
ry 2.1.3 – Snížení imisní zátěže 
omezením prašnosti z plošných 
zdrojů, je možné podat žádost 
o dotaci na projekt výsadby a re-
generace izolační zeleně oddě-
lující obytnou zástavbu od prů-
myslových staveb či komerčních 
areálů nebo frekventovaných 
dopravních koridorů (viz Imple-
mentační dokument OPŽP, kapi-
tola 3.2). V této oblasti podpory 
jsou přijatelnými příjemci dotace 
např. město nebo obec, projekt 
nepodléhá veřejné podpoře, výše 
dotace je 90 % z celkových způ-
sobilých výdajů. Do způsobilých 
výdajů lze zařadit např. výdaje 
na založení trávníků, výsadbu 
keřů a stromů. 

ENVIPORADNA

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

ENVIPORADNA
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Příroda k vašim službám
V rámci oslav Světového dne 
životního prostředí (5. 6. – 
World Environmental Day) 
měli návštěvníci zoologické 
zahrady v novozélandském 
aucklandu možnost poprvé 
nahlédnout do první části 
nového ekologického 
velkoprojektu. Jeho autoři 
jej charakterizují jako 
oslavu novozélandské 
divočiny i ukázku toho, 
jak se zoologická zahrada 
může společně se svými 
návštěvníky podílet 
na ochraně přírody. 

Letošním tématem Světového 
dne životního prostředí bylo „Lesy: 
Příroda k vašim službám“, a tak au-
cklandská zoologická zahrada ote-
vřela „Les“, jednu ze šesti expozic 
projektu Te Wao Nui, jenž je nejen 
největším projektem v osmaosm-
desátileté historii zahrady, ale také 
historicky největším projektem 
města v budování míst atraktivních 
pro návštěvníky. 

Velkorysý projekt za 16 milionů 
novozélandských dolarů zabírá té-
měř čtvrtinu ze 17 hektarů stávající 

zoologické zahrady a umožňuje 
návštěvníkům, aby se na jednom 
místě seznámili s rozmanitou no-
vozélandskou flórou i faunou, ale 
i s kulturou původních obyvatel 
ostrovů. Te Wao Nui zdobí obří 
sochy světoznámých maorských 
umělců Lyonela Granta, Bernarda 
Makoareho a Manose Nathana. 
I názvy jednotlivých zón jsou dvoj-
jazyčné – anglické a maorské.

Te Wao Nui
Celý komplex Te Wao Nui 

je rozdělen do šesti částí, které 
představují odlišné ekosystémy – 
pobřeží, ostrovy, mokřady, noční 

les, les a hory. Realizace projektu 
obnášela rozsáhlou výsadbu zhruba 
stovky druhů rostlin a stromů a pře-
místění okolo šedesáti druhů živo-
čichů, jimž se nové pavilony staly 
domovem. Někteří z živočichů jsou 
v zoo nováčky, jiní žili v nezpřístup-
něných prostorách zahrady a další 
byli do zoo transportováni odjinud. 
Jméno Te Wao Nui vystihuje jedi-
nečnost přírodních lokalit a eko-
systémů Aotearoe, Země dlouhého 
bílého oblaku, jak zní maorský 
název Nového Zélandu. 

Les (Te Wao Nui a Tane)
Jako vzor pro ekologickou 

zónu „Les“ posloužily deštné 
pralesy pohoří Waitakere v západ-
ním Aucklandu. „Les“ je konci-
pován jako obří průchozí voliéra, 
ve které jsou ke spatření někteří 
z nejvzácnějších původních druhů 
novozélandských ptáků – kekeru, 
kaka, kokako a kakariki. Stejně 
jako ve zbytku Te Wao Nui, tak 
i v „Lese“ je největší důraz kladen 
na ochranu vzácné novozéland-
ské flóry a fauny. Čtvrtina druhů 
novozélandského ptactva se totiž 
nenachází nikde jinde na planetě.

Ostrovy (Moutere Rahui)
Z lesní zóny se návštěvníci 

přesunují na „Ostrovy“. Na těch se 
usídlili papoušci z antipodských 
ostrovů, hatérie, několik různých 
druhů gekonů a scinků, a také jed-
ny z přirozeně nelétavých kachen 
světa – čírky kampbelské. Ostrovní 
část se pyšní visutým mostem 
a přehradou vystavěnou z kmenů 
damaroní (maorsky kauri) a ná-
vštěvníci procházejí pod palmami 
nikau a mohou se kochat pohledem 
na (epifytické) rostliny wharawhara, 
liliovité xeronemy, jež jsou na se-
verním novozélandském ostrově 
endemické, i na rozličné druhy trav 
a další ostrovní vegetaci.

Mokřady (Nga Repo)
Mokřady nabízejí ojedinělý 

pohled na ucelený a plně funkční 
mokřadní systém. Lidská činnost 
se totiž zasloužila o to, že z krajiny 
Nového Zélandu vymizelo 90 pro-

cent mokřadních a bažinných spo-
lečenství, a tak jen velmi málo lidí 
má možnost na vlastní oči vidět, jak 
fungují. Pro svou klíčovou roli při 
čištění vody a usměrňování objemu 
průtoku ve vodotečích jsou mokřa-
dy považovány za ledviny životního 
prostředí. Skýtají útočiště takovým 
druhům, jako jsou volavka, čírka 
novozélandská, polák kaholka, 
lžičák, kachna australská, písila 

AuCKLANDSKá ZOOLOGICKá ZAHRADA  
vyhrála mnoho národních i mezinárodních cen v oblastech týkají-
cích se životního prostředí a je uznávána jako jedna z nejpokroko-
vějších zoologických zahrad na světě. Pokrývá 17 hektarů plochy 
na aucklandském předměstí Western Springs a je domovem nej-
větší sbírky zvířat na Novém Zélandu – 700 exemplářů 100 druhů 
zvířat, o něž se stará 100 zaměstnanců pracujících na plný úvazek 
a mnoho dobrovolníků. Od svého oficiálního otevření v roce 1922 
se aucklandská zoo změnila z místa odpočinku a rekreace, kde si 
návštěvníci mohli prohlédnout zvířata z celého světa, na aktivní 
organizaci zasazující se o ochranu divočiny a její uchování pro 
příští generace. Zahrada v současnosti spolupracuje s ochranář-
skými skupinami z jiných zoologických zahrad a se zahraničními 
organizacemi na ochranu divočiny i s novozélandským odborem 
ochrany životního prostředí. Velká skupina dobrovolníků „Přátelé 
zoologické zahrady“ přispívá v průměru 38 000 hodinami neplace-
né práce. Spolu s dalšími organizacemi se podílí na nejrůznějších 
ochranářských programech. Práce zahrnuje všechno od rozmno-
žování zvířat v zahradě a jejich ochranu v divočině přes vzdělávání, 
výzkum a poradenství po zprostředkování široké veřejnosti, aby se 
seznámila s jedinečnou flórou a faunou své země.

ZAHRANIČÍ  

bělohlavá a ledňáček. Mokřadní 
ptačí voliéra je osázena převážně 
lnem setým, balmínem metlatým 
(lidově nazývaným pacifická myrta 
či maorsky manuka) a dračinkou 
australskou, tudíž rostlinami, které 
jsou typické pro novozélandskou 
krajinu. Dřevěný chodník lemova-
ný jerlíny (maorsky kowhai) vede 
kroky návštěvníků z „Mokřadů“ 
do „Nočního lesa“.

Noční les (Te Po)
Velké množství novozé-

landské fauny včetně národní 
ikony – nelétavého kiwi – tvoří 
noční živočichové, proto pro 
ně zoologická zahrada vybu-
dovala prostor s obráceným 
cyklem světla a tmy. Vnější plášť 
budovy je porostlý rostlinami, 
padají přes něj vodopády, ze 
kterých se zvedá přízračná mlha, 

a celkový obraz podmaňuje 
dramatické nasvícení. Kromě 
kiwi a sovy skvrnité, jediného 
přeživšího druhu sovy na No-
vém Zélandu a někdy nazývané 
sovka bubuk, je v „Nočním lese“ 
možné zahlédnout i mystacinu 
novozélandskou – endemický 
druh netopýra, jednoho ze dvou 
původních druhů savců na No-
vém Zélandu. Společně s nimi se 
v „Nočním lese“ zabydlelo také 
několik druhů kobylek a saran-
čat, obrovití kauri šneci, sladko-
vodní raci a vzácné leiopelmy 
novozélandské – žáby ohrožené-
ho druhu. 

Pobřeží (Takutai)
Tři čtvrtiny aucklandského 

Supercity leží na mořském břehu, 
a tak je nasnadě, že pobřežní 
expozice projektu Ta Wao Nui 
je ze všech jeho částí tou nejdů-
ležitější. Její prostor byl upraven 
tak, aby představoval tři aspekty 
pobřežních ekosystémů, které 
se nacházejí na severu Nového 
Zélandu. Návštěvníci v něm 
narazí na železnece (maorsky 
pohutukawy – novozélandské 
vánoční stromy), písečné duny, 
skalnaté mořské břehy a pobřežní 
les, který je v procesu obnovování 
a vyzdvihuje vzácné a regio-
nálně ohrožené druhy pobřež-
ních rostlin. Na „Pobřeží“ jsou 
k vidění novozélandští lachtani 
a ve voliéře mohou návštěvníci 
zahlédnout tučňáky nejmenší, 
kteří jsou skutečně nejmenšími 
tučňáky na světě, i další pobřežní 
druhy ptáků.

Hory (Whenua Waotu)
Rozsáhlá pohoří Nového 

Zélandu poskytují jedinečné ži-
votní prostředí mnoha druhům, 

jež se nenalézají nikde jinde 
v zemi, a proto byla vybudována 
zóna „Hory“, aby návštěvníkům 
přiblížila jejich osobitý příběh. 
Vchází se do ní přes voliéru 
papoušků kea. Nestor kea je 
jediným druhem horského pa-
pouška na světě a žije v horách 
Jižního ostrova. Jsou to papouš-
ci uličničtí a rádi slídí v batozích 
táborníků. Je známo, že jednoho 
nebohého cestovatele připra-
vili dokonce i o pas. Krajinou 
„Hor“ protéká řeka a zatravněné 
plochy v kamenitém horském 
terénu poskytují ideální útočiště 
pro kobylky, sarančata, kachny 
měkkozobé a různé druhy plazů 
z Jižního ostrova.

Společnými silami
Jonathan Wilcen, ředitel 

aucklandské zoologické zahrady, 
vysvětluje, že účelem projektu je 
bezvýhradně uctění a ochrana 
původního novozélandského 
přírodního a kulturního bohat-
ství – flóry, fauny a umění. „Ať už 
jste místní, anebo do Aucklandu zavítáte 
na kratší či delší návštěvu, tohle je úžasná 
možnost poznat naše jedinečné rostliny, 
stromy, živočichy a kulturu,“ říká hrdě 
a jedním dechem dodává: „Je 
to také skvělý způsob, jak návštěvníky 
seznámit s obrovským úsilím, které vyna-
kládáme na ochranu našeho přírodního 
dědictví. Mnoho živočichů, kteří u nás 
žijí, nenajdete nikde jinde na světě. Jsou 
ohroženi vyhynutím. Pokud je má čekat 
nějaká budoucnost, potřebují pomoc nás 
všech.“ A tak každý návštěvník, kte-
rý si koupí vstupenku do zoo, se 
nepřímo podílí na ochraně život-
ního prostředí Nového Zélandu. 
Procenta z každého vstupného 
za dospělého člověka jsou použita 
na ochranu původních živočiš-
ných druhů v divočině.

Velkorysý projekt za 16 milionů novozélandských 
dolarů zabírá téměř čtvrtinu ze 17 hektarů stávající 
zoologické zahrady a umožňuje návštěvníkům, 
aby se na jednom místě seznámili s rozmanitou 
novozélandskou flórou i faunou, ale i s kulturou 
původních obyvatel ostrovů.
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Kořenové čistírny odpadních 
vod (KČOV), jak se těmto uměle 
vybudovaným mokřadům říká, se 
stávají stále oblíbenějším a běžněj-
ším způsobem nakládání s od-
padními vodami. Není divu – jsou 
technologií doslova a do písmene 
přírodní. V krajině nepůsobí rušivě 
a poskytují útočiště rozmanitým 
živočišným druhům. Nejsou závislé 
na přívodu elektřiny, nezapáchají, 
nevyžadují speciální a na finance 
náročnou údržbu, pracují celoroč-
ně a fungují i při nepravidelné zátě-
ži. A oproti konvenčním systémům 
tak svým uživatelům zajišťují kro-
mě snížených nákladů na úpravu 
odpadní vody také soběstačnost. 

Zeleně na šedou a černou
Kořenové čistírny odpadních 

vod fungují na jednoduchém 

přírodním principu: Co jeden 
organismus vyloučí, je pro druhého 
potravou. Je možné v nich čistit jak 
šedou, tak i černou vodu.

Šedá voda je odpadní vodou 
z umyvadel, dřezů, myček na nádo-
bí, sprch a praček. Je proto dobré 
vyměnit běžná mýdla, čistidla, 

bělidla a rozpouštědla za ekologic-
ké prostředky, které fungují stejně 
dobře, cenově jsou srovnatelné 
s těmi běžnými a k tomu jsou 
biologicky rozložitelné a v jezírku 
poslouží jako hnojivo. 

Černá voda je vodou z toalety. 
V každém případě je nutné vodu 
předčistit od velkých tuhých částic, 
které by ucpaly podloží a bránily 
tím správné funkci čistírny. K tomu 
dobře poslouží septik nebo štěrbi-
nová nádrž nainstalovaná přímo 
před samotnou čistírnou. U černé 
vody je ideální odkalovací jímka 
v podobě tříkomorového septiku. 
U větších sídel je ovšem nezbytné 

úplné mechanické předčištění, kte-
ré zajišťují česle, lapák písku, lapák 
tuků a olejů a usazovací nádrž. 
Kořenové čistírny jsou navrhovány 
a dimenzovány především pro od-
straňování organických a nerozpuš-
těných látek a jako takové dosahují 
značné účinnosti. Vedle běžného 
čištění splaškových odpadních 
vod z domácností je lze použít 
i například k čištění odpadních vod 
vzniklých při výrobě papíru nebo 
potravinářské výrobě.

Svoboda v jednoduchosti
Nejsrozumitelnější návod na vy-

budování kořenové čistírny vody, 
ze kterého čerpá většina zdrojů, 
uvádí ve své knize Kompletní 
návod k vytvoření ekozahrady a ro-
dového statku Jaroslav Svoboda, 
český průkopník permakultury 

a ekozahradničení. Milovník pří-
rodních principů a jednoduchosti 
varuje před příliš přetechnizovaný-
mi řešeními, která bývají náchylná 
k poruchám a mají vyšší pořizovací 
náklady. Doporučuje vydat se 
cestou nejmenšího odporu. I tak 
se dají splnit všechny požadavky, 
které jsou pro výstavbu kořenové 
čistírny nezbytné. 

Kořenová čistírna odpadních 
vod je vlastně mělký rybníček, 
který se až po okraj vyplní štěrkem 
(nejlépe praným kačírkem) a osází 
se vhodně zvolenými bahenními 
rostlinami. Důležité je pochopitel-
ně umístění a velikost čistírny. Po-
zemek, na kterém má být kořenová 
čistírna vybudována, by neměl být 
ani příliš zastíněný ani bažinatý, ba 
naopak: Pokud je čistírna umístěna 
na plném slunci, rostliny vykazují 
maximální výkonnost. V ideálním 
případě leží čistírna na tak nízkém 
místě u domu, aby do ní voda 
tekla samospádem, ale natolik 
vysoko, aby z ní vyčištěná voda 
sama vytékala ven, a to i za cenu 
případných úprav okolního terénu. 
Z dlouhodobého hlediska je to 
rozumnější než používat čerpadlo, 
které představuje velkou počáteční 
investici a ještě vyžaduje údržbu.

Potřebná velikost čistírny je 
odvislá od počtu osob, jimž má 
sloužit. Lze ji přibližně určit, když 
počítáme s 5 metry čtverečními 

na jednoho člověka. Velkou výho-
dou kořenové čistírny je, že se dá 
začlenit do zahrady jako ozdobný 
prvek, a proto nikde „nezabírá“ 
místo.

Kořenová čistírna může mít 
jakýkoli tvar, ale nejběžnějším je 
obdélník, jehož celková šířka je 
polovinou jeho délky. Potřebná 
hloubka čistírny závisí na tom, 
jaké rostliny v ní plánujeme vysadit 
(různé druhy zakořeňují v různých 
hloubkách), obvykle to bývá okolo 
60 centimetrů. Vykopaný budoucí 
rybníček se vyloží kvalitní nepro-
pustnou fólií – nejlepší volbou pro 
tento účel je fólie polyolefínová 
o tloušťce alespoň 1 mm. Nádržku 
poté vyplníme štěrkem nebo výše 
zmíněným kačírkem, pokryjeme 
půdou nebo mulčem a osázíme.

Neobyčejné rákosí
Správný výběr vegetace je pro 

správné fungování kořenové čistír-
ny klíčové. Rostliny totiž vytvářejí 
podmínky pro rozvoj anaerobních 
bakterií tím, že dodávají kyslík 
do svých dutých kořenů, na kterých 
tyto bakterie, jejichž činnost je pro 
celý proces čištění odpadní vody 
nejdůležitější, přirozeně žijí. Právě 
ony rozkládají částice odpadu 
ve vodě na živiny, které pak bahen-
ní rostliny spotřebovávají. Kyslík 
přiváděný kořeny do vody je důle-
žitý pro odbourávání organického 
uhlíku i dusíku. Také odbourávání 

Umělé mokřady čím 
dál častěji vyrůstají 
u odlehlých venkovských 
obydlí, víkendových chat, 
ale i celých obcí, kde 
plní stejnou roli, jakou 
odpradávna v přírodě měly 
– čistí vodu.

Návrat ke kořenům
TECHNOLOGIE

fosforu je u kořenových čistíren 
jednodušší než u konvenčních 
(technologických), protože rost-
liny využívají fosfor k růstu svých 
nadzemních částí. Nejčastěji se 
používají rychle rostoucí druhy, 
které vytvářejí velké množství 
biomasy a mají schopnost ma-
ximálně využít dostupné živiny. 
K nepostradatelným vodočistivým 
druhům v kořenové čistírně patří 
orobinec, chras-
tice rákosovitá, 
skřípinec jezerní 
a kosatec žlutý. 
Běžně se používá 
i rákos obecný, 
zblochan vodní 
nebo sítina rozkladitá. 

jak to celé funguje?
Odpadní voda vstupuje do čis-

tírny a pomalu prochází celým 
jejím objemem. Během průtoku 
dochází k odstranění znečištění 
jak fyzikálními a chemickými pro-
cesy, tak biologicky. Hladina vody 
v čistírně se drží zhruba pět centi-
metrů pod povrchem štěrku, takže 
obavy, že by se čistírna mohla stát 
líhní nepříjemného bodavého 
hmyzu, jsou zbytečné. 

A kam s vodou, když je 
vyčištěna? S oficiálním povolením 
se odvádí do nějaké vodoteče, 
nebo se pro ni na vhodném místě 
vytvoří trativod a voda se vsakuje 
do půdy, kterou tím zavlažuje, 

takže k již zmíněným pozitivům 
kořenové čistírny můžeme přidat 
i dobrý pocit, že svou zahradu 
zaléváme vodou, kterou jsme již 
jednou použili, a ještě tak šetříme 
peníze za vodné a stočné. I když 
vodu k žádnému zavlažování 
nepoužíváme, je škoda ji nevyužít 
třeba k naplnění zahradního jezír-
ka, které zahradu zajímavě oživí 
a dodá jí osobitého ducha.

Kolik to stojí?
Každého připojeného obyvate-

le vyjde kořenová čistírna odpadu 
na 5 až 25 tisíc korun, v průměru je 
to deset tisíc korun. Její následný 
provoz a údržba nejsou nijak 
drahé, ušetří nám zhruba dvě 
třetiny výdajů, které bychom měli 
s konvenčním čisticím systémem. 
Protože stavba kořenové čistírny 
odpadních vod je stavbou vod-
ního díla, musí projít procesem 
stavebního povolování. O to je po-
třeba zažádat na odboru životního 
prostředí na stavebním úřadě, a je 
proto na místě sehnat si odbornou 
firmu nebo projektanta pro zpra-
cování projektové dokumentace. 
Je-li výstavba čistírny zahrnuta 
v projektu novostavby, schvalová-

ní proběhne v rámci stavebního 
řízení. Ke stavebnímu povolení je 
nutné pořídit si povolení na vy-
pouštění odpadních vod, pokud je 
vyčištěná voda odváděna do vodo-
teče – do řeky, potoka. V případě 
budování bezodtokového systému 
odpadních vod a kalů na vlastním 
pozemku by nemuselo být schvá-
lení vodohospodářským orgánem 
potřeba a stačilo by pouze doložit, 
nakolik je izolace proti únikům 
do podloží dostatečná. Stavbu je 
tedy každopádně důležité vždy 
konzultovat s územně příslušným 
vodoprávním úřadem a odborníky 
na danou problematiku.

Přece jenom trocha péče
I když zaběhlá kořenová 

čistírna nevyžaduje finanční 
náklady na údržbu, neznamená 
to, že není potřeba se o ni starat. 
Alespoň jednou ročně, na jaře, je 
nutné sklidit a zkompostovat staré 
výhonky trav. Rostlinám udělá 
rozhodně dobře, když se čističku 
jednou za měsíc úplně vypustíme. 
Tím rostlinám pomůžeme zakoře-
nit hlouběji. Pravidelně, dvakrát 
do roka, musíme nechat udělat 
rozbory, ve kterých se sledují tři 
závazné parametry, jež určuje naří-
zení vlády 229/2007 Sb. Účinnost 
KČOV vyhovuje uvedené právní 
normě. A konečně jednou za 7–15 
let je potřeba vyměnit štěrk v čistír-
ně, protože kořeny rostlin jej pro-
rostou a tím postupně znemožňují 

průchod vody. 
Kořenovou čis-

tírnu odpadních vod 
lze využívat celoroč-
ně a její účinnost je 
překvapivě dobrá 
i přesto, že v zimě 

rostliny nerostou – proces jen po-
maleji probíhá. Avšak nemáme-li 
pro ni přes zimu využití, je možné 
vybudovat čistírnu s přepíná-
ním na letní a zimní provoz, to 
znamená instalovat rozdělovací 
ventil mezi čistírnu a kanalizaci. 
Nejlepším řešením by byl rozdělo-
vací ventil trojcestný, ale protože 
ten zatím není běžně na trhu, po-
stačí přepojovací ohebná trubka. 
Na zimu se musí nepoužívaný 
nebo na letní provoz konstruo-
vaný venkovní systém vypustit, 
aby nezamrzl a nepopraskal. 
V čistírně konstruované z plas-
tové fólie na rybníčky a v jezírku 
zůstává voda i v zimě, ale potru-
bí, kterým se voda do čistírny 
přivádí, musí být prázdné.

ECHO

Je možné vybudovat čistírnu s přepínáním 
na letní a zimní provoz, to znamená instalovat 
rozdělovací ventil mezi čistírnu a kanalizaci.

V Čechách se KOŘENOVé ČISTíRNy stavějí přibližně 
od roku 1989, v krajině je jich již přes čtyři stovky. Některé jsou 
obecní, na mnohé z nich byly získány dotace z OPŽP. S odstupem 
času se dá zhodnotit, že všechny čistírny, u kterých není podstat-
ným způsobem překračována kapacita nebo zanedbána údržba, 
fungují i po dlouhých letech s velmi dobrými čisticími parametry.

 V každém případě je nutné vodu předčistit  
od velkých tuhých částic, které by ucpaly 
podloží a bránily tím správné funkci čistírny.

Světová banka nakupovala 
v České republice
Ministerstvo životního prostředí 
a Světová banka uzavřely doho-
du o prodeji dalších 2,6 milionu 
jednotek AAU. Uhlíkové kredity 
byly zakoupeny v zastoupení 
dvou uhlíkových fondů Světové 
banky, a to španělského fondu 
a italského fondu. Podle zástupců 
MŽP pomůže toto řešení České 
republice financovat energeticky 
účinné projekty, což umožní 
účastníkům uhlíkových fondů 
plnit své závazky v rámci Kjót-
ského protokolu o snížení emisí 
skleníkových plynů. Celkové 
množství AAU prodaných Českou 
republikou různým zemím činí 
90,1 milionu AAU.

Znečištěné ovzduší zabíjí 
Evropany
I když se kvalita životního pro-
středí v zemích Evropské unie 
zlepšuje, znečištěné ovzduší 
připraví ročně předčasně o život 
půl milionu Evropanů. Oznámila 
to ve své zprávě Evropská agen-
tura pro životní prostředí (EEA). 
Celkový objem látek znečišťujících 
prostředí v Evropské unii se podle 
EEA snižuje, nicméně v některých 
místech je jejich koncentrace neú-
nosně vysoká. Nadměrnému vlivu 
pozemního ozónu je podle zprávy 
vystaveno 95 procent obyvatel 
velkých evropských měst, na 80 až 
90 procent městského obyvatel-
stva působí vysoké koncentrace 
prachu. Obojí přímo souvisí se 
zvýšeným onemocněním plic 
a oběhové soustavy.

JapTech je za námi

Ministr Tomáš Chalupa zahájil 
dvoudenní seminář s názvem 
„Japonské čisté technologie“, 
který byl věnován představení 
japonských environmentálně 
prospěšných technologií a jejich 
uplatnění v podmínkách České 
republiky. Účastníci nejen z řad 
odborné veřejnosti měli možnost 
dozvědět se mnoho zajíma-
vých informací o praktických 
zkušenostech Japonska s inteli-
gentními sítěmi („smart grids“), 
s akumulací elektrické energie, 
s čistými uhelnými technologiemi, 
s využitím alternativních paliv pro 
teplárenství a v neposlední řadě 
i s elektromobily.

Seminář Japonské 
čisté technologie

PRAHA / Hotel Diplomat
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Jihočeský kraj 
Mánesova 3a   
371 03  České Budějovice
t: 386 351 995 

Jihomoravský kraj 
Kotlářská 51  
602 00  Brno
t: 541 217 090 

Karlovarský kraj 
Majakovského 707/29  
360 05  Karlovy Vary
t: 353 408 407 

Královéhradecký kraj 
ul. Třída ČSA 383  
500 03  Hradec Králové
t: 495 426 361 

Liberecký kraj 
Voroněžská 144  
460 01  Liberec 
t: 485 217 405 

Moravskoslezský kraj 
Českobratrská 7
702 00  Ostrava 2
t: 595 198 432  

Olomoucký kraj 
Wellnerova 7
779 00  Olomouc
t: 585 244 616 

Pardubický kraj 
Pernerova 168  
530 02  Pardubice  
t: 466 260 725 

Plzeňský kraj 
Kopeckého sady 11
306 32  Plzeň
t: 378 033 911 

Praha 
Olbrachtova 2006/9
140 00  Praha 4
t: 267 994 162 

Středočeský kraj 
Olbrachtova 2006/9
140 00  Praha 4
t: 267 994 366 

Ústecký kraj 
Dlouhá 1/12
400 01  Ústí nad Labem
t: 475 205 598
adresa platná  
od ledna 2012:
Mírové nám. 36, 
400 01 Ústí nad Labem

kraj Vysočina
Havlíčkova 111
586 02  Jihlava
t: 565 659 261 

Zlínský kraj 
Budova 51 – areál Svit  
760 01  Zlín
t: 577 222 762 

Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá zásadním způsobem na in-
vestice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Spolufinancuje především projek-
ty na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, 
nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání.

Přínos investic do životního prostředí není jenom v tom, že máme čistší vzduch nebo 
vodu a ušetříme množství energie, zelené investice také pomáhají překonat ekono-
mickou krizi. 

Eko-průmysl se v devadesátých letech stal jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících 
sektorů evropské ekonomiky a vytvořil více pracovních míst než automobilový nebo 
chemický průmysl. Za velmi nadějnou oblast pro zvýšení zaměstnanosti je pokládán 
sektor výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Hustá síť poradenských 
míst, erudovaní  projektoví 
manažeři,  férové  
hodnocení žádostí a rychlé  
vyplácení schválených 
dotací – to je kvalitní servis 
Státního fondu životního 
prostředí ČR všem žadate-
lům o dotace a realizátorům 
projektů v oblasti  
zlepšování životního 
prostředí. 

Státní fond životního prostředí ČR –  
investice do zlepšování životního prostředí

KOnTaKTY  
na JEDnOTLIVÁ  
KRaJSKÁ  
PRaCOVIŠTĚ


