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„Určitě nechci říci, že na každých 
deset tisíc obyvatel by mělo při-
padnout jedno ekocentrum,“ říká 
Martin Kubica, vedoucí Odboru 
projektů a příjmu žádostí 
Státního fondu životního 
prostředí ČR a věcný  
garant prioritní osy 7.  
STR. 10

Posláním Českého svazu ochránců přírody je pečovat o cenné přírodní lokality a vytvářet 
a udržovat v nich podmínky pro výskyt rostlin a živočichů. To platí i pro jeho chrudimskou 
pobočku. Jejím problémem však byl nedostatek technického zázemí. To se změnilo s pomo-
cí OPŽP. Záchranná stanice Pasíčka leží v malebné krajině Pardubického kraje. STRana 12

 Pomoc přišla 
 z Operačního programu 
 Životní prostředí 

Jednodušší čerpání z OPŽP
Zjednodušení administrace 
Operačního programu Životní 
prostředí, zefektivnění čerpá-
ní, obnovení certifikace i nová 
výzva pro veřejné budovy – to 
byla témata, která Ministerstvo 
životního prostředí předložilo 
loni v prosinci Monitorovacímu 
výboru Operačního programu 
Životní prostředí. STR. 2

Přijde nový regulátor? 
Evropská komise odmítá v rámci 
Operačního programu Život-
ní prostředí spolufinancovat 
některé z projektů na výstavbu 
a obnovu vodohospodářské 
infrastruktury. Aktuální otázkou 
současných dnů je požadavek 
Evropské komise na lepší regu-
laci vodohospodářského trhu 
v České republice. STR. 4

Zbrojnice jak malovaná
V České republi-
ce existují dvoje 
Větřkovice. 
Jedny byly cis-
terciáckými mni-
chy z Velehradu 

založeny v roce 1292 a jsou 
součástí města Kopřivnice. Dru-
hé leží taktéž v Moravskoslez-
ském kraji, ale u Opavy. V obou 
působí dobrovolní hasiči, ale ti 
opavští se mohou těšit z podpo-
ry Operačního programu Životní 
prostředí. STR. 15

O oxidu uhličitém
K zastavení dalšího růstu koncen-
trace oxidu uhličitého v atmosféře 
nad kritickou hodnotu by v příš-
tích desetiletích mohlo pomoci 
ukládání oxidu uhličitého do pod-
zemních horninových struktur. Je 
to však technologie poměrně nová 
a kontroverzní, jako taková má své 
přívržence i odpůrce. STR. 26

Harmonogram výzev
Ministerstvo životního prostředí 
ve spolupráci se Státním fondem 
životního prostředí České 
republiky zveřejnilo aktuální har-
monogram výzev plánovaných 
v letošním roce. Jejich kompletní 
seznam je uveden na poslední 
straně Priority. STR. 28

Evropská komise chce po České republice lepší regulaci vodohospodářského trhu v České republice.
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DanIel 
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„Kotlíkové“ dotace začínají
Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci  
s Moravskoslezským krajem 
vyhlásilo od 1. ledna 2012 
program na výměnu  
starých kotlů.

„Cílem tohoto společného dotačního 
programu je snížení znečištění ovzduší 
z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokál-
ních topenišť, kde lidé mnohdy topí ne-
kvalitními palivy nebo dokonce odpady,“ 
řekl ministr Tomáš Chalupa. 

„Současným pilotním programem 
si chceme ověřit, jestli bude o dotace 
mezi obyvateli Moravskoslezského kraje 
zájem. Osobně věřím, že zájem bude, 
ekologičtější způsob vytápění by totiž 
v regionu vedl ke snížení celkových emisí 
o desítky tun ročně a my jsme do budouc-
na připraveni objem dotací až zdesetiná-
sobit,“ dodal ministr Chalupa.

Lidé chtějí uhlí
Novinku Ministerstva ži-

votního prostředí okomentoval 
i náměstek hejtmana Moravsko- 
slezského kraje Miroslav Novák. 
„Je nám zřejmé, že ekologizace vytápění 
rodinných domů přechodem na jiný druh 
paliva, například plyn nebo vytápění 
elektřinou, v dnešní době neustále 
rostoucích životních nákladů není pro 
velkou část obyvatelstva kraje vůbec 
akceptovatelná,“ uvedl Novák. 
Podle něj je v jeho kraji uhlí jako 
palivo vnímáno stále jako tradič-
ní a bezpečný zdroj energie. 

Kraj chce nové kotle
Dotační program tak míří 

přesně k této části obyvatelstva 
a má být impulsem k výměně 
starých kotlů na nové automaty 
s mnohonásobně nižšími emise-
mi. „Pro obecnou představu: Lokální 
topeniště se na celkových krajských emisích 
prachu podílejí necelou jednou třetinou, 
přičemž toto celkové množství prachu je 
zhruba 7 000 tun,“ vysvětlil Novák.

V rámci „kotlíkové“ výzvy je 
ve společném programu „Na pod-
poru výměny stávajících ručně 
plněných kotlů na tuhá paliva 
za nové nízkoemisní automatické 
kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu 
v Moravskoslezském kraji“ k dis-
pozici 20 milionů korun. Podrob-
né podmínky tohoto programu 
jsou zveřejněny na webových 
stránkách Ministerstva životního 
prostředí, Státního fondu život-
ního prostředí České republiky 
a Moravskoslezského kraje.

Změny v příloze sedm
Nově byla aktualizována meto-
dika pro žadatele, která rozvádí 
podmínky přílohy č. 7  
Programového dokumentu 
Operačního programu Životní 
prostředí – Podmínky přija-
telnosti vodohospodářských 
projektů. Kompletně roze-
psanou pozměněnou meto-
diku naleznete na stránkách 
Ministerstva životního prostředí 
a Operačního programu Životní 
prostředí. Státní fond životní-
ho prostředí České republiky 
na svých stránkách zároveň 
uvádí aktualizovanou verzi 
implementačního dokumentu, 
která vychází z odsouhlasených 
změn Monitorovacího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí z loňského prosince. 

Slanec šéfem ČIŽP
Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa jmenoval 
do čela České inspekce životního 
prostředí Jana Slance. Funkce 
nebyla obsazena déle než rok, 
Slanec ji zastával již mezi lety 
2003–2007. „Měl by se kromě 
jiného věnovat důsledné a přís-
né kontrole a dozorové činnosti 
v agendě likvidace ekologických 
zátěží. V tuto chvíli zejména 
skládkám odpadů společnosti 
DIAMO v Ostravě, ale i v sever-
ních Čechách,“ uvedl ministr. 
Řízením inspekce byl po loň-
ských volbách pověřen náměs-
tek Milan Bukolský. V té době 
Slanec šéfoval Povodí Vltavy. 
Bukolský bude nyní jeho prvním 
náměstkem. 

Česko-saské Švýcarsko 
do UnESCO 

Zápis Čes-
ko-saského 
Švýcarska 
na seznam 
světového 
dědictví 

UNESCO je zase o něco blíže. 
Saská zemská vláda po letech 
odmítání změnila postoj a nyní 
návrh na zapsání podporuje. 
Z jednání pracovní skupiny 
pro zápis vyplynulo, že žádosti 
o uvedení na předběžný 
seznam by mohly být podány 
v příštím roce. Hejtman zem-
ského kraje Saské Švýcarsko 
a Krušné hory Michael Geisler 
na jednání potvrdil, že německá 
strana zahájila výběr lokalit. 
Projekt je prý nyní pozitivně 
vnímán nejen saskou vládou, 
ale i na federální úrovni.

ECHOMŽP zrychlí a zjednoduší čerpání dotací z OPŽP
Zjednodušení administrace 
Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP), 
zefektivnění čerpání, 
obnovení certifikace i nová 
výzva pro veřejné budovy –  
to byla témata, která 
Ministerstvo životního 
prostředí předložilo loni  
v prosinci Monitorovacímu 
výboru Operačního 
programu Životní prostředí. 

V rámci maximalizace snah 
o zrychlení čerpání prostřed-
ků Evropské unie a dohná-
ní zpoždění, které vzniklo 
v předchozích letech, vyhlásilo 
Ministerstvo životního prostředí 
harmonogram výzev pro rok 
2012 na celou zbývající alokaci 
finančních prostředků (po-
drobněji na straně 28) v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí. Po odsouhlasení 
členy Monitorovacího výboru 
OPŽP zahájilo konkrétní kroky 
k zjednodušení administrace 
prostředků OPŽP. Cílem je, aby 
pro všechny dosud nerozděle-
né prostředky byly vyhlášeny 
výzvy na příjem žádostí tak, aby 
v průběhu roku 2012 (nejpoz-
ději do prvního čtvrtletí 2013) 
byly alokovány prostředky 

na všechny konkrétní projekty 
u konkrétních žadatelů.

„Už rok před koncem programo-
vacího období tak najdou prostředky 
OPŽP své příjemce, kteří budou mít tři 
roky na to, aby realizaci svých projektů 
dokončili a požádali o proplacení. 
V dané chvíli je to maximum pro to, 
abychom eliminovali riziko nedočerpání 
evropských prostředků,“ uvedl první 
náměstek ministra životního 
prostředí Jakub Kulíšek.

Obnovení certifikace 
výdajů

Podle Kulíška došlo v oblasti 
certifikace výdajů Operačního 
programu Životní prostředí 
k několika pozitivním změnám. 
Ve čtvrtém čtvrtletí 2011 se 
zlepšila komunikace s Evrop-
skou komisí. Ze strany řídicího 
orgánu OPŽP došlo ke splnění 
většiny požadavků komise, 
které se týkaly provedení auditů 
zaměřených na kontrolu řídicích 
a kontrolních systémů, účetní 
závěrky nebo kontroly veřejných 
zakázek. Posledním požadavkem 
EK pro obnovení certifikace je 
právě probíhající vyjednávání 
hloubkové kontroly u vybraného 
vzorku projektů (92 projektů).

Ve vztahu k certifikačnímu 
procesu na národní úrovni obno-
vil certifikační orgán (Minister-
stvo financí ČR) v říjnu 2011 jak 

proplácení souhrnných žádostí, 
tak proces certifikace výdajů 
OPŽP na národní úrovni. Byla 
vyhlášena v pořadí již pátá certi-
fikace výdajů OPŽP. Aktuálně se 
certifikační proces nachází ve fázi 
kontroly uvedených podkladů. 
„Věříme, že po splnění posledních 

požadavků Evropské komise dostane cer-
tifikační proces výdajů OPŽP opět svůj 
pravidelný řád,“ vysvětlil Kulíšek.

Zateplování veřejných 
budov

Jinou důležitou změnou je 
snaha Ministerstva životního 

prostředí, která povede k zahá-
jení příjmu žádostí na zateplo-
vání veřejných budov. Předpo-
kládaný objem dotace bude  
2,5 miliardy korun. Do výzvy 
bude možné předložit projekto-
vé žádosti segmentu veřejných 
budov i projekty, které nebyly 

podpořeny v rámci dotačního 
programu Zelená úsporám. 
Výzva pro předkládání projektů 
realizace úspor energie (zatep-
lování) je plánována na únor 
a březen 2012. S ohledem 
na změnu příslušné směrnice, 
kterou Evropská komise upra-
vila, bude nutné u některých 
projektů přepracovat některé 
povinné přílohy.

Protipovodňová opatření
Ministerstvo životního 

prostředí bude také reagovat 
na podstatný nárůst žádostí 
o dotaci na realizaci projektů, 
které zlepšují povodňové služ-
by a preventivní protipovodňo-
vou ochranu nebo se zabývají 
zmenšováním povodňových 
průtoků systémem přírodě 
blízkých protipovodňových 
opatření. V rámci oblasti pod-
pory 1.3 – Omezování rizika 
povodní – bylo vyhlášeno pět 
výzev, přičemž tři z nich byly 
vyhlášeny v posledních dvou 
letech a s dalšími MŽP počítá 
do příštího roku. V současnosti 
je schváleno 165 žádostí s cel-
kovými náklady 1 457 642 378 
korun, dalších 169 žádostí s cel-
kovými náklady 1 198 384 887 
korun je ve stavu hodnocení 
(byly podány v rámci poslední, 
tj. XXVII. výzvy).

Vážení čtenáři, 
vyslyšte prosím aktuální 
výzvu: Máte-li chuť a zájem 
podělit se s ostatními čtenáři 

Priority 
o zkušenosti 
s Operačním 
programem 
Životní 
prostředí, 
neváhejte 
a spolupra-
cujte s redak-
cí. Stačí nám 

zaslat stručný 
popis vašich projektů, pár 
vět o zkušenostech s jejich 
realizací a fotografie. Zaslané 
informace a fotografie v maxi-
málním počtu tří obrázků pro 
jeden projekt můžete zasílat 
na adresu odboru komu-
nikace – priorita@sfzp.cz. 
Vaše příspěvky rádi využije-
me v dalších číslech Priority.
V aktuální Prioritě bych vás rád 
upozornil na velmi čerstvý text 
o regulaci vodohospodářského 
trhu v České republice. Mimo 
jiné v něm stojí: „Česká vodo-
hospodářská infrastruktura se 
potýká se špatným technickým 
stavem v důsledku nedostateč-
ných investic. To se týká zejmé-
na velkých aglomerací. Tento 
stav je příčinou vysokých ztrát 
zejména při dodávkách pitné 
vody, které přirozeně negativ-
ně ovlivňují celkově provozní 
náklady vodohospodářských 
společností.“
Dalším textem hodným pozor-
nosti je rozhovor s Martinem 
Kubicou, vedoucím Odboru 
projektů a přijmu žádostí Stát-
ního fondu životního prostředí 
ČR. Martin Kubica je věcným 
garantem prioritní osy sedm, 
i proto se v rozhovoru vyja-
dřuje k zřejmě úplně poslední 
výzvě v této ose. Zároveň 
shrnuje dosavadní přínos osy 
sedm pro environmentální 
výchovu, osvětu a vzdělávání. 
Na závěr mi dovolte krátkou 
citaci ze Zprávy o životním pro-
středí 2010. Například konsta-
tuje, že v Praze, Brně a Ostravě 
žije v lokalitách, ve kterých 
jsou přesahovány hygienické 
limity pro hluk, přibližně deset 
procent všech obyvatel. Avšak 
jak se uvádí ve zprávě Minis-
terstva životního prostředí, 
i tento problém bude řešen, 
a to nejen legislativně, ale 
i prakticky – prostřednictvím 
projektů realizovaných v rámci 
OP Životní prostředí.

V4, Bulharsko a Rumunsko jednalo 
o evropských dotacích
Koncem loňského roku  
se v Praze setkali zástupci 
zemí V4, Bulharska  
a Rumunska, aby projednali 
své zkušenosti s čerpáním 
fondů EU i legislativní 
návrhy Komise pro budoucí 
rozpočet EU a kohezní 
politiku. 

Všechny delegace během 
jednání potvrdily, že zacho-
vání silné kohezní politiky 
zaměřené na snížení hospodář-
ských a sociálních rozdílů mezi 
členskými státy a regiony je 
jejich hlavní prioritou. „Panuje 
mezi námi jasná shoda, že výdaje 
budoucí kohezní politiky musejí 
být primárně určeny konkrétními 
regionálními potřebami jednotlivých 

členských států,“ řekl I. náměstek 
ministra životního prostředí 
Jakub Kulíšek.

Jednodušší  
implementace

V rámci setkání se usku-
tečnila rovněž výměna zkuše-
ností s čerpáním evropských 
prostředků v rámci stávajícího 
programového období. Zá-
stupci všech zemí se shodli, že 
je třeba zásadně zjednodušit 
implementační mechanismy 
v rámci kohezní politiky. 
Zároveň však zdůraznili, že 
nové návrhy Komise patr-
ně povedou spíše k nárůstu 
administrativní zátěže v bu-
doucím programovém období, 
a je tudíž nutné o jejich znění 
s Komisí dále jednat.

Bridgeprojects
Zúčastněné země se rovněž 

přihlásily ke konceptu takzvané-
ho bridgeprojects čili projektů, 
jejichž náročnost neumožní 
jejich realizaci v rámci stáva-
jícího programového období 
a které by bylo možné finalizovat 
v rámci budoucího programo-
vého období. Delegace hodlají 
v tomto smyslu vyzvat Komisi, 
aby stanovila jasná pravidla pro 
tento druh projektů.

Společný postup
Jednající také potvrdili, že si 

jejich státy i nadále budou vymě-
ňovat pozice v jednáních k jed-
notlivým návrhům Komise tak, 
aby výsledná podoba budoucího 
programového období skutečně 
odrážela jejich reálné potřeby.
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aktuální otázkou současných dnů je 
požadavek Evropské komise na lepší 
regulaci vodohospodářského trhu 
v České republice. Evropská komise 
odmítá spolufinancovat v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
některé z projektů na výstavbu a obnovu 
vodohospodářské infrastruktury. 

Česká republika se při vstupu do Evropské 
unie zavázala ke zlepšení vodohospodářské 
infrastruktury, a to hlavně v oblasti čištění od-
padních vod. Pro splnění požadavků evropské 
legislativy bylo vyjednáno přechodné období 
do konce roku 2010 a ze strany Evropské unie 
byla přislíbena finanční pomoc na investice 
do potřebné infrastruktury.

Problematické vyjednávání
Vyjednávání o poskytnutí finančních pro-

středků z unijních zdrojů do oblasti vodohos-
podářské infrastruktury bylo problematické, 
neboť Evropská komise opakovaně od roku 
2004 kritizovala současnou tuzemskou regulaci 
vodárenství, především netransparentní procesy 
uzavírání dlouholetých provozních smluv. Pou-
kazovala na absenci základních prvků (zajištění 
standardů kvality) v uzavíraných smlouvách. 
Samostatnými předměty kritiky byly i tvorba 
ceny, způsob vyčíslení přiměřeného zisku a ne-
dostatečná tvorba finančních zdrojů nutná pro 
obnovu infrastruktury.

Ve druhé polovině roku 2007, pod hrozbou 
neschválení Operačního programu Životní 
prostředí, bylo Ministerstvo životního prostře-
dí na základě mandátu vlády ČR donuceno 
zahájit řešení všech výše uvedených oblastí. 
Podmínky přijatelnosti vodohospodářských 
projektů v rámci Operačního programu Životní 
prostředí byly nastavovány na základě veřejné 
diskuze včetně meziresortního připomínkového 
řízení. Tak byla jako součást Implementačního 
dokumentu Operačního programu Životního 
prostředí schválena vládou ČR příloha č. 7. 
V jejím rámci byla vytvořena celá sada finanč-
ních nástrojů, metodických příruček a doporu-
čení umožňujících řešení jednotlivých oblastí 
dotačního prostředí operačního programu. 
Přitom tyto finanční nástroje plně respektují 
principy dohody mezi Českou republikou a Ev-
ropskou komisí. Jejich zpracování bylo ostatně 
s Evropskou komisí průběžně konzultováno.

Provozní smlouvy
V současné době působí na českém trhu 

v oboru vodárenství několik soukromých 
investorů, kteří provozují vodohospodářskou 
infrastrukturu na bázi provozního modelu, 
podle něhož je vztah soukromých investorů 
s municipalitami upraven takzvanou provozní 
smlouvou. Vlastník infrastruktury pronajímá 
aktiva soukromému partnerovi, který zajišťuje 
provoz a výjimečně i opravy a rozvoj síťových 
aktiv. Nejrozšířenější variantou (zhruba 67 pro-

cent) provozního modelu je oddílný model pro-
vozování, přičemž vztah vlastníka a provozova-
tele upravuje smlouva o nájmu a provozování. 
Druhou nejpoužívanější variantou je smíšený 
model, který pokrývá přibližně 18 procent trhu. 
V tomto případě je infrastruktura vlastněna 
i provozována jedním subjektem (s možnou 
participací soukromého kapitálu). V menší míře 
se na českém trhu uplatňuje model vlastnic-
ký, podle kterého je vlastník infrastruktury 
stoprocentním majitelem provozní společnosti, 
infrastruktury, kterou také přímo provozuje.

Stav infrastruktury
V roce 2009 bylo vodovodní sítí zásobováno 

více než 93 procent obyvatelstva ČR, avšak jen 
necelých 82 procent obyvatel bylo napojeno 
na kanalizaci, přičemž v některých krajích 
ČR tento podíl nedosahuje ani 70 procent. 
Vodohospodářská infrastruktura se potýká se 
špatným technickým stavem v důsledku nedo-
statečných investic. To se týká zejména velkých 
aglomerací. Tento stav je příčinou vysokých 
ztrát zejména při dodávkách pitné vody, které 
přirozeně negativně ovlivňují v celku provozní 
náklady vodohospodářských společností.

Současné nastavení regulace trhu vodohos-
podářských služeb nepodporuje odbourávání 
této nehospodárnosti. Provozním společnostem 
jsou totiž uznávány veškeré náklady spojené 
s provozem infrastruktury. Navíc je zisk těchto 
společností kalkulován přirážkou k těmto 
nákladům, a tak jsou společnosti motivová-
ny spíše k vyšším výdajům, než k úsporným 
opatřením.

Legislativa a výkon státní správy
Legislativa v oblasti vodárenství je značně 

rozsáhlá, nicméně lze definovat dvě základní 
normy, které zásadně ovlivňují podnikání v ob-
lasti vodovodů a kanalizací. Jsou jimi zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), a zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích).

Spolu s těmito hlavními zákony existuje 
velké množství vyhlášek, které regulují speci-
fické požadavky na provozovatele infrastruk-
tury a dodavatele vody. Důležitým zákonem 
z hlediska regulace je zákon č. 526/1990 Sb., 
o cenách, který definuje vodovodní a kanalizač-
ní služby jako předmět cenové regulace věcným 
usměrňováním. Věcné usměrňování cen má 
za cíl kontrolu uznatelných nákladů (včetně 
zisku) provozovatelů vodohospodářských sítí.

Působnost ústředního správního orgánu 
na úseku vodního hospodářství je sdílena mezi 
pěti ministerstvy. Nejdůležitějšími z nich jsou 
resorty zemědělství a životního prostředí. Jejich 
kompetence jsou vymezeny tak, že Ministerstvo 
zemědělství má především pravomoci výkonné, 
poskytuje však i podporu rozvoje infrastruk-
tury, zejména vodohospodářské. Ministerstvo 
životního prostředí má pak převážně kontrolní 

funkce, přičemž v důležitých otázkách (napří-
klad evropské fondy) obě zmíněná ministerstva 
spolupracují.

Ministerstvo financí pak reguluje oblast 
cen, ve které pomocí věcně usměrňovaných 
cen vykonává cenovou kontrolu nad vodným 
a stočným – cenami pitné vody a jejího vypouš-
tění. Ministerstvo financí ve svém věstníku 
uveřejňuje postup kalkulace ceny, který obsahu-
je oprávněné náklady a přiměřený zisk. Detailní 
vymezení nákladů a zisku (zejména přesné výše 
zisku či maximálních uznatelných nákladů) 
však ministerstvo neprovádí, a to z důvodu 
absence kontrolních mechanismů i potřebného 
technického know-how oboru.

Do působnosti Ministerstva zdravotnictví 
spadají hygienické stanice a kontrola kvality 
vody. Ministerstvo obrany vykonává působnost 
ústředního vodoprávního úřadu ve věcech, 
v nichž je založena působnost újezdních úřadů.

Z uvedeného vyplývá, že státní správa v ob-
lasti vodního hospodářství je značně roztříště-
ná, což velmi ztěžuje efektivní státní správu nad 
tímto strategicky důležitým odvětvím. Chybí 
jasné oddělení regulatorních, kontrolních a po-

Nový regulátor vodohospodářského trhu v ČR je nezbytný
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litických kompetencí 
– ne vždy je kontrola 
zákonem určených 
orgánů účinná. Některé 
oblasti podnikání 
zůstávají bez potřebné 
regulace (například 
kvalita dodávek pitné 
vody či jiné aspekty 
provozních smluv) 
a v neposlední řadě 
chybí orgán, který by 
zastřešoval a řídil státní 
strategii celého sektoru.

Nová regulační 
instituce 

Podmínky provoz-
ních smluv a nedosta-
tečná regulace byly 
předmětem kritiky ze 
strany orgánů Evropské 
komise. Původní stano-
visko komise k mož-
nosti spolufinancování 
vodohospodářských 
projektů z Operační-
ho programu Životní 
prostředí, s ohledem 
na dlouhodobě 
neuspokojivou situaci 
v českém vodárenství 
v oblasti provozních 
vztahů se soukromými 
operátory, bylo proto 
velmi tvrdé a vyžado-
valo zkrácení provoz-
ních smluv dotčených 
spolufinancováním 
z operačního programu 

do roku 2013. Alternativním požadavkem bylo 
vyčlenit alokaci určenou na financování této 
problematiky do jiných oblastí životního pro-
středí. Je proto zřejmé, že současný regulační 
model vyžaduje zásadní změny.

Závěrečná zpráva DG REGIO z června 
2009, jejímž předmětem bylo zejména posuzo-
vání českých návrhů spojených se zaváděním 
„vodohospodářské smlouvy“ jako součásti 
Operačního programu Životní prostředí a otá-
zek týkajících se provozních smluv s vazbou 
na projekty Fondu soudržnosti 2004, obsahuje 
doporučení mimořádné důležitosti. A to znělo, 
že česká vláda by měla naléhavě zvážit zavedení 
nezbytných změn právního rámce potřebných 
pro zřízení jediného nezávislého regulátora 
pro český vodohospodářský trh. Regulátora 
podobného těm, kteří existují v energetickém 
či telekomunikačním sektoru. Podle Evropské 
komise bylo zřízení nezávislého vodohospo-
dářského regulátora nezbytné pro vytvoření 
patřičného regulačního rámce pro celý vodo-
hospodářský sektor, neboť vodohospodářské 
kompetence jsou rozděleny mezi příliš mnoho 
úřadů. DG REGIO proto doporučilo, aby byly 

veškeré nezbytné kroky pro zřízení nezávis-
lého vodohospodářského regulátora v České 
republice zapracovány do akčního plánu, který 
by byl českými orgány předložen DG REGIO 
do poloviny roku 2010.

Zpráva DG REGIO zároveň požadova-
la, aby bylo možné stanovit vodné a stočné 
na ekonomickém základě umožňujícím pokrytí 
nákladů. Proto je zapotřebí, aby byl k dispozici 
nástroj, s jehož pomocí lze během určitého ob-
dobí, na základě určitých předpokladů a s po-
užitím dat poskytnutých vlastníky a provozo-
vateli majetku určit tarify. Podpora výpočtu 
tarifů je konkrétním cílem nástroje, finančního 
modelu, který je založen na účinnosti a nasta-
vení nájmu takovým způsobem, aby byla za-
jištěna jak obnova veškerého infrastrukturního 
majetku na konci jeho ekonomické životnosti, 
tak i přiměřený zisk provozovatele. Ve zprávě 
se také uvádí, že by bylo mnohem snadnější 
a spravedlivější použít model, a potažmo také 
právní předpisy, na všechny smlouvy a všechny 
provozovatele v daném sektoru, a nikoliv pouze 
na ty, kterých se dotkne financování unijními 
granty. Zpráva doporučila, aby byly výše uvede-
né otázky naléhavě řešeny, a to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že několik subjektů již finanční 
model používá.

Práce na nápravě
Ministerstvo životního prostředí disponuje 

studií vypracovanou společností Arthur D. 
Little, která se stejně jako zpráva DG REGIO 
zmiňuje o návrhu regulačního modelu pro ČR 
včetně analýzy dopadu.

Dne 29. 6. 2011 se v Bruselu k problema-
tice Operačního programu Životní prostředí 
uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva 
životního prostředí se zástupci Evropské 
komise. Z tohoto jednání byl pořízen zápis, 
ve kterém DG REGIO v souvislosti s budou-
cím programovacím obdobím zdůraznilo, že 
vodohospodářská dohoda (příloha č. 7 OPŽP) 
je vnímána jako první krok k harmonizaci 
vodárenského trhu v České republice s cílem 
zavést do smluvních vztahů řadu důležitých zá-
sad, jako jsou přiměřená délka trvání smlouvy, 
vyvážené nastavení tarifů, výkonová kritéria, 
monitoring a sankce a zásady přiměřeného 
nájemného umožňující výměnu infrastruktur 
na konci jejich životnosti. Tento aspekt je velmi 
důležitý s ohledem na jednání v následujícím 
programovém období. A nejen ten. EK rovněž 
na jednání uvedla, že zřízení nezávislé regulač-
ní instituce bude nezbytnou podmínkou pro 
získání dotací do vodárenství v programovacím 
období 2014–2020. Návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady pro příští programovací 
období zahrnuje – jako kondicionalitu v oblasti 
vodního hospodářství – existenci politiky pro 
stanovení poplatků za vodu, která vhodným 
způsobem podněcuje uživatele k efektivnímu 
využívání vodních zdrojů.

Ze zpracované „Analýzy problémů a potřeb 
v oblasti životního prostředí po roce 2013“ vy-

plynul návrh priorit, u nichž Ministerstvo život-
ního prostředí uvažuje v dalším programovacím 
období (2014–2020) s přidělením finančních 
prostředků. V oblasti vodního hospodářství 
je to priorita zaměřená na zlepšování kvality 
vody a šetrné hospodaření s vodou. Priorita se 
týká zejména způsobů nakládání s odpadními 
vodami (čištění, napojení na kanalizaci) a také 
postupů při snižování spotřeby vody.

Jaký bude regulátor?
Regulátor je specializovaná instituce, která 

je odpovědná za usměrňování a dohled nad 
regulovaným trhem s kompetencemi cenových 
rozhodnutí, za udělování a odejímání licencí, 
za stanovování kvalitativních parametrů posky-
tovaných služeb a za řešení sporů mezi subjekty 
na trhu. Navrhovaný regulační model výrazně 
změní stávající praxi věcně usměrňovaných cen 
a zároveň představuje jistou centralizaci správy 
nad oblastí výroby, distribuce a čištění vody 
v České republice.

Navrhovaný model regulace by měl zlepšit 
regulační prostředí vodohospodářského sekto-
ru zavedením závazné metodiky regulace, která 
bude platná na předem stanovené období. 
Stanovení ceny za vodohospodářské služby 
by také bylo odděleno od politického vlivu, 
který má v současnosti neblahý vliv na investice 
do zastaralé infrastruktury. Nový model by měl 
rovněž zabezpečit dlouhodobou udržitelnost 
vodohospodářské infrastruktury a tím i po-
stupné snižování potřeby dotačních prostředků 
z veřejného sektoru.

Zavedení regulačního reportingu, který by 
byl vyžadován zvláštní vyhláškou, by navíc 
zprůhlednil a zefektivnil výpočet regulované 
ceny (výnosů). Informační povinnost subjektů 
trhu spolu s definovanými standardy kvality 
(v podobě vyhlášky úřadu) by zajistila i potřeb-
nou kontrolu a standardizaci provozu vodohos-
podářské infrastruktury.

Shrnutí
Zavedení nové regulační instituce není tím, co 

bychom chtěli rádi podporovat, protože dochází 
k nárůstu byrokracie a zvyšování počtu státních 
úředníků. V danou chvíli však máme na vý-
běr mezi dvěma způsoby řešení: Nesouhlasit 
s podmínkami navrhovanými Evropskou komisí 
a nepokračovat v zavádění hlubší regulace vo-
dohospodářského trhu, nebo se přidat na stranu 
Evropské komise a zahájit urychlené kroky 
k zahájení činnosti regulační instituce. Nesou-
hlas s EK však může vyústit v to, že pro dotační 
období 2014–2020 nebude možné pro oblast 
vodohospodářství získat žádné dotační prostřed-
ky. Takto alespoň Evropská komise definuje svou 
aktuální pozici. Bude zapotřebí ještě mnoho 
jednání a zástupci MŽP se pokusí vyjednat s EK 
co nejvýhodnější podmínky pro ČR. Manévro-
vací prostor se však jeví jako minimální.

RaDek lInTymeR
ředitel Odboru fondů eU ministerstva životního prostředí
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Posláním Českého svazu 
ochránců přírody je pečovat 
o cenné přírodní lokality a vy-
tvářet a udržovat v nich ideální 
podmínky pro výskyt rostlin a ži-
vočichů. To samozřejmě platí i pro 
chrudimskou pobočku svazu, kte-
ré je Josef Cach členem. Dlouhole-
tým problémem pobočky však byl 
nedostatek technického zázemí. 

„Pociťovali jsme čím dál větší potřebu 
získat objekt, kde bychom pro naši činnost 
vytvořili zázemí. Potřebovali jsme připra-
vovat materiály pro terénní činnost, jako 
jsou sloupy, tabule nebo třeba hnízdní pod-
ložky, ale potřebovali jsme také skladovat 
materiál a techniku,“ vzpomíná Cach. 

A tak vznikla Záchranná sta-
nice Pasíčka, která leží v malebné 
krajině Pardubického kraje. Sta-
nice byla zbudována rekonstrukcí 
deset let opuštěného domu na Pa-
síčkách u Boru u Skutče. „Musím 
říci, že se stanice osvědčila. V minulosti 
se na nás obracelo čím dál více lidí, kteří 

nalezli poraněná zvířata nebo opuštěná 
mláďata, chtěli je dát k nám, ale to nešlo, 
protože těch několik malých provizorních 
voliér na pronajatém pozemku nestačilo. 

Vybudováním záchranné stanice tyhle 
problémy odpadly,“ říká Cach. 

Záchranná stanice je na samo-
tě, takže nikoho neruší, nachází se 
ve středu území, které chrudim-
ská organizace pokrývá v rámci 
Národní sítě záchranných stanic. 
„A také jsme na hranici přírodní rezervace 
Toulovcovy Maštale a přírodního parku 
Údolí Krounky a Novohradky, kde naše 
organizace v oblasti ochrany biodiverzity 
vyvíjí nejvíce aktivit,“ vysvětluje Cach.

Konečně ve svém
Opuštěné hospodářské stavení 

svaz zakoupil v roce 1999 a násled-
ně jej upravil tak, aby bylo možné 
objekt alespoň provizorně využívat 
pro vlastní činnost. O tři roky 
později svaz svépomocí vystavěl 
několik voliér a výběhů. Poté se ak-
tivisté pustili do plánování výstavby 
areálu stanice. „Měli jsme poměrně jasno, 
co od stanice očekáváme, jak a čemu by měla 
sloužit. Pochopitelně největším problémem 

byly finanční prostředky, a to i přesto, že jsme 
byli odhodláni postavit si areál sami,“ při-
bližuje tehdejší situaci Josef Cach. 

Plány stanice vycházely ze 
zkušeností jiných stanic a dalších 
podobných zařízení, které členové 
svazu pilně navštěvovali. Když 
dospěli k názoru, že již vědí, jak 
na to, zpracovali projektovou 
dokumentaci areálu, kterému dali 
název „Stanice ochrany přírody Pa-
síčka“. Sloužit měl ke třem účelům 
– k léčbě a rehabilitaci poraněných 
volně žijících zvířat, k poskytování 
ekovýchovné činnost a k vytváření 
technického zázemí pro zajišťování 
praktické ochrany přírody v terénu.

„Získat sponzory na takovou věc 
a přesvědčit je, aby investovali do našeho 
záměru, bylo opravdu náročné,“ vzpomí-
ná Cach, ale dodává, že se členům 
svazu nakonec povedlo hlavně 
svépomocí vybudovat hlavní část 
areálu, kterou v listopadu 2004 
uvedli do provozu. 

Výsledkem svépomoci byl 
funkční prostor rozdělený na dvě 
části. Jednou byla část léčebná, 
kterou tvořilo několik komplexů 
komorových a rozletových voliér 

Kyrill stanici poničil, pomohl jí OP Životní prostředí
Josef Cach prý zdědil lásku 
k přírodě po svém tatínkovi. 
nestačilo mu však přírodu 
mít jen rád, chtěl se dle 
svých slov i aktivně podílet 
na její ochraně. Odmala 
byl členem nejrůznějších 
kroužků ochránců přírody 
a svým koníčkem se zabýval 
víc a víc. Po vojně si založil 
živnost pro praktickou 
činnost v oblasti ochrany 
přírody, zažádal o dotace 
a pod záštitou Českého 
svazu ochránců přírody 
vybudoval čtvrtou největší 
záchrannou stanici rostlin 
a živočichů v naší zemi. 

pro ptáky a savce, voliéry pro vod-
ní ptáky a vodní plocha pro rehabi-
litaci vodních ptáků. Druhou část 
tvořila expozice s voliérami a kotci, 
v nichž bylo umístěno několik 
trvale postižených živočichů. 

Netrvalo dlouho a ke dvěma 
částem pro živočichy přibyla část 
pro lidi. Členové svazu přestavěli 
hospodářské stavení na ekocent-
rum, jehož součástí byly i prostory 
poskytující zázemí pro základní 
chod stanice. „Víceméně jsme ten pů-
vodní dům zbourali a postavili nový,“ říká 
Josef Cach. Upozorňuje na to, že 
to byl významný okamžik stanice, 
protože v nové podobě již splňo-
vala podmínky členství v Národní 
síti záchranných stanic. Jenomže 
zdaleka nebylo vyhráno.

OPŽP zasahuje
V roce 2008 se areálem stanice 

prohnal orkán Kyrill. Poškodil 
střechy, výběhy savců odnesl 
do lesa a střechy komplexů léčeb-
ných komorových voliér posadil 
na vedlejší budovy. „Co bylo možné, 
opravili jsme. Zbytek podlehl demolici,“ 
vzpomíná Cach. Podle něj již 
nebylo v silách členů dát znovu 
stanici svépomocí do pořádku. 
„Chyběly nám zejména prostředky, a tak 
jsme se obrátili o pomoc k Operačnímu 
programu Životní prostředí,“ vysvětluje. 

Členové svazu si nechali 
vypracovat projekt a ve spolupráci 
s pražskou společností Allowance, 
které zadali zpracování žádosti 
v rámci operačního programu, za-

žádali u Státního fondu životního 
prostředí ČR o dotace. Netrvalo 
dlouho a byli vyrozuměni o úspě-
chu svého projektu.

„Žádost jsme měli zpracovanou velmi 
precizně, zároveň jsme komunikovali 
s fondem, aby nám nic neuteklo, aby všechno 
běželo, jak má,“ říká Cach. Přesto ne 
vše bylo podle něj tak růžové, jak 
to s odstupem času vypadá. Proces 
žádání o podporu mu připadal 
poměrně náročný a také sehnat 
deset procent z potřebné finanční 
částky, kterou se spolek na realizaci 

projektu musel podílet, nebylo 
podle něj nijak jednoduché. 

Po přiznání dotace zbývalo 
vypsat výběrové řízení a začít sta-
vět. O vlastní realizaci projektu se 
postarala místní firma. S její prací 
byl svaz spokojen. „Její pracovníci byli 
opravdu šikovní. Samozřejmě, že za dobu 
od přiznání podpory došlo k mnohým zpož-
děním v projektu, která měla za následek 
i vyšší ceny stavebních prací, ale zvládli jsme 
to. Místní firma nám vycházela maximálně 
vstříc,“ říká Cach. 

Nikde nic nehnije
V současném, zhruba pěti-

hektarovém areálu Záchranné 
stanice a ekocentra Pasíčka stojí 
díky prostředkům z Operačního 
programu Životní prostředí nové 
voliéry, které doplnily nebo nahra-
dily původní stavby. Vyrostlo tam 
i několik léčebných komorových 
voliér, dvě rozletové voliéry, velká 
expoziční voliéra, voliéra pro čápy 
a voliéra pro drobné ptactvo a malé 
savce. Dlažba nahradila původní 
prašný štěrk na cestách. Upravena 
byla i příjezdová cesta do areá-

lu, zrekonstruovalo se oplocení 
stanice, provedly se rozvody vody, 
elektřiny i dešťové kanalizace. 

Současná podoba stanice je 
podle Josefa Cacha neporovna-
telně modernější než dříve. „Je to 
o něčem jiném než předtím. Původní voliéry 
jsme kdysi dělali z materiálů, které jsme 
sehnali přes sponzory, takže výsledná kva-
lita nebyla zrovna ideální. Díky dotacím 
z operačního programu jsme voliéry mohli 
nechat udělat přímo na míru a z pořádného 
materiálu, aby byly víceméně bezúdržbové, 
abychom se nemuseli starat o to, že nám 

někde něco hnije. Co se třeba hodně povedlo, 
je obří rozletová voliéra, kterou jsme 
postavili z recyklovaného plastu a ze svařené 
zinkované konstrukce. Jednak je bezúdržbo-
vá, jednak je skvělá na rozlétávání velkých 
ptáků, jako jsou třeba čápi.“ 

V rámci projektu byl zabezpe-
čen i potřebný materiál pro provoz 
stanice a nutné technické vybavení 
vlastního objektu tak, aby stanice 
mohla naplňovat svá poslání. 
K pořízené výbavě patří i malo-
traktor s příslušenstvím na údržbu 
areálu, motorový člun pro odchyt 
vodních ptáků, kotce v jednotkách 
intenzivní péče, vestavěný mra-
zicí box, počítačové vybavení, 
transportní vleky za automobil, 
odchytové vybavení i vybavení pro 
transport a léčbu zvířat. 

Realizací projektu došlo k téměř 
celkové dostavbě hlavních objektů 
areálu záchranné stanice na Pa-
síčkách a tím v ní byly vytvořeny 
profesionální podmínky pro péči 
o poraněná a oslabená volně žijící 
zvířata s možností rehabilitace a ná-
sledného navracení zpět k plnohod-
notnému životu v přírodě. 

Celkové náklady:  19 819 649 Kč
Celkové uznatelné náklady:  19 477 999 Kč
Celková výše podpory:  16 556 299 Kč

NáRODNí Síť ZáCHRANNýCH STANIC
Národní síť záchranných stanic sdružuje subjekty pečující o zraněné 
nebo jinak handicapované volně žijící živočichy. Jejich cílem je zajistit 
pomoc takovýmto živočichům a umožnit jejich plnohodnotný návrat 
do přírody. Stanice sdružené v Národní síti záchranných stanic jsou 
dvojího typu: členské a přidružené. Členské stanice vykonávají svojí 
činnost na určitém území, avšak minimálně na území 3 obcí s rozší-
řenou působností. Území jednotlivých členských stanic se vzájemně 
nepřekrývají, navazují na sebe a území všech stanic dohromady pokrývá 
celou Českou republiku. Na svěřeném území stanice ručí (na základě 
dlouhodobé smlouvy mezi stanicí a ÚVR ČSOP) za poskytnutí odborné 
péče všem nalezeným handicapovaným živočichům volně žijících druhů 
obratlovců s výjimkou jelena, losa a medvěda. Záchranné stanice spolu-
pracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, Státní veterinární správou, Českou inspekcí život-
ního prostředí a dalšími. K lepšímu pokrytí svěřeného území mohou sta-
nice na tomto území zřizovat sběrné stanice či uzavírat smlouvy s jinými 
subjekty. Přidružené stanice nemají vlastní svěřené území v rámci ná-
rodní sítě, smluvně jsou vázány na některou z členských stanic národní 
sítě. Jejich povinnosti vyplývají ze smlouvy, většinou se týkají zajištění 
péče, určité specifické oblasti nebo určité skupiny živočichů.

„V minulosti se na nás obracelo čím dál více 
lidí, kteří nalezli poraněná zvířata nebo 
opuštěná mláďata, chtěli je dát k nám, ale to 
nešlo, protože těch několik malých provizorních 
voliér na pronajatém pozemku nestačilo. 
Vybudováním záchranné stanice tyhle 
problémy odpadly,“ říká Josef Cach.

Když měli za to, že vědí, jak na to, zpracovali 
projektovou dokumentaci areálu, kterému dali 
název „Stanice ochrany přírody Pasíčka“. Sloužit měl 
ke třem účelům – léčbě a rehabilitaci poraněných 
volně žijících zvířat, poskytování ekovýchovné činnost 
a vytváření technického zázemí pro zajišťování 
praktické ochrany přírody v terénu.
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Bez poplatku
Dálniční úsek 
mezi Ostra-
vou, Rudnou 
a Bohu-
mínem by 
v následu-
jících třech 
letech mohl 
být pro řidiče 
osvobozen 
od placení 
dálničních 

poplatků. Pilotní projekt 
dohody mezi ministerstvy 
životního prostředí a dopravy 
posvětila v Karviné pracovní 
skupina pro řešení špatné 
kvality ovzduší v Moravsko-
slezském kraji.

„S Ministerstvem dopravy se 
nám podařilo dohodnout se 
na pilotním projektu osvo-
bození dálnice D1 v úseku 
Ostrava, Rudná až Bohumín 
a silnice 1. třídy v úseku Os-
trava, Hrabová – průmyslová 
zóna až Frýdek-Místek od dál-
ničních poplatků. Díky němu 
bude doprava odvedena 
z center moravskoslezských 
měst, a zlepší se tak kvalita 
ovzduší v této oblasti,“ uvedl 
ministr Tomáš Chalupa.

„Spolupráci v této oblasti 
mezi Ministerstvem dopravy 
a Ministerstvem životního 
prostředí považuji za logic-
kou a jsem velmi rád, že jsme 
s panem ministrem Chalupou 
našli řešení, které může jed-
noznačně přispět k čistšímu 
ovzduší ve městech zasaže-
ných zvýšenou smogovou si-
tuací,“ dodal ministr dopravy 
Pavel Dobeš.

Při výběru konkrétních úseků 
hrála roli zejména kvalita 
ovzduší v dané lokalitě, kon-
krétně koncentrace jemných 
prachových částic PM10. 
V případě, že se prokáže, že 
tento typ opatření pomáhá 
zlepšovat nepříznivou kva-
litu ovzduší ve městě, bude 
ministerstvo do budoucna 
uvažovat o rozšíření i na další 
úseky zpoplatněných komu-
nikací.

V návaznosti na tento projekt 
také pokračuje příprava Stu-
die proveditelnosti zavedení 
nízkoemisních zón v Morav-
skoslezském kraji, která zkou-
má jednotlivá města a obce 
z pohledu znečištění ovzduší.

Rada ministrů životního prostředí  
uctila památku Václava Havla

ZPRÁVY MŽP

V Bruselu se na svém 
pravidelném zasedání sešli 
ministři životního prostředí 
Evropské unie. Polský 
ministr Marcin Korolec 
jako předseda Rady nechal 
na úvod jednání minutou 
ticha vzpomenout památku 
Václava Havla.

Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa měl na úvod 
zasedání krátký projev, ve kte-
rém zmínil hlavní atributy 
Havlova života. Jménem české 
vlády a českých občanů také 
svým kolegům poděkoval 
za projevy úcty. „Odešla výrazná 
osobnost, která se stala symbolem 
našeho boje za svobodu a demokracii. 
Odchodem Václava Havla končí jedna 
éra, éra sametové revoluce. Václav 
Havel měl vždy můj respekt a zaslouží 
si naši nejvyšší úctu,“ mimo jiné 
uvedl ministr Chalupa.

Biodiverzita v EU
Jedním z hlavních témat 

zasedání Rady pro životní 
prostředí byla Strategie EU 
k biodiverzitě 2020. Ministři 
schválili závěry Rady, které 

vytyčují společný implementač-
ní rámec a konkrétní opatření 
potřebná k naplnění hlavních 
cílů strategie. Ministři rovněž 
diskutovali o problematice udr-
žitelného využívání přírodních 
zdrojů a přijali závěry Rady 
k Plánu pro Evropu účinněji vy-
užívající zdroje, zveřejněnému 
v září 2011. V návaznosti na ne-
dávno zakončenou konferenci 
v Durbanu proběhla výměna 
názorů k průběhu mezinárodní-
ho jednání o ochraně klimatu, 
k roli EU během vyjednávání 
a k dosaženým výsledkům.

V rámci legislativních bodů 
předložilo polské předsednictví 
zprávy o pokroku v projednává-
ní návrhu směrnice o kontrole 
nebezpečí závažných havárií 
s přítomností nebezpečných 
látek, návrhu nařízení o vý-
vozu a dovozu nebezpečných 
chemických látek a návrhu revize 
směrnice o obsahu síry v námoř-
ních palivech.

Chalupa s Korolcem
Ministr Tomáš Chalupa měl 

v Bruselu před zasedáním Rady 
rovněž bilaterální schůzku se 
svým polským protějškem Mar-

cinem Korolcem. Jednali spolu 
o klimatu a výstupech z Dur-
banské konference. Ministři se 
také dohodli na dalším vzájem-
ném setkání, které by se mělo 
uskutečnit v druhé polovině 
ledna, kdy chtějí diskutovat 
o aktuálních bodech česko-
polské spolupráce a společné 
priority.

Změny klimatu
Ministr Tomáš Chalupa 

v Bruselu jednal také se skot-
ským ministrem Stewartem 
Stevensonem, se kterým hovořil 
o otázkách klimatu, energetiky 
a obnovitelných zdrojů energie. 
Skotský ministr pak ministra 
Chalupu seznámil s aktivitami, 
které Skotsko vyvíjí v souvislosti 
se změnou klimatu. Ministři 
se dohodli, že si budou nadále 
vyměňovat zkušenosti ohled-
ně úspěšných energetických 
projektů.

O přípravách na dánské před-
sednictví a dánských aktivitách 
v oblasti energetiky a o ener-
getické soběstačnosti hovořil 
následně ministr Chalupa také 
se svým dánským protějškem 
Martinem Lidegaardem.

MŽP vyhlásilo dvě veřejné zakázky
Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásilo formou 
centralizovaného zadávání 
veřejnou zakázku na nákup 
kancelářských potřeb. 
Zakázka je vypsána  
na 48 měsíců v hodnotě 
28 milionů korun. Druhou 
centrální zakázkou je soutěž 
na dodávku mobilních 
hlasových a datových 
služeb. Soutěž je vypsána  
na 36 měsíců v objemu  
56 milionů korun.

V rámci centralizovaného 
zadávání je cílem MŽP dosáh-
nout významných finančních 
úspor oproti nákladům, které 
v současné době ministerstvo 
a jednotlivé resortní organizace 
za tyto služby vynakládají. MŽP 
zároveň dbá na to, aby nabídky 
na kancelářské potřeby splňova-
ly základní ekologické parametry 
vycházející z programu EMAS 
a aby minimálně 60 % výrobků 

splňovalo podmínky 
„ekoznačky“, aby to 
tudíž byly výrobky, 
které jsou v průběhu 
celého životního 
cyklu prokazatelně 
šetrnější nejen k ži-
votnímu prostředí, 
ale i ke zdraví spo-
třebitele. Hodno-
cení nabídek bude 
prováděno podle 
jediného základního 
hodnoticího kritéria, a to nej-
nižší nabídkové ceny bez DPH, 
s váhou 100 procent. 

Mobilní a datové služby
Hlavními cíli zakázky jsou za-

bezpečení kvalitní mobilní a da-
tové služby pro resort a v rámci 
centralizovaného zadávání dat 
dosažení významných finančních 
úspor oproti nákladům, které 
v současné době MŽP a jednot-
livé resortní organizace za tyto 
služby vynakládají. Zadávací 
dokumentace je koncipována 
tak, aby se jí mohli zúčastnit 

všichni licencovaní operátoři 
na území České republiky. Návrh 
předpokládá uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem na tři 
roky. Hodnoticími kritérii budou 
výše cenové nabídky a úroveň 
mobilních a datových služeb. 

Centrální nákup
Výše uvedenými soutěžemi 

Ministerstvo životního prostředí 
realizuje záměr vlády na větší 
využívání institutu centrálních 
nákupů, ke kterému již při-
stoupilo při centrálním nákupu 
elektrické energie.

REPORTÁŽ

„Po těch letech již víte, co 
má smysl zachraňovat 
a co ne,“ říká vedoucí 
Záchranné stanice Pasíčka 
v Pardubickém kraji Josef 
Cach. Ve stanici, u jejíhož 
zrodu stál, působí již 
třináctým rokem.

Kolik zvířat ročně zachráníte?
V loňském roce prošlo stanicí 

okolo osmi set zvířat. Do integro-
vaného záchranného programu se 
zapojili i požárníci, takže výjezdy 
za záchranou zvířat podnikáme 
společně. 

Který odchyt byl nejkurióznější? 
V historii mé práce i v celé 

historii stanice jím byl jednoznač-
ně odchyt makaka, který utekl 
z olomoucké zoologické zahrady. 
Pozadu nezůstává ani loňský 
převoz šesti set netopýrů z poraže-
ného stromu na zimoviště. 

Sem tam kuna nebo vydra

A běžné případy? Co bývá na den-
ním pořádku?

Běžně vyjíždíme zachraňovat 
labutě, ale i čápy, kteří často visí 
za provázek z hnízda. Čápi totiž 
sbírají na hnízdo všechno, co 
najdou. A když je to zrovna provaz 
na vázání balíků slámy, odnesou si 
jej do hnízda, tam se do provazu 

zamotá mládě, přepadne přes okraj 
a visí z hnízda. Kvůli savcům tolik 
nevyjíždíme, a když, jsou to větši-
nou netopýři, sem tam kuna nebo 
vydra, které srazilo auto. A pak 
srnčata – to je smutný příběh. Lidé 
je především sbírají úplně zbyteč-
ně. Často srnčatům ublíží sekačky, 
a to je většinou hodně škaredé 
a nemůžeme jim pomoct. Po těch 
letech již máte praxi a vidíte, co má 
smysl ještě zachraňovat a co už ne.

Když se ohlédnete za uplynulými 
roky, jste se svou prací spokojený?

Asi mi to úplně nedochází, 
protože tu trávím veškerý svůj 
čas od rána do večera. Ale zrovna 
nedávno jsem sem přijel, zaparko-

val jsem u brány, rozhlédl jsem se 
okolo sebe a říkal jsem si: Tak, tady 
byla jenom taková stráň, tamhle 
nebylo vůbec nic, jenom starý 
opuštěný dům, a došlo mi, jak 
moc se to tu vlastně změnilo. Ta 
stavba byla vyčerpávající, protože 
jsme stavěli, ještě se přitom starali 
o zvířata, ale ve výsledku jsem 
spokojený. Teď máme na starosti 
jenom vlastní provoz a s ním už se 
nějak popereme.

Jak finančně zabezpečujete kaž-
dodenní chod stanice?

Pomáhají nám sponzoři, 
Lesy ČR, něco dostáváme z kraje 
a z fondu pro péči o krajinu. Co 
se krmiva týče, máme dodavatele, 
kteří nás zavážejí tím, co se jinde 
neprodalo, anebo se vyřadilo. 
Například z líhní v Litomyšli do-
stáváme špatně vylíhlá jednodenní 
kuřata, která nelze dát do chovu 
a skončila by v kafilerce. Kdyby-
chom tohle všechno měli nakupo-
vat, byl by to pochopitelně velký 
problém.

Plánujete další rozšíření stanice?
Dole za plotem máme rybník, 

kam vypouštíme poměrně hodně 
vodních ptáků. Sedají si tam 
na vodu a mohou odletět, kdy 
chtějí. Jinak myslím, že na ta zvířa-
ta, která k nám přicházejí z Pardu-
bického kraje a z Vysočiny, kterou 
částečně pokrýváme, je velikost 

naší stanice dostačující, zbývá nám 
jen doladit maličkosti. Mohli jsme 
ji samozřejmě postavit větší, ale 
musíme koukat přednostně na to, 
abychom utáhli provoz.

Zmínil jste se, že stanice pořádá 
také ekovýchovné programy pro 
děti. Jak jsou na tom dnešní děti 
se znalostí naší přírody a vůbec 
se vztahem k ní?

Upřímně řečeno dnešní děti 
jsou v tomhle směru úplně jinde. 
O přírodě nevědí věci, které mně 
v jejich věku připadalo samozřejmé 
vědět. Na druhou stranu já bych 
jim zdaleka nestačil v počítačích. 
Ale netýká se to jen dětí. Neby-
lo dokonce jednoduché sehnat 
veterináře, který by rozuměl volně 
žijícím zvířatům a chtěl je pro nás 
ošetřovat. 

Snažíte se stanici nějak zviditel-
nit, přiblížit naší přírodu širší 
veřejnosti?

Snažíme se stanici medializo-
vat. Spolupracujeme například 
s televizí Nova, takže naše odchyty 
se často objevují v jejich zprávách 
a u diváků to má celkem úspěch. 
A tady na stanici, když máme 
nějaká uzdravená zvířata a přije-
dou nám děti nebo tu třeba máme 
brigádníky na výpomoc, dáme jim 
je do ruky a oni je sami vypustí. Ta-
kový zážitek zanechá silný dojem 
v každém, kdo jej zažije.

Ta stavba byla vyčerpávající
ROZHOVOR

Stanice se kromě toho zabývá 
i ekovýchovou. Vznikla tu mini- 
zoologická zahrada se zhruba 
stovkou zvířat z naší fauny, která 
se již nedají vypustit zpátky 
do přírody ani není možné 
je použít pro řádné odchovy. 

„O návštěvu expozice je obrovský zájem, 
návštěvníci z řad dospělých i dětí se 
počítají v tisících ročně,“ pochvaluje 
si Cach. 

Ekocentrum také disponu-
je zasedací místností a počítá 
se s tím, že pokoje, které ještě 

zbývá dovybavit, budou sloužit 
dětem v rámci školy v přírodě. 

Ekovýchovné programy jsou 
zaměřené nejen na živočichy 
a jejich ochranu, dětem se vysvět-
luje, jaké úrazy se zvěři a ptákům 
mohou přihodit, jak jim pomoci, 

některé programy se týkají vody 
a odpadů. Děti se však o živočiších 
a přírodě nedozvídají jen na před-
náškách. Od parkoviště vede 
k budově ekocentra naučná stezka 
s tabulemi třeba o výrobě budek, 
krmítek anebo ochraně netopýrů.
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Martin Kubica: Sedmička je specifická osa

Podle aktuálního harmonogramu výzev 
a zbylých finančních prostředků bude letos 
vyhlášena vůbec poslední výzva v prioritní 
ose sedm. Bude opravdu poslední? A na co 
bude zaměřena? 

Pokud se žadatelům podaří, pochopi-
telně s naší pomocí, úspěšně zrealizovat 
všechny již schválené projekty, a neuvolní se 
tedy žádné vázané finanční prostředky, bude 
připravovaná výzva k příjmu žádostí do pri-
oritní osy sedm opravdu poslední. Chceme, 
aby se tato poslední výzva zaměřila na maxi-
mum druhů podpory, které jsou v ose sedm 
dostupné. Zaměří se proto jak na výstavbu 
a rekonstrukce environmentálních center, 
případně jejich přístavby, tak na nákup a vy-
bavení nejrůznějších učebních pomůcek.

S kolika penězi v této výzvě počítáte?
V tuto chvíli máme v prioritní ose sedm k dis-

pozici volných zhruba dvě stě milionů korun. 

Kdy máme výzvu v prioritní ose sedm oče-
kávat? 

Příjem žádostí by se měl uskutečnit v úno-
ru a březnu letošního roku. S uplatněním 
takzvaného počítadla na příjem se nepočítá.

Jaké projekty od žadatelů zejména očeká-
váte?

Pro nás je důležité, abychom pokryli 
celou republiku sítí kvalitně technicky 
i personálně vybavenými environmentál-
ními centry a současně podpořili vznik 
a rozvoj environmentálně hodnotných 
programů, a to vše samozřejmě při po-
stupném naplňování jednotlivých indiká-
torů programu.

Moderní environmentální centra

Kolik environmentálních center bylo 
z Operačního programu Životní prostředí 
již podpořeno? 

Z operačního programu je zatím podpo-
rováno 27 projektů. Ty buď již mají přímou 

podporu, nebo jsou pro ně alokovány finanč-
ní prostředky. Čtyři centra jsou již kompletně 
dokončena. 

Jak poznáte, že některé kraje nenabízejí 
dostatek environmentálních vzdělávacích 
možností, že v nich chybějí ekocentra? 

Určitě nechci říci, že na každých deset 
tisíc obyvatel by mělo připadnout jedno 
ekocentrum. Na druhou stranu ale ne všude 
je environmentální vzdělávání nabízeno v od-
povídajícím rozsahu, což může plně vybavené 
a kvalitně fungující ekocentrum napravit. 

Jak podle vás vypadá kvalitní, moderní 
ekocentrum?

Musí být atraktivní z hlediska vzděláva-
cích programů a mělo by být i dostatečně 
vybavené. Mám na mysli například technické 
pomůcky. Ale vůbec nejdůležitější je, aby 
disponovalo kvalitním, fundovaným per-
sonálem, který ví, co je to environmentální 
vzdělávání a osvěta. A tyto hodnoty umí také 
šířit a cílové skupiny veřejnosti vychovávat. 

Environmentální povědomí

Jaké je podle vás povědomí české veřejnosti 
o environmentální problematice?

Podle mého názoru se moderní spo-
lečnost vyznačuje i odpovědným vztahem 

k životnímu prostředí. A i když v této oblasti 
naše společnost udělala velký krok kupředu, 
přesto podle mého stále mnoho lidí bere 
zdravé životní prostředí jako samozřejmost, 
jako prostředí, jež nic nestojí a o které není 
třeba se nijak zvlášť zajímat. A to podle mě 
není dobře. Skutečné hodnoty často bohužel 
poznáme, až o ně přijdeme.

Když říkáte, že lidé berou kvalitní život-
ní prostředí jako samozřejmost, co tím 
myslíte? 

Když se člověk ve svém každodenním 
životě rozhoduje, tak často jen na základě 
svých potřeb a priorit. Například kdo z nás, 
hledá-li zaměstnání, hodnotí dopady činnosti 
našeho zaměstnavatele na životní prostředí? 
I o tom by měli lidé podle mého názoru 
přemýšlet. 

Bohužel spousta lidí je vůbec ráda, když 
nějakého zaměstnavatele najde… Jak by se 
podle vás měl takový environmentálně uvě-
domělý člověk v běžném životě ještě chovat?

Člověk, který vnímá životní prostředí 
kolem sebe, by měl být vůči němu odpovědný. 
Měl by zvažovat každý svůj krok z hlediska 
dopadů do budoucnosti. Hlavně rodiče by 
měli být v tomto ohledu příkladem svým 
dětem. A znovu jsme u prioritní osy sedm čili 
u výchovy, osvěty a vzdělávání. Odpovědnost 

Začátkem letošního roku bude 
vyhlášena pravděpodobně poslední 
výzva v prioritní ose sedm, v oblasti 
podpory, která je zaměřena 
na environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu. Věcným 
garantem této osy je Martin Kubica, 
vedoucí Odboru projektů a příjmu 
žádostí Státního fondu životního 
prostředí ČR. Právě on v rozhovoru 
obhajuje potřebu environmentálního 
vzdělávání, ovšem nezamýšlí se jen 
nad ním. 

ROZHOVOR

vůči životnímu prostředí by měla být součástí 
každého výchovného vztahu. Environmentál-
ně rozumný člověk by měl umět najít zdravým 
rozumem kompromis mezi ekonomickou, 
ekologickou a sociální stránkou každé věci.

Jaké jsou v tomto ohledu vaše zkušenosti 
s českým školstvím? 

Řekl bych, že se to lepší. Například má 
dcera hned první měsíc ve školce prošla vzdě-
lávacím programem, v jehož rámci se děti 
seznámily s tříděním odpadů. Soutěžily mezi 
sebou, kdo vytřídí nejlépe. Takže teď mám 
doma odborníka. 

Centra ještě jednou

Kolik obvykle stojí vybudování jednoho 
environmentálního centra? 

V tomto ohledu nelze příliš paušalizovat. 
Nelze například říci, že za deset milionů 
pořídím dvojnásobek vzdělávacích aktivit než 

za milionů pět. Centra, která byla podpořena 
z Operačního programu Životní prostře-
dí, jsou rozdílná a individuální. Například 
Krkonošské environmentální centrum, které 
se nyní začalo stavět, by mělo poskytovat 
environmentální vzdělávání s použitím 
nejmodernějších technologií a technik, které 
jsou v současnosti k dispozici. Budou tam 
mít multimediální vybavení, za pozornost 
stojí architektura centra, jehož střecha bude 
například kopírovat hlavní vrcholy pohoří 
Krkonoš. Nábytek do celého centra bude 
vyráběn moderní bezodpadovou technologií. 
Na druhou stranu tu máme centra, která jdou 
spíše skromnější cestou. Jsou to například 
statky, kde mají zvířata, kde neřeší super-
moderní pomůcky, ale spokojí se například 
s pomůckami v podobě starých vyřazených 
strojů, jednoduchých didaktických modelů 
a technické „supertechnologie“ nahrazují 
lidskostí a nasazením. Oba přístupy mají své 
klady i zápory, oba přístupy mají své místo.

Kolik stojí vybudovat moderní environmen-
tální centrum?

Podpořili jsme centrum za necelých 100 
milionů korun, i s pomůckami a vybavením, 
a podpořili jsme centrum za řádově deset 
milionů korun.

Proč byl v prioritní ose sedm kladen tak 
silný důraz na podporu environmentálních 
center? 

Lze říci, že je to i kvůli tomu, že pro-
střednictvím environmentálních center může 
stát část svých povinností environmentálně 
vzdělávat veřejnost přenést na soukromé sub-
jekty. Z hlediska investice pak můžeme mluvit 
o multiplikačním efektu. Konkrétně jsou to 
nestátní environmentální centra, která vlastně 
vytvářejí páteř, záchytné body environmen-
tálního vzdělávání a osvěty po celém území 
České republiky a tím doplňují vhodně osvě-
tu veřejnou. Často to dělají lépe a kvalitněji 
než stát. Stejně to funguje i v dalších zemích 
Evropské unie. 

Kolik v tuto chvíli funguje v České republice 
environmentálních center podpořených 
z Operačního programu Životní prostředí? 

Úplně dokončené jsou čtyři projekty, 
z toho jeden jako přístavba envicentra 
stávajícího. Jsou to Centrum ekologické 
výchovy Kladno, Ekocentrum Paleta, Cent-

„
Pro nás je důležité, abychom 
pokryli celou republiku 
sítí kvalitně technicky 
i personálně vybavenými 
environmentálními centry 
a současně podpořili vznik 
a rozvoj environmentálně 
hodnotných programů, 
a to vše samozřejmě při 
postupném naplňování 
jednotlivých indikátorů 
programu.

„
A i když v této oblasti naše 
společnost udělala velký 
krok kupředu, přesto podle 
mého stále mnoho lidí bere 
zdravé životní prostředí jako 
samozřejmost, jako prostředí, 
jež nic nestojí a o které není 
třeba se nijak zvlášť zajímat. 
A to podle mě není dobře. 
Skutečné hodnoty často 
bohužel poznáme, až o ně 
přijdeme.

MARTIN KUBICA se narodil 5. října 1978 v Domažlicích. Na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze získal v roce 2004 magisterský titul. Během studia práv působil 
jako asistent v Poslanecké sněmovně České republiky. Od roku 2004 pracuje na Státním 
fondu životního prostředí České republiky, od roku 2005 je vedoucím odboru. Je členem 
České společnosti pro právo životního prostředí.
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rum environmentálního vzdělávání Říčany 
a Zoopark Vyškov – Hanácký statek.

Není to málo? 
Další centra jsou rozestavěna. Celkem 

bychom v České republice chtěli do konce 
roku 2015 mít minimálně třicet center pod-
pořených z Operačního programu Životní 
prostředí. Nejméně deset se jich dokončí 
v roce 2012 a zbytek pak v následujících 
letech. A naší podmínkou je, že centra musejí 
být za podmínek stanovených Operačním 
programem Životní prostředí provozována 
nejméně 20 let. 

Jak je to se ziskovostí těchto projektů? 
Aby bylo ekocentrum podpořeno 

z operačního programu, nemůže být 
ziskové. Může mít drobný příjem. Povolu-
jeme například obchod s biopotravinami, 
s vlastní produkcí, povolujeme poplatky 
za ubytování, ale každý takový příjem také 
zohledňujeme ve výši dotace. Podotýkám, 
že podmínkou podpory je i to, že všechna 
centra poskytují své služby bezplatně. 

Kteří lidé budují environmentální centra?
Jsou tři typické skupiny žadatelů. Samo- 

správa, rezortní organizace Ministerstva 
životního prostředí a neziskový sektor. Pře-
vládá neziskový sektor. Nadšenci, kteří chtějí 
využít prostředků, jež se nabízejí k realizaci 
environmentálního vzdělávání, nadšenci, 
kteří jsou tomu ochotni obětovat svůj čas 
i energii. Velmi často to poznáme z odborné-
ho zázemí těchto žadatelů. Například města 
nebo obce disponují zkušeným úředním 
aparátem, takže nemají problém něco vypl-
nit… Na druhé straně nadšenci z neziskového 
sektoru se s úředním šimlem velmi statečně 
potýkají. Všichni zaslouží obdiv a uznání. 
A zejména pak ti, kteří se dopracují k podání 
dobře zpracované žádosti.

Mohl byste uvést nějaký konkrétní pří-
klad? 

Například Kaprálův mlýn na jižní 
Moravě, který bude dokončen v roce 2012. 
Tam žádali o podporu skauti, aby mohli 
Kaprálův mlýn proměnit v environmentální 
centrum středoevropského významu, které 
nabídne jak veřejnosti, tak svým členům 
široké spektrum služeb. 

Na jaké další druhy podpory byl v priorit-
ní ose sedm kladen důraz? 

Vedle výstavby a rekonstrukce environ-
mentálních center je podporováno materiální 

a technické vybavení v centrech stávajících 
nebo výukové pomůcky pro centra či školy, 
které nabízejí environmentální vzdělávací 
programy.

Týkala se podpora i samotných vzdělávacích 
programů? 

Nebylo a není možné žádat v prioritní 
ose sedm o dotaci pouze na osobní náklady. 
Na druhou stranu musím říci, že veškerá 
podpora, která byla žadatelům přiznána, 
čili dotace na třeba již zmiňované výuko-
vé pomůcky a vybavení, byla vždy vázána 
ke konkrétnímu vzdělávacímu programu. 
V tomto případě jsme v některých případech 
i přiznávali takzvanou částečnou náhradu 
osobních nákladů v rámci křížového financo-
vání projektu. 

Specifická osa

Kolik peněz z prioritní osy 7 bylo doposud 
přiznáno žadatelům? 

Bylo to zhruba sedm set milionů korun. 

Je to podle vás hodně, nebo málo? 
Je to lepší než nic, ale nestačí to. Poptávka 

po žádostech z prioritní osy sedm je stále 
velmi velká a vzdělávat se je stále potřeba. 

Na to, jak vzdělávat, má názor asi skoro 
každý… Setkávali jste se v tomto ohledu 
s nějakými problémy? 

Setkávali. Vždy jsem za největší problém 
považoval složitou uchopitelnost, a vlastně 
i porovnatelnost jednotlivých projektů v rám-
ci prioritní osy sedm. Potýkáme se s různými 
cílovými skupinami, odlišným uchopením 
vzdělávacích projektů. U kanalizace víte, 
kolik zhruba stojí metr jejího položení v kon-
krétních podmínkách, u vzdělávání to tak ne-
funguje. V něm hraje zásadní roli zkušenost 
a přehled v oboru. A i to je však třeba nějak 
finančně změřit, ohodnotit. 

Na co jste dbali při vyhodnocování projektů 
žadatelů? 

Naším cílem nikdy nebylo a ani u chys-
tané poslední výzvy nebude „peníze za kaž-
dou cenu vyčerpat, rozdělit“. Naším cílem 

vždy bylo hospodařit se svěřenými penězi 
efektivně a účelně. Tudíž velkou roli vždy 
hrála nákladovost projektu. To, aby byly 
náklady přiměřené výsledku. Druhou dů-
ležitou věcí bylo, aby byl projekt efektivní, 
aby fungoval. Což nemusí být vždy o peně-
zích. Například naučná stezka ve Cvikově 
v Libereckém kraji nestála mnoho, ale svůj 
účel jako názorná environmentální pomůc-
ka plní bezvadně. 

Novinky v ose

Co konkrétně kromě center, stezek, po-
můcek je tedy možné z prioritní osy sedm 
podpořit? 

Jak jsem již řekl, jsou to environmentální 
centra a jejich vybavení, také stezky, které 
jsou chápány jako učební pomůcky, různé 
modely, například slunečních elektráren, 
kotlů, prostě didaktické pomůcky, a máme 
připravenou i novinku pro chystanou výzvu, 
což bude podpora lesních mateřských škol 
a úprav dětských hřišť a zahrad v přírodním 
stylu při mateřských školách.

Setkáváte se často s tím, že žadatelé mají čas-
to přemrštěné představy o tom, co kolik stojí? 

Bohužel ano. Žadatel se například pokou-
šel jako uznatelný náklad uplatnit nárok na pi-
soár za 35 tisíc korun a na záchodovou štětku 

za pět tisíc korun. Takové požadavky a přání 
samozřejmě škrtáme a neakceptujeme. Pokud 
na nich někdo trvá, musí si je zaplatit ze svého.

Co si mám představit pod pojmem lesní 
mateřská škola? 

Je to trochu jiná mateřská škola, než jsme 
zvyklí. Děti tráví většinu času v přírodě se 
skromným, nenáročným zázemím. 

To znamená, že den co den, po celý rok, 
mám dítě s trochou nadsázky řečeno někde 
v lese? 

Není to úplně tak, ale jste tomu blízko – 
jako byste své dítě poslal na celoroční táboro-
vý pobyt v blízkosti vašeho bydliště. 

Jakým způsobem budete tyto školky podpo-
rovat? 

Peníze pro ně jsou určeny na vybudování 
nezbytného zázemí.

Co je tím myšleno? 
I lesní školka musí splňovat základní 

hygienické a technické parametry. Děti 
musejí někde jíst, dojít si na záchod, někde 
se v zimě ohřát. I když vím, že to bude znít 
zvláštně, tak mezi podporované vybavení 
patří například úhrada stanů, týpí, jurt 
nebo maringotek. V českých podmínkách 
to je nová věc, ale v západních zemích je to 

běžné a osvědčené. Doporučuji pak webové 
stránky Asociace lesních školek http://www.
lesnims.cz a zejména publikaci Ekoškolky 
a lesní mateřské školy (Pozn. redakce: Voša-
hlíková, MŽP, 2010).

Sedmička v číslech

Kolik bylo prozatím vyhlášeno výzev v prio-
ritní ose sedm?

Prozatím byly tři, nyní se chystá pravdě-
podobně poslední, čtvrtá. Zatímco projekty 
z první a osmé výzvy Operačního progra-
mu Životní prostředí stojí již většinou před 
samotným dokončením, projekty z výzvy 
čtrnácté, která byla zatím, co do rozsahu pod-
porovaných opatření nejširší, jsou zpravidla 
na počátku fyzické realizace.

Jak byste zhodnotil celkový přínos prioritní 
osy sedm? 

Na české poměry, a můžeme mluvit už 
v čase minulém, to byly velké peníze, ale 
nestačily. A to i přesto, že vše, co bylo naplá-
nováno jako hodné podpory, bylo v rámci 
vyhlášených výzev také podpořeno. Já osob-
ně jsem velmi rád za podporu environmentál-
ních center, která velmi brzy ukáží svou sílu 
a důležitost. Jejich prostřednictvím máme 
šanci dospělé i děti přesvědčit o tom, že je 
nutné brát ohledy i na životní prostředí. 

„
Aby bylo ekocentrum 
podpořeno z operačního 
programu, nemůže být 
ziskové. Může mít drobný 
příjem. Povolujeme 
například obchod 
s biopotravinami, s vlastní 
produkcí, povolujeme 
poplatky za ubytování, ale 
každý takový příjem také 
zohledňujeme ve výši dotace. 
Podotýkám, že podmínkou 
podpory je i to, že všechna 
centra poskytují své služby 
bezplatně.

„
Odpovědnost vůči životnímu 
prostředí by měla být 
součástí každého výchovného 
vztahu. Environmentálně 
rozumný člověk by měl 
umět najít zdravým 
rozumem kompromis mezi 
ekonomickou, ekologickou 
a sociální stránkou každé 
věci.

Prioritní osa 7 – Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvě-
tu: Chcete poskytovat osvětu v oblasti životního prostředí? Operační program Životní 
prostředí (OPŽP) má v letech 2007–2013 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši 
více než 42 milionů eur. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentál-
ních poraden. Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních 
informací.
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Firma vznikla v roce 2002. 
Od té doby její majitelé realizovali 
v oblasti zpracování odpadu a šrotu 
úspěšně tři projekty podpořené 
z Operačního programu Životní 
prostředí. „Z obdržených finančních 
příspěvků byly zaplaceny celkové uznatelné 
náklady, jež se většinou skládaly z nákupu 
nejrůznějších moderních technologií, jako 
jsou například kolový nakladač s polypovým 
drapákem a magnetickým separátorem, 
vysokozdvižné vozíky, hydraulický nakladač, 
hydraulické nůžky a další,“ vysvětluje 
jednatel společnosti Josef Černý. 
A dodává, že díky těmto novým 
a důležitým přírůstkům do výba-
vy firmy došlo jak ke zkvalitnění 
nakládání s odpady, tak k navýšení 
kapacity jejich zpracování či třídění. 
„V letech 2010 a 2011 to bylo až o 6 010 tun 
ročně více,“ pochvaluje si.

Ekologická recyklace
V roce 2008 HK Šrot rozšířil 

své služby o ekologickou recyklaci 

vozidel. Likvidaci auta, v případě 
že se jedná o kompletní vozidlo, 
provádí zdarma. Proces začíná 
rozdrcením a následným roztřídě-
ním materiálu vozidla na kovový 
a nekovový. K likvidaci je nekovo-
vý materiál předáván oprávněným 
společnostem. Kovový materiál je 
dále rozdělen na železné a neže-
lezné kovy. „Materiál následně zpra-
cujeme a předáme hutním společnostem, 
které jej použijí k výrobě kovových výrobků. 
Likvidace vozidla je kompletní a veškeré 
materiály jsou opět zapojeny do oběhu,“ 
říká Černý.

Recyklovat autovraky umožni-
la jeho firmě i podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Díky ní HK Šrot pořídil vybavení 
haly, jejíž strojní zařízení slouží 
k rozebírání autovraků. V rámci 
projektu byly pořízeny vyso-
kozdvižný vozík, hydraulický 
zvedák a odsávačky provozních 
kapalin. Tím se zvýšila kapacita 
haly, snížily se měrné náklady 
na recyklaci, zlepšila se úroveň 
technologického vybavení spo-
lečnosti a zkvalitnily se služby 
poskytované veřejnému i soukro-
mému sektoru.

OPŽP pomáhá
Podpora z Operačního pro-

gramu Životní prostředí umožni-
la firmě HK Šrot, s. r. o., stát se 
jednou z nejmoderněji vybave-

ných provozoven v regionu. A to 
se samozřejmě odráží i na jejím 
podnikatelském úspěchu. 

„Vlastníme kvalitní a rozsáhlé 
vybavení pro svoz ocelového odpadu. 
Naše provozovny se nachází v lokali-
tách Frýdek-Místek, část Staré Město, 
a Ostrava, čtvrť Přívoz. V provozovně 
Frýdek-Místek, část Staré Město, máme 
k dispozici železniční vlečku a manipu-
lační techniku pro nakládání s ocelovým 
odpadem,“ vysvětluje Černý. 

Úspěšné podnikání
Kovový odpad firma získává 

ze svých provozoven a nákupem 
od tuzemských i zahraničních do-
davatelů z oblasti průmyslových 
podniků. Stala se významným 
dodavatelem kovového odpadu 
do velkých českých hutních spo-
lečností. „Mezi naše klienty patří Mittal 
Steel nebo Třinecké železárny. Dodáváme 
kovový odpad i do společnosti Vítkovice 
Recycling, která je podle mého názoru pro-
vozovatelem nejmodernějšího drtiče šrotu 
v České republice,“ pyšně říká Černý.

Cíle jeho firmy jsou prý ne-
měnné. Na prvním místě je podle 
něho rozvoj činnosti v souladu 
s platnými zákony, další expanze, 
stejně jako profesní vzdělávání 
zaměstnanců. „A samozřejmě dbáme 
i na ochranu životního prostředí, což je 
jedna z priorit naší společnosti, protože 
právě v tomto oboru podnikáme,“ uzaví-
rá Černý. 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

HK Šrot: Hattrick v barvách OPŽP
Společností HK Šrot  
působí ve Frýdku-Místku.  
Patří mezi firmy, které  
se zabývají nakládáním  
s kovovými odpady  
a barevnými kovy, ale také 
likvidací nebezpečných 
odpadů a ekologickou 
recyklací autovraků, a to 
díky podpoře z Operačního 
programu Životní prostředí.

Ekologická likvidace autovraků

Příjemce: HK Šrot, s. r. o.
Místo realizace: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 4

Celkové náklady:  5 997 600 Kč
Celkové uznatelné náklady:  5 040 000 Kč
Celková výše podpory:  3 855 600 Kč 

I když není známo, kdy 
přesně začala, historii mají 
dobrovolní hasiči ve Větřkovi-
cích dlouhou. Tamější sbor byl 
v roce 1907 ustaven někdy mezi 
25. lednem a 6. březnem. „Při 
začátcích se pomáhalo různými dary, 
ale nejvíce si pomohli hasiči sami. Tehdy 
se tomu neříkalo brigády, ale zato se 
pracovalo, a nejvíce ze všeho pomohly 
nadšení a společný pohled k cíli. V tom 
nám musejí být naši předkové vzorem!“ 
stojí dodnes v kronice větřkovic-
kých dobrovolných hasičů. 

Drahý provoz
Zmínka o zbrojnici hasičského 

sboru pochází z roku 1910. Tehdy 
byla postavena první budova. 
V roce 1957 si však hasiči poří-
dili novou a větší. A i když by se 
zdálo, že měli vystaráno, nebyla to 
pravda. Za dobu své existence Vě-
třkovičtí stavěli nebo přestavovali 
svou zbrojnici celkem čtyřikrát. 

A i když si hasiči sami vymalovali 
všechny prostory, pořídili nové 
stoly, židle a skříně, natřeli garážo-
vá vrata, ba i sirénu opravili, stále 
se potýkali se zásadním problé-
mem – s drahým provozem. 

Energetický audit (EA), který 
byl zpracován na vlastní kon-
strukce budovy a její energetické 
hospodářství, ukázal na nevy-
hovující stav budovy. Rozvody 
tepelné energie vykazovaly velké 
ztráty, ohřev vody byl nehos-
podárný. Tepelně technické 
vlastnosti stávajících konstrukcí 
předmětu EA ve většině případů 
nesplňovaly parametry a budova 
byla klasifikována jako velmi 
nehospodárná.

Řešením byl OPŽP
Podle Dušana Lederera, staros-

ty Větřkovic, do jejichž vlastnictví 
zbrojnice patří, řešením bylo 
požádat o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. „Nešlo 
nám o to, budovu přestavovat nebo nějak 
předělávat, protože to jsme zvládli již v 80. 
letech. Naším zájmem bylo snížit náklady 
na její provoz,“ vysvětluje Lederer. 

Proto obcí podaný projekt 
navrhoval zateplit obvodové 
stěny polystyrénem až pod nad-
praží oken a stěn pod terén, za-
teplit stěnu věže z vnější strany, 
zateplit stropy, podlahy, vyměnit 
okna i dveře, zateplit ocelová 

vrata garáže, utěsnit spáry stáva-
jících konstrukcí, opravit tepelné 
izolace u rozvodů tepla a vody 
a zejména vyměnit atmosférický 
kotel za variantu kondenzační. 
Součástí navrhovaných prací 
byla i oprava střechy.

I když si na vyrozumění 
o tom, jak žádost obce dopadla, 
hasiči museli podle Lederera ně-
jaký měsíc počkat, byli příjemně 
překvapeni, když se dozvěděli, 
že obec se svým projektem 
uspěla. „Musím říci, že spolupráce se 
státním fondem byla pohodová, a to jak 
v Ostravě, kde jsme žádost podávali, tak 
v Praze, kam jsem jezdil, aby se urychlilo 
vyplácení peněz,“ vzpomíná Lede-
rer. Výsledkem jeho snah je, že 
rekonstrukce hasičské zbrojnice 
byla před třemi roky dokončena. 
Z nenasytného žrouta energie se 
změnila v budovu nízkoenerge-
tického standardu. 

Hasiči ve Větřkovicích
Podle Dušana Lederera jsou 

hasiči nejaktivnějším spolkem 
obce, což jim umožňuje i zmoder-
nizovaná hasičská zbrojnice. „Pro 
obec dělají mnoho kulturních i sportov-
ních akcí, čehož si tady všichni ceníme. 
A co se týká Operačního programu Životní 
prostředí, zdaleka jsme s ním neskončili. 
Zrovna teď čekáme, jak dopadne naše 
žádost na zateplení budovy obecního úřa-
du,“ uzavírá starosta Větřkovic. 

Větřkovice: zbrojnice hasičů jako malovaná
V České republice existují 
dvoje Větřkovice. Jedny 
byly cisterciáckými mnichy 
z Velehradu založeny v roce 
1292 a jsou součástí města 
Kopřivnice. Druhé leží 
taktéž v Moravskoslezském 
kraji, ale u Opavy. V obou 
působí dobrovolní hasiči, 
ale ti opavští se mohou 
těšit z podpory Operačního 
programu Životní prostředí.

Cíle firmy jsou prý neměn-
né. na prvním místě je 

podle něj rozvoj činnost 
v souladu s platnými záko-

ny, další expanze, stejně 
jako profesní vzdělávání 
zaměstnanců. „a samo-

zřejmě dbáme i na ochranu 
životního prostředí, což je 
jedna z priorit naší společ-

nosti, protože právě v tomto 
oboru podnikáme,“ vysvět-

luje jednatel společnosti 
Josef Černý. 

Energetický audit, který 
byl zpracován na vlastní 
konstrukce budovy a její 
energetické hospodářství 
ukázal na nevyhovující 
stav budovy. Rozvody 
tepelné energie vykazovaly 
velké ztráty, ohřev vody 
byl nehospodárný. Tepelně 
technické vlastnosti stá-
vajících konstrukcí ve vět-
šině případů nesplňovaly 
požadavky na požadovanou 
hodnotu součinitele pro-
stupu tepla konstrukce dle 
ČSn 730540. Budova byla 
klasifikována jako velmi 
nehospodárná.  

Modernizace hasičské zbrojnice

Příjemce: obec Větřkovice
Místo realizace: Opava, Moravskoslezský kraj
Prioritní osa: 3

Celkové náklady:  1 826 252 Kč
Celkové uznatelné náklady:  1 245 578 Kč
Celková výše podpory:  1 058 741 Kč 



16

ČÍSLO 1 / LEDEN 2012

17

Co se skrývá pod pojmem ekviva-
lentní obyvatel?

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

Je třeba v případě nákupu mobil-
ní technologie (drtič stavebních 
odpadů, svozové vozidlo, roz-
místění kontejnerů – systém od-
děleného sběru apod.) dokládat 
výpis z katastru? Předpokladem 
je, že uvedená mobilní technika 
(včetně např. kontejnerů) bude 
rozmisťována a provozována dle 
momentální potřeby, a v součas-
né době nevím, kde přesně bude 
pracovat.

Není třeba dokládat výpis 
z katastru nemovitostí, po-
kud momentálně nevíte, kde 
bude mobilní technika přesně 
pracovat a bude-li pracovat dle 
momentální potřeby. Dokládali 
byste jej například, pokud byste 
chtěli stavět podzemní kontejne-
ry apod.

Je třeba dělat finanční analýzu 
v případě, kdy je žadatelem obec 
a záměrem je realizace opatření 
na úsporu energie (zateplení 
fasády budovy, zateplení stropů 
a výměny otvorových výplní) 
v základní a mateřské škole? ZŠ 
zisk jako takový nemá – přijímá 
pouze platby v rámci provo-
zu školní jídelny a příspěvky 
od rodičů dětí v MŠ. V příloze č. 
4 směrnice je řečeno, že finanční 
analýza se dělá u projektů gene-
rujících příjem ve smyslu směr-
nice ES č. 1083/2006. Jak tomu 
tedy bude v tomto případě?

Pokud bude žadatelem obec 
a bude se jednat o úspory ener-
gie realizované v MŠ a ZŠ, lze 
čerpat v rámci podoblasti 3.2.1 
– Realizace úspor a energie. Zde 
se nejedná o veřejnou podporu, 

a není nutné proto zpracovat 
finanční analýzu, od nákladů je 
však nutné odečíst úsporu pro-
vozních nákladů generovaných 
opatření za dobu 5 let (to by 
mělo vyplývat z energetického 
auditu). Maximální dotace bude 
v tomto případě 90 %. 

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

Jednotlivé podoblasti v rámci 
jedné prioritní osy lze kombi-
novat, musejí být však splněna 
všechna dílčí kritéria pro jednot-
livé oblasti podpory.

Pokud budou svozové vozy 
součástí integrovaného systému 
nakládání s odpadem, je možno 
je zahrnout do způsobilých 
výdajů?

Ano, v případě, že budou 
součástí předloženého projektu 
i rozšíření stávajícího integro-
vaného systému nakládání 
s odpady.

Co je ve finanční analýze myš-
leno tarifovou oblastí? Obec 
si provozuje sama svůj vlastní 
vodovod, na vodovod je napoje-
no 44 obyvatel, v obci bydlí 73 
lidí. Obec bude stavět kanalizaci 
a ČOV. Je tarifovou oblastí oblast 
dané obce? Jsou údaje o vodném 
a stočném ty, které odběratelům 
účtuje obec? Ve finanční analýze 
vyplním jen údaj vodné, a stočné 
bude 0 korun?

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

na projekt vybudování 
„Sběrného dvora pro separaci 
a svoz odpadů“ máme v úmyslu 
předložit žádost o dotaci z OPŽP. 
Jsme povinni předložit finanční 
analýzu projektu? Projekt bude 

„ziskový“ v tom smyslu, že část 
separovaných odpadů (plasty, 
papír, sklo, kovy) bude dál pro-
dávána zpracovatelům, ovšem 
celkově bude provoz sběrného 
dvora ztrátový (náklady jistě 
převýší příjmy).

Přestože bude projekt ztráto-
vý, musíte finanční analýzu jako 
povinnou přílohu žádosti před-
ložit. Pro projekty tohoto typu je 
určen zjednodušený modul.

Mohou v rámci os 6.2 a 6.3 
Operačního programu ŽP pro 
období 2007–2013 čerpat obce 
prostředky na údržbu prvků 
ÚSES, na sekání příkopů polních 
komunikací po jejich vybudování 
a na převzetí strojů od pozemko-
vého úřadu (sekačky, křovinořezy, 
malotraktory apod.)? Jestliže ano, 
kdy se předpokládá podávání 
žádostí na prostředky z těchto os? 

V rámci OPŽP nelze čerpat 
prostředky na údržbu, vždy musí 
jít o zakládání, případně rekon-
strukci (revitalizaci), tj. o „jed-
norázové“ opatření a následné 
povýsadbové práce. 

Kdo je oprávněnou osobou 
ke zpracování odborného po-

sudku? Oprávněný zpracovatel 
EIa zpravidla nebývá vybaven 
odbornými dovednostmi ke zpra-
cování ekonomického hodnocení 
projektu. Kdo je oprávněnou 
osobou ke zpracování ekono-
mického hodnocení? Je možné, 
a zřejmě to ani jinak nelze v praxi 
udělat, aby takový posudek byl 
zpracován ve spolupráci ně-
kolika odborníků? Jaký výklad 
je tedy pro termín oprávněná 
osoba ke zpracování odborného 
posudku?

Osa 1: Osoba mající doklad 
o odborné způsobilosti v oblas-
ti vodohospodářských staveb 
(např. osvědčení o odborné způ-
sobilosti od MŽP, člen asociace 
čistíren. expertů apod.).

Osa 2: Dáno zákonem 
o ochraně ovzduší č. 86/2002 
v platném znění (§ 17, bod 6), 
viz Seznam autorizovaných osob 
na www.env.cz, sekce Životní 
prostředí – ovzduší.

Osa 3: Žadatelé předkládají 
energetický audit, který zpra-
covávají energetičtí auditoři. 
Úplný seznam auditorů najdete 
na www.mpo.cz, sekce Energe-
tika a suroviny úspory energie 
– seznam auditorů.

Osa 4, 4.1 – projekty staveb-
ního charakteru: Osoba mající 
doklad o odborné způsobilosti 
na posuzování EIA; 4.1 – projek-
ty ostatní: Osoba mající doklad 
o odborné způsobilosti v oblasti 
odpadového hospodářství nebo 
příbuzné; 4.2: je nahrazen závaz-
ným stanoviskem MŽP.

Osa 6: Místně příslušné 
odborné pracoviště ochrany 
přírody, tj. správa NP, správa 
CHKO nebo středisko Agentury 
ochrany přírody a krajiny.

Osa 7: Je nahrazen energetic-
kým auditem.

Jak stanovím, že můj projekt 
podléhá podmínkám veřejné 
podpory, anebo že je možno jej 
vyjmout mimo rámec veřejné 
podpory?

Hlavní principy posuzování 
otázky veřejné podpory u jednot-
livých projektů jsou rozpracová-
ny v kapitole 8 implementačního 
dokumentu. Prvotním principem 
při posuzování otázky veřejné 
podpory u konkrétního projektu 
žadatele je odpověď na otázku, 
zda podpora poskytnutá projektu 
může narušit hospodářskou 
soutěž. Zásadou je, že pokud 

s předpokládanou investicí 
(např. budovanou infrastruktu-
rou) bude souviset ekonomická 
činnost, a to zvláště v případě, 
kdy v oblasti této ekonomic-
ké činnosti existuje rozvinutý 
hospodářský trh (v regionu např. 
existují podnikatelské subjekty, 
které tuto ekonomickou činnost 
zajišťují na komerčním principu), 
pak se vždy jedná o veřejnou 
podporu. Konkrétní případy je 
možno konzultovat s fondem.

Dotaz na podporu v rámci 
prioritní osy 4 OPŽP – u bioply-
nových a biofermentačních stanic 
zpracovávajících bioodpad: Lze 
v rámci tohoto opatření podporo-
vat všechny druhy bioplynových 
stanic, tj. i BPS, kde je možno 
zpracovávat mimo jiné i kal z ČOV, 
anebo jen některé druhy BPS 
zpracovávajících méně rizikový od-
pad, např. výstupy ze zemědělství 
apod.? Je v rámci OPŽP jiné opat-
ření týkající se přímo zpracování 
kalů z čistíren odpadních vod pro 
podnikatelské subjekty?

V rámci OPŽP je možné pod-
pořit projekt výstavby bioplynové 
a biofermentační stanice, která 
zpracovává bioodpad. Může to 

být i zpracování kalu z ČOV. 
Do prioritní osy 4, oblasti pod-
pory 4.1, spadají takové projekty 
zahrnující biofermentační nebo 
bioplynovou stanici, které slouží 
ke zpracování bioodpadů (mini-
málně 20 % vsázky), tj. ty, které 
zahrnují další systémové prvky 
svozu a třídění KO, nebo svozu 
bioodpadů, nebo doplňují již 
existující takový systém svozu  
a/nebo třídění.

Můžeme jako občanské sdružení 
žádat v rámci OPŽP na projekt 
rekonstrukce zahrady mateřské 
školy? Pokud ano, v kterých 
kapitolách a kdy můžeme žádat? 
Prohlédla jsem si harmonogram 
a připadá mi, že "regenerace 
krajiny, a ekologická výchova" by 
byla pro náš projekt vhodná. Je to 
tak, nebo co byste navrhli? Který 
dokument by nám dal stručné in-
formace o vhodných kapitolách?

Váš záměr by spadal do prio-
ritní osy 6, oblasti podpory 6.5 –  
Podpora regenerace urbanizova-
né krajiny. Zároveň je připravo-
vána výzva v prioritní ose 7, v níž 
za určitých podmínek můžete zís-
kat podporu také. Pokud splníte 
podmínky, uvedené v implemen-
tačním dokumentu (včetně sezna-
mu možných příjemců podpory), 
směrnici MŽP č. 5/2008 a jejích 
přílohách, a případná omezení 
dané výzvy, můžete si podat 
žádost o dotaci. Veškeré potřebné 
informace naleznete na ww.opzp.
cz – Dokumenty ke stažení – Pro 
žadatele a příjemce – Implemen-
tační dokument – prioritní osa 6 
(kapitoly 3, 4, 5, 6, 8), směrnice 
MŽP č. 5/2008 a její přílohy, 
Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce, Hodnotící kritéria, 
Příručka pro žadatele.

Může být kompost využíván pro 
rekultivaci skládky? nebo je pou-
žití kompostu nevhodné a v pří-
padě tohoto využití bude projekt 
spadat do veřejné podpory?

Pokud bude projekt mimo 
rámec veřejné podpory a bu-
dete chtít používat kompost 
na rekultivaci skládky, musí být 
splněny tyto podmínky: Pokud 
bude žadatelem obec, musí být 
obec i vlastníkem skládky, pokud 
bude žadatelem svazek obcí, 
musí být vlastníkem skládky 
alespoň jedna obec ze svazku. 
Využít se bude moci jen poměr-
ná část kompostu na rekultivaci 
skládky, a to podle počtu obyva-
tel. Pokud bude projekt v rámci 
veřejné podpory, je možné vyu-
žít kompost na jakékoliv plochy 

(v rámci zachování vlastnických 
vztahů a dodržení zákona) a je 
možné jej i prodávat.

Je inženýrská činnost pro vydání 
stavebního povolení uznatel-
ným nákladem? Většinou bývá 
inženýrská činnost k stavební-
mu povolení součástí dodávky 
projektové dokumentace k SŘ. 
V mém případě neměl projektant 
o inženýrskou činnost zájem, 
a byla proto zajištěna odděleně 
jiným subjektem.

Inženýrská činnost obecně 
není způsobilým nákladem, týká 
se to tudíž i inženýrské činnosti 
pro vydání stavebního povolení.

Lze žádat o dotaci na likvida-
ci křídlatky v rámci likvidaci 
invazivních rostlin podél vodního 
toku řeky, případně i na přileh-
lých pozemcích? Týká se to úseku 
o délce 10 km. Mohl by být žada-
telem správce toku ve spolupráci 
s městem? Invazivní rostliny jsou 
velice nebezpečné, protože roz-
vracejí ekosystém a mají negativ-
ní ekonomický i zdravotní dopad. 
Původní druhy jsou vytlačovány, 
vzhled krajiny se mění. Jsou také 
zdrojem alergenního pylu a toxic-
kých látek.

Na likvidaci křídlatky můžete 
zažádat v rámci oblasti podpory 6.2.

V implementačním dokumen-
tu se uvádí, že obecně nelze 
poskytnout podporu na osobní 
automobil, ve specifických krité-
riích je uvedeno, že „uznatelnými 
náklady jsou náklady na cestovné 
související s realizací opatření 
(mj. služební automobil)“. Je 
tedy možné automobil zahrnout 
do nákladů? nebo je možné 
zahrnout alespoň půjčovné auto-
mobilu? Lze zahrnout do nákla-
dů notebook a fotoaparát, nebo 
alespoň fotopříslušenství?

Osobní auto je neuznatelné 
ve všech případech, stejně tak 
jako půjčovné za auto. Čerpat 
dotaci na osobní náklady (sem 
patří také náklady na cestov-
né pracovníků centra, nikoliv 
cestovné účastníků vzdělávacích 
programů) můžete pouze po-
mocí tzv. křížového financování, 
a to maximálně do výše 10 % cel-
kových způsobilých přímých re-
alizačních výdajů na projekt, ale 
pouze u některých typů projektů 
(výstavba, nákup, rekonstrukce 
environ. centra, technické vyba-
vení environ. centra). Notebook 
je neuznatelný. Není možné 
zahrnout do nákladů fotoaparát 
nebo fotopříslušenství.

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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VÝZVY VÝZVY

Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.1.  Snížení znečištění vod
1.1.4.  Příprava, zavedení a podpora provozu kom- 

plexního monitoringu vod

V rámci podoblasti podpory bude možno podpo-
rovat projekty zaměřené na:
 budování a podpora systémů komplexního sledování a zjiš-

ťování stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení 
provozovatelů monitorovacích systémů,

 budování a podpora systémů hodnocení stavu povrchových 
a podzemních vod včetně vybavení pracovišť,

 investiční podpora tvorby, vedení a  aktualizace databází 
a digitálních mapových podkladů v oblasti vod, zejména pro 
komplexní vyhodnocení monitoringu vod a dopadů opatření 
ke snižování znečištění vod.

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

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

Omezení v rámci výzvy:
 navrhovaný projekt musí zahrnovat minimálně všechny tyto 

následující části:
 – dopracování národního systému centrální databáze mo-

nitoringu vod 
 – zpracování registru chráněných území pro účely repor-

tingu dle požadavků směrnice 2000/60/EC
 – zajištění hodnocení monitoringu vod podle požadavků 

směrnice 2000/60/EC
 – vytvoření modulu pro reporting dle reportovacích šablon 

EU

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních pro-
jektů.

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

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

XXXIII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány 

od 30. ledna do 9. března 2012.

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty v rámci Prioritní osy 1, podob-
lasti podpory 1.1.4 je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním zně-
ní Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o po-
skytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního 
systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanove-
né pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Prioritní osa 4
Zkvalitnění nakládání s odpady  
a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 
4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Podporované aktivity (typy projektů):
 sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, 

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

 a)  jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných sta- 
veb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového pro-
středí) a podzemních vod,

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

 c)  odstraňování kontaminace půdy, stavebních konstrukcí 
a podzemní vody pomocí inovativních sanačních techno-
logií, apod.,

 d)  monitorování přirozené atenuace kontaminovaných míst,
 e)  sanace starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku 

hornické činnosti.

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

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

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování  
starých ekologických zátěží

XXXII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány 

od 16. ledna do 13. února 2012.

Výzva je vyhlášena na individuální projekty. 
alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním zně-
ní Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o po-
skytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního 
systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanove-
né pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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ENVIDATA

Finanční přehled a přínosy schválených projektů prioritní osy 7 OPŽP dle okresů (k 06. 01. 2012)

ENVIDATA

kraj / okres realizace počet 
projektů

celkové náklady 
(Kč)

celkové 
způsobilé výdaje 

(Kč)

podpora ERDF 
(Kč)

podpora SR 
(Kč)

celková výše 
podpory (Kč)

počet kou-
pených, budo-
vaných nebo 
rekonstruo-

vaných objektů

počet nově vyba-
vených objektů

počet nově 
vytvořených 

materiálů 
a pomůcek

užitná plocha 
výstavba (m2)

užitná plocha 
rekonstruovaná 

(m2)

užitná plocha 
přístavba (m2)

užitná plocha 
nákup (m2)

Hlavní město Praha 1 43 480 000 43 480 000 36 958 000 2 174 000 39 132 000 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Praha 1 43 480 000 43 480 000 36 958 000 2 174 000 39 132 000 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Jihočeský kraj 3 148 709 772 132 338 776 105 839 562 13 265 337 119 104 898 3 2 0 0,00 1 750,82 778,11 0,00

Jindřichův Hradec 2 82 867 473 78 216 443 59 835 579 10 559 220 70 394 799 2 2 0 0,00 1 169,82 16,11 0,00

Strakonice 1 65 842 299 54 122 333 46 003 983 2 706 117 48 710 100 1 0 0 0,00 581,00 762,00 0,00

Jihomoravský kraj 7 283 606 693 277 867 305 236 187 210 13 893 365 250 080 575 7 5 2 2 790,01 3 800,25 612,70 2 480,75

Brno-město 3 151 053 790 146 743 192 124 731 714 7 337 160 132 068 874 4 2 2 1 263,40 924,50 444,00 0,00

Brno-venkov 1 52 556 370 52 482 815 44 610 393 2 624 141 47 234 534 1 1 0 0,00 1 272,30 168,70 877,30

Břeclav 1 38 909 221 38 793 978 32 974 882 1 939 699 34 914 580 1 1 0 0,00 1 603,45 0,00 1 603,45

Hodonín 1 687 306 687 306 584 210 34 365 618 575 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Vyškov 1 40 400 006 39 160 014 33 286 012 1 958 001 35 244 013 1 0 0 1 526,61 0,00 0,00 0,00

Královéhradecký kraj 2 142 974 719 119 836 016 101 860 614 5 991 801 107 852 414 2 1 0 985,09 838,40 0,00 0,00

Trutnov 2 142 974 719 119 836 016 101 860 614 5 991 801 107 852 414 2 1 0 985,09 838,40 0,00 0,00

Liberecký kraj 1 1 021 760 640 045 544 038 32 002 576 041 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Česká Lípa 1 1 021 760 640 045 544 038 32 002 576 041 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Olomoucký kraj 2 120 029 213 117 204 724 93 852 974 11 631 278 105 484 252 3 3 0 3 696,76 0,00 0,00 17 149,00

Jeseník 1 68 318 381 67 894 612 51 939 378 9 165 773 61 105 151 2 2 0 2 008,94 0,00 0,00 17 149,00

Šumperk 1 51 710 831 49 310 112 41 913 596 2 465 506 44 379 101 1 1 0 1 687,82 0,00 0,00 0,00

Pardubický kraj 2 36 548 660 35 919 932 28 231 102 4 096 837 32 327 939 2 0 0 0,00 631,35 0,00 1 040,00

Svitavy 1 27 571 963 27 068 712 20 707 565 3 654 276 24 361 841 1 0 0 0,00 470,00 0,00 1 040,00

Ústí nad Orlicí 1 8 976 697 8 851 220 7 523 537 442 561 7 966 098 1 0 0 0,00 161,35 0,00 0,00

Středočeský kraj 7 238 883 074 210 207 707 169 805 775 19 381 161 189 186 936 4 5 0 3 703,36 998,52 15,92 2 788,00

Kladno 2 54 940 170 54 251 480 46 113 758 2 712 574 48 826 332 0 1 0 898,30 0,00 0,00 0,00

Mladá Boleslav 1 59 853 855 49 608 769 37 950 708 6 697 184 44 647 892 1 1 0 700,00 500,00 0,00 0,00

Praha-východ 2 22 436 571 22 151 641 18 828 895 1 107 582 19 936 477 1 1 0 0,00 498,52 15,92 0,00

Praha-západ 2 101 652 477 84 195 817 66 912 414 8 863 821 75 776 235 2 2 0 2 105,06 0,00 0,00 2 788,00

Ústecký kraj 1 23 025 012 18 239 010 13 952 843 2 462 266 16 415 109 1 0 0 0,00 846,06 0,00 0,00

Chomutov 1 23 025 012 18 239 010 13 952 843 2 462 266 16 415 109 1 0 0 0,00 846,06 0,00 0,00

Vysočina 2 85 793 234 69 842 399 56 320 162 6 537 997 62 858 159 2 1 0 359,99 1 402,00 0,00 0,00

Jihlava 1 36 988 185 34 008 552 28 907 269 1 700 428 30 607 697 1 1 0 359,99 0,00 0,00 0,00

Třebíč 1 48 805 049 35 833 847 27 412 893 4 837 569 32 250 462 1 0 0 0,00 1 402,00 0,00 0,00

Zlínský kraj 2 35 244 571 34 099 651 28 984 703 1 704 983 30 689 686 3 4 6 548,50 0,00 0,00 0,00

Vsetín 1 9 311 000 8 386 080 7 128 168 419 304 7 547 472 0 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Zlín 1 25 933 571 25 713 571 21 856 535 1 285 679 23 142 214 3 0 0 548,50 0,00 0,00 0,00

Celkový součet 30 1 159 316 708 1 059 675 566 872 536 982 81 171 027 953 708 010 27 21 10 12 083,71 10 267,40 1 406,73 23 457,75
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GALERIE OPŽP

Předmětem projektu bylo vybudová-
ní interaktivní naučné stezky, která 
bude převážně školním a předškol-
ním dětem a zájmovým skupinám 
sloužit k posílení a pěstování vztahu 
k přírodě. V rámci projektu došlo 
k obnově stávajících vycházkových 
pěšin a jejich značení, k instalaci 
informačních tabulí a vybudování 
dětských naučných herních míst.

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruk-
tury pro realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů, poskytová-

ní environmentálního poradenství 
a environmentálních informací

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Česká Lípa
Příjemce podpory: Liberecký kraj
Ukončení projektu: 29. 6. 2011

Celková výše podpory:  576 041 Kč
Podpora ERDF:  544 038 Kč
Dotace SR:  32 002 Kč

naučná stezka v areálu Dětské léčebny Cvikov

GALERIE OPŽP

Záměrem projektu bylo vybudování 
specifického vzdělávacího a výuko-
vého centra, které bude funkčním, 
atraktivním a účelným zázemím pro 
školní výukové programy, činnost 
kroužků a další aktivity v oblasti 
environmentální výchovy a vzdělá-
vání pro zájmové skupiny i širokou 
veřejnost.

Prioritní osa 7 / Oblast podpory 7.1 
– Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environ-

mentálního poradenství a environ-
mentálních informací

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: statutární město 
Jihlava
Plánované datum ukončení projektu: 
31. 12. 2011

Celková výše podpory:  30 607 697 Kč
Podpora ERDF:  28 907 269 Kč
Dotace SR:  1 700 428 Kč

Centrum environmentální výchovy v Jihlavě

Obsahem projektu je rekonstrukce 
a adaptace stávající budovy Měst-
ského muzea v Říčanech za účelem 
zřízení centra environmentálního 
vzdělávání se spektrem poraden-
ských, osvětových a edukačních 
aktivit. Centrum bude sloužit pro 
region ORP Říčany a součástí projek-
tu je také tvorba výukových materiálů 
a pomůcek pro EVVO.

Prioritní osa 7 / oblast podpory 7.1 
– Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environ-

mentálního poradenství a environ-
mentálních informací

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Příjemce podpory: Muzeum Říčany
Ukončení projektu: 30. 11. 2009

Celková výše podpory:  9 771 727 Kč
Podpora ERDF:  9 228 853 Kč
Dotace SR:  542 874 Kč

Centrum environmentálního vzdělávání Říčany

Aktivity realizované prostřednictvím 
předkládaného projektu jsou aktivity 
investiční. Realizací technického návrhu 
dojde k vybudování komplexního areá-
lu Ekologického centra na „zelené lou-
ce“. Součástí areálu budou dvě budovy. 
Jedna z nich bude hlavní, reprezentativ-
ní, v které budou soustředěny činnosti 
infocentra, ekologického poradenství, 
knihovny, veřejného internetu, přednáš-
kové učebny a vybudovány sály, kance-
láře, prostory pro pedagogy a zázemí 
kuchyně, jídelny a ubytovací prostory. 
Prioritní osa 7 / Oblast podpory 7.1 
– Rozvoj infrastruktury pro realizaci 

environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environ-
mentálního poradenství a environ-
mentálních informací

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Jeseník
Příjemce podpory: OS Ester
Plánované datum ukončení projektu: 
31. 10. 2012

Celková výše podpory:  61 105 151 Kč
Podpora ERDF:  51 939 378 Kč
Dotace SR:  9 165 773 Kč

Ekologické centrum, o. s., Ester v Javorníku

Lipka je příspěvkovou organizací 
Jihomoravského kraje, na jehož 
území zajišťuje environmentální 
výchovu v pěti pracovištích. Lipka 
se dlouhodobě potýká s převisem 
poptávky po výukových programech 
z hlediska škol a školských zařízení. 
V rámci předkládaného projektu 
dojde ke zvýšení kapacity dvou pra-
covišť Lipky pro ekologické výukové 
programy.

Prioritní osa 7 / Oblast podpory 7.1 
– Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích 

programů, poskytování environ-
mentálního poradenství a environ-
mentálních informací

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Příjemce podpory: Lipka – zařízení 
pro environmentální vzdělávání, 
Brno, Lipová 20
Plánované datum ukončení projektu: 
31. 5. 2013

Celková výše podpory: 17 442 769 Kč
Podpora ERDF: 16 473 726 Kč
Dotace SR:  969 043 Kč

Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy

Krajské středisko ekologické výchovy – II. etapa

V Pardubickém kraji se od roku 2003 
buduje Krajské pobytové středisko 
ekologické výchovy. V květnu 2007 
byla dokončena I. etapa. Tento pro-
jekt řeší další fázi budování střediska: 
vybudování nezbytného venkovního 
zázemí pro provádění ekovýchov-
ných programů a ekoporadenství. 
Jedná se o samostatnou budovu 
venkovní učebny s demonstrační 
fotovoltaickou střechou a terénními 
úpravami okolí.

Prioritní osa 7 / oblast podpory 7.1 
– Rozvoj infrastruktury pro realizaci 

environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environ-
mentálního poradenství a environ-
mentálních informací

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Příjemce podpory: Ekocentrum 
PALETA
Ukončení projektu: 31. 5. 2009

Celková výše podpory:  7 966 098 Kč
Podpora ERDF:  7 523 537 Kč
Dotace SR:  442 561 Kč

Obsahem projektu byla výstavba 
Centra ekologické výchovy Kladno 
v lokalitě Čabárna na severovýchod-
ním okraji města Kladno. Postavena 
byla nízkoenergetická budova centra 
ekologické výchovy, bylo nakoupe-
no vnitřní vybavení a založena byla 
i permakulturní zahrada, včetně 
nákupu pozemku.

Prioritní osa 7 / oblast podpory 7.1 
– Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environ-

mentálního poradenství a environ-
mentálních informací

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Příjemce podpory: statutární město 
Kladno
Ukončení projektu: 31. 1. 2010

Celková výše podpory:  45 136 943 Kč
Podpora ERDF:  42 629 335 Kč
Dotace SR:  2 507 608 Kč

Centrum ekologické výchovy Kladno

Záměrem žadatele bylo vybudování 
střediska environmentální výchovy 
a informačního centra organicky 
propojeného s provozováním zoolo-
gické zahrady. Centrum slouží jako 
environmentální poradna. Aktivity 
centra jsou zaměřeny na široké spek-
trum cílových skupin, a to z důvodu 
kombinace rozsahu samotného 
centra a jeho propojení na stávající 
aktivity žadatele. 

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruk-
tury pro realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů, poskytová-

ní environmentálního poradenství 
a environmentálních informací

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Vyškov
Příjemce podpory: Zoopark, Vyškov
Ukončení projektu: 31. 7. 2011

Celková výše podpory:  35 244 013 Kč
Podpora ERDF:  33 286 012 Kč
Dotace SR:  1 958 001 Kč

Centrum environmentální výchovy – Hanácký statek
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ZAHRANIČÍ

Čínské Šasi přežilo svůj pád
Ve starém tržním městě 
Šasi na severozápadě čínské 
provincie Junan to vypadá, 
jako by se zastavil čas. avšak 
zdání klame. Velká část 
města není vůbec tak stará, 
jak se jeví. Je to pár měsíců, 
kdy skončila její celková 
rekonstrukce. Starobylé Šasi 
bylo znovu vystavěno a jeho 
středověké zdi ukrývají 
moderní, k přírodnímu 
prostředí šetrné technologie.

Pod granátovníky na dvorech 
tradičních domů s prohnutými 
střechami je živo. Pije se čaj 
a lidé mluví jeden přes druhého 
v rozverném místním nářečí. 
Nad městem se zvedá posvátná 
hora, obrostlá pokroucenými 
borovicemi. Návštěvník se kochá 
výjevy, které zná z maleb dáv-
ných umělců na hedvábných svit-
cích. Slunce se ještě nevyhouplo 
nad okolní hory a z řeky Hui, 
která se líně valí údolím, stoupá 
mlha. Z ní se na pěšinách mezi 
kukuřičnými poli vynořují muži 
a ženy a po starých stezkách, 
kterými chodili již jejich dědové, 
pradědové a desítky generací 

před nimi. Branou v městských 
hradbách procházejí na náměstí 
s divadlem, chrámem a původ-
ními hostinci. Křivolakými ulič-
kami stoupají do novějších částí 
města. Před sebou ženou krávy, 
prasata a hejna kachen. Je pátek 
a ve městě se koná tradiční trh. 
Ženy točí sukněmi a cinkají ná-
ramky, když osahávají zeleninu, 
ochutnávají tofu, nebo vybírají 
z čerstvě naporcovaného masa. 
Muži posedávají ve stínu stromů, 
popíjejí čaj a sklánějí hlavy nad 
partičkami madžongu (mah-
jong). K večeru město znovu uti-
chá, slunce zachází za posvátnou 

horu nad městem a lidé se vracejí 
do vesnic v kopcích. I dnes Šasi 
dýchá atmosférou nefalšované-
ho středověku. A přesto nejde 
o skanzen.

Velkolepá rekonstrukce
Obnova města Šasi začala 

v roce 2002, kdy se shaxijské 
tržní náměstí dostalo na seznam 
sta nejohroženějších míst Fondu 
světových památek jako jediný 
přežívající příklad zastávky 
na kdysi prosperující Čajové 
a koňské karavanové stezce spo-
jující Junan a Tibet. 

Náměstí bylo stále kompletní, 
ale jeho zrestaurování bezpro-

středně nutné. Věci se ujaly 
švýcarský IRL Institut ETH 
a mnoho odborníků ve spolu-
práci s vládou ťienčchuanského 
okresu, pod jejíž správu Šasi 
spadá. Začala mravenčí práce 
na projektu, který lze bez nad-
sázky označit za velkolepý. 

Jednotlivé části náměstí byly 
rozebrány, označeny a zazna-
menány, aby mohly být po své 
rekonstrukci znovu poskládány 
do původní podoby. K ob-
nově chátrajících budov byly 
společně s moderními technolo-
giemi použity tradiční techniky 
a na restaurátorských pracích 
pracovali výhradně místní 
dělníci, což byl záslužný počin 
v regionu, v kterém se roční 
výdělek na hlavu pohybuje 
hluboko pod uznanou hranicí 
chudoby. Divadlo, chrám a celé 
náměstí povstaly z trosek. 
Po rekonstrukci vypadají budo-
vy a prostranství přesně tak, jak 
vyhlížely kdysi. Obnoveny byly 
i další historické části města. 
Tradiční techniky se doplňo-
valy ruku v ruce s moderními 
technologiemi. Obytné domy 
se však změnily v penziony 
a kavárny. Zachovány byly jen 
záchody splachované dešťovou 
vodou zachycovanou do nádrží 
schovaných na střechách, nově 
přibylo topení napájené ze 
solárních panelů. 

Obavy z turistů
Projekt rozhodně není 

krátkozraký. Vedle budoucích 
příjmů z turistického ruchu 
klade důraz i na soběstačnost 
údolí v zemědělství a řemeslech 
a na uchování původních eko-
systémů kraje. Proto jsou také 
prvořadými vzdělávání a ekový-
chova obyvatel Šasi a okolních 
vesnic. 

„Šasijské údolí je nádherné místo 
a jeho obnova stojí obrovskou spoustu 
peněz, takže je pochopitelné, že se vláda 
snaží podporovat rozvoj turismu a při-
lákat sem co nejvíce návštěvníků,“ říká 
místní učitel. 

Podle něj je to v pořádku, 
protože turismus přináší příle-
žitosti k ekonomickému rozvoji, 
ale jen do té doby, dokud se 
uskutečňuje ve zdravé, soběstač-
nost umožňující míře.

„Přirozeně se bojíme, aby se nám 
tady nestalo to samé, co na některých 

Z HISTORIE ŠASI 
Za vlády mingského císaře Jong-le byla v roce 1415 zahájena 
výstavba chrámu na trhovém náměstí, za dynastie Čching bylo ná-
městí vydlážděno červeným pískovcem, čímž byla podle tehdejších 
zvyků podtržena důležitost obchodu. Byla vystavěna věž divadla 
s jevištěm otevřeným do náměstí. Šasi se v průběhu staletí stalo 
ojedinělým tržním městem, kde se buddhismus, konfucianismus 
a obchod vzájemně prolínaly. Ve městě vyrostly honosné domy 
bohatnoucích obchodníků. S příchodem novodobých způsobů 
dopravy na počátku 20. století význam města Šasi a karavanových 
cest upadal, a údolí chudlo. Kulturní revoluce, hlásající přijetí 
nových a zavržení starých hodnot, následně přispěla k dílu zkázy. 
V roce 1985 byl tradiční páteční trh přesunut ze starého náměstí 
do nové části města. Středověké náměstí, v jehož dláždění jsou stá-
le viditelné otisky stop dávných karavan, se pomalu rozpadalo pod 
neúprosným diktátem času a v opuštěných budovách se usazovali 
bezdomovci.

ZAHRANIČÍ  

jiných, turisticky atraktivních místech, 
která ztratila svou kulturu a autentič-
nost právě proto, že se na nich rozvoj 
turismu vymkl kontrole, a to, co ta 
místa dnes nabízejí, je jen velké umělé 
a povrchní představení,“ dodává. 

Ovšem rekonstrukce města 
nebyla určena jen turistům. 
Vyřešila dlouholetý problém 
s pitnou vodou, s ucpáváním 
městských struh a kanalizací 
odpadem. 

Historický odkaz
Už v sedmém století našeho 

letopočtu se šasijské údolí stalo 
nepostradatelnou křižovatkou 
na obchodních cestách, které 
vešly do dějin jako Čajová 
a koňská karavanová stezka 
anebo Jižní hedvábná stezka. 
Na rozdíl od známější Severní 
hedvábné stezky na ní obchod-
ním artiklem nikdy nebylo hed-
vábí. Z Junanu po ní putoval 
puerský čaj, pro vysoký obsah 

vitamínu C oblíbený na ná-
horních plošinách Sečuánu, 
Tibetu a Indie, ale i cukr a sůl. 
V opačném směru pak koně 
a dobytek. 

Strategická poloha a důle-
žité postavení ve světě obcho-
du vedly ke vzniku mocných 

a vlivných království Nanzhao 
a Dali (649–1253 n. l.). Ve tři-
náctém století byla oblast 
dobyta mongolskými nájezdní-
ky, přešla pod správu dynastie 
Juan a z malé osady pod Horou 
kamenného pokladu vzniklo 
tržní město Šasi. 

Obnova města Šasi začalo v roce 2002, kdy se 
shaxijské tržní náměstí dostalo na Seznam sta 
nejohroženějších míst Fondu světových památek 
jako jediný přežívající příklad zastávky na kdysi 
prosperující Čajové a koňské karavanové stezce 
spojující Junan a Tibet. 

ECHO

Solární energie  
z bioplynek
Výroba elektřiny z fotovoltaických 
elektráren vloni prudce vzrostla. 
Do konce října vyrobily solární 
elektrárny 2012 gigawatthodin 
proudu, což je více než trojnáso-
bek celé loňské produkce. Podle 
Energetického regulačního úřadu 
(ERÚ) poroste výroba z fotovol-
taických zdrojů i v dalších letech, 
ale nikoli tak rapidně. ERÚ čeká 
větší růst výroby u bioplynových 
stanic. V Česku bylo na začátku 
listopadu v provozu 233 bioply-
nových stanic, zhruba o 60 více 
než v březnu. Jejich instalovaný 
výkon ke konci roku vystoupal 
na zhruba 146 megawattů. 
Větrná energie, s instalovaným 
výkonem kolem 216 megawatt, 
stagnuje.

Dotace na osvětlení
Obce 
možná 
budou moci 
získat dotaci 
na veřejné 
osvětlení. 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 
o tom 

vyjednává s Evropskou komisí 
a rádo by podpořilo úspory 
energií i jinak než jen dotacemi 
na zateplování budov. První 
náměstek ministra životního 
prostředí Jakub Kulíšek před-
pokládá, že Evropská komise 
tento záměr schválí. „Analyzovali 
jsme stav veřejného osvětlení 
v České republice a zjistili jsme, 
že není dobrý. Když jsme se dívali 
do zahraničí, jak fungují ostatní 
operační programy, tak tam se 
tyto dotace již realizovaly a byly 
velmi úspěšné,“ uvedl Kulíšek. 

Pokuta pro ČaOH
Česká asociace odpadového 
hospodářství dostala od antimo-
nopolního úřadu pokutu 396 000 
korun za ovlivňování cen v oboru. 
Pokuta je pravomocná. Asociace 
pochybení uznala a proti rozhod-
nutí se neodvolala. Úřadu vadilo, 
že asociace v letech 2004 až 2008 
pravidelně stanovovala a vyhlašo-
vala očekáváný procentní nárůst 
cen v oboru. Ten pak rozesílala 
svým členům a konkurenci. Podle 
úřadu tento postup vedl k narušení 
hospodářské soutěže. Asociace má 
kolem stovky členů. Jsou mezi nimi 
i klíčové firmy v oboru. Vypočítaný 
index nárůstu nákladů měl pro ně 
informativní funkci. 
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TECHNOLOGIE

V listopadu 2011 vláda schvá-
lila zákon o ukládání oxidu uh-
ličitého do podzemních úložišť, 
který by mohl představovat nový 
zdroj příjmů pro české obce. Po-
kud bude totiž úložiště na jejich 
pozemku, budou dostávat jednu 
korunu za uložení jedné tuny 
CO2.

Přerod naší společnosti 
na společnost založenou na zdro-
jích neohrožujících klima bude 
vyžadovat čas i peníze. Zastán-
ci technologie CCS (Carbon 
Dioxide Capture and Geological 
Storage), jíž je ukládání oxidu 
uhličitého do horninových struk-
tur součástí, říkají, že potřebuje-

me krátkodobá řešení, která nám 
nejprve pomohou omezit naši 
závislost na fosilních palivech 
tím, že je budeme moci používat 
neznečišťujícím způsobem. 

Jednou z takových možností 
je vytvořit v systému výroby ener-
gie uzavřenou smyčku, kdy se 
uhlík původně vytěžený ze země 
ve formě plynu, ropy a uhlí vrátí 
zase zpět v podobě CO2. CCS 
tuto možnost nabízí. Tato techno-
logie zahrnuje zachytávání CO2 
v tepelných elektrárnách, které 
spalují uhlí nebo zemní plyn, 
a v průmyslových závodech, jako 

jsou ocelárny, cementárny nebo 
rafinérie, a následnou dopravu 
zachyceného CO2 potrubím nebo 
lodí na místo uložení, kde je oxid 
injektován pomocí vrtu do vhod-
né geologické formace. 

Kam s ním?
Existují tři hlavní možnosti 

ukládání CO2. První z nich se 
nabízí ve vytěžených ložiscích 
ropy a zemního plynu. Ta jsou 
díky průzkumu a těžbě uhlovo-
díků dostatečně prozkoumána 
a poskytují okamžitou možnost 
ukládání. Další jsou slané vody, 
takzvané akvifery. Ty skýtají velký 
úložný potenciál, ale obecně 

o nich toho tolik nevíme. A na-
konec jsou to netěžitelné uhelné 
sloje, které nabízejí možnost pro 
budoucnost, jakmile se podaří 
vyřešit problém s injektáží velkých 
objemů CO2 do uhelných slojí 
s nízkou permeabilitou. Poté, co 
je CO2 injektován do vhodného 
podzemního rezervoáru, akumu-
luje se v pórech mezi horninovými 
zrny, vytlačuje odsud a nahrazuje 
přítomná fluida – vodu, ropu 
nebo zemní plyn. Proto jsou pro 
ukládání oxidu uhličitého vhodné 
takové formace, které jsou výsled-
kem ukládání dobře propustných 
sedimentů a nacházejí se v tak-
zvaných sedimentárních pánvích. 
Příkladem oblasti se značným 
potenciálem ukládání je třeba „ 
jižní permská pánev“, která se roz-
prostírá od Anglie až po Polsko.

Šít na míru a čekat,  
co se stane

Po zachycení v průmyslovém 
zařízení je CO2 stlačen do podo-
by husté tekutiny, která zabírá 
výrazně méně objemu než CO2 
v plynném skupenství. Jakmile 
je CO2 v elektrárně nebo jiném 
průmyslovém zařízení separo-
ván ze spalin, výsledný vysoce 
koncentrovaný tok CO2 je de-
hydrován a stlačen, což zlepšuje 
efektivitu dopravy i ukládání. 
CO2 může být dopravován lodí 
nebo produktovodem. Do-

prava lodí je dnes využívána 
jen ve velmi malém měřítku, 
zatímco potrubím dopravují 
CO2 ve velkém množství ropné 
společnosti a využívají jej při 
intenzifikaci těžby ropy. Když je 
CO2 dopraven na úložiště, je pod 
tlakem injektován do rezervoáru. 
Injektážní tlak musí dostatečně 
převyšovat stávající tlak v rezer-
voáru, aby byla rezervoárová 
fluida zatlačena dále od bodu 
injektáže. Složení a čistota toku 
CO2, které jsou výsledkem pro-
cesu jeho zachytávání, mají vý-
znamný vliv na všechny následné 
stránky projektu ukládání CO2. 
Podle přívrženců CCS je možné 
již v současné době dopravovat 
a ukládat velké množství CO2, ale 
má-li se geologické ukládání CO2 
v budoucnosti široce uplatnit, 
všechny fáze procesu musejí být 
„ušity na míru“ pro každý projekt 
ukládání. Klíčovými parametry 
při tom jsou termodynamické 
vlastnosti toku CO2, rychlosti 
toku a podmínky v přepravních 
cestách a v rezervoáru. 

Jakmile je CO2 injektován 
do rezervoáru, začne okamžitě 
stoupat vzhůru a vyplňovat póro-
vý prostor pod těsnicí horninou. 
Protože i „hustý“ CO2 je lehčí než 
voda, má tendenci stoupat vzhů-
ru. Tento pohyb se zastaví, když 
CO2 narazí na vrstvu hornin, která 
je nepropustná – většinou složená 

K zastavení dalšího 
růstu koncentrace 
oxidu uhličitého (CO2) 
v atmosféře nad kritickou 
hodnotu v příštích 
desetiletích by mohlo 
pomoci ukládání oxidu 
uhličitého do podzemních 
horninových struktur. Je to 
však technologie poměrně 
nová a kontroverzní a jako 
taková má své přívržence 
i odpůrce.

O ukládání oxidu uhličitého do podzemních horninových struktur

TECHNOLOGIE

z jílů nebo soli – a působí jako 
past, a proto CO2 brání stoupat 
dále vzhůru, což vede k jeho 
nahromadění bezprostředně pod 
těsnicí horninou. Postupem času 
se část CO2 rozpustí a případně 
se přemění na minerály. Tyto 
procesy probíhají v různých 
časových měřítkách a přispívají 
k trvalému zadržení CO2. 

Prý bez rizika
Zastánci technologie CCS 

tvrdí, že na základě studia pří-
rodních systémů lze říci, že pečli-
vě vybraná úložiště by neměla 
představovat žádná významná 
rizika. Její odpůrci naopak argu-
mentují tím, že rizika vznikající 
při ukládání CO2 v geologických 
vrstvách neumíme v součas-
nosti spolehlivě odhadovat. 
Předpokládají, že CO2 bude 
alespoň částečně unikat podél 
geologických zlomů, a jelikož 
ukládaný CO2 má být stlačo-
ván pod vysokým tlakem nebo 
zkapalňován, toto zvýšení tlaku 
může způsobit nepředvídatelný 
pohyb hlubinných vod, nebo 
se může stát příčinou mikro-
zemětřesení s rizikem narušení 
nadložních vrstev. Zvýšení pH 
při rozpouštění CO2 může vést 
k rozpouštění některých minerálů 
a mít další negativní důsledky. 
Technologii CCS dále vytýkají 
právě to, že není trvale udržitelná, 

neboť zvyšuje spotřebu paliva 
a tím i hrubé emise CO22, že nelze 
trvale zajistit těsnost podzemních 
úložišť a že celkově umožňuje 
pouze přesunout řešení součas-
ných problémů do budoucnosti 
s tím, že sama tato technologie 

další problémy vyvolává. Tvrdí, 
že při troše skromnosti je na Zemi 
dostatek zdrojů pro spokojený 
život více než deseti miliard 
lidí, ale k tomu že je zapotřebí 
intenzivně využívat možnosti 
úspor energií a materiálů a efek-
tivně rozvíjet obnovitelné zdroje 
energie. Finanční prostředky, 
které jsou investovány do vývoje 
a provozování technologie CCS, 
podle oponentů odčerpávají 
část prostředků určených pro 
jiné způsoby redukce emisí CO2. 
Technologii CCS dle slov odpůr-
ců propagují zejména těžební 
společnosti, a to jak uhelné, tak 
ropné a plynové. Ty první prý 
v redukci emisí CO2 vidí možnost 
pokračovat v těžbě a spalování 
uhlí, ty druhé navíc i možnost zvý-
šit využití ložisek ropy a plynu. 

Jaká je situace v ČR
Předpokládá se, že použití 

technologie CCS by mohlo být 
nákladově efektivní pro velké 
bodové zdroje emisí s roč-
ní produkcí kolem jednoho 
milionu tun CO2 nebo více. 
V České republice do této 
kategorie spadá asi 25 zdro-
jů, převážně elektráren, které 
dohromady emitují zhruba 
polovinu veškerých emisí CO2. 
Odborná studie Ministerstva 
životního prostředí upřesnila, 
že na území ČR je k dispozici 
celková kapacita pro uložení 
700 milionů tun CO2. 

V listopadu 2011 vláda 
schválila zákon o ukládání oxi-
du uhličitého do podzemních 
úložišť. Vlastník pozemku bude 
dostávat jednu korunu za ulo-
žení jedné tuny CO2. Cena je 
podle vlády stanovena tak, aby 
technologii podzemního uklá-
dání nadměrně neprodražova-
la, ale zároveň aby výše tohoto 
příjmu byla pro obce přínosem. 
Zájemci o provozování úlo-
žišť budou muset prokazovat, 
že mají k dispozici dostatek 
financí na pokrytí rizik během 
jejich provozu i po jeho ukon-
čení a že mají finanční rezervy 
na náklady spojené s uzavře-
ním úložiště. Při posuzování 

žádosti o povolení úložiště bude 
nutné mít k dispozici informace 
například o zemětřesné činnosti 
v dané lokalitě nebo o propust-
nosti prostředí, přítomnosti 
a stavu přírodních a umělých 
cest, studní a vrtů a také o tom, 
zda plánované úložiště nezasa-
huje na území cizího státu. Zá-
kon, který také zakazuje ukládat 
CO2 do míst s významnými zá-
sobami kvalitní podzemní vody 
určené pro zásobování pitnou 
vodou, zavádí do českého práva 
ustanovení příslušných evrop-
ských směrnic. Lhůta pro jejich 
převzetí uplynula již v červ-
nu 2011 a Brusel s ČR proto 
zahájil příslušné řízení. Pokud 
bychom směrnice nepřevzali, 
hrozila by nám pokuta v řádu 
desítek milionů korun. 

ECHO

Jakmile je CO2 v elektrárně nebo jiném 
průmyslovém zařízení separován ze spalin, 
výsledný vysoce koncentrovaný tok CO2 je 
dehydrován a stlačen, což zlepšuje efektivitu 
dopravy i ukládání.

OxID UHLIČITý A JEHO ROLE

Oxid uhličitý se podílí na vzniku skleníkového efektu. Celkově 
má však na skleníkovém efektu nižší vliv než vodní pára, která 
se na něm podílí z více než 60 procent. Nárůst oxidu uhličitého 
v ovzduší je obecně považován za hlavní příčinu globálního otep-
lování. Existují však i opačné studie, které naznačují, že naopak 
nárůst obsahu CO2 je způsoben zejména nárůstem teplot. 
Velké množství oxidu uhličitého je také rozpuštěno ve světových 
mořích a oceánech, které tak regulují jeho množství v atmosfé-
ře. Pozvolný nárůst globální teploty však negativně ovlivňuje 
rozpustnost CO2 v mořské vodě a pozitivní zpětnou vazbou se tak 
dostává zpět do vzduchu další dodatečné množství tohoto skle-
níkového plynu. Velké množství oxidu uhličitého z ovzduší poutá 
mořský fytoplankton, který jej fotosyntézou přeměňuje na vodu, 
živiny a další produkty. Tato reakce je závislá na optimální teplotě 
a s jejím růstem nad optimum klesá. Tento nejvýkonnější ekosys-
tém poutající vzdušný oxid uhličitý není dosud příliš narušen. 

Zdroj: Wikipedie

V listopadu 2011 vláda schválila zákon 
o ukládání oxidu uhličitého do podzemních 
úložišť, který by mohl představovat nový 
zdroj příjmů pro české obce. Pokud bude totiž 
úložiště na jejich pozemku, budou dostávat 
jednu korunu za uložení jedné tuny CO2.

Čínské investice  
do ekologie
Svůj postoj k zahraničním 
investicím výrazně změnila 
čínská vláda. Od konce ledna 
příštího roku chce podporovat 
zejména investice do zelených 
technologií. Naopak si již 
nepřeje, aby nadmíra investic 
proudila do klasického automo-
bilového průmyslu. „Cílem je 
prosadit technologické inovace 
a modernizaci v průmyslu,“ 
uvádí vládní dokument, který 
představuje priority pro zahra-
niční investice. Zelenou nově 
dostanou projekty zabývající se 
dobíjením elektromobilů. Čína 
se například usilovně zaměřuje 
na podporu rozvoje ekologic-
ky šetrnějších vozidel. Podle 
vládního cíle by do roku 2015 
měl čínské silnice brázdit jeden 
milion elektromobilů.

Komplikace v Jeseníku
Komplikace se získáním dotace 
na nový sběrný dvůr musejí ře-
šit představitelé Jeseníku. Město 
totiž chybovalo při zadávání ve-
řejné zakázky na jeho výstavbu. 
Na přislíbené peníze od Minis-
terstva životního prostředí tak 
zatím čeká marně. Sběrný dvůr 
v prostorách kotelny v Lipovské 
ulici přitom funguje dva měsíce. 
Jeho výstavba stála téměř jeden 
milion devět set tisíc korun. 
Dotace z Operačního programu 
Životní prostředí měla pokrýt 
devadesát procent nákladů. 
Město zatím akci zaplatilo 
z vlastních zdrojů.

Online mapy znečištění 
Nové mapy 
online, které 
zveřejnily Ev-
ropská komise 
a Evropská 
agentura pro 

životní prostředí v úzké spolupráci 
se Společným výzkumným stře-
diskem (interní vědecký útvar Ko-
mise), poprvé umožňují občanům 
přesně určit hlavní rozptýlené 
zdroje znečištění ovzduší, jako  
je doprava a letectví. Nová sada 
32 map ukazuje, kde dochází 
k vypouštění některých znečiš-
ťujících látek, jako jsou oxidy 
dusíku a znečišťující částice.  
Doplňuje stávající údaje o emi-
sích z jednotlivých průmyslo- 
vých závodů obsažené v evrop-
ském registru úniků a přenosů 
znečišťujících látek (E-PRTR).  
Mapy naleznete na adrese 
http://prtr.ec.europa.eu.

EEA
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