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„Les můžeme vysadit například  
na haldách na Příbramsku anebo 
na úhorech,“ říká náměstek Úseku 
řízení ostatních programů 
SFŽP ČR Tomáš Podivínský 
s odkazem na snahu  
Čechů vysazovat les v Ne-
gevské poušti.  STR. 11

Vlašimský zámecký park v údolí řeky Blanice byl založen na sklonku osmnáctého století. V po-
sledních dvou desetiletích se město Vlašim, s přičiněním Českého svazu ochránců přírody, staralo 
o rozsáhlou rekonstrukci parku, a to díky podpoře z OPŽP. Dnes se Vlašim může chlubit atraktiv-
ním parkem v anglickém stylu, který patří k největším svého druhu v Evropě.  STRana 6

Dýcháme, co ztápíme
Začátkem února odstartova-
la v Moravskoslezském kraji 
informační kampaň s názvem 
„Dýcháme to, čím topíme“. 
Cílem kampaně podpořené 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí je snížit úroveň 
znečištění ovzduší, na kterém 
se v regionu z bezmála jedné 
třetiny podílejí domácnosti s lo-
kálními topeništi. STR. 2

90% podpora
„Při splnění stanovených technic-
kých a ekologických podmínek 
hodnocení bude podle schvále-
ného schématu podpory možné 
poskytnout dotaci až do 90 % 
z celkových způsobilých nákladů 
projektu,“ píše ve své analýze 
Petra Kubařová z Odboru fondů 
Evropské unie Ministerstva 
životního prostředí. V analýze se 
detailně věnuje situaci v Morav-
skoslezském kraji a možnostem 
OPŽP ji zvrátit. STR. 5 

Úspěšné projekty
„Jakmile dostaneme echo, že se 
někde nabízí nějaká možnost 
dotace, snažíme se jí využít,“ říká 
Šárka Rumanová, místostarostka 
obce Přišimasy ve Středočes-
kém kraji. „Podmínky podpory 
z OPŽP nám neumožňují chovat 
ryby, takže jsme se soustředili 
zejména na volnočasové, turis-
tické využití rybníka,“ vysvětluje 
Radim Beneš, starosta obce 
Pluhův Žďár. Více o projektech 
se dozvíte na STR. 12 až 15

Kozí stádo v Los angeles
Pasáček John 
Gonzales z Los 
Angeles vysvět-
luje blahodárný 
environmen-
tální vliv koz 
na tamější 

trávníky. Stádo, vlastněné 
společností Environmental Land 
Management ze San Diega, vy-
hrálo výběrové řízení. Agentura 
pro místní rozvoj čtvrti Angel´s 
Knoll tvrdí, že město ušetří více, 
než kdyby si najalo pracovní četu 
se sekačkami na naftový  
či benzinový pohon. STR. 24

Finanční pomoc z Operačního programu Životní prostředí míří do Moravskoslezského kraje.

 Znovuzrození zámeckého 
 parku ve Vlašimi 
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O tom, co nepatří do kotle,  
informuje kampaň hrazená z OPŽP
Začátkem února odstartovala 
v Moravskoslezském 
kraji informační kampaň 
s názvem „Dýcháme to, čím 
topíme“. Cílem kampaně 
je snížit úroveň znečištění 
ovzduší, na kterém se 
v regionu z jedné třetiny 
podílejí domácnosti. 
Jeden kotel na spalování 
tuhého paliva vyprodukuje 
každoročně zhruba 200 
kilogramů prachu.

Náklady na informační 
kampaň ve výši sedmi milionů 
korun jsou hrazeny z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Kampaň potrvá až do konce 
března. „Cílem kampaně je motivovat 
nás všechny k dodržování pravidel 
spalování nebo přechodu na ekologičtější 
způsob vytápění. Měli bychom vědět, 
že chemicky ošetřené dřevo, nábytek 
a dřevotříska patří do sběrného dvora. 
Obaly od mléka a džusů, PET lahve, ale 
například i barevné letáky a časopisy zase 
do tříděného odpadu. A rostlinné zbytky 
včetně trávy i listí na kompost,“ uvedl 
v souvislosti s kampaní ministr 
Tomáš Chalupa.

Série kulatých stolů
Kampaň zaměřená na Mo-

ravskoslezský kraj odstartovala 
9. února 2012 mítinkem na Ma-
sarykově náměstí v Ostravě. Pro-
gramem mrazivého odpoledne, 
který začal ve 13 hodin, prová-
zeli moderátoři Petr Čtvrtníček 

a Magda Otáhalová, návštěv-
níkům zahrála skupina Charlie 
Straight. K vidění byl kyslíkový 
bar nebo prezentace spalování 
odpadků v kotlích a jeho důsled-
ku na zdraví člověka. Na ost-
ravský mítink navázal takzvaný 
„Týden za čisté ovzduší“. V jeho 
rámci se v Třinci, Karviné, Bo-
humíně a Havířově uskutečnila 
série kulatých stolů se zástupci 
města, Moravskoslezského kraje 
a Ministerstva životního pro-
středí, kteří se studenty, občany 
města, zástupci občanských 
iniciativ a zástupci firem diskuto-
vali o problematice spalování od-

padků v kotlích a jeho důsledku 
na zdraví člověka.

Výsledky diskusí
Ke spalování odpadů 

v kotlích na pevná paliva vedou 
řadu obyvatel zejména ekono-
mické důvody. 

„Tito lidé ovšem 
zřejmě netuší, jak 
obrovsky tím škodí 
nejenom sami sobě, ale 
i svému bezprostřed-
nímu okolí – souse-
dům, jejich dětem 
i svým nejbližším. 

Škody na zdraví těch, kteří dýchají 
odpady spálené ve vlastním kotli, jsou 
nevratné a ekonomicky nevyčíslitelné,“ 
uvedl v souvislosti se situací 
v Moravskoslezském kraji mi-
nistr Chalupa.

O míře nebezpečí spalování 
takzvaných „ostravských raket“ 
měla místní obyvatele přesvěd-
čit živá prezentace spalování 
nevhodného odpadu. Další 
informace mohou zájemci najít 
na stránkách www.topimesprav-
ne.cz nebo facebookovém  
profilu  www.facebook.com/ 
TopimeFajne.http://www.mzp.
cz/cz/gallery_120209_kampan.

Kompostárna u Kolína

Radim u Kolína vybudovala no-
vou kompostárnu a sběrný dvůr. 
Prioritu o tom informoval starosta 
obce Karel Mrázek. 
Kompostárna byla financována 
v rámci XI. výzvy OPŽP, sběrný 
dvůr v rámci XIX. výzvy OPŽP 
v prioritní ose 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňo-
vání starých ekologických zátěží. 
„Kapacita kompostárny je 4 000 
tun za rok. U sběrného dvora se 
předpokládá separace 7 425 tun 
odpadů, z toho 23 tun nebezpeč-
ných odpadů. Obě zařízení bude 
využívat devatenáct obcí a měst,“ 
vysvětluje Karel Mrázek. Podle 
něj základními a nejdůležitějšími 
cíli těchto projektů jsou co nejvíce 
snížené zatěžování životního pro-
středí a následné využití zpracová-
vaných materiálů. 

Děti kreslí Zdravý komín

Ministr životního prostředí Tomáš 
Chalupa u příležitosti oficiálního 
zahájení kampaně na zlepšení 
ovzduší vyhlásí vítěze výtvarné 
soutěže „Zdravý komín“ určené 
prvním a druhým třídám základ-
ních škol v Moravskoslezském kra-
ji. Žákům dvou vítězných tříd poté 
osobně předá poukaz na týdenní 
ozdravný pobyt v Beskydech.
Výtvarná soutěž je součástí 
informační kampaně Ministerstva 
životního prostředí zaměřené 
na zlepšení ovzduší v Moravsko-
slezském kraji. Kampaň upozor-
ňuje na jeden z velkých zdrojů 
znečištění ovzduší, kterými jsou 
lokální topeniště. Realizována je 
z prostředků Operačního progra-
mu Životní prostředí.

ECHOFinanční pomoc míří do Moravskoslezského kraje
Pracovní skupina pro 
řešení špatné situace 
z hlediska kvality ovzduší 
Moravskoslezského kraje 
schválila v Bohumíně „akční 
plán pro MSK na rok 2012“. 
Z něj vyplývá, že do regionu 
poputují v následujících 
měsících miliardy korun, 
které by měly zásadním 
způsobem zlepšit tamější 
kvalitu ovzduší. 

Na základě pozitivního ohla-
su právě probíhajícího pilotního 
projektu takzvaných kotlíkových 
dotací, v jejichž rámci je domác-
nostem v Moravskoslezském 
kraji přispíváno na pořízení 
ekologických kotlů, se během 
následujících dvou let počítá 
s alokací jednoho sta milionů 
korun. Čtyřicet procent z nich 
by mělo být alokováno v tomto 

roce. Ministerstvo životního pro-
středí zároveň zadalo zpracování 
analýzy, jak a zda do projektu 
zařadit kotle na biomasu.

OPŽP nezůstává pozadu
V květnu 2012 bude na všechny 

oblasti v prioritní ose 2 OPŽP vy-
hlášena další výzva, ve které bude 
pro celou oblast Moravskoslezské-
ho kraje alokována jedna miliarda 
korun. Výzva bude určena jak pro 
veřejný, tak pro privátní sektor.

Zároveň byla vyhlášená XXXV. 
výzva v prioritní ose 3, která bude 
výhradně zaměřena na zateplení 
veřejných budov. V této výzvě 
bude alokována částka 2,5 miliar- 
dy korun z Fondu soudržnosti. 
Projekty realizované v nejpostiže-
nějších oblastech Moravskoslez-
ského kraje budou bonifikovány 
10 % ze zisku bodů v technicko-
ekologickém hodnocení.

V dubnu 2012 bude vyhláše-
na výzva, která navýší stávající 

alokaci o tři miliardy na finál-
ních pět miliard korun z Fondu 
soudržnosti pro projekty, které 
využívají 90% režim zvýhodněné 
veřejné podpory. Výzva bude 
určena pro velké nespalovací 
zdroje v okresech Karviná, Frý-
dek-Místek a Ostrava-město.

Děti v první řadě
Pracovní skupina byla také 

informována o tom, že Minister-
stvo zdravotnictví ČR provede 
samostatnou analýzu provedi-
telnosti efektu nákupu čističek 
vzduchu pro mateřské a základ-
ní školy v Moravskoslezském 

kraji. V pilotním programu, 
který by navazoval na kladný 
výsledek této analýzy, by do ce-
lého projektu měli být zapojeni 
strategičtí partneři v podobě 
průmyslových podniků, se 
kterými Ministerstvo životní-
ho prostředí má nebo chystá 
podepsat dobrovolné dohody či 
memoranda o spolupráci.

Stejně jako v loňském roce 
bude jednou z aktivit v rámci 
akčního plánu také financování 
ozdravných pobytů dětí z Mo-
ravskoslezského kraje z prostřed-
ků Státního fondu životního pro-
středí ČR. Alokovaná částka pro 
rok 2012 je pět milionů korun.

Bez Polska to nejde
V oblasti mezinárodní 

spolupráce v letošním roce 
Ministerstvo životního prostředí 
ve spolupráci s Polskem navrhne 
obsah mezinárodního projektu 
na snižování emisí z význam-

ných zdrojů na obou stranách 
hranice. Pracovní skupina vzala 
také na vědomí studii proveditel-
nosti nízkoemisních zón (NEZ) 
na území MSK, kterou si nechalo 
vypracovat Ministerstvo životního 
prostředí v souvislosti s novelou 
zákona č. 86/2002 Sb. Novela 
do české legislativy tento nový 
nástroj ochrany ovzduší zavedla.

Studie zhodnotila možnost 
vymezení nízkoemisních zón 
v 16 obcích kraje, tj. ve všech 
obcích, kde žije více než 10 tisíc 
obyvatel (na území všech těchto 
obcí kromě Bruntálu dochází 
dlouhodobě k překračování 
imisních limitů). Při zohlednění 
urbanistického členění obcí 
a konfigurací silniční sítě se jeví 
jako vhodné opatření realizo-
vat návrh nízkoemisních zón 
v Ostravě (širší centrum města 
a části Svinov a Poruba), Opavě, 
Českém Těšíně, Třinci, Orlové 
nebo Studénce.

Ministerstvo životního 
prostředí roky pracovalo 
na novém zákonu o ochraně 
ovzduší. Jednou z důležitých 

částí návrhu 
zákona se 
staly zvýše-
né poplatky 
za znečišťo-
vání ovzdu-
ší. I když 
navrhovaný 
legislativní 
předpis 
Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR 
schválila, poplatky za zne-
čišťování z návrhu zákona 
zcela vypustila. Ministerstvo 
životního prostředí proto 
vydalo prohlášení, v němž 
se uvádí, že ministr Tomáš 
Chalupa se pokusí spolu se 
senátory a poslanci hledat 
řešení, které by se co nejvíce 
blížilo původnímu návrhu 
a zároveň by bylo přijatel-
ným kompromisem pro obě 
parlamentní komory.
Přesto se však ministr Chalu-
pa ohrazuje proti tomu, aby 
se diskuze k zákonu omezila 
pouze na poplatky. „Zákon 
obsahuje mnoho důležitých 
kroků pro všechny zdroje 
znečištění a zavádí nová 
opatření, jakými jsou napří-
klad zřízení nízkoemisních 
zón a kompenzační opatře-
ní, proto diskusi k němu není 
možno redukovat pouze 
na téma poplatků za znečiš-
ťování, byť je to nepochybně 
důležitá otázka,“ doslova 
říká. Podle ministra Chalupy 
je zákon o ochraně ovzduší 
jednou z nejdůležitějších 
norem v právu životního 
prostředí. 
Věřím, že řadu z vás osloví 
a bude inspirovat text 
na straně pět, který se zabý-
vá navýšením podpory pro 
projekty zlepšující kvalitu 
ovzduší. 
Nejenom závažnými tématy 
se zabývá aktuální Priorita, 
k oddechu proto doporučuji 
stranu 24. Je tam článek 
o stádu koz v Los Angeles. 
K radosti mnohých tito 
býložravci nahradili hlučné 
sekačky a křovinořezy. A pa-
sáček Johny Gonzales své 
kozy hájí pří každé příležitos-
ti. Podle něho jsou učiněným 
požehnáním, a to zejména 
v boji s bodláky.

Změny v závazných pokynech  
pro žadatele o podporu
K 27. lednu 2012 byly 
zaktualizovány Závazné 
pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory 
v Operačním programu 
Životní prostředí. 
Zaktualizovaná verze je 
účinná ode dne zveřejnění, 
od 30. 1. 2012. 

Do kapitoly 2 byly v souladu 
se směrnicí Ministerstva životního 
prostředí dány informace ohledně 
odborného posudku v oblasti 
podpory 4.1. Byly doplněny 
informace o finanční udržitelnosti 
projektů v prioritní ose 1. Nově 
byly vloženy podkapitoly Upřes-
nění k projektům pořizování 
nízkoemisních spalovacích zdrojů 
v rámci oblasti podpory 2.1 a Mě-
ření množství vyrobeného tepla 
z obnovitelných zdrojů energie. 
Z textu závazných pokynů byly 
odstraněny podkapitoly Upřesně-
ní povinných dokladů k žádosti 
pro prioritní osu 6 a Podpora dle 
„Českého dočasného rámce“.

Změny v kapitole 5
Do kapitoly 5 bylo doplněno, 

že je třeba respektovat zákaz 

použití smluvních podmínek, 
jejichž účelem je zajištění povin-
ností dodavatele, jako dílčího 
hodnotícího kritéria. Zároveň 
byla vložena informace o záka-
zu použití náhodného výběru 
provedeného losem za účelem 
omezení počtu zájemců při už-
ším řízení ve smyslu § 61, odst. 4,  
a § 66, odst. 4, zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. 

Zadávací dokumentace
V kapitole 5 byly také dopl-

něny informace o posuzování 
zadávací dokumentace Minis-
terstvem financí ČR u akcí nad 
200 milionů korun, informace 
o postupování pohledávek 
na další subjekty a o subdodáv-
kách. Byl doplněn výčet postihů 
za porušení pravidel při zadá-
vání veřejných zakázek a byla 
vložena nová podkapitola, která 
se zabývá postihy v případech, 
kdy byla příjemcem použita 
značková specifikace. Rovněž 
byly vloženy informace ohledně 
žádosti o prodloužení lhůty pro 
dodání podkladů k RoPD.

V kapitole 6 byl upraven 
první odstavec a byla odstraněna 
podkapitola Upřesnění podkla-

dů pro vydání RoPD při výběro-
vém řízení na provozovatele.

Kapitola 8 byla uprave-
na a doplněna, vloženy byly 
zejména informace o organizač-
ních složkách státu a státních 
příspěvkových organizacích. 
Také byly například doplněny 
informace o vykazování osob-
ních nákladů a nákladů na ma-
teriál a informace o předkládání 
interních faktur. Byly vloženy 
nové podkapitoly Finanční vy-
pořádání a Vratky a jiné korekce 
finančního plnění projektu, 
Postupy financování projektů 
organizačních složek státu a stát-
ních příspěvkových organizací 
zřízených MŽP, Postupy finan-
cování projektů organizačních 
složek státu a státních příspěvko-
vých organizací, které nespadají 
do resortu MŽP.

Změny v kapitole 9
V kapitole 9 – Archivace 

dokumentů – byla doplněna 
bližší specifikace dokumentů, 
které mají být ze strany příjemce 
podpory archivovány. Detailní 
popis změn je uveden ve změ-
novém listu závazných pokynů 
na stránkách www.opzp.cz.
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ANALÝZA

PeTra KubařOvá
Odbor fondů eu

Ministerstvo životního prostředí

Navýšení podpory projektům zlepšujícím 
kvalitu ovzduší

na mnoha místech České republiky jsou 
přesahovány limity škodlivých látek.

Čtenáři vědí, že zlepšování kvality ovzduší je jed-
nou z hlavních priorit Operačního programu Životní 
prostředí. V rámci prioritní osy 2 jsou podporovány 
projekty zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality 
ovzduší a na omezení emisí základních znečišťujících 
látek do ovzduší, s důrazem na využití nových, šetr-
ných způsobů výroby energie včetně obnovitelných 
zdrojů energie a energetických úspor. Dlouhodobě se 
však tato oblast potýká s nezájmem žadatelů o nabí-
zenou podporu. 

Příčinou je několik provázaných faktorů, nicméně 
velký podíl na tom má i nedostatečná motivace ža-
datelů realizovat 
inovativní řešení. 
Opatření v prio-
ritní ose 2 jsou 
totiž převážně ur-
čena pro žadatele 
z řad soukromého 
sektoru. Z tohoto 
důvodu je však míra podpory, která může být těmto 
žadatelům poskytnuta, velmi nízká. Průmyslové 
podniky podílející se na příspěvku k emisní zátěži 
totiž mají povinnost hradit opatření na omezování 
emisí z vlastních prostředků. Nedostatečná motivace 
průmyslových podniků realizovat opatření zlepšující 
kvalitu ovzduší nad rámec stanovený předpisy tak 
není žádným překvapením. 

Jednání v Bruselu
S vědomím, že takový přístup je dlouhodobě neu-

držitelný a v některých oblastech Moravskoslezského 
kraje přímo kritický, zahájilo Ministerstvo životního 
prostředí v Bruselu jednání o úpravě unijních pravidel 
veřejné podpory právě v oblasti životního prostředí. 
Výsledkem je souhlasný postoj Evropské komise 
k přidělení státní podpory ve výši šesti miliard korun 
projektům zaměřeným na snižování znečištění ovzduší 
právě v silně postižených oblastech Moravskoslez-
ského kraje. Na projekty, které zvýší úroveň ochrany 
životního prostředí tam, kde dosud neplatí žádné nor-
my EU nebo kde dosahované výsledky takové normy 
překonávají, je odsouhlaseno poskytnutí vyšší míry 
státní podpory, než tomu tak bylo doposud. 

Silně postižené oblasti Moravskoslezského kraje, 
kterými jsou Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Mís-
tek, proto mohou očekávat, že podniky v sektoru pro-
vozujícím velké zdroje znečišťování ovzduší budou 
dostatečně motivovány k využití nabízené podpory 
k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, 
než je ochrana vyplývající z uplatňování povinných 
norem. Hned první šancí je připravovaná výzva pro 
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, v oblasti 

zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (prioritní 
osa 2). Vyhlášení je plánováno na duben a předpoklá-
daná alokace by měla být ve výši 4–5 miliard korun. 
Zaměřením na existující nebo nová zařízení rekon-
struující nespalovací zdroje bude vyšší míra podpory 
dostupná pro podniky v odvětvích, jako jsou výroba 
koksu a rafinovaných ropných produktů, výroba 
základních kovů či dodávání elektřiny, plynu, páry 
a klimatizovaného vzduchu. Při splnění stanovených 
technických a ekologických podmínek hodnocení 
bude podle schváleného schématu podpory možné 
poskytnout dotaci až do 90 procent z celkových způ-
sobilých nákladů projektu. 

Samozřejmě ani zbývající oblasti Moravskoslez-
ského kraje nepřijdou o možnost využít nabízené 
prostředky k realizaci projektů podporující zlepšo-
vání kvality ovzduší a snižování emisí. Pro oblast 
celé České republiky se počítá s vyhlášením výzvy 
v květnu, s předpokládanou alokací tří až čtyř miliard 
korun. Přitom žádat o přidělení příspěvku na eko-
logické projekty v této oblasti může každý subjekt, 
který splní stanovené podmínky výzvy. Do programu 
se mohou přihlásit obce, města, organizace státní 

správy a samo-
správy, výzkum-
né vědecké 
ústavy, právnic-
ké a podnika-
telské subjekty 
– fyzické osoby 
i neziskové orga-

nizace. Přesný výčet pro jednotlivé oblasti podpory je 
uveden v Implementačním dokumentu OPŽP.

Přestože schválení vyšší státní podpory pro silně 
postižené oblasti Moravskoslezského kraje je bezespo-
ru úspěchem, úsilí ministerstva v efektivním využití 
evropských prostředků pro zlepšování kvality ovzduší 
nekončí. V průběhu minulého roku bylo vyjednáno 
rozšíření podporovaných aktivit programu o podporu 
nákupu samosběrných vozů za účelem snížení praš-
nosti. Změnu programového dokumentu by Evropská 
komise měla schválit v nejbližších dnech. 

Cíle OPŽP
Motivace podnikatelského sektoru, který provo-

zuje velké zdroje znečišťování ovzduší, k využití na-
bízených možností podpory by se měla odrazit také 
na počtu předkládaných projektových žádostí, které 
jsou poměrně náročné na přípravu právě s ohledem 
na komplikovanost pravidel pro poskytování pod-
pory. Po jejich vyhodnocení a schválení k podpoře 
se proto očekává růst čerpání finančních prostředků 
určených pro tuto prioritní osu, která dosud nepatřila 
k dostatečně využívaným. 

Nárůst projektů v této oblasti bude však hlav-
ně znamenat zásadní obrat v naplňování cílových 
hodnot ukazatelů přínosů Operačního programu 
Životní prostředí, k jejichž splnění jsme se na jeho 
počátku zavázali. Proto je účelné a efektivní vynaklá-
dání prostředků na kvalitní, smysluplné projekty tak 
důležité pro úspěšnost operačního programu. Vždyť 
Operační program Životní prostředí stále nabízí do-
statek finančních prostředků, které mohou podpořit 
inovativní ekologická řešení, která v součtu přinesou 
prospěch nám všem, a to nejen v zimních měsících. 

MIchaela 
JenDeKOvá
Odbor vnějších 

vztahů MŽP

Po letech diskusí
V rámci 
reorganizace 
zrušilo MŽP 
k 31. prosinci 
2011 organi-
zační složku 
státu Česká 
geologická 
služba –  
Geofond. 
Všechny 
činnosti, jejichž 

výkonem byl dosud Geofond 
pověřen, bude nově vykonávat 
příspěvková organizace Česká 
geologická služba.
Do konce loňského roku byly 
Ministerstvem životního pro-
středí pověřeny výkonem státní 
geologické služby dvě instituce: 
organizační složka státu Česká 
geologická služba – Geofond  
a příspěvková organizace 
Česká geologická služba.
Podle Tomáše Tesaře, náměstka 
ministra ŽP a ředitele sekce 
ochrany přírody a krajiny, povede 
reorganizace a sjednocení výko-
nu státní geologické služby  
k racionalizaci její činnosti, zvýšení 
transparentnosti a celkovému 
zjednodušení práce. 
Tesař je přesvědčen, že po le-
tech diskusí se tak podařilo do-
sáhnout reorganizačního kroku, 
který povede k přehlednějšímu 
výkonu státní geologické služby 
a žádaným úsporám. „Dojde 
například ke snížení provozních 
výdajů i personálních nákladů 
spojených s fungováním dvou 
samostatných institucí,“ uzavírá.

Velmi vyostřené spory
ZPRÁVY MŽP

Program Zelená úsporám, 
špatná kvalita ovzduší  
v Moravskoslezském kraji 
nebo nový zákon  
o národním parku Šumava – 
to byla klíčová témata, která 
uplynulý rok řešil v úřadu 
ministr Tomáš Chalupa. 
Ministerstvo životního 
prostředí vede jeden rok 
(od 17. 1. 2011) a bilancuje. 

„Když mi premiér Petr Nečas volal, 
jestli bych vzal funkci ministra životního 
prostředí, měl jsem o tom resortu nějakou 
svou představu, vůbec jsem si však 
nedokázal představit, jaké problémy 
budu muset hned řešit. Když jsem 
nastoupil, ležely přede mnou tři hlavní 
úkoly – rozpohybovat znovu program 
Zelená úsporám, vyřešit smog na Ost-
ravsku a spor o národní park Šumava. 
Kolem všeho probíhaly velmi vyostřené 
spory,“ vzpomíná ministr Tomáš 
Chalupa.

Perfektní žádosti
V současné době Ministerstvo 

životního prostředí úspěšně míří 
k tomu, aby byly do ukončení 
programu Zelená úsporám uspo-
kojeny všechny perfektní žádosti, 
které byly předloženy. Ke konci 
loňského roku bylo žadatelům 
proplaceno více než deset a půl 
miliardy korun, což znamená 
přes 50 tisíc uspokojených žada-
telů. „Program se navíc ocitá v mírném 
plusu, aktuálně disponuje zhruba 130 
miliony korun. Ty budou použity dále 

v rámci programu Zelená úsporám, 
například i pro úspěšné žadatele z oblasti 
veřejných budov,“ pochvaluje si mi-
nistr Tomáš Chalupa.

Moravskoslezský kraj
Ke zlepšování kvality ovzduší 

a zdraví obyvatel v Moravskoslez-
ském kraji zavedlo ministerstvo 
řadu opatření a další připravu-
je. Stěžejní byl návrh nového 
zákona o ochraně ovzduší. Návrh 
optimalizuje stávající nástro-
je v oblasti ochrany ovzduší 
a zavádí nástroje nové, účinnější. 
Ministerstvo také spolu s Morav-
skoslezským krajem připravilo 
program na podporu výměny 
stávajících ručně plněných kotlů 
na tuhá paliva za nové nízkoemis-
ní automatické kotle na uhlí nebo 
uhlí a biomasu v tomto kraji. 
Aktuálně byl také schválen Akční 
plán MŽP pro Moravskoslezský 
kraj na rok 2012, který se zamě-
řuje na průmysl, domácnosti 
a lepší životní prostředí pro děti 
mateřských a základních škol.

Jednání kulatých stolů o no-
vém zákoně o národním parku 
Šumava bylo úspěšně dokončeno. 
Pro národní park Šumava před-
stavuje zásadní dokument, který 
povede k jeho stabilizaci a přispě-
je k jeho rozvoji.

„Mou ambicí je, aby MŽP pracovalo 
efektivně. Jsem rád, že za tu dobu, co 
jsem v úřadu, se nám podařilo dát třem 
zásadním oblastem směr a najít řešení nebo 
aspoň jeho nástin. Stále také samozřejmě 
zůstává řada témat a výzev, kterým se 
budeme dál věnovat, a mou ambicí je 
dotáhnout je do konce,“ říká ministr 
Chalupa.

Hlavní cíle zůstávají
Prioritami pro rok 2012 

zůstávají ochrana ovzduší, rozvoj 
ochrany přírody nebo obnovení 
certifikací v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. V ne-
poslední řadě bude ministerstvo 
dále pokračovat v efektivní restruk-
turalizaci úřadu a jeho resortních 
organizací a také ve zvyšování 
transparentnosti jejich činností.

Dálnice „D3 – Středočeská část“ získala EIA 
Ministerstvo životního 
prostředí vydalo souhlasné 
stanovisko EIa (posouzení 
vlivů záměru na životní 
prostředí) k záměru „D3 - 
Středočeská část“. Kladné 
stanovisko je podmíněno 
splněním 172 podmínek 
k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví. 

K realizaci jsou akceptovatel-
né obě navržené varianty – západ-
ní varianta (západní koridor) 
a východní varianta (východní 
koridor) – s tím, že západní 
varianta je výhodnější z důvodu 
méně významných negativních 
vlivů na veřejné zdraví.

Čtyři úseky
Návrh variant západního kori-

doru je z hlediska posuzování vlivů 
na životní prostředí rozdělen do čtyř 
úseků s variantním řešením na části 
těchto úseků. Součástí záměru 
v západním koridoru je obchvat Jí-
lového u Prahy, přivaděč Týnec nad 
Sázavou a Václavická spojka. Ve vý-
chodním koridoru je trasa dálnice 
D3 členěna do třech dílčích úseků 
„A“, „B“ a „C“ s variantním řešením 
na části těchto úseků. Východní 
koridor je navržen v ose stávající 
silnice I/3, s napojením na silniční 
okruh kolem Prahy počítá přibližně 
v místech napojení dálnice D1.

Souhlasné stanovisko je pod-
míněno splněním 172 podmínek, 
které se vztahují k přípravné fázi 

záměru, k jeho realizaci i k samot-
nému provozu. Týkají se klíčových 
oblastí, např. ochrany veřejného 
zdraví, vod, fauny a flory, ovzduší, 
geologie a horninového prostředí, 
půdy a nerostného bohatství nebo 
odpadů. Stanovisko obsahuje 
i řadu podmínek k ochraně fauny, 
flory a ekosystémů.

V souladu se zákonem
Proces posuzování vlivů na ži-

votní prostředí projednávaného 
záměru proběhl po formální a věc-
né stránce v souladu se zákonem. 
Všechny připomínky vznesené 
k předmětnému záměru byly 
vypořádány. Z hlediska ochrany 
životního prostředí nebyl nalezen 
takový faktor, který by bránil 

realizaci záměru za předpokladu 
dodržení navržených podmínek 
stanoviska EIA.

Vydané stanovisko EIA je 
jedním z nezbytných odborných 
podkladů pro následné správní 
úřady, v jejichž pravomoci je vy-
dat povolující rozhodnutí. Není 
to tedy rozhodnutí o realizaci či 
nerealizaci záměru. Povolující 
úřady jsou povinny podmínky ze 
stanoviska EIA převzít do svého 
rozhodnutí. V případě, že tak 
u některé podmínky stanoviska 
EIA neučiní, musejí tuto skuteč-
nost řádně zdůvodnit.

Celé znění stanoviska EIA lze 
nalézt v Informačním systému EIA, 
na adrese http://www.mzp.cz/eia, 
pod kódem záměru 325.

Kolaps trhu s povolenkami?
Zatímco Evropská unie se snaží 
svůj boj proti emisím skleníkových 
plynů v letecké dopravě vnutit 
zbytku světa, evropskému trhu 
s emisními povolenkami hrozí 
kolaps. Alespoň to tvrdí britský list 
Financial Times. Podle něj unie 
vymýšlí, jak trh oživit, její plány 
však staví proti sobě evropské 
firmy z různých sektorů a záchra-
nu trhu zřejmě stejně nepřinesou. 
List uvádí, že svou politikou EU 
skutečně sjednotila svět – ale 
proti sobě, takže jí nyní hrozí 
obchodní válka. List argumentuje 
moskevskou schůzkou, na níž se 
sešli zástupci více než 20 zemí 
světa včetně USA a Číny a jednali 
o odvetě proti Evropské unii.

20 let ochrany krajiny
Zákon o ochraně přírody a krajiny 
oslavil v únoru dvacáté narozeni-
ny. Česká národní rada jej přijala 
19. února 1992. „Byl to první 
zákon, kterým stát začal důklad-
ně chránit českou přírodu a naši 
krajinu pro každého. Díky němu 
můžeme užívat zdravou a pestrou 
krajinu k výletům a odpočinku. Je 
to málo známý zákon, ale každo-
denní prospěch z něj má kdokoli 
z nás. Chrání vzácné druhy zvířat 
před hubením, garantuje každé-
mu volný pohyb v krajině nebo 
zajišťuje péči o naše národní 
parky a přírodní rezervace,“ uvedl 
Vojtěch Kotecký, programový 
ředitel Hnutí Duha. 

Třídíme ke spokojenosti EU

V loňském roce oproti roku 2010 
opět ČR vykázala meziroční 
růst výběru tříděného odpadu. 
Vybralo se 44 747 tun elektrood-
padu, o téměř dva tisíce tun více 
než v předchozím roce. Čechům 
se tak jako v letech 2009 a 2010 
podařilo i vloni splnit limity EU 
a vybrat aspoň čtyři kg elektrood-
padu na osobu. Průměrný občan 
ČR loni odevzdal 4,24 kg vyslou-
žilých elektrospotřebičů, z nich 
nejvíce bylo velkých domácích 
spotřebičů a spotřební elektro-
niky. Z pohledu krajů vyhrál kraj 
Vysočina, každý občan loni do-
kázal odevzdat k recyklaci téměř 
5,5 kg elektroodpadu. Hranici 5 kg 
překonal i Královéhradecký kraj.

ECHO

„Opatření, které Česká republika hodlá provést, 
pomůže snížit znečištění ovzduší, aniž by přitom 
došlo k přílišnému narušení hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu,“ uvedl Joaquín almunia.
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HISTORIE VLAšIMSkéHO ZáMku
Na malém ostrohu nad říčkou Blanicí stával dříve gotický hrad, ze 
kterého se dochovala jen mnohokrát přestavovaná severovýchodní 
věž. Hrad nejspíše chránil kupeckou stezku, jež vedla z Jihlavy přes 
Želiv do Prahy. Postaven byl zřejmě někdy na počátku čtrnáctého 
století. Na sklonku tohoto století se v něm usídlil rod „pánů z Vlaši-
mě“, kteří si později začali říkat „z Jenštejna“. Byl to významný rod, 
z jehož řad pocházel například arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, jenž 
byl druhým pražským arcibiskupem a rádcem Karla IV. V šestnác-
tém století se majiteli panství stali rytíři Vostrovcové z Královic. 
Ti hrad přebudovali na renesanční zámek a věž upravili do téměř 
dnešní podoby. Po bitvě na Bílé Hoře byl zámek Janu Vostrovci 
zkonfiskován a během následujících několika desetiletí několikrát 
změnil majitele. V druhé polovině osmnáctého století patřil zámek 
významnému rodu Auerspergů. Ti změnili zámek i jeho okolí. Stav-
bu upravili do klasicistní podoby a v roce 1775 založili pod vlivem 
rodícího se romantismu jeden z prvních přírodně krajinářských 
parků v Čechách.

Znovuzrození zámeckého parku ve Vlašimi
Vlašimský zámecký park 
v údolí řeky Blanice 
byl založen na sklonku 
osmnáctého století. 
V posledních dvou 
desetiletích se Vlašim pustila 
do rozsáhlé rekonstrukce 
tohoto přírodního skvostu. 
Dnes se město může 
pochlubit atraktivní parkem 
v anglickém stylu, který patří 
k největším svého druhu 
v Evropě. 

Ještě v polovině osmnáctého 
století obklopovala vlašimský 
zámek obora, jež byla roku 1775 
rozšířena o oblast Domašínských 
hor. Na jednom z jejich vrcholů 
byl vystavěn vyhlídkový gloriet, 
ze kterého se naskýtal nádher-
ný pohled do malebného údolí 
Blanice, na zámek i město. Kníže 
Karel Josef Auersperg z rodu 
Auerspergů, kteří panství v té 
době vlastnili, pak v duchu módy, 
šířící se tehdy Evropou, nařídil 
provést v travnatém a místy lesna-
tém údolí terénní úpravy a zřídit 
síť vycházkových pěšin lemova-
ných doprovodnými alejemi. Tím 
dal vzniknout dnešnímu zámec-
kému parku. Park je charakteris-
tický raně klasicistní dispozicí 
a četnými prvky romantismu, 
návštěvník v něm najde navíc i 20 
pozoruhodných drobných staveb 
inspirovaných gotikou, orientem, 
ale i přírodou. Park, do kterého 
se vchází třemi branami – Vlašim-
skou, Domašínskou, Znosímskou 
–, hojně navštěvovali šlechtici, 
architekti, malíři, spisovatelé 
a umělci z celé Evropy. Vzpomí-
nal na něj i Bedřich Smetana. 
Jeho 3. symfonie je prý dokonce 
vzpomínkou na vlašimský park 
a slavné „poštovské sólo“ údajně 
připomíná Smetanovy cesty 
dostavníkem do Vlašimi za spolu-
žákem Gustavem Frankem, který 
se později stal známým rytcem. 
A Jaroslav Schaller ve své Topo-
grafii Království českého z roku 
1788 například uvedl, že vla-
šimský park vyniká svou krásou 
téměř nad všechny ostatní parky 
v Čechách. 

Opravdu dobrý nápad
Město Vlašim se majitelem 

parku stalo roku 1945, což mělo 
pro park na dlouhou dobu ne-
blahé důsledky. Až do roku 1990 
zarůstal nálety a pustl. Po re-
voluci se však ve městě zrodila 
myšlenka na obnovu parku. Za-
čala ji prosazovat nově ustavená 
Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody ve Vlaši-
mi. Argumentovala tím, že park 
je zařazen do lokalit evropské 
soustavy chráněných území 
NATURA 2000 a jako lokální 
biocentrum je součástí územního 
systému ekologické stability. 

„Bylo jasné, že musíme park znovu 
obnovit. Rekonstruovali jsme jej ve třech 
etapách,“ vzpomíná Karel Kříž 
z Podblanického ekocentra, které 
je sídlem Českého svazu ochránců 
přírody (ČSOP) ve Vlašimi. Podle 
Kříže se postupně podařilo pro-
sadit, aby tehdejší rozsáhlé kácení 
stromů bylo zastaveno a aby byla 
ustavena správa parku a byl vytvo-
řen návštěvní řád. Vlašim zahájila 

dlouhodobou obnovu parku, 
nejprve v něm vytvořila naučnou 
stezku a vydala tištěného průvodce 
parkem.

„První etapa se uskutečnila ještě podle 
návrhu Státního ústavu památkové péče, 
pod nějž ochrana přírody v té době spadala. 
Tehdy se hlavně vyřezávaly nálety na mís-
tech původních luk, které se tím znovu 
obnovovaly, částečně se ošetřovaly ty největší 
stromy a prováděla se výsadba v přední 
části parku, v lukách, a dosazovaly se jedle 
a buky do porostu,“ vysvětluje Kříž.

Odborné rekonstrukce a syste-
matické péče se dočkaly i archi-
tektonické dochované památky 
parku. Město nechalo opravit 
balustrádu u zámku, mostek 
přes náhon na cestě k Domašínu, 
mostek přes Domašínský potok, 
ohradní zeď s brankami a kamen-
ný most přes Blanici u Znosímské 
brány, zajistilo rekonstrukci všech 
tří bran i Starého hradu. Vlašim-
ští také rozšířili naučnou stezku 
v zadní části parku a obnovili 
historickou romantickou cestu 
ve svahu pod sochou Samsona.

Jednou etapou  
to neskončilo

Druhá etapa, stejně jako 
první financována z Operačního 
programu Životní prostředí, se 
týkala více než 30 ze 75 hektarů 
celkové rozlohy parku. Výchozím 
zadáním této etapy rekonstrukce 
byly především zvětšení volných 
travnatých ploch, obnova atraktiv-
ních průhledů, odstranění náletů 
a nevhodných výsadeb, zajištění 
bezpečnosti solitérních stromů 
a stromů u hlavních cest, izolace 
parku od rušných komunikací, 
pohledové odclonění panelové 
zástavby, zvýšení atraktivity parku 
kompozičně propracovanou vý-
sadbou zajímavých druhů stromů 
a keřů a obnova původních ma-
lých vodních nádrží a stabilizace 
vodotečí proti erozi. Druhá etapa 
byla zaměřena výhradně na před-
ní polovinu zámeckého parku. 

„Co se obnovy zeleně týče, na to jsme 
se v té době soustředili komplexněji než 
v etapě první, která měla za úkol dostat 
park z toho nejhoršího. Vysadilo se více 

než dvacet tisíc stromů a keřů, ošetřily se 
všechny významné stromy v přední části 
parku a znovu se vyřezávaly nálety.“ 

Mezi atraktivními druhy, 
které se v parku nově objevily, 
jsou například kaštanovník setý, 

magnólie, morušovník bílý, dub 
velkoplodý, jinan dvoulaločný, 
sekvojovec obrovský, tisovec 
dvouřadý, rododendrony, azalky 
a mnohé další.

Obnova vodních prvků 
se zaměřila na dva rybníčky, 
z nichž jeden byl v havarijním 
stavu a dlouhodobě vypuštěný 
a ten druhý již zaniklý, na slepé 

rameno řeky na louce u železné-
ho mostu, na erozní nádrže, jež 
potřebovaly opravit, na celkovou 
stabilizaci části Domašínského 
potoka, který zámeckým parkem 
protéká, a na vyčištění části náho-
nu u jeho ústí do Blanice.

Do třetice všeho dobrého
Třetí etapa rekonstrukce 

přírodních prvků vlašimského 
zámeckého parku, opět hrazená 
z dotací, které město získalo 
z OPŽP, nedávno skončila. „Tato 
etapa řešila druhou polovinu parku, která 
je lesnatá, takže tam se provádělo poměrně 
značné obnovování. Vznikla tam jedna 
úplně nová louka a jedna byla obnovena, 
provedly se rozsáhlé výsadby a ošetření stro-
mů, znovu se vysazovalo kolem patnácti, 
dvaceti tisíc stromů a keřů, přičemž byly 
odstraněny kompozičně nevhodné stromy,“ 
vysvětluje Karel Kříž. 

V této etapě nechala Vlašim 
provést bezpečnostní řezy u těch 
stromů, které mohly představovat 
nebezpečí pro návštěvníky, upra-
vit cesty, lesní porosty i samotný 
terén parku, obnovit další dva 
rybníky, upravit ostrov pod želez-
ným mostem a tůně pro zvířata 
žijící v parku. Městu se podařilo 
získat také dotace na projekt ob-
novy Samsonova sloupu na strá-

ni nad levým břehem Blanice. 
Projekt umožnil zrestaurovat 
stávající originál sloupu a přemís-
tit jej do zpřístupněných prostor 
zámeckého sklepení. 

Bez peněz by to nešlo
Tak rozsáhlý záměr obnovy 

vlašimského parku by samozřej-
mě bez dotací nebylo možné 

uskutečnit. Město úspěšně 
zažádalo o dotace na všechny 
etapy projektu a celkově se mu 
z Operačního programu Životní 
prostředí podařilo získat čtyřicet 
milionů korun na obnovu zeleně 
a pět milionů korun na obnovu 
vodních prvků. Samo město 
přispělo během trvání projektu 
deseti procenty z celkové částky.

„Žadatelem o dotace bylo město 
Vlašim, vlastník parku, a my jsme jim 
pomáhali s vypracováním žádosti,“ říká 
Karel Kříž. 

Zdeněk Dvořák z investičního 
a hospodářského odboru města 
Vlašim ho doplňuje: „My jsme 
v projektu plnili investorskou funkci. Co 
se nás týče, víceméně nerozlišujeme, jestli 
jde o výsadbu zeleně, anebo o výstavbu 
domů.“ 

Proces žádání je podle 
Dvořáka pokaždé shodný, jen 
se na něj najímají jiní odborníci 
a projednávají jej jiné orgány 
státní správy. V případě parku, 
nad kterým je dohled jak ochra-
nářský, tak památkářský, je to 
přece jen o něco složitější, neboť 
potřebná vyjádření obou stran 
někdy stojí proti sobě, a je proto 
třeba najít společnou cestu. 
Mnohaleté zkušenosti s dota-
cemi z operačních i národních 
programů dovolují Dvořákovi 
hodnotit průběh žádání o dota-
ce na třetí etapu rekonstrukce 
vlašimského zámeckého parku 
jako standardní. Celkově mu 
však postup žádání v dotačních 
programech připadá složitý a 
velmi zdlouhavý. 

„Proces nastavený v benefillech a zpět-
ná kontrolní vazba jsou složité. Všechno 
se dělá dvakrát, v elektronické i papírové 
podobě, což je ve výsledku náročné nejen 
pro žadatele, ale i pro kontroly ze strany 
fondu,“ zamýšlí se. 

A komplikovanost adminis-
trace podle Dvořáka nezatěžuje 
pouze zaměstnance fondu, ale 
samozřejmě i samotné žadatele, 
kteří by měli být dle jeho názoru 
vždy na prvním místě. 

„Na městech musíme vytvářet 
specializované odbory, které se věnují 

Odborné rekonstrukce a systematické péče se 
dočkaly i architektonické dochované památky 
parku. Město nechalo opravit balustrádu u zámku, 
mostek přes náhon na cestě k Domašínu, mostek 
přes Domašínský potok, ohradní zeď s brankami 
a kamenný most přes Blanici u Znosímské brány, 
zajistilo rekonstrukci všech tří bran i Starého hradu.

Obnova zámeckého parku ve Vlašimi
Celkové náklady:  19 927 157 Kč
Celkové uznatelné náklady:  18 149 186 Kč
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Projektovou dokumentaci 
na obnovu parku vytvořil 
projektant Václav Bažant. 
Hovořili jsme s ním o jeho 
zkušenostech s realizací 
projektu.

Jak jste se dostal k práci na pro-
jektu třetí etapy obnovy vlašim-
ského zámeckého parku?

Ke zpracování projektové 
dokumentace na třetí etapu 
revitalizace přírodních prvků 
zámeckého parku jsem byl oslo-
ven městem Vlašim na základě 
předchozí spolupráce na druhé 
etapě revitalizace parku. 

Z čeho jste při přípravě projektu 
vycházel? 

Hlavním úkolem při zpracová-
ní projektu bylo zachování histo-
rické prostorové struktury parku. 
Je to nejstarší romantický přírod-
ně krajinářský park v Čechách. 
Bohužel většina historických 
podkladů leží v rodinném archivu 
Auerspergů, který byl zrovna 
stěhován z Waldu do centrálního 
archivu ve Vídni. Kvůli přesu-
nům se nám nepodařilo všechny 
podklady získat. Cenným zdrojem 

byla studie SÚRPMO, zpraco-
vaná v roce 1992. Pochopitelně 
projekt vycházel ze stávajícího 
funkčního využití parku, údrž-
bových možností města a zájmů 
ochrany přírody.

Jak se vám spolupracovalo s měs-
tem a s Českým svazem ochránců 
přírody?

Myslím, že šlo o příkladnou 
spolupráci dvou nezávislých 
subjektů – místní samosprávy 
a nevládní organizace. Oba 
subjekty šly do projektu s velkým 
nasazením a bylo vidět, že jim 
na něm hodně záleží. Vlašimský 
park je chloubou města. 

Jste s výsledkem spokojen?
Ano, podařila se realizovat 

rekonstrukce, na kterou park 
čekal více jak 70 let. Škoda, že 
OPŽP neřeší historické parky 
komplexněji – včetně povrchů cest 
a mobiliáře. 

V čem vidíte hlavní přínos pro-
jektu? 

V rámci třetí etapy bych 
vyzdvihl především rozšíření 
plochy lučních porostů na histo-
rickou úroveň. V minulosti byla 

jejich plocha redukována náleto-
vými dřevinami a neuváženými 
výsadbami jehličnatých porostů. 
Dalším významným přínosem 
bylo pohledové uvolnění objektů 
drobné architektury a starých 
mohutných dřevin a znovuote-
vření dálkových výhledů přes 
údolí Blanice. Projekt se věnoval 
i zlepšení podmínek pro zvláš-
tě chráněné a ohrožené druhy 

a umocnění působení přírod-
ních prvků, například rozšíření 
náhonu, očištění zarůstajících 
skalních výchozů, realizaci tůní. 
Na území parku byly odstraněny 
neperspektivní dřeviny, provedlo 
se bezpečnostní ošetření stro-
mů a ve velké míře byl dosázen 
porost. Pozornost byla věnována 
také výchově lesních porostů s cí-
lem převádět je na les výběrný.

Park čekal na svou obnovu více než 70 let

jenom podávání žádostí. A to i v pří-
padě, že si najímáme na zpracování 
některých žádostí profesionální firmy. 
V případě parku nám s vypracováním 
žádosti pomáhal ČSOP,“ krčí rameny 
Dvořák. 

Následná údržba
Obnovou parku však vlašim-

ské aktivity neskončily. Po získá-
ní dotací se Český svaz ochrán-
ců přírody ve spolupráci se 
zahradnickou firmou Gardenline 
podílel i na samotné realizaci 
projektu. „ČSOP měl na starosti práce 
na zeleni, zatímco Gardenline dodávala 
stavební materiál a prováděla zemní 
práce – upravovala cesty, srovnávala 
louky a trhala pařezy,“ vzpomíná 
Karel Kříž. 

Při realizaci došlo podle něho 
k nějakým drobným zpožděním 
kvůli vytrvalým dešťům na pod-
zim roku 2010, kdy se v terénu 
nedalo téměř nic dělat. „Tím se 
to o něco protáhlo, ale jinak realizace 
proběhla bez problémů,“ dodává. 

S tím, jak park po třech  
etapách rekonstrukce vypadá,  
je Karel Kříž spokojen. 

„Když se podíváte do parku, 
do kterého se neinvestovalo, a do parku, 
do kterého ano, je to obrovsky znát. To se 
netýká jen parku ve Vlašimi.“

Na parku je vidět i nezbyt-
ná následná údržba. Nebýt jí, 
za pět let by se vůbec nepozna-
lo, že byl park rekonstruován. 
Údržbu má na starosti správa 
parku, kterou město vytvoři-
lo v devadesátých letech. Její 
zaměstnanci v parku pravidelně 
kosí, prořezávají nálety, uklízejí 
odpad, vynášejí koše a opravují 
lavičky. Vjezdy do parku správa 
na noc zamyká, i to přispělo 
k dobrému. Krádežím, ke kte-
rým tu bohužel docházelo, 
uzamčení parku zamezilo. 

Se současnou podobou 
a fungováním parku je spokojen 
i Zdeněk Dvořák. 

„Park skutečně prokoukl, neznám 
návštěvníka, kterému by se nelíbil. Já 
sám jsem na něj opravdu pyšný,“ říká. 

Podle jeho slov je park také 
jediným projektem města, kdy 
získaná dotace skutečně dosáhla 
90 procent z celkových nákladů 
na projekt, neboť většina nákladů 

byla uznatelných. Město tak 
mohlo zbývajících 10 procent 
uhradit z rozpočtu města a nebrat 
si na ně úvěr.

Mravkolví pasti a schůze  
o parku

Pocitem hrdosti na obnovu 
parku práce ve Vlašimi nekončí. 
Město se ve spolupráci s Českým 
svazem ochránců přírody chystá 
na další věc. Protože je park 
součástí Natury 2000, Vlašimští 
v něm plánují vytvořit interak-
tivní naučnou stezku zaměřenou 
na druhy chráněné právě sousta-
vou Natura 2000. 

„Na stezce budou nejrůznější sta-
noviště, kde si děti například projdou 
mravkolví pasti, dostanou se do stromo-
vého altánu, kde si budou moci zahrát 
hru na poznávání různých stromů, pro-
jdou si cestu lučního koníka, seznámí 
se s živočišnými druhy, které žijí v nivě 
řeky, a poznají třeba život páchníka,“ 
rozvádí Karel Kříž myšlenku 
interaktivní naučné stezky. Na-
bízí se otázka, zda stezka bude 
poslední zatraktivnění, které 
park čeká. 

ROZHOVOR

NATuRA 2000

Natura 2000 je soustava 
chráněných území, kterou 
společně vytvářejí členské 
státy Evropské unie. Je urče-
na k ochraně nejvzácnějších 
a nejvíce ohrožených druhů 
živočichů, rostlin a nejvzác-
nějších přírodních stanovišť 
na území Evropské unie. Pod 
ochranu Natury 2000 spadá 
na území celé Evropské unie 
253 nejohroženějších typů 
přírodních stanovišť, 200 
druhů živočichů, 434 druhů 
rostlin a 181 druhů ptáků. 
Z toho se v České republice 
vyskytuje 58 typů přírodních 
stanovišť, 55 druhů živoči-
chů, 16 druhů rostlin a 65 
druhů ptáků.

nové stromy v Ostravě
Do roku 2015 bude na území 
statutárního města Ostravy 
vysazeno více než půl milionu 
nových stromů a keřů. Stane se 
tak v rámci městských a obvod-
ních projektů za více než 258 
milionů korun. Dotace z Ope-
račního programu Životní pro-
středí činí 227 191 721 korun, 
z rozpočtu města na tuto akci 
půjde 29 703 822 korun. „Jsem 
rád, že díky tomuto projektu se 
Ostrava udrží na špici nejzele-
nějších měst v České republice,“ 
uvedl náměstek primátora 
Dalibor Madej.

Kopřivnice díky OPŽP 
sanuje skládku

V lednu se naplno rozběhly 
přípravné práce na likvidaci 
skládky kalů v Kopřivnici. Stará 
ekologická zátěž, která v období 
největšího rozmachu kopřivnic-
ké automobilky vznikla na místě 
dnešního kynologického 
cvičiště, by se tak měla během 
následujících dvou let dočkat 
takzvané enkapsulace. Náročný 
projekt bude podpořen více 
než šedesátimilionovou dotací 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Průzkumnými pra-
cemi bylo prokázáno znečiš-
tění skládky ropnými látkami, 
polyaromáty a v menší míře 
také některými těžkými kovy. 
Odhadované náklady přesahují 
70 milionů korun. 

Unikátní předpovědní 
systém spuštěn
Včasnější reakci v případě po-
vodňových průtoků umožňuje 
unikátní předpovědní systém 
na řekách Moravě a Dyji. 
Na jeho vzniku se podíleli čeští 
vědci a celý projekt v největší 
míře financoval Evropský fond 
pro regionální rozvoj. Dosa-
vadní monitorovací systém se 
rozšířil o devět nových auto-
matických stanic a zlepšila se 
i manipulovatelnost na pěti 
vodohospodářských objektech. 
Na projekt v objemu necelých 
941 800 eur přispěla finančními 
prostředky ve výši 85 procent 
Evropské unie.

ECHO

REPORTÁŽ

na obnově parku složitě pracovala i těžká technika. Bagr  
obnovuje koryto vodní plochy.

 Je rok 1744 a mladičká, 
dvacetiletá majitelka 
vlašimského panství, 
Marie Josefa hraběnka 
z Trautsonu a Falkensteina, 
se provdala za Karla Josefa 
hraběte z auersperga. 
Rodinným sídlem mladého 
manželského páru byla 
Vlašim.

Na základě historické zkuše-
nosti lze říci, že největší změny 
na panství se konaly vždy v prv-
ních letech po nástupu nového 
a mladého majitele. V případě 
Vlašimi šlo o poněkud neobvyk-
lou výjimku. Zámek si nadále 
zachovával podobu z roku 1665, 
obklopovaly jej hradby, za zám-
kem se rozkládala obora. K zá-
sadním změnám došlo až o 30 let 
později, kdy manželé Auersper-
govi již byli padesátníci.

V roce 1771 byly zbourány 
hradby včetně nárožních basti-
onů. Tuto skutečnost dokládá 
mapa 1. vojenského mapování, 
které se provádělo z nařízení 
Marie Terezie v 60. letech 18. sto-
letí. Měření bylo nepřesné, proto 
se o 20 let později prováděla 

rektifikace, která současně aktua-
lizovala stav. Hradby, zakreslené 
v 60. letech, byly při rektifikaci 
již zbourané, proto byl v mapě 
kolem zámku provedený výmaz, 
který je dobře čitelný.  

Zbouráním hradeb a zasypá-
ním příkopů si zámek vytvořil 
přímý kontakt s okolním pří-
rodním prostředím, což byl prav-
děpodobně první počin, který 
pak měl pokračování v proměně 
stávající obory na park.

Po zřízení nové obory 
začínají Auerspergovi ve velmi 
atraktivním, členitém přírodním 
území tvořit romantický park. 
Území bývalé obory tvoří travna-
té údolí, které na jednom okraji 
obtéká řeka Blanice, na dru-
hém mlýnský náhon. Po obou 
stranách údolí se terén zvedá 
buď do náhorních plošin, nebo 
do zajímavých skalních útvarů, 
převýšení dosahuje až 40 m.  

V parku byla provedená 
rozsáhlá terénní úprava na řece 
Blanici. Koryto bylo v nejširším 
místě údolní nivy rozšířeno 
na říční jezero s ostrůvkem. 
V celém parku byla vytvořená 
bohatá síť vycházkových pěšin. 
Pokud jde o rostlinný materiál, 

v parku bylo vysázeno množství 
doprovodných alejí jak podél 
hlavních vycházkových cest, tak 
podél řeky Blanice i Mlýnského 
potoka. Kromě toho byly ale-
jové stromy sázeny do rondelů, 
které vytvářely určité intimní 
prostory se samostatným pro-
gramem. Tímto způsobem byla 
upravená zejména rovinatá ná-
stupní část parku mezi zámkem 
a Starým hradem, v prostoru 
byly umístěny tři kulaté dřevěné 
zahradní altány.  

Pro alejové výsadby byly 
používány zejména duby a py-
ramidální topoly. Exponovaná 
místa byla dekorována boha-
tými květinovými výsadbami. 
Nejvíc ovšem park proslul, jak 
již bylo výše uvedeno, množ-
stvím drobné architektury, 
která byla inspirována antikou, 
gotikou, orientem, ale i příro-
dou a dalšími vzory, což plně 
odpovídalo romantickému 
parku konce 18. století.  

V současné době je zámek 
a park ve vlastnictví Města 
Vlašimi, které o tuto kulturní 
památku příkladně pečuje a sna-
ží se ji v co nejširší míře otevřít 
a zpřístupnit veřejnosti.

Z historie parku ve Vlašimi
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Izrael: Češi sázejí stromy v poušti

ZPRÁVY

ne každý to ví, ale 
 je to tak. V Izraeli,  
v negevské poušti, roste 
naším prostřednictvím  
les jako pomoc při  
rozvoji židovského státu  

a ekologie tamních oblastí.  
na podrobnosti o této iniciativě jsme 
se zeptali Tomáše Podivínského, 
náměstka Úseku řízení ostatních 
programů Státního fondu životního 
prostředí.

Kde se vzala idea sázet v Izraeli stromy? 
Nápad založit v Izraeli Československý 

les se zrodil v 50. letech, krátce po vzniku 
Státu Izrael. Následný politický vývoj však 
záměr zadusil. K myšlence se opět vrátila 
česká pobočka Židovského národního fondu, 
která začala sbírat finanční prostředky na jeho 
výsadbu v Negevské poušti. S přispěním 
českého ministerstva zahraničních věcí tento 
nápad zrealizovala. A tak mohl být v roce 2005 
slavnostně odhalen základní kámen prvních 
10 ha Českého lesa nedaleko města Ber Sheva. 
Svůj strom zde zasadilo mnoho předních čes-
kých politiků, podnikatelů a dalších spoluob-
čanů při pracovních i turistických návštěvách 
Izraele. V současnosti náš les zabírá více jako 
dvojnásobek původní rozlohy. Stará se o něj 
Židovský národní fond, což je podle mého 
soudu nejstarší ekologická organizace na svě-
tě. Je to nevládní, nepolitický a nenáboženský, 
proto čistě ekologický mezinárodní fond, který 
již přes 100 let shromažďuje po celém světě 
prostředky na nákup půdy na území někdejší 
Palestiny. Je největším vlastníkem půdy v Iz-
raeli a věnuje se její rekultivaci. Židovský ná-
rodní fond rovněž buduje umělé vodní nádrže, 
neboť oblast trpí akutním nedostatkem vody. 

Návrat ke kořenům

Co dalšího dělá Židovský národní fond?
Také pomáhá Lauderovým školám v Pra-

ze, kde se zaměřuje na výchovnou a osvěto-
vou činnost. Akce však není čistě židovská. 
K výsadbě lesa se připojily i křesťanské 
organizace, municipality, firmy, přidali se 
i jednotlivci a všichni ti, kteří chápou, že 
výsadba symbolizuje návrat ke kořenům, ze 
kterých vzešla tři největší náboženství světa.

Kolik stojí výsadba stromu? 
Jeden stromek stojí symbolických 300 korun, 

česká pobočka Židovského národního fondu 
pak posílá na Český les celkovou částku převe-
denou na dolary. Sazenice bohužel není možné 
vypěstovat u nás a do Izraele je dovézt, neboť 
v odlišných klimatických podmínkách by nerost-
ly. Takže výsadba se musí připravovat na místě. 
Údržba lesa není moc finančně náročná, větším 
problémem jsou požáry, při kterých někdy velká 
část lesa shoří, a proto je třeba lesy obnovovat. 
Českému lesu se požáry dosud naštěstí vyhýbají. 

I tak česká pobočka Židovského národního fon-
du vybrala v letech 2010–2011 ve speciální výzvě 
25 tisíc dolarů, určené cíleně na obnovu požárem 
zničeného lesa v pohoří Karmel. Při nedávné 
oslavě Nového roku stromů vysázeli účastníci IV. 
české ekumenické mise stromky i v Arazimském 
údolí, společně s předsedou Knessetu – izrael-
ského parlamentu – a dalšími představiteli Státu 
Izrael. Činnost Židovského národního fondu je 
pestrá a velmi otevřená.

Mají v Izraeli svůj les i jiné státy než Česko?
Samozřejmě, svůj les tam má většina 

významných zemí světa a každá se o „svůj les“ 
také řádně stará.

Les v poušti

Jaký význam má zakládat les v Izraeli? 
Zejména to má praktický a ekologický 

význam v tom, že výsadba stromů kultivuje 
krajinu, respektive poušť, která v Izraeli zabírá 
významnou část území. Kde dřív nebylo nic 
než písek, jsou najednou stromy, stín, začnou 
tam žít zvířata, ptáci, roste vegetace. Díky lesu 
to místo ožije. Podle mého názoru je však 
daleko významnější mentální přínos projektu, 
neboť tato akce sbližuje různé lidi. Na výsadbě 
stromů se podílejí lidé nejrůznějších kultur 
a náboženství. A v tom je ta krásná idea: Ne-
střílejme po sobě, nebijme se, pojďme společně 
udělat nějakou pozitivní věc. Při těchto společ-
ných akcích se lidé navzájem poznávají, učí se 
vzájemně si porozumět, společný cíl je spojuje. 
To má obrovský mírotvorný význam. Když se 
osobně seznámíte s nějakým muslimem nebo 
židem a spřátelíte se, už nikdy nebudete svět 
dělit, ale budete jej spojovat. Budete mít víc 
empatie k odlišnostem, mnohem víc pochopíte. 
To všechno vás vnitřně velmi obohatí. A navíc 
zcela prakticky: Kde je les, neprojedou tanky, 
jen tak lehce se tam již bojovat nedá. Židov-

ský národní fond však nevysazuje jen stromy. 
Společně s Jordánskem, s muslimskou zemí, 
zakládá například vodní nádrže.

To zní sympaticky…
A nejúžasnější na tom je, že tuto myšlenku 

můžete aplikovat všude, i u nás. Stačí, když 
se domluví a sejdou lidé. Takto mohou vzni-
kat projekty česko-polské, česko-německé, 
česko-slovenské, ale i jen lokální. Les můžeme 
vysadit například na haldách na Příbramsku, 
můžeme zalesnit úhory. 

Máte za to, že si toto lidé uvědomují?
Existuje mnoho lidí, kteří pošlou peníze 

na nějakou dobročinnou akci a myslí si, že tím 
mají splněno. Vyplněním složenky si vyčistí 
svědomí. To však není tím hlavním účelem. 
Smysl má, když dvakrát nebo třikrát někam 
pošlete peníze, že vás pak také bude zajímat, 
na co konkrétně byly použity, a vypravíte se 
na to místo podívat. Budete se osobně anga-
žovat. Pokud například přispějete na dětský 
domov a pak ta děcka pojedete navštívit, zjis-
títe, že kolikrát ona dávají víc vám než vy jim. 
Samozřejmě ne v rovině finanční, ale duchov-
ní. A nakonec to obohatí vás samotné.

Přispěl jste i vy na výsadbu Českého lesa? 
Mám tam několik stromů, ale číslo 

vám neřeknu, to já takhle nepočítám. Díky 
Českému lesu mám hlavně přátele, různého 
vyznání i mateřského jazyka. 

S výsadbou stromů pro Izrael může pomo-
ci každý. Pokud vás tato myšlenka zaujala, 
podívejte se na stránky české pobočky 
Židovského národního fondu na adre-
se www.kkl-jnf.cz. Naleznete tam více 
informací o akcích Židovského národního 
fondu, ale i číslo účtu, na který lze poslat 
peníze pro Český les.

Ministr Chalupa představil 
vládě České republiky „6. 
hodnotící zprávu o plnění 
nařízení vlády č. 197/2003 
Sb., o Plánu odpadového 
hospodářství ČR za rok 
2010“. Plán je základní 
strategií pro prevenci vzniku 
a využívání odpadů. 

„ČR dodržuje Evropskou unií schvá-
lenou hierarchii nakládání s odpady, 
snižuje významně produkci určitých toků 
odpadů a v souladu s principy udržitel-
nosti a konkurenceschopnosti podporuje 
nárůst materiálového a energetického 
využívání odpadů,“ uvádí zpráva 
Ministerstva životního prostředí.

komunální odpad
Jak praví zpráva dále, výzvou 

pro ministerstvo je efektivní 
nakládání s komunálním odpa-
dem. „Přednostně se můj resort zaměří 
na snižování podílu biologicky rozložitel-

ného komunálního odpadu ukládaného 
na skládky a na využití odpadů jako 
náhrady primárních surovinových zdro-
jů. Možnosti podpory spatřuji například 
ve financování projektů odpadového 
hospodářství z Operačního programu 
Životní prostředí,“ vyjádřil se ministr 
životního prostředí Tomáš Cha-
lupa.

Ministr slibuje všestrannou 
podporu na regionální i celo-
národní úrovni pro výstavbu 
zařízení pro energetické využívání 
odpadů. Považuje to za perspek-
tivní protipól k převažujícímu 
skládkování směsného komunální-
ho odpadu. Energetické využívání 
odpadů například v Německu, 
Rakousku nebo zemí Beneluxu je 
ve srovnání s Českou republikou 
trojnásobně vyšší, ve skandináv-
ských zemích pak čtyřnásobně.

Pro republikové kraje je plá-
novaná výstavba těchto zařízení 
klíčovou pro integraci systémů 
třídění, separace a využívání 

odpadů a v neposlední řadě pro 
udržitelnost odpadového hospo-
dářství.

Vyrovnání cen
„Zařízení pro energetické využívání 

odpadů budou provozována za přísného 
dozoru České inspekce životního prostředí 
a dohledu nad dodržováním emisních 
limitů na ochranu ovzduší. Jak název za-
řízení napovídá, zařízení budou vyrábět 
elektrickou energii a teplo, které by musely 
být vyrobeny z neobnovitelných zdrojů,“ 
uvádí ministr Chalupa. 

Argumentem ministerstva 
je kromě jiného i to, že dojde 
k vyrovnání rozdílu mezi cenou 
za odstranění odpadu skládko-
váním a současnou realistickou 
úpravou ekonomických nástrojů.

Jak s recyklací
Pochybnosti nad potlačením 

recyklace odpadů ministerstvo 
vylučuje především ve vztahu 
k obalům, pro které jsou novelou 

zákona o obalech navrženy přís-
nější procentuální (u některých 
materiálů až o desítky procent 
vyšší) rozsahy recyklace a využití 
obalového odpadu v roce 2020 
oproti roku 2012. Do systému 
třídění bylo ke konci roku 2010 
zapojeno 98 procent populace 
ČR žijící v 5 904 obcích. Patříme 
tak z hlediska pokrytí popula-
ce k nejúspěšnějším v Evropě. 
V číslech to představuje dosažení 
míry recyklace a využití odpadů 
z obalů z celkového množství 
uvedených na trh 95 procent pa-
píru, 75 procent skla, 61 procent 
plastů, 64 procent kovů, 29 pro-
cent ostatních obalů, jako jsou 
nápojové kartony, dřevěné obaly, 
nebo obaly z jiných materiálů. 
Celkem bylo materiálově využito 
73 procent odpadů z obalů.

Obce České republiky dle 
zprávy mimo jiné i zavedením po-
vinného minimálně pětikomodit-
ního sběru – papíru, skla, plastů, 
kovů a bioodpadu – přispívají 
k celorepublikové bilanci sběru 
a využívání komunálního odpa-
du. „Zde dosahujeme devítiprocentního 
energetického a více než 24procentního 
materiálového využívání z celkové pro-
dukce 5,362 milionů tun,“ vysvětluje 
Tomáš Chalupa.

Odběr elektrozařízení
Systémy fungující v oblasti 

zpětného odběru elektrozařízení, 
baterií, akumulátorů, pneumatik 
a autovraků zajistí dosažení nově 
stanovovaných vyšších kvót pro 
využití vytříděných komodit 
ve vazbě na druhotné suroviny.

Řešení problematických cílů 
bude přednostní při tvorbě nové-
ho plánu odpadového hospodář-
ství ČR pro období od roku 2013, 
jehož příprava byla ministerstvem 
již zahájena v loňském roce.

Výhled odpadového hospodářství 
České republiky po roce 2012

Zájem o podporu 
z Operačního programu 
Životní prostředí v rámci 
XXXV. výzvy předčil 
očekávání. 

Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásilo 29. úno-
ra prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí ČR 
XXXV. výzvu pro podávání 
žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, prioritní osy 
3 – Zvýšení využívání obnovitel-
ných zdrojů energie pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny a rea-

lizace úspor energie a využití 
odpadního tepla – s alokací 2,5 
miliardy korun. Příjem žádostí 
byl vyhlášen od 29. února do 30. 
dubna 2012 s tím, že bude ukon-
čen v případě, že celkový objem 
požadované dotace u písemně 
došlých žádostí dosáhne jeden 
a půl násobku alokace, tedy 

3,75 miliardy korun. Z důvodu 
obrovského zájmu byl jeden 
a půl násobek plánované alokace 
vyčerpán již prvního března 
v 13.00 hodin. V systému bylo 
zaznamenáno více než 1 600 
žádostí za více než 5,9 miliardy 
korun. Proto byl příjem žádostí 
již v 16.00 hodin ukončen.

TOMáš JAN PODIVíNSký (nar. 1969) je absolventem FSV UK v Praze. 
V letech 1989–1990 byl členem Ústředního stávkového výboru studentů, později tiskovým 
mluvčím, tajemníkem a zmocněncem pro německy mluvící země. Pracoval jako ředitel 
exportu obchodní společnosti. Od roku 1996 do roku 2010 působil na Ministerstvu 
zahraničních věcí, kde zastával řadu významných pozic, např. byl tiskovým mluvčím vel-
vyslanectví ve Vídni, ředitelem kabinetu ministra zahraničních věcí, generálním konzulem 
České republiky v Německu. Pan Podivínský se zajímá o oblasti mezinárodního hospodář-
ství, politiky, obchodu. Organizuje a podporuje charitativní projekty.

Český les v Izraeli má i svou  
dopisnici od aleše najbrta.

Zájem o zateplení předčil očekávání
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Platby za energie ve školách 
a školkách navíc vyrostly tak, 
že tvoří přes 70 % provozních 
nákladů. Proto již od roku 2005 
připravovala městská část Nový 
Lískovec projekt celkové moder-
nizace ZŠ Kamínky. 

„Při přípravě jsme využili zkušenosti 
se zateplováním panelových domů, takže 
hned v zadání projektu jsme požadovali 
dosažení nízkoenergetických  parametrů,“ 
popisuje začátek starostka Jana 
Drápalová.  

V roce 2007 se podařilo díky 
příspěvku z rozpočtu města  
zateplit část střechy a upravit  
vstupní prostory, ale  35 milionů 
korun na celý projekt hledala 
městská část obtížně. 

Dobře připravená projektová 
dokumentace vyhověla náročným 
podmínkám výzvy Operačního 
programu Životní prostředí vyhlá-
šené v listopadu 2007, a tak pro-
jekt s názvem „Nízkoenergetická 
ZŠ Kamínky Nový Lískovec“ 
získal jako první ze všech brněn-
ských škol podporu z evropských 
fondů. Celková výše podpory 
dosáhla 19,5 milionů korun.

Rekonstrukční práce byly 
zahájeny v červnu 2009, kolaudace 
proběhla v lednu tohoto roku. 
A jaké jsou výsledky? „Kromě toho, že 
je nová školní budova krásná, už teď víme, 
že rekonstrukce nám ušetří více než 60 % 
nákladů na teplo,“ komentuje výsledek 
starostka Drápalová.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Základní škola Kamínky  
se má čím pochlubit
Základní škola Kamínky  
v novém Lískovci byla  
otevřena 1. září 1987  
a od začátku slouží 
stovkám dětí. Je to typická 
sídlištní pavilónová škola 
postavená panelovou 
technologií v době, kdy 
se nikdo o spotřebu 
tepla moc nezajímal. Po 
dvaceti letech provozu 
již byla zralá na celkovou 
rekonstrukci. 

Kromě využití při likvidaci 
starých nevyužitých objektů 
může být mobilní recyklační 
linka na zpracování stavební 
suti použita také k recykla-
ci a drcení kamení a jiných 
přírodních materiálů (napří-
klad při recyklaci výsypek, na 
nepoužité lomové frakce, při 
práci v lomu, při stavbě dálnic 
– především při stavbě tunelů). 

Při některých stavbách 
vzniká odpadové kamenivo, 
které se odváží na skládky, ale 
v tomto případě díky nové lin-
ce bude odpadové kamenivo 
roztříděno a použito zpětně 
při stavbě. 

Linka je mobilní a je slože-
na z několika strojů a zařízení: 
bagru, drticí linky, hrubotří-
dičky, třídicí linky (čelisťové, 
odrazové), nakladače a v ne-
poslední řadě tahače a pod-
valníku, který bude schopen 
celou linku přemístit do místa 
určení. Uvedené stroje jsou 

schopny za pracovní směnu 
zpracovat až 2 400 tun suti. 
Nová mobilní recyklační linka 
umožní zpracovaný materiál 
roztřídit tak, aby byl znovu po-
užitelný ke stavebním účelům. 

Pozitivní dopad na životní 
prostředí je zřejmý: Mate-
riál z bouraček se neukládá 
na skládku, ale je použit ve 
stavebnictví. Dalším příno-
sem je též úspora finančních 
prostředků. „Projektovaná roční 
kapacita mobilní recyklační linky je 
230 000 tun zpracovaného odpadu. 
Bilance ročního provozu vykázala 
výsledek vyšší o 4 254 tun,“ komen-
tuje první výsledky projektový 
manažer Kratochvíl.

„Administrace projektů na Stát-
ním fondu životního prostředí  ČR je 
ve srovnání s jinými fondy pružnější, 
zvláště vyhodnocení probíhá ve stano-
vených termínech,“ uvedl Krato-
chvíl a dodal, že do budoucna 
uvažují o několika dalších 
projektech v oblasti ekologie. 
Prvním krokem by mohlo 
být pořízení nové recyklační 
technologie, která by umožnila 
rozšířené možnosti v recykla-
ci odpadu. „Jsem přesvědčen, že 
investice do ekologie nabízejí prostor 
pro vznik podnikatelských aktivit, 
zaměstnanosti a především zlepšování 
životního prostředí,“ dodal.

Mobilní recyklační linka přinesla  
nová pracovní místa
Díky nové mobilní recyklační 
lince včetně obslužného 
zařízení na zpracování 
stavební suti vzniklo sedm 
nových pracovních míst. 
na pořízení linky získal 
šumperský podnikatel 
Stanislav Čmakal dotaci  
z Operačního programu 
Životní prostředí.

na podrobnosti rekonstrukce 
jsme se zeptali ředitele školy 
Pavla Petra.   

Proč jste se rozhodli pro rekon-
strukci?

Stará netěsnící okna, kterými 
do budovy vlétával v zimě i sníh, 
dveře, které nešly pořádně 
zavřít, a celkově špatný stav 
obvodového pláště a střechy si 
zasluhovaly celkovou regeneraci. 

Jak v době rekonstrukce probí-
halo vyučování?

Vybraná stavební společnost 
zvládla většinu náročných prací 
během letních prázdnin, takže 
děti mohly jít v září normálně 
do školy. Díky dobré koordinaci 
mezi vedením školy, zhotovi-
telem i stavebním dozorem se 
podařilo během rekonstrukce 
udržet v provozu i školní kuchy-
ni a jídelnu. 

Jaké máte plány nyní?
Škola se všem dětem, 

rodičům i jejím pracovníkům 
velice líbí a my máme také chuť 
a motivaci pokusit se získat 
finanční zdroje na dokončení 
oprav interiérů – na podlahy 
na chodbách a ve třídách, nový 
nábytek, rekonstrukce elektro-
rozvodů a sociálního zařízení. 
Věřím, že se nám to ve spolu-
práci s městskou částí podaří.

V opravené škole se nám líbí
ROZHOVOR

Pořízení mobilní recyklační linky
Příjemce: Stanislav Čmakal
Místo realizace: Šumperk, Olomoucký kraj

Celkové náklady:  105 000 000  Kč
Celkové uznatelné náklady  66 000 000 Kč
Celková výše podpory:  39 000 000 Kč 

Využití emisních povolenek
Koncem ledna se uskutečnil 
kulatý stůl k výnosům z pro-
deje emisních povolenek. ČR 
bude mít v letech 2013–2020 
k dispozici zhruba 280 milionů 
povolenek pro prodej v aukcích. 
Množství, které bude Česko 
v aukcích prodávat, bude lineár-
ně narůstat na úkor povolenek 
přidělovaných bezúplatně – 
z 18 milionů v roce 2013 až 
na asi 50 milionů v roce 2020. 
Ministerstvo životního prostře-
dí chce i nadále takto získané 
peníze investovat do energetic-
kých úspor. 

nová rada pro ekologii
Společnost IBM a Světové 
centrum pro životní prostře-

dí (WEC) založily Radu pro 
udržitelnost životního prostředí 
(Innovations in Environmental 
Sustainability Council). Její 
členové, přední globální společ-
nosti, budou společně zkoumat, 
jak mohou inovace v obchod-
ních procesech a technologiích 
pomoci najít řešení zásadních 
ekologických problémů. Zaklá-
dajícími členy rady jsou vedle 
organizací WEC a IBM společ-
nosti Boeing, CH2M HILL, The 
Coca-Cola Company, The Dow 
Chemical Company, F. Hoff-
mann-La Roche AG, General 
Motors, Johnson & Johnson 
a The Walt Disney Company. 

Mrkos o vodě
„Problémy s evropskými dotace-
mi jsou již od samého počátku 
platnosti Operačního progra-
mu životní prostředí,“ nechal 
se nedávno slyšet Petr Mrkos, 
finanční ředitel Pražských vodo-
vodů a kanalizací. Špatně sjed-
nané podmínky a nezvládnutý 
mechanismus žádostí ve vodá-
renství, kdy úředníci spíš bránili 
přístupu k dotacím, podle Mr-
kose uspokojily konzultantské 
firmy, nikoliv žadatele o dotace. 
Jak Mrkos uvedl, komplikované 
finanční modely, podle kterých 
je u žadatelů o dotace nutné 
kalkulovat cenu vody, v podsta-
tě znemožňují voleným zástup-
cům na radnicích ovlivňovat 
vývoj ceny a v mnoha případech 
přinášejí vysoké nárůsty ceny. 

ECHO
Oškobrh je památkou

Rada Středočeského kraje roz-
hodla o vyhlášení dvou nových 
přírodních památek. Památka 
Rybníky Vočert a Lazy se nachá-
zí u Hvožďan na Příbramsku, 
vrch Oškobrh je sedm kilomet-
rů východně od Poděbrad.  
O nových maloplošných chrá-
něných územích informovala 
mluvčí krajského úřadu Berill 
Mascheková. Dva sousedící 
rybníky Vočert a Lazy tvoří já-
dro přírodní památky o výměře 
22,9 hektaru. Přírodní památka 
Oškobrh byla vyhlášena na 
území o rozloze 100,7 hektaru. 
Nachází se jihovýchodně od 
obce Vlkov pod Oškobrhem. 

Investice do kanálů
Dvoumiliardovou zakázku na 
stavbu a rekonstrukci kanalizací 
v Brně získalo sdružení firem 
Imos Brno, OHL ŽS a Met-
rostav. Sdružení zvítězilo s ce-
nou 2,031 miliardy korun, práce 
má dokončit v únoru 2014. Jak 
magistrát zveřejnil, smlouvu 
o dílo s konsorciem schválili 
radní počátkem března. Město 
získalo na stavbu evropskou 
dotaci, která pokryje 44 procent 
nákladů. Zbývající část tak radní 
budou muset najít v rozpočtu. 
Investice má přispět k lepší kva-
litě vod v brněnských řekách. 
Nová kanalizace se má stavět 
i v částech Brna, kde je dnes 
jednotný stokový systém. 

ZOO předčila Pražský 
hrad
Pražská ZOO je dlouhodobě 
nejnavštěvovanější turistickou 
atrakcí v České republice. 
Počtem návštěvníků v roce 2010 
předčila i Pražský hrad. Vyplývá 
to ze statistik, které každoročně 
zpracovává agentura CzechTou-
rism. V české top desítce nej-
navštěvovanějších míst se však 
podle ředitele Odboru výzkumu, 
trendů a inovací Mojmíra Mikuly 
umístily i další pražské památky 
a turistické cíle. „Na prvním 
místě se umístila pražská ZOO, 
na druhém místě Pražský hrad. 
Mezi nejnavštěvovanějších deset 
patří i Židovské muzeum v Praze 
nebo Aqua park Čestlice,“ uvedl 
Mikula.

ECHO
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Hlavním cílem projektu bylo 
stabilizovat vodní režim rybníka 
a příznivě ovlivnit okolí, zejména 
navazující vlhké louky a lesa. Kon-
krétní úkoly tak směřovaly k za-
mezení nevhodnému lokálnímu 
odvodnění rybníka, které negativně 
ovlivňuje vodní režim v krajině, 
k zvýšení retenční schopnosti kraji-
ny a k snížení výskytu negativních 
vlivů vodní eroze a sucha.

„Šlo nám hlavně o to, rybník vyčistit 
a odbahnit. Zčásti byl i zarostlý stromy. To 
byla jedna věc. Druhou potřebou pak bylo 
jeho správné odvodnění, protože voda z něj 
nám šla do obecních luk a lesů, což způso-
bovalo hnití kořenů stromů,“ vzpomíná 
starosta obce Radim Beneš.

Aby se toto podařilo, bylo 
zapotřebí učinit hned několik 
zásadních kroků. Předně bylo 
nutné zvýšit akumulaci vod, zajistit 
ochranu před povodněmi, zlepšit 
regulaci přitékajících vod, ozdravit 
životní prostředí v dané lokalitě 
z hlediska krajinně-estetického 
nebo dokázat efektivně využít 
veškerý vhodný hlinitý materiál 
z kotliny na opravu hráze a sedi-
ment uložit na blízká pole. Dalším 
úkolem bylo zachovat mokřiny 
na přítokových stokách a vytvořit 
dvě malé tůně proměnlivé hloubky 
a vyřešit vegetační úpravy formou 
výsadby na části hráze. 

„Podmínky podpory nám neumožňují 
v rybníku chovat ryby. Sádka ryb je velmi 
omezená, takže jsme se i v projektu soustředili 
zejména na volnočasové a turistické využití 
rybníka,“ vysvětluje Beneš. Podle 
něj byla proto již v rámci žádosti 
o dotaci opravena hráz, která se 
v nezbytné části opevnila kamen-
ným záhozem. Koruna hráze byla 
vybudována tak, aby byla pouze 
omezeně sjízdná pro obsluhu 
zařízení rybníka. Avšak vyměnila se 

základová výpust, protože stávající 
neumožňovala manipulaci s vo-
dou. „Další významnou změnou bylo i to, 
že jsme kolem rybníka vysadili stromy, takže 
místo nyní slouží k zastavení a odpočinku. 
Několik trsů ostřic a sítiny bylo při zemních 
pracích zemním strojem přesazeno na nově 
vytvořený břeh,“ pochvaluje si Beneš.

Na základě posouzení lokality 
odborem životního prostředí Měst-
ského úřadu Jindřichův Hradec 
byly v katastrální ploše rybníka 
ponechány dvě menší plochy bez 
zásahu a po obvodu byl vytvořen 
pozvolný přechod do okolních 
podmáčených pozemků. 

Místní si pochvalují, že 
obnovený rybník mohou bez 

problémů využívat ke koupání, 
což do oblasti přitahuje návštěvní-
ky. Další atrakcí Pluhova Žďáru je 
však i zámeček, bývalá středověká 
tvrz, stojící přímo ve středu obce, 
v sousedství kostela Narození 
Panny Marie. 

První zmínky o tvrzi pocházejí 
z roku 1267 a bez zajímavosti není, 
že zámeček v roce 1928 koupil Bed-
řich Beneš, bratr někdejšího pre-
zidenta Edvarda Beneše. A i když 
v něm po druhé světové válce 
sídlilo místní JZD a objekt chátral, 
dnes je opět ve vlastnictví rodiny 
Benešovy. Ta zámeček v současnos-
ti rekonstruuje, ale i přes rozsáhlé 
opravy jej zpřístupnila veřejnosti.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Upravený rybník se stal chloubou obce
Pluhův Žďár leží 
v Jihočeském kraji a sdružuje 
další obce – Červenou 
Lhotu, Jižnou, Klenov, 
Mostečný, Plasnou, Pohoří, 
Samosoly. Dohromady žije 
v obcích kolem šesti stovek 
lidí. a jak už je pro Jihočechy 
příznačné, žijí obklopeni 
četnými rybníky. a právě 
dolní obecní rybník nedaleko 
Pohoří se díky Operačnímu 
programu Životní prostředí 
znovu zaskvěl v plné kráse. 

Obnova dolního obecního rybníka v obci Pluhův Žďár

Příjemce: obec Pluhův Žďár
Místo realizace: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Celkové náklady:  3 171 354 Kč
Celkové uznatelné náklady:  3 143 762 Kč
Celková výše podpory:  2 672 197 Kč 

Na návsi obce Přišimasy byl 
rybník – a pak už nic. Podle 
místostarostky Rumanové to 
byl nevyužitý prostor. Obec se 
proto rozhodla zažádat o pod-
poru na studii proveditelnosti, 
jak místo oživit, a pak i na sa-
motnou realizaci navržených 
kroků. Cílem bylo upravit veřejná 
prostranství obce, provést na nich 
drobné terénní úpravy a zrege-
nerovat, případně nově založit 
travní porost. Po přiznání dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí bylo v Přišimasech 
vysázeno 52 nových stromů, 949 
keřů a popínavých rostlin a 199 
trvalek. Ze stávající výsadby 
bylo ošetřeno 38 stromů a keřů. 
Na nově upravených veřejných 
prostranstvích vznikla čtyři stano-
viště pro setkávání a odpočinek 
obyvatel obce.

Lidé si zvykali pomalu
„Ačkoli jsme si mysleli, že tuto úpravu 

místní přijmou s nadšením, byli jsme 
překvapeni, že to neplatilo u všech. 
Zejména lidé, kteří v místě úprav bydleli, 
měli mnoho vlastních návrhů, jak náves 
změnit. Museli jsme jim vysvětlit, že 
podmínkou získání dotace je také to, aby 
změny navrhli odborníci. Chvíli to trvalo, 
ale myslím, že se nám to podařilo,“ 
vzpomíná na dobu před realizací 
projektu místostarostka Šárka 
Rumanová. 

K tomuto účelu obci poslou-
žila i společenská akce „Pochod 
zelenou obcí“, která se uskutečni-
la po ukončení regenerace zeleně 
ve vybraných lokalitách. Počin 
byl určen pro všechny skupiny 
obyvatel obce. Účastníci pocho-
du prošli nově upravená místa 
v obci a získali informace o dru-

zích vysázených stromů a keřů. 
Akci doplnila výstava prací dětí 
z místního mateřského centra 
a mateřské školy. Předškoláci 
ztvárnili své představy o ochraně 
životního prostředí a péči o něj. 

Žádání o peníze
Obnova zeleně veřejných 

prostor a obnova přírodní složky 
uvnitř intravilánu mají v Přišima-
sech za cíl zlepšit kvalitu života 
jejich obyvatel, zkvalitnit tamní 
životní prostředí a zlepšit estetic-
ký vzhled obce.

„V tomto ohledu se nabízela podpora 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Musím říci, že zpracování žádostí nás 
docela potrápilo. Zapotili jsme se hlavně 
u žádosti na studii proveditelnosti, pro-
tože tehdy jsme zkušenosti teprve sbírali. 
U žádostí o podporu na samotnou realizaci 
jsme byli již více znalí věcí, takže vše šlo 
rychleji,“ vzpomíná Rumanová. 

Přesto uvádí, že po realizaci 
akce vyvstal problém s uznatel-
nými náklady na následnou péči 
o nově vysázenou zeleň. „I když jsme 
všechny zúčastněné strany v průběhu celého 
průběhu o všem informovali, nakonec jsme 
byli překvapeni tím, když nám bylo řečeno, 

že náklady na následnou péči nejsou uzna-
telnými náklady, což pro nás bylo vzhledem 
k finančním možnostem obce velkým 
a nepříjemným překvapením. Nakonec se 
vše i díky vstřícnému přístupu zaměst-
nanců Státního fondu životního prostředí 
ČR podařilo vyřídit k oboustranné 
spokojenosti,“ říká Rumanová, která 
i tak tvrdí, že po téhle zkušenosti 
již obec raději nechává všechny 
žádosti o dotace u zásadních věcí 
zpracovávat profesionály. 

Sedm lokalit
Obnova zeleně v obci Při-

šimasy se uskutečnila v sedmi 
vybraných lokalitách obce, které 
představují ústřední lokality a lze 
je podle Rumanové považovat 
za tradiční sociální tepny obce. 
Obnova zeleně na těchto místech 
měla za cíl nejen oživit jejich 
tradiční funkci pro setkávání 
a odpočinek obyvatel, ale i posílit 
zájem obyvatel o životní prostře-
dí a vztah k přírodě u dětí a mlá-
deže. „Usilovali jsme i o posílení pocitu 
sounáležitosti obyvatel obce k místu, kde 
žijí, a o zvýšení odpovědnosti nás všech 
za kvalitu životního prostředí v obci,“ 
uzavírá Rumanová.

Pochod zelenou obcí přesvědčil místní
„Jakmile dostaneme 
echo, že se někde nabízí 
nějaká možnost dotace, 
snažíme se jí využít,“ 
říká Šárka Rumanová, 
místostarostka obce 
Přišimasy ve Středočeském 
kraji. avšak dodává, že 
po zkušenostech s prvními 
žádostmi o granty si obec 
na jejich zpracování již raději 
najímá profesionály. Získat 
podporu z Operačního 
programu Životní prostředí 
však zastupitelé zvládli 
úspěšně sami. 

Obnova zeleně v obci Přišimasy
Příjemce: obec Přišimasy
Místo realizace: Kolín, Středočeský kraj

Celkové náklady:  1 559 516 Kč
Celkové uznatelné náklady:  1 459 537 Kč
Celková výše podpory:  1 240 606 Kč 

V PřIšIMASECH DOTACE uMěJí 
O tom, že obec Přišimasy skutečně využívá každé možnosti, jak získat 
podporu, svědčí i společný úspěch obce a Občanského sdružení 
Klub žen Přišimasy. Společně splnily výběrová kritéria odborné komi-
se Nadace Partnersví a získaly grant na projekt „Zahrada občanům“. 
Ten má vhodně doplňovat prostory mateřského centra Šikulka, které 
působí v sousedství budovy obecního úřadu. Renovovaná obecní 
zahrada poslouží jako odpočinkové místo. Ze Stromu života Nadace 
Partnerství byla klubu a obci poskytnuta dotace ve výši necelých šest-
nácti tisíc korun. „Protože však přes zahradu vede elektrické vedení, 
můžeme vysadit jenom jeden strom do rohu zahrady. Chceme tam 
dát majestátní platan. Na ostatní místa kolem oplocení vysadíme 
keře,“ vysvětluje Jitka Franková z Klubu žen Přišimasy. Podle ní budou 
do zahrady umístěny i herní prvky pro děti, pískoviště a posezení. 
„Prostě chceme přeměnit osm set metrů čtverečních zarostlé plochy 
v útulné příjemné místo, kde si mohou děti bezpečně pohrát a dospě-
lí popovídat a odpočinout si v zeleni,“ uzavřela Franková. 

PRIORITNí OSA 6 – 
ZLEPšOVáNí  
STAVu PříRODy 
A kRAJINy
Podporuje projekty, které 
přispívají ke zpomalení či 
zastavení poklesu biodiverzity, 
ochraně ohrožených druhů 
rostlin a živočichů, zajištění 
ekologické stability krajiny 
a podporují vznik a zachování 
přírodních prvků v osídlených 
oblastech.
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Prosím o potvrzení informace 
o sčítání výše podpory v režimech 
de minimis a v českém dočasném 
rámci. Klient v roce 2010 získal 
podporu dle dočasného rámce. Je 
možné v roce 2011 čerpat dotaci 
v režimu de minimis, v prioritní 
ose 2, oblasti podpory 2.1.3? Čili 
započítává se do částky v režimu 
de minimis i schválená podpora 
v dočasném rámci?

Problematika veřejné pod-
pory je podrobněji rozepsána 
v kapitole 8 Implementačního 
dokumentu OPŽP a například 
v Závazných pokynech pro žada-
tele a příjemce v OPŽP na strán-
kách www.opzp.cz. V kapitole 
8 ID je uvedeno, že pravidlo de 
minimis řeší nařízení Komise 
(ES) č. 1998/2006 z 15. 12. 2006, 
o použití článků 87 a 88 smlouvy 
na podporu de minimis. Podpo-
ra de minimis nesmí překročit 
částku 200 000 eur pro jeden 
subjekt ve třech po sobě jdoucích 
letech. V případě, že byla čerpána 
podpora dle českého dočasného 
rámce, můžete žádat o dota-
ci podle pravidla de minimis 
v oblasti podpory 2.1, podoblasti 
2.1.2, na samosběrné a kropicí 
vozy. Dočasný rámec se do de 
minimis nezapočítá. 

na stránkách opzp.cz jsem pro 
podnikatele a živnostníky nenašel 
možnost žádat o dotaci z prioritní 
osy 3. Znamená to, že z této osy 
mohou žádat jen obce?

V prioritní ose 3 OPŽP jsou 
přijatelnými příjemci podpory 
například veřejnoprávní subjekty, 
obce, města, kraje, občanská sdru-
žení, příspěvkové organizace obce 
nebo kraje (viz seznam přijatel-
ných příjemců podpory, kapitola 
3.3.6 Implementačního dokumen-
tu OPŽP). Obchodní společnost 
je přijatelným příjemcem podpory 
v případě, že je stoprocentně 
vlastněna obcemi či jinými veřej-
noprávními subjekty. V případě, 
že jste podnikatelským subjektem, 
informujte se o možnosti dotace 
např. u agentury CzechInvest, kte-
rá administruje Operační program 
Podnikání a inovace, případně 
na lince Eurofonu 800 200 200. 

Dotaz na oblast podpory 6.5 
– Podpora regenerace urbani-
zované krajiny. Projekt obnovy 
zahrady u secesní vily předloží 
kraj. Projekt by měl dle úvodních 
informací splňovat podmínky 
pro zařazení do oblasti 6.5. Byl 
zpracován projektový záměr, 
který řeší obnovu zahrady u vily. 
na základě tohoto projektového 
záměru bychom rádi zjistili, co lze 
zahrnout do způsobilých výdajů. 
Budou výdaje na projektovou 
dokumentaci a na zpracování žá-
dosti způsobilé? Je u této oblasti 
podpory stanovena minimální 
výše způsobilých výdajů? Jak je 
myšlen režim vstupu? Zahrada 
nebude generovat příjmy, ale mo-
hou se nějak stanovit omezení? 
např. návštěvní doba?

V prioritní ose 6, oblasti 
podpory 6.5 – Podpora regene-
race urbanizované krajiny, lze 
podat žádost o dotaci na obnovu 
zahrady u secesní vily. Způsobilé 
výdaje jsou podrobněji řešeny 
v kapitole 5 Implementačního 
dokumentu OPŽP. V obecných 
pravidlech pro způsobilost výda-
jů v OPŽP je u nákladů na pro-
jektovou přípravu uvedeno, že je 
možné za způsobilé považovat 
výdaje na zpracování projektové 
dokumentace a na zpracování 
žádosti. V oblasti podpory 6.5 
jsou způsobilými ty výdaje, 
které souvisejí s výsadbou zeleně, 
založením trávníků, přeměnou 
nepropustných ploch na propust-
né. Podle ID nebudou způsobilé 
náklady spojené s pořízením a vý-
sadbou bylin. Náklady nesouvi-
sející přímo s revitalizací zeleně, 
například lavičky, odpadkové 
koše, osvětlení a komunikace, 
také nelze do způsobilých výdajů 
zařadit. Nezpůsobilými výdaji 
budou s velkou pravděpodobnos-
tí i náklady na rekonstrukci prvků 
zahradní architektury, kašny 
apod. Je možné hradit terénní 
úpravu, například odstranění 
hřiště, která souvisí s přeměnou 
nepropustných ploch na propust-
né a s podporovanými opatření-
mi ke zvýšení infiltrace srážko-
vých vod na plochách zakládané 
a regenerované zeleně. 
U prioritní osy 6, oblasti podpory 
6.5, není podle ID stanovena 
minimální výše způsobilých 
výdajů. V ID OPŽP je uvedeno, 
že „po realizaci záměru bude 
zajištěn přístup veřejnosti na dot-
čenou lokalitu. Za vstup na lo-
kalitu, kde byl podpořen záměr 
v rámci programu, není uplatňo-
váno vstupné nebo jiné poplatky, 
které generují zisk“. Může být 

omezena návštěvní doba zahrady, 
vstupné nesmí být uplatňováno 
přímo k zahradě. Žádosti v PO 6 
posuzuje a hodnotí Agentura 
ochrany přírody a krajiny, dopo-
ručujeme konsultovat projektový 
záměr přímo na krajském praco-
višti AOPK. 

Lze v rámci opatření 1.3.1 finan-
covat vytvoření nových protipo-
vodňových plánů? Současný končí 
ke konci roku. nicméně vzhledem 
k tomu, že letos naši obec zastihla 
velká povodeň, je třeba připravit 
nový.

V podoblasti podpory 1.3.1, 
v rámci realizace opatření „tvorba 
digitálního povodňového plánu“, 
lze podpořit aktualizaci stávají-
cího povodňového plánu, která 
bude podkladem pro vypracování 
digitálního povodňového plánu.

Bylo by možné žádat v rámci 
oblasti podpory 4.1 o dotaci 
na nákup lisu na zdravotnický 
odpad (vaky na infuzní roztoky 
a krevní deriváty)? Odpady by 
byly v areálu nemocnice slisovány 
a odváženy k další likvidaci jinam.

S největší pravděpodobností 
bude aktuální výzva zaměřena 
opět na separaci složek komunál-
ního odpadu – papír, sklo, plast, 
tetrapak, bioodpad. Podpora sepa-
race zdravotnického odpadu tedy 
z důvodu omezených prostředků 
v současnosti možná nebude.

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady: Společnost 
chce podávat projektový záměr 
na komplexní linku pro zpraco-
vání odpadů, výstupem projektu 
bude výroba náhradních paliv. 
nevěděli jsme, zda musíme vytvo-
řit finanční analýzu. Jaký je rozdíl 
mezi subjektivním modelem, 
jádrovým a zelenou loukou? 

Pokud projekt podléhá veřej-
né podpoře, finanční analýza se 
nezpracovává. V prioritní ose 4 
se zpracovává nejprve tzv. model 
provozní ztráty. Pokud se ztráta 
potvrdí, je dostačující. Model se 
používá tzv. přírůstkový v pří-
padě rekonstrukce nebo rozší-
ření stávajícího zařízení, nebo 
na zelené louce, jde-li o zcela 
nový projekt. Pokud projekt není 
v provozní ztrátě, musí se dopra-
covat finanční analýza dle tzv. 
jádrového modelu. Ten je o něco 
složitější, obsahuje mimo provoz-
ních nákladů i investiční náklady, 
kontroluje udržitelnost projektu 
a počítá jeho případné příjmy. 
Typ projektu, který zmiňujete, ale 
vždy podléhá veřejné podpoře. 

V souvislosti s přípravou žádosti 
do OPŽP, prioritní osy 1, pod-
oblasti 1.1.1, prosím o odpověď 
na následující problematiku: 
U gravitační kanalizace uznává 
SFŽP ČR za způsobilé výdaje 
náklady na výstavbu gravitačních 
přípojek (tu část domovní přípoj-
ky, která se nachází na veřejném 
prostranství). U tlakové kanalizace 
jsou veškeré náklady na výstavbu 
tlakových přípojek, včetně domov-
ní čerpací stanice, způsobilé. náš 
připravovaný projekt se týká vý-
stavby gravitační kanalizace s tím, 
že některé nemovitosti jsou pod 
úrovní navrženého gravitačního 
řadu. To znamená, že k odvedení 
odpadních vod u těchto nemovi-
tostí musejí být vybudovány do-
movní čerpací stanice. Toto řešení 
je z technického i ekonomického 
hlediska nejvhodnější. Prosím 
o odpověď, zda náklady na vy-
budování domovních čerpacích 
stanic u těchto nemovitostí budou 
z pohledu SFŽP ČR způsobilými 
výdaji, či nikoliv. 

Dle ID OPŽP jsou náklady 
na tu část kanalizační přípojky, 
která je umístěna na veřejném 
prostranství, způsobilé. Nákla-
dy na část kanalizační přípojky, 

která je umístěna mimo veřejné 
prostranství (na soukromém 
pozemku), jsou tedy nezpůsobilé. 
To platí pro všechny druhy kanali-
začních přípojek. Z toho vyplývá, 
že domovní čerpací stanice jako 
součást kanalizační přípojky umís-
těná mimo veřejné prostranství je 
pro financování z OPŽP nezpůso-
bilým výdajem. 

Je uznatelným nákladem pořízení 
separátoru kejdy? Jedná se o stroj, 
který odděluje pevné a tekuté části 
kejdy. Tento systém prodlužuje 
životnost stroje. 

Sám o sobě separátor nijak 
neřeší snížení emisí čpavku, proto 
by byl náklad nezpůsobilý. Pokud 
bude součástí komplexního řešení 
například pořízení aplikátoru 
separované kejdy do půdy, může 
být separátor způsobilým výdajem 
v závislosti na dále uvedeném: 
V oblasti 2.2.d bude podpora 
poskytována podle nařízení 
Komise 800/2008 (obecné naří-
zení o blokových výjimkách), dle 
článku 18, o investiční podpoře, 
která podnikům umožní řídit se 
přísnějšími normami, než jsou 
normy společenství v oblasti 
ochrany životního prostředí, nebo 

zvyšovat úroveň ochrany životní-
ho prostředí v případě, že norma 
společenství neexistuje. U všech 
zařízení (zdrojů) je možno podpo-
řit všechny technologie a techniky, 
které prokazatelně sníží emise 
NH3 do ovzduší oproti referenční-
mu stavu (norma společenství), tj. 
stavu uvedeném v integrovaném 
povolení nebo plánu zavedení 
zásad správné zemědělské praxe.

Dotaz k XXIV. výzvě OPŽP: V tex-
tu výzvy je napsáno, že lze žádat 
o podporu na pořízení nízkoemis-
ního spalovacího zdroje. například 
na náhradu stávajícího uhelného 
zdroje za nový, s nízkoemisními 
parametry. Je možné žádat o pod-
poru na přechod na kotel na zemní 
plyn, jak tomu bylo v minulých 
výzvách? na nový kotel na uhlí se 
zřejmě žádat nemůže. a možnost, 
že někde mají kotel na zemní plyn 
a vyměnili by jej za lepší na zemní 
plyn, připadá v úvahu?

V prioritní ose 2, oblasti pod-
pory 2.1.1 – Snížení imisní zátěže 
ze zdrojů v objektech nenapo-
jených na CZT, je možné žádat 
o podporu na pořízení nízkoemis-
ního spalovacího zdroje, náhradu 
stávajícího zdroje, například 

uhelného, na zdroj spalující zemní 
plyn. V rámci XXIII. a XXIV. 
výzvy OPŽP je v oblasti 2.1.1 pod-
porována i náhrada stávajícího 
uhelného kotle za nový, s nízko-
emisními parametry. Při realizaci 
opatření na výměnu zdroje je 
možné zařadit do způsobilých 
výdajů projektu i náklady na za-
teplení budovy (viz Implementač-
ní dokument OPŽP, kapitola 3). 
V Implementačním dokumentu 
OPŽP je v kapitole 6 – Specifická 
kritéria přijatelnosti – uvedeno, že 
„v oblasti podpory zlepšení kva-
lity ovzduší nebudou přijatelné 
projekty, u nichž dochází k náhra-
dě stávajícího plynového zdroje 
za nový plynový zdroj“. V PO 2 
nelze podat žádost o dotaci na vý-
měnu kotle na zemní plyn.

Máme zájem o získání dotace 
v rámci OPŽP, v oblasti 2.1 na sní-
žení prašnosti, a to na zakoupení 
samosběrných, zametacích a kro-
picích vozů. Lze žádat o podporu 
více menších strojů najednou? 
Pokud požádá například samotná 
obec, lze pořídit v rámci této dota-
ce traktor a zametací nebo kropicí 
návěs? Je výše dotace omezena 
režimem de minimis? Může dotaci 

získat soukromý podnikatelský 
subjekt, který není vlastněn nebo 
zřízen veřejnoprávním subjektem, 
pouze poskytuje služby, např. pro 
obec, nebo má rozsáhlý areál, kde 
je snížení prašnosti žádoucí?

V případě nákupu čisticích 
či kropicích vozů se jedná vždy 
o projekt podléhající veřejné 
podpoře a je možné čerpat pouze 
podporu podle pravidla de mini-
mis. Žádat o dotaci může subjekt 
uvedený na seznamu přijatelných 
příjemců podpory v PO 2, v ob-
lasti podpory 2.1.3, přijatelným 
příjemcem podpory je i obchodní 
společnost vlastněná z méně než 
67 procent majetku obcemi či 
jinými veřejnoprávními subjekty, 
tj. i společnosti s nulovou spoluú-
častí, s. r. o. nebo a. s. Obec může 
pořídit i více strojů, určující je 
výše podpory de minimis  
(200 000 eur). Při podání žádosti 
o dotaci je nutné vycházet ze 
studie proveditelnosti, úrovně 
znečištění ovzduší v lokalitě. 
V případě, že by došlo k odstraně-
ní znečištění podle údajů ve studii 
proveditelnosti jedním strojem, 
nákup dalších bude nezpůsobilým 
výdajem. 

Způsobilé výdeje pro PO 2 
jsou uvedeny v kapitole 5 Imple-
mentačního dokumentu OPŽP. 
Obecně však, pokud se jedná 
o multifunkční úklidové zařízení, 
lze považovat za způsobilý výdaj 
pouze tu nástavbu, která bude 
sloužit ke snižování prašnosti. 
Kropicí a zametací vůz je celý 
způsobilý apod. Traktor nelze 
do způsobilých výdajů zařadit. 

Mám dotaz na typ veřejné podpo-
ry pro projekty nákupu uklízecí-
ho vozu. Žadatel je a. s. (100% 
vlastníkem je kraj) a plánuje 
nákup uklízecích vozidel na snížení 
prašnosti v rámci XXIV. výzvy. Je 
možné, aby podával dvě žádosti? 
V jedné by žádal podporu v rámci 
režimu de minimis a v druhé 
žádosti by se jednalo o veřejnou 
podporu dle GBER.

V prioritní ose 2, v oblasti 
podpory 2.1.3, je možné čerpat 
podporu na projekty na pořízení 
strojů za účelem snížení prašnosti 
(např. samosběrné nebo kropicí 
vozy) pouze podle pravidla de 
minimis.

Připravujeme projekt na revita-
lizace slepého ramene v oblasti 
podpory 6.4. Všechna povolení, 
rozhodnutí, vyjádření (i smlouvy 
o sedimentech, o realizaci projektu 
a udržitelnosti) úřadů jsou vysta-
veny na o. p. s., která v současné 

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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VÝZVA

Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

Oblast podpory 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Podporované aktivity (typy projektů):
 výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů 

pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel, 
 výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 

a  souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v  obcích 
nad 2 000 obyvatel,

 výstavba, rekonstrukce a  intenzifikace úpraven vody, zdro-
jů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných 
sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřej-
né potřebě v  aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou 
zároveň umístěny v  územích vyžadujících zvláštní ochranu, 
tj. národní parky a  chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná 
pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých 
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblas-
ti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního 
díla Nové Mlýny. Tato aktivita bude podporována pouze jako 
součást komplexního řešení zásobování vodou a  odvádění 
a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se souvisejí-
cí aktivitou v podoblasti intervence 1.1.1 (komplexní řešení 
jako součást žádosti nebude požadováno v  těch aglomera-
cích, které předchozí podmínku komplexního řešení splňují).

Omezení výzvy 
Pokud se podporovaná aktivita bude týkat výstavby a dostavby 
přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, bude tato aktivita podpo-
rována pouze v případě napojení nových obyvatel na vodovodní 
síť nebo v případě připojení obyvatel na jiný zdroj z důvodu ne-
vyhovujícího zásobování vodou ze stávajícího zdroje. Podpora se 
nebude vztahovat na  rekonstrukce přivaděčů a  rozvodných sítí 
pitné vody. 

Příjemce podpory v žádosti doloží, že splňuje podmínky pro způ-
sobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP 
včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro 
žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového doku-
mentu OPŽP.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v plat-
né verzi Implementačního dokumentu OPŽP, zároveň je nutné 
zohlednit definici žadatele dle aktuální verze Metodiky pro žada-
tele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu 
OPŽP (viz kapitola 2.1).

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

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

XXXIV. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány 

od 20. února do 20. dubna 2012.

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty v rámci prioritní osy 1, oblasti 
podpory 1.2, je vyhlášena ve výši 2 mld. Kč.
alokace jednotlivých podoblastí podpory je stanovena 
následovně: zdroje pitných vod a úpravny vod 1 600 
mil. Kč, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody v obcích 
nad 2 000 obyvatel 200 mil. Kč a pro projekty v obcích 
pod 2 000 obyvatel 200 mil. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění 
směrnice MŽP č. 3/2011, pro předkládání žádostí a o posky-
tování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spo-
lufinancování ze SFŽP ČR, případně v její novelizaci. Žádost 
je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního 
systému BENE-FILL od 6.00 hodin prvního dne lhůty stanovené 
pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská 
pracoviště SFŽP ČR do 16.00 hodin posledního dne lhůty. V pří-
padě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časo-
vou rezervou.

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

ENVIPORADNA

době projekt řeší a připravuje. 
Může se však stát, že podmín-
ky plánované výzvy nedovolí o. 
p. s. být přijatelným příjemcem, 
tedy žadatelem o dotaci. Obec, 
v jejímž k. ú. je projekt řešen, 
souhlasí s tím (v případě výzvy, 
v jejímž rámci nebude o. p. s. moci 
žádat), že kdyby došlo k přesunu 
finančních prostředků od o. p. s. 
do obce, byla by ochotným žada-
telem v případě tohoto projektu. 
Je možné tuto situaci nějakým 
způsobem řešit? Bylo by v soula-
du s podmínkami OPŽP, kdyby 
byl podepsán smluvní vztah mezi 
obcí a o. p. s o přesunu finančních 
prostředků obci na účel realizace 
tohoto projektu? Vadilo by v tom-
to případě, že všechna povolení, 
rozhodnutí, vyjádření a veškeré 
smlouvy jsou adresovány o. p. s.? 
O. p. s. je financováno ze soukro-
mých zdrojů.

Dotaz byl konsultován s od-
borem ochrany přírody a odpadů 
OOPO. Podle informací OOPO 
bude v plánované výzvě v PO 6 
s velkou pravděpodobností 
omezen příjem žádostí v ob-
lasti podpory 6.4, přijatelným 
příjemcem podpory budou pouze 
veřejnoprávní subjekty. Je možné, 
aby místo o. p. s. podala žádost 
o dotaci např. obec, musejí být 
však dodrženy podmínky progra-
mu uvedené v klíčových doku-
mentech OPŽP. Mimo jiné je zde 
uvedeno, že „pokud není příjemce 
vlastníkem, doloží ještě navíc ná-
jemní smlouvu na dobu nejméně 
10 let od ukončení realizace akce, 
ve které vlastník vyjádří souhlas 
s realizací opatření nebo smlouvu 
s vlastníkem pozemku, ve které 
vlastník vyjádří souhlas s reali-
zací opatření na jeho pozemku 
a zajištěním udržitelnosti po dobu 
nejméně 10 let od ukončení reali-
zace akce“ (více v ID, v kapitole 
3.6.6, a v příloze 1 směrnice MŽP 
4/2010). Všechna povolení, roz-
hodnutí, vyjádření však musejí být 
vystavena na žadatele a příjemce 

dotace čili na obec. V rámci OPŽP 
je pouze jeden příjemce dotace, 
jak bude řešen smluvní vztah mezi 
obcí a o. p. s, není ze strany SFŽP 
ČR posuzováno.

Projekt řeší vybudování tří sta-
novišť s podzemními kontejnery 
v městské památkové rezervaci. 
Spádovou oblastí bude cent-
rum města. Tato oblast podléhá 
zákonu o památkové péči, nejsou 
zde umístěny žádné nadzemní 
kontejnery. V této spádové oblasti 
dostávají občané malé odpadové 
nádoby přímo do obytných domů. 
Ve spolupráci s orgány památko-
vé péče byly stanoveny lokality 
v městské památkové zóně, 
ve kterých budou umístěny sestavy 
tří kusů podzemních kontejnerů 
se samostatnými otvory pro papír, 
plasty a sklo. Bude nutný arche-
ologický průzkum. Je tento výdaj 
způsobilý? Je potřeba v analýze 
odpadů a následně pak v pří-
nosech opatření upřesnit počet 
malých nádob, které využívají 
lidé z obytných domů, a produkci 
separovaných odpadů z těchto 
malých nádob?

Stávající počet nádob je 
požadovaným údajem v žádosti 
(nicméně důležitější jsou údaje 
o kapacitě systému separace), ze 
žádosti by měl být patrný nárůst 
kapacity oproti stavu před realiza-
cí projektu, což souvisí s nárůstem 
počtu nádob a jejich velikostí.  
Náklady na archeologický prů-
zkum nebudou způsobilými výda-
ji projektu. Podzemní kontejnery 
vycházejí nákladově poměrně 
nepříznivě oproti jiným systémům 
separace, doporučujeme kont-
rolu a případnou optimalizaci 
po zveřejnění výzvy a hodnoticích 
kritérií.

Jak dlouho po kolaudaci začne 
ZVa (závěrečné vyhodnoce-
ní akce)? Máme-li v žádosti 
a následně ve smlouvě stanoven 
termín ukončení realizace, je 

zároveň termínem kolaudace? 
Ve většině vodohospodářských 
projektů (osa 1) bude totiž 
následovat zkušební provoz. Kdy 
máme počítat se závěrečným 
vyhodnocením? Musejí být k ter-
mínu kolaudace vyfakturovány 
veškeré výdaje související s pro-
jektem? I nezpůsobilé výdaje 
(např. odměna zprostředkující 
firmě za zpracování závěrečného 
vyhodnocení akce)? Musejí být 
již k ZVa nekompromisně splně-
ny všechny parametry ve smlou-
vě a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, tj. znečištění sledované 
v ukazatelích BSK5, CHSKCr, 
nL, P a n?

Termín dokončení se u ka-
nalizace počítá 3 měsíce po ter-
mínu dokončení stavebních 
a montážních prací, žadatel to 
dokládá kolaudačním rozhod-
nutím, u ČOV pak 14 měsíců 
po termínu dokončení staveb-
ních a montážních prací, které 
žadatel též dokládá kolaudačním 
rozhodnutím. Termín předlože-
ní ZVA je 3 měsíce po termínu 
dokončení. Termín dokončení 
zahrnuje zkušební dobu, která 
pro vodohospodářské projekty 
vyplývá ze stavebního zákona. 
Zkušební dobu na ČOV povoluje 
vodoprávní úřad. K ZVA žadatel 
dokládá splnění všech smluvních 
ukazatelů, tzn. termíny, délky 
kanalizace, kapacitu ČOV, ekolo-
gické efekty. 

Jaký je rozdíl mezi energetickým 
auditem a studií proveditelnosti? 
Kdy se co předkládá?

Audit: u všech energetických 
projektů, kde je nějaký zdroj. 
Studie proveditelnosti: opatření 
pro vytváření bariér proti šíření 
prachu (konkrétně 2.1.3 – Snížení 
imisní zátěže omezením prašnosti 
plošných zdrojů – výsadba a rege-
nerace izolační zeleně).

Co se myslí polem 50 v ka-
pitole přínosy opatření (J) – 

Ekonomická životnost investice 
(ekologického opatření)? Myslí se 
životnost, či návratnost?

Myslí se opravdu ekonomická 
životnost investice, která z části 
opisuje životnost jako takovou 
vč. morálního a technického 
zastarávání, tedy životnost, 
kdy je z pohledu ekonomické 
efektivnosti důvodné technologii 
provozovat. Nejedná se o návrat-
nost, kterou nelze zaměňovat 
s ekonomickou životností.

Jak jsou definovány aglomerace 
pro účely prioritní osy 1?

Hranici aglomerace určují 
hranice současně zastavěných 
a zastavitelných území, ve kte-
rých je odpadní voda z hlediska 
nákladů efektivně shromaždi-
telná. Pokud jsou dvě nebo více 
těchto území k sobě tak blízko, že 
z hlediska nákladové efektivnosti 
je výhodnější společné řešení, 
může z nich být stanovena jediná 
aglomerace. Hranice aglomerace 
není závislá na hranici správního 
území obce, na počtu současně 
zastavěných a zastavitelných 
území obce a na technickém 
řešení čištění shromažďovaných 
odpadních vod. Hranice dané 
aglomerace jsou stanoveny případ 
od případu. Hranice aglomerace 
by měla být určena od vzdálenosti 
přibližně 200 metrů bez budov 
v oblasti s žádnou nebo nižší 
hustotou zástavby a zahrnuje 
současně zastavěné a zastavitelné 
území, u nichž je splněno hledisko 
nákladové efektivnosti. Uvedená 
definice nevylučuje čištění odpad-
ních vod z více obcí na společné 
ČOV, je-li toto řešení z hlediska 
nákladové efektivnosti nejpřízni-
vější. Aglomerace a jejich hranice 
jsou dány plánem rozvoje vodovo-
dů a kanalizací příslušného kraje 
(PRVK). Potvrzení o tom, zda 
řešená oblast je, nebo není sou-
částí aglomerace nad 2 000 EO, 
vystavují krajské úřady (referáty 
ŽP) ve stanoviscích k žádosti.

www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Zelená linka 800 260 500

www.sfzp.cz

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í
Ministerstvo životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

5,2 miliony € 
 pro vodu, vzduch a přírodu
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ENVIDATA

Výše podpory a počet schválených projektů  
pro Moravskoslezský kraj dle okresů a oblastí podpory

ENVIDATA
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tů celkové  

náklady (Kč)
celková výše 

podpory (Kč)
proplaceno  
celkem (Kč)

B
ru

nt
ál

1.1 7 505 680 376 316 943 641 224 362 810

1.3 5 8 024 900 6 733 809 3 717 539

2.1 7 38 926 619 30 541 632 0

2.2 1 1 980 000 742 500 0

3.2 28 273 809 620 141 814 069 110 906 936

4.1 15 126 338 379 101 342 962 71 299 172

6.2 2 22 222 490 10 012 010 5 551 812

6.3 7 10 867 033 8 801 780 3 200 941

6.4 7 33 056 730 28 114 342 27 930 194

6.5 11 19 580 856 16 390 026 8 644 152

Fr
ýd

ek
-M

ís
te

k

1.1 8 1 465 479 164 984 992 511 233 553 387

1.2 1 73 912 477 38 105 206 0

1.3 1 2 413 204 2 162 939 1 941 142

2.1 2 16 432 771 6 750 027 5 389 051

2.2 5 1 388 025 258 481 474 029 0

3.2 30 579 966 752 307 225 767 177 909 832

4.1 15 102 479 043 76 037 331 69 529 314

5.1 1 40 396 369 12 350 000 0

6.1 1 13 830 221 13 830 221 2 773 888

6.3 4 13 812 766 10 446 630 0

6.4 2 12 062 608 9 783 662 9 783 661

6.5 6 31 046 967 11 296 086 8 662 117

K
ar

vi
ná

1.1 6 1 260 447 432 815 917 841 43 209 546

1.3 1 2 640 000 1 980 000 0

2.1 2 22 357 519 20 063 752 5 100 719

2.2 2 514 810 600 174 759 600 5 677 200

3.1 1 3 014 632 1 714 777 1 712 977

3.2 36 1 262 296 066 527 297 435 190 649 475

4.1 20 350 469 602 165 684 611 90 492 403

4.2 1 1 093 392 972 300 0

5.1 1 1 267 410 837 768 810 462

6.2 1 6 310 170 5 514 723 4 894 903

6.4 1 3 593 741 3 043 332 2 626 896

6.5 11 67 681 043 37 658 343 8 296 589

6.6 3 23 732 349 19 745 109 14 105 856
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náklady (Kč)
celková výše 

podpory (Kč)
proplaceno  
celkem (Kč)

N
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ý 
Ji

čí
n

1.1 9 1 244 302 497 784 790 327 227 328 624

1.3 10 33 294 683 28 955 600 4 425 980

2.1 2 12 085 350 6 753 153 0

2.2 1 6 031 200 4 523 400 0

3.1 2 7 605 936 5 675 220 2 559 039

3.2 19 293 178 382 129 299 104 69 090 168

4.1 10 71 630 731 55 540 819 8 610 572

4.2 3 79 836 795 71 764 424 3 650 386

6.2 3 28 180 177 25 347 242 21 719 603

6.3 5 11 641 815 10 357 494 1 476 765

6.4 3 66 202 774 55 441 646 22 237 868

6.5 13 30 967 722 18 883 433 4 979 506

O
p

av
a

1.1 6 1 420 991 998 1 044 355 850 237 334 663

1.3 2 4 248 000 3 517 200 2 869 200

2.1 1 5 922 577 4 168 072 4 168 072

2.2 2 8 996 400 2 469 149 0

3.1 3 22 532 605 10 320 095 0

3.2 18 268 231 082 145 727 472 83 774 470

4.1 10 67 272 562 44 359 616 32 752 275

6.3 11 11 437 312 9 629 918 8 562 662

6.4 2 5 292 450 4 722 830 2 439 878

6.5 10 32 661 930 24 576 068 15 532 808

O
st

ra
va

-m
ěs

to

1.1 4 523 318 538 313 866 370 129 903 143

1.3 6 68 633 240 54 988 305 10 906 858

2.2 7 2 865 947 645 879 640 620 18 269 400

3.1 1 32 877 600 4 849 600 4 849 600

3.2 33 1 125 928 623 585 421 540 411 438 952

4.1 8 336 114 485 112 847 879 49 328 850

4.2 5 32 085 920 25 059 794 20 068 259

5.1 4 62 284 056 43 548 814 2 109 458

6.1 2 13 678 596 13 113 263 5 182 746

6.2 2 17 685 350 15 666 081 4 448 340

6.4 2 19 799 215 17 336 374 15 266 775

6.5 9 32 289 954 18 936 476 1 380 053

6.6 1 4 106 766 3 666 029 0

č. prioritní osy číslo výzvy schválených projektů celkové náklady (Kč) celková výše podpory (Kč) proplaceno celkem (Kč)

1

I. 2 329 294 089 187 940 796 184 390 526

III. 15 1 887 637 768 1 176 599 307 681 487 407

VI. 3 15 090 767 11 382 922 11 372 482

VII. 13 2 050 000 879 1 360 659 541 173 660 869

XII. 6 1 737 807 762 1 265 757 568 54 787 747

XIII. 4 487 639 115 306 648 910 0

XIV. 16 52 424 872 45 345 702 10 986 980

XX. 7 53 491 258 42 974 853 2 866 881

Prioritní osa 1 celkem 66 6 613 386 509 4 397 309 598 1 119 552 891

2

VIII. 3 88 586 345 22 822 483 22 804 769

XVII. 6 35 335 291 25 428 384 15 799 672

XXIII. 7 1 177 428 473 407 863 789 0

XXV. 16 3 580 165 830 1 155 771 279 0

Prioritní osa 2 celkem 32 4 881 515 939 1 611 885 934 38 604 442

3

I. 18 412 210 653 249 435 440 230 312 073

III. 42 748 509 285 476 149 421 472 868 417

X. 6 69 179 930 24 529 455 20 209 032

XI. 54 1 279 346 723 578 795 959 288 081 920

XVI. 46 1 328 025 903 513 102 900 37 147 991

XVII. 5 32 168 805 17 331 905 4 272 016

Prioritní osa 3 celkem 171 3 869 441 298 1 859 345 080 1 052 891 450

4

I. 6 177 905 553 82 924 531 82 012 000

V. 24 350 928 324 174 131 694 131 210 472

XI. 21 192 916 645 135 269 123 121 469 006

XIX. 8 237 080 915 83 945 294 11 039 754

XXVII. 28 208 489 472 177 339 095 0

Prioritní osa 4 celkem 87 1 167 320 909 653 609 736 345 731 232

5

V. 1 34 970 564 26 329 500 1 462 750

XIV. 3 24 314 393 14 742 004 1 457 169

XXII. 2 44 662 878 15 665 078 0

Prioritní osa 5 celkem 6 103 947 835 56 736 582 2 919 919

6

II. 22 40 343 453 32 192 357 31 136 461

VI. 43 201 751 566 162 734 136 137 795 437

XIV. 32 174 206 137 139 169 453 29 826 796

XX. 22 115 439 880 58 217 172 939 320

Prioritní osa 6 celkem 119 531 741 036 392 313 118 199 698 014

Moravskoslezský  kraj  celkem 481 17 167 353 526 8 971 200 048 2 759 397 947

Prioritní osa 1 4 397 309 598 Kč

Prioritní osa 2 1 611 885 934 Kč

Prioritní osa 3 1 859 345 080 Kč

Prioritní osa 4 653 609 736 Kč

Prioritní osa 5 56 736 582 Kč

Prioritní osa 6 392 313 118 Kč

Počet schválených projektů v Moravskoslezském kraji  
dle prioritních os a vyhlášených výzev

Celková výše schválené podpory v Moravskoslezském kraji
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Projekt je zaměřen na revitalizaci 
centrálního městského parku  
v Kavalcově ulici v Bruntále. Byla 
obnovena původní architektonická 
koncepce parku. Projekt zahrnoval 
částečné sanace zcela poškozených 
dřevin, zdravotní a bezpečnostní oře-
zy a doplnění chybějících segmentů 
dřevin, včetně výsadby nových solité-
rů, které umocnily celkový dojem při 
pobytu a relaxaci v parku.

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

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: město Bruntál
Ukončení projektu: 18. 6. 2009

Celková výše podpory:  1 869 214 Kč
Podpora ERDF:  1 765 368 Kč
Dotace SFŽP ČR:  103 845 Kč

Regenerace městského parku v Kavalcově ulici  
v Bruntále

Cílem projektu bylo pořízení technic-
kého vybavení pro komunitní kom-
postárnu obce Pustá Polom.  
V obecní kompostárně byl zajištěn 
sběr zbytků ze zeleně a jeho násled-
né zpracování. Celková kapacita 
komunitní kompostárny je podle 
analýzy stanovena na 148 tun ročně.

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

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Příjemce podpory: obec Pustá Polom
Ukončení projektu: 30. 6. 2011

Celková výše podpory:  1 255 338 Kč
Podpora FS:  1 185 597 Kč
Dotace SFŽP ČR:  69 741 Kč

Komunitní kompostárna Pustá Polom

Záměrem projektu je rozšíření sepa-
race využitelných složek odpadů – 
papíru, plastů, skla – na území města 
Vrbno pod Pradědem. Za tímto úče-
lem bylo navrženo rozšíření počtu 
shromažďovacích nádob a pro jejich 
obsluhu pořízení svozového vozidla 
s lineárním stlačováním. Instalované 
kontejnery ve sběrných hnízdech 
budou sloužit obyvatelům města.

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

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: Technické služby 
Vrbno, s. r. o.
Ukončení projektu: 29. 3. 2013

Celková výše podpory:  3 150 158 Kč
Podpora FS:  2 677 634 Kč
Dotace SFŽP ČR:  472 524 Kč

Rozšíření separace odpadů ve Vrbně pod Pradědem

Předmětem podpory je studie 
proveditelnosti protipovodňového 
opatření v obci Bohušov, v části 
Pod Výletištěm. Výsledkem studie 
proveditelnosti jsou návrhy přírodě 
blízkých protipovodňových opatření 
na tocích včetně přítoků a v ploše 
povodí pro území mikroregionu, 
obce nebo dílčího povodí.

Prioritní osa 1 / oblast podpory 1.3 –  
Omezování rizika povodní

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: obec Bohušov
Ukončení projektu: 31. 10. 2011

Celková výše podpory:  1 118 700 Kč
Podpora FS:  1 056 550 Kč
Dotace SFŽP ČR:  62 150 Kč

Protipovodňové opatření v obci Bohušov –  
část Pod Výletištěm

Projekt umožnil zateplení objektu –  
obvodového pláště, střechy a podla-
hy. Byla vyměněna okna a dveře  
a zdroje tepla. Uhlí nahradilo tepelné 
čerpadlo vzduch–voda.

Prioritní osa 3 / oblast podpory 3.1 –  
Výstavba nových zařízení  
a rekonstrukce stávajících zařízení 
s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombino-
vané výroby tepla a elektřiny

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Příjemce podpory: římskokatolická 
farnost Orlová
Ukončení projektu: 30. 4. 2011

Celková výše podpory:  1 714 777 Kč
Podpora FS:  1 619 512 Kč
Dotace SFŽP ČR:  95 265 Kč

Energetické úspory pro římskokatolickou  
farnost Orlová 

Zateplení základní školy Raduň

V rámci projektu bylo navrženo sní-
žení energetické náročnosti školních 
objektů B a C. Zatepleny byly vnější 
obvodové konstrukce, vnitřní příčky 
a stropy dělící vytápěné prostory od 
nevytápěných, dřevěná zdvojená 
okna byla nahrazena plastovými 
dvojskly. Vstupní dveře do objektu 
byly nahrazeny novými, hliníkovými, 
s přerušeným tepelným mostem.

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

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Příjemce podpory: obec Raduň
Ukončení projektu: 23. 11. 2010

Celková výše podpory:  6 356 561 Kč
Podpora FS:  6 003 419 Kč
Dotace SFŽP ČR:  353 142 Kč

Cílem projektu byla obnova původní 
malé vodní nádrže včetně litorální 
zóny a rekonstrukce souvisejících 
funkčních objektů. Došlo ke zvýšení 
retenční schopnosti krajiny, rozšíření 
biodiverzity životního prostředí  
a zvýšení ekologické stability území.

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

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: Říha Václav
Ukončení projektu: 30. 9. 2010

Celková výše podpory:  5 069 454 Kč
Podpora ERDF:  4 309 036 Kč
Dotace SFŽP ČR:  760 418 Kč

Vodní nádrž Matějovice II, rekonstrukce a odbahnění

Předmětem podpory byla obnova  
prvků ÚSES v katastrálním území Rý-
mařova, Jamartic a Dolní Moravice.  
V rámci realizace akce byly vysázeny 
listnaté dřeviny a jedle. Součástí 
projektu je i následná péče.

Prioritní osa 6 / oblast podpory 6.3 –  
Obnova krajinných struktur

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: město Rýmařov
Ukončení projektu: 30. 11. 2010

Celková výše podpory:  1 089 876 Kč
Podpora ERDF:  1 035 382 Kč
Dotace SFŽP ČR:  54 494 Kč

Obnova ÚSES na Rýmařovsku – III. fáze
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ZAHRANIČÍ

Tiché kozy nahradily hlučné motory
Ptát se obyvatel menších 
měst a obcí, jestli je 
jim o víkendu příjemné 
pravidelně poslouchat 
hluk z motorových sekaček 
na trávu a nejrůznějších 
křovinořezů, by asi bylo 
zbytečné. Jekot těchto 
zařízení nemá rád nikdo,  
i když je skoro každý 
používá. Zastupitelé 
losangeleské čtvrti angel´s 
Knoll vyřešili tento problém 
jednou provždy. Trávníky  
jim „zastřihuje“ kozí stádo.

Když se kozy před čtyřmi lety 
poprvé objevily na příkrém svahu 
v městském parku na Bunker Hill 
ve čtvrti Angel´s Knoll, způso-
bily nemalé pozdvižení. Dnes je 
stohlavé stádo koz burských, po-
pásajících se na pozadí skleněných 
losangeleských mrakodrapů, kaž-
doroční tradicí. Bez nich by létu 
v Angel´s Knoll něco chybělo. 

kozy jsou důsledné
Oproti sekačkám mají kozy 

mnoho výhod. „Po kozách nezůstávají 
opomenuté trčící trsy trávy jako po moto-
rových sekačkách. Uždibují rostliny přímo 
u kořene, což jednak zpomaluje jejich opě-
tovný růst, jednak to samozřejmě funguje 
jako skvělá prevence proti požárům,“ vy-
světluje zasvěceně jeden z obyva-
telů čtvrti, který kozí pracovníky 

pozoruje s celou rodinou. „Vždycky 
když jsou tady, chodíme se na ně dívat,“ 
dodává s úsměvem. 

Podle něj jsou kozy ve městě, 
které jeho obyvatelé často ozna-
čují za betonovou černou díru 

zamořenou výfukovými plyny, 
příjemným zpestřením, oživením 
kouskem přírody. 

Stejně to vidí i pasáček a opat-
rovatel koz Johny Gonzales. „Kaž-
dému vykouzlí úsměv na tváři. Normálně 
by tudy lidé jenom procházeli. Takhle se tu 
zastavují a smějí se. Vytváří to srdečnou 
atmosféru jakési soudržnosti a je to něco, 
o čem se ve městě mluví,“ vysvětluje. 

Vzešly z výběrového řízení
Čtvrť Angel´s Knoll se prosla-

vila především díky filmu „Pět set 
dnů léta“ se Zooeym Deschanelem 
a Josephem Gordonem-Levittem 
v hlavních rolích. Ačkoli ve filmu 
čtvrť vypadá „idylicky“, skuteč-
nost je od filmové idylky dosti od-
lišná. Město doufalo, že kozí péče 
přinese zeleni ve čtvrti potřebné 
oživení a výsledek se dostavil. 

Stádo, vlastněné společností 
Environmental Land Manage-
ment ze San Diega, bylo vybráno 

ve výběrovém řízení. Agentura pro 
místní rozvoj čtvrti Angel´s Knoll, 
která výběrové řízení vypsala, tvr-
dí, že i přes výdaje na jeho vypsání 
město ušetří více, než kdyby si 
najalo pracovní četu se sekačkami 

na naftový či benzinový pohon. 
Stádo bylo najato, aby odstranilo 
„velké plochy suché trávy, plevele, 
bodláků a všeho hořlavého“, jak 
doslova stojí ve smlouvě. 

Bodláčí a jedovatá 
pochoutka

Johny Gonzales si na své 
kozy tak zvykl, že by je již nikdy 
nechtěl vyměnit za motorové 
sekačky. Kozy hájí pří každé 
příležitosti. Vyjmenovává mnoho 
důvodů, proč jsou lepší než 
stroje. „Mluvím o bodlácích! S těmi byl 
vždycky problém,“ říká.

Kozí pastva je dle jeho slov 
přitom efektivní cestou, jak popu-
laci bodláku i množství jím pro-
dukovaných semen redukovat.

„Kozy jej spásají ve všech stádiích 
růstu i s ostny, ohromně jim totiž chutná, 
ba co víc, je to jedna z prvních rostlin, 
kterou si při pastvě vyberou,“ dodává 
Gonzales, který v bodlácích spat-

O kOZE BuRSké A kOZí PASTVě
Burská koza je plemeno, které vzniklo ve 40. letech minulého stole-
tí v jižní Africe. Své jméno dostalo podle holandského slova „boer“, 
které znamená farmář. Vzniklo křížením jihoafrických koz s ple-
menem bantu, kašmírskými kozami a pravděpodobně i některými 
evropskými a indickými plemeny. Burské kozy jsou vysoce odolné 
proti nemocem a dobře se adaptují na horké a suché polopouštní 
klima. Jejich použití coby rohatých travních sekaček má množství 
nesporných výhod. 
Kozí pastva je levná, podporuje růst původních druhů trav a uži-
tečných rostlin. Zkušenost prokázala velikou efektivitu kozí pastvy 
na místech, která jsou pro sekačky nepřístupná anebo příliš nároč-
ná. Kozy se rovněž osvědčují na místech, která je příliš nebezpečné 
ošetřovat kontrolovaným vypalováním, a na místech příliš citlivých 
na to, aby se na nich používaly herbicidy. Kozy neprodukují žádné 
spaliny, zatímco se pasou, ještě pozemek pohnojí. Což je bohužel 
často i příčina, proč je nelze využívat na trávníku určeném k rekrea-
ci. Hnojí totiž velmi intenzivně. 

ZAHRANIČÍ  

řuje jedno z největších zel jeho 
zaměstnání. 

Podle něj agresivní a velmi 
odolné plevely, jako jsou bodláky, 
vytlačují jiné užitečné rostliny, 
a tak kromě jiného snižují mož-
nost rekreačního využití travních 
ploch. Vedle bodláků kozy nebo 
ovce rády spásají například 
i jedovatý břečťan. Zatímco u lidí 
vyvolává kontakt s břečťanem 
alergickou reakci, trávicí ústrojí 
těchto býložravců je uzpůsobeno 
na jeho zpracování, a proto si 
na něm pochutnají a přitom jej 
ještě odstraní z trávníku. 

„Kozí pastvou se navíc dosáhne 
lepšího vzhledu trávníků, aniž by při tom 
vznikal metan, který se jinak uvolňuje 
ze siláží, do kterých se naváží tráva pose-
kaná industriálními sekačkami. Stejně 
tak odpadají i náklady na dopravu 
zeleného odpadu i samotné skládkovné,“ 
vysvětluje Gonzales. 

kozou proti erozi
Dalšími místy, kde z kozí past-

vy vzchází podle Gonzalese velký 
užitek, jsou břehy vodních ploch. 
Když jsou pravidelně a důklad-
ně spásány, dojde k ozdravení 
rostlin, které na nich rostou, a ty 
následně zpevňují břehy. Poctivý 
rostlinný porost pak nejlépe 
zabraňuje půdní erozi. 

Vzniklé kořenové systémy 
rostlin drží zeminu na místě a fil-
trují kontaminanty. To umožňuje 
čistší průtok vody, z níž byly 
kontaminanty odfiltrovány dříve, 
než se dostaly do spodních 
vod. Kozí pastva také zabra-
ňuje zarůstání a přehrazování 

přirozených vodních cest. A tak 
se dá říci, že kozí pastva přispívá 
k čistší vodě v jezerech, řekách 
a potocích. 

Důležitou předností kozí pas-
tvy je také, že pozemky spasené 

kozami se obnovují přirozeněji, 
a představují tak lepší ochranu 
před požáry. Kozy totiž spasou 
i trnité rostliny rostoucí pod 
stromy, které v případě požáru 
urychlují jeho rozšíření. Proto 
je v jižní Kalifornii, která trpí 
neustálou hrozbou požárů, čím 
dál běžnější, že si zastupitelstva 
na péči o městskou zeleň najímají 
kozí stáda místo toho, aby ji svě-
řovala industriálním sekačkám. 

Pod neustálým dohledem
Ze stovky rohatých sekaček 

na svahu Angel´s Knoll je čty-
řicet kůzlat, práce koz tak vyvo-
lává dojem rodinného pikniku. 
I když to občas vypadá, že jejich 
pracovní morálka není zrovna 
nejlepší, je to zdání, které klame. 
Každá koza denně spase okolo 
15 procent své tělesné váhy. 

„Většina ve stádu jsou kozy, několik 
málo přítomných kozlů je vykastrováno, 

aby je na pastvě nic nerozptylovalo. 
Kdyby ovšem kterýkoli z kozích zahrad-
níků přesto ztratil chuť k jídlu, je po ruce 
i veterinář,“ směje se Gonzales.

Jakmile pasáček vyžene kozy 
na pastvu, oblast určenou ke spa-

sení ohraničí dočasným elektric-
kým ohradníkem a tím zabezpečí, 
aby bylo spaseno přesně jen to, 
co je potřeba. O zeleň v Angel´s 
Knoll se kozy postarají zhruba 
za týden. Když je chladné počasí, 
zvládnou to i rychleji, protože 
nepotřebují tolik přestávek. 
Spolu se stádem jsou na svahu 
nepřetržitě i vysoce kvalifikovaní 
odborníci. Důsledně dohlížejí ne-
jen na odvedenou práci, ale také 
třeba na to, aby se kozy nepřepá-
saly. Na noc pak stádo zahánějí 
pod provizorní střechy. 

Zdá se, že najímání kozích 
stád na péči o zeleň je ve Spo-
jených státech novým trendem. 
Kromě Angel´s Knoll jejich slu-
žeb každoročně využívá i Getty 
Museum, některé čtvrti dalšího 
kalifornského města San Diego. 
Vypást trávníky okolo svého 
losangeleského sídla si nechala 
i společnost Google. 

Když se kozy před čtyřmi lety poprvé objevily 
na příkrém svahu v městském parku na Bunker 
Hill ve čtvrti angel´s Knoll, způsobily nemalé 
pozdvižení. Dnes je stohlavé stádo koz 
burských, popásajících se na pozadí skleněných 
losangeleských mrakodrapů, každoroční tradicí. 
Bez nich by létu v angel´s Knoll něco chybělo. 

ECHO

Poslanci nechtějí poplatky 
za znečištění
Poplatky za znečišťování ovzdu-
ší mají být v budoucnu zrušeny. 
Předpokládá to návrh záko-
na o ochraně ovzduší, který 
schválila sněmovna. Původní 
vládní předloha přitom počítala 
s poměrně razantním zvyšo-
váním poplatků. Poslanci také 
schválili návrh, který zavádí po-
vinné pravidelné kontroly kotlů 
na tuhá paliva v domácnostech. 
Pokud jde o úlevy na poplatcích 
za znečištění, rozhodnutí po-
slanců už kritizovaly ekologické 
organizace Hnutí Duha, Arnika 
a Greenpeace. Kritici poplatků 
naopak poukazují na to, že 
poplatky zatěžují průmysl. 

Teplárny chválí poslance
Poslanecká sněmovna přijala 
kompromisní variantu, která 
ruší poplatky za znečišťování 
u oxidů síry a oxidů dusíku 
po roce 2015. V případě emisí 
tuhých látek zůstává zpoplatně-
ní zachováno až do roku 2021. 
Vzhledem k tomu, že malé zdro-
je znečišťování neplatí poplatky 
vůbec, dochází k odstranění 
kontraproduktivní diskriminace 
tepláren v konkurenci indivi- 
duálního vytápění. Alespoň to 
říká ředitel výkonného pracoviš-
tě Teplárenského sdružení ČR 
Martin Hájek. „Přijatý model 
poplatků chápeme jako mezní 
kompromis v době, kdy teplá-
renství čekají masivní investice 
do modernizace a snižování 
emisí,“ uvedl.

Česko společně s unií
Vládní 
představitelé 
Česka a dal-
ších 15 zemí 

Evropské unie, kteří se rozhodli 
pro pokračování v jaderné 
energetice, na své první schůz-
ce v Paříži definovali základy 
evropské energetické politiky. 
„Účastníci se shodli, že ener-
getická politika v EU se musí 
budovat na čtyřech pilířích, kte-
rými jsou bezpečnost dodávek 
energií, kupní síla spotřebitelů, 
průmyslová konkurenceschop-
nost a boj proti oteplování 
klimatu,“ uvedl francouzský 
ministr průmyslu Eric Besson. 
Český ministr průmyslu Martin 
Kuba podle AFP zdůraznil, že 
evropské země musejí své úsilí 
vzájemně koordinovat, aby byly 
s to řešit problémy s energetic-
kými sítěmi. 

Velmi odolné plevely, jako jsou bodláky, vytlačují 
jiné užitečné rostliny, a tak kromě jiného snižují 
možnost rekreačního využití travních ploch. Vedle 
bodláků kozy nebo ovce rády spásají například 
i jedovatý břečťan. Zatímco u lidí vyvolává kontakt 
s břečťanem alergickou reakci, trávicí ústrojí těchto 
býložravců je uzpůsobeno na jeho zpracování.

Kozy se dostanou i do míst, kam je s technikou obtížný přístup. Koza jako celebrita. Kozel John střeží své stádo.
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TECHNOLOGIE

Pro tepelná čerpadla je 
příznačné, že pokud má jejich 
provoz zůstat ekonomický, odrazí 
se to na jejich relativně omezeném 
výkonu. To ještě před pár lety, kdy 
většina novostaveb byla energetic-
ky až dvakrát náročnější na vytá-
pění, mluvilo v jejich neprospěch. 
Avšak budovy, které se projektují 
a stavějí v současnosti, ke svému 
provozu tolik tepla nepotřebují. 
Je to dáno novými materiály, 
zateplovacími technologiemi 
a úspornějšími systémy hospoda-
ření s teplem. Princip fungování 
tepelného čerpadla je znám přes 
sto let a současná technologie se 
od dob objevu téměř nezměnila. 
Je však možné navrhovat mnohem 
menší a levnější zařízení, která do-
kážou bez problémů zásobit běž-
ný dům. Tepelným čerpadlem je 
tak vybavena zhruba každá desátá 
dřevostavba. Popularita tepelných 
čerpadel roste kvůli znatelné ná-
vratnosti počátečních investic, ale 
také úměrně s rostoucími cenami 
ostatních zdrojů energie. 

Čerpadlo se postará 
Tepelné čerpadlo je alternativ-

ní zdroj energie, který získává tep-
lo z okolního prostředí – vzduchu, 
vody anebo země – tím, že toto 
teplo přečerpává z nižší teploty 
na vyšší. To se ovšem může dít 
pouze při správném využití této 
technologie. Tepelné čerpadlo 
je oproti tradičním způsobům 
vytápění zařízením náročným jak 
na správné určení typu čerpadla, 
tak na materiálovou skladbu 
a odbornost provedení. Samotné 
čerpadlo pracuje na principu Car-
notova cyklu, stejně jako chladnič-
ka, mraznička nebo klimatizace. 
Při procesu čerpání je zdroj, ze 
kterého se energie čerpá, ochla-
zen o několik stupňů, čímž se 
z něj odebere teplo a to poslouží 
jako energie potřebná k ohřevu 
teplé vody nebo vody v otopné 
soustavě. Tak je například okolní 
vzduch o teplotě 20 ˚C tepelným 
čerpadlem ochlazen o 5 ˚C a takto 
získané teplo poté ohřeje topnou 
vodu. Tepelné čerpadlo je tedy 
samo o sobě vlastně chladicím 
zařízením. 

Úplně nezávislé není
Aby mohlo provést zmíně-

ný proces, potřebuje čerpadlo 
elektrickou energii pro pohon 
výkonných kompresorů. Vedle 
nich tvoří základ okruhu kolektor 
neboli výparník, který odebírá 

teplo danému okolnímu zdroji. 
Výparníkem proudí plyn o nízké 
teplotě, který je ohříván a jehož 
teplota je ještě zvýšena stlačením 
v kompresoru, čímž se plyn mění 
na kapalinu. Za výparníkem násle-
duje konečná, topná část konden-
zátoru, kde je teplo předáváno 
stavbě, ať už ve formě vytápění 
podlahového, nebo teplovzduš-
ného. V topné části kondenzátoru 
se kapalina ochladí, odevzdá 
skupenské teplo a přes expanzní 
trysku je do výparníku převedena 
zpět v plynném skupenství. Tepel-
né čerpadlo tedy spotřebovává 
přibližně jednu třetinu svého vý-
konu ve formě elektrické energie. 
Zbývající dvě třetiny tvoří teplo, 
které je odnímáno z ochlazova-
né látky. Poměr mezi celkovým 
teplem, dodaným do otopného 
systému, a energií, spotřebovanou 
ve formě elektrické energie, se 
nazývá topný faktor. Ten označuje 
poměr získané a dodané energie 
– jeho hodnota závisí na vstupní 
teplotě do čerpadla a na vstup-
ní teplotě do topení. Čím vyšší 
topný faktor je, tím vyšší jsou 
úspory. Topný faktor je tím vyšší, 
čím je menší rozdíl mezi vstupní 
a výstupní teplotou. U tepelných 
čerpadel se pohybuje mezi 2–5. To 
znamená, že u topného faktoru 4 
dokáže tepelné čerpadlo vyrobit 
4x více tepla, než je mu dodáno 
energie. 

Správně si vybrat
Zřízení tepelného čerpadla 

není limitováno pozemkem ani 
druhem podloží, na kterém 
vytápěná nemovitost stojí, záleží 
jen na volbě správného typu. 
Čerpadla se rozdělují podle způ-
sobů získávání tepla z prostředí. 
Vybírat je tedy možné mezi 
typy země–voda, vzduch–voda 
a voda–voda, kdy první slovo 
označuje zdroj, odkud se teplo 
čerpá, druhé slovo označuje tep-
losměnné médium, tedy kam se 
teplo čerpá. Ještě existují čerpa-
dla země–vzduch a voda–vzduch, 
ta se však v praxi většinou nepo-
užívají. Zařízení vzduch–vzduch 
jsou pak klimatizace, které v zimě 
pracují obráceně. Pro rodinný 
dům je vhodné vybrat právě ta-
kový typ, který nejlépe vyhovuje 
místním podmínkám. Výkon 
tepelného čerpadla se určuje pod-
le tepelných ztrát domu, proto 
se musí stanovit takový výkon, 
který bude pro vytopení domu 
dostačovat.

Ideálním řešením pro 
ty, kteří chtějí svůj dům 
vytápět ekologicky 
a zároveň úsporně, je 
tepelné čerpadlo. Způsob 
vytápění, při němž se 
tepelné čerpadlo používá 
jako centrální zdroj tepla, se 
stává čím dál rozšířenějším. 
Čerpadla lze využít nejen 
k topení, ale i celoročně 
k ohřevu teplé vody, 
vytápění bazénu a také jako 
klimatizaci.

O čerpadlech od A až do Z
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Ze země
V případě 

odčerpávání 
zemského tepla 
se používají 
čerpadla solan-
ka–voda. Ne-
mrznoucí směs 
solanka proudí 
v uzavřené 
smyčce v potru-
bí, které je buď 
uloženo do vrtu, 
zpravidla hlu-
bokého několik 
desítek metrů, 
kdy od hloubky 
vrtu se přímo 
odvíjí výkonnost 
čerpadla, nebo 
v zemním ko-
lektoru, který se 
instaluje v nezá-
mrzné hloubce 
pod povrchem 
země o ploše 

větší, než mají vytápěné prostory. 
Teplo ze solanky je předáváno 
tepelným čerpadlem do topné 
vody. Pro tato čerpadla se pou-
žívá taktéž označení země–voda. 
Toto označení se dříve používalo 
spíše pro zařízení, které se obešlo 
bez solanky a chladivo odebíralo 
teplo přímo ze země, kde proudilo 
v měděném potrubí. Vrt je oproti 

zemnímu kolektoru stabilnější, 
teplota solanky ve vrtu se drží 
na vyšší úrovni a instalace tolik 
nenaruší pozemek. Pořizovací 
náklady jsou podstatně vyšší než 
u zemního kolektoru, ale v obou 
případech je to nejúčinnější typ 
tepelného čerpadla.

Z vody
V tomto případě se použí-

vají především tepelná čerpadla 
typu voda–voda. Zdrojem tepla 
je podzemní voda z vrtu, která 
se v tepelném čerpadle ochla-
dí a zpravidla jiným vrtem je 
zpět vypuštěna do země. Tento 
způsob je nyní využíván zřídka, 
protože je zejména nutná velká 
vydatnost vrtu: Vodu můžeme 

ochladit jen o několik stupňů 
Celsia, aby nehrozilo zamrznutí.

Způsob je ovšem vhodný, 
pokud se blízko vytápěné nemo-
vitosti nachází kopaná či vrtaná 
studna, která má celoročně do-
statečnou kapacitu vody. Voda 
ze studny pro tepelné čerpadlo 
přitom může sloužit i jako zdroj 
pitné vody. 

Ze vzduchu
Tento typ čerpadel se dostává 

stále více do popředí, a to ze 
dvou důvodů. Prvním je možnost 
nainstalovat je všude tam, kde 
není zemské podloží vhodné pro 
hloubení vrtu, což přináší výho-
du rychlé a jednoduché montáže. 
Díky tomu může takové čerpadlo 
nahradit zastaralý kotel bez nut-
nosti jakýchkoli stavebních úprav. 
Druhým důvodem je, že se kon-
struují stále kvalitnější kompreso-
ry, které umí účinně pracovat i při 
nízkých teplotách. Při teplotách 
nad nulou tato čerpadla navíc 
většinou čerpají teplo z prostředí 
teplejšího, než je např. zemní 
kolektor. Používají se zejména 
systémy vzduch–voda a vzduch–
vzduch, přičemž vzduch–vzduch 
jsou nejčastěji nazývány systémy 
klimatizace, které při obráceném 
chodu mohou sloužit jako tepel-
né čerpadlo. 

Bezpečné a šetrné teplo
V souhrnu se dá říci, že 

tepelná čerpadla nabízejí vý-
konný a bezpečný zdroj tepla. 
Neprodukují žádné spaliny 
a odpady a významným způ-
sobem šetří životní prostředí. 
Hodí se tak pro dřevostavby 
a pasivní domy, kde není po-
třeba budovat komín, ale nejen 
pro ně. Na rozdíl od ostatních 
topných systémů mají tepelná 
čerpadla poměrně malý odběr 
elektrické energie. Díky odběru 
a koncentraci tepla z jiného 
zdroje má tepelné čerpadlo 
několikanásobně vyšší účinnost 
než běžné způsoby vytápění. 
Neméně významným způsobem 
tak šetří i náklady na vytápění. 

ECHO

Samotné čerpadlo pracuje na principu Carnotova 
cyklu, stejně jako chladnička, mraznička nebo 
klimatizace. Při procesu čerpání je zdroj, ze kterého se 
energie čerpá, ochlazen o několik stupňů, čímž se z něj 
odebere teplo a to poslouží jako energie potřebná 
k ohřevu teplé vody nebo vody v otopné soustavě.

Jednání o poušti Gobi
Ministr Tomáš Chalupa se 
setkal s mongolským ministrem 
nerostných zdrojů a energe-
tiky Dashdorjem Zorigtem. 
Tématem jednání byla oblast 
nerostných surovin a jejich těž-
ba. Ministr Chalupa se zmínil 
o možnosti spolupráce s český-
mi odborníky v oblasti zajištění 
vodních zdrojů pro udržitelnou 
těžbu nerostných surovin 
v poušti Gobi, zejména v okolí 
města Sainshand. V letech 
1997–2010 bylo v Mongolsku 
realizováno dvanáct projektů 
ČR v gesci Ministerstva život-
ního prostředí, a to v celkovém 
objemu zhruba osmi milionů 
amerických dolarů. 

Spojené státy americké  
se vracejí k jádru

Spojené státy po více než 30 le-
tech schválily stavby prvních ja-
derných reaktorů. Komise pro 
regulaci jaderné energie (NRC) 
vydala licenci na dva nové 
reaktory ve státě Georgia. Je to 
první licence vydaná od roku 
1978. V roce 1979 totiž jader-
nou energetiku ve Spojených 
státech zastavila vážná havárie 
v atomové elektrárně Three 
Mile Island v Pensylvánii. 

OSn mluví do energie
Dvakrát víc obnovitelných 
zdrojů energie, dvojnásobnou 
účinnost a univerzální přístup 
k energiím skutečně pro všech-
ny – právě to si klade za cíl 
Mezinárodní rok udržitelné 
energie pro všechny, ke kte-
rému se na počátku února 
připojila Evropská unie. Podle 
OSN žije na světě ve stálé 
energetické chudobě téměř 
jeden a půl miliardy lid. „Bez 
zajištění přístupu k energii pro 
všechny nikdy nevyhrajeme boj 
proti chudobě – tuto mantru 
jsem již opakoval mnohokrát,“ 
prohlásil při zahájení tohoto 
mezinárodního roku Andris 
Piebalgs, eurokomisař pro 
rozvojovou spolupráci.
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Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M
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Pro vodu, 

vzduch a přírodu
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Pro ty příjemce podpory z OPŽP, kterým 
v souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb.,  
o DPH, v platném znění, budou dodavatelé 
poskytující stavební a montážní práce 
vystavovat faktury v režimu přenesení 
daňové povinnosti jsme připravili informace, 
jak dále postupovat. Příjemců podpory, kteří 
nejsou plátci DPH, se tato informace netýká. 

Dodavatel a odběratel (dále jen „příjemce 
podpory") stavebních a montážních prací 
budou postupovat podle §92a) a §92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Dodavatel 
vystaví fakturu na částku v Kč bez DPH, uvede 
na fakturu sazbu daně (pouze jako procentní 
výši daně, nikoli absolutní částku daně v Kč) 
a informaci, že je postupováno v režimu 
přenesení daňové povinnosti. Na faktuře tedy 
nebude vyčíslena částka v Kč včetně DPH.

Odbornou a metodickou součinnost při 
aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti 
poskytuje příjemcům podpory místně 
příslušný správce daně (Finanční úřad).

Režim přenesení daňové povinnosti s sebou 
přináší nutnost zavedení:
 specifických pravidel pro zadávání údajů 

o faktuře (vystavené na částku v Kč bez 
DPH) a o DPH do IS Bene-fill,

 nových postupů při financování u příjemců 
podpory, kteří jsou plátci DPH a nemají, 
u činností souvisejících s projektem, nárok 
na odpočet DPH nebo mají jen částečný 
nárok na odpočet DPH (DPH je tedy 
v odpovídající výši způsobilým výdajem).

Proplacení způsobilých výdajů připadajících 
na DPH (poskytnutí podpory) bude možné 
až poté, co příjemce prokáže splnění daňové 
povinnosti, tj. řádné podání daňového 
přiznání (vč. výpisu z evidence k režimu 
přenesení daňové povinnosti) a úhradu vlastní 
daňové povinnosti.

Více informací příjemce podpory nalezne  
v IS Bene-fill na záložce „Faktury", kde 
budou informace průběžně aktualizovány.

Informace pro příjemce podpory v OPŽP –  
režim přenesení daňové povinnosti


