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„Je potřeba tempo čerpání prostředků 
zrychlit, a to výrazně – zhruba  
na trojnásobnou rychlost,“ říká 
Martin Moulis, který je 
pověřen výkonem funkce 
prvního náměstka  
a řízením úseku OPŽP 
na SFŽP ČR. STR. 10

Mokřady dříve tvořily asi šest procent zemské souše. Vytěžením, vyhrabáním, zavezením zemi-
nou, odvodněním a tvorbou příkopů vymizela podle odhadů z přelomu 80. a 90. let celá polovina 
z nich. Zánik jiných zapříčinilo znečištění. Ve Staré Lysé se loni odehrál opačný příběh. Mokřad si 
tam za pomoci podpory z OPŽP vybudovali hned vedle vesnice.  STRana 6

Řídicí výbor OP Životní prostředí na svém zasedání vyhodnotil další vodohospodářské projekty. 

 Nový mokřad prospěl 
 Staré Lysé 

Projekt ÚČOV Praha
zastaven
Řídicí výbor Operačního progra-
mu Životní prostředí jednal  
o problematických vodohos-
podářských projektech. Jedním 
z nich byl i projekt Celková 
přestavba a rozšíření Ústřední 
čistírny odpadních vod Praha 
na Císařském ostrově. Členové 
řídicího výboru drtivou většinou 
rozhodli o ukončení administra-
ce tohoto projektu. STR. 2–3

Blíže o prioritní ose 5
V letošním roce bude s největší 
pravděpodobnosti vyhlášena vů-
bec poslední výzva v prioritní ose 
5. Vyčleněno na ni má být půl  
miliardy korun. Bohdan Polak, 
vedoucí Odboru ochrany ovzduší  
a obnovitelných zdrojů energie Stát-
ního fondu životního prostředí ČR,  
uvádí, na co všechno je tato osa 
zaměřena a jaké možnosti ještě 
žadatelům nabízí. STR. 5

Úspěšné projekty
Příběh obce Jenišov se neliší od 
mnoha jiných obcí v těsné blízkosti 
velkých měst. Ještě před deseti lety 
čítala obec 70 domů, nyní jich má 
takřka tři stovky. Jenišov, který leží 
u Karlových Varů, tak začal řešit 
otázku, co s odpadem. Pomoc-
nou ruku našla obec v podpoře 
z Operačního programu Životní 
prostředí. STR. 15–16

na návštěvě v kontejneru

Život na naší planetě charak-
terizuje přelidněnost, migrace 
a mobilita. Vnímání zaběhlých 
standardů se mění. A s nimi  
i představy, jak má vypadat dům. 
Cílem jsou recyklace a hledání 
nových způsobů využití tradič-
ních materiálů a objektů. Když 
architektura, tak zelená. Londýn-
ské Container City, postavené  
z přepravních kontejnerů,  
do takových představ perfektně 
zapadá. STR. 24
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AKTUALITY AKTUALITY

EDITORIAL

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Rada fondu jednala o programu 
Zelená úsporám

O „losovačkách“
Upozorňujeme příjemce dotací 
z Operačního programu Životní 
prostředí, že Ministerstvo životní-
ho prostředí nevydá rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v případě, po-
užije-li příjemce dotace náhodný 
výběr provedený losem za účelem 
omezení počtu zájemců v užším 
řízení ve smyslu § 61, odst. 4,  
a § 66, odst. 4, zákona o veřej-
ných zakázkách. MŽP rozhodnutí 
sice vydá, avšak všechny výdaje 
projektů, které budou realizovány 
na základě výběrových řízení pro-
vedených losem, budou považo-
vány za nezpůsobilé, a nebudou 
tedy předmětem dotace. Minis-
terstvo životního prostředí tak 
rozhodlo na základě doporučení 
Ministerstva financí jako platební-
ho a certifikačního orgánu, který 
s účinností od 1. ledna 2012 užití 
náhodného výběru provedeného 
losem za účelem omezení počtu 
zájemců v užším řízení ve smyslu 
§ 61, odst. 4, a § 66, odst. 4, 
zákona o veřejných zakázkách 
nedoporučuje.

ERU zastaví podporu
Energetický regulační úřad 
(ERÚ) zastaví podporu nově 
vzniklých obnovitelných zdrojů 
nejpozději od roku 2014. Na Me-
zinárodním energetickém regu-
lačním fóru to řekla předsedkyně 
ERÚ Alena Vitásková. Podpora 
současných zdrojů bude pokra-
čovat, neboť je součástí platné 
legislativy. „Podpora obnovi-
telných zdrojů je nutná pouze 
v rozsahu, který je ekonomicky 
únosný pro Českou republiku,“ 
uvedla Vitásková. Připomněla, 
že podpora jen samotných solár-
ních elektráren v minulých letech 
výrazně zvýšila ceny elektřiny pro 
konečné spotřebitele.

Ocenění pro SFŽP ČR
Nástěnný kalendář 
Státního fondu 
životního prostředí 
ČR pro rok 2012 
„Úhel pohledu“, který 
představuje dvanáct 
konkrétních projektů 
podpořených z Operační-
ho programu Životní prostředí, 
získal cenu v soutěži „Hvězda 
3D reklamy“. Cenu za tým v čele 
s grafičkou Milenou Pecnovou 
převzala v této soutěži již potřetí 
tisková mluvčí SFŽP ČR Lenka 
Brandtová. „Naše kalendáře 
v této soutěži bodují pravidelně, 
z čehož máme obrovskou ra-
dost,“ uvedla Lenka Brandtová.

ECHOŘídicí výbor OPŽP jednal o ÚČOV Praha Vážení čtenáři, 
rád bych vás upozornil 
na rozhovor s Martinem 
Moulisem, který je pověřen 
výkonem funkce prvního ná-

městka a ří-
zením úseku 
Operačního 
programu 
Životní 
prostředí 
na Státním 
fondu život-
ního pro-
středí České 
republiky. 

V aktuální Prioritě napří-
klad o fondu říká, že byť je 
někdy kritizován za to, že je 
personálně velkou institucí, 
tak stojí za připomenutí, 
že v Operačním programu 
Životní prostředí bylo již vy-
hodnoceno přes deset tisíc 
projektů, šest tisíc projektů 
je v procesu administrace 
a že jen letos se předpo-
kládá přijetí a vyhodnocení 
dalších čtyř až pěti tisíc 
projektů.„A to, při vší úctě 
k jiným programům, jsou ty 
naše projekty jedny z nej-
složitějších,“ dodává Martin 
Moulis.
Jiným textem, který stojí 
za povšimnutí, je článek 
o tom, kterak v obci Jenišov 
nedaleko Karlových Varů 
získali dotaci na pořízení 
vozidla s nosičem kontejne-
rů a drtiče dřevní hmoty pro 
sběrný dvůr a kompostár-
nu. Starosta Jenišova Ivan 
Truksa se v textu vyznává 
z lásky k vozidlu, které si 
obec pořídila. Hovoří o Mul-
ticaru M26. „Nepříjemným 
překvapením bylo, když se 
přišlo na to, že Multicar je 
vyráběn v Německu, motor 
je z Itálie a nástavba z Čes-
ké republiky. Po osobních 
zkušenostech jsem na mo-
tory z Itálie alergický, ale 
to by bylo na další článek,“ 
vysvětluje.
Neméně zajímavým je v této 
Prioritě rovněž článek o za-
sedání Řídicího výboru Ope-
račního programu Životní 
prostředí. Popisuje jednání, 
na kterém se členové výboru 
rozhodli ukončit adminis-
traci projektu „Celková pře-
stavby a rozšíření Ústřední 
čistírny odpadních vod 
Praha na Císařském ostrově, 
stavba 1, nová vodní linka 
včetně napojení“. 

Členové Řídicího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí na svém 
23. zasedání jednali 
o problematických 
vodohospodářských 
projektech a ministru 
životního prostředí 
doporučili ke schválení 
vybrané projekty podané 
v XXVII. a XXVIII. výzvě. 

Poradní orgán ministra měl 
tentokrát na programu projed-
návání projektových žádostí 
předložených v rámci XXVII. 
výzvy v oblastech zlepšování 
vodohospodářské infrastruktu-
ry a snižování rizika povodní 
(prioritní osa 1), zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňo-
vání starých ekologických zátěží 
(prioritní osa 4) a zlepšování 
stavu přírody a krajiny (prioritní 
osa 6) a v rámci XXVIII. výzvy 
v oblasti udržitelného využívání 
zdrojů energie (prioritní osa 3). 
Na výzvy bylo z prostředků EU 
vyčleněno 8,1 miliardy korun.

ÚČOV Praha
Jedním z problematických 

vodohospodářských projektů 
byl i projekt „Celková přestavba 
a rozšíření Ústřední čistírny 
odpadních vod Praha na Císař-
ském ostrově, stavba 1, nová 
vodní linka včetně napojení“, 
s celkovými náklady za bezmála 
sedm miliard korun. Vzhledem 
k trvajícímu negativnímu stano-
visku zástupců Evropské komise, 

kteří projektu vytýkají technické 
nedostatky i charakter provozní 
smlouvy, na jejímž základě je čis-
tírna v současnosti provozována, 
členové řídicího výboru drtivou 
většinou rozhodli ukončit admi-
nistraci tohoto projektu. 

„Na základě nenaplněných podmí-
nek a zejména s ohledem na riziko včas-
ného vyčerpání finančních prostředků 
v prioritní ose 1 v potřebném termínu 
souhlasili členové řídicího výboru 
s ukončením administrace projektu 
ÚČOV,“ uvedl Jaroslav Heiken-
wälder, vedoucí odboru ochrany 
vod Státního fondu životního 
prostředí České republiky.

Podle zprávy ministerstva 
vychází stanovisko řídicího výboru 
z usnesení ze dne 15. prosince 2011, 
kdy byl 31. leden 2012 určen jako 
konečný termín pro předložení 
projektové žádosti se souhlasným 
stanoviskem iniciativy JASPERS, 
včetně doložení písemného 
závazného stanoviska k naplnění 

podmínek přílohy č. 7 Programové-
ho dokumentu OPŽP a písemného 
závazku na dodržení termínu 
realizace do konce roku 2015. 

„K 23. lednu 2012 obdržel žadatel 
tzv. Action Completion Note, zpraco-
vanou experty iniciativy JASPERS. 
Toto stanovisko bylo nadále negativní 
a opakovalo zásadní připomínky 
k projektu (například nadbytečná 
návrhová kapacita, nedostatečná 
analýza variant a vysoké investič-
ní náklady). O tři dny později se 
uskutečnilo jednání na MŽP za účasti 
Evropské komise, JASPERS a zá-
stupců žadatele. Ze strany JASPERS 
bylo konstatováno, že nemohou projekt 
podpořit ke spolufinancování z OPŽP 
vzhledem k nevypořádaným připo-
mínkám. Zástupci Evropské komise 
se shodli, že projekt by v této podobě 
neměl být předložen Evropské komisi 
k posouzení. Žadatel nepředložil 
písemné závazné stanovisko k naplnění 
podmínek přílohy č. 7 OPŽP. Během 
ledna 2012 probíhala série dalších 

jednání mezi zúčastněnými stranami 
již bez zástupců EK a JASPERS,“ 
stojí ve zprávě.

Řídicí výbor na svém zasedá-
ní doporučil rozdělení dříve alo-
kovaných prostředků na přestav-
bu ÚČOV mezi projekty v tzv. 
zásobníku a další výzvy.

Další projekty
Ze zbývajících problematic-

kých vodohospodářských projek-
tů členové řídicího výboru dopo-
ručili ministru životního prostředí 
ke schválení třináct projektů, pět 
projektů navrhli přesunout do zá-
sobníku projektů a 26 projektů 
klasifikovali jako nerealizovatelné. 
Členové řídicího výboru vycházeli 
z analýzy pracovní skupiny pro 
řešení provozovatelských vztahů 
projektů v rámci OPŽP Minister-
stva životního prostředí, se kterou 
je seznámila vedoucí Odboru 
ochrany vod Ministerstva životní-
ho prostředí Hana Randová. 

S ohledem na nemožnost  
naplnění podmínek přílohy  
č. 7 PD OPŽP doporučil řídicí 
výbor odstoupit od registračního 
listu akce a rozhodnutí ministra 
životního prostředí u projektů 
s náklady v celkové výši přibližně 
3,1 miliardy korun a s požadova-
nou podporou z Fondu soudrž-
nosti v částce 1,6 miliardy korun 
s tím, že zároveň doporučuje 
rozdělení alokovaných prostřed-
ků na tzv. zásobník projektů 
a další výzvy. 

Pokud by některý z těchto 
projektů byl schopen dosáhnout 
naplnění podmínek přílohy č. 7 
PD, může požádat o podporu 
v nově vyhlášené výzvě, která  
je plánována na duben až  
květen 2012.

Na svém 23. zasedání řídicí 
výbor doporučil ke schválení 
ministrovi životního prostředí  
57 vodohospodářských projektů, 
o kterých není pochyb v souladu 

s přílohou č. 7, přičemž se bude 
se zbývajícími projekty v zásob-
níku nadále pracovat. 

XXVII. a XXVIII. výzva
Nejenom takzvanými proble-

matickými vodohospodářskými 
projekty se zabývali členové 
výboru. V XXVII. výzvě byly 
přijímány například projekty pro 
oblast podpory 1.3 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní – 
a 6.1 až 6.6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny.

Výzva byla vyhlášena 
 9. května 2011. V oblasti 
podpory 1.3 a 6.1 až 6.6 bylo 
přijato celkem 1 352 projektů, 
z nichž členové řídicího výboru 
doporučili ministrovi životního 
prostředí ke schválení více než 
700, s celkovou výší podpory 
přesahující čtyři miliardy korun. 
330 projektů bylo doporučeno 
vložit do zásobníku projektů. 
Členové řídicího výboru roz-
hodli o odložení posouzení  
18 projektů v oblasti podpory 
6.1 až 6.6, zaměřených na pod-
poru biodiverzity. 

V XXVIII. výzvě, taktéž 
vyhlášené 9. 5. 2011, byly přijí-
mány projekty pro oblast pod-
pory 3.1 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie. V rámci této 
výzvy bylo přijato 343 žádostí, 
187 projektů z nich, s celkovou 
výší podpory 1 055 114 649 
korun, členové řídicího výboru 
doporučili ministrovi životního 
prostředí ke schválení. 78 pro-
jektů bylo vloženo do zásobní-
ku projektů.

Členové Rady Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky se sešli 
na svém jubilejním, 
stém zasedání. Jednali 
o programu Zelená 
úsporám i národních 
programech. 

K 13. březnu letošního roku 
bylo v programu Zelená úsporám 
proplaceno 12,22 miliardy korun, 
jimiž bylo podpořeno celkem 
56 597 žádostí. Podle Tomáše Po-

divínského, náměstka Úseku řízení 
ostatních programů Státního fondu 
životního prostředí České republi-
ky, je v současné době v programu 
administrováno celkem 76 939 
žádostí, z nichž bylo radou fondu 
schváleno celkem 75 640 žádostí. 

Jakub Kulíšek, první náměs-
tek ministra životního prostředí 
České republiky, uvedl, že 
Ministerstvo životního prostředí 
intenzivně pracuje na zvýšení 
výtěžku z prodeje emisních 
povolenek, z něhož je program 
Zelená úsporám financován. 

Členové Rady Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky byli seznámení 
i s průběhem a plněním ná-
rodních programů, konkrétně 
Programu na podporu systému 
pro nakládání s autovraky, 
Programu pro vítěze ocenění 
Zelená stuha ČR a Programu 
podpory environmentálního 
vzdělávání, osvěty a poraden-
ství. V rámci těchto programů 
doporučili ministrovi životního 
prostředí ke schválení několik 
desítek žádostí.

Zahájení financování projektů  
v roce 2012 
Od 8. března je  
v IS Bene-fill zpřístupněna 
administrace žádostí 
o platbu pro všechny 
příjemce podpory 
v Operačním programu 
Životní prostředí  
s vydaným rozhodnutím 
o poskytnutí dotace. 

Předpoklady pro vytvoření 
žádosti o platbu jsou finanč-
ním manažerem odsouhlasený 
finančně platební kalendář 

na rok 2012 a projektovým 
manažerem schválené faktury 
v IS Bene-fill. Žádosti o platbu 
podávají příjemci v souladu 
se Závaznými pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory 
v Operačním programu Životní 
prostředí, které jsou k dispozici 
na webu Operačního programu 
Životní prostředí v sekci Do-
kumenty ke stažení. Informace 

pro příjemce podpory, kteří 
připravují podklady pro RoPD 
(rozhodnutí o poskytnutí 
podpory), upozorňujeme, že 
příjemci podpory, kteří již mají 
v IS Bene-fill definované zdroje 
financování, je mohou prostřed-
nictvím work-flow postoupit 
finančnímu manažerovi. Poté 
jim bude umožněno vyplnit 
finančně platební kalendář. 

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

Pro vodu, 

vzduch a příroduS TÁT N Í  F O N D  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í  Č E S K É  R E P U B L I K Y

SRPEN
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RYBNÍK HRONEK
Údraž, Jihočeský kraj

 
Průtočný rybník se zemní hrází, bezpečnostním přelivem a výpustným 

zařízením v zamokřené oblasti sycené podzemními vodami 

a Okrouhlickým potokem je součástí systému ekologické stability krajiny. 
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Ú
štěk, Ú

stecký kraj 

Sanace skalního m
asivu, ruční očistění od vegetace a rozvolněných částí 

hornin, injektáž dutin m
razuvzdornou m

altou, uzavření trhlin vyzdívkou 

a stabilizační ukotvení svahu.
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Poslední půlmiliarda korun v prioritní ose 5 

V letošním roce bude s největší 
pravděpodobnosti vyhlášena vůbec 
poslední výzva v prioritní ose 5. Vedoucí 
odboru ochrany ovzduší a obnovitelných 
zdrojů energie Bohdan Polak uvádí,  
na co všechno je tato osa zaměřena  
a jaké možnosti žadatelům nabízí. 

Prioritní osa 5 je zaměřena na omezování 
průmyslového znečištění a snižování envi-
ronmentálních rizik. Tato aktivita patří mezi 
priority Evropské unie v oblasti životního 
prostředí. Obecně se vyznačuje širokým spek-
trem podporovaných aktivit napříč všemi 
složkami životního prostředí.

Environmentální povědomí
Hlavní problémy v omezování průmyslové-

ho znečištění a snižování environmentálních 
rizik jsou spojeny s nedostatečným environ-
mentálním povědomím mezi podniky, státní 
správou a veřejností, s komplikovanou legis-
lativou, nedostatečným institucionálním záze-
mím, chápáním ochrany životního prostředí 
po složkách, nikoli jako celku, s nedostatkem 
financí na zavádění nových, environmentálně 
přínosných technologií, s nedostatečnou apli-
kací preventivního přístupu a nedostatečnou 
osvětou v této oblasti. 

Doposud uplatňované strategie pro 
snížení zatížení životního prostředí prů-
myslovou výrobou (koncové technologie, 
recyklace, regenerace) ustupují do pozadí. 
Důraz je kladen na integrovanou prevenci, 
která znamená přechod od koncových tech-
nologií k nejlepším dostupným technikám 
(BAT) a ochraně životního prostředí jako 
celku. Nezbytnou podmínkou pro snižování 

a omezování rizik jsou detailní monitoring 
z hlediska hmotnostní a energetické bilance 
a zpracování informací do veřejně přístup-
ných databází.

Podporované aktivity
K realizaci výše uvedených cílů slouží  

prostředky alokované v prioritní ose pět,  
a to ve výši přibližně 1,5 mld. korun.  
Základní podporované aktivity jsou:
 infrastruktura pro institucionální zázemí 

výzkum BAT, REACH,
 podpora propojování informačních 

systémů,
 tvorba informačních systémů a nástrojů 

týkající se znečišťovaní životního prostředí, 
snižování environmentálních rizik  
a prevence závažných havárií,

 rekonstrukce nebo nákup technologií pro 
omezení průmyslového znečištění,

 rekonstrukce nebo nákup technologií pro 
monitoring průmyslového znečištění,

 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stá-
vajících zařízení s cílem snížení míry rizika 
a omezování následků závažných havárií.

Prozatím pět vyhlášených a vyhodnoce-
ných výzev ukazuje na neustále vzrůstající 
zájem o tuto druhou nejmenší prioritní osu. 
Do této chvíle bylo schváleno k financování 
59 projektů, které svou výší podpory napl-
ňují alokaci na úrovni zhruba 50 procent. 
V současné době probíhá vyhodnocování 
XXXI. výzvy, v které je vyhodnocováno 
29 žádostí s požadavkem na prostředky 
z ERDF ve výši 270 mil. korun. 

Obecně je prioritní osa 5 cílena na sou-
kromý sektor, který se s postupem času 
„naučil“ prostředky využívat. Nejčastější 
oblastí, kam jsou prostředky směřovány, 
je čištění průmyslových odpadních vod. 
V poslední výzvě byly podány např. pro-
jekty společností Kovolit, a. s., Beskydské 
uzeniny, a. s., Remet, spol. s r. o., Heineken 
Česká republika, a. s. Beskyd Fryčovice, a. s., 
a mnoha dalších, všechny zaměřené na vý-
stavbu nových nebo na intenzifikaci stávají-
cích čistírenských provozů.

Letošní výzva
S ohledem na výsledky hodnocení XXXI. 

výzvy bude letos vyhlášena pravděpodobně 
poslední výzva v prioritní ose 5 s předpoklá-
danou alokací 0,5 mld. korun, vše s ohledem 
na zbývající prostředky. Informace o dále 
připravovaných projektech je možno shrnout 
do těchto základních oblastí: 
 vytvoření znalostních portálů managemen-

tu chemických látek,
 vytvoření nástrojů k identifikaci a ome-

zování environmentálních rizik nových 
technologií,

 vytvoření nástrojů pro tvorbu a aplikaci 
nových metodik a postupů v prevenci 
závažných havárií. 

Rovněž se pro další výzvu počítá s projek-
ty z oblastí vytváření informačních systé-
mů prevence závažných havárií, podpory 
hodnocení a snižování rizik při používání 
GMO, a s řadou dalších projektů z oblasti 
monitorování a omezování rizik chemických 
látek a s projekty zaměřenými na omezování 
průmyslového znečištění.

BOhDan POlak
Odbor ochrany ovzduší a OZe, 

SFŽP ČR

název indikátoru
Jednotka 

indikátoru
Cílová 

hodnota
Skutečná 
hodnota

Počet analytických zařízení (přístrojů) instalovaných v rámci materiálově technického vybavení BaT 
nebo REaCH centra PZH

ks 88 65

Počet monitorovaných látek v jednotlivých složkách životního prostředí ks 40 16

Počet vybudovaných nebo zrekonstruovaných BaT nebo REaCH center, center PZH počet 4 2

Počet vytvořených regionálních či celostátních informačních systémů počet 4 0

Počet zařízení aplikujících technologie k omezování průmyslového znečištění počet 33 15

Počet zařízení aplikujících technologie k snižování environmentálních rizik počet 76 75

Počet zařízení pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí ks 18 10

Poměr indikátorů předmětné techniky a BaT techniky % 80,50 39,14

Procentuální snížení relevantní látky před a po realizaci % 69,33 20,71

MIchaela 
JenDekOVá
Odbor vnějších 

vztahů MŽP

Světový den vody
Letošní Svě-
tový den vody 
(22. březen) 
s podtitu-
lem „Voda 
a potraviny“ 
poukázal 
na skutečnost, 
že produkce 
potravin je 
silně závislá 
na dostupnos-

ti kvalitních vodních zdrojů. 
Jedním z cílů tisíciletí je snížit 
počet lidí bez přístupu k vodě 
a sanitaci. Současně je třeba 
snížit na polovinu počet lidí, 
kteří trpí hladem. Jsou to sice 
dva oddělené cíle, ovšem 
ve skutečnosti se vzájemně 
podmiňují.
„Spotřeba vody v České re-
publice patří dlouhodobě mezi 
nejnižší v Evropě,“ říká první 
náměstek ministra životního 
prostředí Jakub Kulíšek.
Ministerstvo životního 
prostředí chce v budoucnu 
věnovat pozornost především 
ochraně jakosti a množství 
povrchových vod, protipovod-
ňovým opatřením, především 
zvýšení retence vody v krajině, 
recyklaci vod včetně nakládání 
s dešťovými vodami a snížení 
eutrofizace vod, a to opatření-
mi přímo v nádržích i systémo-
vými opatřeními v povodí. 

Senát podpořil návrh zákona  
o ochraně ovzduší

ZPRÁVY MŽP

Senátoři schválili předlohu 
zákona o ochraně ovzduší 
s pozměňovacími návrhy, 
které korespondují  
s původním návrhem 
ministra životního prostředí 
Tomáše Chalupy.

Schválený pozměňovací ná-
vrh zákona zachovává poplatky 
v podobě, která v zásadě odpoví-
dá vládní verzi navyšování sazeb 
poplatků, ovšem s tím rozdílem, 
že návrh neobsahuje skokové 
navýšení sazeb mezi roky 2021 
a 2022. Pozměňovací návrh 
současně umožňuje snižování po-
platků, pokud bude provozovatel 
snižovat emise nad rámec horní 
hranice legislativních požadavků. 
K tomu slouží navržené koefici-
enty úrovně emisí, které se tak 
stávají významným motivačním 
nástrojem pro průmyslové podni-
ky. To znamená, že úplně každý 
může dosáhnout snížení poplat-
ku za znečišťování ovzduší.

Nejen poplatky
„Zákon o ovzduší není rozhodně jen 

o poplatcích, pro Ministerstvo životního 
prostředí je nejdůležitější, aby byl jako zá-
sadní norma v právu životního prostředí 
přijat. Nový návrh například umožňuje 
lepší a propracovanější model motivace 

pro ty, kdo udělají víc, než jim stanovují 
limity. Také přináší nové opatření z hle-
diska snížení administrativní zátěže,“ 
uvedl ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa.

S ohledem na snížení adminis-
trativní zátěže spojené s novým 
systémem poplatků se zvýší hra-
nice, od níž by se poplatky pla-
tily, z 5 000 na 50 000 korun. Tím 
dojde ke snížení počtu zpoplat-
něných zdrojů, které produkují 
jen asi 5 % emisí. Jsou to zejména 
menší stacionární zdroje s malými 
emisemi, kde by bylo technicky 
i ekonomicky obtížné dosáhnout 
na navrhované úlevy – např. 
kotelny ve veřejných budovách, 
pekárny nebo zpracovatelský 
průmysl. Pro tyto provozovatele 
by postupné zvyšování sazeb 
poplatků mohlo představovat 
významnou finanční zátěž.

Výhody pro zodpovědné
Pozměňovací návrh jedno-

značně zvýhodňuje provozo-
vatele, kteří snižují emise více, 
než je vyžadováno, na rozdíl 
od provozovatelů, kteří balancují 
na zákonem vyžadované hranici. 
I z prezentací průmyslových sva-
zů vyplývá, že poplatky za zne-
čišťování ovzduší i po jejich na-
vrhovaném zvýšení nebudou mít 
významný dopad na ekonomiky 

velkých podniků, kde budou do-
minantní a rozhodující roli hrát 
povolenky na emise CO2.

Nízkoemisní zóny
Senát také přijal část směr-

nice o průmyslových emisích. 
Přijetím směrnice č. 2010/75/EU, 
která upravuje mimo jiné i oblast 
stacionárních spalovacích zdrojů 
s celkovým jmenovitým tepel-
ným příkonem 50 MW a vyšším, 
dochází k poměrně značnému 
zpřísnění požadavků na předmět-
né zdroje. Bude nutné realizovat 
investice v rozsáhlé části energetic-
kého sektoru a zároveň reflektovat 
bezpečnost dodávek elektřiny 
a zejména tepla. Do příslušné 
derogace jsou zapojeny také 
Finsko, Litva, Polsko, Slovensko, 
Rumunsko nebo Velká Británie.

V Senátu byl také přijat 
pozměňovací návrh k nízkoemis-
ním zónám. Ten vedle výjimek, 
které už schválila Poslanecká 
sněmovna, dává obcím možnost 
povolit vjezd do nízkoemisní 
zóny také rezidentům, kteří bydlí 
uvnitř zóny. Přijatý pozměňovací 
návrh tak představuje rozumné 
řešení, které umožní místním 
zastupitelům zvážit, zda je nutné 
dávat rezidentům výjimku, či ne, 
a zohlednit místní sociální situa-
ci, parkovací možnosti apod.

Semináře v Moravskoslezském kraji poukázaly na chyby 
na celkovém podílu 
znečištění ovzduší se u nás 
domácnosti podílejí více než 
třiceti procenty. 

Statistická data Českého 
hydrometeorologického ústavu 
jsou však relativní, na podílu 
znečišťování ovzduší se totiž kaž-
dá z domácností, vlastnící kotel 
na vytápění, podílí svou vlastní 
měrou. Výši této míry však nedo-
káže žádná bilance postihnout. 
Vyplynulo to z diskusí odborných 
seminářů, které se uskutečnily 
v Třinci a Havířově.

Základní pilíře seminářů, které 
uzavřely dvouměsíční informační 
kampaň Ministerstva životního 
prostředí „Dýcháme to, čím topí-
me“, tvořily právě zásady správ-
ného spalování, další možnosti 
moravskoslezských průmyslníků 
čerpat finance v novém dotač-
ním titulu evropských fondů, 

ale například i lokální dopravní 
problémy nebo dopad kvality 
ovzduší na zdravotní stav místních 
obyvatel.

56 tisíc domácností
„V obecném měřítku existují dva fak-

tory, které ovlivňují kvalitu ovzduší kolem 
nás: rozptylové podmínky a množství emisí 
znečišťujících látek. Zatímco první faktor 
může lidská vůle jen těžko ovlivnit, na tom 
druhém má také svůj podíl společně s prů-
myslem a dopravou přibližně 56 tisíc do-
mácností v Moravskoslezském kraji, které 
jsou vytápěny spalováním tuhých paliv,“ 
uvedl v této souvislosti vedoucí 
zkušebny Výzkumného energetic-
kého centra Technické univerzity 
Ostrava Jiří Horák, podle kterého 
mají lidé čtyři pomyslné stupně 
volnosti neboli možnosti, jak opti-
malizovat spalování tuhých paliv 
pro vytápění vlastního domu. 
„Jde o to, v čem spalujeme, co spalujeme, 
kdo topí (jak to umí) a jak se o spalovací 

zařízení a komín staráme,“ vyjmenoval 
Horák, jeden z hlavních aktérů 
výše uvedených seminářů, základ-
ní faktory, které nejvíce ovlivňují 
množství vypouštěných emisí. 

Dopravní exhalace
Češi, žijící v Moravskoslez-

ském kraji, mají podle oficiál-
ních statistik téměř 24% podíl 
na znečištění ovzduší v regionu. 
Tradičně největším znečišťovate-
lem ovzduší u nás jsou dopravní 
exhalace, které se na celkových 
emisích prachu podílejí 49 procen-
ty. Samotné domácnosti se však 
s 31% podílem překvapivě stávají 
druhým největším znečišťovatelem 
ovzduší v České republice. 

Kromě zásad správného 
topení byly v rámci seminářů 
veřejnosti nabídnuty komplexní 
informace o připravovaném po-
kračování tzv. „kotlíkové dotace“ 
i o dalším motivačním programu 

pro průmysl: Na základě pozitiv-
ního ohlasu na právě probíhající 
pilotní projekt dotační výzvy pro 
lokální topeniště bude v letošním 
roce uvolněno 40 milionů korun 
z národních dotací a v roce 2013 
dalších 60 milionů.

Finanční motivace ke sni-
žování exhalací poputuje letos 
i do průmyslu: Již v dubnu by 
měla být vyhlášena výzva, která 
navýší stávající alokaci o 3 miliar-
dy na finálních 5 miliard z Fondu 
soudržnosti pro projekty, které 
využívají 90% režim zvýhodněné 
veřejné podpory. Výzva bude ur-
čena pro velké nespalovací zdroje 
v okresech Karviná, Frýdek-Mís-
tek a Ostrava-město. V květnu 
2012 pak bude na všechny oblasti 
v prioritní ose 2 OPŽP vyhlášena 
další výzva, v které bude pro celou 
oblast MSK alokována 1 miliarda 
korun. Výzva bude určena jak pro 
veřejný, tak pro privátní sektor.

Hodnoty indikátorů projektů s vydaným RoPD v rámci PO 5 OPŽP (k 16. 3. 2012)
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Stará Lysá: mokřad vedle vesnice 
Mokřady dříve tvořily asi 
šest procent zemské souše. 
Vybagrováním, zavezením 
zeminou, odvodněním 
a tvorbou příkopů se podle 
odhadů z přelomu 80. a 90. 
let minulého století lidé 
postarali o vymizení celé 
poloviny z nich. Jiné zanikly 
kvůli znečištění. Ve Staré 
Lysé se loni odehrál úplně 
opačný příběh: Mokřad si 
tam cíleně vybudovali hned 
vedle vesnice.

Malou a na první pohled 
nenápadnou obcí, ležící v rovinaté 
krajině východně od dolní Jizery 
a čtyři kilometry severozápadně 
od Lysé nad Labem, svého času 
kráčely dějiny. O slovanském osíd-
lení zdejšího kraje se dochovalo 
několik neověřených informací 
v kronice mnichů z lyského 
kláštera. Vypovídaly o slovanském 
obětišti na lysém vrchu. Histo-
ricky je pak doloženo osídlení 
v nedalekých labských lužních 
lesích, plných tůní a močálů. 
Nejstarší písemné doklady o Lysé 
pocházejí z 11. století a týkají se 
věznění knížete Jaromíra brat-
rem Oldřichem. V roce 1052 se 
Lysá stala majetkem kapitulního 
kostela sv. Václava ve Staré Bo-
leslavi a z roku 1293 je doložené 
„antiquum forum Lyssa“, nejstarší 
lyské tržiště. Zprávy o Staré Lysé 
z raného středověku chybějí, není 
však pochyb, že ji neminula jedna 
ze zásadních událostí té doby: 
rozmach rybníkářství v Čechách.

Po rybníku močál
Dobou největšího rozkvětu 

budování rybníků bylo šest-
nácté století. Příčiny zakládání 
vodních ploch úzce souvisely 
se způsobem obdělávání půdy. 
Ten byl tehdy značně primitivní, 
s malými výnosy. Ve srovnání se 
zemědělstvím poskytoval rybník 
daleko větší prospěch a ryby byly 
jedním z mála zdrojů masa i pro 
neurozené vrstvy. Rybníkářství 
přála poměrně volná legislativa, 
rybníky mohly kromě panstva 
vlastnit také obce, cechy, fary, 
směli je mít i majetní měšťané. 
A tak se od konce 15. století 
vytvářely rybníky jako o překot. 
Nejinak tomu bylo i v širokém 
okolí Lysé nad Labem. Pavel 
Stránský ve spise „O státě 
českém“ z roku 1636 uvádí, že 
hlavním zdrojem příjmů lyského 
a benáteckého panství jsou ryb-
níky, „jež jsou v těchto místech 
početné a vynikají množstvím 
chutných kaprů“. Z věže lyského 
hradu bylo v té době vidět asi 
padesát rybníků. Jedním z nich 
byl i rybník Hladoměř na hra-
nici dnešní obce Stará Lysá. 
Na konci šestnáctého století 
už byla ryba obyčejným jídlem 
a nadprodukce ryb zpomalila 
tempo výstavby nových rybníků. 
Hospodářské reformy Marie Te-
rezie a Josefa II., bohaté úrody 
v letech 1769–1772 a především 

nástup tzv. střídavého (trojhon-
ného) hospodaření na zeměděl-
ské půdě zlikvidovaly většinu 
českých rybníků. V průběhu 18. 
století zanikl i rybník Hladoměř 
a na jeho místě až donedávna 
zůstal nevyužitý, zarostlý močál.

OPŽP vs. javor
„Pokoušeli se to tam vysoušet už 

v šedesátých letech. Vykopali tam meli-
orační příkopy, ale k ničemu to nevedlo. 
Zůstávalo to tam zamokřené a chaoticky 
zarostlé,“ říká starolyský starosta 
Vladimír Vaněk.

Podle starosty navíc Povodí 
Labe podél Mlynařice, která 
obcí protéká, v šedesátých letech 
vysázelo javor jasanolistý, což je 
invazní dřevina, která do zdejší 
přírody vůbec nepatří. „Bojuje proti 
němu i odbor životního prostředí v Lysé 
nad Labem, požadoval po nás, abychom 
jeho porosty zlikvidovali. Jenomže se 
jedná zhruba o deset hektarů javoru,“ 
vysvětluje Vladimír Vaněk. 

Na úplnou likvidaci za pou-
žití těžké techniky obec nechtěla 
vynakládat prostředky, potřebné 
jinde. Javory se totiž musejí 
zlikvidovat úplně, i s kořeny, 
protože když se pouze pokácejí, 
znova obrostou a jejich omladky 
jsou schopny až dvoumetrové-
ho nárůstu ročně. Bylo potřeba 
provést radikální zákrok a pana 
starostu napadlo zkusit využít 

peníze z Operačního programu 
Životní prostředí. 

„O potřebě revitalizovat celé to území 
a dostat z něj invazní dřeviny jsme mlu-
vili s panem projektantem Matoušem. 
Přemýšleli jsme, jak celou tu plochu 
smysluplně využít, a z toho vzešel nápad 

vybudovat na ní mokřad,“ vzpomíná 
Vladimír Vaněk. 

Zázračný mokřad
Termín mokřad pochá-

zí od Jana Květa z Jihočeské 
univerzity, který jej v této formě 
zavedl v 70. letech 20. století jako 
český ekvivalent k anglickému 
wetland. Samotný výraz je staršího 
původu a označoval 
mokré, nevysychající 
nebo jen dočasně 
vysychající místo. 
A zhruba vystihuje 
i to, co za mokřad 
označujeme dnes: 
části území, kde se 
přirozeně stýkají voda 
a zem, území s půdou 
nasycenou vodou nebo zaplavená 
po určité období roku, přechodný 
biotop mezi vodními a suchozem-
skými ekosystémy. Mokřady jsou 
nenahraditelnou součástí krajiny 
a významnými biocentry v rámci 
územní ekologické stability v kra-
jině. Společně s deštnými pralesy 

a korálovými útesy patří k bioto-
pům s největší biologickou akti-
vitou a zároveň představují jeden 
z největších fondů genetické biodi-
verzity. Jsou přirozeným prostře-
dím velkého a druhově rozmani-
tého množství rostlin a živočichů, 
kteří ke své existenci a prosperitě 
vyžadují stálé působení povrchové 
vody, nebo alespoň velmi vysoké 

hladiny podzemní vody. Předsta-
vují přirozenou zásobárnu vody 
v krajině a mají značnou retenční 
schopnost v případě nadměrných 
srážek. Mají schopnost vstřebá-
vat znečištění, omezují následky 
povodní a fungují jako přírodní 
čistírny vody. Přestože jsou tak 
cenné, jejich počet i rozloha, 
na které se vyskytují, ubývají. Ne 
tak ve Staré Lysé. 

Náročná realizace
Jednalo se o zhruba desetihek-

tarový pozemek, na němž vodní 
plocha tvoří více než polovinu. 
„Projektu úprav předcházela množství 
jednání s orgány ochrany přírody, napří-
klad se zástupci Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR a Chráněné krajinné oblasti 
Kokořínsko, biologický a hydrogeologický 
průzkum a výškopisné a polohopisné 
zaměření stanoviště. Uvažovali jsme 
také o efektivním využití zemin s ohledem 
na minimalizace nákladů,“ říká autor 
projektu Josef Matouš. 

Na zpracování žádosti o do-
taci si obec na doporučení Josefa 
Matouše najala Zdenu Skálovou, 
která se celou svou profesní 
kariéru zabývá inženýrskou čin-
ností a vedením projektů od fáze 
příprav až po realizaci a s OPŽP 
měla již zkušenost z jiného 
projektu. Proces žádání o dotace 
je podle ní sice jasně popsán 
v materiálech vydaných Státním 
fondem životního prostředí ČR, 
ale tyto pokyny a směrnice se, 
byť jen v drobnostech, mění, což 
vždy dopadá na žadatele. 

I tak však obec projekt úspěšně 
obhájila před Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR (AOPK) 
a Státním fondem životního 
prostředí ČR a poté získala dotaci 

ve výši šestnácti a půl milionu 
korun z potřebných dvaceti mili-
onů, přičemž rozdíl byl uhrazen 
z obecních prostředků. 

Spokojeně a lidsky
Co si ovšem všichni zúčastnění 

pochvalují, je vzájemná spolupráce 
na projektu. „Spolupracovalo se nám 
výborně. Pan starosta akci velmi podporoval 

a neztrácel optimis-
mus ani trpělivost 
při projednávání 
a získávání různých 
podkladů. Skvěle 
se spolupracovalo 
i s paní Skálovou, 
která dokázala 
překonat všechny 
záludnosti žádání 

o dotaci a vedení akce. Ze SFŽP ČR bych 
chtěl vyzdvihnout práci projektové manažer-
ky, která stavbu často navštěvovala, radila 
nám a včasně prováděla potřebné úkony,“ 
nešetří chválou Josef Matouš. 

Podobně to vidí Zdena Skálo-
vá. „Přístup zástupců obce, hlavně pana 
starosty, byl velmi vstřícný a profesionál-
ní, měl velký zájem o zdárnou realizaci 
celé akce. Velmi dobrá spolupráce byla 
i s projektovou manažerkou. Z její strany 
probíhaly všechny kontroly, schvalovací 
procesy a konzultace rychle a případné 
nejasnosti byly vždy konzultovány přímo 
na místě stavby,“ říká. 

A pozadu s chválou nezůstává 
ani Vladimír Vaněk. „Spolupráce 
se státním fondem proběhla v naprostém 
pořádku, jeho zástupci mapovali celý 
projekt, fotili si postup prací, porovnávali, 
jestli je vše provedené tak, jak má být, kam 
se uložila přebytečná zemina, kolik jí bylo 
a podobně. Všechno se sledovalo a velmi 
přísně kontrolovalo přímo na místě.“ 

V plavkách i na bruslích
Všeobecné spokojenosti se těší 

i výsledný mokřad. „S výsledkem 
jsme spokojeni nejen my, ale i obec a také 
AOPK, vždyť jsme hotové dílo předali bez 
vad a nedodělků,“ říká Jiří Skalník 
ze společnosti Lesostavby Be-
roun, která celé dílo realizovala 
coby vítěz výběrového řízení. 

Hlavní přínos projektu vidí 
ve zlepšení životního prostředí 
a v tom, že mokřad je význam-
ným krajinotvorným prvkem 
s pozitivním dopadem nejen pro 
člověka, ale také pro obojživelní-
ky a vodní ptactvo. 

Bez zajímavosti také není, že 
s nejmenším úspěchem se mokřad 
v počátcích setkával přímo ve Sta-
ré Lysé. „Chvíli trvalo, než lidé pochopi-
li, že dotace, kterou jsme získali, je určená 

Hlavní přínos projektu vidí ve zlepšení životního 
prostředí a v tom, že mokřad je významným 
krajinotvorným prvkem s pozitivním dopadem  
nejen pro člověka, ale také pro obojživelníky  
a vodní ptactvo. 

Vybudování mokřadu ve Staré Lysé
Celkové náklady:  19 805 583 Kč 
Celkové uznatelné náklady:  19 805 583 Kč 
Celková výše podpory:  16 834 746 Kč
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„Vodní plochy, mokřady, 
plochy břehů s různou 
hloubkou hladiny 
podzemní vody a dosadba 
přirozených dřevin vytvořily 
z Hladoměře stanoviště pro 
rozvoj velkého množství 
druhů flóry i fauny,“ říká 
Josef Matouš, který projekt 
„Tůně a mokřad Hladoměř“ 
vypracoval.

Proslýchá se, že tento projekt 
byl pro vás tak trochu osobní 
záležitostí…

Bydlím v nedalekém městě 
Milovice a údolí potoka Mly-
nařice dobře znám. Od 70. let 
minulého století stoupla v údolí 
potoka hladina podzemních vod 
a některé pozemky byly dlouho-
době zamokřené bez zeměděl-
ského využití. Jsem amatérský 
entomolog a přemýšlel jsem, 
jak tyto pozemky využít pro 
zvýšení biologické různorodosti 
údolí potoka. Samotnou lokalitu 
bývalého rybníka Hladoměř 
a její zarůstání invazním javorem 
jasanolistým jsem sledoval 
několik let a s panem starostou 
jsme přemýšleli, jak toto území 
smysluplně využít.

A vymysleli jste projekt „Tůně 
a mokřad Hladoměř“. Stálo 
něco v cestě jeho zdárnému 
uskutečnění?

Výhodou bylo stoprocent-
ní vlastnictví pozemku obcí, 
nevýhodou byly jeho velikost 
a náročnost provedení. Až SFŽP 
ČR a OPŽP skýtaly naději, že by 
bylo možné celý projekt i finanč-
ně zrealizovat.

Jak jste se dostal k práci na pro-
jektu?

Měl jsem již zkušenosti 
s akcemi programu revitalizací 
AOPK, a tak jsem nabídl obci 
Stará Lysá, že akci organizačně 
i projekčně připravím. Cenu 
projektových prací jsem nabídl 
podle ceníku Komory auto-
rizovaných inženýrů, poskytl 
výraznou slevu a zastupitelstvo 
obce můj návrh schválilo. 

Z čeho jste při vypracovávání 
projektu vycházel?

Cílem projektu bylo vytvořit 
soustavu tůní a mokřadů samo-
statných i propojených kanálem, 

do kterého by bylo možné v bu-
doucnu zaústit přímý tok potoka 
Mlynařice. Při návrhu úprav 
a provádění stavby mi pomoh-
ly i zkušenosti z několika akcí 
realizovaných v rámci programu 
AOPK Praha.

Jste spokojen s výsledným mok-
řadem? Z čeho máte největší 
radost?

S tím, že práce byly pro-
vedeny podle našich představ 
i představ pracovníků ochrany 
přírody AOPK, CHKO Koko-
řínsko i MěÚ Lysá nad Labem. 
Vytěžená zemina s organickou 
příměsí se všechna použila 
na zlepšení okolních zeměděl-
ských pozemků a z podložních 
zemin se vytvořily břehy, ostrovy 
a poloostrovy s proměnnou 
výškou podzemní vody, které 
slouží jako stanoviště pro různá 
společenstva rostlin. Invazní 
javor jasnolistý se podařilo zcela 
odstranit nejen z vlastní plochy, 
ale ve spolupráci s Povodím 
Labe i z břehů přilehlého potoka 
Mlynařice. Musím velmi ocenit 
práci dodavatele, který v těžkých 
zamokřených podmínkách s čer-
páním zvýšené podzemní vody 
a za použití pásové techniky 
i pro dopravu zemin zvládl práce 
dokonale. 

Čím je podle vás hladoměřský 
mokřad důležitý pro okolní 
krajinu a její obyvatele?

Zamokřené a neobdělávané 
území bylo téměř z poloviny 
porostlé invazním javorem 
jasnolistým a hrozilo pokrytí 
pozemku touto dřevinou. Javor 
není živnou dřevinou pro místní 
entomofaunu, je tedy bez hmyzu 
a na něj vázaných ptáků. Území 
předtím bez života se nyní stane 
velmi atraktivním přírodním 
prostředím. Lokalita bude plnit 
i funkci krajinotvornou u lo-
kálního biokoridoru potoka 
Mlynařice. Počítá se s tím, že 
bude tvořit lokální biocentrum. 
AOPK a CHKO Kokořínsko 
předpokládají, že dojde i k osíd-
lování stanovišť chráněnými 
a ohroženými rostlinami z neda-
leké přírodní rezervace. Nemalý 
význam má i pro procházkové, 
rekreační využití občanů obce 
Stará Lysá i širšího okolí, což se 
ostatně okamžitě po ukončení 
stavby projevilo na návštěvnosti 
Hladoměře.

Výhodou bylo vlastnictví pozemku

skutečně jen na vybudování mokřadu a že 
za ni nemůžeme postavit něco jiného,“ 
vysvětluje Vladimír Vaněk.

Nyní už je mokřad v obci 
populární, zvláště v zimě, kdy 
se na něm tvoří led, na kterém 
lze bez potíží bruslit. V létě je 
možno se v mokřadu i koupat, je 
tam průzračně čistá voda, neboť 
mokřad je napájen výhradně 
spodními vodami. 

O popularitě mokřadu napo-
vídají i problémy s bezohlednos-
tí lidí, mnozí z nich začali vjíždět 
na břeh autem. Starosta proto 
musel několikrát požádat policii, 
aby tomu zabránila. Když se tam 
však někdo vydá na procházku 
se psem, není sebemenší důvod 
ho vyhánět. 

„Ono to časem zaroste křovinami 
a vrbami, tak populární už to nebude,“ 
směje se Vladimír Vaněk. 

Voda vodu táhne
Ještě jednu věc si místní od ná-

vratu mokřadu do kraje tak trochu 
slibují. Podle Vladimíra Vaňka by 
mokřad možná mohl změnit okol-
ní ekosystém a s ním i klima. 

„Stará Lysá leží na písčitých 
půdách, v jejím okolí není žádná 
vodní hladina, a už dlouhodobě jsme 
pozorovali, že se nám vyhýbají bouřky 
a přeháňky,“ vysvětluje. 

V Lysé se říká, že „bouřka se 
tu rozeběhne“. Bouřkové mraky 
se stáhnou buď směrem na Nym-
burk k Polabí, anebo na dru-

hou stranu k Jizeře, ale Staré 
Lysé a jejímu okolí se většinou 
vyhnou. Určitě k tomu přispí-
vá i velká rozloha nedalekého 
milovického cvičiště s betonovým 
letištěm, nad kterým vzniká dob-

rá termika se stoupavými proudy. 
Ty z kraje na jednu stranu činí ráj 
pro rogalisty, na druhou, protože 
rozhánějí bouřky, jsou neštěstím 
pro zemědělce, kteří musejí vy-
datněji zavlažovat svá pole. 

„Mysleli jsme si, že by nám mokřad 
v tomhle mohl pomoci, že by voda táhla 
vodu,“ vysvětluje Vladimír Vaněk. 

Avšak podle něj je na zodpověze-
ní této otázky ještě čas. Mokřad 
stojí za vesnicí teprve několik 
málo měsíců, což je příliš krátká 
doba na vypozorování možných 
změn. 

Odvážnému štěstí přeje
Stará Lysá je možná malou 

obcí, ale podle místních rozhod-
ně nikoli chudou. I za to vděčí 
panu starostovi, který ji vede už 
dvacet tři let.

„Připravovali jsme si cestu, abychom 
byli schopni financovat, co bude potřeba,“ 
říká Vladimír Vaněk. A právě proto 
se ve své době přidala obec k pro-
gramu obnovy Milovic, požádala 
o bezúplatný převod tamějších 
bytových domů, na což také dosta-
la dotaci, následně provedla jejich 
rekonstrukci, proto má dnes výno-
sy z jejich pronájmu. Díky tomu 
tam může neustále mít připravené 
nejrůznější projekty, zkoušet žádat 
o dotace a být schopna doplácet 
do celé potřebné finanční částky 
na ten který projekt. V současné 
době Stará Lysá například buduje 
kanalizaci, na kterou se jí také 
podařilo získat dotaci z OPŽP, 
a v souvislosti s tím podala další 
žádost, a to na odstranění imisních 
zátěží v obci. 

„Předpokládáme, že v letošním roce 
bude obec kvůli stavbě kanalizace enorm-
ně zaprášená, a tak máme vcelku dobré 
výhledy, že bychom mohli dostat dotaci 
na pořízení zametacího vozu střední 
třídy. OPŽP je k obcím vcelku vstřícný. 
Když už ty programy existují, proč to 
nezkusit,“ říká Vladimír Vaněk.

REPORTÁŽ

„Vytvořili jsme základ 
a je na přírodě, aby 
území mokřadu uvedla 
do původního stavu. 
Rozhodně tam nebudeme 
budovat zámecký park,“ 
říká starolyský starosta 
Vladimír Vaněk o nedávno 
uskutečněném projektu 
„Mokřad a tůně Hladoměř“.

Mokřad zdánlivě působí jako 
zanedbaná bažina. Když jej 
však chcete vybudovat, musíte 
se řídit poměrně přísnými pod-
mínkami, které klade Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. 
Jaké to třeba jsou?

Například po nás chtěla, aby-
chom napodobovali erozi břehů, 
aby krajina vypadala jako přírod-
ně zerodovaná. Realizační firma 
proto nemohla u bagrů používat 
hladké břehovky, ale musela 
použít normální bagry a nadě-
lat do břehu rýhy, které se pak 
narušily vodou. Agentura je s tím 
moc spokojena a při nedávné 
kontrole dokonce její pracovníci 
říkali, že je to ještě málo.

Nechali jste mokřad zarybnit, 
nebo i to by mělo proběhnout 
přírodní cestou?

Ryby jsme do mokřadu 
nejprve nenasazovali, má se 
nechat přírodně zarybnit, vodní 
ptactvo tam nanese jikry. Už se 
tam dokonce objevila střevlička 
východní, což je malá a velmi 
odolná rybka, která se tu obje-
vila asi před deseti lety a velmi 
dobře se dostává do místních 
rybníků. Do zdejší přírody 
však nepatří, AOPK nám proto 
nařídila, abychom se jí zbavili. 
Nasadili jsme tedy čtyři sta plůd-
ků štiky, aby ji vyžraly. Jinak se 
do mokřadu nesmějí nasazovat 
žádní kapři ani podobné ryby, 
aby se z něj nestal chovný ryb-
ník. Přirozeně se tam dostanou 
plevelné a bílé ryby, jako jsou 
třeba líni a bělice. My možná 
přidáme candáta jako predátora.

Co dalšího se musí, a naopak 
nesmí udělat, aby mokřad 
zůstal mokřadem?

Nesmí tam docházet k žád-
ným vyloženě umělým zásahům, 
například tam nepostavíme 
lavičky, to už bychom z něho 
udělali park.

Nějaké zásahy jste však přece jen 
udělat museli, třeba jste tam vy-
seli trávu, vysadili předepsanou 
výsadbu…

To byl jen určitý druh 
mokřadní trávy, o jejíž vysetí 
nás požádala AOPK. Trávu 
jsme získali z přírodní rezervace 
Hrabanovské Černavice, odkud 
nám ji přivezli jako seno, my 
jsme to seno poházeli po břehu, 
nechali jej zajezdit buldozery, 
ono se vysemenilo a tráva tam 
vyrostla. Po vymýcení invazního 
javoru jasanolistého jsme provedli 
náhradní výsadbu, kterou určoval 
projekt a která byla schválena 
AOPK. Ta sestávala výhradně ze 
dřevin ve zdejším kraji endemic-
kých, což jsou hlavně vrby, topoly 
a jilmy. Takže tímhle způsobem se 
tomu přirozenému vývoji trochu 
napomáhá.

Jak to bude s následnou údrž-
bou mokřadu? Necháte to celé 
na přírodě, nebo tomu budete 
i trochu napomáhat?

Z velké části to necháme 
na přírodě. Mokřad bude sloužit 
ke studijním účelům, bude se sle-
dovat, jakým způsobem se plocha 
obnovuje, jak se na ni dostávají 
původní traviny, jak se na ni 
vracejí ptáci, hmyz, ryby a oboj-
živelníci. My jako obec máme 
za úkol likvidovat nepůvodní 
traviny, ty původní jednou ročně 
posekat, abychom zlikvidovali 
vytrvalé plevele, ale třeba trávu 
tam dosévat nebudeme. Co jsme 
už řešili a nejspíš budeme řešit 
i v budoucnu, je, že onen invazní 
javor jasanolistý stále ještě roste 
na sousedních pozemcích. A pro-
tože se šíří vrtulkami, ty nalétaly 
na území mokřadu a spousta 
semenáčků tam vyrazila. Nezbylo 
nám než nasadit pracovníka, kte-
rý je za čtyři nebo pět dnů ručně 
vytrhal.

Je současná podoba mokřadu 
konečná, nebo s ním máte ještě 
nějaké plány?

Mokřad jsme zatím nijak 
nepropojili s potokem Mlynařice. 
Je to připravené, ale zatím jsme 
tak neučinili, protože do Mlynaři-
ce se ještě občas dostává nějaká ta 
splašková voda z Milovic, když je 
tamější kanalizace přetížená nebo 
je porucha v čistírně. V Hladomě-
ři je nádherně čistá voda ze spod-
ních pramenů, tak nechceme, aby 
se do ní něco dostalo. 

Nasadili jsme 400 plůdků štiky

ROZHOVOR

V současné době Stará Lysá buduje kanalizaci, 
na kterou se jí také podařilo získat dotaci z OPŽP, 
a v souvislosti s tím podala další žádost, a to 
na odstranění imisních zátěží v obci.

Ochranu významných mokřadů zabez-
pečuje takzvaná RAmSARSká 
ÚmLuVA. Ta byla pod oficiálním 
názvem Úmluva o mokřadech, majících 

mezinárodní význam především jako biotopy vod-
ního ptactva, sjednána v íránském městě Ramsar 
v roce 1971 a je první celosvětovou mezinárod-
ní úmluvou o ochraně a rozumném využívání 
přírodních zdrojů. Jedná se o jednu z mála úmluv 
chránící určitý typ biotopu. Na plnění závazků, 
které z ní vyplývají, dohlíží Český ramsarský výbor, 
ustavený v roce 1993 jako koordinační a porad-
ní orgán MŽP. Úmluva ukládá členským zemím 
vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad 
mezinárodního významu, který svými přírodní-

mi hodnotami odpovídá schváleným kritériím, 
a zařadit jej do seznamu mokřadů mezinárodního 
významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsa-
ným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu. 
Tím je zabezpečena ochrana všech nejvýznam-
nějších mokřadů na Zemi. Mokřady, které jsou 
Ramsarskou smlouvou takto chráněny, se nazývají 
ramsarské mokřady. V Česku jsou to Krkonošská 
rašeliniště, Lednické rybníky, Litovelské Pomora-
ví, Mokřad dolního Podyjí, Mokřady Liběchovky 
a Pšovky, Novozámecký a Břehyňský rybník, 
Podzemní Punkva, Poodří, Třeboňská rašeliniště, 
Třeboňské rybníky, Šumavské slatě a Krušnohorská 
rašeliniště. Na 2. února, kdy byla Ramsarská úmlu-
va podepsána, připadá Světový den mokřadů.

ROZHOVOR
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Zástupce Evropské komise Cristos Gogos 
na posledním jednání Monitorovacího 
výboru Operačního programu Životní 
prostředí poukázal na nedostatečné reálné 
čerpání prostředků v rámci programu. 
Souhlasíte s tím? 

Je pravdou, že od počátku Operačního 
programu Životní prostředí je tempo čerpání 
prostředků  pomalé. Pokud pomineme roky 
2007 a 2008, kdy se program rozbíhal, pak 
od roku 2009 dosud uběhlo necelých čtyřicet 
měsíců. Za tuto dobu se u platebně certi-
fikačního orgánu sešly předložené žádosti 
o proplacení v souhrnné částce dosahující 
třiceti miliard korun. Což je průměrně méně 
než tři čtvrtě miliardy za kalendářní měsíc. 
Zbývá-li nám do konce programu požádat 
o proplacení asi ještě jednoho sta miliardy 
korun, pak bychom při dosavadním tempu 
potřebovali ještě sto třicet tři měsíců, tedy 
zhruba jedenáct let. Jenže nám zbývá už jen 
tři a tři čtvrtě roku, je proto potřeba tempo 
čerpání prostředků zrychlit, a to výrazně – 
zhruba na trojnásobnou rychlost.

Kde se stala chyba? 
Prováděli jsme aktuální analýzy a zjis-

tili, že v rychlosti práce a proplácení není 

mezi jednotlivými odbory žádný rozdíl. Jak 
v případě malých a populárních projektů 
na zateplování, tak v případě velkých, 
dlouhodobých a složitých projektů, napří-
klad kanalizací, „jedou“ všechny odbory 
stejným tempem. Z toho plyne, že problém 
není v lidech, ale v systému a v celkových 
kapacitách. 

Mohl byste to rozvést?
Byť jsme kritizováni, že oproti ostatním 

dotačním subjektům jsme personálně velkou 
institucí, rád bych připomněl, že v progra-
mu bylo již vyhodnoceno přes deset tisíc 
projektů, šest tisíc projektů je v procesu 
administrace a jen v letošním roce před-
pokládáme přijetí a vyhodnocení dalších 
čtyř až pěti tisíc projektů! A to, při vší úctě 
k jiným programům, jsou ty naše jedny 
z nejsložitějších. 

Co z toho plyne? 
Potřebovali bychom větší administrativní 

kapacitu pracovníků. Pro ilustraci: V po-
slední výzvě na zateplování veřejných budov 
jsme přijali zhruba tisíc šest set projektů, 
které by měly být vyhodnoceny – nově i po-
síleným „křížovým“ způsobem, tedy zdvoje-

ným hodnocením –, a přitom odbor ochrany 
ovzduší již nyní zpracovává dva tisíce projek-
tů z historie a k tomu má vyhodnotit takovou 
dávku nových žádostí. A pro zajímavost: 
Odbor má méně než čtyřicet zaměstnanců. 
Kolik času může jeden zaměstnanec věnovat 
jednomu projektu, si lze snadno spočítat.

Hovořil jste však i o systému… 
Druhým, nikoliv však méně zásadním 

problémem je špatné nastavení systému 

již od samotného počátku. Autoři progra-
mu, kteří jej tvořili v letech 2006–2008, 
vytvořili procesně extrémně náročný 
model. Vycházeli z úspěšné administrace 
Operačního programu Infrastruktura let 
2004–2006, ale jaksi nepočítali s tím, že 
funkčnost systému je třeba nastavit jinak. 
Operační program Infrastruktura totiž 
administroval několik jednotek stovek 
kusů projektů, kdežto my se potýkáme se 
zhruba stonásobkem projektů! Tomu je 

třeba přizpůsobit systém. Na tom právě 
pracujeme.

Cestovní mapa

Evropská komise požádala o vytvoření 
„roadmapy“, tedy cestovní mapy k zefek-
tivnění, zjednodušení a zrychlení čerpání 
programu. Jak jste s ní daleko? 

Aktuálně již probíhají sezení pracovní 
skupiny, která zpracovává soubor metodic-
kých změn v programu. Předpokládám, že 
závazné výstupy z ní budou do pár týdnů 
a tyto budou poté zapracovány do směrnic 
a manuálu pracovních postupů. Stejně tak 
tyto výstupy nadefinují očekávaná zlepšení, 
která se mají promítnout do „roadmapy“ 
požadované Evropskou komisí.

Víte už, s jakými konkrétními úkoly pracov-
ní skupina pro optimalizaci přijde? 

Pracovní skupina bude monitorovat, zda 
se daří zrychlovat čerpání, a bude případ-
ně dále hledat cesty, jak zlepšit fungování 
Operačního programu Životní prostředí. 
Nicméně současnou situaci vnímám tak, že 
na straně jedné je třeba zjednodušit procesy, 
zatímco na straně druhé zase zachovat maxi-
mální míru kontroly.

Aktuální změny

Již nyní se však žadatelé seznamují s novin-
kami, které mají učinit proces administrace 
projektů Operačního programu Životní 
prostředí transparentnější. Které to jsou?

Od 1. dubna 2012 vstoupí v platnost přís-
nější novela zákona o veřejných zakázkách, 
to je jistě pozitivní krok k větší transparent-
nosti. Ale současně bych rád připomněl, že 
naše podmínky pro příjemce jsou nejpřísnější 
v celé České republice. Například minimální 
váha ceny ve výběrových řízeních jakožto 
hodnoticího kritéria je 80procentní, ostatní 
případné ukazatele ekonomické výhodnosti 
mají stanovena svá minima a maxima, aby 
nedocházelo ke zneužívání s pomocí extrém-
ních hodnot.

Jistě, ale ty změny… 
Stejně tak jsme aktuálně přistoupili 

k zákazu takzvaných „losovaček“, přidali 
jsme zákaz smluvních pokut jakožto hodno-
ticího kritéria. De facto nutíme žadatele, aby 
v podstatě jediným kritériem hodnocení byla 
cena. I když na příkladech některých pro-
jektů se ukazuje, že ani to není ideální cesta: 
Realizační firmy poté hledají všechny možné 
způsoby, jak ušetřit či jak nalézt vícepráce. To 
vede pochopitelně k rizikům na straně měst 
a obcí, ale také to značně komplikuje a brzdí 
administrativu projektů.

Byly schváleny i nové typy intervencí? 
Ano, po více než ročním vyjednávání 

schválila EK změnu programového doku-

Martin Moulis: zhruba na trojnásobnou rychlost

„
Zbývá-li nám do konce programu požádat o proplacení 
asi ještě jednoho sta miliardy korun, pak bychom při 
dosavadním tempu potřebovali ještě sto třicet tři měsíců, 
tedy zhruba jedenáct let. Jenže nám zbývá už jen tři a tři 
čtvrtě roku, je proto potřeba tempo čerpání prostředků 
zrychlit, a to výrazně – zhruba na trojnásobnou rychlost.

„Rád bych připomněl, že 
v programu bylo již vyhodnoceno 
přes deset tisíc projektů, šest 
tisíc projektů je v procesu 
administrace a jen v letošním 
roce předpokládáme přijetí 
a vyhodnocení dalších čtyř až pěti 
tisíc projektů! A to, při vší úctě 
k jiným programům, jsou ty naše 
jedny z nejsložitějších,“ říká Martin 
Moulis, který je pověřen výkonem 
funkce prvního náměstka a řízením 
úseku Operačního programu 
Životní prostředí na Státním 
fondu životního prostředí České 
republiky. 

Klaus nevyslovil souhlas
Prezident Václav Klaus vetoval zákon 
o podporovaných zdrojích energie. Podle 
prezidenta zákon přináší nové náklady pro 
veřejné rozpočty v době, kdy je třeba šetřit, 
a také neodhadnutelné zvýšení cen energií. 
Zahrnutí biometanu mezi podporované 
zdroje pak podle Klause může v Česku 
vážně zhoršit životní prostředí. Vetova-
ný zákon v jednom předpisu soustředil 
podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné 
zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla z obnovitelných zdrojů. Norma se 
nyní vrací do Poslanecké sněmovny. 

Revize povinně
Senát navzdory výhradám nezrušil povinné 
revize kotlů na tuhá paliva, které lidé bu-
dou muset podstoupit každé dva roky pod-
le nového zákona o ochraně ovzduší. Navíc 
by si lidé měli do deseti let pořídit kotle 
nové. „Revize má stát zhruba 800 až 1000 
korun,“ uvedl ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa. První revize by lidé měli 
podstoupit nejpozději do roku 2016 pod 
hrozbou pokuty až 20 000 korun. Povinné 
revize navrhoval zrušit senátor Vladimír 
Dryml, pokládá je za zbytečnou administra-
tivní i finanční zátěž.

Soutěž o vodu
Společnosti skupiny Veolia voda při příleži-
tosti Světového dne vody připravily novou 
soutěž s názvem „I love kohoutková". Stačí 
vytvořit originální video o vašem pozitivním 
vztahu k vodě z vodovodu a můžete vyhrát 
i dvacet tisíc korun. „Do soutěže se mohou 
přihlásit středoškoláci buď jako jednotlivci, 
nebo ve skupinkách dvou až čtyř studentů. 
Jejich úkolem je natočení videa o délce 
minimálně třiceti vteřin a nejvíce třech 
minut, v kterém vyjádří svůj pozitivní vztah 
ke kohoutkové vodě," uvedla mluvčí 1.SčV 
a.s. Kristina Blaszczyková.

Území v soustavě natura
V Olomouckém 
kraji letos přibude 
deset chráněných 
území zařazených 
do soustavy Na-
tura 2000. Nové 
přírodní rezervace 
a památky evrop-
ského významu 
vyhlásí hejtman-
ství. Doposud je 
na území regionu 
šest takto chrá-

něných oblastí. Novinářům to řekl mluvčí 
hejtmanství Ivo Heger. Nová chráněná 
lokalita vznikne například v okolí Bílé Lhoty, 
kde se vyskytuje významný druh netopýra 
velkého. Další přírodní památkou bude Čer-
né jezero u Zlatých Hor, v kterém žije čolek 
karpatský. Na seznam chráněných lokalit 
přibude i rezervace Království u Grygova 
se vzácným ekosystémem planě rostoucích 
rostlin a volně žijících živočichů.

ECHO
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mentu, v kterém mimo jiné schválila přidání 
zametacích a kropicích vozů do prioritní osy 
2, jakožto sekundární pomocné řešení pro 
zlepšení imisní situace ve městech.

Žádná další zdržování

Hovoří se o tom, že již nyní jsou zaměst-
nanci fondu mnohem přísnější k jakému-
koli prodlužování projektů. 

Ano, to je pravda. Vidíme to jako jeden 
z klíčových nástrojů pro zrychlení. Vždyť 
není výjimkou, že k žádostem schváleným 
v roce 2009 dodnes žadatelé nedoručili fon-
du ani hotové výběrové řízení na dodavatele, 
takže fond nemůže vydat konečné rozhod-
nutí o poskytnutí dotace. Takové projekty 
blokují mnohé prostředky, které by mohli 
obdržet jiní žadatelé, a celá administrace by 
pak byla rychlejší.

Čím žadatelé argumentují? 
Žadatelé často argumentují tím, že reali-

zují najednou vícero dotačních projektů a že 
jim už na naše projekty nezbývají prostředky 
v rozpočtu. V podstatě doplácíme na dřívější 
benevolenci při schvalování žádostí, kdy se 
takovým žádostem automaticky vyhovovalo. 
V současné chvíli tento přístup již možný 
není, protože díky němu byly právě naše 
projekty odkládány v seznamu priorit měst 
a obcí až na poslední místo, a tak je naše 
tempo čerpání pomalé. 

Jaké důvody pro prodloužení realizace 
projektů žadatelům již nepovolujete? 

Důvody, jako jsou nečinnost, nedostatek 
prostředků, chyby v administraci na stra-
ně žadatele a podobně, povedou nejspíše 
k tomu, že mnoho subjektů o svůj příslib 
dotace přijde. Není jiné cesty. Platnost 
registračních listů bude prodlužována pouze 
v případě důležitých důvodů, jejichž převáž-
ná většina je nezaviněná žadatelem.

Nejsou kapacity

Vraťme se opět k onomu akčnímu plánu. 
Jaké další změny plánujete? 

Toto téma bych rád ponechal na příště. 
Nerad bych zmiňoval dosud definitivně 
neschválené metodické kroky, abychom 
nemátli žadatele. Jakmile nějakou informaci 
oznámíme, musíme si být jisti, že tato změna 
je komfortní jak pro Evropskou komisi, tak 
pro ministerstvo.

Dobře, ale hovoří se například o koučování 
žadatelů, kteří jsou v problémech. Je to 
pravda a co si pod tím máme představit? 

Pod koučováním žadatelů si představu-
jeme nasmlouvání externí pomoci tak, aby 
jim bylo pomáháno s rychlejší administrací. 
Stání fond životního prostřední ČR však 
na takto aktivní přístup bohužel nemá 
kapacity. Vhodným východiskem se zdá být 
pomoc specializovaných firem. 

Takže o koučování se tedy jenom hovoří… 
Města a obce, jakožto primární žadate-

lé z Operačního programu Životní prostře-
dí, často zapomínají, že práce na dotaci 
nekončí tím, že získají příslib dotace. Ono 
to poté pokračuje dalšími nutnými kroky 
a povinnostmi. Jenže dotace už je získaná 
– a tím poradenská firma splnila svůj záva-
zek. Dále už je to na žadateli samotném, 
který ovšem často nemá dostatečnou od-
bornou ani personální kapacitu dokončit 
zbývající kroky. 

Sám ovšem říkáte, že nemají dostatečnou 
kapacitu… 

Proto hledáme aktuálně nejvhodnější 
způsob, jak takovým příjemcům pomoci.

Jak třeba?
Právě již zmiňovaným koučingem 

žadatelů, spoluprací s externími odbornými 

firmami a v neposlední řadě i zlepšením 
proaktivní komunikace se žadateli.

Necelé dva roky

Do konce Operačního programu Životní 
prostředí zbývají dva roky. Dá se trend níz-
kého čerpání z programu za tak krátkou 
dobu změnit? 

Během příštích osmnácti měsíců, tedy 
ještě před koncem Operačního programu 
Životní prostředí, nalezne každá dotační 
koruna svého příjemce. Chceme dokončit 
proces vyhlašování výzev a přidělování 
prostředků nejpozději do začátku druhé 
poloviny roku 2013, stihneme to proto ještě 
před koncem programu. V dalších dvou 
letech bude větší prostor se intenzivně 
věnovat dokončování projektů a proplácení 
prostředků. Věřím tomu, že se to stihnout 
dá, ale bude to velmi těsné.
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Palackého v Olomouci, obor politologie a evropská studia. V současné době je pověřen 
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ECHO„
Důvody, jako jsou nečinnost, 
nedostatek prostředků, 
chyby v administraci 
na straně žadatele 
a podobně, povedou 
nejspíše k tomu, že mnoho 
subjektů o svůj příslib 
dotace přijde. Není jiné 
cesty. Platnost registračních 
listů bude prodlužována 
pouze v případě důležitých 
důvodů, jejichž převážná 
většina je nezaviněná 
žadatelem.

Energetické štítky prošly
Poslanecká sněmovna v prvním čtení 
podpořila vládní novelu, která zavádí 
povinnost označovat budovy energetickými 
štítky, podobně jako je tomu nyní u elektro-
spotřebičů. Průkazy energetické náročnosti 
mají sloužit jako informační nástroj pro 
kupující či nájemce, kteří podle něj zjistí 
provozní náklady na energie. Návrh vychá-
zí z evropské směrnice. Energetické štítky 
budou muset zajistit stavitelé, vlastníci 
budov nebo společenství vlastníků na no-
vých budovách nebo při jejich přestavbách 
a také při pronájmu nebo prodeji jednotli-
vých bytů.

Zaměstnanci dostali box
Společnost Třinecké železárny se zapojila 
do projektu Zelená firma, a rozšířila tak své 
portfolio aktivit souvisejících se zlepšováním 
životního prostředí. V rámci projektu nyní 
železárny instalovaly ve svém areálu sběrný 
box, který umožňuje zaměstnancům bez-
platně odkládat nepotřebná elektrozařízení 
a baterie z domácností. „Ochrana životní-
ho prostředí, ať už jde o ovzduší, vodu, či 
o nakládání s odpady, je neoddělitelnou sou-
částí podnikatelského programu Třineckých 
železáren,“ pochlubil se Miroslav Pietrosz, 
vedoucí odboru Ochrana životního prostředí 
Třineckých železáren.

Vyšší poplatky za odpad
Obce by podle 
Senátu měly 
do budoucna 
za odvoz od-
padků vybírat 
ze zákona 
nejvýše 1 000 

korun na osobu za rok, tedy dvojnásobek. 
Z 250 na maximálně 750 korun by mohly 
zvýšit poplatek za svoz netříděného odpa-
du. Horní komora tak upravila poslaneckou 
novelu o místních poplatcích. Chce, aby 
se poplatky zvyšovaly až od příštího roku. 
Konečné slovo bude mít sněmovna, která 
navrhla výši poplatku nechat na obcích. 
Senátoři se s poslanci shodovali v tom, že 
zvýšení poplatku, který se deset let nemě-
nil, je nutné kvůli rostoucím nákladům obcí 
za odvoz komunálního odpadu.

Poláci řekli ne
Polsko na zasedání ministrů životního 
prostředí v Bruselu zablokovalo přijetí 
„cestovní mapy“ pro snižování emisí  
v Evropské unii po roce 2020. Návrhy  
počítaly s postupným snížením emisí 
do roku 2050 o 80 procent. Evropská unie 
se již dříve zavázala, že emise skleníkových 
plynů do roku 2020 sníží proti roku 1990  
o 20 procent. Tento závazek platí a při-
hlásily se k němu všechny země bloku. 
Rozhodnutí Polska už kritizovali ekologičtí 
aktivisté. „Polsko tak jen přidává ke své-
mu obrazu zastaralé ekonomiky,“ uvedl 
například Joris den Blanken z Greenpeace, 
podle níž tak Varšava brzdí celou Evropu. 

Institut v Holovousích
Výzkumný 
a šlechtitelský 
ústav ovocnář-
ský vybuduje 
na zelené 
louce v Ho-
lovousích 
na Jičínsku 

nový areál výzkumného institutu za více než 
půl miliardy korun. Ústav v minulých dnech 
obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace 
567 milionů korun. Dotace pokrývá všechny 
uznatelné náklady investice. Z 85 procent 
je hrazena z prostředků EU, zbytek uhradí 
Česká republika. Ústav sídlí v pronajatém 
areálu holovouského zámku a možnosti jeho 
rozvoje jsou omezené. Hlavní částí institutu 
bude budova laboratoří a pracoven. U ní 
bude stát moderní skleník. 

Odpad v pytli
Chebská radnice zkušebně zavede na dvou 
místech sběr separovaného odpadu do pyt-
lů. Chce zlepšit třídění odpadu ve čtvrtích 
s rodinnými domy. Město také vybuduje nový 
sběrný dvůr a chce vyzkoušet i podzemní 
kontejnery na odpad. Lidé dostanou od měs-
ta balíčky s barevnými pytli a krabicemi a vy-
světlení včetně termínů svozu. Podobně jak 
v mnohých jiných zemích dají ve stanovený 
den uzavřené pytle před dům, kde je sebere 
auto. Barevně odlišené pytle je možné třídit 
až v třídírně, proto město ušetří jak na ná-
kladech na speciální svozová vozidla, tak 
díky separaci i na odměnách od firem, které 
tříděný odpad vykupují.

Odhalení Guardianu
Britská vláda chce v Evropské unii prosadit 
postavení jaderné energie na roveň s vysoce 
podporovanými obnovitelnými zdroji. Vláda 
podle zprávy listu Guardian zaslala Evropské 
komisi dokument, v němž odmítá podpořit 
nový cíl pro obnovitelné zdroje do roku 2030 
a chce tento cíl rozšířit na všechny čisté zdro-
je bez emisí včetně jaderné energetiky. EU se 
zavázala, že do roku 2020 bude vyrábět 20 
procent elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů. Ukazuje se však, že dosáhnout toho 
expanzí zelených zdrojů, tedy větrné a slu-
neční energie, bude nejen technicky obtížné, 
ale především i velmi drahé.

Mapa za 2,4 milionu 
Karlovarský kraj zaplatí třem subjektům, jež 
vybral v tendru, celkem 2,4 milionu korun 
za zhotovení mapy výskytu invazních rostlin 
na území kraje. V soutěži se povedlo snížit 
plánovanou cenu skoro o polovinu, mapy bu-
dou k dispozici v létě. Na podzim kraj vyhlásí 
tendr na firmy, které budou v letech 2013 
až 2015 rostliny ničit. „Tato fáze projektu by 
měla stát asi 170 milionů korun a pokrýt ji 
má z 90 procent státní dotace,“ sdělil radní 
kraje Jaroslav Bradáč. Tři firmy vybrané nyní 
v tendru mají za úkol zhotovit přesné mapy, 
z nichž bude zřejmé, kde a v jakém rozsahu 
se vyskytují invazní rostliny. 

ECHO
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Starosta obce Ivan Truksa 
uvádí, že obec získala hned dvě 
dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. Jednu na vybu-
dování sběrného dvoru, druhou 
na pořízení vozidla s nosičem 
kontejnerů a drtiče dřevní hmoty 
pro sběrný dvůr a kompostárnu.

„Pro svoz bioodpadu se naše obec roz-
hodla po naléhání občanů na řešení pro-
blémů s bioodpadem. Všichni občané mají 
trávník, který samozřejmě sekají. Někteří 
lidé si postavili kompostovací kontejner 
nebo si zřídili kompost, ale mnoho dalších 
vyváželo posečenou trávu, kam se dalo, 
a proto vznikalo mnoho černých skládek. 
Další stížnosti byly na zápach z komposté-
rů. Jelikož v naší obci je kompostárna, 
byl nápad na svoz biodpadu normálním 
logickým výsledkem,“ vysvětluje 
starosta Truksa.

Podle něj obec dlouho řešila, 
jaké vozidlo pro svoz použít. Na-
konec se rozhodla pro Multicar 
M26, který nepotřebuje řidiče 
s profesním průkazem, snadno se 
s ním manipuluje v těsných ulič-
kách obytných zón, nepotřebuje 
mnoho místa k parkování a hlav-
ně je zvedán pomocí řetězů, pro-
tože kontejnery zvedané pomocí 
háku ničí komunikace a válečky 
se v nezpevněném terénu boří.

Lidé mají zájem
V dokumentech Státního 

fondu životního prostředí ČR 
je uvedeno, že Multicar má 
hmotnost do 3,5 t a jeho součástí 
je šest kusů kontejnerů na biolo-
gicky rozložitelný odpad. Celé 
zařízení slouží ke svozu biood-
padu z rozsáhlého území a sveze-
ný bioodpad se 100% využívá 
na zakládání a hnojení městské 

zeleně. Dokumenty také uvádějí, 
že dílčími cíli podpořeného pro-
jektu byly zpřístupnění a zjed-
nodušení nakládání s bioodpady 
pro běžné občany, čímž se zvy-
šuje zapojení obyvatel do třídění 
odpadů dále využitelných.

Tato slova potvrzuje i starosta 
Truksa. Tvrdí, že svoz biood-
padu zaujal drtivou většinu 
občanů. V sezóně obec sváží 
bioodpad někdy až třikrát týdně. 
„Občané nás žádají o nová stanoviště 
kontejnerů. Byli jsme tak nuceni nad 
rámec dotace nakoupit další čtyři 
kontejnery a nyní náš Multicar objíždí 
devět stanovišť. V současné době máme 
víc stanovišť na bioodpad než na tříděné 
odpady,“ vysvětluje.

Problémy s multicarem
Ne všechno je v obci Jenišov 

v souvislosti s dotací z Operač-
ního programu Životní prostředí 
tak idylické. Problémy jsou 
s Multicarem. 

„Po osmi měsících provozu se nám 
na svozovém prostředku vyskytla 
závada motoru, všechny sací ventily 
se obtiskly na pístech,“ krčí rameny 
Truksa, podle kterého však zá-
vada na motoru ještě nebyla tou 
hlavní potíží.

„Dodavatel naší techniky je z Mora-
vy a obec Jenišov je v Karlovarském kra-
ji. Pokud by určujícím faktorem na výběr 
techniky v rámci žádání o dotaci nebyla 

cena, vybral bych firmu z okolí naší 
obce, což ovšem nešlo, takže komunikace 
s dodavatelem, firmou vzdálenou čtyři 
sta kilometrů, je sama o sobě na mrtvici, 
zvlášť když se společníci dodávající firmy 
ještě rozhádají,“ stěžuje si.

A to není jeho jediný postřeh 
k vybrané technice. Nepříjemným 
překvapením bylo, když se přišlo 
na to, že Multicar M26 je vyráběn 
v Německu, motor je z Itálie 
a nástavba z České republiky. 
„Po osobních zkušenostech jsem na motory 
z Itálie alergický, ale to by bylo na další 
článek,“ vysvětluje.

Chvála OPŽP
Starosta Truksa je vděčný, že 

jeho obec mohla čerpat finanční 
prostředky z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. „Nevím, 
jestli bychom to bez něj zvládli. Obec navíc 
postavila v rámci své druhé dotace sběrný 
dvůr,“ pochvaluje si.

Obě žádosti jí zpracovala 
odborná firma, čímž starosta 
vysvětluje, proč nemůže plně 
hodnotit celý proces adminis-
trace žádosti. Jediné, s čím má 
zkušenost, je následné odesílání 
různých kopií faktur a hlášení 
po získání dotace. „Měli jsme ob-
rovské štěstí, že v celém procesu se svozem 
biodpadu nedošlo k žádným personálním 
změnám na straně poskytovatele dotace, 
takže dokládání faktur a hodnocení běželo 
zcela perfektně,“ uzavírá. 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Na motory z Itálie jsem alergický
Příběh obce Jenišov se neliší 
od mnoha jiných obcí v těsné 
blízkosti velkých měst. 
Ještě před deseti lety čítala 
obec 70 domů, nyní jich má 
takřka tři stovky. Jenišov, 
který leží u Karlových Varů, 
tak začal řešit otázku, co 
s odpadem. 

Svozová technika pro Sběrný dvůr Jenišov
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
Příjemce: obec Jenišov
Místo realizace: Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Celkové náklady:  2 056 023 Kč
Celkové uznatelné náklady:  1 957 967 Kč
Celková výše podpory:  1 664 271 Kč 

Údaje Státního fondu život-
ního prostředí uvádějí: „Vedle 
směsného komunálního odpadu provádí 
prakticky všechny obce oddělený sběr a svoz 
plastu, papíru a skla. V současné době se 
intenzivně rozvíjí oddělený sběr nápojo-
vých kartonů a biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů. Oddělený sběr 
a následné využití všech výše zmiňovaných 
složek komunálních odpadů je jednou 
z priorit obce Rosice, a z toho důvodu 
byl předložen projekt, který je zaměřen 
na rozvinutí a dovybavení již zavedeného 
systému nakládání s vytříděnými složkami 
komunálních odpadů.“ 

A jak záležitost vidí starosta 
obce Rosice Luboš Netolický? 
„Svoz odpadů v naší obci dříve probíhal 
způsobem v ČR celkem rozšířeným. Třídě-
ny byly jenom plasty, směsné sklo a v malé 
míře i papír. Dvakrát ročně se uskutečnil 
svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Neustálé narůstání množství 
využitelných složek odpadu a jejich ne-
zodpovědně zbytečné ukládání na skládky 
komunálního odpadu nás přiměly ke snaze 

výrazně rozšířit systém odpadového hospo-
dářství obce,“ vysvětluje Netolický. 

Dotace z OPŽP
Žádost o dotaci na rozšíření 

systémů odpadového hospodářství 
obce si nechaly Rosice zpracovat 
u odborné firmy. Dle starosty 
Netolického to jemu i zastupitelům 
ušetřilo čas i nervy, i když práci od-
borné firmy musela obec zaplatit. 

Projekt spočíval v pořízení do-
pravní techniky – nosiče kontejnerů 
– zapřahané za traktor, který již 
obec vlastnila, v pořízení svozo-
vých nádob a kontejnerů a zařízení 
k úpravě bioodpadů ze zeleně čili 
štěpkovače. V rámci projektu byly 
nakoupeny i nádoby na plast, sklo 
bílé a barevné, papír, nápojové kar-
tony a nádoby na baterie. Také byly 
pořízeny velkoobjemové kontejnery 
ke svozu biologicky rozložitelných 
a nebezpečných odpadů.

A protože odborná firma byla 
se žádostí obce Rosice úspěšná, 
díky poskytnuté podpoře se obec, 
jak si pochvaluje starosta, stala 
jednou z nejlepších v regionu, co 
se týče třídění odpadů. 

„Dnes třídíme plast, sklo barevné 
a bílé, papír, nápojový karton a nebezpeč-
né baterie. Počet kontejnerů na tříděný 
a nebezpečný odpad stoupl téměř o 130 
procent. Z celkového množství 290,8 tuny 
odpadů třídíme více než 30 procent. K tomu 
ještě můžeme připočíst asi 25 tun biologicky 

rozložitelného odpadu, který ukládáme 
na kompostovací zařízení partnerského 
podniku ZD Rosice u Chrasti, a v neposled-
ní řadě také asi osm tun rozdrcených větví, 
které využíváme místo mulčovací kůry,“ 
pochvaluje si starosta Netolický.

Podle něj by však bylo chybou 
takzvaně usnout na vavřínech. Sta-
rosta potvrdil, že obec chce systém 
i nadále rozvíjet a zdokonalovat. 
V loňském roce proto zahájila 
provoz deponie stavebních odpa-
dů a stále víc se blížím ke zřízení 
vlastního sběrného dvoru. 

Úspěšný žadatel
Postoje místních občanů 

k systému svozu odpadu jsou 
ve vsi vesměs pozitivní. „Samozřejmě, 
že je i několik oponentů, kteří tvrdí, že je to 
zbytečné mrhání veřejnými prostředky,“ 
zlobí se Netolický, podle kterého 
však drtivá většina spoluobčanů je 
přesvědčena o vysoké důležitosti 
recyklace a omezení nevyužitých 
odpadů ukládaných na skládky. 

Projekt rozšíření svozu odpa-
du byl prvním projektem, který 
obec Rosice realizovala z podpory 
Operačního programu Životní 
prostředí. Nato obec získala 
podporu na zbudování obecní 
kanalizace, která je již dokončena, 
a poté podporu na protipovod-
ňová opatření. „Rovněž jsme podávali 
i žádost o poskytnutí podpory na zateplení 
základní školy,“ uzavírá Netolický.

Počet kontejnerů stoupl o 130 procent
Obec Rosice leží 
v Pardubickém kraji, 
v okrese Chrudim. Žije v ní 
více než 1 340 obyvatel. 
Díky podpoře z Operačního 
programu Životní prostředí 
má možnost třídit 
a recyklovat odpad.

Systém odděleného sběru a svozu odpadů v obci Rosice
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
Příjemce: obec Rosice
Místo realizace: Chrudim, Pardubický kraj

Celkové náklady:  1 699 631 Kč
Celkové uznatelné náklady:  1 670 683 Kč
Celková výše podpory:  1 420 081 Kč 

Z HISTORIE ObCE ROSICE
První historická zmínka o Rosicích pochází z období po roce 1131, 
kdy část Rosic zvaná Seslávky patřila k biskupství olomouckému. 
V průběhu století měli Rosice v držení vladykové Dětleb, Ješek zvaný 
Nepasek, Těšislav, Pechan, Ondřej, Lucek, Bonec, Dymitr a Jan 
ze Seslávek a Rosic. Později se na rosickém panství střídala řada 
držitelů jako Talackové, Berkové a Kinští. Původní náves se rozklá-
dala po obou březích potoka Žejbro a procházela jí stezka vedoucí 
z Chrudimi do Luže. Obec Rosice se nacházejí v převážně země-
dělské oblasti. Významným zaměstnavatelem v obci je Zemědělské 
družstvo Rosice, které kromě rostlinné a živočišné výroby provozuje 
vlastní jatka, pekárnu a pěstitelskou palírnu. V obci sídlí průmyslový 
podnik Východočeské plynárenské strojírny, a. s., a další firmy a pod-
nikatelé nabízející např. opravy vysokozdvižných vozíků, autooprav-
ny, kovovýrobu, chladírenský servis, malířské a truhlářské práce, 
kadeřnictví a další služby. V Rosicích jsou mateřská a základní škola, 
pošta, prodejny s potravinami, restaurace, sportovní areál s fotbalo-
vým hřištěm, tenisovými volejbalovými a nohejbalovými dvorci.

Z mODERNí HISTORIE ObCE JENIšOV
První zmínky o vsi pocházejí z doby kolem roku 1390. V roce 1975 byla 
obec administrativně přičleněna ke Karlovým Varům. V roce 1990 se 
občané v drtivé většině vyslovili pro odtržení Jenišova od Karlových 
Varů. Hned na to se uskutečnila generální oprava kapličky a bytových 
domů převzatých od Karlových Varů. V roce 1991 proběhly kompletní 
rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení. Následný rok byl zaveden 
vodovod. U paty loketské výsypky vznikly v roce 1995 dva nové rybníky. 
V témže roce obec odkoupila místní obchod od Jednoty Toužim za cenu 
1,45 mil. korun. V roce 1996 opravila obecní hospodu a márnici. V roce 
2000 zahájila I. etapu výstavby kanalizace a plynu. Vybudovány byly také 
dvě kruhové křižovatky a vyasfaltovány komunikace dotčené výstavbou 
kanalizace a plynového vedení. Na konci roku 2000 obec obdržela 
znak, prapor a pečeť. V obci se postupně od roku 2004 staví tři prodejní 
centra pro osobní automobily značek Mercedes, BMW a Suzuki. Je 
dokončena výstavba prodejny Globus, Makro, STK a koupelen SIKO. 
V roce 2007 byla dokončena výstavba chodníku podél silnice III/2226. 
Všechny veřejně přístupné prostory jsou v obci Jenišov bezbariérové.
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VÝZVY

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.

VÝZVY

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.2  Omezování emisí

V rámci výzvy bude možno podporovat projekty z podoblasti 
podpory 2.2b, tj. rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo in-
stalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení 
emisí nOX, SO2 a tuhých znečišťujících látek. 

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

Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011
U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) není 
při podání žádosti potřeba dokládat územní rozhodnutí (popř. 
územní souhlas) s nabytím právní moci. Toto bude nutno předlo-
žit až v dalších fázích administrace projektu. 
Žadatel je povinen předložit Žádost o vydání územního rozhod-
nutí, případně Žádost o územní souhlas, nejpozději před předá-
ním projektu ke schválení Řídicímu výboru OPŽP. 

Omezení v rámci výzvy
Tato výzva je určena pouze pro projekty čerpající státní podporu 
dle vyjádření Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) tzv. Režim 
podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

Výzva je určena výhradně pro projekty realizované v okresech 
Karviná, Ostrava město a Frýdek–Místek. 

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 2 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
a snižování rizika povodní

XXXVI. výzva Operačního programu Životní prostředí
pro Moravskoslezský kraj

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 

od 2. dubna do 31. května 2012.

Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty.

alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. 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.
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Může podporu v programu 2.2 
pro VOC čerpat i velký pod-
nik (myšleno v kategorii malý, 
střední)?

Podmínka čerpání podpory 
z OPŽP v rámci programu 2.2.c 
– Technická opatření na zdro-
jích vedoucích k odstranění či 
snížení emisí VOC do ovzduší 
– není omezena pouze na malé 
a střední podniky. Typy žadatelů 
jsou uvedeny v Implementačním 
dokumentu OPŽP. Podpora de 
minimis se od roku 2007 zvýšila ze 
100 000 na 200 000 eur. Veškeré in-
formace jsou k dispozici na www.
opzp.cz.

Město chce instalovat současně 
v jedné budově solární kolekto-
ry a kotel na plyn, tj. v v rámci 
podpory z os 3 a 2. Lze kombi-
novat nejenom oblasti podpory 
v rámci jedné osy, ale i v rámci 
více os? 

Pokud by bylo možné pod-
pořit instalaci plynového kotle 
(pouze při přechodu z uhlí, pří-
padně topných olejů), je v rámci 
PO 2 možné zahrnout i instalaci 
obnovitelného zdroje, jehož vý-
kon je menší než 50 % celkového 
instalovaného tepelného výkonu. 
U solárních kolektorů je splnění 
zřejmé, je proto možná společná 
podpora v PO 2.

Jaký je rozdíl mezi energetickým 
auditem a studií proveditelnosti, 
resp. 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).

Klient chce podat žádost v PO 2, 
pořizuje technologii pro spalování 
jimi produkovaných organických 
látek. Musí doložit energetický 
audit, nebo studii proveditelnosti 
(technologie se týká spalovacího 
zařízení, leč je otázkou, zda je to 
energetický projekt)?

U těchto projektů předpoklá-
dáme předkládání studie provedi-

telnosti, energetický audit by byl 
vyžadován asi pouze v případech, 
kdy by docházelo například sou-
časně k energetickému využívání 
odpadního tepla. Každopádně 
hlavní bude vždy studie prove-
ditelnosti, která musí posoudit 
vhodnou zvolenou technologii.

Je potřeba u projektů předkládat 
výpis z katastru nemovitostí (co 
v tomto případě znamená „rele-
vantní k projektu")?

Výpisem z KN se dokládá 
vlastnictví objektu, kde je reali-
zace opatření prováděna. Pokud 
by žadatel nebyl vlastníkem, 
ale nájemcem, dokládá nájemní 
smlouvu.

Ve spalovně s filtrační katalý-
zou, jejíž zařízení pro snižování 
emisí organických látek a tuhých 
znečišťujících látek se bude skládat 
především z termicko-oxidační jed-
notky, zeolitového kola a dalších 
součástí nezbytných pro bez-
chybný provoz, zaměstnává firma 
zhruba 250 zaměstnanců (celkový 
počet zaměstnanců v rámci Evropy 
je přibližně 1 100). Kolik by firma 
mohla získat dotace?

Pro snižování emisí těkavých 
organických látek lze čerpat 
podporu v rámci prioritní osy 
2, v podoblasti 2.2 – Technická 
opatření na zdrojích vedoucích 
k odstranění těkavých organických 
látek do ovzduší. Žadatelem bude 
podnikatelský, tj. soukromý sub-
jekt, bude se tedy jednat o veřejnou 
podporu. Lze poskytnout podpo-
ru týkající se projektů s veřejnou 
podporou v prioritní ose 2 např. 
dle de minimis, ve výši 200 000 eur 
po dobu 3 let. Dle principu adicio-
nality je požadována finanční účast 
příjemce podpory na spolufinan-
cování projektu, a to ve výši min. 
10 % z celkových nákladů projektu. 
Vzhledem k výši investiční nároč-
nosti bude poskytnuta podpora 
90 % ze způsobilých (uznatelných) 
nákladů, ale pouze do výše 200 000 
eur. V rámci dalších výzev po skon-
čení notifikace bude možné využít 
další možnosti čerpání veřejné 
podpory.

naše firma plánuje výstavbu a re-
konstrukci čistírny odpadních vod 
a kanalizace. na tento projekt by-
chom rádi žádali o dotaci z OPŽP 
v rámci podoblasti podpory 1.1.1. 
V současné době kompletujeme 
potřebné přílohy. Máme následují-
cí dotazy: Máme již vypracovanou 
cost-benefit analýzu na 50 let. Je to 
dostačující? Co se myslí dokladem 
způsobu zajištění investice? Kdo 

může vystavit odborný posudek 
v rámci přílohy pro prioritní osu 1? 

Finanční analýza: Na webových 
stránkách fondu je k dispozici mo-
del finanční analýzy. Model uvažuje 
s referenčním obdobím 30 let. Do-
klad o zajištění provozu investice: 
Dostačujícím dokladem je čestné 
prohlášení, jakým způsobem bude 
zajištěn provoz investice, ovšem 
prohlášení bude závazné. Odborný 
posudek: Zpracovává jej osoba ne-
závislá (nikoli zpracovatel projekto-
vé dokumentace, zástupce investora 
apod.), zpracovatel posudku musí 
být odborně způsobilý, např. musí 
být autorizovaným inženýrem pro 
projektování vodohospodářských 
staveb.

Jak jsou definovány aglomerace 
pro účely PO 1?

Definice pojmu aglomera-
ce: „Hranici aglomerace určují 
hranice současně zastavěných 
a zastavitelných území, v kte-
rých je odpadní voda z hlediska 
nákladů efektivně shromažditelná. 
Pokud jsou dvě nebo více těchto 
území tak blízko, že z hlediska 
nákladové efektivnosti je výhod-
nější 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 
musejí být 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, kde 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 
je dána Plánem rozvoje vodovo-
dů a kanalizací kraje (PRVK). 
Potvrzení o tom, zda řešená oblast 
je, nebo není součástí aglomerace 
nad 2 000 EO, potvrzují krajské 
úřady (referáty ŽP) ve stanovis-
cích k žádosti.

Projekty zlepšování vodohospo-
dářské infrastruktury (výstavba 

kanalizační sítě) dle opatření 
1.1.1 OPŽP jsou posuzovány jako 
projekty generující příjem? Jaký je 
postup pro stanovení výše dotace? 
Jaký má být postup při přípra-
vě projektu? Musí být nejprve 
zpracována finanční analýza? Jaká 
výše dotace se u těchto projektů 
očekává?

Povinnost zpracování finanční 
a ekonomické analýzy u projek-
tů generujících příjem vyplývá 
z nařízení EK č. 1083/2006, 
konkrétně článku 55 nařízení, 
přičemž finanční a ekonomická 
analýza není vyžadována u pro-
jektů posuzovaných dle pravidel 
veřejné podpory. U projektů 
do vodohospodářské infrastruk-
tury v rámci oblasti podpory 
1.1.1 a 1.2 se nepředpokládá 
režim veřejné podpory. Vlastní 
stanovení míry podpory je mírně 
odlišné od plánovacího období 
2000–2006, a to jak dle metodiky 
uplatňované u žádostí z Fondu 
soudržnosti, tak dle metodiky 
používané u projektů podporova-
ných v Operačním programu In-
frastruktura. Postup při stanovení 
výše podpory u projektů generují-
cích příjmy dále rozvádějí Pokyny 

k metodologii provádění analýzy 
nákladů a přínosů č. 8/2006 
(přístupné na stránkách MMR). 
Nařízení komise zároveň definu-
je způsobilé výdaje u projektů 
generujících příjmy jako diskon-
tované investiční náklady (DIC) 
po odečtení diskontovaných 
čistých příjmů (DNR) za konkrét-
ní referenční období. Podpora 
z FS bude poskytována do výše 
85 % z této „finanční mezery“. 
Pro projekty do vodohospodář-
ské infrastruktury jsou specifické 
modely k dispozici na webových 
stránkách fondu. Rovněž k těmto 
modelům budou k dispozici ma-
nuály, které použitím specifických 
modelů provázejí.

Je v rámci OPŽP, v ose 1.1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody, možné 
žádat o podporu na odstranění 
vysokého podílu železa v obecní 
studni (v rámci rekonstrukce 
zdroje pitné vody)? Obec do 2 000 
obyvatel leží v CHKO, určitě bude 
záviset i na původu vysokého 
podílu. Obec v současné době 
nebude stavět kanalizaci („výstav-
ba“ je ve fázi přípravy územního 
rozhodnutí). Uvažuje se o úpravě 

podmínky, že „souběžně bude rea-
lizována stavba kanalizace v rámci 
1.1.1“?

U aglomerací pod 2 000 EO 
(leží-li ve vymezeném chráněném 
území) je obecně během celého 
programového období možné 
žádat na stavbu vodovodu pouze 
tehdy, jedná-li se o komplexní ře-
šení lokality z hlediska zásobování 
pitnou vodou a odkanalizování, tu-
díž v rámci jedné společné žádosti: 
výstavba, rekonstrukce a intenzi-
fikace úpraven vody, zdrojů pitné 
vody, přivaděčů a rozvodných sítí 
pitné vody včetně souvisejících 
objektů sloužících veřejné potřebě 
v aglomeracích pod 2 000 obyva-
tel, které jsou zároveň umístěny 
v územích vyžadujících zvláštní 
ochranu (NP a CHKO včetně 
svých ochranných pásem, lokality 
soustavy Natura 2000) a v povodí 
vodního díla Nové Mlýny. Tato 
aktivita je podporována pouze 
jako součást komplexního řešení 
zásobování vodou a odvádění 
a čištění odpadních vod v těchto 
aglomeracích se související aktivi-
tou v podoblasti intervence 1.1.1.

Chci vypočítat uznatelné náklady 
ve finanční analýze k projektové 
dokumentaci, odbornému po-
sudku, finanční analýze, zpraco-
vání žádosti. Mám stavbu za 100 
milionů, z nich 7 % činí 7 milionů 
korun. Jak mám toto číslo přeroz-
dělit mezi položky, pokud jejich 
hodnota je 8 milionů? Dle jejich 
procentuálního podílu?

Rozdělení a výše položek 
na projektovou přípravu by měly 
odpovídat rozpočtu projektu. 
V případě, že tyto náklady převy-
šují uznatelné náklady, zadejte je 
do výše uznatelných nákladů, zby-
tek bude v neuznatelných nákla-
dech projektu. Postup zdůvodněte 
a popište ve zprávě o zpracování 
finanční analýzy.

Bude nutné zpracovávat analýzu 
rekonstrukce pro vodovod a kana-
lizaci? Jak podrobná bude muset 
být? Musí obsahovat kamerovou 
zkoušku? Bude případně stačit 
prohlášení provozovatele, resp. 
firmy, která bude kamerovou 
zkoušku provádět, že v někte-
rých místech není možné kameru 
umístit do potrubí, a proto bude 
provedena pouze na několika 
místech?

Mezi doklady, které jsou poža-
dovány jako přílohy k žádosti pro 
prioritní osu 1, podoblast podpory 
1.1.1, patří analýza zdůvodňující 
nutnost a rozsah rekonstrukce – 
v případě rekonstrukce kanalizace 

– a obsahující zejména: a) údaje 
o stáří části sítě, druhu použitého 
materiálu a způsobu uložení, b) 
údaje o počtu poruch a jejich 
významnosti, c) popis míry rizika 
a jeho důsledků v případě závažné 
havárie zkoumané části sítě, d) 
popis míry rizika ohrožení kvality 
pitné vody, resp. ohrožení životní-
ho prostředí nebo vliv na účinnost 
ČOV, e) vyhodnocení provozních 
nákladů před a po rekonstrukci 
části sítě, f) vyhodnocení stavu 
části sítě k celkovému průměrné-
mu stavu sítě, a to dle ukazatele 
změny objemu odpadních vod 
(vliv balastních vod nebo úniky 
odpadních vod do podloží), g) 
vyznačení rekonstruovaných sítí 
do výkresové dokumentace mapo-
vé části provozní dokumentace, 
včetně jejich popisu (viz zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacích pro veřejnou potřebu), 
h) předložení stručné charakte-
ristiky existujících koncepčních 
technických dokumentů, např. 
generel sítě, systematické měření 
průtoků, analýza stavu trubních 
materiálů, i) předložení stručné 
charakteristiky již realizovaných 
rekonstrukcí za posledních pět let 
před rokem zpracování žádosti 
o dotaci, zejména procento obnovy 
sítí v jednotlivých letech, j) soulad 
s plánem financování obnovy 
kanalizace (zpracovaným v sou-
ladu se zákonem č.274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu). To znamená, že 
pokud se žádost týká rekonstrukce 
kanalizace, je nutno zpracovat 
analýzu, která zdůvodní nutnost 
rekonstrukce, a to pro každou 
výzvu MŽP. Povinnost uvést 
v analýze kamerovou zkoušku není 
ve směrnici MŽP zakotvena.

Je vhodným žadatelem v opatření 
3.2 akciová společnost, která  
je 100% vlastněná městem  
( je jí městský dopravní podnik)? 
Společnost hodlá zateplit správní 
budovy. Bude případná dotace pro 
takovýto podnik vnímána jako ve-
řejná podpora? Má takový žadatel 
počítat s dotací ve výši 40 % (ma-
ximální míra veřejné podpory pro 
velké podniky), či ve výši 85 %?

V prioritní ose 3, opatření 
3.2.1 – Realizace úspor energie, 
může být žadatelem obchodní 
společnost vlastněná ze 100 % obcí. 
Nejedná se o veřejnou podporu. 
V tomto případě energetický audit 
spočítá, k jaké úspoře dojde reali-
zací akce oproti původnímu stavu. 
Z celkových nákladů se pak odečte 
tato úspora za dobu 5 let a teprve 
za zbylé částky se vypočítá výše 

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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Přehled schválených projektů v prioritní ose 5 – Omezování 
průmyslového znečištění a environmentálních rizik (k 16. 3. 2012)

ENVIDATA

kraj/okres  
realizace

počet  
projektů

celkové  
náklady (Kč)

podpora  
ERDF (Kč)

podpora  
SFŽP ČR (Kč)

celková výše  
podpory (Kč)

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

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

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

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

Jihomoravský kraj 9 60 668 779 31 752 528 4 624 760 36 377 288

Blansko 2 11 626 543 7 555 528 1 333 329 8 888 857

Brno-město 3 17 600 429 11 277 932 1 011 596 12 289 528

Brno-venkov 2 13 228 520 7 937 028 1 400 652 9 337 680

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

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

Karlovarský kraj 3 26 749 311 16 156 107 2 851 078 19 007 185

Karlovy Vary 2 19 842 940 11 860 071 2 092 954 13 953 026

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

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

Liberec 1 1 280 417 673 672 118 883 792 555

Moravskoslezský  kraj 6 103 947 835 52 463 038 4 273 544 56 736 582

Frýdek-Místek 1 40 396 369 10 497 500 1 852 500 12 350 000

Karviná 1 1 267 410 712 103 125 665 837 768

Ostrava-město 4 62 284 056 41 253 435 2 295 379 43 548 814

Olomoucký kraj 5 64 413 040 38 118 101 5 999 894 44 117 995

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

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

Šumperk 2 26 615 926 14 595 775 2 575 725 17 171 500

Pardubický kraj 9 153 362 774 65 532 786 11 564 610 77 097 395

Pardubice 9 153 362 774 65 532 786 11 564 610 77 097 395

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

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

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

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

Středočeský kraj 12 187 387 687 81 899 565 14 452 865 96 352 430

Beroun 1 6 078 000 3 874 725 683 775 4 558 500

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

Mělník 4 32 779 200 21 629 250 3 816 927 25 446 176

Praha-východ 1 3 219 480 2 052 419 362 192 2 414 610

Příbram 3 50 930 383 24 104 639 4 253 760 28 358 398

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

Litoměřice 1 1 392 946 841 160 148 440 989 600

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

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

Vysočina 3 26 795 866 16 383 304 2 702 171 19 085 476

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

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

Žďár nad Sázavou 1 6 892 666 4 252 529 750 446 5 002 976

Celkem 59 1 522 787 295 705 538 053 95 451 219 800 989 273

ENVIPORADNA

dotace ve výši 90 %. Je to trochu 
dvojsečné: Čím je vyšší úspora 
energií, tím je lepší hodnocení  
projektu, ale zároveň se snižuje 
základ pro výpočet dotace. Pro  
I. výzvu byl definován nízkoener-
getický standard splněním pod-
mínky měrné potřeby na vytápění 
do 50 kWh/m2 (roční potřeba tep-
la), případně splněním podmínky, 
že průměrný součinitel prostupu 
tepla splňuje doporučené hodnoty 
[ČSN 73 0540-2 (Tabulka 9)].

Může se stát předmětem podpo-
ry v rámci oblasti 4.1 rekultivace 
nepovolené skládky, která neleží 
v ZCHÚ? Pokud ne, mohla by 
spadat do oblasti 4.2 v případě, že 
by bylo prokázáno, že neexistuje 
původce znečištění? Čili čím bude 
dokladována vážnost kontaminace 
lokalit?

Pro rekultivaci staré skládky 
(v rámci 4.1) platí: Je splněno 
kritérium přijatelnosti o uzavření 
skládky do r. 1991 (příp. r. 1996 
na základě zvláštních podmínek). 
Toto se dokládá relevantním 
dokumentem, nebo čestným pro-
hlášením. V čestném prohlášení se 

uvádí: a) že skládka byla uzavřena 
před r. 1991, b) že bylo podniknuto 
místní šetření, přičemž nebyl zjištěn 
znečišťovatel – původce skládky, 
nebo tento neexistuje, ani neexis-
tuje jeho právní nástupce, nebo 
skládka vznikla čistě jako skládka 
KO. Je zpracována analýza rizika 
dle metodického pokynu MŽP č. 
12/2006, z níž plyne, že skládka ne-
představuje vážné riziko pro zdraví 
člověka. Pro odstranění nepovolené 
skládky (v rámci 4.1) platí: Musí 
ležet v UCHU. Je předloženo čest-
né prohlášení, že žadatel podnikl 
místní šetření, přičemž nebyl zjištěn 
znečišťovatel – původce skládky, 
nebo tento neexistuje, ani neexistu-
je jeho právní nástupce, nebo sklád-
ka vznikla čistě jako skládka KO.  
Je předloženo rovněž stanovisko 
obce s rozšířenou působností v tom-
též smyslu. Pro projekt v oblasti 4.2 
platí: Je zpracována analýza rizika 
dle metodického pokynu MŽP  
č. 12/2006, z níž plyne, že skládka 
představuje vážné riziko pro zdraví 
člověka. Je vydáno závazné stano-
visko MŽP s potvrzením, že se jed-
ná o vážnou kontaminaci, a tudíž 
o projekt spadající do oblasti 4.2. 

Závazné stanovisko MŽP potvrdí 
(na základě předložených doku-
mentů), že znečišťovatel neexistuje, 
ani neexistuje jeho právní nástupce 
(viz ID, kap. 3.4.1).

Co je chápáno pod pojmem „níz-
koenergetický“ standard“ a který 
stupeň musí projekt splňovat?

Pojem „nízkoenergetický 
standard“ je upřesněn na stránkách 
www.opzp.cz. Pro I. výzvu byl de-
finován nízkoenergetický standard 
splněním podmínky, že průměrný 
součinitel prostupu tepla splňuje 
doporučené hodnoty dle ČSN 
73 0540-2 (Tabulka 9). V případě 
zlepšování tepelně-technických 
parametrů obalových konstrukcí 
budovy je v III. výzvě podmínkou, 
aby hodnoty součinitele prostu-
pu tepla jednotlivých konstrukcí 
objektu, na něž je žádána podpora, 
po realizaci splňovaly minimálně 
doporučenou hodnotu součinitele 
prostupu tepla UN uvedenou 
v odst. 5.2 – Součinitel prostupu 
tepla normy ČSN 730540-2 (znění 
duben 2007) – a současně budova 
splňovala minimálně požadovanou 
hodnotu průměrného součinitele 
prostupu tepla obálkou budovy 
Uem.N.rq uvedenou v odst. 9.1 
normy ČSN 730540-2 (znění duben 
2007), nebo musejí být parametry 
voleny tak, aby obálka budovy 
splňovala minimálně doporučenou 
hodnotu průměrného součinitele 
prostupu tepla obálkou budovy 
Uem.N.rc uvedenou v odst. 9.1 téže 
technické normy. Tento požada-
vek se netýká budov určených 
převážně pro skladování nebo pro 
výrobu včetně samostatně stojících 
kotelen. U projektů podoblasti 
3.2.2, kde budou realizovány 
úspory energie využitím odpadního 
tepla pro vytápění, je podmínkou, 
aby budova po realizaci projektu 
splňovala požadavky platné normy 
na energetickou náročnost budov. 
Tato podmínka bude dodržena 
v případě, že budova splňuje 
minimálně požadovanou hodnotu 
průměrného součinitele prostupu 
tepla obálkou budovy Uem.N.rq 
uvedenou v odst. 9.1 normy ČSN 
730540-2.

Město by rádo podalo žádost 
o dotaci ze SF na zateplení škol-
ní jídelny, která je příspěvkovou 
organizací města. Školní jídelna 
má však z titulu své činnosti určité 
malé výnosy, a nejsme si proto 
zcela jisti, zda se město může o do-
taci ucházet? Objekt, v kterém se 
školní jídelna nachází, tvoří kromě 
kuchyně (přízemí) a samotné jídel-
ny (1. patro) i několik tříd a sbo-

rovna (2. patro) patřící k ZŠ, která 
je taktéž příspěvkovou organizací 
města. Domnívám se, že zatep-
lení by se nejvíce projevilo právě 
v nejvyšší části objektu. Můžete 
mi prosím sdělit názor k danému 
problému? Může mít i vliv to, že 
„jídelna“ má své malé příjmy. Je 
asi otázkou, jak na tyto příjmy 
pohlížet, zda by došlo popřípadě 
ke krácení dotace.

Na realizaci úspor ve zmí-
něném objektu můžete žádat 
v oblasti podpory 3.2. Žadatelem 
by měl být majitel celého objektu 
čili město. Vzhledem k tomu, že 
příjmy z jídelny (případně jiného 
prostoru) budou pravděpodobně 
neměnné před a po realizaci pro-
jektu, nebudou mít ani vliv na výši 
dotace. Výše podpory bude tedy 
stanovena jako podíl 90 % ze způ-
sobilých nákladů. Od způsobilých 
nákladů je však v tomto případě 
nutné odečíst úsporu provozních 
nákladů vygenerovaných projek-
tem (zateplením) za dobu 5 let.

Ekonomická situace kláštera je 
zajištěná prostřednictvím mateř-
ského kláštera v zahraničí. Klášter 
žádá o dotaci. Má na ni nárok?

Veřejnoprávním subjektem 
se podle přílohy č. 4 směrnice 
MŽP č. 5/2008 rozumí jakýkoliv 
subjekt, tedy i klášter, který je 
založený nebo zřízený za zvlášt-
ním účelem uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá prů-
myslovou nebo obchodní povahu, 
je financován převážně státem, 
regionálními nebo místními orgá-
ny nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty, nebo je těmito orgány 
řízen, nebo je v jeho správním, 
řídicím nebo dozorčím orgánu 
více než polovina členů jmeno-
vaná státem, regionálními nebo 
místními orgány. Splněny musejí 
být obě podmínky. První pod-
mínka je splněna, klášter je určen 
k uspokojování potřeb obecného 
zájmu a nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu. Co se týče 
druhé podmínky, bude třeba vy-
hodnotit, zda je splněna alespoň 
některá z dílčích podmínek. Není 
zcela jasné, zda je, či není některá 
dílčí podmínka splněna. Tento 
případ je však třeba řešit i z hledis-
ka Implementačního dokumentu 
Operačního programu Životní 
prostředí. V tomto ohledu je situa-
ce horší, neboť ve výčtu subjektů, 
které budou v rámci prioritní osy 
3 přijatelnými příjemci podpory, 
jsou uvedeny pouze církve a nábo-
ženské společnosti, nikoliv další 
právnické osoby působící podle 
církevního zákona.
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Cílem projektu bylo zvýšit využívání 
obnovitelných zdrojů energie instala-
cí solárních kolektorů pro decentrali-
zovaný ohřev TUV včetně provedení 
nezbytných stavebních a instalačních 
prací. Z důvodu snížení produkce 
škodlivin (CO2) a snížení provozních 
nákladů byla zvolena varianta přede-
hřevu teplé vody pomocí kolektorů  
a akumulačních zásobníků.

Prioritní osa 3 / oblast podpory 3.1 –  
Výstavba nových zařízení a rekon-
strukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE pro výrobu 

tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Příjemce podpory: Nemocnice Blansko
Ukončení projektu: 7. 9. 2010

Celková výše podpory:  4 476 436 Kč
Podpora FS:  4 227 746 Kč
Dotace SFŽP ČR:  248 690 Kč

Solární ohřev TUV nemocnice Blansko

Obsahem projektu bylo zateplení 
souboru objektů, které tvoří areál 
základní školy v Bystřanech. Projekt 
se týkal vlastní budovy základní školy, 
budov tělocvičny a budovy školní 
jídelny a družiny. Areál byl postaven 
v roce 1959.

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

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Teplice
Příjemce podpory: obec Bystřany
Ukončení projektu: 30. 11. 2010

Celková výše podpory:  6 946 609 Kč
Podpora FS:  6 560 686 Kč
Dotace SFŽP ČR:  385 923 Kč

Úsporná energetická opatření v ZŠ Bystřany

Projekt byl zaměřen na snížení ener-
getické náročnosti budovy. Zahrno-
val nové technické řešení sanací be-
tonových dílců obvodové konstrukce 
objektu včetně statického zajištění, 
kontaktního zateplení objektu, vý-
měny určených oken a rekonstrukce 
prosklené schodišťové stěny.

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

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Příjemce podpory: Univerzita Par-
dubice
Ukončení projektu: 29. 10. 2010

Celková výše podpory:  6 045 429 Kč
Podpora FS:  5 709 572 Kč
Dotace SFŽP ČR:  335 857 Kč

Rekonstrukce obvodového pláště a střešní konstrukce 
budovy vysokoškolských kolejí v Pardubicích 

Využití solární energie na krytém bazénu v Přerově

Projekt umožnil instalaci plochých 
solárních panelů na střechu a boční 
zdi objektu plovárny v Přerově. Nová 
technologie zajišťuje ohřev vody 
v objektu.

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

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Přerov
Příjemce podpory: Teplo Přerov, a. s.
Ukončení projektu: 28. 6. 2010

Celková výše podpory:  1 828 296 Kč
Podpora FS:  1 726 724 Kč
Dotace SFŽP ČR:  101 572 Kč

Obsahem projektu bylo provedení 
kompletního zateplení objektu budo-
vy obecního úřadu. Stavební úpravy 
se týkaly zateplení pláště budovy  
a výměny původních oken. 

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

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Vsetín
Příjemce podpory: obec Horní Bečva
Ukončení projektu: 27. 9. 2010

Celková výše podpory:  1 466 135 Kč
Podpora FS:  1384 683 Kč
Dotace SFŽP ČR:  81 452 Kč

Projekt energetické úspory budovy Obecního úřadu 
Horní Bečva

Projekt umožnil zateplení budovy  
a výměnu oken. Po jeho realizaci do-
šlo k snížení tepelné ztráty budovy, 
snížení produkce skleníkových plynů 
a CO2 a zlepšení energeticko-ekono-
mické hospodaření subjektu.

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

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kutná Hora
Příjemce podpory: městys Kácov
Ukončení projektu: 31. 10. 2010

Celková výše podpory:  2 663 168 Kč
Podpora FS:  2 515 214 Kč
Dotace SFŽP ČR:  147 954 Kč

Energeticky úsporná opatření ZŠ Kácov

Cílem projektu bylo instalovat foto-
voltaické panely o celkovém elektric-
kém výkonu 188,8 kWp na střechách 
vybraných objektů. Vyrobená elek-
trická energie bude dodávána do sítě 
E.ON.

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

Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Příjemce podpory: Ekobioenergo, o. s.
Ukončení projektu: 30. 6. 2010

Celková výše podpory:  4 449 325 Kč
Podpora FS:  3 781 926 Kč
Dotace SFŽP: ČR  667 399 Kč

Instalace fotovoltaických panelů na střechách objektů 
06 a 07 v Borovině, části Třebíče

Cílem projektu byla výměna stávající-
ho uhelného zdroje za tepelná čerpa-
dla typu země–voda. Důvodem pro 
jeho realizaci pak byla snaha  
o snížení emisí CO2 a tuhých částic 
emitovaných v centru obce.

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

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Příjemce podpory: obec Studenec
Ukončení projektu: 3. 9. 2010

Celková výše podpory:  6 118 160 Kč
Podpora FS:  5 778 262 Kč
Dotace SFŽP ČR:  339 898 Kč

Instalace TČ v budově ZŠ a MŠ ve Studenci
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Container City ukazuje, jak využít vysloužilé kontejnery
Současný život na naší 
planetě charakterizují 
přelidněnost, migrace 
a mobilita. Vnímání 
zaběhlých standardů se 
mění. a s nimi i představy, 
jak má vypadat dům. 
Trendy jsou jasné: recyklace 
a hledání nových způsobů 
využití tradičních materiálů 
a objektů. Když architektura, 
tak zelená. Londýnské 
Container City, postavené 
z přepravních kontejnerů, 
do toho perfektně zapadá.

Přepravní kontejnery navrhl 
a zkonstruoval Američan Mal-
colm McLean a díky nim lodní 
přeprava zažila v padesátých 
letech revoluci. Každý rok křižuje 
hladinu světových oceánů sto 
milionů naplněných kontejnerů 
na více než pěti tisících přeprav-
ních lodí. Odhaduje se, že deva-
desát procent výrobků z celého 
světa se přepraví v kontejnerech. 

Průměrná životnost kontej-
nerů za původním účelem coby 
úložišť zboží se pohybuje mezi 
dvěma až třemi roky, pak se ob-
vykle nahrazují novými. Problém 
však nastává s uskladněním těch 
vyřazených. A právě to inspiro-
valo architekty Nicolase Laceyho 
a Buro Happolda z londýnského 
ateliéru Urban Space Manage-
ment k vybudování prvního kon-
tejnerového městečka v Trinity 
Buoy Wharf, v areálu lodních 
doků ve východní části anglické 
metropole. 

Container City I
„Naším úmyslem bylo dokázat, že 

je možné vybudovat nízkonákladové 
a k životnímu prostředí šetrné bydlení tím, 
že až z 80 procent sestává z recyklovaného 
materiálu,“ vyznávají se jeho tvůrci. 

Container City I vzniklo v roce 
2001 a jeho stavba trvala méně 
než půl roku. Původně jej tvořilo 
dvanáct ateliérů či kanceláří ze 
čtyř řad přepravních kontejnerů 
ve třech různých úrovních. Poz-
ději bylo pro velký zájem dodáno 

ještě čtvrté patro s bytovými 
jednotkami. Container City hraje 
všemi odstíny barev oceli vydané 
napospas větru, vodě a působení 
rzi. Kromě toho zachovává vlastní 
estetiku kontejnerů a je oslavou 
jejich původního využití. 

O rok později, ve druhé fázi 
toho samého projektu, vzniklo 
Container City II, které je na roz-
díl od první stavby charakteristic-
ké moderními tvary a křiklavými 
červenými, bílými a žlutými bar-
vami. S původním objektem jej 
spojují propojovací mostky, má 

nový výtah a celé je bezbariérové. 
Nabízí dalších 22 ateliérových 
bytů na pěti poschodích. 

Ve zkoušených Docklands
To, že kontejnerové městečko 

vzniklo právě v oblasti londýn-
ských Docklands, je vpravdě 
příznačné. Docklands jsou vzpo-
mínkou na neobyčejně bohatou 
a hrdou námořní historii Londýna. 
Bývaly součástí londýnského 
přístavu, Port of London, který 
byl svého času největším světovým 
přístavem. Centrum veškerého 
importu a exportu představoval až 
do příchodu přepravních kontejne-
rů a obřích lodí, které je přepravu-
jí. Tvar a hloubka řeky předzname-
naly, že obrovské námořní lodě již 
do londýnského přístavu nemohly 
vjíždět. A tak je více než symbo-
lické, že právě Docklands jsou 
nyní domovem kontejnerových 
městeček Container City I a II. 
Jako těžce průmyslová oblast 
byly Docklands, v nichž se často 
odehrávají novely Charlese Dic-
kense a působivě je popsal i Joseph 
Conrad, za druhé světové války 
rozsáhle bombardovány. Dlou-
ho po ní byly jako průmyslová 
skládka opuštěné, ale každý jejich 
metr čtvereční doslova vybízel 
k nápadům na jejich znovuoživení. 
Díky architektům z Urban Space 
Management dnes, stále se všudy-
přítomnými jeřáby, působí jako 
místo, které jakoby vystupovalo 
z minulosti i budoucnosti zároveň. 

Flexibilita bydlení
Na originálních stavbách 

kontejnerového městečka jsou pře-
kvapivé zejména jejich flexibilita 
a objem. „Kontejneroví“ architekti 
vymysleli způsob, jakým spojovat 
a zaměňovat různé části kontej-
neru, a tak namísto použití celé 
jednotky využívají jednotlivé kom-
ponenty a části, z nichž svobodně 
a kreativně sestavili pohodlná, 
moderní a ekologická obydlí. 
Vynalézavým porušení přístupu 
„jeden kontejner, jeden pokoj“ 
vytvořili 37 obyvatelných jednotek 
z 50 recyklovaných kontejnerů. 
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To umožnilo velkou rozmanitost 
interiérů a různé stupně jejich 
propojení. Výsledkem jsou obydlí 
s posuvnými okny a přesahujícími 
balkony, byty, o nichž by někomu 
jen stěží přišlo na mysl, že v nich 
kdysi putovaly náklady přes 
moře. Jedním z nejvýraznějších 
designových prvků v Container 
City jsou kulatá kajutní okénka, 
která vytvářejí tvarový kontrast, 
tlumí jinak přísné úhly interié-
ru, a světlo, které jimi prochází, 
jakoby otevíralo vnitřní prostor 
bývalého kontejneru. Kontejnery 
jsou uvnitř překvapivě prostorné, 
člověk si v nich vůbec nepřipadá 
jako v krabici. Rozhodně skýtají 
velice příjemné místo k životu.

Snadná manipulace
V dnešní době, kdy se osobní 

prostor stává luxusem, nikoli 
samozřejmostí, se zamýšlíme, 
kolik jej k bydlení doopravdy 
potřebujeme a jaký dopad má to, 
kde a jak bydlíme na prostředí, 
v kterém žijeme. A tak se ekologic-
ké bydlení a úspornost pomalu, ale 
jistě stávají normou. Koho poprvé 
napadlo využít přepravní kontejne-
ry k něčemu jinému než k přepravě 
zboží, se již zřejmě nedopátráme. 
Skutečností však je, že se stávají 
stále oblíbenějším druhem bydlení. 
Obydlí z kontejnerů jsou rych-
le postavena, jsou ekologická, 

ekonomická a překvapivě flexibilní 
alternativou tradičních domů, 
neboť poskytují moderní bydlení 
libovolné velikosti – od samo-
statného přes rodinné až po ko-
munitní. V posledních letech si 
je oblíbily především nejrůznější 
„zelené“ skupiny a velmi vyhovují 
environmentalistům. Kontejnery 
mohou být jednoduše upraveny 
a předělány, ekoarchitekti se proto 

chopili příležitosti. Vytvářejí plány 
na nové typy ekodomovů, které 
ve většině případů vyžadují určitý 
počet přepravních kontejnerů, kte-
ré se poskládají dohromady – a vý-
sledkem je zamýšlená stavba. Ta-
kovým způsobem byly vytvořeny 
některé skutečně působivé domy, 
neboť právě stavební využitelnost 
a jednotnost kontejnerů umož-
ňuje velkou flexibilitu v utváření 
konečné podoby stavby. A kdyby 
o ně náhodou nebyl zájem, dají se 
stejně jednoduše demontovat. Je 
to bezpochyby nejchytřejší cesta 
k využití přepravních kontejnerů 
a skvělý způsob, jak znovu použít 
něco, co by jinak zůstalo nevyužito 
a stalo se odpadem.

Je jich dost
Přepravní kontejnery vyu-

žívané jako stavební jednotky 
pro nový způsob ekologického 
bydlení mají několik výhod. 
Tou největší je jejich absolutní 
dostatek – přístavy jsou jimi do-
slova přeplněny – a také rychlost, 
s jakou mohou být pro potenciál-
ní zájemce připraveny. Většinou 
k tomu stačí jeden jediný den. 
A v neposlední řadě je výhodou 
i příjemně nízká pořizovací cena. 
Kontejnery jsou vyrobeny z vlnité 
oceli a jsou opatřeny ochranným 
nátěrem. Podlahy tvoří kvalitní 
námořní překližka o tloušťce 
téměř čtyř centimetrů, dveře jsou 
z oceli a uzamykatelné, spáry jsou 
voděodolné. Krabicová konstruk-
ce kontejnerů umožňuje snadné 
nástavby či případné rozšíření 
stavby do stran. Na místě nejsou 
ani obavy z nadměrného tepla. 
Hlavní odvětrávání je umístěno 
na střeše a společně s větracími 
průduchy ve stěně zajišťuje prou-

dění čerstvého vzduchu. Domy 
z kontejnerů lze navíc vzhledově 
přizpůsobit místu, kde budou 
použity. Jsou ekologické tím, 
že na jejich stavbu se používají 
kontejnery skladované v přísta-
vech na konci své životnosti. 
Místo aby byly odpadem, stanou 
se základem pro dům, který má 
po úpravách životnost kolem 100 
let a na jehož stavbu se nepouží-

vají cihly ani jiný stavební materi-
ál náročný na energii při výrobě.

V Rychnově i Vsetíně
Obliba kontejnerových pří-

bytků a přístřešků proto ve světě 
roste. Londýnské Docklands 
nejsou zdaleka jediné, které se 
mohou pochlubit kontejnerovými 
stavbami. Stavějí se z nich uby-
tovny, rodinné domky, benzinky 
i pečovatelské domy. V nizozem-
ském Keetwonenu z nich postavili 
studentské koleje a ve stavbě z re-
cyklovaných kontejnerů putuje 
i Nomadic Museum, navržené 
japonským architektem Shigeru 
Banem, v němž stálá výstava „Po-
pel a sníh“ kanadského fotografa 
Gregoryho Gilberta putuje po ce-
lém světě ve sto padesáti dvou 
přepravních kontejnerech, uspořá-
daných za sebou. Stavby z kontej-
nerů nabízí i australská společnost 
The Royal Wolf a z kontejnerů 
staví levné domy pro seniory 
i extravagantní Francouzka 
Blanche Geilerová. I v Česku se 
objevují první vlaštovky kontejne-
rových staveb. Nepříliš kladnou 
popularitu kontejnerům přineslo 
vsetínské kontejnerové „sídliš-
tě“ pro romské obyvatele, ale 
třeba v Rychnově na Jablonecku 
z nich postavili tolik potřebnou 
obecní školku. Že jsou kontejnery 
v módě, dokazuje i střešní ná-
stavba v Praze-Bubenči, při které 
architekti sice nepoužili přímo 
kontejnery, ale samotná konstruk-
ce na ně odkazuje. Dva kontejne-
ry používají dokonce i čeští vědci 
na své základně na Špicberkách, 
což je dostatečným důkazem 
toho, že jejich dokonalá tepelná 
izolace si nezadá s jakoukoli 
jinou stavbou.

Docklands jsou vzpomínkou na neobyčejně 
bohatou a hrdou námořní historii Londýna. Bývaly 
součástí londýnského přístavu, Port of London, 
který byl svého času největším světovým přístavem. 

I v Česku se objevují první vlaštovky 
kontejnerových staveb. nepříliš kladnou 
popularitu kontejnerům přineslo vsetínské 
kontejnerové „sídliště“ pro romské obyvatele, ale 
třeba v Rychnově na Jablonecku z nich postavili 
tolik potřebnou obecní školku.
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Kompostovací toaleta je 
suchý záchod, v kterém dochází 
k aerobním procesům, které 
lidský odpad zpracovávají kom-
postováním či řízeným aerobním 
rozkladem bez použití vody 
anebo za použití jejího jen velmi 
malého množství. Kompostovací 
toalety tak mohou být použity 
jako alternativa ke splachova-
cím záchodům všude tam, kde 
není vyhovující zdroj vody nebo 
dostupné zařízení k nakládání 
s lidským odpadem.

Proč nesplachovat?
O plýtvavosti běžných 

splachovacích záchodů dnes 
málokdo nepochybuje. Spo-
třeba vody při splachování větši-
nou mnohonásobně převyšuje 
množství vody užité v domác-
nostech k pití a vaření. Odhadu-
je se totiž, že například typická 
čtyřčlenná rodina spláchne 
do záchodu 100 000 litrů vody 
ročně. K tomu se všichni její čle-
nové samozřejmě ještě sprchují, 
koupou, perou, myjí nádobí 
a podobně. Velká většina takto 
používané vody je voda pitná. 
Splachování do záchodu je 
tedy z ekologického pohledu 
neefektivní, velmi drahý a k pří-
rodnímu prostředí nešetrný 
způsob, jak naložit s vlastním 
biologickým odpadem. Přemíra 
živin, které se po splachování 
rozpouštějí ve vodě, způsobuje 
bujení řas a sinic, což je tvrdou 
ranou pro vodní ekosystém, 
v kterém spláchnutá voda dříve 
či později skončí. Ani výkonné 
moderní čističky tento problém 
úplně neřeší, vodu totiž oprav-
du dokonale vyčistit prostě ne-
umějí. Navíc problém se netýká 
jen vypouštěných fekálií, ale 
i moči, bohaté na hormonální 
antikoncepci a léky. 

Výborné hnojivo
Lidský trus je výborným hno-

jivem sám o sobě, neboť obsahuje 
ideální poměry dusíku, fosforu 
a draslíku. Navrátit jej zpátky 
do půdy v podobě humusu se tak 
jeví jako nejlepší a k životnímu 
prostředí nejšetrnější řešení. A to 
je právě to, co kompostovací 
toalety umožňují.

Kompostovací toalety mohou 
být jednokomorové nebo dvou-
komorové. V případě jednokomo-
rové toalety je komora naplněna 
a v pravidelných intervalech 
rotuje tak dlouho, dokud nedojde 
k dokonalému zkompostování. 
V průběhu kompostování se lid-
ský odpad vlivem ztráty tekutin 
zmenší o 90 %, což spolehlivě řeší 
problém s přeplněním a přeteče-
ním komory. U dvoukomorových 
modelů se obě komory naplňují 
odděleně. Používá se nejdříve 
jedna komora, když je naplněna, 
uzavře se a její obsah se nechá 
v klidu zkompostovat, zatímco 
se používá druhá komora. Každá 
komora má dva otvory – jeden 
nahoře pro naplňování a dru-
hý dole pro odběr výsledného 
humusu, což je vlastně uzrálý 
kompost. Jeden člověk jej může 
za rok vyprodukovat kolem 36 
kilogramů. Humus nijak nepách-
ne a je k okamžitému použití 

při ekologickém zahradničení. 
Jakmile je komora vyprázdněna, 
můžeme ji začít znovu naplňovat.

Proces s odpadem
Správně vybudovaná kom-

postovací toaleta nepáchne 
a je velice čistá a hygienická. 
Nejtěžší na jejím přijmutí je 
nejspíš zvyknout si na to, že 

„to“ prostě uděláme a necháme 
„to“ tam. V řádně fungující 
kompostovací toaletě, ať už má 
jakoukoli podobu, se odehrává 
úplně stejný proces, jaký se ode-
hrává v běžném kompostu, kam 
vyhazujeme kuchyňské zbytky. 
Aerobní bakterie jej rozkládají 
za pomoci vzduchu, tepla a času. 
Aerobní rozklad je tudíž tepelný 
rozklad, při kterém bakterie, 
bující při teplotách 40–60˚ C, 
rozloží odpad na jeho prvočásti-
ce a některé z nich během tohoto 
procesu zkonzumují, což zmenší 
jeho celkový objem a eliminuje 
možné patogeny. Součástí někte-
rých vyráběných kompostova-
cích toalet je síto ve spodní části 
kompostovací nádrže, které od-
děluje tekutiny od pevné hmoty. 
To umožňuje kontrolu nad stup-
něm vlhkosti, ve kterém aerobní 
proces probíhá. Když se totiž 
odehrává v přílišném suchu, 
hmota se rozkládá pomalu, ane-

Jsme už poměrně uvědomělí 
a pro to, aby naše domovy 
byly co nejekologičtější 
a náš způsob života co 
nejšetrnější k životnímu 
prostředí, jsme ochotni 
udělat opravdu hodně. 
V tomto ohledu jsou novým 
trendem kompostovací 
toalety.

Jak naložit s odpadem

TECHNOLOGIE

bo vůbec, zatímco v přílišném 
vlhku bují v odpadu anaerobní 
bakterie a tím vzniká nežádoucí 
zápach, který právem zapříči-
nil nedobrou pověst známých 
„kadibudek“. Oddělené teku-
tiny pak mohou být odváděny 
do systémů pracujících s takzva-
nou černou vodou, nebo mohou 
být využity k dalším účelům. 
Některé toalety disponují 
oddělovačem moči, z dalších je 
moč odváděna do samostatného 
systému. Jiné toalety využívají 
solárního tepla a jejich fungo-
vání je závislé na postupném 
vysušování odpadu. 

K zabezpečení dostatečné 
ekologické bezpečnosti takových 
toalet slouží systémy, které teku-
tin oddělených z vyprodukova-
ného lidského odpadu využívají 
k hnojení pozemku, jenž s to-
aletou bezprostředně sousedí. 
Dalším nezbytným faktorem pro 
úspěšný průběh mikrobiálního 
rozkladu je kyslík. U některých 
toalet je proto nutné jejich obsah 
pravidelně manuálně provzduš-
nit – buď otáčením bubnu uvnitř 
toaletní nádrže, nebo načechrá-
ním obsahu „toaletním rýčem“. 

Různí se jak způsoby, jakými se 
z toalety vyjímá výsledný pro-
dukt, tak typy nádrží v závislosti 
na četnosti používání toalety. 
Frekvence vyprazdňování toalet-
ní nádrže přímo závisí na rych-
losti rozkladného procesu a ob-
jemu nádrže. K vyprazdňování 
nádrže může v případě aktivního 
horkého kompostování docházet 
jednou za několik měsíců, při 
studeném pasivním kompostová-
ní pak jednou za několik let. 

I při kompostování si 
můžeme dopřát luxus

Trh nabízí překvapivě velké 
množství kompostovacích 
toalet různých velikostí, tvarů, 
barev a cen. Kromě toho, že jim 
chybí splachovací nádržka, se 
vzhledově příliš neliší od spla-
chovacích záchodů, ovšem až 
do té doby, než nadzvedneme 

prkénko. Rozkladný proces se 
v některých kompostovacích 
toaletách uskutečňuje celý, 
nebo v toaletní nádrži se savým 
materiálem alespoň začíná. 
Některé druhy kompostovacích 
toalet používají větráky na pro-
vzdušnění a někdy i ohřívače 
k udržování optimální teploty 
k urychlení kompostovacího 
procesu a odpařování moči 
a další vláhy. Uživatelé kom-
postovacích toalet do nich 
většinou po každém použití 

přidávají malé množství ma-
teriálu, jenž absorbuje uhlík. 
Takovým materiálem mohou 
být piliny, kokosová vlákna 
nebo rašelina. Ty v nádrži 
s exkrementy vytvoří vzdu-
chové kapsy, které podporují 
aerobní zpracovávání, vsáknou 
se do nich tekutiny, a tak se za-
brání zápachu. Někdo používá 
dokonce mikrobiální kultury, 
které celý proces nastartují, ale 
to není nezbytné. 

Existuje ještě jeden druh 
kompostovacích toalet. Jsou jím 
tzv. ekotoalety. Jsou přenosné, 
čisté a při správném použití hy-
gienické. Fungují tak, že do nich 
vložíme biologicky rozložitelný 
sáček a pak vykonáme potřebu. 
Sáčku a jeho obsahu bude trvat 
zhruba 40 dnů, než se rozloží.

Někde si již na ně zvykli
Správně vybudované kom-

postovací neboli bezvodé či 
biologické toalety, které mají 
za cíl zlikvidovat patogeny 
a recyklovat lidský odpad bez 
použití vody, nesmějí být v žád-
ném případě zaměňovány s nej-
různějšími latrínami, jímkami, 
trativody a „kadibudkami“, jež 
jsou formami mnohem méně 
kontrolovaného rozkladu a ne-
musejí ochraňovat povrchovou 
vodu před kontaminací ani 
provádět optimální recyklaci ži-
vin. Kompostovací toalety jsou 
ideální pro rodinné domy, ale 
i mnohem větší stavby, ve Spo-
jených státech se používají 
například v národních parcích, 
ve Skandinávii na parkovištích 
u dálnic.

ECHO

Každá komora má dva otvory – jeden nahoře pro 
naplňování a druhý dole pro odběr výsledného 
humusu, což je vlastně uzrálý kompost. Jeden člověk 
jej může za rok vyprodukovat kolem 36 kilogramů.

VýHODy kOmPOSTOVACíHO ZáCHODu
Kompostovací záchod je vhodný pro místa, kde není kanalizační 
síť, ale zároveň i ekologicky příznivou variantou, kterou lze bez 
potíží umístit do obytného prostoru. Při splachování klasické-
ho zařízení se potřebuje asi jedna třetina pitné vody odebírané 
domácností, a vzniklé splašky je navíc potřeba nákladně čistit. 
Kompostovací záchod tyto nevýhody nemá. Přetvoří exkrementy 
na využitelný kompost. Kompostovacích záchodů existuje několik 
druhů. Jednoduchý venkovní kompostovací záchod si může člověk 
postavit sám, je samozřejmě nejlevnější variantou. Interiérový kom-
postovací záchod je poněkud složitějším zařízením, prodává se již 
hotový. Typové i cenové rozpětí je velmi široké. Užitečné informace 
najdete například na http://www.eko-toalety.cz/.

Správně vybudovaná kompostovací toaleta nepáchne 
a je velice čistá a hygienická. nejtěžší na jejím přijmutí 
je nejspíš zvyknout si na to, že „to“ prostě uděláme 
a necháme „to“ tam.

Bez ptáků?
Až 900 druhů ptactva by 
mohlo do roku 2100 vyhynout 
v důsledku rostoucích teplot. 
V 89 procentech by to byly 
druhy žijící v tropech. Podle 
zpravodajského serveru BBC to 
tvrdí studie o vlivu klimatických 
změn na tropické ptactvo. Vědci 
k tomuto závěru dospěli na zá-
kladě modelu, který počítal se 
zvýšením teploty povrchu Země 
o 3,5 stupně Celsia. „Každý 
stupeň Celsia navíc by mohl za-
sáhnout mezi 100 až 500 druhy 
ptáků v závislosti na ztrátě jejich 
přirozeného prostředí,“ uvedl 
biolog Çagan Hakki Şekercioglu 
z Utažské univerzity v USA, 
jeden z autorů studie.

Ochránci varují vládu
Meziná-
rodní svaz 
ochrany 
přírody 
varoval čes-
kou vládu, 
že Šumava 

by kvůli připravovanému zákonu 
mohla přijít o status národního 
parku. Uvedl to server Aktuálně.
cz. V dopisech ministru životní-
ho prostředí a premiérovi, které 
má server k dispozici, svaz podle 
serveru píše, že ministerstvem 
připravovaný návrh zákona 
o národním parku Šumava 
může oslabit ochranu a správu 
parku. Zároveň prý naznačuje, 
že Šumava by už nemusela 
být zařazena do mezinárodní 
kategorie národních parků. 
Světové organizaci vadí přede-
vším velkoplošné kácení smrků 
napadených kůrovcem, které má 
zákon umožnit. 

O ceně povolenek 
Výbor pro průmysl, výzkum 
a energetiku Evropského 
parlamentu schválil dodatek 
evropské směrnice o energe-
tické účinnosti, který má snížit 
počet povolenek na vypouštění 
škodlivin do ovzduší v letech 
2013–2020. Cílem této stra-
tegie je zvýšit cenu povolenek 
na trhu, a proto donutit velké 
evropské znečišťovatele, aby 
investovali do omezování 
škodlivin v ovzduší. Rozhodnu-
tí výboru pro průmysl se bez-
prostředně na ceně povolenek 
neprojevilo. Cena povolenky se 
pohybuje mezi osmi až deseti 
eury. Jedna povolenka předsta-
vuje právo vypustit jednu tunu 
ekvivalentu CO2. 
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