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„Harmonogram výzev musí reagovat  
na aktuální potřeby České republiky,“ 
uvedl na jednání Řídicího  
výboru OPŽP první náměstek 
ministra životního prostředí  
Jakub Kulíšek. STR. 2

Státní fond životního prostředí České republiky získal cenu v soutěži „Hvězda 3D reklamy“. 
Odborná porota ocenila jeho nástěnný kalendář nazvaný „Úhel pohledu“. Kalendář před-
stavuje dvanáct projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Předsta-
vujeme vám některé z nich. Na snímku Rybí přechod Lovosice-Píšťany.  STRana 10

Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí jednal o projektech z XXXI., XXXII. a XXXIII. výzvy. 

 Rybí přechod 
 Lovosice-Píšťany 

O návštěvnických střediscích 
V půlce května se uskutečnilo 
24. zasedání Řídicího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí (ŘV OPŽP). Členové 
řídicího výboru jednali o projek-
tech předložených v prioritních 
osách 3, 4, 5, zejména pak 
v prioritní ose 6. Před jednáním 
výboru se uskutečnil i seminář 
zaměřený právě na zlepšování 
stavu přírody a krajiny, kon-
krétně na návštěvnická centra. 
STR. 4

O aktuálním dění v OPŽP
Ministerstvo životního prostředí, 
jakožto Řídicí orgán Operačního 
programu Životní prostředí, 
vnímá současnou situaci ohledně 
plnění programu jako velmi 
vážnou. Z aktuální analýzy za-
měřené na novinky v Operačním 
programu Životní prostředí však 
čtenář zjistí, že práce ministerstva 
na zlepšení současného stavu je 
velmi intenzivní. STR. 6–7

Jedovaté ovzduší
Z hlediska dlouhodobějšího 
vývoje stav životního prostředí 
v naší zemi po roce 2000 ve vět-
šině oblastí stagnuje. Nepříznivý 
je stav přírodních stanovišť 
a neuspokojivá je kvalita ovzduší 
v sídlech a městských aglome-
racích, která nadále přináší 
zdravotní rizika pro obyvatele 
žijící v zasažených oblastech. 
Informuje o tom Statistická ro-
čenka životního prostředí České 
republiky 2011. STR. 8

Remineralizace jako cesta
Když sníme 
letos vypěsto-
vané jablko, 
bude v něm 
pětkrát méně 
minerálů  
a stopových 
prvků, než  

obsahovalo jablko vypěstované 
před čtyřiceti lety. Důvod je  
prostý. Země je vyčerpaná.  
A přitom všechno, co jsme jí vza-
li, jí můžeme vrátit způsobem, 
jakým to dělá ona sama. Více 
v článku o remineralizaci, která 
vrací půdě šťávu. STR. 24
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V investicích do OZE v poměru k HDP patříme na špici

Vodohospodářské aktivity
Na stránkách www.sfzp.cz byla 
zveřejněna aktualizovaná verze 
dokumentů Programu podpo-
ry vodohospodářských aktivit 
a Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhorše-
nou kvalitou ovzduší. Podpisem 
ministra dne 17. dubna 2012 
vstoupily v platnost nové přílohy 
V a XI směrnice MŽP č. 6/2010. 
V rámci příloh V – Program 
podpory vodohospodářských 
aktivit – byla rozšířena oblast 
podpory a tomu byl přizpůso-
ben i nový název programu. 
U příloh XI – Program podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší 
– byly upraveny podmínky pro 
poskytnutí podpory. V nejbližších 
měsících budou v obou progra-
mech podpory vyhlášeny výzvy 
k předkládání žádostí. 

nový mluvčí MŽP
Novým tiskovým 
mluvčím Minis-
terstva životního 
prostředí se stal 
Matyáš Vitík, kte-
rý byl 1. května 
zároveň jmeno-

ván vedoucím tiskového oddělení 
ministerstva. Na MŽP přichází 
z hlavní kanceláře Občanské 
demokratické strany, kde zastá-
val funkci zástupce tiskového 
mluvčího ODS. Předtím pracoval 
na tiskovém oddělení Minister-
stva průmyslu a obchodu. Vystu-
doval obory mezinárodní obchod 
a evropskou integraci na Vysoké 
škole ekonomické v Praze a obor 
mediální studia na Fakultě sociál-
ních věd Univerzity Karlovy.

SFŽP ČR jako zelená 
banka? 
Bitva o budoucnost fondu, který 
bude mít na starosti investice 
do českého životního prostředí, 
se navzdory očekáváním neroz-
hodne v boji mezi ministerstvy 
financí a životního prostředí, ale 
v Bruselu. Uvádí to portál Agris. 
Záleží totiž na tom, kolik evrop-
ských peněz pro tyto účely bude 
Česko v příštích letech čerpat. 
„Podle toho, co získáme, bude 
nastaven fond,“ řekl ministr ži-
votního prostředí Tomáš Chalupa 
o budoucnosti dnešního Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Podle některých dřívějších doha-
dů mohl tento fond úplně zanik-
nout, podle jiných by se však měl 
transformovat v instituci, která by 
připomínala zelenou banku.

ECHOŘídicí výbor jednal o návštěvnických střediscích a harmonogramu výzev
Vážení čtenáři, 
britský deník Guardian otiskl 
závěry studie centra Woods 
Hole Research. Vyplývá z nich 
nijak potěšující zpráva: Lidé 

by měli 
v příštích 40 
letech snížit 
spotřebu 
masa o po-
lovinu, jinak 
se nevyhnou 
přírodní 
katastrofě. 
Ačkoli by se 
mohlo zdát, 

že  to autoři uvádějí s ohledem 
na zdraví lidí, není tomu tak. 
Podle nich současná produk-
ce masa vyžaduje obrovský 
objem hnojiv spotřebovaných 
v rostlinné výrobě. A nejen to. 
„Půl milionu prasat vyprodu-
kovalo za rok více fekálního 
znečištění než 1,5 milionu oby-
vatel Manhattanu,“ upozorňu-
jí na další problém a dodávají, 
že například chlévská mrva 
je vedle hnojiv nejen dalším 
zdrojem skleníkových plynů, 
ale i zabijáckým chemickým 
koktejlem složeným z antibio-
tik, vakcín a insekticidů, které 
velkokapacitně chovaná zvířa-
ta udržují takzvaně zdravá. 
Rád bych vás upozornil 
na článek ze zasedání Řídi-
cího výboru Operačního 
programu Životní prostředí. 
Na zasedání se mluvilo o ná-
vštěvnických centrech, ale 
také i o závaznosti harmono-
gramu výzev. 
Jiným tématem aktuální Priori-
ty jsou informace o projektech 
podpořených z Operačního 
programu Životní prostředí, 
které byly vybrány pro kalen-
dář Státního fondu životního 
prostředí ČR. Z informací 
vyplývá, že i když si mnozí 
žadatelé přínosy projektů 
pochvalují, málokdy zapome-
nou dodat, jak moc trnitá byla 
cesta k jejich realizaci. 
A nedá mi to a vrátím se opět 
ke článku britského deníku: 
Bez příkras upozorňuje také 
na tendenci obyvatel západ-
ního světa jíst čím dál tím víc 
a čím dál větší porce. A doklá-
dá to na váze masa v housce 
společnosti McDonald‘s. To 
v roce 1955, kdy byl vůbec 
první hamburger zmiňované 
firmy představen světu, vážilo 
45 gramů, zatímco dneska váží 
skoro čtvrt kilogramu. Tak ne-
vím, nakolik je to uvěřitelné…

V půlce května se uskutečnilo 
24. zasedání Řídicího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí. Členové 
výboru jednali o projektech 
předložených v prioritních 
osách 3, 4, 5, zejména 
pak v prioritní ose 6. Před 
jednáním výboru se konal 
také seminář zaměřený 
právě na zlepšování stavu 
přírody a krajiny, konkrétně 
na návštěvnická centra. 

Zpochybněné projekty
V rámci XXVII. výzvy, zamě-

řené na zkvalitnění nakládání s 
odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, vyhlášené 
loni 9. května, bylo přijato 81 
žádostí, z nichž 75 projektů 
s celkovými náklady 999 108 185 
korun a celkovou výší podpory 
774 521 348 korun bylo zaměst-
nanci Státního fondu životního 
prostředí ČR doporučeno členům 
řídicího výboru k odhlasování. 

Členka řídicího výboru 
a poslankyně Kateřina Konečná 
však zpochybnila více než deset 
předložených projektů kvůli jejich 
možnému předražení. Navrhla 
o nich nehlasovat a vytvořit pra-
covní skupinu, jež by se jimi blíže 
zabývala. 

„Na příštím jednání výboru bychom 
se k nim vrátili. Nelze schvalovat projekty, 
u nichž není stoprocentní jistota, že dávají 
smysl a nejsou předražené. Nechci teď mlu-
vit jako politička, ale jako ženská, které je 
šetřivost vlastní,“ vysvětlila Konečná. 

Členové řídicího výboru její 
návrh přijali. Zamítnuté a zpo-
chybněné projekty byly předlo-

ženy v oblasti podpory 6.2. Výše 
uvolněných finančních prostředků 
pro oblast 6.2 činila v rámci 
XXVII. výzvy jednu miliardu ko-
run, v oblasti podpory 6.3 šest set 
milionů korun a v oblasti podpory 
6.5 více než půlmiliardy korun. 

XXXI. výzva
Dalšími projekty, které členové 

řídicího výboru posuzovali, byly 
žádosti předložené v rámci  
XXXI. výzvy. Byly to individuální 
projekty zaměřené na omezování 
průmyslového znečištění a snižo-
vání environmentálních rizik v pri-
oritní ose 5, konkrétně v oblasti 
podpory 5.1. Zmiňovaná výzva 
byla vyhlášena loni v září. V rámci 
výzvy bylo stanoveno omezení, že 
maximální výše dotace na jeden 
projekt nesmí přesáhnout 200 
milionů korun.

„Do této chvíle byly v prioritní ose pět 
vyhlášeny čtyři výzvy. Nejúspěšnějším kra-
jem byl Středočeský kraj,“ uvedl vedoucí 
odboru ochrany ovzduší a obnovi-
telných zdrojů Bohdan Polak. 

Žadatelé předložili 32 žádos-
tí, z nichž 27 bylo zaměstnanci 
Státního fondu životního pro-
středí České republiky hodnoce-
no, akceptováno a doporučeno 
členům řídicího výboru k odhla-
sování a doporučení ministru 
životního prostředí k podpisu. 
Souhrnné náklady na akceptova-
né projekty dosáhly 671 322 042 
korun a celková výše podpory 
274 179 852 korun. 

XXXII. výzva
Členové řídicího výboru 

posuzovali i projekty podané 
ve XXXII. výzvě. V jejím rámci ža-
datelé předložili projekty, u nichž 

dosáhla souhrnná výše podpory 
786 886 812 korun, celkové náklady 
činily 1 166 127 458 korun. V rámci 
této výzvy byly předloženy čtyři žá-
dosti, z nichž tři byly akceptovány, 
hodnoceny a doporučeny členům 
řídicího výboru k odhlasování, 
a to i přesto, že bylo nutné zvýšit 
alokaci v řádu stamilionů korun 
vázanou k této výzvě. 

„Dlouho jsme zvažovali, jestli tyto pro-
jekty podpořit, a proto překročit alokaci, 
nakonec jsme se rozhodli, že ano, protože 
tyto projekty byly velmi dobře hodnocené 
a zcela jistě, pokud bychom je nedoporučili 
ke schválení nyní, vrátily by se nám v příští 
výzvě,“ uvedl Jakub Kulíšek. 

Členové řídicího výboru 
jeho vysvětlení akceptovali a tři 
vybrané projekty doporučili 
ministrovi životního prostředí 
ke schválení. Ministrovi k podpisu 
byl tak předložen projekt státního 
podniku Diamo „Likvidace CHÚ 
Stráž pod Ralskem“ v Libereckém 
kraji, u něhož uznatelné nákla-

dy dosáhly 558 510 627 korun. 
Předložen byl k podpisu také 
projekt statutárního města Kladna 
„Sanace staré ekologické zátěže 
v průmyslové zóně Kladno-Dubí“ 
ve Středočeském kraji, jehož uzna-
telné náklady činí 201 867 626 
korun. Třetím projektem předa-
ným ministrovi ke schválení byla 
sanace území Ostrava-Hrušov Bu-
siness Park společnosti H-Zone, 
s uznatelnými náklady 113 940 430 
korun. 

Projektem, který naopak nebyl 
doporučen k odhlasování kvůli 
nesplněné formální kontrole, byl 
záměr obce Bošice, která žádala 
o 1 618 164 korun na rekultivaci 
černé skládky odpadů.

XXXIII. výzva
Poslední výzvou, kterou se 

členové řídicího výboru zabývali, 
byla XXXIII. výzva vyhlášena 
loni v květnu. Žadatelé předkláda-
li projekty podporující udržitelné 

zdroje energie, konkrétně v prio-
ritní ose 3.

„Rádi bychom, aby tyto projekty byly 
doporučeny panu ministrovi ke schválení co 
nejdříve, protože se z velké části jedná o obec-
ní projekty, které, pokud nebudou schváleny 
v brzké době, nebude možné realizovat 
v tomto roce,“ uvedl Bohdan Polak. 

V rámci XXXIII. výzvy bylo 
přijato 78 projektů a stejný počet 
projektů byl zaměstnanci Státní-
ho fondu životního prostředí Čes-
ké republiky doporučen členům 
řídicího výboru k odhlasování 
a ministrovi životního prostředí 
k podpisu. Členové řídicího 
výboru všechny doporučené 
projekty akceptovali a odhlasova-
li. Celkové náklady předložených 
projektů činí 602 074 443 korun, 
přičemž souhrnná výše podpory 
dosáhla 343 312 633 korun. 

Harmonogram výzev
Na jednání řídicího výboru 

upozornil Karel Jech na neaktu-
alizovaný harmonogram výzev 
na webových stránkách.

„V harmonogramu byla například 
oznámena výzva v prioritní ose sedm, 
která však doposud nebyla vyhlášena. 
A takových chyb je tam více. Schválili 
jsme harmonogram výzev, který není 
dodržován,“ uvedl Jech. 

Odpověděl mu Petr Jirman 
z Odboru fondů Evropské unie, 
který řekl, že v prioritní ose 
sedm výzva vyhlášena nebude, 
protože snahou je zbylé peníze 
z prioritní osy sedm, zhruba 200 
milionů korun, použít na pro-
jekty v Severomoravském kraji, 
konkrétně na podporu alterna-
tivních druhů dopravy.

„V tuto chvíli o tom jednáme s Evrop-
skou unií,“ vysvětlil Jirman. 

Karel Jech mu oponoval, že je 
to v rozporu s implementačním 
dokumentem, což však první 
náměstek ministra životního pro-
středí Jakub Kulíšek kategoricky 
odmítl. 

Seminář o podpoře 
biodiverzity

Jednání řídicího výboru 
operačního programu předcházel 
seminář k oblasti podpory 6.2 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, 
podpora biodiverzity – z XXVII. 
výzvy, zaměřený na zdůvodnění 
podpory projektů obnovy a vý-
stavby návštěvnické infrastruk-
tury. Seminář byl zorganizován 
na základě debaty na 23. jednání 
Řídicího výboru Operačního 
programu Životní prostředí. 

V rámci semináře byly po-
skytnuty informace a vysvětlení 
ke konkrétním projektům vyjmu-
tým z hlasování na 23. zasedání 
řídicího výboru na základě žádosti 
poslance Jiřího Krátkého, člena 
řídicího výboru. 

Seminář byl zahájen prezenta-
cí zástupců Ministerstva životního 
prostředí, kteří členům řídicího 
výboru detailně přiblížili fungová-
ní takzvaných návštěvnických stře-
disek a oblasti podpory zaměřené 
na podporu biodiverzity. Následo-
vala prezentace zástupců Státního 
fondu životního prostředí ČR. Ti 
členům výboru předložili informa-
ce o projektech návštěvnických 
středisek a hodnocení projektů 
v oblasti podpory 6.2. Na seminá-
ři vystoupili i zástupci Agentury 
ochrany přírody a krajiny České 
republiky. Ti se soustředili na pro-
voz návštěvnických středisek 
z hlediska udržitelnosti. 

Většina české veřejnosti 
nemá reálnou představu 
o nákladech na podporu 
obnovitelných zdrojů 
energie. Lidé většinou 
zastávají názor, že by 
obnovitelné zdroje měly 
být finančně podporovány, 
ale podpora by neměla 
být povinností. Vyplývá to 
z průzkumu, který zveřejnila 
společnost Factum Invenio. 

Většina lidí je dle průzkumu 
ochotna zaplatit na příspěvcích 

na obnovitelné zdroje do 300 
korun ročně. Nechtějí, aby se jim 
tím výrazně zvýšil účet za elek-
třinu. Neuvědomují si však, že 
domácnosti, které elektřinou svítí 
a vaří, přispívají ročně na obnovi-
telné zdroje dle Factum Invenio 
kolem 1 100 korun. Průměrná 
domácnost, která elektřinou také 
ohřívá vodu, ročně za takzvanou 
zelenou energii platí zhruba 2 300 
korun. Domácnost, která elektři-
nou rovněž topí, přispívá ročně 
na obnovitelné zdroje zhruba 
sedmi tisíci korun. 

„Dvě třetiny populace se kloní k zá-
věru, že příspěvek na obnovitelné zdroje 

energie by neměl být povinný,“ uvedl 
Jan Herzmann, ředitel Factum 
Invenio. 

Nevyznají se v OZE
Mnoho lidí se podle Herz-

manna nevyzná ve struktuře své 
faktury za elektřinu a neví, jakou 
částkou na obnovitelné zdroje 
přispívá. „Lidé znají jen konečnou 
cenu za elektřinu,“ řekl. 

Podle něho si lidé také 
neuvědomují, kolik stojí celková 
podpora obnovitelných zdrojů. 
Letos, jak Herzmann podotkl, 
tato částka činí přes 38 miliard 
korun. „Lidé si představují, že se 

celkové náklady pohybují kolem čtyř 
miliard,“ dodal.

 Vodní a větrné zdroje
Průzkum také zjistil, že veřej-

nost by v podpoře preferovala 
vodní a větrné elektrárny. „Ty by 
podpořilo přibližně devět Čechů z deseti,“ 
uvedl Herzmann. 

Solární zdroje se umístily až 
na třetím místě. Mnozí mimo-
pražští respondenti se však vůči 
stavbám větrných elektráren 
v přírodě vyjádřili negativně. 

Téměř 72 procent veřejnosti 
se také mylně domnívá, že ČR 
ve srovnání s vyspělými ekonomi-

kami ve využívání obnovitelných 
zdrojů zaostává. „Ve skutečnosti 
přitom Česká republika patří mezi země, 
které do podpory obnovitelných zdrojů 
energie investovaly v poměru k HDP 
nejvíce,“ poznamenal Herzmann. 

Výhody OZE
Výhodná podpora obnovitel-

ných zdrojů v posledních letech 
umožnila rozsáhlý rozvoj přede-
vším solárních elektráren. Elektři-
na kvůli nim významně zdražila, 
protože podpora tvoří část ceny 
elektřiny. Stát byl nucen sáhnout 
k opatřením, která rozvoj obnovi-
telných zdrojů omezila, a Energe-

tický regulační úřad chce od roku 
2014 zastavit veškerou podporu 
pro nové obnovitelné zdroje. 

„Postoj veřejnosti k podpoře obno-
vitelných zdrojů energie je sice kladný 
a veřejnost se této myšlence v zásadě 
nebrání, ale nejdůležitějším kritériem 
stále zůstává cena, kterou za elektřinu 
platíme. Pro devět z deseti Čechů je 
nejdůležitější, aby se cena elektřiny dále 
nezvyšovala,“ dodal Herzmann. 

Průzkum metodou osobního 
dotazování agentura provedla 
v březnu a získala data od více než 
tisíce respondentů. Část průzku-
mu se také uskutečnila formou 
dotazování na internetu.
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Snižování emisí
Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa předložil 
na jednání vlády dokument 
pod názvem Potenciál snižo-
vání emisí v České republice 
do roku 2020. 
Schválení tohoto materiálu 
je nutnou podmínkou pro 
aktivní účast delegace České 
republiky na 30. zasedání 
Výkonného výboru Úmluvy 
EHK Organizace spojených 
národů o dálkovém přenosu 
znečišťujících látek (CLR-
TAP). Předložený emisní 
scénář nepředpokládá reali-
zaci dodatečných opatření, 
představuje pouze vyčíslení 
legislativy v současnosti 
platné či plánované. 
Dokument vyčísluje snížení 
emisí pěti znečišťujících 
látek, kterého je Česká re-
publika schopna dosáhnout 
do roku 2020 při aplikaci 
opatření vyplývajících z plat-
né legislativy a evropské 
legislativy, jejíž vstup v plat-
nost se očekává v nejbližší 
době. 
Ke stávajícím čtyřem znečiš-
ťujícím látkám (oxid siřičitý, 
oxidy dusíku, těkavé organic-
ké látky a amoniak), které 
mají emisní stropy stanoveny 
již od roku 2010, přibyla 
ještě jedna: jemné prachové 
částice (PM 2,5) přenášené 
na velké vzdálenosti a mající 
významné zdravotní dopady. 
Rozšíření stropových látek 
o prachové částice bylo 
v České republice již dříve 
meziresortně odsouhlaseno 
během přípravy instrukcí 
k průběžným jednáním 
v rámci orgánů Úmluvy, kte-
ré rozšíření odsouhlasily.
Dokument byl připravován 
v úzké spolupráci s Minis-
terstvem průmyslu a obcho-
du. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu dodalo klíčové 
vstupní údaje o energetic-
kých spotřebách v jednotli-
vých sektorech hospodářství, 
které zásadně předurčují 
výsledné emise. 
Na základě připomínek 
z meziresortního připomín-
kového řízení byly některé 
vstupní údaje modelu ještě 
upraveny, aby lépe odpo-
vídaly reálným předpokla-
dům vývoje v jednotlivých 
sektorech.

První twinningový projekt v Srbsku

ZPRÁVY MŽP

První twinningový 
projekt, který v Srbsku 
realizovala Česká republika, 
byl v oblasti životního 
prostředí.

V twinningovém projektu 
„Posilování administrativních ka-
pacit pro implementaci systému 
zaměřeného na kvalitu ovzduší“ 
v Srbsku bylo hlavním partnerem 
za Českou republiku Minister-
stvo životního prostředí, junior-
ním partnerem pak Německo. 

Bělehrad, Novi Sad a Bor
Rozpočet projektu činil jeden 

milion eur a skládal se z posou-
zení a revize srbské legislativy 
v oblasti ovzduší a ze zlepše-
ní administrativních kapacit 
a spolupráce mezi jednotlivý-
mi orgány v Srbsku. Projekt 
byl také zaměřen na zlepšení 
systému monitoringu kvality 
ovzduší a na vytvoření zón 
kvality ovzduší pro celé Srbsko, 
které rozdělují oblasti s dob-
rou kvalitou ovzduší a oblasti, 

kde jsou překračovány limitní 
hodnoty. Součástí projektu byla 
i příprava pilotních plánů kvality 
ovzduší pro vybrané aglomerace 
Bělehrad, Novi Sad a Bor.

Tam a zpátky
V Srbsku bylo zorganizováno 

104 návštěv českých a německých 
expertů, 33 seminářů, 20 výcvi-
kových kurzů a dva studijní po-
byty v ČR a v Německu. Dalšími 
kroky srbské strany by měly být 
formalizace postavení referenční 
laboratoře, další optimalizace sítě 
měřicích stanic a metodika pro 
kompetence a odpovědnost v ad-
ministraci dat a systémů a prů-
běžná revize emisních hodnot. 

Sféra vlivu
Srbsko je pro Českou repub-

liku jednou z prioritních zemí 
spolupráce. V oblasti ochrany 
životního prostředí se v Srbsku 
v letech 2003–2011 uskutečnilo 
15 projektů financovaných ze 
zahraniční rozvojové spolupráce 
České republiky, v celkových ná-
kladech 7,5 milionu eur. Projekty 
se například týkaly dodávky 
pitné vody nebo odpadového 
hospodářství. Ministerstvo 
životního prostředí podporuje 
bilaterálními projekty přípravu 
Srbska na vstup do EU na zá-
kladě Programu spolupráce 
na léta 2011–2012, který definuje 
konkrétní oblasti spolupráce. 

Co je twinning?
Je to nástroj financovaný 

z prostředků EU na podporu 
zemí, které usilují o vstup do EU. 
Cílem je přenos zkušeností státní 
správy členského státu do přijí-
mající země ve vybrané oblasti, 
zejména zkušeností s transpozicí 
a implementací evropské legis-
lativy, a nastavování postupů, 
metodik, školení a podobně. 
Ministerstvo životního prostředí 
se účastnilo realizace již devíti 
twinningových projektů v růz-
ných zemích, jako jsou například 
Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, 
nebo Ukrajina.

Spolupracujeme s Mongolskem
První náměstek ministra 
životního prostředí Jakub 
Kulíšek jednal s Damdinem 
Gogtbátarem, ministrem 
životního prostředí  
a turismu Mongolska. 

Jednání proběhlo v rámci 
4. zasedání česko-mongolské 
smíšené komise s delegací 
Ministerstva průmyslu a obcho-
du. Delegaci doprovázelo více 
než padesát podnikatelských 
subjektů, jejichž zástupci jednali 
o rozšíření obchodních a inves-
tičních aktivit.

Nadstandardní vztahy
Na jednání s ministrem život-

ního prostředí náměstek Jakub 
Kulíšek připomněl dlouholetou 
vzájemnou spolupráci mezi obě-
ma zeměmi. „Oceňuji nadstandardní 
vztahy našich zemí. V oblasti životního 

prostředí vnímám jistou historickou 
podobu z dob socialismu, který nevyniká 
šetrností vůči životnímu prostředí,“ řekl 
náměstek Jakub Kulíšek. 

Náměstek ministra Jakub 
Kulíšek nabídl mongolské straně 
vzájemnou spolupráci zejména 
v oblasti poskytování konzultací 
a praktické pomoci. Česká strana 
by ráda nabídla spolupráci napří-
klad v oblasti geologie a zpraco-
vání odpadu, konkrétní debata 
se dotkla likvidace ekologických 
škod. „ČR je schopna poskytnout know-
how s komplexním řešením v této oblasti“ 
dodal náměstek Jakub Kulíšek.

Obrovský potenciál
Mongolský ministr životního 

prostředí projevil konkrétní zájem 
o odbornou expertízu z české 
strany, a to v oblasti sanace prostor 
bývalých vojenských areálů. Mon-
golsko již v této otázce oslovilo 
NATO a vnímá Českou republiku 

jako vhodného partnera v dané 
problematice, neboť ČR disponuje 
vlastní zkušeností sanace v býva-
lých vojenských areálech po sovět-
ské armádě na svém území.

Na jednání smíšeného výboru 
obou zemí informoval náměstek 
Jakub Kulíšek o stavu životní-
ho prostředí v ČR a vzájemné 
spolupráci mezi oběma zeměmi. 
„Potenciál dalšího rozvoje v této spo-
lupráci je obrovský,“ řekl náměstek 
Kulíšek.

V roce 2011 vzrostla mongol-
ská ekonomika o 17,3 procenta 
HDP a prognózy poukazují, 
že se tempo růstu bude držet. 
Česká republika má výhodné 
postavení mezi ostatními země-
mi, protože národní ekonomická 
strategie Mongolska klade mezi 
své hlavní priority právě vodní 
a odpadové hospodářství, tudíž 
obory, v kterých má ČR co 
nabídnout.

Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásilo druhou 
výzvu k podávání žádostí 
o poskytnutí dotace v rámci 
Programu na podporu 
ozdravných pobytů dětí 
z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. 

K tomu uvolní Státní fond 
životního prostředí České repub-
liky 7,5 milionu korun. Na zlep-
šení kvality ovzduší se zaměřuje 
rovněž podpora z Operačního 
programu Životní prostředí.

Ve druhé výzvě je alokováno 
12,5 milionu korun, 7,5 milionu 
zajistí Státní fond životního pro-
středí ČR, dalších pět milionů 
přidá ArcelorMittal Ostrava. 
Vyhlášení výzvy se týká pobytů 
od začátku topné sezóny 2012.

Ozdravné pobyty se zaměřují 
na zlepšení zdravotního stavu 
a ekologickou výchovu dětí 
prvního stupně základních škol 
z oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, a to především v Mo-
ravskoslezském kraji.

„Právě v tomto regionu je nutné 
posilovat ekologické povědomí dětí 
a zlepšovat životní podmínky, v kterých 
vyrůstají. Jsem proto rád, že oproti 

první výzvě se nám letos podařilo dotaci 
navýšit o 2,5 milionu korun na celkových 
12,5 milionu,“ vysvětlil náměstek 
ministra životního prostředí 
Jakub Kulíšek.

V rámci zkvalitnění služeb 
oproti první výzvě vzrostla i ma-
ximální výše dotace na jednoho 
žáka a den z původních 300 
na 350 korun. Program bude 
podporovat ozdravné pobyty 
v rozsahu 10 až 15 dní. Žada-
teli o dotaci mohou být školy 
a školská zařízení a územní 
samosprávné celky, které jsou 
zřizovateli škol.

Státní fond životního pro-
středí České republiky žádosti 
přijímá od 15. května 2012 do 20. 
června 2012. Rozhodnutí o po-
skytnutí podpory a uzavírání 
smluv je směřováno na říjen 2012 
tak, aby školy mohly realizovat 
ozdravné pobyty již v letošní 
topné sezóně (listopad–duben). 
Přesné podmínky programu na-
jdou zájemci na webu SFŽP ČR. 

V rámci první výzvy, která 
byla ukončena 14. ledna 2011, 
bylo alokováno 10 milionů ko-
run. Dotace byla rozdělena mezi 
30 žadatelů. Ozdravného pobytu 
se zúčastnilo 3 175 žáků, kteří se 
v průměru rekreovali 10,5 dne.

12,5 milionu na ozdravné pobyty dětí

Ministr životního  
prostředí pozorně  
naslouchá názorům  
našich nejmenších 

Z jednání V4 – Bulharska  
a Rumunska
Ministři životního prostředí 
zemí Visegrádské skupiny, 
Bulharska a Rumunska, 
se dohodli na uspořádání 
workshopu s názvem 
„Green Economy Best 
Practices Towards Rio+20 
and Beyond“. 

Stalo se tak na semináři, který 
byl v rámci přípravy na nadchá-
zející konferenci Rio+20 zaměřen 
na vzájemnou výměnu informací 
o zkušenostech s rozvojem zelené 
ekonomiky v zemích střední 
Evropy. Semináře se zúčastnili 
i zahraniční experti z Progra-
mu OSN pro životní prostředí 
(UNEP) a Regionálního environ-
mentálního centra pro střední 
a východní Evropu (REC).

Zelená úsporám
Hlavním smyslem worksho-

pu byla výměna praktických 
zkušeností s konkrétními postupy 

v zemích střední Evropy. Česká 
republika představila svůj úspěš-
ný program Zelená úsporám, 
zaměřený na podporu investic 
do energetických úspor ve staveb-
nictví a využívání obnovitelných 
zdrojů pro vytápění.

Účastníci se shodli, že vhod-
ně nastavené mechanismy, které 
motivují chytrá řešení, ekoino-
vace a rozvoj environmentálně 
šetrných technologií, mohou 
přispět nejen k lepší ochraně ži-
votního prostředí a energetické 
účinnosti, ale rovněž k posílení 
ekonomiky, zvýšení zaměstna-
nosti a snížení vládních výdajů.

ZPRÁVY MŽP

MŽP ve spolupráci se 
SFŽP ČR vyhlásilo 2. výzvu 
k předkládání žádostí 
v rámci „Programu ochrany 
ozónové vrstvy Země“. 

Podpora je určena na poříze-
ní studie, která bude zaměřena 
na inventarizaci látek poško-
zujících ozónovou vrstvu v ČR 
v oblasti chladírenství a klimati-
zací. Z jejích výsledků se bude vy-
cházet při poskytování podpory 
z „freonového účtu“ v období 
od roku 2013 do roku 2015. 

Pro výzvu je alokováno sto 
tisíc korun, které budou poskyt-
nuty formou dotace ve výši sta 
procent ze základu pro stanovení 
podpory. Cílem studie je zmapo-
vat oblasti a určit jejich absorpční 
kapacity. Výsledkem by mělo být 
stanovení celkového finančního 
objemu, potřebného ke znovuzís-
kání a zneškodnění všech regu-
lovaných látek, které poškozují 
ozónovou vrstvu země a které 

nejsou předmětem systému zpět-
ného odběru elektrozařízení. 

Zneškodnění látek
Výstupem studie by také 

mělo být posouzení možnosti 
realizace zneškodnění regulova-
ných látek (mimo látek, jejichž 
zneškodnění je financováno 
systémem zpětného odběru elek-
trozařízení) v rámci stávajícího 
či upraveného znění Programo-
vého a Implementačního doku-
mentu OPŽP v oblasti podpory 
prioritních os 2 a 4 OPŽP. 

V září bude jasno
Návrhy na vypracování studie 

budou přijímány do 30. června 
2012, do 12 hodin. Zpracování 
a posouzení žádostí se uskuteční 
od července do září 2012 a výsled-
ky budou zveřejněny po projed-
nání Radou SFŽP ČR a po roz-
hodnutí ministra v září 2012. 
V tomto období bude uzavřena 
smlouva s dodavatelem studie.

Výzva k inventarizaci  
regulovaných látek

Obce, kterých se případná podpora týká a u nichž dochází k vý-
raznému překročení denního imisního limitu PM 10 (sledované 
období 2006–2010). 
Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Kladno, Kralupy nad 
Vltavou, Slaný, Bílina, Děčín, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosi-
ce, Most, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec, 
Brno, Břeclav, Hustopeče, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Hranice, 
Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uničov, 
Zábřeh, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, 
Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské 
Meziříčí, Zlín, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoš-
těm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jab-
lunkov, Karviná, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, 
Ostrava, Třinec a Praha.  
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ANALÝZA

Dovolte mi, abych vás informoval 
o současném dění na Ministerstvu 
životního prostředí s ohledem 
na aktuální situaci týkající se 
Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP). Ministerstvo 
životního prostředí intenzivně pracuje 
na krocích, které mají jednoznačný 
směr – zlepšení fungování programu.

Ministerstvo životního prostředí, jakožto 
Řídicí orgán (ŘO) Operačního programu 
Životní prostředí, vnímá současnou situaci 
ohledně plnění programu jako velmi vážnou. 
Jak však z níže uvedeného výčtu čtenář zjistí, 
současná práce našeho úřadu na zlepšení 
současného stavu je velmi intenzivní.

Pozastavená certifikace
Dne 19. dubna 2012 se na bilaterálním 

jednání s Evropskou komisí v Bruselu 
podařilo nastavit termíny, ve kterých jak 
Ministerstvo financí ČR, jakožto platební 
a certifikační orgán (PCO), tak Minister-
stvo životního prostředí (ŘO) spolu se 
Státním fondem životního prostředí ČR 
(zprostředkujícím subjektem – ZS) splní 
požadavky Evropské komise pro obnovení 
pozastavené certifikace. Jednání za českou 
stranu vedl Jakub Kulíšek, první náměs-
tek ministra a ředitel Sekce ekonomiky 
a politiky životního prostředí pověřený 
řízením Sekce mezinárodních vztahů MŽP. 
Pana náměstka doprovázeli Miroslav Ma-
tej, náměstek ministra financí, řídící sekci 
04 – finanční, auditní a provozní MF ČR, 
a Mgr. Radek Lintymer, ředitel Odboru 
fondů EU MŽP. Evropskou komisi, respek-
tive její Generální ředitelství regionální 
politiky (DG Regio) na jednání osobně 
zastupoval pan Walter Deffaa, generální 
ředitel DG Regio. 

Certifikace byla pozastavena mimo jiné 
kvůli známým problémům na státním fon-
du před dvěma lety. Dalším důvodem byla 
nedostatečná záruka nezávislosti výkonu 
auditní činnosti na ministerstvech, které 
spravují jednotlivé operační programy. Ten-
to problém aktuálně řeší vláda ČR tím, že 
vyčlení příslušné pověřené auditní subjekty 
(PAS) z jednotlivých ministerstev tak, aby 
byla zaručena jejich užší vazba na Minis-
terstvo financí ČR a zároveň oddělenost 
od řídicích orgánů. Je to po formální strán-
ce poměrně složitá procedura, ale tím se 
vyřeší jedna z nejzávažnějších otázek, které 

leží na stole mezi vládou České republiky 
a Evropskou komisí v souvislosti s pozasta-
vením certifikace výdajů z fondů EU.

Audit OPŽP
Z hlediska samotného Operačního 

programu Životní prostředí je aktuálně 
nejvýznamnějším krokem dokončení auditu 
92 vybraných projektů, který je vykonáván 
na základě požadavku Evropské komise 
a je vzhledem ke značné časové tísni velmi 
náročný. Ministerstvo proto na tuto činnost 
ve vzájemné dohodě s Auditním orgánem 
Ministerstva financí ČR a pověřeným audit-
ním subjektem povolalo na podstatnou část 
z nich externí auditorskou firmu. Minis-
terstvo intenzivně vyžaduje co nejrychlejší 
splnění zadaného úkolu tak, abychom 
nejpozději koncem června 2012 mohli Ev-
ropské komisi poskytnout výsledky tohoto 
šetření. Evropská komise na oplátku slíbila, 
že vykoná svou kontrolu nad výsledky těch-
to auditů do čtyř týdnů a následně v prů-
běhu jednoho týdne učiní rychlou kontrolu 
na místě (check on-the-spot).

Jiným problémem, kterým se minister-
stvo zabývá, je dosud nedokončené šetření 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS) týkající se posuzování podezření 
na nesrovnalost podanou již v roce 2010. Zá-
kon tomuto úřadu neukládá jakékoliv lhůty, 
ve kterých by měl daný problém posoudit, 
a proto jsou ministerstvo i celý program 
doslova v rukou tohoto úřadu. Jistým poziti-

vem je, že tato neúnosná situace vede vládu 
ČR k navržení změny zákona o tomto úřadu. 
Zákon by úřadu stanovoval maximální lhůty 
pro vyřešení podobných situací. Aktuální 
situaci v programu tato legislativní iniciativa 
nemění, neboť i schválení příslušné novely 
zákona v našem případě neurychlí vlastní 
výkon činností ÚOHS, pokud tak neučiní 
sám úřad.

Směry využití OPŽP
Na jednání se zástupci Evropské komise 

diskutoval první náměstek Jakub Kulíšek 
i o možnosti využití prostředků z aktuálně 
ne zcela ideálně čerpané prioritní osy 3 – 
Udržitelné využívání zdrojů energie –, a to 
specificky na podporu veřejného osvětlení. 
Komise předběžně tuto možnost nepovažu-
je za neschůdnou, nicméně požádala, aby 

Ministerstvo životního prostředí předložilo 
adekvátní strategický dokument, který by 
tuto aktualizaci vhodně podpořil. Tento 
dokument je již s pomocí externího dodava-

tele delší dobu připravován 
a předpokládáme, že jeho 
první verzi získáme v prů-
běhu května 2012 nebo 
jeho koncem a že po nále-
žitém schválení bude před-
ložen i Evropské komisi. 
Věříme, že Komise nebude 
tento dokument studovat 
po nejdelší možnou dobu, 
tedy až 90 dnů. Následně 
bude možné adekvátní 
sumu prostředků z této 
prioritní osy využít na ve-

řejná osvětlení v našich městech a obcích. Je 
však nutno podotknout, že jistotu schválení 
změny v tomto procesu nyní nemáme.

Obdobně ministerstvo uvažuje o realoka-
ci prostředků na podporu takzvané alterna-
tivní dopravy při využití prostředků aloko-
vaných v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality 
ovzduší a snižování emisí. V tomto případě 
je situace poněkud složitější, neboť mnoho 
prostředků na obdobné cíle, tj. na podpo-
ru alternativní dopravy, bylo donedávna 
využíváno v rámci takzvaných regionálních 
operačních programů (ROP). Nelze tudíž 
dopředu zajistit, že se podaří Evropskou 
komisi přesvědčit o tom, aby přijala dobrý 
úmysl změnit podporované aktivity. Komisi 
jsme informovali, že by tato podpora mířila 
primárně do nejvíce znečištěného Moravsko-
slezského kraje, a případně i do jiných krajů, 

kde jsou alokace na tyto cíle již beznadějně 
vyčerpány. I za těchto podmínek tuto mož-
nost důkladně studujeme a s pomocí exter-
ních poradenských firem se snažíme najít 
optimální řešení pro pokrytí 
této potřeby. Evropské 
komisi zanedlouho předsta-
víme konkrétní návrh řešení 
této problematiky v takové 
kvalitě, aby jej mohla co 
nejdříve schválit. Přesto 
nelze ani zde nic dopředu 
slibovat, a je tedy nutné 
vyčkat na výsledky jednání 
o těchto změnách.

Zvýšení povědomí  
o OPŽP

Vedle výše uvedených ožehavých pro-
blémů, které ministerstvo spolu se svými 
partnery a dodavateli řeší, připravujeme 
vyhlášení dvou veřejných zakázek na kam-
paně pro zlepšení celkového povědomí 
o Operačním programu Životní prostředí. 
Kampaně se zaměří na širokou veřejnost 
a na potenciální příjemce pomoci EU. 
Výběrové řízení bude v nejbližších dnech 
vyhlášeno a věříme, že budoucí vítěz tohoto 
výběrového řízení zrealizuje bez větších 
komplikací tyto dvě kampaně v období 
od září 2012 do konce roku 2013. První 
kampaň, zaměřená na širokou veřejnost, 
se vedle již připravované putovní výstavy 
nejzajímavějších projektů OPŽP pokusí co 
nejlépe seznámit s dosavadními výsledky 
programu na úrovni projektů i programu 
samotného. Zahrneme vše podstatné, čeho 

se během prvních pěti let realizace tohoto 
operačního programu podařilo dosáhnout. 
Zároveň chceme veřejnosti ukázat, co tento 
program hodlá do konce svého programo-
vacího období ještě podpořit, tedy do konce 
roku 2013. Program OPŽP je sice aktuálně 
asi nejznámějším programem ze všech 
programů EU v České republice, nicméně 
jeho hlubší znalost mezi širší veřejností je 
poměrně omezená. 

I druhá kampaň připravovaného tendru 
se zaměří na relativně důležitější cílovou 
skupinu čili na potenciální příjemce pomoci 
z OPŽP. Chceme, aby se tito potenciální 
příjemci o našich záměrech dozvídali co 
nejdříve. Chceme docílit toho, abyste měli 
pokud možno co nejdetailnější a přitom 
nejstručnější informace o připravovaných 
výzvách a nemuseli jste je složitě dohledávat 
např. na jiných stránkách, než jsou oficiální –  
www.opzp.cz, www.strukturalni-fondy.cz, 
www.sfzp.cz a www.mzp.cz. Chceme zo-
hlednit zkušenosti žadatelů s tímto i jinými 
programy tak, aby námi poskytované infor-
mace o programu, o blížících se nebo o vyhlá-
šených výzvách, a další vyhledávané informace 
byly co možná nejvíce „user friendly“. 

Zjednodušování platných dokumentů
Z iniciativy ředitele odboru fondů 

EU chceme tento princip „user friendly“ 
promítnout i do existující dokumentace 
Operačního programu Životní prostředí. 
Z tohoto důvodu zkrátíme znění platných 

dokumentů tak, abychom potenciální 
žadatelé o podporu z tohoto programu 
minimálně obtěžovali. Vynecháme proto 
především informace o interních procesech 
hodnocení a schvalování vašich projektů, 
o detailech již obsažených v jiných předpi-
sech, jako jsou např. zadávací řízení, které 
již řeší samotný zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, a někdy neúmyslně 
dvakrát opakované informace. Obdobně 
hodláme maximálně zeštíhlit a zpřehlednit 
navazující dokumenty, tedy Implementač-
ní dokument OPŽP, Závazné pokyny pro 
žadatele, jednotlivé směrnice MŽP a meto-
diky.Odbouráme co nejvíce duplikovaných 
informací v těchto klíčových dokumen-
tech, a to i navzájem, případně je vhodně 
sloučíme. Věříme, že tato zeštíhlovací kůra 
žadatele potěší a ulehčí jejich každodenní 
práci při přípravě a realizaci projektů.

MarTIn PeTrTýl
Odbor fondů eU, MŽP

Ministerstvo uvažuje o realokaci prostředků 
na podporu takzvané alternativní dopravy 
při využití prostředků alokovaných v prioritní 
ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování 
emisí. V tomto případě je situace poněkud 
složitější, neboť mnoho prostředků na obdobné 
cíle, tj. na podporu alternativní dopravy, bylo 
donedávna využíváno v rámci takzvaných 
regionálních operačních programů (ROP).

Vedle výše uvedených ožehavých problémů, 
které ministerstvo spolu se svými partnery 
a dodavateli řeší, se připravuje vyhlášení dvou 
veřejných zakázek na kampaně pro zlepšení 
celkového povědomí o Operačním programu 
Životní prostředí. Kampaně se zaměří 
na širokou veřejnost a na potenciální příjemce 
pomoci EU.

Panevropská soutěž
DG Regio chystá na letní měsíce velkou 
panevropskou fotografickou soutěž. Ta je 
inspirována velmi úspěšnou kampaní, která 
se uskutečnila v předloňském roce v Estonsku 
a spočívala v tom, že lidé posílali fotografie 
sebe samých nebo svých rodinných přísluš-
níků, přátel, celých školních tříd a v pozadí 
měli informační panel nebo tabuli projektu 
podpořeného z evropských fondů. Čím 
veselejší a nápaditější fotografie poslali, tím 
větší úspěch slavili. Přesná pravidla soutěže 
DG Regio nejsou prozatím známa, ale soutěž 
by se měla podle prozatím nepotvrzených 
informací konat v rozmezí července a srpna. 
Vyhlášení vítězů je připraveno na září. 

agenda 21
Po dvouleté práci expertů z univerzit a odbor-
ných pracovišť, ale i praktiků byla schválena 
Metodika pro hodnocení kategorie A Místní 

agendy 21 (MA 
21). Agenda 21 je 
mezinárodní program, 
který na úrovni obcí 
a regionů klade důraz 
na vyvážený a udrži-

telný rozvoj, probíhající za aktivní spolupráce 
s veřejností. V ČR má MA 21 svůj žebříček 
kvality zapojených obcí a regionů – od „zájem-
ců“ přes kategorie D, C, B až po tu nejvyšší 
kategorii – A. Navrženou metodiku pro 
kategorii A proto Národní síť zdravých měst 
ve spolupráci se společností Integra Consul-
ting otestovala v Kopřivnici, Litoměřicích, 
Chrudimi a Vsetíně.

Změny v podpoře OZE
Ministerstvo průmyslu a obchodu je při-
praveno novelizovat nedávno schválený 
zákon o podporovaných zdrojích energie 
a prosadit v něm budoucí zastavení podpory 
obnovitelných zdrojů. „MPO je vzhledem 
k ekonomickému vývoji, který nese stále větší 
tlak na veřejné rozpočty, připraveno zahájit 
práce za účelem další optimalizace nákladů,“ 
uvedla mluvčí ministerstva Veronika Forejtová. 
Podle předsedkyně Energetického regu-
lačního úřadu Aleny Vitáskové je podpora 
obnovitelných zdrojů za hranicí možností ČR 
a jejím zastavením by spotřebitelé v příštích 
20 až 30 letech mohli za energii ušetřit stovky 
miliard korun. 

Poklad pro Chalupu 
Možným finančním postihům za nedodržení 
závazků v ochraně přírody se Ministerstvo ži-
votního prostředí nebojí vystavovat republiku 
v době ekonomické recese a škrtů ve státním 
rozpočtu. Alespoň to tvrdí zástupci vědců, 
rybářů a ekologů ze sdružení Arnika. Náměst-
kovi ministra Tomáši Tesařovi proto předali 
požadavek tisíců lidí, kteří žádají doplnění 
národního seznamu cenných lokalit soustavy 
Natura 2000. Sankce za nevyhlášení lokalit 
mohou činit 20 tisíc euro denně a navrhuje 
je Evropská komise. Tesař dostal pro ministra 
také symbolickou truhlu s národním přírod-
ním pokladem a vzkazy od občanů.

ECHO
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Ročenka vychází jako společná 
publikace Ministerstva životního 
prostředí a Českého statistického 
úřadu a za zpracování zodpovídá 
CENIA, česká informační agen-
tura životního prostředí. Letošní 
ročenka, která podává ucelený 
pohled na stav životního prostředí 
v České republice, je v pořadí 
dvacátá první, ale pátým rokem již 
vyšla pouze v elektronické verzi. 
Oproti předchozím rokům nabízí 
posílenou grafickou prezentaci 
dat formou map, kartogramů 
a kartodiagramů. Jsou v ní také 
publikovány výsledky některých 
aktuálních projektů, které se týkají 
zejména oblasti vlivu zhoršeného 
životního prostředí na lidské zdra-
ví ve vybraných regionech České 
republiky. Publikace je členěna 
do pěti celků, které jsou řazeny 
na základě principu vliv–stav–ode-
zva a jsou barevně odlišeny, zají-
mavostí ročenky je kapitola shr-
nující názory a postoje veřejnosti 
k rozličným tématům týkajícím se 
nejen životního prostředí.

Jedovatý vzduch
„Nelze říci, že by došlo obecně 

k výraznému zlepšení či zhoršení stavu 

životního prostředí, některé oblasti 
zaznamenaly zhoršení či stagnaci, jiné 
oblasti zaznamenaly zlepšení,“ říká Jan 
Pokorný ze společnosti CENIA. 
„Mezi nejpalčivější problémy řadíme 
především neuspokojivou kvalitu ovzduší 
v sídlech a městských aglomeracích,“ 
přibližuje problematiku. 

V roce 2010 se podle Pokor-
ného zvýšil rozsah území se zhor-
šenou kvalitou ovzduší, zejména 
v případě překročení přípustných 
koncentrací emisí suspendova-
ných částic PM 10 (polétavého 
prachu). Dělo se tak vlivem 
meteorologických a rozptylových 
podmínek a vlivem nejchladněj-
ší topné sezony za posledních 
deset let. K výraznému znečištění 
ovzduší touto látkou docházelo 
v důsledku zhoršení rozptylových 
podmínek od druhé poloviny 
ledna 2010 s malými přestávkami 
až do konce února 2010. V druhé 
polovině roku 2010 nastaly špatné 
rozptylové podmínky již v polovi-
ně října, další následovaly během 
prosince. Zhoršené rozptylové 
podmínky v prvním a poslední 
čtvrtletí roku 2010 měly za ná-
sledek překročení zvláštních 
imisních limitů pro částice PM 10 
a splnění podmínek pro vyhlášení 
signálů upozornění a regulace 
v rámci smogového regulačního 
systému v Ústeckém, Středočes-
kém, Pardubickém a Moravsko-
slezském kraji. 

Emise také z Polska
K dopravě a lokálním zdro-

jům, které jsou hlavními emisními 
zdroji suspendovaných částic 
i v ostatních regionech, přistupují 
v oblasti zhoršené kvality ovzduší 
i další významné zdroje emisí 
částic. Překročení limitů ovlivňují 
zejména hutní průmysl a průmysl 
zpracování paliv. K imisnímu 
zatížení této oblasti přispívá 
rovněž regionální přenos ze zdrojů 
v Polsku (silně industrializovaná 
oblast Katovic). 

Meziroční zhoršení bylo v roce 
2010 rovněž zaznamenáno u zne-
čištění ovzduší benzo(a)pyrenem, 
který patří mezi karcinogenní 
polycyklické aromatické uhlovodí-
ky a  jehož nadlimitní koncentrace 
se vyskytují zejména v sídlech 
a městských aglomeracích.

Na Ostravsku
Program Ostrava je tvořen 

projekty Airgen (MŽP) a Airtox 
(MŠMT ČR). Cílem progra-
mu je objektivně posoudit vliv 

znečištěného ovzduší na popu-
laci v Moravskoslezském kraji, 
zejména v Ostravě. Při srovnání 
koncentrací komplexní směsi lá-
tek vázaných na prachové částice 
jsou výrazné rozdíly v charakteru 
znečištění mezi Prahou a lokali-
tami v Moravskoslezském kraji, 
např. v Ostravě-Porubě jsou 
koncentrace benzo(a)pyrenu 
třikrát vyšší než v Praze-Smícho-
vě, Ostravě-Bartovicích deset-
krát a Karviné osmkrát. Tato 
skutečnost naznačuje specifič-
nost moravskoslezského ovzduší, 
v kterém jsou ve frakci jemných 
prachových částic vázány vysoké 
koncentrace karcinogenních 
polycyklických aromatických 
uhlovodíků, jež jsou nejvyšší 
v rámci zemí Evropské unie. 

Je možné se domnívat, 
že tuto nepříznivou situaci 
vyvolávají koncentrace těžkého 
průmyslu v kraji i používání 
zastaralých technologií. Nej-
znečištěnější oblastí benzo(a)
pyrenem v České republice je pa-
trně lokalita Ostrava-Bartovice. 
Měsíční koncentrace benzo(a)
pyrenu v roce 2009 překračovaly 
doporučený unijní standard (1 
ng/m3) v průběhu celého roku 
s výjimkou července. Toxické 
látky přítomné ve znečištěném 
ovzduší představují riziko pro 
lidské zdraví. V postižených 
oblastech se zvyšuje výskyt dětí 
s nitroděložní růstovou retardací 
a nízkou porodní hmotností, 
snižuje se plodnost a průměrný 
věk mužů, zvyšuje se respirační 
nemocnost dětí, ovlivněn je 

psychický vývoj dětí, zvyšuje 
se výskyt kardiovaskulárních 
onemocnění, cukrovky a nádoro-
vých onemocnění. 

Šetříme vodou…
Kromě znečištěného ovzduší 

a jeho dopadů na zdraví popu-
lace patří k dalším problémům 
i nakládání s odpady. 

„Nejčastějším způsobem odstraňová-
ní odpadů je i nadále skládkování, které 
činilo v roce 2010 zhruba 95 procent 

z celkového množství odstraňovaných 
odpadů” konstatuje Jan Pokorný. 

V roce 2010 se ve srovnání 
s rokem 2009 mírně zvýšilo i vy-
pouštěné znečištění do povrcho-
vých vod ve všech sledovaných 
základních ukazatelích, a to ze-
jména z důvodu zvýšení objemu 
vypouštěných odpadních vod. 

Ročenka však nepřináší jen 
špatné zprávy. „V několika oblastech do-
šlo naopak ke zlepšení, například výrazně 
poklesly emise skleníkových plynů v období 
2008–2009, poklesly i emise okyselujících 
látek, a tím se snižuje zátěž ekosystémů 
okyselením,” hodnotí Jan Pokorný. 

Podle něho taktéž roste 
výroba elektřiny z obnovitelných 
zdrojů a snižuje se spotřeba vody 
v domácnostech a v průmyslu, 
zatímco podíl obyvatel připo-
jených na veřejné vodovody se 
i nadále postupně zvyšuje. 

„Prodlužuje se délka kanalizační sítě 
a dochází ke zvyšování podílu obyvatel 
připojených na kanalizaci zakončenou 
čistírnou odpadních vod. V rámci země-
dělského půdního fondu dochází k příz-
nivému nárůstu ploch trvalých travních 
porostů na úkor orné půdy a podíl 
ekologicky obhospodařované zemědělské 
půdy se zvyšuje, v roce 2010 dosáhl 10,6 
procenta plochy zemědělské půdy, a počet 
ekofarem vzrostl na 3 517,” uzavírá 
Pokorný výčet pozitiv, které nám 
letošní ročenka sděluje o našem 
životním prostředí.

ZPRÁVYZPRÁVY

CENIA: Ovzduší, v němž žijeme, je jedovaté
Z hlediska 
dlouhodobějšího vývoje 
stav životního prostředí 
v naší zemi po roce 
2000 ve většině oblastí 
stagnuje. nepříznivý 
je stav přírodních 
stanovišť, neuspokojivá 
kvalita ovzduší v sídlech 
a městských aglomeracích 
nadále přináší zdravotní 
rizika obyvatelům  
žijících v zasažených 
oblastech. nejen o tom 
informuje letos vydaná 
Statistická ročenka 
životního prostředí  
České republiky 2011.

O ROčENCE
Obsahově se ročenka zabývá příčinami změn 
životního prostředí a ovlivňujících faktorů, sta-
vem a vývojem složek prostředí, životním pro-
středím a zdravím a nástroji politiky životního 
prostředí. Údaje k daným tématům poskytly 
především Ministerstvo životního prostředí, 
Český statistický úřad, Ústav zdravotnických 
informací a statistiky, Ministerstvo zeměděl-
ství, Český hydrometeorologický ústav, Česká 

geologická služba – Geofond, Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky, Česká inspekce životního prostředí, Státní fond 
životního prostředí ČR a další. Paralelně s ročenkou pak vychází 
dokument Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou 
předkládá ministr životního prostředí každoročně ke schvá-
lení vládě a projednání Parlamentu České republiky. Tyto dvě 
publikace tvoří celek. Statistická ročenka obsahuje pouze fakta 
se základním výkladem tvorby jednotlivých ukazatelů. Zpráva 
naopak na základě těchto údajů provádí analýzu stavu životního 
prostředí a ukazuje, jak dále postupovat v návaznosti na stěžejní 
dokument, Státní politiku životního prostředí České republiky. 

Při srovnání koncentrací komplexní směsi látek 
vázaných na prachové částice jsou výrazné rozdíly 
v charakteru znečištění mezi Prahou a lokalitami 
v Moravskoslezském kraji, např. v Ostravě-Porubě 
jsou koncentrace benzo(a)pyrenu třikrát vyšší než 
v Praze-Smíchově, Ostravě-Bartovicích desetkrát 
a Karviné osmkrát.

Biomasa na letiště
Pěstování biomasy, fotovolta-
ické farmy a plantáže větrných 
elektráren mění využívání daného 
prostoru. Místem, kde však nevadí, 
jsou zatravněné plochy podél letišť. 
Americké ministerstvo zemědělství 
zveřejnilo výsledky studie, která 
zkoumala možnost využití zatrav-
něných ploch kolem letišť pro zís-
kávání čisté energie. Podle studie 
by to bylo přínosné jak ekonomic-
ky, tak ekologicky. Jen ve Spoje-
ných státech leží ladem kolem letišť 
plocha 3 306 km2. Podle studie by 
provozovatelé letišť měli zvážit, zda 
dosud zpravidla prázdné plochy 
neosázet energeticky využitelnými 
rostlinami, nebo tam vybudovat 
solární parky. 

Biopaliva a Evropa
Bude Evropa v budoucnu sázet 
na biopaliva jako na součást své 
klimatické politiky, nebo zváží, 
že „pěstování benzínu na polích“ 
přináší více problémů, než má 
řešit? Evropská komise není v ná-
zoru na zelená paliva jednotná, 
rozděluje ji otázka, zda do kli-
matické stopy paliva započítávat 
i emise spojené s využitím půdy. 
Kamenem úrazu jsou takzvané 
nepřímé změny ve využívání 
půdy, které pěstování biopaliv 
způsobuje. Podle úřadu komisař-
ky pro klimatické změny Connie 
Hedegaardové by se dopad 
těchto změn měl započítávat 
do celkové uhlíkové bilance. 
Podle Günthera Oettingera, 
komisaře pro energetiku, toho 
však třeba není. 

Krušnohoří v UnESCO?
Představitelé 
Karlovarského 
kraje, Ústec-
kého kraje 
a hornických 

měst Jáchymov, Boží Dar, Horní 
Blatná, Abertamy, Krupka a obce 
Měděnec podepsali v Jáchymově 
společné prohlášení o spolupráci 
na přípravě nominace Hornické 
kulturní krajiny Krušnohoří k zápi-
su na Seznam světového kulturní-
ho a přírodního dědictví UNESCO. 
O zápis budou usilovat společně 
se Saskem na německé straně 
Krušných hor. „Chceme, aby 
oblast získala zpět slávu, kterou 
měla,“ uvedl hejtman Karlovarské-
ho kraje Josef Novotný. Na české 
straně by se do žádosti o zapsání 
měly dostat například hornické pa-
mátky Zlatý kopec, Vlčí jámy nebo 
důl Mauricius u Abertam, v Sasku 
pak zhruba 30 lokalit. 

ECHO
Brdy: CHKO, nebo jiný typ

Brdské obce by měly do konce 
května sdělit ministerstvu životního 
prostředí, jaký typ ochrany přírody 
v Brdech by po odchodu armády 
z vojenského újezdu upřednostňo-
valy. Ministerstvo na základě jejich 
stanovisek rozhodne, zda v Brdech 
vyhlásí chráněnou krajinnou oblast, 
nebo zvolí jiný typ ochrany. Podle 
ministerstva by byla nejvhodnější 
formou ochrany chráněná krajinná 
oblast. Rozhodnutí vyhlásit ji však 
není definitivní, protože není mož-
né k záměru přistupovat direktivně 
a nerespektovat názor lidí, kteří 
v této lokalitě žijí. 

90, nebo 187 miliard
Nové období obchodování s emi-
semi může podle odhadů minis-
terstva životního prostředí vynést 
ČR v příštích sedmi letech částku 
od 90 do 187 miliard korun. Úřad 
má dva scénáře výnosů v letech 
2013 až 2020. V prvním vychází 
z analýzy cen povolenek z roku 
2010, která cenu za jednu tunu 
odhadla na 27 eur. V tom případě 
by Česko mohlo za sedm let získat 
kolem 7,5 miliardy eur, tedy zhru-
ba 187 miliard korun. Střízlivější 
scénář vychází ze současné ceny 
povolenky ve výši sedm eur s tím, 
že bude postupně narůstat  
na 14 eur. V tom případě budou 
celkové výnosy činit 3,7 miliardy 
eur, tedy zhruba 90 miliard korun.

Plzeňská spalovna
Stavba spalovny komunálního 
odpadu u Plzně za více než dvě 
miliardy korun má začít příští rok 
v dubnu nebo v květnu. Do pod-
zimu bude mezi třemi uchazeči 
vybrán dodavatel stavby a ihned 
poté investor, Plzeňská tepláren-
ská, požádá město o definitivní 
rozhodnutí, zda má zařízení pro-
dukující elektřinu a teplo skutečně 
na skládce v Chotíkově u Plzně 
stavět. Stavba usiluje o dotaci  
z OP Životní prostředí, o kterou fir-
ma požádala loni v červnu. Podnik 
je ve druhém kole výběru gene-
rálního dodavatele. Jejich cenové 
nabídky se pohybují od 2,2 do  
3,1 miliardy korun. Dodavatele 
vybírá komise, v níž jsou také 
zástupci Státního fondu životního 
prostředí ČR a místních politiků.

ECHO

Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imis-
ním limitům pro ochranu zdraví v r. 2010 Zdroj: ČHMÚ

území s překročením LV 21,21 %

agentura  
Cenia spolu-
pracuje na mě-
ření kvality 
ovzduší s Čes-
kým hydrome-
teorologickým 
ústavem 
Praha.
na snímku 
superpočítač 
ČHMÚ finanč-
ně podpořený  
z OPŽP.
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Projekty OP Životní prostředí v kalendáři

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Státní fond životního 
prostředí České republiky 
získal cenu v soutěži 
„Hvězda 3D reklamy“. 
Odborná porota ocenila 
nástěnný kalendář fondu 
nazvaný „Úhel pohledu“. 
Kalendář představuje 
dvanáct projektů 
podpořených z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Představujeme některé 
z nich. 

Rybí přechod Lovosice – Píšťany
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Příjemce podpory: RenoEnergie, a. s., Ústecký kraj

Celkové uznatelné náklady:  31 029 054 Kč
Výše dotace z ERDF:  23 737 226 Kč
Výše dotace ze SFŽP ČR:  4 188 922 Kč

Jihomoravská obec Hostěradice 
se skládá se ze tří menších sídel –  
Hostěradic, Míšovic a Chlupic. 
Podle vyjádření místních se 
obyvatelé všech tří částí dlouhé 
roky potýkali se skládkou v lomu 
v těsném sousedství obce. 

„Byl tam pěkný nepořádek, ale nedá 
se říci, že bychom si za něj nemohli sami. 
Jinak řečeno to byl nepořádek, který jsme 
dovolili některým z nás vytvořit,“ tvrdí 
obyvatelka obce Hostěradice 
a doplňuje, že skládka vznikla 
ze starého zavřeného lomu, 
do kterého lidé házeli všemožné 
harampádí již v 70. letech. 

„Bylo to hloupé, zvlášť proto, že naše 
obec leží v krásném prostředí na rozhraní 
Českomoravské vrchoviny a Karpatské 
soustavy, v rozhraní zvaném Miroslavská 
hrásť,“ říká obyvatelka Hostěradic, 

která si však s ohledem na malou 
ves nepřeje být jmenována.

OPŽP v akci
Starosta obce Marek Šeiner 

zdědil projekt na rekultivaci 
skládky po svém předchůdci. 
Tvrdí, že rekultivovat ji tak, aby 
bylo zachováno jezírko uprostřed 
lomu i se vzácnými živočichy, 
by bylo nad finanční možnosti 
obce. „Dát přes osmnáct milionů korun 
bychom si prostě v tomto případě nemohli 
dovolit,“ vysvětluje. 

Na otázku, jak hodnotí admi-
nistraci objektu, odpovídá bez 
vytáček: „Kdybych to měl dělat sám, asi 
bych se v tom brzy ztratil.“ 

Starosta je proto rád, že si 
obec najala na přípravu projek-
tu i dohled nad jeho realizací 
profesionála, který se zpraco-

váváním žádostí z evropských 
fondů zabývá. 

Lom jako trhák
Obyvatelka Hostěradic je 

přesvědčena o tom, že rekultivace 
skládky podpořená z Operačního 
programu Životní prostředí je 
jednou z nejlepších akcí, která se 
v obci za poslední roky udělala. 
„Lom slouží nyní jako centrum obce a cho-
díme k němu my místní, ale i ti, kteří k nám 
zavítají. V jezírku jsou ryby, rostou tam 
pěkné rostliny, vůbec je to místo, kam stojí 
za to se vypravit,“ pochvaluje si. 

A zdaleka není sama. I starosta 
obce si je vědom, že proměněný 
lom je důležitou součástí obce. „Na-
ším dalším cílem je u něj vybudovat lavičky, 
aby si lidé mohli kde odpočinout. A není to 
jen náš výmysl. Sami za námi chodí a říka-
jí: Koukejte je tam dát,“ uzavírá.

Skládku nahradilo centrum odpočinku
Obec Hostěradice 
na území okresu Znojmo 
patří do sdružení obcí 
Energoregion 2020. 
Sdružení tvoří obce 
i právnické osoby 
z neziskové sféry v oblasti 
v okruhu dvaceti kilometrů 
od Jaderné elektrárny 
Dukovany. Z uvedeného 
je zřejmé, že provozovatel 
jaderné elektrárny, 
společnost ČEZ, patří 
k významným donátorům 
Hostěradic. a přesto 
Hostěradice zakusily 
zkušenost s podporou 
z Operačního programu 
Životní prostředí. 

PRIORITNí OSA 4 – ZkVALITNěNí NAkLáDá-
Ní S ODPADy A ODSTRAňOVáNí STARýCH 
EkOLOgICkýCH ZáTěŽí
Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s od-
pady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování 
a odstraňování starých ekologických zátěží.

Rekultivace skládky Hostěradice
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
Příjemce podpory: obec Hostěradice, Jihomoravský kraj

Celkové uznatelné náklady:  18 476 321 Kč
Výše dotace z FS:  15 704 873 Kč
Výše dotace ze SFŽP ČR:  923 816 Kč

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

1  2  3  4   5   6  7  8  9  10  11   12   13  14  15  16  17  18   19   20  21  22  23  24  25   26   27  28  29  30  31

RYBNÍK HRONEKÚdraž, 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. 

ČERVENEC

1   2  3  4  5  6  7   8   9  10  11  12  13  14   15   16  17  18  19  20  21   22   23  24  25  26  27  28   29   30  31

SANACE SKALNÍHO
 M

ASIVU 

PO
D PTAČÍM

I DO
M

KY
 

Úštěk, Ústecký 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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Někdejší starosta Špindlero-
va Mlýna Oldřich Šimek vzpo-
míná: „Před projektem na obnovu 
zeleně v centru města jsme zkušenosti 
s Operačním programem neměli. Ale 
s nutností se zelení v centru něco udělat 
jsme se zabývali už od roku 2005. 
Po konzultaci s regionální agenturou 
Centrum evropského plánování jsme 
se dozvěděli, že je možné žádat o dotaci 
právě z Operačního programu Životní 
prostředí.“

Podpisy až nakonec
Po konzultaci následovalo 

uzavření smlouvy na zpracování 
žádosti, kterou Oldřich Šimek 
hodnotí v rámci všech operač-
ních programů, s nimiž se kdy 
seznámil, jako nejnáročnější 
na administraci. „ROP SV, OPPS 
ČR / PL, POV – žádný z nich nám 
nedal zabrat tak jako OPŽP,“ vyjme-
novává Šimek. 

Nejvíce překvapující podle 
něho například bylo, když po po-
dání žádosti zaměstnanci fondu 
po městu požadovali dodatečné 
doložení dokladů, které původ-
ně nebyly k žádosti potřeba, ale 
chtěli je, protože byly vyžadová-
ny v další výzvě. 

„Vedlo to ke kuriózním situacím. 
U mnoha smluv v té době docházelo 
k podpisu až po realizaci projektu. 
Skutečným oříškem bylo například zpětně 
získat podpis tehdejšího ministra životní-
ho prostředí,“ vzpomíná Šimek. 

gratulace vítězům
Oldřich Šimek říká, že 

Špindlerův Mlýn prozatím o po-
dání dalších žádostí v některých 
z následujícíc výzev operačního 
programu neuvažuje. A má proto 
i své důvody. 

„Dnes záleží na ochotě a vytrvalosti 
žadatele vše dotáhnout do zdárného 
konce. V neustálých změnách požadavků 
a zákonů je umění uspět. Kdo uspěje, 
zaslouží si velkou gratulaci,“ myslí si. 

Vadí mu zejména náročná ad-
ministrace evropských projektů. 
Jako zbytečnosti uvádí například 
nesmyslné požadování doku-
mentů mimo logický rámec dané 
žádosti. 

„Například nutnost mít stanovisko 
Natura 2000 na pořízení pokladních 
strojků pro autobusy. Požadování starých 
bankovních výpisů s částkou na spolu-
financování projektu. Anebo i problém 
s tím, že v čase před výzvou bývá velmi 
nemožné připravit všechny podklady. 
Jako například energetický audit, který je 
po změně zákona neplatný,“ vysvětluje.

Spokojenost s výsledkem
Přesto je však s výsledkem 

realizovaného projektu maximál-
ně spokojen. 

„Vzhledem k náročnosti při admi-
nistraci s ohledem na přidělenou částku 
se jedná o jeden z nejlépe hodnocených 
projektů od veřejnosti. Zásadně se zlepšil 
stav klidové zóny v centru města,“ po-
chvaluje si. 

Aby ne. Špindlerův Mlýn 
zároveň investoval v rámci revi-
talizace celého území i do úpravy 
chodníčků a vybudoval dvě 
vyhlídková mola nad řekou Labe. 
S údržbou území prý nemá výraz-
né problémy. V rámci projektu 
došlo i ke srovnání terénu, který 
se proto lépe obstarává a čistí. 
Navíc město má s podobnými 
pracemi zkušenost. O zeleň 
v centru se staralo podle Šimka 
již před její proměnou. 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Špindlerův Mlýn obnovil zeleň v centru
Byla to velká akce. 
Po dlouhých letech zástupci 
Špindlerova Mlýna zajistili 
obnovu zeleně v centru 
města. nechali vykácet 
nevhodné dřeviny, vysadit 
nové, pustili se také 
do nezbytných terénních 
úprav. Špindleromlýnští 
si našli čas i na vytvoření 
květinových záhonů. 

Revitalizace zeleně v centru Špindlerova Mlýna
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Příjemce: město Špindlerův Mlýn, Královéhradecký kraj 

Celkové uznatelné náklady:  2 910 353 Kč
Výše dotace z ERDF:  2 473 800 Kč
Výše dotace ze SFŽP ČR: 145 517 Kč

Začněme výčtem sportovních 
možností, které nabízí vyškov-
ský Městský sportovní areálu 
v blízkosti Smetanových sadů. 
I když bude dlouhý, zdaleka ne-
bude úplný, protože ve Vyškově 
sportovec najde takřka vše, co si 
zamane. Tak tedy: zimní stadion, 
víceúčelové hřiště, aquapark, atle-
tický a fotbalový stadion, squash, 
kuželna, paintball, tenisový a be-
ach volejbalový kurt, skatepark, 
bikros, stezky pro cyklisty, in-line 
bruslení, hřiště pro nejmenší, 
sportovní hala v Městském spor-
tovním areálu anebo přetlaková 
tenisová hala.

Bez zkušeností
„Zkušenosti se žádostmi o podporu 

z Operačního programu Životní prostře-
dí jsme neměli žádné. Avšak prvotní in-
formace a základní jednání vedlo město 
Vyškov, teprve pak bylo rozhodnuto, že 
akci budeme realizovat my,“ vzpomí-
ná Milan Maštera z příspěvkové 
organizace Správa majetku 
města Vyškova.

I proto se Vyškovští pro 
jistotu obrátili na poradenskou 
firmu, aby jim žádost o podporu 
zpracovala. 

„Po přidělení dotace jsme ale již vše 
zajišťovali sami,“ říká Maštera.

Co si nejvíce vybavuje z té 
doby? Trpce se usměje a řekne, 
že to byly především nekonečné 
a časté cesty do Prahy a zpátky. 
A nejen ony.

„Stále jsme řešili nové a nové pro-
blémy, dostávali nové požadavky, a to 
všechno za situace, kdy odezvy infor-
mačního administračního systému byly 
velmi pomalé. Administrace byla velmi 
složitá a časově náročná,“ shrnuje 
tehdejší dobu.

kolektory jako 
samozřejmost

Na rozdíl od jiných obcí, 
byla prý odezva ze strany lidí 
na realizovaný projekt spíše 
vlažná. Podle Maštery je to 
možná tím, že projekt je povahy 
vyloženě technické a je příno-

sem z hlediska fungování stadi-
onu, nikoli jeho vzhledu. 

„Pravda, někteří lidé se zajímali, co 
se staví, ale jinak to pro ně byla běžná 
záležitost,“ vysvětluje. 

Pravidelný servis
Zcela jiná situace by podle 

Maštery stoprocentně nastala, 
pokud by se realizovaný projekt 
neosvědčil v praxi. Například by 
nefungoval a stadion by byl bez 
teplé vody. 

„To by se lidé zajímali hned, to je 
jasné,“ tvrdí Maštera a usmívá se. 

I tak je však rád, že na toto 
téma může pouze žertovat, proto-
že systém dle jeho slov nemá žád-
né výrazné technické problémy. 

„Nutný je jen pravidelný servis,“ 
dodává Maštera.

Co se týče zkušeností s Ope-
račním programem Životní 
prostředí, i přes náročnou admi-
nistraci projektů Maštera tvrdí, že 
se v praxi osvědčil. Tudíž byla by 
škoda jej nevyužít i v budoucnu. 

„Přemýšlíme o podání žádosti 
na zateplení objektu sportovní haly,“ 
uzavírá.

Vodu ve Vyškově ohřívá slunce
Sportovní vyžití má 
ve Vyškově dlouhou tradici. 
a místní se snaží, aby šli 
s dobou. I proto zažádali 
o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí 
na solární kolektory pro 
střechu budovy svého 
sportovního stadionu. 
alternativní zdroj energie 
jim nyní zajišťuje ohřev 
vody a je propojen na šatny 
a technické zázemí. 

Sportovní stadion Vyškov a solární systém pro ohřev 
teplé vody
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 
Příjemce: Správa majetku města Vyškova, p. o., Jihomoravský kraj

Celkové uznatelné náklady:  1 006 123 Kč 
Výše dotace z FS:  855 204 Kč
Výše dotace ze SFŽP ČR: 50 306 Kč

PRIORITNí OSA 3 – UDRŽITELNé VyUŽíVáNí 
ZDROJů ENERgIE
Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů ener-
gie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor 
energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitel-
ných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití 
odpadního tepla.
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Realizaci projektu nového 
parku měla na starosti Soňa 
Stunová z městského úřadu. 
Všechno však začalo mnohem 
dříve.

„Město Přeštice se již od roku 2003 
připravovalo a zapojilo se do příprav 
Svazku obcí Čistá Berounka, který 
připravoval projekt s názvem Čistá 
Berounka, jenž měl být podpořen z ev-
ropských fondů prostřednictvím Ope-
račního programu Životní prostředí,“ 
vzpomíná Stunová. 

Byla to náhoda
Na začátku myšlenky nového 

parku tedy stála náhoda. Přešti-
ce zkoumaly, z kterých pro-
gramů by mohly čerpat dotaci 
na realizaci protipovodňových 
opatření, protože v roce 2002 
byly postiženy povodní. Pátraly 
proto v Operačním programu 
Životní prostředí po dotaci 
na protipovodňová opatření. 

„Při tomto zkoumání se pracov-
níci města doslechli, že se asi za rok 
připravuje vypsání výzvy, v jejímž 
rámci by bylo možno realizovat nový 
park. Po poradě s vedením města se 
starosta počátkem roku 2007 rozhodl, 
že se město pokusí získat dotaci, až bude 
výzva vypsaná, a zrealizovat park, 
který byl naplánován v Regulačním 
plánu Rozvojová zóna Přeštice – Sever-
ní předměstí, schváleném v roce 2005,“ 
vysvětluje Stunová.

Podle ní tehdy nebyl čas 
na okolky. Město se urychleně 
pustilo do prací na projekto-
vé dokumentaci parku a také 
do procesu získání územního 
rozhodnutí a stavebního povole-
ní, aby bylo připraveno podat 
žádost s přílohami platného 
územního rozhodnutí a pro-
jektové dokumentace během 
tří měsíců od vypsání výzvy 
do ukončení podávání žádostí. 
Zároveň také podalo žádost 
o dotaci na zpracování studie 
proveditelnosti pro tento park. 

Obdivuhodné je, že Přeštice 
vše stihly. A ještě obdivuhod-
nější, že žádost si zpracovávaly 
samy. Nespolehly se na profesio-
nály z poradenských společnos-
tí, a přesto uspěly.

„Všichni, se kterými jsem jednala, 
byli velmi vstřícní,“ pochvaluje si 
Stunová.

Drahá chlouba města
Největší satisfakcí, kterou 

mohli zástupci města po rych-
lém vyplňování žádosti i hek-
tické realizaci projektu získat, 
je podle Stunové skutečnost, 
že lidé na nový park reagují 
s nadšením. 

„V parku se konají akce města. Na-
příklad Den bez aut pro děti z mateř-
ských škol a základních škol. Mateřské 
školy tam chodí dopoledne s dětmi 
pohrát si na dětském hřišti. Odpoledne 
tam jezdí děti i dospělí na bruslích 
i na kolech, děti si hrají na dětském 
hřišti i na sportovním hřišti,“ říká 
Stunová.

Každá strana má však i svůj 
rub. 

„Starosti jsou s údržbou, na kterou 
nebyla poskytnuta dotace. Město každo-
ročně za údržbu parku zaplatí zhruba 
180 000 korun plus daň z přidané 
hodnoty. A to je samozřejmě problém, 
zvlášť v době, kdy se peněz nedostává,“ 
uzavírá.

Park v Přešticích je chloubou města
Keře a trvalky. Jinde 
samozřejmost, pro Přeštické 
dlouho sen, který se teprve 
s podporou Operačního 
programu Životní prostředí 
proměnil ve skutečnost. 
V Přešticích doslova vydupali 
ze země nový veřejný park. 
Mají nové trávníkové plochy, 
nově vysazené stromy a mají 
i keře a trvalky.

Park Chmelnice v Přešticích
Prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny
Příjemce: město Přeštice, Plzeňský kraj 

Celkové uznatelné náklady:  914 933 Kč 
Výše dotace z ERDF:  777 693 Kč
Výše dotace ze SFŽP ČR: 45 746 Kč

PRIORITNí OSA 6 – DOTACE PRO ZLEPŠOVá-
Ní STAVU PŘíRODy A kRAJINy
Máte zájem revitalizovat vodní tok či nádrž, obnovit zeleň ve vaší 
obci nebo ji zajistit proti vodní či větrné erozi? Chcete chránit dru-
hovou rozmanitost rostlin i živočichů? Operační program Životní 
prostředí (OPŽP) má v letech 2007–2013 pro tyto účely připraveny 
prostředky ve výši téměř 600 milionů eur z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF). Cílem podpory je zastavení poklesu bio-
diverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Školka v Bezdružicích přesedlala na plyn
Dění v Mateřské školce 
v Bezdružicích sledují 
tamější obyvatelé 
s maximální pozorností. 
Byl to velký den, když 
se dozvěděli, že jejich 
mateřinka získá díky 
Operačnímu programu 
Životní prostředí nový 
zateplený plášť a z hnědého 
uhlí přesedlá na plyn.

Zateplení Mateřské školy Bezdružice
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Příjemce: město Bezdružice, Plzeňský kraj 

Celkové uznatelné náklady:  1 805 248 Kč 
Výše dotace z FS:  1 534 460 Kč 
Výše dotace ze SFŽP ČR: 90 262 Kč

„O výzvách na zateplení a výměnu 
zdroje tepla jsme byli informováni 
Regionální rozvojovou agenturou Pl-
zeňského kraje a bedlivě jsme sledovali 
internetové stránky Státního fondu 
životního prostředí České republiky 
a Operačního programu Životní pro-
středí,“ vybavuje si dění kolem 
získání dotace Jan Soulek, 
starosta města Bezdružice. 

Přesto dodává, že i přes 
veškerou snahu dozvědět se 
vše potřebné měl o Operačním 
programu Životní prostředí jen 
teoretické poznatky. 

„Vždyť obě projektové žádosti jsme 
podávali vůbec do první výzvy,“ vzpo-
míná. 

Chvála spolupracovníků
Ostatně i to byl podle něho 

důvod, proč obě žádosti na oba 
projekty – zateplení a změnu 
zdroje tepla – připravovali 
v úzké spolupráci s Regionální 
rozvojovou agenturou Plzeňské-
ho kraje. 

„Konkrétně to byl Jan Naxera, kdo 
nám velmi pomohl,“ chválí Soulek 
jednoho ze spolupracovníků. 

 A nejenom jeho. Pro zpraco-
vání žádosti bylo nezbytné vypra-
cování energetického auditu. 

„V tomto případě je potřeba ocenit od-
borné znalosti firmy Seap Rokycany v čele 
s panem Vastimilem Bradou,“ dodává.

Průkopníci v první výzvě
Na otázku, jak hodnotí 

administraci celého projektu, 
slovy chvály spíše šetří. Tvrdí, 
že vzhledem ke skutečnosti, že 
žádosti podávali do vůbec první 
výzvy, nebyla jejich administrace 
vůbec jednoduchá. 

„V podstatě jsme za pochodu řešili 
nemálo problémů, které si postupně ujas-
ňovali i jednotliví pracovníci Státního 
fondu životního prostředí ČR. Celou věc 
ještě komplikovalo, že obě žádosti na naše 
projektové záměry byly velmi úzce prová-
zané a že ani jednu z projektových žádostí 
by bez té druhé nebylo možné realizovat,“ 
vzpomíná Soulek. 

Schváleno i neschváleno
Podle starosty se navíc 

ukázalo, ale až po podání obou 
žádostí, že by bylo vhodnější 

podat pouze jednu komplexní 
projektovou žádost. Už i kvůli 
tomu, že při hodnocení projek-
tů byl schválen pouze projekt 
„Mateřská škola Bezdružice, 
Fučíkova 249 – rekonstrukce 
zdroje vytápění“. Projekt „Ma-
teřská škola Bezdružice, Fučíko-
va 249 – projekt úspor energie“ 
schválen nebyl. Realizace 
projektu rekonstrukce zdroje vy-
tápění však nebyla bez projektu 
zateplení možná. Bezdružice by 
totiž nenaplnily ukazatele dané 
energetickým auditem. 

„Abychom mohli realizovat náš 
záměr, podali jsme neprodleně pro-
jektovou žádost na zateplení znovu, 
v rámci třetí výzvy. Tato žádost již byla 
úspěšná, a nic tedy nebránilo realizaci 
našeho záměru, který spočíval ve změně 
způsobu vytápění z pevných paliv 
na zemní plyn a v zateplení svislých 
a vodorovných konstrukcí objektu ma-
teřské školy včetně výměny všech oken 
a vstupních dveří,“ vyjmenovává 
Soulek.

Lidé byli spokojeni
Po nervech s podává-

ním žádostí následovala 
samotná realizace pro-
jektů. I ta se neobešla 
bez komplikací, ale 
podle starosty Bezdružic 
odměnou všem zúčast-
něným bylo, že obyva-
telé na realizaci obou 
projektů reagovali velmi 
kladně. 

„Byl odstraněn zdroj 
znečišťování ovzduší a objekt 
mateřské školy získal nový 
vzhled. S přínosy obou 
realizovaných projektů jsme 
velmi spokojeni. Nový zdroj 
vytápění je energeticky úsporný 
a ekologicky šetrný. Zateplení 
přineslo nejen nový vzhled, ale 
také výrazné úspory energie 
na vytápění celého objektu,“ 
pochvaluje si Soulek 
a dodává, že všechna 
realizovaná opatření 
navíc i bezvadně fungují 
a osvědčují se bez tech-
nických problémů. 

PRIORITNí OSA 2 – ZLEPŠOVáNí kVALITy 
OVZDUŠí A SNIŽOVáNí EmISí
Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udrže-
ní kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek 
do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby 
energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.
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Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1  Zlepšení kvality ovzduší
2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech 

nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém te-

pelném výkonu do  5 MW, který splňuje hodnoty nejlep-
ší emisní třídy a  případné současné zlepšení energetických 
vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného 
kotle za nový s nízkoemisními parametry).  

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

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově bu-

dovaných rozvodů tepla a  rozšiřování stávajících rozvodů 
za  účelem připojení nových zákazníků náhradou spalova-
cích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících 
rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní 
systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do  
5 MW jmenovitého tepelného výkonu; 

 v případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné 
také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných tech-
nologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOX, SO2 
nebo TZL; 

 v  případě rekonstrukce centrálního zdroje tepla, spočíva-
jící ve  výměně spalovacího zdroje do  5 MW jmenovitého 
tepelného výkonu, budou přijatelné projekty, kde u  budov 
v majetku žadatele (netýká se bytových či rodinných domů), 
napojených na  rekonstruovaný centrální zdroj tepla, dojde 
k současnému zlepšení energetických vlastností jejich obálek, 

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

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti 
z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zá-

stavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo 
frekventovaných dopravních koridorů, 

 pořízení strojů na  úklid zpevněných cest nebo silničních 
komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné 

nebo kropicí vozy),   
 pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti 

z  plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, 
skrápění, odprašovací nebo mlžicí zařízení). 

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

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavbu a obnovu systémů sledování a modelování kvality 

ovzduší v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména 
monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru 
vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů moni-
torovacích systémů, software pro modelování a simulaci, 

 investiční podporu výstavby a aktualizace databází a digitál-
ních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, 
určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší 
na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality 
ovzduší. 

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

Oblast podpory 
2.2  Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
a)  rekonstrukci spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem vět-

ším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX, SO2 a pracho-
vých částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekon-
strukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR 
nebo náhrada původního kotle novým),

b)  rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodateč-
ných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí zne-
čišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity 
(nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limi-
ty nahrazují),   

c)  záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedou-
cích k  odstranění či snížení emisí VOC do  ovzduší (např.: 
přechod na  vodou ředitelné barvy, laky a  lepidla, instalace 
katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, 
instalace fotooxidačních jednotek),

d) technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či sníže-
ní emisí NH3 do ovzduší, 

e)  rekonstrukci a úpravy velkých a zvláště velkých spalovacích 
stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména NOX, 
SO2  a prachových částic a současné vytvoření nových kapacit 
na spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle 
novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních 
cest apod.),  

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

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XXXVIII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány 

od 1. června do 31. srpna 2012.

Výzva se vztahuje na individuální projekty.
alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč, 
kde min. 1 mld. alokace je určena projektům realizova-
ným na území Moravskoslezského kraje.   

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.

f)  rekonstrukci a  úpravy velkých nespalovacích stacionárních 
zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emi-
sí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou 
stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další pod-
mínky provozu, které emisní limity nahrazují) a  současně 
vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) 
na spoluspalování odpadu. 

Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2a) 
budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci do-
datečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí 
NOX, SO2 nebo TZL. 

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 na Řídicí výbor OPŽP. 
U relevantních projektů napříč podoblastmi podpory je žadatel 
povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o  poskytnu-
tí podpory tzv. „Oznámení o  výpočtu poplatku (§ 19 zákona 
86/2002 Sb.) a  ohlášení souhrnné provozní evidence zvláště 
velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování (§ 18 vyhlášky 
205/2009 Sb.)“ za poslední tři ukončené ohlašovací roky.  
U projektů z podoblasti 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) je ža-
datel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnu-
tí podpory doklad (např. smlouva, smlouva o  smlouvě budoucí 
apod.) zajišťující udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukon-
čení. Požadavek je určen žadatelům z  řad obchodních společností 
provádějící čištění komunikací pro obce, města či jiné subjekty.   
U relevantních projektů z podoblasti podpory 2.2d je žadatel 
povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí 
podpory tzv. „plán zavedení zásad správné zemědělské pra-
xe“ dle nařízení č. 615/2006 Sb., o  stanovení emisních limi-
tů a  dalších podmínek provozování ostatních stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší a  tzv. „integrované povolení“ 
podle zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru a o změně zákonů (zákon 
o integrované prevenci).  

Metodické pokyny
U  relevantních projektů z  podoblasti 2.1.3 (kropicí a  samos-
běrné vozy) je nutné, aby výpočty určující snížení reemisí TZL 
za rok, uvedené ve studii proveditelnosti, byly provedeny v sou-
ladu s „Metodikou výpočtu environmentálních přínosů projektů 
zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek 
do ovzduší vlivem dopravy“. 
U relevantních projektů z podoblasti 2.2d je nutné, aby výpočty 
určující snížení množství emisí NH3 za rok, uvedené ve studii pro-
veditelnosti, byly provedeny v  souladu s metodickým pokynem 
MŽP „Stanovení kategorie a  uplatnění snižujících technologií 
u zemědělských strojů“. 

Omezení v rámci výzvy
Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty 
v podoblasti podpory 2.1.3 – Pořízení strojů na úklid zpevněných 
cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti – je 
limitována částkou 400 mil. Kč.  
V případě pořízení obnovitelného zdroje energie platí, že může být 
předmětem podpory pouze v  případě, že jeho jmenovitý výkon 
nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu 
zdroje, kterého se týká podpora a v daném poměru musí být také 
zajištěn následný provoz (výroba energie) po dobu udržitelnosti. 
Toto musí být jednoznačně definováno v Energetickém auditu.   
V rámci podoblasti 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) nebudou 
podporovány projekty zaměřené pouze na úklid chodníků a dal-
ších prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí 
vždy jednat o silniční komunikace a jiná prostranství s dopravou. 
Čištění chodníků a  dalších ploch může být pouze doplňkovou 
částí projektu. Environmentální přínosy projektu se počítají pou-
ze na snížení reemisí z dopravy. 
Tato výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle 
vyjádření Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) tzv. Režimu 
podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. 
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Mám dotaz na způsob financování 
a spolufinancování dotací: Správa 
nP je organizační složkou státu. 
Bude spolufinancování projektů 
zajištěno z rozpočtu MŽP?

Podpora se skládá z dotace 
Fondu soudržnosti / ERDF 
a státního rozpočtu. Podpora 
celkem nepřevýší 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, ale 
v určitých oblastech podpory 
může být i vyšší. Ostatní zdroje 
(tzv. vlastní zdroje) obstarává 
žadatel. U žadatelů typu o. s. s. 
je třeba, aby si příslušný podíl 
vlastních zdrojů organizace zajis-
tila u svého zřizovatele. K žádosti 
v OPŽP je třeba vždy předložit 
doklad o zajištění vlastních zdrojů, 
v tomto případě příslib zřizovatele 
o poskytnutí patřičného objemu 
vlastních zdrojů. 

naše organizace bude zasílat SFŽP 
ČR neuhrazené faktury, které pak 
budou dodavateli hrazeny přímo 
ze SFŽP ČR (národní spolufinan-
cování) a státního rozpočtu ( jako 
předfinancování)?

Žádost o platbu obsahující fak-
tury (možno i neproplacené) fond 
(zprostředkující subjekt) zpracuje 
a poskytne současně podíl podpor 
(ERDF/FS, SFŽP ČR, SR) na ban-
kovní účet příjemce podpory 
(žadatele) do 10 pracovních dnů 
od obdržení žádosti o platbu 
finančním manažerem. Příjemce 
podpory poskytne zprostředku-
jícímu subjektu bankovní výpisy 
dokládající kompletní úhradu dané 
fakturace dodavateli jak z prostřed-
ků podpory, tak z vlastních zdrojů. 
Podpora je poskytována příjemci, 
nikoli přímo dodavateli. Vše je po-
psáno v Závazných pokynech pro 
žadatele a příjemce podpory v kap. 8  
a v implementačním dokumentu 
v kapitole 9.1.2.1. – Realizace 
plateb příjemcům podpory.

Může být kompost využíván pro 
rekultivaci skládky? nebo je to 
použití nevhodné a projekt tohoto 
využití bude spadat do VP?

Pokud bude projekt mimo 
rámec veřejné podpory a budete 
chtít používat kompost na rekul-
tivaci skládky, musejí být splněny 

tyto podmínky: a) pokud bude 
žadatelem obec, musí být obec 
i vlastníkem skládky, b) pokud 
bude žadatelem svazek obcí, musí 
být vlastníkem skládky alespoň 
jedna obec ze svazku, a bude se 
moci využít jen poměrná část 
kompostu na rekultivaci skládky, 
a to podle počtu obyvatel, c) po-
kud bude projekt v rámci veřejné 
podpory, je možné využít kom-
post na jakékoliv plochy (v rámci 
zachování vlastnických vztahů 
a dodržení zákona) a je možné jej 
i prodávat.

Lze skládku, která je na pozemku ji-
ného vlastníka, sanovat z dotačních 
titulů, zejména ze SFŽP ČR? Jakou 
variantu rizikové analýzy objednat 
ve vztahu k žádosti o dotaci na sa-
naci skládky? Co by měla riziková 
analýza obsahovat?

Ano, v rámci OPŽP lze sanovat 
skládku i na pozemcích, které ža-
datel nevlastní, a to za předpokla-
du, že uzavře s vlastníky nájemní 
smlouvy na dobu minimálně 5 let 
po dokončení realizace projektu. 
Analýza rizika musí být v souladu 
s metodickým pokynem MŽP. 
AR je třeba zpracovat tak, aby 
dostatečně určila rizika a byla do-
statečným podkladem pro určení 
nejlepší varianty způsobu sanace.

Obec chce zrekonstruovat a odbah-
nit svůj rybník. Má dva sousední 
rybníky, voda z horního vtéká 
do spodního. Obec však stihla 
stavební povolení pouze na ten 
spodní, ačkoliv původně plánovala 
odbahnění obou. Vyřízené stavební 
povolení má tudíž na ten spodní, 
ale rozbor vody a sedimentu udě-
lala z horního. na protokolu o roz-
boru je poznámka, že stejné složení 
i kvalita se dá očekávat i u spodní-
ho rybníka. Chci se zeptat, zda by 
tento rozbor mohl být důvodem 
k zamítnutí a zda má obec udělat 
nový rozbor ze spodního rybníka.

Dle přílohy č. 1 směrnice MŽP 
musí dokumentace pro opatření 
realizovaná v rámci oblasti pod-
pory 6.4 jednoznačně specifikovat, 
jak bude naloženo s odtěženým 
materiálem. Souhlas s uložením 
sedimentu může předkládat i ná-
jemce, kterého k tomu opravňuje 
nájemní smlouva (právo hospoda-
ření), v případě uložení sedimentu 
na mezideponii se souhlas vydává 
na dobu, po kterou bude sediment 
na dotčeném pozemku depono-
ván.

Z toho plyne, že musejí být pro-
vedeny rozbory sedimentu v dané 
nádrži, aby bylo možné určit, zda 
se bude sediment ukládat na ze-

mědělskou půdu, nebo bude jinak 
využit či deponován. Bez tohoto 
ani nelze vypracovat položkový 
rozpočet akce, který je nedílnou 
součástí žádosti. Bez uvedených 
dokladů by byla žádost formálně 
neúplná.

Lze získat dotaci na technologic-
ké zařízení pro výrobu topného 
oleje nebo nafty z použitého oleje 
a plastických hmot frakcionovanou 
depolymerizací? Dodavatelem této 
technologie je německo-americká 
společnost, která technologicky vy-
lepšila již dříve používaná podobná 
zařízení, čímž odstranila nevýhody 
původních řešení. Tyto nové úpravy 
jsou patentovány. Moje kancelář 
byla dodavatelem požádána o její 
zastupování při vyhledávání vhod-
ných zákazníků a vedení úvodních 
jednání v ČR. Kompletní techno-
logická zařízení, stavěná přímo 
na míru potřebám zákazníka, 
dodává tato firma na klíč, pro roční 
obrat zpracovaného odpadu ve výši 
zhruba 4 000 tun je cena techno-
logie přibližně 4,5–5,0 mil. eur. 
Zkušební technologické zařízení je 
již dva roky v provozu v německu, 
v tomto roce bude realizována 
dodávka 5 zařízení do Francie 
a připravují se další dodávky. 
Cílem tohoto výrobce je v Evropě 
působit tak, aby na jedno zařízení 
připadla územní oblast odpovídající 
našim krajům. Tato decentralizace 
umožňuje vykrývat roční kapacitu 
zařízení z blízkých zdrojů a snižovat 
tím i dopravní náklady. Výstupními 
produkty jsou podle vlastní volby 
topný olej nebo nafta, odpovídající 
všem předpisům a nařízením EU. 
Ohledně realizace dodávky této 
technologie jsem byl v jednání již 
s několika možnými zpracovateli 
odpadů v této oblasti u nás. Firmy 
si byly i technologii v německu 
prohlédnout a v rámci úvodních 
jednání obdržely od dodavatelské 
firmy konkrétní nabídku na realiza-
ci dodávky technologie podle jejich 
zadání. Bohužel ani jedno z jednání 
nebylo úspěšné. Důvodem byla 
vysoká finanční náročnost, jiné 
současné finanční aktivity a za-
ručitelnost potřebného množství 
vstupního odpadu po celý rok. 
Pozitivní finanční rozvaha, dodána 
německou stranou, navíc počítala 
se státními dotacemi, které jsou 
v německu standardní, jež však 
bohužel v ČR udělovány nejsou.

Váš projekt je podporovatelný 
v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. Pro podání žádosti 
v prioritní ose 4, oblasti 4.1, je třeba 
prostudovat dokumenty OPŽP, 
upřesnit typ žadatele, jestli je v této 

oblasti přijatelným příjemcem pod-
pory, a rovněž je nutný transparent-
ní výběr dodavatele a dodržování 
základních postupů v OPŽP. Zaří-
zení již musí být provozně otestova-
né. Je možné, že připravovaná letní 
výzva v PO 4 (stejně jako XXVII. 
výzva z roku 2011) bude zaměřena 
na zpracování převážně vytřídě-
ných složek komunálního odpadu 
(sklo, papír, plast, tetrapak), a proto 
se tato výzva pravděpodobně 
nebude týkat obdobných projektů, 
jako je uvedený. Pro podporu no-
vých či ojedinělých technologií lze 
doporučit kontaktovat a podrobně 
seznámit s technologií Odbor 
odpadů MŽP. Řídicí orgán (MŽP) 
pak může rozhodnout o potřeb-
nosti zařízení a projekt zařadit mezi 
podporovatelné v rámci některé 
z dalších výzev nebo v novém pro-
gramovém období.

Pokud by obec žádala o dotaci 
na budování vodní nádrže, která 
bude sloužit k dočišťování odpad-
ních vod, dle implementačního 
dokumentu, jak jsem se dočetl, by 
spoluúčast obce na financování 
měla být 30%. Znamená to tedy, 
že pokud není obec plátce DPH, 
tak veškeré způsobilé výdaje včetně 
DPH budou dotovány ze 70 %?

Jak je uvedeno v kapitole 5 Im-
plementačního dokumentu OPŽP, 
je DPH považováno za způsobilý 
výdaj v případě, že konečný pří-
jemce není plátcem DPH. U pro-
jektů v oblasti podpory 6.4 je výše 
podpory pro projekty budování 

a obnovy vodních nádrží neobsa-
žených v plánech oblastí povodí 
max. 70 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu. V prioritní ose 6, 
oblasti podpory 6.4, však podle 
vyjádření odboru ochrany přírody 
a odpadů nelze podpořit budování 
vodní nádrže, která bude sloužit 
k dočišťování odpadních vod.

Prosím o informaci ohledně pří-
padné dotace na revitalizaci vodní 
(protipožární) nádrže na okraji 
obce. nádrž byla vybudována  
v 50. letech jako protipožární, je vy-
skládána ze silničních panelů a má 
vyhotovenou železobetonovou hráz 
s dnes již nefunkčním stavidlem. 
Její rozměry jsou 20 x 10 x 2 m.  
Dnes je nádrž zarostlá vegetací a je 
to nevzhledná stavba na soukro-
mém pozemku vedle potoka.

V rámci Operačního programu 
Životní prostředí je možné podat 
žádost o dotaci na vybudování 
a obnovu (odbahnění) rybníka 
v prioritní ose 6, oblasti podpo-
ry 6.4 – Optimalizace vodního 
režimu krajiny. Je možné žádat 
na opatření, která vedou ke zvy-
šování retenční schopnosti krajiny 
a jsou prováděna přírodě blízkým 
způsobem. Žádosti v PO 6 posu-
zuje a hodnotí Agentura ochrany 
přírody a krajiny, doporučujeme 
konsultovat projektový záměr 
na krajském pracovišti AOPK. 

V oblasti podpory 6.4 mohou 
podat žádost subjekty uvedené 
v seznamu přijatelných příjemců 
podpory, v kapitole 3.6.6. Imple-

mentačního dokumentu OPŽP, 
uvedené jsou tu mimo jiné i fyzické 
osoby – nepodnikající. Podle harmo-
nogramu výzev je výzva v oblasti 6.4 
plánována na květen nebo červenec 
2012, v rámci této výzvy bude možné 
podat žádost o dotaci na projekty 
realizované v plánech oblasti povo-
dí. V další plánované výzvě v PO 6 
(příjem žádostí přibližně v září až 
říjnu 2012) bude podle informací 
odboru ochrany přírody a odpadů 
s velkou pravděpodobností omezen 
příjem žádostí v oblasti podpory 6.4, 
přijatelným příjemcem podpory bu-
dou pouze veřejnoprávní subjekty. 
Alokace na oblast podpory 6.4 je již 
minimální. 

V dostupných materiálech se mi ni-
kde nepodařilo najít, jaké podmín-
ky musí projekt splňovat ( jakého 
musí být charakteru), abychom 
mohli žádat v režimu de minimis. 
Chtěla bych se zeptat, jestli nějaké 
takové vymezení charakteru a cíle 
projektu v případě čerpání podpo-
ry v režimu de minimis platí. 

Problematika veřej-
né podpory je podrobně-
ji rozepsána v kapitole 8 Im-
plementačního dokumentu 
OPŽP a v Závazných poky-
nech pro žadatele a příjemce, v ka-
pitole 1.10.3. Tam je u podpory 
de minimis uvedeno, že se jedná 
o podporu, která má minimální 
dopad… a je omezena výší 200 000 
eur po dobu tří po sobě následu-
jících účetních období. Čerpat 
podporu de minimis mohou 

i např. velké podniky. Pokud 
projekt podléhá veřejné podpoře 
a čerpá podporu podle pravidla de 
minimis, je vhodné řídit se doku-
mentem, který se typu de minimis 
týká, tj. nařízení Komise (ES) č. 
1998/2006 z 15. 12. 2006, o použití 
článků 87 a 88 smlouvy na podpo-
ru de minimis.

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

Osa 1: Osoba mající doklad 
o odborné způsobilosti v oblasti 
vodohospodářských staveb (např. 
osvědčení o odborné způsobilosti 
od MŽP, člen asociace čistírenských 
expertů…). Osa 2: Dáno záko-
nem o ochraně ovzduší č. 86/2002 
v platném znění (§ 17, bod 6), viz 
Seznam autorizovaných osob na  
www.env.cz v sekci Životní prostředí 
– ovzduší. Osa 3: Žadatelé předklá-
dají energetický audit, zpracovávají 
energetičtí auditoři. Úplný seznam 
auditorů najdete na www.mpo.cz  
v sekci Energetika a suroviny 
úspory energie – Seznam auditorů. 
Osa 4: pro 4.1, projekty stavebního 
charakteru: Osoba mající doklad 
o odborné způsobilosti na posuzo-
vání EIA; pro 4.1, projekty ostatní: 
Osoba mající doklad o odborné 
způsobilosti v oblasti odpadového 
hospodářství nebo příbuzné. Osa 
4, pro 4.2: Je nahrazen závazným 
stanoviskem MŽP. Osa 6: Místně 
příslušné odborné pracoviště ochra-
ny přírody, tj. správa NP, správa 
CHKO nebo středisko Agentury 
ochrany přírody a krajiny. Osa 7: Je 
nahrazen energetickým auditem.

Jakým způsobem bude u ob-
chodních společností stanovena 
maximální výše dotace? Prosím 
o konkretizaci v případě běžné 
obchodní společnosti nespjaté s ve-
řejným sektorem, společnosti čás-
tečně vlastněné veřejným sektorem 
(do 50 %) a vlastněné stoprocentně 
(např. akciová společnost města). 
Pokud je žadatelem akciová spo-
lečnost, která je 100% vlastněná 
městem, bude případná dotace 
pro takovýto podnik vnímána 
jako veřejná podpora? Má takový 

žadatel počítat s dotací ve výši 40 % 
(maximální míra veřejné podpory 
pro velké podniky), či ve výši 85 %?

Podnikatelské subjekty (bez 
ohledu na vlastnický podíl obce či 
města, tedy i a. s. v 100% vlastnictví 
města) obecně podléhají podmín-
kám veřejné podpory (viz kap. 
8 ID). Dle charakteru projektu 
je třeba určit, zda bude poskyt-
nuta podpora na základě GBER 
(většina projektů), či na základě 
pravidel Pokynů pro životní pro-
středí (okrajově u PO 2 a PO 3), 
či de minimis. Odpovídající výše 
podpory vyplývá vždy z relevant-
ního předpisu, viz např. regionální 
mapu pro regionální výjimku (po-
drobnosti v kap. 8 ID). U projektů 
veřejných subjektů je možno VP 
pro individuální projekt konzulto-
vat s fondem, pravidla jsou daná 
(viz kap. 8 ID), ale nelze vždy 
každý konkrétní případ abstraktně 
podchytit obecným pravidlem. 
Stanovená výše veřejné podpory 
(např. 40 % z celkových způsobi-
lých výdajů dle regionální mapy) 
bude určovat celkovou podporu 
v rámci OPŽP.

Pokud v žádosti budou chybět ně-
které povinné přílohy, bude žadatel 
vyzván, aby tyto přílohy doplnil. Jak 
dlouhá bude lhůta k doplnění?

Lhůta pro doplnění formál-
ní úplnosti žádosti, například 
chybějící přílohy, je stanovena 
na pět pracovních dnů. Jedná se 
o doplnění elektronickou formou 
s následujícím předáním fyzickým.

Dotaz k podpoře v rámci prioritní 
osy 4 OPŽP na bioplynové a bio-
fermentační stanice zpracovávající 
bioodpad: Lze v rámci tohoto opatře-
ní podporovat všechny druhy bioply-
nových stanic, tj. i BPS, kde je možno 
zpracovávat mimo jiné i kal z ČOV, či 
jen některé druhy BPS zpracovávající 
méně rizikový odpad jako výstupy ze 
zemědělství apod.? Je v rámci OPŽP 
jiné opatření přímo na zpracování 
kalů z čistíren odpadních vod pro 
podnikatelské subjekty?

V rámci OPŽP je možné pod-
pořit projekt výstavby bioplynové 
a biofermentační stanice, která 
zpracovává bioodpad. Může být 
podpořeno i zpracování kalu 
z ČOV. Do prioritní osy 4, oblasti 
podpory 4.1, spadají ty projekty 
zahrnující biofermentační nebo 
bioplynovou stanici, které  
slouží ke zpracování bioodpadů 
a zahrnují další systémové  
prvky svozu a třídění KO, nebo 
svozu bioodpadů, nebo doplňují 
již existující takový systém svozu 
a/nebo třídění.

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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Vybrané přínosy schválených projektů OPŽP v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (k 11. 5. 2012)

ENVIDATAENVIDATA
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Praha 103 2 326 336 461 941 227 268 15,81 33,09 29,12 0,62 10,51 13 025,14 59,77 120 995,99 790 526,15

Jihočeský kraj 125 1 791 272 448 1 090 548 604 120,27 139,47 22,62 35,73 265,19 20 850,57 216,00 122 314,67 41 513,92

České Budějovice 36 447 335 697 303 197 351 25,68 33,76 8,34 5,90 38,19 5 249,46 51,37 31 771,00 11 950,84

Český Krumlov 8 130 284 012 62 264 893 60,08 26,92 -0,11 9,20 56,42 3 064,73 74,55 21 580,50 3 129,79

Jindřichův Hradec 19 147 906 243 93 587 306 0,95 2,15 1,85 0,19 53,65 1 479,14 3,81 8 460,61 3 052,64

Písek 10 117 676 962 59 395 527 6,94 7,80 1,74 0,13 2,12 1 198,77 12,74 6 837,12 2 829,74

Prachatice 16 201 008 439 117 750 664 0,75 0,53 1,23 0,38 1,98 1 209,29 2,20 14 297,30 6 280,81

Strakonice 15 370 777 726 227 719 122 8,83 35,63 4,18 8,80 47,07 3 963,85 31,82 14 644,20 4 637,14

Tábor 21 376 283 369 226 633 742 17,04 32,69 5,38 11,12 65,77 4 685,34 39,50 24 723,95 9 632,98

Jihomoravský kraj 268 2 818 027 481 1 504 034 299 4,17 19,40 20,68 2 009,04 17,23 17 841,49 34,12 225 745,74 93 242,36

Blansko 43 512 759 835 281 545 341 0,87 2,96 3,47 1,22 6,43 2 771,90 5,75 37 191,55 15 453,54

Brno-město 30 802 830 489 376 825 903 0,89 8,11 7,80 0,20 1,80 5 824,67 12,26 64 210,28 29 930,33

Brno-venkov 50 359 910 358 186 666 709 0,06 0,99 2,32 0,45 2,53 2 087,04 2,82 28 878,39 10 178,66

Břeclav 29 258 845 567 156 975 373 1,31 2,01 1,69 1,12 5,43 1 634,79 4,03 21 483,12 9 346,27

Hodonín 58 438 616 401 242 475 962 0,05 1,17 2,40 2 006,02 0,38 2 662,50 3,10 39 208,80 15 094,29

Vyškov 33 228 932 267 135 955 186 0,00 0,00 1,12 0,02 0,17 1 195,28 1,12 16 922,08 6 186,22

Znojmo 25 216 132 564 123 589 826 0,99 4,14 1,88 0,01 0,48 1 665,32 5,05 17 851,52 7 053,05

Karlovarský kraj 53 920 827 367 458 596 516 -7,46 137,08 41,99 -27,52 42,90 49 408,69 103,74 97 220,50 30 215,26

Cheb 24 345 121 468 148 657 244 -1,24 124,63 -39,36 -23,19 18,63 32 980,12 31,52 51 043,80 6 834,04

Karlovy Vary 12 159 814 534 92 043 871 1,81 8,61 2,45 2,13 16,29 2 432,31 8,68 14 022,62 5 549,18

Sokolov 17 415 891 365 217 895 401 -8,03 3,84 78,89 -6,46 7,97 13 996,27 63,54 32 154,08 17 832,04

Královéhradecký kraj 118 1 103 509 511 620 740 922 32,25 33,78 13,49 5,19 31,30 8 909,25 62,88 77 993,51 31 396,56

Hradec Králové 27 362 926 539 217 527 523 11,81 11,54 4,53 2,60 16,28 2 555,59 22,13 24 079,16 8 350,35

Jičín 9 71 844 727 36 959 537 0,01 0,18 0,29 0,01 0,05 395,66 0,41 4 967,69 2 258,94

Náchod 33 304 048 098 167 661 273 3,37 6,65 2,06 0,86 4,19 1 879,33 8,93 16 581,16 6 467,18

Rychnov nad Kněžnou 22 173 300 618 92 294 525 5,26 6,84 4,01 1,24 8,83 1 828,61 12,58 16 282,98 7 755,72

Trutnov 27 191 389 529 106 298 064 11,79 8,57 2,60 0,48 1,94 2 250,05 18,83 16 082,52 6 564,37

Liberecký kraj 97 989 561 920 554 698 212 8,61 19,99 9,63 4,46 31,29 7 682,14 27,62 56 786,12 24 205,25

Česká Lípa 14 212 123 544 122 832 259 0,64 1,34 1,53 0,52 2,72 1 633,90 2,75 13 401,49 6 546,01

Jablonec nad Nisou 14 227 537 925 126 041 400 2,46 2,88 1,54 0,02 4,97 1 471,21 5,43 16 258,61 7 088,83

Liberec 32 276 122 815 146 899 463 2,37 7,69 2,64 2,22 9,23 1 755,03 8,98 10 964,72 4 805,41

Semily 37 273 777 637 158 925 090 3,15 8,08 3,93 1,70 14,37 2 822,00 10,46 16 161,30 5 765,00

Moravskoslezský  kraj 186 3 723 951 076 1 888 544 682 15 255,69 909,67 948,74 1 051,76 106,14 25 107,79 16 582,73 218 474,00 90 689,17

Bruntál 32 275 739 491 150 450 529 19,36 9,63 3,17 0,10 10,28 2 097,28 27,51 23 791,90 9 451,35

Frýdek-Místek 31 577 566 904 312 968 726 31,02 20,42 17,70 1,24 8,53 4 461,01 57,82 35 889,79 15 833,87

Karviná 38 1 129 096 741 520 447 970 63,06 21,34 12,76 0,94 6,38 6 932,78 85,98 69 870,34 23 587,20

Nový Jičín 25 335 536 071 159 485 445 2,14 1,27 2,02 0,23 3,38 1 783,85 4,72 28 577,17 12 080,72

Opava 26 302 393 267 170 684 153 2,13 4,44 177,37 0,02 21,85 1 724,85 160,72 22 195,58 9 862,64

Ostrava-město 34 1 103 618 603 574 507 859 15 137,99 852,57 735,73 1 049,23 55,72 8 108,02 16 245,98 38 149,22 19 873,38

Olomoucký kraj 134 1 473 233 883 812 517 419 9,15 55,44 84,02 4,42 90,83 10 878,79 113,70 113 811,59 46 277,84

Jeseník 9 54 950 545 27 927 387 2,49 23,78 18,09 1,78 6,01 434,18 31,27 4 508,03 1 929,30

Olomouc 38 695 561 889 375 709 159 -0,17 20,93 7,30 0,27 1,10 6 190,22 17,77 56 837,68 23 145,48

Prostějov 31 188 724 719 115 285 511 0,34 0,64 6,26 0,01 2,15 1 057,80 6,35 14 703,91 5 660,46

Přerov 26 272 109 118 142 336 589 0,52 2,34 30,92 1,11 15,85 1 235,43 29,11 15 675,40 6 527,55

Šumperk 30 261 887 613 151 258 773 5,98 7,75 21,46 1,26 65,71 1 961,16 29,20 22 086,57 9 015,06
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Pardubický kraj 169 1 457 597 487 827 423 190 3,66 18,64 13,40 1,53 15,03 10 391,05 26,41 89 381,18 169 835,23

Chrudim 29 242 994 334 132 672 675 0,35 1,09 1,42 0,21 1,81 1 424,90 2,40 19 782,23 6 824,67

Pardubice 51 611 873 877 355 439 149 0,46 8,90 5,10 0,42 1,43 4 146,24 10,05 27 383,04 8 806,79

Svitavy 44 308 101 306 173 561 098 1,52 5,40 2,30 0,27 8,12 2 283,43 6,63 22 906,56 8 570,29

Ústí nad Orlicí 45 294 627 971 165 750 268 1,34 3,25 4,58 0,62 3,67 2 536,49 7,33 19 309,35 145 633,47

Plzeňský kraj 73 717 686 956 430 461 434 8,82 31,40 8,04 1,78 29,26 5 162,05 33,11 41 780,40 15 483,61

Domažlice 9 85 675 549 46 815 222 -0,14 0,08 0,31 -0,00 0,05 362,00 0,21 5 330,30 1 900,87

Klatovy 21 149 594 217 92 949 102 0,58 3,58 1,33 0,52 4,60 1 004,84 3,78 8 645,40 3 327,07

Plzeň-jih 7 60 790 879 33 899 157 0,02 0,30 0,38 0,02 0,05 349,20 0,54 2 913,00 1 034,70

Plzeň-město 11 239 192 801 144 153 456 7,84 18,78 4,86 0,70 2,21 1 515,57 22,29 11 415,30 3 225,57

Plzeň-sever 10 73 363 384 39 758 963 0,92 5,12 0,60 0,07 14,11 824,80 4,24 5 073,55 2 392,65

Rokycany 7 48 495 591 32 682 194 0,33 1,01 0,55 0,01 1,43 457,84 1,37 2 826,88 1 372,12

Tachov 8 60 574 535 40 203 339 -0,71 2,53 0,00 0,46 6,82 647,80 0,67 5 575,97 2 230,63

Středočeský kraj 161 1 633 492 183 999 027 034 202,04 147,90 124,29 7,26 236,21 21 495,27 391,86 133 135,77 55 969,48

Benešov 15 267 110 431 152 574 910 15,60 22,81 3,81 0,28 50,58 3 790,27 31,35 13 787,88 7 511,03

Beroun 3 85 292 834 57 868 509 9,84 16,51 1,75 0,27 38,21 1 917,33 20,30 5 582,80 3 856,79

Kladno 18 202 244 680 117 659 766 0,15 0,86 2,63 0,03 0,30 1 375,37 3,02 18 922,25 8 071,50

Kolín 10 106 138 157 71 716 800 0,54 3,81 1,50 0,07 1,05 953,84 3,95 6 143,59 2 672,29

Kutná Hora 14 127 719 220 80 041 420 1,80 4,09 0,92 0,71 7,58 1 247,92 4,87 9 567,14 3 944,61

Mělník 22 188 764 478 114 030 841 1,12 7,43 3,26 1,84 11,09 2 451,87 8,07 14 101,04 5 008,49

Mladá Boleslav 16 127 428 135 79 354 623 0,04 7,43 5,69 0,05 7,02 1 307,06 9,12 11 447,45 5 117,77

Nymburk 10 94 701 660 62 572 479 0,68 0,77 96,57 0,03 7,53 591,36 86,11 8 567,48 3 143,84

Praha-východ 11 65 580 247 40 165 845 -0,86 0,63 0,43 -0,48 -0,45 930,17 -0,12 3 479,12 2 547,53

Praha-západ 13 62 098 229 36 965 701 0,68 2,47 0,80 0,01 0,16 666,61 2,77 3 946,41 1 780,00

Příbram 25 271 882 018 165 356 979 171,14 78,60 6,97 3,59 108,19 5 547,24 219,78 36 537,30 12 092,83

Rakovník 4 34 532 094 20 719 161 1,29 2,49 -0,04 0,86 4,96 716,24 2,63 1 053,30 222,80

Ústecký kraj 100 1 711 013 437 979 962 623 8 300,48 4 050,56 633,22 10,51 294,01 30 943,21 11 045,41 122 892,57 211 530,35

Děčín 4 38 585 406 24 585 314 0,01 0,26 0,33 0,01 0,04 277,30 0,46 1 995,30 763,40

Chomutov 18 250 550 815 149 240 107 8 127,47 3 961,29 539,52 0,19 185,27 1 868,58 10 741,44 10 712,12 4 309,56

Litoměřice 19 386 456 759 223 557 167 13,15 30,70 7,08 8,48 44,22 8 425,35 36,02 12 638,26 7 209,03

Louny 14 198 732 559 134 690 901 54,86 20,73 4,34 1,47 4,93 2 760,78 69,91 19 138,39 3 814,61

Most 14 366 030 135 187 744 948 86,79 23,29 23,30 0,15 45,23 11 560,36 119,93 49 037,90 185 185,29

Teplice 17 270 343 268 139 284 412 17,53 7,24 54,36 0,19 13,58 1 705,02 69,35 16 429,44 5 875,93

Ústí nad Labem 14 200 314 497 120 859 776 0,68 7,05 4,29 0,01 0,74 4 345,81 8,31 12 941,16 4 372,52

Vysočina 124 1 308 158 145 645 909 410 3,54 24,06 1 027,84 0,51 0,42 12 661,30 921,61 89 911,98 36 893,78

Havlíčkův Brod 18 299 273 732 118 898 721 -1,32 10,27 -7,13 -2,43 -14,52 6 697,91 -1,94 12 885,86 4 725,14

Jihlava 29 364 359 999 162 051 089 1,24 2,10 2,23 0,94 4,92 2 058,30 4,47 25 136,61 8 124,57

Pelhřimov 16 140 497 096 82 007 003 0,21 0,44 0,91 0,01 0,19 710,79 1,33 9 905,75 4 633,72

Třebíč 36 322 578 069 180 495 105 1,03 2,49 1,83 0,96 3,29 1 855,87 4,13 24 704,14 11 191,00

Žďár nad Sázavou 25 181 449 248 102 457 493 2,39 8,76 1 030,00 1,02 6,54 1 338,43 913,62 17 279,62 8 219,35

Zlínský kraj 205 1 609 924 584 883 335 669 7,36 19,07 55,29 1,89 5 642,79 12 130,83 67,28 143 651,29 55 352,87

Kroměříž 28 160 457 205 105 230 355 0,93 0,02 1,41 0,04 0,20 1 207,31 2,31 12 168,33 4 411,79

Uherské Hradiště 74 631 559 049 352 353 295 2,35 4,75 41,26 0,77 5 619,98 4 766,30 41,59 61 560,30 22 166,94

Vsetín 51 392 589 157 208 368 794 1,17 4,45 3,33 0,41 15,61 2 284,15 6,72 34 745,06 14 776,90

Zlín 52 425 319 174 217 383 226 2,92 9,85 9,29 0,68 7,01 3 873,08 16,65 35 177,60 13 997,24

Celkový součet 1916 23 584 592 940 12 637 027 283 23 964,40 5 639,55 3 032,36 3 107,17 6 813,12 246 487,58 29 686,22 1 654 095,29 1 693 131,83
* Vysvětlivky TZL – tuhé znečišťující látky
	 VOC –   skupina těkavých organických sloučenin (schopné tvořit fotochemické oxidanty reakcí s oxidy dusíku, a to za přítomnosti slunečního záření.)
	 Eps – emise primárních a prekuzorů sekundárních emisí
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí umožnila celkové 
zateplení budovy č. p. 29 ve Strup-
čicích včetně výměny oken. Došlo 
ke snížení emisí, úspory energie 
a nákladů na vytápění po provedení 
opatření.

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

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Chomutov
Příjemce podpory: obec Strupčice
Ukončení projektu: 30. 10. 2010

Celková výše podpory:  3 266 178 Kč
Podpora FS:  3 084 724 Kč
Dotace SFŽP ČR:  181 454 Kč

Zateplení ZŠ Strupčice, č. p. 29

Realizací projektu došlo k instalaci 
fotovoltaického systému o výkonu 
zhruba 20 kW na ploché střeše jed-
noho spojeného objektu (budovy  
s č. p. 928, 929, 930) ve Stehlíkově 
ulici v městské části Praha-Suchdol. 
Tamní výrobna dodává veškerou 
svou produkci do distribuční sítě  
PRE Distribuce, a. s.

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: Hlavní město Praha
Okres: Praha
Příjemce podpory: městská část 
Praha-Suchdol
Ukončení projektu: 31. 5. 2010

Celková výše podpory:  776 832 Kč
Podpora FS:  776 832 Kč
Dotace SFŽP ČR:  0 Kč

Instalace fotovoltaického systému, Stehlíkova ulice, Praha

Předmětem podpory bylo vybudová-
ní dvou suchých poldrů na Hvozden-
ském potoku, nad průtočnou nádrží 
Hvozdenský rybník. V rámci realizace 
akce byly založeny mokřady, které 
byly navrženy v ploše zátopy před 
zemními hrázemi poldrů.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu kra-
jiny

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Zlín
Příjemce podpory: obec Hvozdná
Ukončení projektu: 30. 4. 2012

Celková výše podpory:  3 110 718 Kč
Podpora ERDF:  2 937 900 Kč
Dotace SFŽP ČR:  172 818 Kč

Suché poldry v lokalitě Hvozdenského potoka

Projekt je zaměřen na pořízení 
technologií pro úpravu a recyklaci 
stavebních odpadů. Je v něm zahr-
nuto pořízení mobilní drticí jednotky 
na pásovém podvozku, mobilní třídi-
cí jednotky, pásového hydraulického 
nakladače a přídavných zařízení 
k němu.

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

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Hodonín
Příjemce podpory: Jozef Anovčín 
Ukončení projektu: 26. 10. 2008

Celková výše podpory  8 304 000 Kč
Podpora FS  7 058 400 Kč
Dotace SFŽP  1 245 600 Kč

Mobilní technologická zařízení na úpravu  
a využití stavebních odpadů

Obsahem projektu byla rekultivace 
staré skládky a vybudování monitoro-
vacího systému. Těleso skládky bylo 
urovnáno s cílem zlepšit její stabilitu, 
provedlo se rovněž zatěsnění mine-
rálním těsněním, aby nedocházelo 
k infiltraci dešťových srážek. Součástí 
rekultivace bylo i vybudování odply-
ňovací vrstvy včetně třech odplyňo-
vacích vrtů. Skládka byla oplocena 
a odvodněna žlaby. 

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

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříž
Příjemce podpory: obec Kvasnice
Ukončení projektu: 30. 11. 2011

Celková výše podpory:  21 478 241 Kč
Podpora FS:  20 285 006 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 193 236 Kč

Kvasice, skládka Lochy – rekultivace

Vodní nádrž Babiňák na vodním toku Struha

Cílem projektu byla výstavba nové 
vodní nádrže a revitalizace části 
vodního toku v k. ú. Vyžice a v k. ú. 
Licomělice. V rámci realizace akce 
byla vybudována vodní nádrž se 
zemní hrází, výpustným zařízením 
a bezpečnostním přelivem. V rámci 
projektu vznikly tři hluboké tůně. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu kra-
jiny

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Chrudim
Příjemce podpory: Jedlička Josef
Ukončení projektu: 31. 12. 2011

Celková výše podpory:  4 044 008 Kč
Podpora ERDF:  3 437 407 Kč
Dotace SFŽP ČR:  606 601 Kč

Projekt umožnil výstavbu rybího pře-
chodu typu bypass na řece Berounce 
u stávajícího velkého jezu v Berouně, 
na říčním km 35,564. Rybí přechod 
je přírodě blízké obtokové koryto s li-
choběžníkovými svahy v současném 
terénu, který je parkovou úpravou. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Beroun
Příjemce podpory: RenoEnergie, a. s.
Ukončení projektu: 9. 6. 2011

Celková výše podpory: 14 391 227 Kč
Podpora ERDF:  12 232 543 Kč
Dotace SFŽP ČR:  2 158 684 Kč

Rybí přechod Beroun

Projekt si kladl za cíl vybudovat nové 
odsávání koncového třídiče Svedala 
VP 3 za účelem snížení emisí TZL 
do ovzduší. Výsledným efektem bylo 
zachycení jemných prachových částic 
ve filtru, které se projeví snížením 
fungitivní emise, tj. úletu TZL frakce 
0,0 – 0,063 do ovzduší.

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Příjemce podpory: Eurovia Kameno-
lomy, a. s.
Ukončení projektu: 31. 3. 2011

Celková výše podpory:  4 312 035 Kč
Podpora FS:  3 665 230 Kč
Dotace SR:  646 805 Kč

Odsávání třídiče Svedala VP 3 – Tarmac CZ, a. s.,  
Kamenolom Košťálov
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Masanobu Fukuoka: farmář filozof
Pro tradiční japonskou 
společnost byl farmář 
Masanobu Fukuoka exotem. 
Když se mu nedařilo, 
vysmívala se mu. Knihu, 
kterou o svém svérázném 
přístupu k zemědělství 
napsal, si vydal sám, 
protože žádný nakladatel 
si netroufl vydat něco tak 
nekonvenčního. 

Masanobu Fukuoka se narodil 
a vyrůstal na ostrově Šikoku v již-
ním Japonsku. Vystudoval mikro-
biologii a svou vědeckou kariéru 
zahájil výzkumem patologie rost-
lin. Pracoval v odboru inspekce 
rostlin při Jokohamské celní sprá-
vě, když ho napadla myšlenka pří-
rodního hospodaření s půdou. Prý 
se tomu stalo jednoho rána, když 
se rozhlížel po jokohamské zátoce. 
Uvědomil si starou známou věc, že 
příroda je sama o sobě dokonalá. 
Problémy nastanou, když se ji 
lidé snaží vylepšovat a využívat ji 
ke svému prospěchu. Na místě se 
rozhodl, že se vrátí na rodinnou 
farmu a tam bude na zemědělství 
aplikovat poznání, k němuž onoho 
rána došel. Bylo mu dvacet pět let 
a svému rozhodnutí dostál do slo-
va a do písmene. Farmařil až téměř 
do své smrti v roce 2008 – zemřel 
ve věku devadesáti pěti let. Díky 
svému odkazu bývá řazen k pěti 
velikánům, kteří inspirovali hnutí 
přírodního farmaření. Do spojitos-
ti je dáván s Rakušanem Rudolfem 
Steinerem, německým Švýcarem 
Hansem Müllerem, Lady Eve Bal-
fourovou ze Spojeného království 
a J. I. Rodalem ze Spojených států. 

koláče bez práce
Masanobu Fukuoka je 

oslavován pro své nekonvenční 
zemědělské techniky. K těm patří 
nepoužívání strojů, chemikálií, 
nevytrhávání plevele ze záhonů. 
Svou půdu Fukuoka neoral ani 
nepoužíval předem vytvořený 
kompost, přesto se její kvalita 
na polích a v sadech rok od roku 
zlepšovala. Svým přístupem k prá-
ci s půdou nic neznečišťoval a ne-
spotřebovával fosilní paliva. Jeho 
metody vyžadují méně práce než 
všechny ostatní, i tak jsou výnosy 
z polí a sadů srovnatelné s nejvý-
konnějšími japonskými farmami, 
které používají veškeré technické 
vymoženosti dnešní doby. Fuku-
okova farma je typickým fungují-
cím příkladem permakulturního 
designu farmy. Je pozoruhodné, 
že Masanobu Fukuoka a například 
Bill Mollison, i když každý z nich 
pracoval na jiném kontinentě 
a v naprosto odlišných klimatic-
kých a přírodních podmínkách, se 
dopracovali k prakticky stejným 
odpovědím na otázku, jak na této 
planetě žít soběstačně a v souladu 
s přírodou. A přece se jejich pří-
stup liší již v samotném základu.

Pečlivé hospodaření s vodou
Permakultura je systém zalo-

žený na designu a jako takový má 
za cíl co nejvíce využít funkčního 
propojení svých částí. Zahrnuje 
pěstování úrody a chov zvířat, 
podmínkou je pečlivé hospodaře-
ní s vodou. Domy a další stavby 
jsou navrhovány tak, aby byly 
maximálně energeticky úsporné. 
Všechny části permakulturního 
designu jsou vymyšleny tak, aby 
spolu navzájem spolupracovaly 
a během času se harmonicky 
spojily v celistvý a soběstačný ze-
mědělský systém. Klíčem k tomu 
je právě design. Permakultura 
je vědomě vytvářený designový 
systém. Designér pečlivě využívá 
svých znalostí, umu a citu, aby 
vytvořil plán a pak jej uvedl 
do chodu. Fukuoka se svého pří-
rodního farmaření dobral zcela 
jiným přístupem. Při rozhodová-
ní se snažil úplně vyřadit ze hry 
vlastní, lidský intelekt – přesně 
to, na co permakultura nejvíce 
spoléhá.

Rýže jinak 
Fukuoka neměl žádný vzor, 

kterým by se mohl řídit. Věděl 
však, že zemědělské metody 
se většinou vyvíjely způsobem 
pokus–omyl. Fukuoka to vzal 
za opačný konec. „Co třeba nedě-
lat tohle?“ ptal se sám sebe. 

V Asii se rýže po staletí pěstu-
je na polích zaplavených vodou. 
Myšlenka zkusit to jinak Fuku-
oku napadla, když jednoho dne 
procházel okolo starého pole, kte-
ré už po mnoho let nikdo neoral 
ani jinak neudržoval. Spatřil tam 
mladé zdravé výhonky rýže, pro-
rážející mezi trsy trav a plevele. 

Od té doby přestal sít rýži na jaře 
a začal ji vysévat na podzim, kdy 
by v přírodě přirozeně napadala 
na zem. Namísto orání, které 
by půdu zbavilo plevele, rýži 
podsazoval bílým jetelem a pole 
mulčoval žitnou slámou. Jakmile 
na jeho polích úroda převážila 
nad plevelem, Fukuoka zasaho-
val do rostlinných a živočišných 
společenství na svých polích jen 
minimálně.

Cestou přírody
Neznamená to však, že by 

neexperimentoval. Vyzkoušel na-
příklad přes dvacet půdokryvných 
rostlin, než došel ke zjištění, že bílý 
jetel je jediný, který si s plevelem 
skutečně účinně poradí. Kromě 
toho na sebe váže dusík, čímž zlep-
šuje kvalitu půdy. Zkusil na polích 
rovnoměrně rozprostřít slámu, 
ale zjistil, že rýžová semena skrze 
ni neprorazí. Nicméně v jednom 
koutu pole, kde byla sláma jen tak 
ledabyle poházená, rýže vyrostla. 
A tak následujícího roku stejně 
ledabyle poházel slámu po celém 
poli. V některých letech se mu 
neurodilo téměř nic, ale na pár 
místech se plodinám přece jen daři-
lo. Pečlivě pozoroval, čím se tato 
místa lišila od ostatních, na těch za-
pracoval – a příští rok sklidil více. 
Jeho zásadou bylo nevytvářet si 
předem žádné předpoklady o tom, 
co bude nejlépe fungovat. Vyzkou-
šel spoustu různých věcí a vydal 
se cestou, kterou mu ukázala sama 
příroda. Stejný přístup zvolil i při 
pěstování zeleniny. Její semena 
vyséval pod citrusovými stromy 
v sadu. Namísto vymýšlení, na ja-
kém místě by dobře rostly ty které 
plodiny, smíchal všechna semena 
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dohromady a rozházel je po sadu. 
Jednoduše zeleninu nechal, aby 
si našla místo, kde se jí bude dařit 
nejlépe, což bylo často tam, kde 
by to rozumem nejméně očeká-
val. Zelenina se pak vysemenila 
a rok za rokem vyrůstala na růz-
ných místech v sadu. Pěstovaná 
tímto způsobem je odolnější, má 
výraznější chuť a rok od roku se 
více přibližuje svým polodivokým 
předkům.

čtyři zóny
Stejně jako typické permakul-

turní hospodářství rozdělil Fu-
kuoka svou farmu na čtyři zóny. 
První zóna leží nejblíže obytného 
domu a představuje ji tradiční 
japonská zeleninová zahrada. 
Zbytky z kuchyně se zakopávají 
do řádků, plodiny se každý rok 
obměňují a mezi tím volně pobí-
hají slepice. V podstatě je to tako-
vé rozšíření obytné části. V druhé 
zóně se nacházejí obilninová 
pole. Každý rok se tu vypěstuje 
pole rýže a pole ječmene. Sláma 
z úrody se vrací na pole a ta jsou 
navíc podsazena bílým jetelem, 
takže úrodnost půdy se díky 
tomu každým rokem zvyšuje. 
Takto vytvořená přirozená rov-
nováha udržuje hmyz a choroby 
na zdravém minimu. 

Bill Mollison přiznává, že 
dokud si nepřečetl Fukuokovu 
knihu, neměl tušení, jak by 
mohl pěstování obilnin zařadit 
do designu svých permakultur-
ních farem. Všechny zemědělské 
postupy zahrnovaly orání půdy 
a s tím jako zastánce permakul-
tury nemohl souhlasit. Nyní jsou 
Fukuokovy bezorebné metody 
součástí Mollisonova učení.

Ve třetí zóně je ovocný sad. 
V něm Fukoka pěstoval přede-
vším mandarinky, ale i mno-
ho dalších ovocných stromů 
a původních keřů. Vysoké patro 
sadu tvoří vysoké stromy, z nichž 
mnohé na sebe váží dusík, jímž 
zkvalitňují půdu. Střední patro 
sestává z citrusových a dalších 
ovocných stromů. Zem pokrývá 
chaotická změť plevelů, zeleniny, 
bylin a bílého jetele. I zde volně 
pobíhají slepice. Fukuokův 
pestrý sad vznikl spíše přiro-
zeným vývojem než vědomým 

plánováním, a přesto vykazuje 
základní znaky permakultur-
ního designu. Roste v něm 
rozmanité množství rozličných 
druhů rostlin, plocha je v něm 
maximálně využita, jsou v něm 
sluneční „pasti“ a sad zachovává 
přirozenou rovnováhu hmyzí 
populace.

Čtvrtou zónou je v podstatě 
divočina. Její obyvatelé, divoká 
zvířata a ptáci, jsou v ostatních 
zónách vítanými hosty. Okolní 
les poskytuje houby, divoké byli-
ny a zeleninu. A také inspiraci. 

„Abyste získali představu o dokona-
losti a bohatství přírody, jděte se někdy 
projít do lesa. Zvířata, vysoké stromy 
a keře tam spolu žijí v souladu. A to 
všechno vzniklo a děje se bez lidského 
vymýšlení a zásahů,“ říkával Masa-
nobu Fukuoka.

mnoho cest na jednu horu
Fukuokovo přírodní farmaře-

ní a Mollisonova permakultura 
jsou si velice podobné, přestože 
založené na naprosto odlišných 
přístupech. Permakultura spo-
léhá na lidský intelekt, který vy-
myslí, jak v přírodě žít v dostat-
ku a soběstačně. Fukuoka nahlíží 
na lidský intelekt jako na viníka, 
který může za odcizení lidí 
od přírody. A přesto Masanobu 
Fukuoka napsal a vydal v roce 
1975 knihu One Straw Revo-
lution, v které nejlépe vystihl 
základní filozofii permakultury. 
Tím permakultuře poskytl sku-
tečný duchovní základ, který jí 
do té doby chyběl. Oběma osob-
nostem je společná filozofie prá-
ce v souladu s přírodou namísto 
proti ní, trpělivého a vnímavého 
pozorování spíše než úmorné 
a nepromyšlené dřiny a nahlí-
žení na rostliny a na zvířata se 
všemi jejich vlastnostmi a rolemi 
namísto přistupování k některé 
oblasti jako k samostatnému od-
dělenému systému. Nepochybně 
tu platí, že na vrchol jedné hory 
vede mnoho cest.

Ještě o něco vyšší princip
Masanobu Fukuoka věřil, 

že přírodní farmaření vychází 

z duchovního zdraví jednotlivce. 
Léčení země a očistu lidského 
ducha považoval za jeden a ten 
samý proces a vyzýval k takové-
mu způsobu života a farmaření, 
aby se tyto procesy mohly společ-
ně uskutečňovat. „Cílem přírodního 
farmaření není jen pěstování úrody, ale 
také kultivace a zdokonalení lidských 
bytostí,“ tvrdil.

Se svým trpělivě nabytým 
poznáním Masanobu Fukuoka 
cestoval po Africe, Indii, jihový-
chodní Asii, Evropě a Spojených 
státech. Při svých cestách se za-
měřoval na možnosti rehabilitace 
pouští za pomoci jeho zeměděl-
ských technik. Napsal další dvě 
knihy a za služby lidstvu obdržel 
roku 1988 Magsaysay Award, 
často označovanou za „asijskou 
Nobelovu cenu“. 

ECHO

Michael Reynolds v Praze
Že bydlet se dá v domě z plecho-
vek od piva, PET lahví, starých 
pneumatik či igelitových tašek, 
přesvědčil českou veřejnost 
největší světový architekt odpadu 
Michael Reynolds. Od 5. května 
do 10. června tento americký tvůr-
ce představil v prostorách Galerie 
Jaroslava Fragnera v Praze své 
průlomové projekty, díky nimž se 
návštěvníci dozvěděli, jak vznikají 
energeticky soběstačná obydlí 
s co nejmenším dopadem na ži-
votní prostředí. Autor převratných 
technologií a stavebních postupů 
dokonce uvedl svou výstavu 
osobně. Prezentace nyní putuje 
po Čechách a Moravě a odsud 
do dalších evropských zemí.

Zelené podnikání
Od začátku května 2009 do kon-
ce dubna 2012 byl na Fakultě 
sociálních studií a na Ekonomic-
ko-správní fakultě MU realizo-
ván projekt, který si kladl za cíl 
motivovat studenty k zakládání 
vlastního environmentálně 
orientovaného podnikání. Projekt 
nabídl studentům kurzy, které je 
připravily ke startu v soukromém 
podnikání a současně jim umož-
nily získat znalosti nezbytné pro 
podnikání s pozitivním environ-
mentálním dopadem. Do pro-
jektu se přihlásilo 197 studentů. 
Samotnými kurzy prošlo nece-
lých 800 studentů. Bylo vytvoře-
no 22 podnikatelských záměrů, 
přičemž minimálně u tří z nich je 
očekávána jejich realizace. 

V nY chovají ryby  
Třídění 
odpadu, 
konzu-
mace 
biopotra-

vin, elektromobil – to některým 
Newyorčanům nestačí. „Dva 
bývalí bankovní úředníci začali 
v srdci městské džungle chovat 
ryby a snaží se při tom brát 
co nejvyšší ohled na životní 
prostředí,“ uvedla agentura 
AFP. Christopher Toole a Anya 
Pozdeevová, zakladatelé 
Společnosti pro akvaponické 
hodnoty a vzdělávání (SAVE), 
zdůrazňují, že jde o více než 
ekologii. Podle devětatřicetileté 
Anyi spočívá technika v tom, že 
se rybky určené pro konzumaci 
chovají v akváriu. Použitá voda se 
využívá k zalévání rostlin. „Tento 
miniaturní ekosystém umožňuje 
vyrábět biopotraviny v bytě,“ 
tvrdí Anya a Christopher. 

Myšlenka zkusit to jinak Fukuoku napadla, když 
jednoho dne procházel okolo starého pole, které 
už po mnoho let nikdo neoral ani jinak neudržoval. 
Spatřil tam mladé zdravé výhonky rýže, prorážející 
mezi trsy trav a plevele. 

Metody Masanobu  
Fukuoky vyžadují méně 
práce než všechny ostat-
ní, i tak jsou výnosy  
z polí a sadů srovnatelné  
s nejvýkonnějšími japon-
skými farmami, které  
používají veškeré  
technické vymoženosti 
dnešní doby.
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Remineralizace je velmi jed-
noduchý, a přesto stále jen málo 
používaný proces. Půdu je možné 
remineralizovat najemno nadrce-
ným prachem, mořskými minerály 
i dalšími přirozenými a udržitelný-
mi způsoby. Navracení minerálů 
a stopových prvků je nezbytné 
k vytváření úrodné půdy, zdravé 
úrody a ozdravění lesních porostů 
a někteří propagátoři reminerali-
zace tvrdí, že je také klíčovou stra-
tegií ke stabilizaci klimatu. Pokud 
půdu remineralizujeme vhodným 
kamenným prachem a minerály 
a stopové prvky se do ní pomalu 
a přirozeně uvolňují, rostlinám 
se dostává lepší výživy, což se po-
chopitelně projeví formou lepší, 
výživnější a chutnější úrody. Zlep-
ší se pH půdy, zvýší se množství 
žížal a užitečné mikroorganismy 
v půdě bují. Vytváří se humus, 
nedochází k půdní erozi. Masa 
svrchní úrodné vrstvy je stále větší 
a lépe odolává hmyzu, nemocem, 
mrazu a suchu. S takovým vědo-
mím se používání umělých hnojiv, 
pesticidů a herbicidů obhajuje jen 
velmi těžko.

V Johnových šlépějích
Výzkumem a možnostmi 

remineralizace půdy se v posled-
ních sto třiceti letech zabývalo 
několik nejrůznějších vědeckých 
skupin. Nejposlednější z nich 
představuje John Hamaker a jeho 
kniha Přežití civilizace, pod jejímž 
vlivem v sedmdesátých letech 
minulého století vzniklo hnutí, 
které v následujícím desetiletí vy-
ústilo ve vznik globální komunity 
jednotlivců, organizací, farmářů 
a zahradníků, vědců a zákonodár-
ců, pro které ekologie neznamená 
jen prázdné slovo. Sám Hamaker 
pak založil neziskovou organizaci 
Remineralizujte zemi, která se 
zabývá možnostmi přirozeného 
zúrodňování navracením minerálů 
a stopových prvků do půdy pro-
střednictvím kamenného prachu. 
Právě Hamaker tvrdí, že remi-
neralizace dokáže nejen obnovit 
původní úrodnost půdy a lesů, 

ale že je také v širším kontextu ur-
gentně nutná pro snížení obsahu 
oxidu uhličitého v atmosféře a pro 
stabilizaci klimatu. 

Po vzoru přírody
Remineralizace zúrodňuje 

tím, že do půdy navrací minerály 
v podstatě stejným způsobem, 
jakým to dělá Země sama. Během 
doby ledové zatlačily ledovce 
do zemského povrchu skály a bal-
vany, vítr dennodenně roznáší 
kamenný prach po celé zeměkou-
li. Vulkány soptí a chrlí minerály 
z hloubi země a řeky podél svých 
břehů vytvářejí naplaveniny boha-
té na minerály. My sami můžeme 
tyto procesy velmi jednoduše na-
podobit. Kamenný prach vzniká 
jako odpadní produkt v lomech 
nebo při těžbě říčních písků. 
Těžaři písku, štěrku a kamene jej 
mají v zásobě stovky tisíců tun. 
Většinou se vyváží na skládky, 
takže jej lze získat zdarma či velmi 
levně, nejnákladnější je dopra-
va. Ve většině případů by lomy 
a těžaři měli mít rozbory a atesty, 
že kamenný prach neobsahuje 
radioaktivní prvky a toxické látky, 
aby vůbec mohli zahájit provoz. 
V případě, že nejsou schopni 
atesty předložit, je lepší si pořídit 
kamenný prach jinde, nebo si 
jej nechat otestovat na vlastní 
náklady. 

Starý dobrý ledovec
Podle vědeckých výzkumů lze 

remineralizací půdy dosáhnout až 
čtyřnásobné úrody v zemědělství 
i lesnictví – má se na mysli objem 
vyprodukovaného dřeva – a vý-
sledkem jsou jak okamžité, tak 
dlouhodobé přínosy již po jedi-
né aplikaci kamenného prachu 
do půdy. Doplňování směsí 
kamenných prachů do vyčerpané 
půdy by mohlo být přirovnáno 
ke krmení nemocného člověka 
pestrou stravou složenou z ne-
upraveného, přirozeného jídla. 
Žádný druh kamene není sám 
o sobě ideální. John Hamaker 
ve své knize doporučuje jemně 
namletý ledovcový štěrk, neboť to 
je způsob, jakým příroda úrod-
né půdy po tisíciletí vytvářela. 
Ledovcový štěrk je přírodní směsí 
různých druhů kamenů a dodává 
do půdy širokou škálu minerálů 
v jejich přirozené rovnováze, je 
proto podle Hamakera nejvhod-
nějším remineralizačním prostřed-
kem. Po něm následují říční štěrky 
a štěrky z mořských břehů, rovněž 
směsi jednodruhových hornin, ale 
běžně se používá například i ba-
zalt. Čím jemnější prach je, tím 
dříve jej rostliny mohou využít. 
Větší zrnka se rozpadají pomaleji 
a nemají v dohledné době remine-
ralizační efekt, protože minerály 
v nich nejsou snadno dostupné. 

Když sníme letos 
vypěstované jablko, bude 
v něm pětkrát méně 
minerálů a stopových prvků, 
než obsahovalo jablko 
vypěstované před čtyřiceti 
lety. Důvod je prostý. Země 
je vyčerpaná. a přitom 
všechno, co jsme jí vzali, jí 
můžeme vrátit způsobem, 
jakým to dělá ona sama.

Remineralizace vrací půdě šťávu

TECHNOLOGIE

Rozpadají se desítky i stovky let, 
zatímco najemno namletý prach 
se snadno rozpustí ve vodním 
roztoku. Vše potřebné může být 
do půdy doplněno přesně jen 
za tu dobu, co trvá, než kamenný 
prach zapracujeme do její svrchní 
vrstvy.

když mají mikroby pré
Hamaker ve své knize mimo 

jiné uvádí, že mikroorganismy si 
sami vyberou, co k životu potře-
bují, a to, co k němu nepotřebují, 
jako je například hliník, silikon 
a železo, kterých je v kamenném 
prachu většinou nadbytek, vy-
kážou do spodních vrstev půdy. 
Autor také odkazuje na výzkumy 
v oblasti biologické transmutace, 
které naznačují, že biologické 
organismy mohou hrát aktivní 
roli nejen ve výběru konkrétních 
prvků, ale také při přetváření zá-
kladních vlastností prvků tak, aby 
vytvořily potřebné materiály tam, 
kde se jich nedostává. Hamaker 
říká, že pokud má půda neutrální 
pH nebo se mu přibližuje, mikro-
organismy kontrolují, co se ke ko-
řenům rostlin dostane. Pokud 
je však půda kyselá nebo jsou 
do ní přidány kyselé chemikálie, 
mikroorganismy v půdě chybějí 
a k této kontrole nedochází. 
A přitom jsou to právě ony, které 
dokážou zabránit půdní erozi 

tím, že v půdě vytvářejí hrudky, 
díky kterým lépe drží pohroma-
dě a lépe odolává větru a dešti. 
Měřit pH půdy by se mělo každý 
rok. Pokud je půda kyselá, může 
se do ní spolu s kamenným pra-
chem přidat zemědělský vápenec, 

aby se pH zneutralizovalo. Ka-
menný prach sice půdu neutra-
lizuje do velké míry sám o sobě, 
ale vápenec je nejrychlejší cestou, 
jak překyselené zemědělské půdy 
ošetřit. Všeobecně se většina 
usazenin používá na vyvážení pH 
a doplnění vápníku a hořčíku.

Zasloužená odměna
Při aplikaci kamenného pra-

chu do půdy je důležité pořídit si 
dobrou prachovou masku, aby-
chom jej nevdechovali do plic. 
Skvělý způsob, jak zapracovat 
kamenný prach do půdy, je 
přidat jej do kompostu, proces 
se tím ještě urychlí. Kamenný 
prach se do kompostu vstřebává 
ještě rychleji než do vyčerpané 
půdy, zlepšuje provzdušnění 

půdy a její strukturu, a tak 
zabraňuje hnití. Je to dokonalá 
symbiotická kombinace: Kom-
post je výborným prostředím 
pro populační explozi mikroor-
ganismů, kterou kamenný prach 
vyvolává. A prach navíc nejenže 
pomáhá vytvořit více organické 
hmoty, ale také ji udrží tam, kam 
patří, a redukuje zápach. Zbývá 
zásadní otázka, a to kolik kamen-
ného prachu použít. Pokud jsou 
vlhkost půdy a množství inertní 
organické hmoty na reminerali-
zovaném pozemku uspokojivé, 
stačí pouhé tři tuny kamenného 
prachu zapracovaného do svrch-
ních deseti centimetrů půdy 
na jednom hektaru. Pokud však 
zapracujeme deset tun prachu 
do svrchních dvaceti centimetrů, 

nebudeme muset prach aplikovat 
opakovaně a rovnou si zabezpe-
číme vysokou úrodu. Dvacet tun 
na hektar pak Hamaker dopo-
ručuje na ráznou léčebnou kúru 
obzvlášť vyprahlé a vyčerpané 
půdy. Velmi jemně namletý prach 
lze rozprášit přímo na rostliny 
a stromy napadené hmyzem. Re-
mineralizované rostliny ozdraví, 
zesílí a do budoucna budou vůči 
hmyzu odolnější. A cestičky z ka-
menného prachu okolo zahrady 
prý udrží slimáky za plotem. 
Především je však remineralizace 
jednou z cest k udržitelnému 
zemědělství budoucnosti a při-
rozeným způsobem regenerace 
půdy, kterým můžeme zemi 
vrátit do původního stavu. Za-
sloužila by si to.

ECHO

Změny v krajině
Odlesňování, tradiční zemědělství, 
rozšiřování měst a obcí a rozmach 
průmyslu způsobují změny v naší 
krajině, které živočichy omezují 
v pohybu a rozšíření. Do 60. let 
zůstávala krajina průchozí, až 
intenzivní budování dálnic, jež je 
kombinováno se živelným rozvo-
jem sídel, má na velké živočichy 
takové dopady, s nimiž se již 
nedokáží vyrovnávat. A toto téma 
bylo předmětem semináře pořá-
daného 3. května 2012 v Praze, 
v Senátu. „Je třeba opustit tezi, že 
malí živočichové si poradí sami, 
neboť v reálné krajině je tomu 
právě naopak,“ uvedl bývalý 
dlouholetý pracovník Ministerstva 
životního prostředí Petr Roth.

Děravý jako ementál
Poslanci přijali návrh Senátu Par-
lamentu ČR a vrátili do zákona 
o ovzduší poplatky za znečišťová-
ní ovzduší. Velké hutě, elektrárny, 
chemičky a jiné podniky budou 
nadále platit poplatky za svůj 
příspěvek ke smogu. Ale některé 
velké znečišťovatele od poplatků 
zákon osvobozuje. „Poslanecká 
sněmovna opravila nejhorší 
chybu. Pro statisíce lidí na Ost-
ravsku, kteří trpí kvůli smogu, je 
velkou úlevou, že viníci budou 
platit poplatky za vypouštění 
škodlivin. Ale zákon je děravý 
jako ementál. Například největší 
uhelná elektrárna Prunéřov bude 
od poplatků osvobozena během 
několika let,“ komentoval legisla-
tivu Vojtěch Kotecký, programo-
vý ředitel Hnutí Duha.

Climate Star 2012
Hostětín v Zlín-
ském kraji získal 
prestižní ocenění 
Climate Star 
2012 za vynikající 

projekty v oblasti ochrany klimatu. 
Hostětín se zařadil po bok švýcar-
ského Zurichu, německého Lipska 
či regionu Andalusie ve Španělsku, 
a to jako jediná obec v České 
republice. Obec získala ocenění 
především za přístup k využívání 
obnovitelných zdrojů energie. 
Hostětín je vytápěn obnovitelnými 
zdroji, a to biomasou a sluncem. 
Osmdesát procent domů v obci vy-
tápí dřevní štěpka z obecní výtopny. 
Deset domácností využívá energii 
slunce pro ohřev teplé vody. Slunce 
je využíváno i pro výrobu elektřiny 
pro místní bio-moštárny i výtopny. 
Veřejné osvětlení pak šetří nejen 
energii a klima, ale také nemalé 
finanční prostředky.

Kamenný prach sice půdu neutralizuje do velké míry 
sám o sobě, ale vápenec je nejrychlejší cestou, jak 
překyselené zemědělské půdy ošetřit. Všeobecně se 
většina usazenin používá na vyvážení pH a doplnění 
vápníku a hořčíku.

kVěTINáčOVý TEST
Ve velmi krátké době se díky němu dozvíme, co kamenný prach 
v půdě způsobí. Kamenný prach přidáme do půdy, nasypeme ji 
do květináče, nasejeme ředkvičky nebo jiné rychle rostoucí rostli-
ny a sledujeme, jak se jim daří. Ve druhém květináči osejeme půdu 
o kamenný prach neobohacenou, abychom měli srovnání obou 
možností. Vyzkoušet to lze i na vybraném záhonu na zahradě.

Sám Hamaker založil 
neziskovou organizaci 
Remineralizujte zemi,  
která se zabývá možnost-
mi přirozeného zúrodňo-
vání navracením minerálů  
a stopových prvků 
do půdy prostřednictvím 
kamenného prachu.
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