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„Pro ochranu životního prostředí má  
Operační program Životní prostředí 
naprosto zásadní význam,“ říká 
v rozhovoru s Prioritou 
ministr životního pro-
středí Tomáš Chalupa. 
STR. 12

„Na možnost čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí mě upozornil soused z vedlejší vesnice, který zís-
kal podporu na úpravu rybníků,“ říká Roman Žaloudek z ekofarmy Ptenínský mlýn v jižním cípu 
Plzeňského kraje. Za přispění z Operačního programu Životní prostředí vybudoval tři nové 
tůně a zbavil se problémů s podmáčenými loukami. STRana 14

Evropská komise potvrdila novou metodiku pro vodohospodářské projekty podporované z OPŽP. 

 Prioritní osa 6: 
 vyladěná krajina 

nová metodika pro PO 1
Evropská komise potvrdila 
platnost nové metodiky pro vo-
dohospodářské projekty podpo-
rované z Operačního programu 
Životní prostředí. Návrh nové 
metodiky byl Evropské komisi 
zaslán k vyjádření v lednu 2012. 
Potvrzení metodiky je výsledkem 
takřka půlročního intenzivní-
ho jednání, které se zástupci 
Evropské komise vedli zástupci 
MŽP. „Jsme blíže k efektivnímu 
dočerpání evropských financí,“ 
uvedl první náměstek ministra ži-
votního prostředí Jakub Kulíšek. 
STR. 2

Povodně a jak na ně
Povodně se staly nedílnou 
součástí naší reality. Programy, 
jejichž prostřednictvím jsou ško-
dy z povodní minimalizovány dle 
Strategie ochrany před povod-
němi pro území České republiky, 
však existují. Josef Reidinger, 
vedoucí oddělení ochrany před 
povodněmi z Odboru ochrany 
vod Ministerstva životního pro-
středí, píše o tom, jaké možnosti 
eliminování škod z povodní 
nabízí OPŽP. STR. 5 

Komposty v ulicích 
 „Bioodpad v komunálním odpa-
du nás samozřejmě rozčiloval,“ 
říká Jan Šarapatka z občanského 
sdružení Ekodomov, který stál 
u zrodu i průběhu projektu 
Minimalizace vzniku bioodpadů 
komunitním kompostováním 
občanů. V zemích, jako jsou 
Rakousko, Belgie, Německo či 
Anglie, se způsob využívání bio-
odpadů z domácností v bytových 
zástavbách úspěšně uplatňuje již 
mnoho let. STR. 8

Šestka v envidatech 
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny – podporuje 
projekty, které přispívají ke zpo-
malení či zastavení poklesu 
biodiverzity, k ochraně ohrože-
ných druhů rostlin a živočichů, 
zajištění ekologické stability kraji-
ny a podporují vznik a zachování 
přírodních prvků v osídlených 
oblastech. Co říkají čísla o této 
prioritní ose? STR. 20
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AKTUALITY AKTUALITY

EDITORIAL

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Lesy ČR zlepšily ekologickou stabilitu 

MŽP o Temelínu
Ministerstvo životního prostředí by 
mohlo vydat závazné stanovisko 
k procesu projednávání vlivu do-
stavby Jaderné elektrárny Temelín 
na životní prostředí do konce 
letošního roku. Podle mluvčího 
ministerstva Matyáše Vitíka bude 
nutné do stanoviska zapracovat 
všechny připomínky, který se hlav-
ně z Rakouska a Německa sešlo 
kolem 22 tisíc. „Připomínky se 
musí přeložit a zpracovat, konec 
roku je optimistický předpoklad," 
uvedl Vitík. Podle kritiků dostavby 
Temelína chybí v projednávání 
hlavně informace o konkrétním 
typu reaktoru, posouzení začátku 
a konce palivového cyklu či přesné 
výpočty průběhu těžkých havárií.

nový náměstek na MŽP
Ministr život-
ního prostředí 
Tomáš Chalupa 
jmenoval svým 
náměstkem 
pro řízení sekce 
úřadu minis-

terstva Vojtěcha Munzara (35). 
Místo náměstka bylo uvolněné 
po odchodu Tomáše Vrbíka z této 
funkce. Vojtěch Munzar bude mít 
na starosti mimo jiné správu bu-
dov, provozně-technické záležitosti 
úřadu a rozpočet celého rezortu. 
Od roku 2004 do současnosti byl 
Vojtěch Munzar ředitelem spo-
lečnosti Správa bytového fondu 
Kladno. Od roku 2008 zastával 
funkci předsedy Bytové komise 
Předsednictva Svazu měst a obcí 
České republiky. Od roku 1998 
je zastupitelem města Kladna. 
V letech 2009–2010 byl náměst-
kem primátora města Kladna, kde 
se věnoval problematice životního 
prostředí a evropským fondům. 
Vystudoval Provozně-ekonomic-
kou fakultu ČZU. Je ženatý, má dvě 
děti. Mezi jeho zájmy patří cestová-
ní a historie. Je členem ODS.

Sběrný dvůr s třídičkou
Nový sběrný dvůr s třídičkou 
stavebního odpadu vznikne letos 
v Mělníce. Mobilní zařízení za 
4,8 milionu korun bude podle 
vedení města jedním z nejmo- 
dernějších v republice. Dvůr  
v městské části Rousovice bude 
mít plochu přibližně 50 krát 50 
metrů. Podle radnice by měli 
lidé ocenit najížděcí rampy, díky 
kterým nebude nutné odpad do 
kontejnerů zvedat. Příjezd do dvo-
ra bude rozdělen zvlášť pro osobní  
a nákladní automobily. V Mělníce 
již fungují tři sběrné dvory.

ECHO
Vážení čtenáři, 
Priorita sděluje hned několik 
zásadních informací. První 
praví, že se týmu MŽP podaři-
lo stanovit a taktéž najít shodu 

s Evropskou 
komisí na 
upravené 
metodice 
pro žádosti o 
podporu na 
vodohospo-
dářské pro-
jekty v rámci 
OPŽP. 
Nesrovna-

losti mezi Českou republikou 
a Evropskou komisí o tom, 
jak si vykládat onu prokletou 
přílohu číslo sedm, která 
v poslední době mnohým 
žadatelům znemožnila 
dosáhnout na podporu, jsou 
tedy pryč. „Myslím, že nyní 
jsme opět blíže k efektivnímu 
dočerpání evropských financí. 
Jedná se tak o výsledek takřka 
půlročního intenzivního jed-
nání, které jsme se zástupci 
Evropské komise vedli,“ řekl 
k tomuto úspěchu první 
náměstek ministra životního 
prostředí Jakub Kulíšek.
Další významnou zprávou je 
poselství ministra životního 
prostředí Tomáše Chalupy. 
„Není ideální, aby naše minis-
terstvo plnilo svěřené zákonné 
povinnosti bez silného finanč-
ního nástroje pro realizaci po-
třebných opatření,“ zdůrazňuje 
v rozhovoru s Prioritou. Hned 
také vysvětluje, proč má za 
to, aby i v příštím programo-
vém období i nadále v České 
republice fungoval operační 
program zaměřený na životní 
prostředí, který by spravovalo 
Ministerstvo životního prostře-
dí. „Důležitým faktorem pro sa-
mostatný operační program je 
fakt, že problematika životního 
prostředí má průřezový cha-
rakter, a proto je pro zajištění 
efektivního využití prostřed-
ků z fondů Evropské unie 
zapotřebí jednotlivé aktivity či 
podpory vzájemně provázat 
tak, aby bylo dosaženo po-
třebného synergického efektu 
a co nejpříznivějšího dopadu 
na životní prostředí.“ 
K přečtení doporučuji text o 
dobrovolnících, kteří se roz-
hodli kompostovat organické 
zbytky ze svých domácností. 
Zajímavé na těchto lidech je, 
že žijí ve městech a kompos-
tují přímo na ulici. 

Státní podnik Lesy České 
patří mezi nejpilnější 
žadatele z Operačního 
programu Životní prostředí. 

Jedním z posledních 
projektů, životnímu prostředí 
lesů prospěšných, byly práce 
v národní přírodní rezervaci 
Králický Sněžník, která se 
nachází v oblasti česko-polských 
hranic, na pomezí Pardubického 
a Olomouckého kraje. 

Cílem Lesů České republiky 
bylo i v tomto případě zachování 
kvality a druhové rozmanitosti ta-
mějších lesních porostů. Konkrétní 
opatření za více než sedm milionů 
korun, z nichž část byla hrazena 
z Operačního programu Životní 
prostředí, Lesy České republiky na-
zvaly „Zlepšení ekologické stability 
v NPR Králický Sněžník“. 

Cenný biotop
Oblast Králického Sněžníku 

je mimořádně cenným biotopem, 
jehož stav je trvale ovlivňován 
nejen extrémními povětrnostními 
podmínkami, živelnými kalamita-
mi, větry, námrazami či hmyzí-
mi škůdci, ale i dlouhodobým 
silným imisním tlakem. I proto 
lesníci věnují zvýšenou péči zdej-
ším porostům dlouhodobě.

Realizace projektu probíhala 
téměř na celém území národní pří-
rodní rezervace. Na ploše více než 
900 hektarů Lesy České republiky 
nad rámec zákonných povinností 
vysadily přes 46 tisíc sazenic buku, 
jedle, javoru a olše, a to ve vysoké 
genetické kvalitě vhodné pro tuto 
lokalitu. Přes 22 tisíc kusů sazenic 
z uvedeného množství našlo své 
místo v mezernatých částech star-
ších porostů. Vysázené meliorační 

a zpevňující dřeviny byly v rámci 
prevence proti okusům zvěří oplo-
ceny, ochráněny oplůtky a natřeny 
repelenty.

Kůrovcové dříví
V rámci projektu došlo 

i ke zpracování kůrovcového 
dříví, které po asanaci zůstalo 
ponecháno v porostech k zetlení. 
Přibližně tři tisíce metrů krych-
lových dřeva se během rozkladu 
stanou zdrojem živin pro nově 
vznikající porosty, pozitivně 
ovlivní mikroklima na horských 
pasekách, znesnadní spárkaté 
zvěři přístup k mladým strom-
kům a podpoří rozvoj rostlinných 
i živočišných druhů vázaných 
na tlející dřevo.

Přestože je projekt ukončený, 
Lesy ČR budou dále z vlastních 
prostředků zajišťovat udržitelnost 

těchto opatření dle podmínek 
operačního programu po dobu 
nejméně deset let, což je doba 
odpovídající pro založení a udr-
žení zdravého lesního ekosysté-
mu v extrémních podmínkách.

Další projekt Lesů ČR
Pro oblast Králického 

Sněžníku Lesy ČR v současnos-
ti připravují podobný projekt, 
tentokrát nazvaný „Skupinová 
stabilizace mladších smrko-
vých porostů v NPR Králický 
Sněžník.“ Jeho cílem je pod-
pořit stabilitu a diferenciaci 
rozsáhlých, převážně mladších 
smrkových porostů. Projekt se 
týká především vytvoření dobře 
zavětvených a zpevněných 
porostních okrajů a mozaiko-
vité výsadby listnáčů a jedlí 
do zpevňujících prvků.

O prioritní ose 7
Zpřesňujeme informaci, 
která zazněla na nedávném 
jednání Řídicího výboru 
OPŽP. O jednání jsme 
psali v Prioritě číslo 5.
Priorita, číslo 5, květen 2012:
Na jednání upozornil Karel 
Jech na neaktualizovaný har-
monogram výzev na webových 
stránkách. „V harmonogramu byla 
například oznámena výzva v prioritní 
ose sedm, která však doposud nebyla 
vyhlášena…,“ řekl.

Petr Jirman z odboru fondů 
Evropské unie mu odpověděl, 
že v prioritní ose sedm výzva 
zřejmě vyhlášena nebude, 
protože snahou je zbylé peníze 
– zhruba 200 milionů korun –  
z této prioritní osy použít na 
projekty na podporu alternativ-
ních druhů dopravy.

„V tuto chvíli o tom jednáme s Evrop-
skou unií,“ vysvětlil Jirman. Podle 
Petra Jirmana však není toto 
sdělení přesné. Petr Jirman uvedl, 
že u výzvy na prioritní osu číslo 
sedm zvažovalo MŽP převedení 
finančních prostředků do Regi-
onálního operačního programu 
Moravskoslezsko, na podporu 
alternativní dopravy. Evropská 
komise však v minulých týdnech 
oznámila, že tato podpora, 
nebo spíše výměna finančních 
prostředků není možná. 

K prioritní ose šest Petr Jir-
man ještě uvedl, že předpokláda-
ným termínem vyhlášení výzvy 
je květen 2012. Také doplnil, že 
aktuálně se s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny řeší otázka uza-
vření trojdohody. Jakmile bude 
aktualizovaná dohoda uzavřena, 
bude výzva následně vyhlášena.

Evropská komise potvrdila 
platnost nové metodiky 
pro vodohospodářské 
projekty podporované 
z Operačního programu 
Životní prostředí. návrh 
nové metodiky byl 
Evropské komisi zaslán 
k vyjádření v lednu 2012. 
Potvrzení metodiky 
je výsledkem takřka 
půlročního intenzivního 
jednání, které se zástupci 
Evropské komise vedli 
zástupci Ministerstva 
životního prostředí.

„Ministerstvo životního prostře-
dí je blíže k efektivnímu dočerpání 
evropských financí,“ uvedl k to-
muto úspěchu první náměstek 
Jakub Kulíšek. Podle něho byl 
do Bruselu zaslán zcela nový 
návrh metodiky, která nastavu-
je nová a efektivnější pravidla 
pro čerpání z Operačního pro-
gramu Životní prostředí u pro-
jektů zaměřených na výstavbu 
a obnovu vodohospodářské 
infrastruktury.

Žadatelé měli problémy
Pro dříve nastavená pravidla 

se v minulosti mnoho žada-
telů potýkalo s neúspěchem 
a na podporu z Operačního 
programu Životní prostředí 

nedosáhlo. Častým problémem 
byla například skutečnost, že 
žadatel měl podle podmínek 
Evropské komise nevýhodně 
nastaveny smlouvy o pronájmu 
vodohospodářské infrastruktu-
ry, na jejíž obnovu žádal o pod-
poru z Operačního programu 
Životní prostředí. Tato situace 
byla důvodem k vypracování 
metodiky.

„Upravená metodika je zásad-
ním dokumentem pro implementaci 
projektů v prioritní ose 1 Operačního 
programu Životní prostředí, a proto 
byla nejednotnost výkladu podmínek 
přílohy číslo sedm Programového 
dokumentu Operačního programu 
Životní prostředí zdrojem komplikací 
a prodlev pro možné čerpání dotací 
v prioritní ose 1. V případě nepřipuš-
tění této výjimky ze strany Evropské 
komise by mohlo vzniknout přibližně 
70 dalších problematických projektů. 
A to jsme nechtěli dopustit,“ upřesnil 
Jakub Kulíšek.

Jsme blíže k efektivnímu dočerpání evropských financí
Prioritní osa 1

Cílem podpory z prioritní osy 1 
Operačního programu Životní pro-
středí je zlepšení stavu povrchových 
a podzemních vod, zlepšení jakosti 

a dodávek pitné vody a snižování 
rizika povodní. V praxi se podpora 
týká například výstavby nebo re-
konstrukce čistíren odpadních vod, 
kanalizací a zavádění protipovod-
ňových opatření. 

Příprava nové metodiky ze 
strany Ministerstva životního 
prostředí byla podle Jakuba 
Kulíška hlavní podmínkou pro 
úspěšné jednání s Evropskou 
komisí. „Poslední, stěžejní jednání se 
uskutečnilo v dubnu 2012 s generálním 
ředitelem Walterem Deffaaem, na němž 
se nám podařilo vysvětlit potřeby na-
stavení nového systému čerpání pro tuto 
oblast,“ tvrdí Kulíšek.

Nová výzva
„Ministerstvo životního prostředí 

přistupuje aktivně a s plnou vážností 
k problematice čerpání evropských 
prostředků. Cílem je vypořádat všechny 

připomínky ze strany Evropské komise 
k nastavení čerpání finančních pro-
středků z Operačního programu Životní 
prostředí. Komunikace s Evropskou 
komisí se zlepšuje, jelikož vnímá náš 
zájem napravit chyby z minulosti a zvý-
šit čerpání,“ uvedl Jakub Kulíšek. 
Zároveň dodal, že i díky tomu 
bude moci MŽP velmi brzy 
vyhlásit další výzvu v rámci 
OPŽP, zaměřenou na podporu 
zkvalitňování vodohospodář- 
ské infrastruktury v České re-
publice, s alokací finančních 
prostředků ve výši přibližně  
tří miliard korun. 
Více na www.opzp.cz.

„Upravená metodika je zásadním dokumentem 
pro implementaci projektů v prioritní ose 
1 Operačního programu Životní prostředí, 
a proto byla nejednotnost výkladu podmínek 
přílohy číslo sedm Programového dokumentu 
OPŽP zdrojem komplikací a prodlev pro možné 
čerpání dotací v prioritní ose 1. V případě 
nepřipuštění této výjimky ze strany Evropské 
komise by mohlo vzniknout přibližně 70 dalších 
problematických projektů. A to jsme nechtěli 
dopustit,“ upřesnil Jakub Kulíšek.

PRIORITNí OsA 1 – 
Zlepšování vodohospodář-
ské infrastruktury a snižování 
rizika povodní. Podporuje 
projekty, které směřují 
ke zlepšení stavu povrcho-
vých a podzemních vod, 
zlepšení jakosti a dodávek 
pitné vody a snižování rizika 
povodní.
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Měsíc v jeskyni
Ministerstvo 
životního pro-
středí odstar-
tovalo kampaň 
na podporu 
jeskyní v České 
republice. Celý 
červen bylo 
pro veřejnost 
připraveno 
mnoho akcí. 
Výstavy, před-

nášky a soutěže seznámily zá-
jemce se čtrnácti zpřístupněnými 
jeskyněmi v České republice.
Ministerstvo životního prostře-
dí vyhlásilo unikátní akci Dny 
jeskyní v Praze. Ve spolupráci se 
Správou jeskyní ČR se v průbě-
hu června uskutečnilo v Praze 
několik výstav a přednášek 
s tematikou jeskyní.
„Podzemní prostory na našem 
území jsou naprosto jedinečné. 
Ročně jeskyně navštíví tisíce 
návštěvníků z celého světa. 
A pokud letos zamíří jejich krásu 
a originalitu objevovat i více 
českých turistů, bude cíl kam-
paně splněn. Lidé často jezdí 
na dovolenou do ciziny, přitom 
naše příroda tu zahraniční 
v mnohém předčí,” uvedl ministr 
Tomáš Chalupa.
Kromě expozicí se uskutečnily 
rovněž přednášky s projekcí foto-
grafií o zpřístupněných jeskyních 
a jejich výzdobě, o speleoterapii, 
zajímavá bude také přednáš-
ka o zkušenostech z pobytu 
v jeskynní temnotě pro studijní 
účely nebo třeba výklad o neto-
pýrech, kteří žijí na území České 
republiky. V rámci soutěže byly 
pro autory nejlepších amatér-
ských fotografií z našich jeskyní 
připraveny zajímavé ceny.

Čerpání dotací na úspory energií  
ve veřejných budovách startuje

ZPRÁVY MŽP

Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa plní svůj 
slib a umožní čerpání 
dotací na úspory energií 
ve veřejných budovách 
z programu Zelená 
úsporám. Již nyní mohou 
žadatelé ze sektoru 
veřejných budov obnovit 
své požadavky na přidělení 
dotací na zateplení a změnu 
způsobu vytápění.

Vláda schválila materiál 
Ministerstva životního prostředí, 
který přinese z programu Zelená 
úsporám veřejným budovám při-
bližně 350 milionů korun. „Jsem 
rád, že můžu splnit svůj slib, že každá 
další koruna z programu Zelená úsporám 
půjde na podporu energetických úspor 
veřejných budov. Peníze mohou dostat 
školy a školky nebo sociální a zdravotnická 
zařízení,“ říká ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa. 

„Dotacemi budou podporovány 
budovy sociálního, školského či kulturního 
sektoru, tedy především školy a mateřské 
školy, pečovatelské domy pro seniory nebo 
zdravotnická zařízení,“ uvedl ministr. 

„Na ministerstvu ani na Státním 
fondu životního prostředí nepočítáme s tím, 
že by byly podporovány například rekon-
strukce ministerstev nebo jiných státních 
budov a byrokratického aparátu,“ dodal.

Pomoc obcím a městům
Obce, města a kraje tak 

v době nepříznivé ekonomické si-
tuace získají finanční prostředky, 
které pomohou jejich rozpočtům. 
Realizací těchto opatření zároveň 
u staveb dojde k výrazně nižším 

nákladům na platby za energie. 
Nezanedbatelným přínosem 
jsou i pozitivní dopady na místní 
pracovní trh, protože umožní 
stavebním firmám vytvořit nová 
pracovní místa a stávající udržet.

Program Zelená úsporám
Program Zelená úsporám byl 

zahájen 22. dubna 2009 a byl ur-
čen výhradně pro vlastníky rodin-
ných a nepanelových bytových 
domů, následně od 1. září 2009 
byl otevřen také pro panelové 
bytové domy. Od 19. července 
2010 byl rozšířen i na investice 
do veřejných budov.

Příjem žádostí však bylo 
nutné po výrazném nárůstu 
počtu žádostí v druhé polovině 
roku 2010 přerušit a získat čas 
na překontrolování správnosti 
údajů u všech podaných žádostí 
a upřesnit sumu disponibilních 
prostředků. V dubnu 2011 bylo 
jasné, že v programu chybí téměř 
8 miliard korun. Ministerstvo 

životního prostředí 
proto navrhlo systémová 
opatření, která by vedla 
k zajištění vyrovnaného 
stavu.

Prvním z nich byla 
úplná redukce dotací 
do segmentu veřejných 
budov a také se předpo-
kládalo, že kontrolou 
všech typů žádostí se 
ušetří miliarda korun. 
Další finance měly 
přinést prodeje emisních 
kreditů a úspory. Ministr 
Chalupa tehdy řekl: 
„Museli jsme se vypořádat 
s celým problémem a zároveň 

jsme chtěli uspokojit co největší počet sou-
kromých žadatelů o podporu v programu 
Zelená úsporám, pro které byl program 
původně určen. Velmi mne mrzí, že města 
a obce nedostanou podporu, nicméně mají 
na rozdíl od soukromých žadatelů další 
možnosti, jak žádat o příspěvky. Jedním 
z nich je například Operační program 
Životní prostředí.“

Veřejné budovy přednostně
Řešení navržené ministrem 

životního prostředí přijala vláda ČR 
usnesením č. 298 ze dne 20. 4. 2011,  
s optimistickým výhledem snížení 
deficitu na sumu více než 500 
milionů korun. Usnesením vlády 
ze dne 11. 1. 2012 byl schválen 
výdajový limit fondu. 

Ministr Tomáš Chalupa opa-
kovaně deklaroval, že v případě, 
kdy po uspokojení všech řádných 
žádostí rodinných a bytových 
domů v programu Zelená úspo-
rám dojde k přebytku, bude pou-
žit přednostně k vyplácení žádostí 
z oblasti veřejných budov. 

O generální dohodě k modernizaci dálnice D1
Ministerstvo životního 
prostředí se s resortem 
dopravy dohodlo 
na výstavbě nových 
ekoduktů přes dálnici D1. 
Obě instituce připravily 
generální dohodu o realizaci 
a podmínkách v rámci 
celé budoucí modernizace 
dálnice D1. 

Na Ministerstvu životního 
prostředí podepsali dohodu 
náměstek ministra životního 

prostředí Tomáš Tesař a náměstek 
ministra dopravy Lukáš Hampl.

„Přes dálnici D1 se postaví nové kori-
dory pro migraci zvěře. Dálnice je jednou 
z největších umělých bariér pro zvěř 
v České republice. Nové přechody budou 
ze dřeva místo z původně plánovaného 
betonu, což povede ke snížení nákladů 
z původních 300 na 30 milionů korun. 
Při rekonstrukci dálnice vzniknou dva 
40 metrů široké nadchody v prioritních 
úsecích na 94. kilometru u Humpolce 
a na 175. kilometru dálnice D1,“ uvedl 
náměstek ministra životního 
prostředí Tomáš Tesař.

Respektování přírody
„Jsem rád, že oba resorty touto 

dohodou deklarovaly společný zájem na re-
alizaci modernizace D1 při respektování 
požadavků ochrany přírody a krajiny. 
Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat 
i ve všech dalších krocích přípravy a reali-
zace tohoto záměru,“ řekl 1. náměstek 
ministra dopravy Lukáš Hampl.

Využití stávajících mostů
V projektu rekonstrukce dálnice 

se i nadále počítá s využitím stávají-
cích mostů. Oprava dálnice mohla 
být zcela zastavena kvůli chybějící 

dokumentaci právě k aktuálně 
zahájené stavbě nových migračních 
koridorů. Ministerstvo životního 
prostředí vyšlo projektu opravy 
vstříc a původní EIA na rekonstruk-
ci dálnice, která se řešila v letech 
2007–2010, uznalo i v rámci změny 
v plánech opravy komunikace.

Podobně řešené přechody 
pro zvěř jsou i na německých 
nebo slovenských komunikacích. 
Cílem koridorů je minimaliza-
ce zásahů člověka do přírody 
a umožnění přirozené migrace 
zvěře na jejich trasách.

ANALÝZA

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

O povodních a prevenci 

Povodně se staly nedílnou součástí 
naší reality. Programy, jejichž 
prostřednictvím jsou škody z povodní 
minimalizovány dle Strategie ochrany 
před povodněmi pro území České 
republiky, ovšem existují. 

Odpovědnost za programy věnujícím se 
prevenci povodní je v současné době svěřena 
ministerstvům životního prostředí, zeměděl-
ství, dopravy a vnitra. Programy prevence 
povodní jsou navíc doplněny i dalšími aktivi-
tami a neprogramovými dotačními tituly.

Povodňové směrnice
Ministerstvo životního prostředí jako 

ústřední povodňový orgán je zodpovědné 
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství také 
za zavedení směrnice Evropského parlamentu 
a Rady č. 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvlá-
dání povodňových rizik, takzvané Povodňové 
směrnice. Její implementace od roku 2008 
také ovlivňuje podporovaná opatření. Již 
v období 2009–2011 byla podpořena tvorba 
map povodňového nebezpečí a povodňových 
rizik v oblastech s významným povodňovým 
rizikem a tato podpora bude pokračovat až 
do konce roku 2013. Podpora prací vyplývají-
cích z požadavků směrnice se předpokládá též 
v dalším programovém období Evropské unie.

Navazující programy zaměřené na prevenci 
povodní by v dalších letech měly zohledňovat 
výsledky Předběžného vyhodnocení povodňo-
vých rizik 2011 a výstupy mapování povodňo-
vého nebezpečí a rizik, které bude dokončeno 
ke konci roku 2013. Prioritně by se měla řešit 
a podpořit opatření ke snížení či zvládání 
povodňových rizik v oblastech s potenciálně 
významným povodňovým rizikem (vymezeno 
v roce 2011). (Informace a materiály týkající se 
postupu zavádění povodňové směrnice jsou 
v Povodňovém informačním systému ( POVIS, 
www.povis.cz / Ke stažení / Implementace 
povodňové směrnice).

OPŽP a povodně
Od roku 2009 je pro zlepšení systému 

povodňové služby, mapování povodňových 
rizik, projektování a realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření využíván Operač-
ní program Životní prostředí (OPŽP). V ob-
dobí 2009–2013 se předpokládá plné využití 
prioritní osy 1 (Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní), 
v oblasti podpory 1.3 (Omezování rizika 
povodní – program 115 110), v objemu zhruba 
100 milionů eur a částečné využití prioritní osy 
6 (Zlepšování stavu přírody a krajiny), v oblas-

ti podpory 6.4 (Optimalizace vodního režimu 
krajiny – program 115 120), pro niž se celkově 
počítá s přibližně 250 miliony eur.

Omezování rizika povodní
V oblasti podpory 1.3 – Omezování rizika 

povodní OPŽP – se v letech 2009–2011 vynalo-
žilo 1,5 miliardy korun, přičemž je podpořena 
realizace opatření v celkových nákladech 2,8 
miliardy korun. Další opatření lze podpořit 
v plánovaných výzvách až do výše celkové 
alokace čtyř miliard korun

K využití je rovněž podoblast podpory 
1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany.

Podpora tvorby digitálních povod-
ňových plánů včetně budování lokálních 
výstražných a varovných systémů a naplňo-
vání sdílených databází POVIS je určena 
obcím, krajským úřadům a dobrovolným 
svazkům obcí. Cílem podpořených projektů 
je zlepšit připravenost povodňových orgá-
nů obcí na povodně. V rámci projektů se 
vytvářejí digitální povodňové plány, jejichž 
prostřednictvím se rozšiřují veřejně sdílené 

informace v POVIS. Také se zřizují po-
mocné hlásné profily pro sledování hladiny 
v rizikových vodních tocích a srážkoměry 
pro výstrahu před přívalovou povodní.

Podporována je rovněž tvorba map po-
vodňového nebezpečí a povodňových rizik. 
Podpořené mapové výstupy musejí být veřejně 
přístupné v připravovaném datovém skladu 
(provozovatel ČHMÚ) a poslouží ke zpraco-
vání plánů pro zvládání povodňových rizik. 
Protože povodňové riziko se v mapách řeší 
ve vazbě na územní plány obcí, budou mapy 
jedním z hlavních nástrojů k informování 
veřejnosti i k řešení nevhodného využití území 
v povodňovém riziku.

Vyrozumívací systémy
Cílem je budování, rekonstrukce a mo-

dernizace systémů předpovědní povodňové 
služby a hlásné povodňové služby, varov-
ných a vyrozumívacích systémů. Podpora je 
určena státním monitorovacím, výstražným, 
varovným a vyrozumívacím systémům, jež 
mají úzkou vazbu na zvládání povodňových 
situací. Součástí všech projektů musí být 
i vhodné rozšíření informací na  POVIS, 
případně sdílení informací s jinými systémy, 
například databázemi Hasičského záchranné-
ho sboru ČR apod.

Podpora zpracování podkladů, podklado-
vých analýz, digitálních mapových podkladů 
pro realizaci vybraných protipovodňových 
opatření s vazbou na povodňovou ochranu 
a plány oblasti povodí je určena na dokumen-
tační přípravu strukturálních protipovod-
ňových opatření, jejichž provedení lze dále 
podpořit v podoblasti podpory 1.3.2, v oblasti 
podpory 6.4 či z jiných podpor a programů. 
Podpora se týká studií pro realizaci souboru 
technických a přírodě blízkých protipovod-
ňových opatření v povodí podle strategie 
ochrany před povodněmi ve všech prioritních 
povodích Opavy, Bečvy, Dyje, Svratky, Ne-
žárky, Dědiny a Ploučnice v souladu s Plánem 
hlavních povodí ČR (viz www.povis.cz).

Podoblast podpory 1.3.2
Podoblast podpory 1.3.2 je zaměřena 

na eliminaci povodňových průtoků systémem 
přírodě blízkých protipovodňových opatření. 
Podpora je určena pro úpravy koryt a niv 
s vlivem na povodňovou ochranu prováděné 
přírodě blízkým způsobem, pro realizace 
opatření podporujících přirozený tlumivý 

rozliv povodní v nivách 
a pro retenci srážkových vod 
formou tzv. biotechnických 
opatření (např. průlehy) 
v současně zastavěných úze-
mích obcí. Podpořena může 
být rovněž výstavba poldrů 
či soustavy poldrů o celko-
vém objemu nad 50 tisíc m3, 
s revitalizací toků a niv v zá-
topě. Cílem podpořených 
projektů je naplnit opatření 
navržená ve studiích z OPŽP, 

v podoblasti 1.3.1, a další opatření splňující 
podmínky podpory. Tato podoblast podpory 
se však potýká s problémy zajištění pozemků 
pro realizace náročné na plochu. Vypořádání 
souhlasu všech vlastníků dotčených pozem-
ků či majetkových práv časově přesahuje 
programové období. Problémem bývá i výše 
spolufinancování nákladných investičních 
opatření příjemcem podpory (např. obcí).

Oblast podpory 6.4 
Je určena k podpoře optimalizace vodní-

ho režimu krajiny. V letech 2009–2011 byla 
opatření v rámci prioritní osy 6, oblasti pod-
pory 6.4, uskutečněna za 1,5 miliardy korun. 
Také byla podpořena či doporučena k reali-
zaci opatření v celkové částce 5,95 miliardy 
korun. Alokace pro oblasti podpory 6.4 je už 
téměř vyčerpána.

Byla podpořena opatření s nepřímou vaz-
bou na prevenci a ochranu proti povodním, 
jako jsou rekonstrukce, obnova a odbahnění 
vodních nádrží a rybníků včetně rekonstruk-
ce výpustných zařízení a bezpečnostních 
přelivů, rovněž opatření proti vodní erozi, 
obnova území pro přirozený rozliv povodní, 
obnova mokřadů, revitalizace vodních toků 
a niv (tabulka na str. 20 shrnuje indikátory 
podpořených opatření v období 2009–2011).

JOsef ReIDIngeR
Odbor ochrany vod, MŽP

Podpora je určena státním monitorovacím, 
výstražným, varovným a vyrozumívacím 
systémům, jež mají úzkou vazbu na zvládání 
povodňových situací. Součástí všech projektů 
musí být i vhodné rozšíření informací na Povis, 
případně sdílení informací s jinými systémy, 
například databázemi Hasičského záchranného 
sboru ČR apod.
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OPŽP zabodoval u architektů
Malá vodní elektrárna se nachá-

zí na řece Berounce, v intravilánu 
města Berouna. Slouží k využití 
průtoků u stávajícího pevného 
jezu, který byl nově upraven 
na částečně pohyblivý. Malá vodní 
elektrárna je průtočná, příjezová, 
s automatickým řízením provozu 
při dodržení stálé hladiny v nad-
jezí. V rámci výstavby malé vodní 
elektrárny byl také zbudován rybí 
přechod. Dílo v soutěži Stavba 
roku 2011 získalo Cenu Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky a zároveň obdrželo titul 
Vodohospodářská stavba roku 
2011. Investorem Malé vodní 
elektrárny Beroun byla společnost 
RenoEnergie, architektem byl 
Daniel Barták z ateliéru Deco.

Využití vody
Berounská vodní elektrárna 

byla vybudována pro optimální 
využití hydroenergetického po-
tenciálu vodního toku Berounky. 
Nový pohyblivý jez lépe upravuje 
průtoky vody při povodních 
a usnadní i odstranění ledu 
na řece. Budova elektrárny je situ-
ována na levé straně velkého jezu 
v říčním kilometru 35,564, v odde-
chové zóně intravilánu Berouna. 
Vtok strojovny elektrárny navazuje 
na levý jezový pilíř. Výtok z elek-
trárny je přímo v podjezí a jeho 
spodní hladina v místě zasahuje až 
pod úroveň jezu. Ovlivněný úsek 
z hlediska odběru vody z toku má 
nulovou délku. V tomto úseku 
toku není proto stanoven minimál-
ní zůstatkový průtok. Pro aeraci 
vody, zavodnění vývaru a ochranu 

konstrukce jezu je stanoven přeliv 
o výšce dvou metrů. 

Okolo budovy strojovny je ve-
den rybí přechod vytvořený pro 
oboustrannou migraci ryb. Jeho 
délka činí 128 metrů, je peřejnatý, 
s malým sklonem, typem je blízký 
přírodě. Šířka rybího přechodu 
ve dně jsou tři metry, s průtokem 
1 m3/s. 

O strojovně
Půdorysné rozměry vrchní stav-

by strojovny jsou 13,6 x 15,0 metru. 
Spodní a vrchní stavba strojovny 
je z vodostavebního železobeto-
nu, pro dosažení vodotěsnosti při 
hladině Q100. Hladina povodně 
Q100 v místě strojovny se nachází 
přibližně 1,5 metru nad terénem, 
na břehu. 

Ve strojovně jsou instalována 
čtyři soustrojí s přímoproudý-
mi turbínami typu SSK 1300. 
Maximální průtok MVE činí 28 
m3/s. Každá turbína pohání ho-

rizontální asynchronní generátor 
o jmenovitém výkonu 180 kV. 
Instalovaný výkon MVE je  
4 x 180 kW čili 720 kW.

Provozní řešení 
Průtok vody turbínami je řízen 

hladinovou regulací na konstantní 
vodní hladinu – hladinu stálého 
vzdutí. Elektrárna pracuje v auto-
matickém bezobslužném provozu, 
paralelně se sítí, v součinnosti s hla-
dinovou regulací a zabezpečovací 
automatikou. Hladinová regulace 
zaručuje přednostní průtok rybím 
přechodem a přeliv přes klapku 
před průtokem do elektrárny.

Součástí projektu byly i zemní 
a výkopové práce spolu se zajiště-
ním levého břehu štětovnicovými 
stěnami, jež brání vniku vody z ko-
ryta řeky do prostoru staveniště. 
Součástí dodávky byly zámečnic-
ké konstrukce, lávky, schodiště, 
zábradlí, výplně otvorů, kabelové 
žlaby, kotevní prvky pro osazení 
technologie, stavidlové uzávěry 
a konstrukce pro provizorní hraze-
ní vtoku. Byly provedeny rovněž 
přeložky vodovodu a dešťové 
kanalizace čerpací stanice Tech-
nických služeb Beroun, stavební 
elektroinstalace a vzduchotechnika 
strojovny.

Čistá energie
Původní záměr rekonstrukce 

jezu se zhodnotil stavbou malé 
vodní elektrárny, která hydroener-
getický potenciál Berounky využí-
vá k získání čisté energie. Předností 
stavby je bezobslužný automatický 
provoz. Zohledněn je přitom vliv 
na přírodu. Ve všech režimech 
provozu je totiž prioritně zavodňo-
ván vodní přechod. Stavba, která 
je spolufinancována ze zdrojů 
Evropské unie, také úpravou 
břehů podél hladiny s procházející 
cyklostezkou zkvalitnila životní 
prostředí obyvatelům Berouna.

FOTO: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Cenu Státního fondu 
životního prostředí  
České republiky v prestižní 
architektonické soutěži 
Stavba roku získal projekt 
malé vodní elektrárny 
s rekonstrukcí jezu  
a rybím přechodem  
na řece Berounce.  
Oceněná stavba byla 
podpořena z Operačního 
programu Životní  
prostředí, Operačního 
programu Podnikání  
a Inovace a programu  
Eko-energie. 

Rybí přechod Beroun
Žadatel: RenoEnergie, a. s.

Celkové náklady:  19 153 602 Kč
Dotace ERDF:  12 232 542 Kč
Dotace SFŽP ČR:  2 158 684 Kč

Návrh novely zákona o odpadech
Ministerstvo životního 
prostředí předložilo vládě 
návrh novely zákona 
o odpadech. norma, 
kterou vláda schválila, 
nyní putuje k projednání 
Poslanecké sněmovně. 
Jednotlivá opatření novely 
směřují především k snížení 
administrativní zátěže 
podnikatelů.

„Hlavním cílem novely je odlehčit 
podnikatelům od často zbytečné 
administrativy. S tímto záměrem jsme 
novelu připravovali. Změny nebudou 
mít negativní vliv na životní prostředí. 
Odbouráním nadbytečného papírování 
se pouze odstraňují povinnosti, které 
jenom braly podnikatelům peníze,“ 
říká ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa.

Půjde to i bez plánu
Původci odpadů, vyjma obcí, 

nově nebudou muset zpracovávat 
plán odpadového hospodářství. 
Náklady jedné firmy na zpraco-
vání plánu odpadového hospo-
dářství se pohybují od 20 tisíc 
do 100 tisíc korun. Při počtu 4 600 
společností, které musejí podle 
současného znění zákona plán 
zpracovat, vznikne značná úspora, 
která posílí konkurenceschopnost 
českých podniků. Zákon o odpa-
dech upravuje chování společností 
v této oblasti, takže nebude osla-
bena ochrana životního prostředí. 
Jasně totiž stanoví, že každý 
původce odpadů musí předcházet 
jejich vzniku, vzniklé odpady 
musí třídit a v maximální možné 

míře je dále využívat v souladu se 
zákonem o odpadech.

Odpadový hospodář bude 
moci vykonávat svoji funkci 
pro libovolný počet původců, 
oprávněných osob a provozoven. 
V současné době může odpado-
vý hospodář své služby nabízet 
maximálně pěti subjektům. Toto 
narušení trhu vede k tomu, že 
firmy mají problém sehnat v rámci 
svých povinností odpadového hos-
podáře. Novela toto omezení práce 
odpadového hospodáře ruší.

Původce nebezpečných odpa-
dů, kterými jsou například zbytky 
z průmyslové výroby, již nebude 
muset žádat o souhlas k jejich 
shromažďování. Pro další způsoby 
nakládání s nebezpečnými odpa-
dy zákon podmínky nemění.

Evidence při přepravě nebez-
pečných odpadů bude vedena 
elektronicky bez nutnosti vypl-
ňování a rozesílání evidenčního 
listu v sedmi papírových kopiích. 
Odesílateli a příjemci nebezpeč-
ných odpadů se výrazně sníží 

roční náklady na tisk přibližně  
7 milionů evidenčních listů z pů-
vodních 3,5 milionu korun  
na 500 tisíc korun při zhruba  
1 milionu přeprav v ČR za rok. 
Lze rovněž předpokládat snížení 
časové náročnosti při vyplnění 
elektronického evidenčního listu 
z odhadovaných 50 na 10 minut. 
V momentě odeslání elektronic-
kého formuláře již nebude mož-
né, na rozdíl od papírových verzí, 
měnit jakékoli údaje. Kontrola 
přepravy nebezpečných odpa-
dů bude po této změně zákona 
na vyšší úrovni než dosud, a tak 
se minimalizuje možné ohrožení 
zdraví obyvatel a přírody.

170 milionů úspory
Novela obsahuje i zjednoduše-

ní ohlašování zařízení k nakládání 
s odpady nebo elektronizaci hod-
nocení nebezpečných vlastností 
odpadů. Podniková sféra změnou 
ušetří přibližně 130 milionů korun 
ročně, státní správa pak více než 
40 milionů za rok.

Podpůrné dokumenty pro žadatele
Ministerstvo životního 
prostředí upozorňuje, 
že žadatelé mohou pro 
přípravu i realizaci projektů 
zaměřených na eliminaci 
povodní použít nově 
zpracované dokumenty 
připravené odborem 
ochrany vod a obecné 
ochrany přírody a krajiny.

Ministerstvo životního pro-
středí jako odborný garant pri-
oritní osy 1 se průběžně věnuje 
zvyšování povědomí a odborné 
znalosti žadatelů z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Po ukončení projektu propa-

gace a osvěty v oblasti přírodě 
blízkých protipovodňových 
opatření (oblast podpory 1.3 
a 6.4), v rámci kterého bylo 
uspořádáno 48 celodenních 
a 170 půldenních seminářů 
na území celé České republice, 
přichází Ministerstvo životní-
ho prostředí s podpůrnými do-
kumenty pro žadatele z oblasti 
podpory 1.3 a 6.4.

Dokumenty ke stažení
Žadatelé a zpracovatelé pro-

jektů z těchto oblastí podpory 
mohou využívat k přípravě i rea-
lizaci projektů dokumenty, které 
jsou k dispozici na stránkách 
www.opzp.cz. Naleznou tam 

dokument k přírodě blízkým 
protipovodňovým opatřením 
měst a obcí – Metodickou 
příručku pro žadatele z OPŽP, 
podoblasti podpory 1.3.2 –, 
ale také metodiku pro žadatele 
projektů protipovodňových 
opatření v horských a podhor-
ských oblastech z PO 1 OPŽP, 
metodiku odboru ochrany vod, 
která stanovuje postup hodno-
cení vlivů opatření na vodních 
tocích a nivách na hydromor-
fologický stav vod a materiálu 
zaměřeného na význam a mana-
gement dřevní hmoty v tocích, 
čili příručku pro monitoring, 
management a využití dřevní 
hmoty ve vodních tocích.

Firmy se bojí směrnice
Evropští politici se po měsících 
sporů dohodli na finální podobě 
směrnice o energetické účinnos-
ti. A i když podle nové regule 
mají státy do roku 2020 snížit 
spotřebu energií místo původně 
plánovaných 20 procent jen 
o 17 procent, podle některých 
zpráv to pro některé podniky 
může znamenat značné výdaje. 
„Povinné snižování spotřeby se 
dotkne prakticky všech podniků 
v Česku. Některé technologicky 
náročné výroby ale v dnešní 
době příliš peněz na investice 
nemají,“ uvedl Václav Hrabák 
z Hospodářské komory.

Chalupa v Riu
Ve dnech 20.–22. června 2012 
se v Rio de Janeiro konal světový 
summit o udržitelném rozvoji 
Rio+20. Ministr Tomáš Chalupa 
ve svém hlavním vystoupení 
zdůraznil nutnost přijímání kon-
krétních opatření, jako například 
investice do úspor energie. 
Zároveň se připojil ke kritice, 
kterou k závěrečné deklaraci 
vznesla Evropská unie. „Každý 
z nás by zcela jistě napsal tro-
chu jiný dokument. Konkrétních 
sdělení v deklaraci není mnoho, 
ale je výsledkem křehkého kom-
promisu mezi různými pohledy,“ 
říká ministr Tomáš Chalupa.

Miliony na bolševník

Karlovarský kraj letos na likvi-
daci invazních rostlin uvolní 
z rozpočtu 18,8 milionu korun. 
Celkové náklady na rozsáhlý 
projekt rozvržený do čtyř let 
dosáhnou přibližně 170 milionů 
korun. Většinu z nich má pokrýt 
dotace z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Projekt počítá s plošným zása-
hem proti bolševníku, křídlatce 
a netýkavce. V první fázi pro-
jektu budou zhotoveny přesné 
mapy, z nichž bude zřejmé, kde 
a v jakém rozsahu se vyskytují 
invazní rostliny. Do tendru se 
přihlásilo 15 zájemců. Kraj 
vybral tři subjekty, přednost 
dostaly firmy, které mají s touto 
problematikou zkušenosti.

ECHO
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Myšlenka projektu Mini-
malizace vzniku bioodpadů 
komunitním kompostováním 
občanů vznikla ze zcela prostého 
popudu. „Bioodpad v komunálním 
odpadu nás samozřejmě rozčiloval,“ 
říká Jan Šarapatka z občanského 
sdružení Ekodomov. Jan Šarapat-
ka stál u zrodu i průběhu celého 
projektu.

V minulosti se u nás společně 
kompostovalo v rámci některých 
sociálních domů a ústavů mláde-
že. Komunitním kompostováním 
se aktivita nazývala jen proto, že 
se jí věnovalo sdružení lidí, kteří 
na zahradě společně kompostova-
li. Žádné kompostování „na ulici“ 
však neprovozovali. 

První byl Nick scott
V zemích, jako jsou Rakousko, 

Belgie, Německo či Anglie, se 
přitom tento způsob využívání bi-
oodpadů z domácností v bytových 
zástavbách úspěšně uplatňuje již 
mnoho let. Jan Šarapatka se při 
vytváření projektu inspiroval čin-
ností Angličana Nickyho Scotta, 
bývalého předsedy Sítě komunit-
ního kompostování a současného 
koordinátora Sítě komunitního 
kompostování v Devonu. 

„Nicky Scott se komunitním kom-
postováním přímo na ulici zabývá už 
dlouho. Nám se ta myšlenka líbila, chtěli 
jsme ji zrealizovat v České republice, a tak 
to byl on, s kým jsme o projektu mluvili,“ 
vzpomíná Jan Šarapatka. 

Komunitní kompostování je 
totiž jedním ze způsobů, jakými 
lze snižovat množství biologic-
ky rozložitelných komunálních 
odpadů ukládaných na skládky. 
Biologicky rozložitelné komu-
nální odpady tvoří 40–50 procent 
komunálního odpadu a jejich 
objem má být do roku 2020 snížen 
o 65 procent oproti stavu z roku 
1995. Realizace komunitních kom-

postérů tedy představuje první 
alternativní řešení separace bio-
odpadu v městských zástavbách 
a tím lokálně řeší problematiku 
vzniku biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů. V případě 
tohoto projektu jsou bioodpadem 
myšleny pouze zbytky rostlinného 
původu z kuchyní a domácností.

Nebylo ani v zákoně
Komunitní kompostování 

je mezistupněm mezi domácím 
a komunálním kompostováním 
a jako takové vůbec nespadá 
do kategorie odpadů. V tom je 
jeho štěstí, neboť právě proto 
je možné je provozovat. Zákon 
o odpadech kromě různých 
využití jednotlivých odpadů 
a nakládání s nimi zahrnuje 
i předcházení vzniku odpadu. 
A to podstatou komunitního 
kompostování je. 

„Když si něco vytřídíte a sami si to 
zpracujete, tak nespadáte do položky 
třídění odpadu. Komunitní kompostová-
ní je iniciativa občanů, kteří si bioodpad 
sami vytřídí a zkompostují, a díky tomu 
se dal celý projekt zrealizovat. Jinak by to 
z hlediska legislativy byl docela problém,“ 
vysvětluje Jan Šarapatka. 

Před vznikem projektu Mini-
malizace vzniku bioodpadů komu-
nitním kompostováním občanů 

nejeden obyvatel 
města si při pohledu 
do odpadkového koše 
často povzdychne, že je 
škoda, že nemá kompost, 
na který by spoustu 
bioodpadu z kuchyně 
dával. Řešením je 
komunitní kompostování, 
které lidem, jež nemají 
vlastní zahradu, umožňuje 
biologicky rozložitelný 
odpad kompostovat 
v blízkosti bydliště. První 
vlaštovky – kompostéry – 
se už na různých místech 
objevily i u nás. 

Kompostování ve městě, kompostování na ulici

nebylo komunitní kompostování 
zakotveno v zákoně o odpadech. 
Až na popud občanského sdružení 
Ekodomov vznikla ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostře-
dí vyhláška č. 341/2008 Sb., v které 

je komunitní kompostování již roz-
děleno na dvě části: na komunitní 
kompostování občanů a komunitní 
kompostování obce. Jsou to totiž 
dvě různé věci. 

Kompostéry od truhláře
Žádost o dotaci v rámci V. 

výzvy v ose 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady – si členové 
občanského sdružení Ekodomov 
vypracovali sami a celý proces 
proběhl podle Jana Šarapatky 
poměrně standardně. 

„Obecně si myslím, že z hlediska 
žadatele je problémem termínování. 
Pokud nějaký termín nestihnete, je to 
velký problém, což ale neplatí v případě, 

že se tak stane na druhé straně. V našem 
případě ale všechno fungovalo celkem 
dobře,“ hodnotí s odstupem cestu 
k dotaci.

Když mělo sdružení finanční 
podporu jistou, vypsalo výběrové 

řízení na dodavatele kompostérů. 
„Dostali jsme celkem zajímavé nabíd-

ky, nejvýhodnější byl nakonec pan truhlář 
Seidl, který nám vyrobil přesně takové 
kompostéry, jaké jsme potřebovali,“ říká 
Jan Šarapatka. 

Kompostéry jsou vyrobeny 
z bezúdržbových, vodě odolných 
desek z recyklovaného plastu, mají 
obdélníkový půdorys s rozměry 
700 x 1 100 mm. Kompostéry tvoří 
dvě komory, každá o objemu 240 
litrů. Nádoby jsou částečně za-
puštěné do štěrkového lože v zemi 
a zespodu jsou perforované, 
což kompostovanému materiálu 
jednak umožňuje dýchat, a proto 
kompostování coby aerobní pro-

ces může probíhat, jednak slouží 
jako drenáž pro odvod vzniklé 
kompostovací vody. V rámci pro-
jektu byly kompostéry instalovány 
vždy na měkký podklad.

Nádoby je možné posadit 
i na beton, ale to vyžaduje vybu-
dování přípojky do kanalizačního 
systému na odvod kompostovací 
vody, což by však bylo vzhle-
dem k jejímu malému množství 
zbytečné.

Kompostéry byly navrženy 
tak, aby zabezpečovaly všechny 
potřebné funkce kompostování, 
a přitom nezapáchaly, a aby ne-
hrozilo, že kompost bude konta-
minován nežádoucími příměsemi. 
Kompostéry jsou izolovány, aby 
při nízkých teplotách nezamrzaly, 
čímž je zajištěno, že kompostová-
ní probíhá i v zimních měsících. 
Jsou uzavřené a díky roštu u dna 
chráněné proti hlodavcům.

Místa určil zájem lidí
Poté přišlo na řadu vytipování 

míst na umístění kompostérů. 
Projekt se nespecializoval jen 
na Prahu, ale na celou Českou 
republiku a v současné době 
22 komunitních kompostérů 
využívají občané v Praze, Středo-
českém, Jihočeském, Ústeckém 
a Moravskoslezském kraji. Někde 

k jejich umístění došlo z popudu 
Ekodomova, v pražské městské 
části Řepy například rozšířili 
stávající kompostovací komunitu, 
která neměla prostředky na další 
kompostér, ale potřebovala jej, 
jinde se města či městské části 
o své kompostéry přihlásily samy 
– jako třeba Praha 10. 

„Oslovili jsme Ekodomov a podle 
domluvy se připojili k žádosti o grant, 
kterou podával. V rámci projektu jsme 
pak pro potřeby naší městské části získali 
kompostéry pro tři vybraná místa,“ říká 
Roman Kaštovský z Odboru 
životního prostředí, dopravy 
a rozvoje městské části Praha 10. 

Spolupráci s touto pražskou 
čtvrtí si pochvaluje i Jan Šarapat-
ka: „S panem Kaštovským byla výborná 
spolupráce, projekt se mu líbil a byl jeho 
velkým propagátorem. Vytipoval nám 
i lokality na pozemcích městské části, kde 
by bylo možné kompostéry umístit.“ 

Současná praxe jednoznačně 
ukazuje, že o komunitní kom-
postování je mezi veřejností velký 
zájem. Počet osob zapojených 
do společného zpracování biood-
padu průběžně narůstá, přidávají 
se lidé z okolních domů, a časem 
je proto potřeba nainstalovat další 
kompostér, protože kapacita toho 
stávajícího již potřebám komuni-
ty nestačí. S tím projekt počítal, 

MIss KOMPOsT 
V rámci osvěty a podpory nejen komunitního kompostování 
pořádá občanské sdružení Ekodomov každoroční soutěž Miss 
kompost. Soutěž se snaží podchytit tvořivý potenciál jednotlivců 
související s procesem kompostování. Jejím cílem je neformální 
výměna informací o kompostování a podpora myšlenky, že kom-
postování coby forma využívání bioodpadu z domácností patří 
k modernímu životnímu stylu. Soutěžící zároveň poskytují návody 
a rady o domácím kompostování spoluobčanům, kteří s kom-
postováním ještě nemají zkušenosti, ale chtějí s ním začít, anebo 
o tom alespoň uvažují. Soutěž se koná od roku 2005 a každým 
rokem zaznamenává větší počet příznivců.

Další projekty schváleny 
Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa schválil přidělení 
dotací z OPŽP, z prioritní osy 1 
(dotace pro vodohospodářskou 
infrastrukturu a snižování rizika 
povodní), 57 projektům a z prio-
ritní osy 3 (dotace na udržitelné 
využívání zdrojů energie) jed-
nomu projektu. V prioritní ose 1 
jsou to projekty z XIII. výzvy, které 
byly dosud zařazeny v takzvaném 
zásobníku projektů. Rozhodnu-
tím ministra jsou jako schválené 
žádosti vráceny do procesu řádné 
administrace. Zásobník projektů 
OPŽP obsahuje projekty, které 
nebylo pro nedostatek finančních 
prostředků možné uspokojit 
v rámci určité výzvy. Tyto projekty 
vyhověly všem předepsaným 
podmínkám v rámci dané výzvy, 
a jsou tak v zásobníku k okamžité 
dispozici v případě, že se finanční 
prostředky uvolní. 

UEaPME o životním  
prostředí

Evropské 
sdružení 
malých 
a středních 

podniků a řemeslníků UEAPME 
zveřejnilo na konci května své 
odpovědi na konzultaci Evrop-
ské komise, která se zabývá  
7. akčním programem EU pro ži-
votní prostředí (EAP). UEAPME 
zdůrazňuje, že evropské malé 
a střední podniky mají velký po-
tenciál významně přispět k cílům 
v oblasti životního prostředí 
v Evropě. Mimo jiné rovněž zdů-
raznilo, že například v oblasti 
energetické účinnosti nejsou 
potřeba žádné nové iniciativy, 
ale musí být zajištěno úplné 
provedení těch stávajících.

Spor o povolenky 
Zemím, které se staví proti 
zavedení obchodů s emisními 
povolenkami pro letecké společ-
nosti v Evropské unii, se zřejmě 
nepodaří dotáhnout tento spor 
před Světovou obchodní organi-
zaci (WTO). Agentuře Reuters to 
oznámila zástupkyně organizace. 
Nevyloučila však, že dobrý právník 
by mohl nějaké možnosti k podání 
stížnosti nalézt. Čína a Indie odmí-
tají, aby se jejich aerolinky zúčastni-
ly obchodů s emisními povolenka-
mi v Evropské unii. Zvyšuje se tak 
šance vzniku obchodní války kvůli 
programu, do kterého se musejí 
od letošního roku zapojit všechny 
letecké společnosti využívající 
letiště v Evropské unii.

ECHO

Minimalizace vzniku  
bioodpadů 

Celkové náklady:   816 898 Kč
Celkové uzn. náklady:  800 238 Kč
Celková výše podpory:   612 182 Kč

„Obecně si myslím, že z hlediska žadatele je 
problémem termínování. Pokud nějaký termín 
nestihnete, je to velký problém, což ale neplatí 
v případě, že se tak stane na druhé straně. V našem 
případě ale všechno fungovalo celkem dobře,“ myslí 
si Jan Šarapatka z občanského sdružení Ekodomov.
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a z toho důvodu navrhoval dva 
kompostéry pro každou lokalitu, 
kde měly být umístěny. Umís-
ťování proběhlo ve dvou vlnách 
během roku 2009 a následně až 
do konce roku 2010. Nejprve se 
v každé lokalitě umístil jeden 
kompostér a druhé kompostéry 
se usazovaly zhruba s ročním 
odstupem, když jeden už nestačil 
anebo zájem o kompostování 
projevilo dostatečné množství lidí 
na to, aby se kompostér s ohledem 
na donáškovou vzdálenost umístil 
na jiné místo v dané lokalitě. Tak 
se stalo třeba v Ústí nad Labem. 
Lidé kontaktovali tamní správky-
ni kompostéru s tím, že by také 
chtěli kompostovat, ale že bydlí 
daleko a nechtějí s bioodpadem 
jezdit přes půl města. „Správkyně jim 
dala kontakt na mě, já jsem se s nimi spojil 
a společně jsme vytipovali místo, kam jsme 
druhý kompostér umístili,“ vzpomíná 
Jan Šarapatka.

Management kompostérů
Právě správci a správkyně 

kompostérů se starají o to, aby 
vše fungovalo tak, jak má. Ko-
munitní kompostování je systém 
uzavřený – kompostéry jsou uza-
mčené zámky na kód –, a přitom 
otevřený pro každého, kdo se 
do komunity zapojí. Každý kom-
postér má svého správce a ten 
se stará jak o kompostér jako 
takový, tak o celou komposto-
vací komunitu. Na kompostéru 
je kontakt na správce, takže ho 
může kontaktovat každý, kdo se 
chce do komunitního komposto-
vání připojit. Správce mu předá 
kód zámku a vysvětlí, jak to celé 
funguje, a nový účastník může 
začít odkládat svůj bioodpad.

Iva Machová se stala správky-
ní jednoho z kompostérů v Ústí 
nad Labem poté, co o sběru bio-
odpadu napsala bakalářskou prá-
ci na Fakultě životního prostředí 
a začala se o tuto problematiku 
blíže zajímat. Když jí občanské 
sdružení Ekodomov oslovilo s ná-
vrhem na správcovství komposté-
ru, velmi ráda přijala. 

„Nejprve jsem vytvořila anketu, 
abych zjistila, zda je o kompostování 
zájem. Poté jsem všechny, kteří zájem 
projevili, oslovila s informacemi ohledně 
správného používání kompostéru 
a o možnostech využití vzniklého kompos-
tu,“ říká Machová. 

Poté, kdy byl „její“ kom-
postér umístěn, komunikuje 
s novými lidmi, kteří o kom-
postování projevují zájem, 
upravuje podmínky v komposté-
ru a rozděluje hotový kompost. 
Pravidelně také kontroluje, zda 

jsou kompostér, zámky i obě 
nádoby v pořádku.

V útrobách kompostéru
Komunitní kompostéry fun-

gují díky systému pasivní aerace 
(rozklad za přístupu vzduchu), 
za níž se bioodpad samovol-
ně kompostuje bez potřeby 
překopávání. Kompostéry jsou 
dvoukomorové. Po naplnění prv-
ní komory bioodpadem, který si 
lidé v domácnostech sami vytří-

dí, se plní druhá komora, a proto 
má materiál v první komoře čas 
ke kvalitnímu zkompostování. 
Vzniklý kompost se zpětně 
využívá pro potřeby komunity 
i jednotlivců, pro veřejnou zeleň 
a květiny v bytech. Některé kom-
postéry jsou nainstalované ko-
lem dvou let a vzhledem k tomu, 
že výsledný humus tvoří zhruba 
15 procent původního objemu 
bioodpadu, vybírají se zhruba 
jednou za rok či rok a půl. 

„První vybírání jsme měli na jaře, 
zorganizovala jsem je jako sousedské 
štrůdlobraní,“ přidává se Olga 

Richterová, správkyně jednoho 
z kompostérů v Praze 10.

Zdá se, že nejčastější 
problém, který se v souvislosti 
s kompostéry řeší, je výskyt 
octomilek. Ty se objevují vždy, 
když v kompostu převáží dusík 
nad uhlíkem, což se v případě 
bioodpadu z domácností běžně 
stává. Do kompostu je proto 
potřeba přidávat piliny nebo 
hobliny. Ty jednak dodají uhlík, 
jednak sají vodu, které vzniká 

tím více, čím více je v kompostu 
dusíku. Kompost se dá také 
občas zasypávat zeminou, která 
je důležitá tím, že už obsahuje 
huminové kyseliny. Kompost 
se tak lépe „nachytává“ do line-
árních řetězců kyselin a pravý 
humus se lépe vytváří.

Disciplína není problémem
Většina měst a obcí s umístě-

ním sběrných nádob na biood-
pad k bytovým domům stále váhá 
z obav, že v nich kvůli nedisci-
plinovanosti lidí skončí velké 
množství nežádoucích příměsí. 

Jan Šarapatka však má jinou zku-
šenost. „Lidé jsou disciplinovaní, trápí 
nás v podstatě jen maličkosti,“ ukazuje 
prstem do otevřeného kompostéru 
ve vnitrobloku na Kubánském 
náměstí v Praze 10. 

Mezi zetlenými vrstvami 
bioodpadu ze zhruba patnácti 
vršovických domácností prosví-
tají neporušené skořápky vajíček 
a vlašských ořechů. „Skořápky 
vajíček by lidé měli rozdrtit, než je sem 
odloží. Vajíčko je primárně vytvořeno tak, 
aby něco vydrželo, a neporušené nezkom-
postuje. Jinak je ale v pořádku, že tu je, 
obsahuje vápník a ten je v půdě důležitý,“ 
vysvětluje. 

To samé platí pro ořechy, ale 
protože představují materiál, 
který vytváří v kompostující se 
hmotě póry, kterými se do ní 
dostává vzduch, nikoho za ně 
nekárá. Navíc se v kompostéru 
objevují ve větším množství 
jen jednou ročně – na Vánoce. 
Největším neduhem zůstávají 
občasné dětské plenky. Každá 
dětská plenka, i když je kom-
postovatelná, obsahuje absorpční 
materiál, který je antiseptický, 
což ji staví přesně proti principu 
kompostování, které bez bakterií 
není možné.

Bude se kompostovat více?
Nedílnou součástí provozo-

vání komunitních kompostérů je 
i osvěta o bioodpadech, která je 
zajišťována rozdáváním infor-
mačních brožurek, letáčků a také 

informační cedulí umístěných 
u každého kompostéru. Ke kom-
postérům se pořádají i exkurze 
– ten vršovický již navštívila 
zhruba stovka škol. Výhody ko-
munitního kompostování občanů 
jsou nesporné. Je to nejrychlejší 
a nejlevnější separace biodopadu 
ve městech a obcích, která nijak 
nezatěžuje městskou infrastruk-
turu a životní prostředí. Obcím 
navíc odpadají náklady spojené 
s dopravou a zpracováním biood-
padu. Komunitní kompostování 
je vhodné zejména v místech, 
kde z technických důvodů není 
možné kompostování domácí. 
Je dobrým řešením například 
pro městské části, zahrádkář-
ské kolonie a sídliště. Projekt 
Minimalizace vzniku bioodpadů 
komunitním kompostováním ob-
čanů se snaží naplňovat strategii 
Plánu odpadového hospodář-
ství ČR a všichni zúčastnění jej 
hodnotí jednoznačně pozitivně 
a shodují se na tom, že komunitní 
kompostování by si zasloužilo 
masovější rozšíření. 

„Dopad provozu tří komunitních 
kompostérů v rozsahu celkového sběru 
komunálního odpadu v městské části je 
zanedbatelný. Přesto celý projekt hodno-
tím pozitivně, a proto i nadále budeme vy-
víjet snahu k umístění dalších podobných 
zařízení. V současné době eviduji několik 
osob, které by o správcovství kompostérů 
měly zájem. Zároveň se snažíme oslovovat 
občany s dalšími možnostmi odpovědného 
přístupu k domácím bioodpadům, jako 
jsou třeba kompostování na zahra-
dě, pořízení speciální sběrné nádoby 
na bioodpad, využívání sběrných dvorů 
a sběrného místa na bioodpad, využívání 
velkokapacitních kontejnerů přistavova-
ných na vybraná místa na jaře a podzim 
a podobně,“ říká Roman Kaštovský

Někteří jsou ovšem skep-
tičtí a nemyslí si, že komunitní 
kompostování by se někdy mohlo 
týkat větší části společnosti. „Já 
osobně také hodnotím projekt pozitivně, 
ač si myslím, že šance na velké rozšíření 
mezi lidi není. Vždy to bude záležet na je-
dincích, kteří budou ochotni bioodpad 
do kompostéru nejen nosit, ale i následně 
využívat kompost pro svou potřebu. 
A také na někom, kdo to celé bude ochoten 
udržovat v chodu a o kompostér se řádně 
starat,“ zamýšlí se Shyamoli Háj-
ková z technického oddělení MÚ 
Kutná Hora. 

Podobný náhled má i Jan 
Šarapatka. „Pořád ještě to není takové, 
jaké by to mohlo být,“ krčí rameny. 
„Ideální by bylo, kdyby každý dům měl 
k dispozici vlastní kompostér.“ Tomu 
však podle něho brání současná 
politická lobby, která stále ještě 
kráčí opačným směrem.

Libor Engelthaler se stal 
správcem kompostérů 
v pražských Strašnicích 
z vlastní iniciativy. První 
kompostér nainstalovali 
v Krupské ulici v říjnu 2009,  
druhý loni v září.

Jak hodnotíte přínos kom-
postování ve městě?

Projekt hodnotím jako 
úspěšný. Naše kompostéry 
stojí na panelovém sídlišti 
z 50. let, kde žijí spíše starší 
obyvatelé, což možná vysvět-
luje, že míra zapojení míst-
ních není vysoká. Nicméně 
kompostující jsou ukáznění 
a vstřícní. Sám za sebe pozo-
ruji výrazné snížení objemu 
směsného odpadu, kter doma 
vyprodukuji.

Jaké jsou hlavní úkoly správce 
kompostérů?

Jako správce kompostéru 
jej pravidelně kontroluji, 
upravuji vlhkost – většinou 
je potřeba zalévat vodou 
– a průběžně kompost 
přehazuji, čímž se znovu 
nastartuje rozkladný proces. 
Údržba nezabere moc času, 
provádím ji spíš nárazově. 
Uklízím okolí kompostéru 
a přilehlých nádob na tří-
děný odpad, aby to tam 
vypadalo kultivovaně a lidé 
se tam neštítili chodit. 

S čím se na vás lidé nejčastěji 
obracejí?

Lidé se na mě nejčastěji 
obraceli krátce po instalaci 
prvního kompostéru se žádostí 
o číselný kód k zámku na kom-
postér. Jedna komora zámek 
nemá, kompostovat tedy může 
každý, kdo chce. I bez ptaní. 
Většinu případných dotazů 
zodpověděly letáky Ekodomo-
va šířené po sídlišti v době, kdy 
se projekt rozjížděl. 

Voda s benzínem?
U příležitosti 
konference 
Trendy evrop-
ské dopravy, 
pořádané 
agenturou 
Top Expo CZ, 
byl slavnostně 
představen 

nový vynález. Vědci z Islandu při-
chází s údajně revoluční technolo-
gií, která snižuje spotřebu i emise: 
Umožňuje motorům pracovat 
na směs standardních pohonných 
hmot s vodou. Čistá voda jako 
příměs pro běžná fosilní paliva 
dokáže podle islandských vědců 
snížit spotřebu a emise. „Domní-
váme se, že toto je budoucnost 
spalovacích motorů,“ řekl vyná-
lezce Arni Sigurdsson. 

1,5 miliardy pro podnikatele
Podnikatelé budou moci získat 
z programu Eko-Energie 1,5 
miliardy korun. Dotace lze použít 
na zvyšování účinnosti při výrobě, 
přenosu a spotřebě energie či 
na využití obnovitelných zdrojů 
energie. Program Eko-Energie, 
do kterého zájemci mohou po-
sílat žádosti o dotaci, je součástí 
Operačního programu Podnikání 
a inovace. „Snižování energetic-
ké náročnosti je dalším krokem 
v modernizaci podnikatelského 
prostředí v ČR. Pro podnikate-
le ale může znamenat velkou 
finanční zátěž. Díky programu 
Eko-Energie, z kterého mohou 
čerpat dotace, jim můžeme 
situaci výrazně usnadnit,“ uvedl 
ministr průmyslu a obchodu Mar-
tin Kuba, podle kterého úspory 
v oblasti energií mají pozitivní 
dopad také na životní prostředí. 

Duha láká dobrovolníky
Sedm týdenních pracovních akcí 
pro dobrovolníky z řad veřejnosti, 
kteří chtějí pomoci s obnovou 
zdravých lesů a zeleně v krajině, 
pořádá letos Hnutí DUHA. Zájem-
ci se mohou přihlásit on-line. První 
turnus se uskutečnil počátkem 
června v Jindřichovicích pod Smr-
kem. Další akce proběhnou na Svi-
tavsku, v Jeseníkách, Beskydech 
nebo v Moravském krasu. Dobro-
volníci budou pomáhat s ochra-
nou stromků před spasením zvěří, 
pečovat o remízky a meze ve volné 
krajině, kosit louky, mapovat staré 
krajové odrůdy ovocných stromů 
či ošetřovat obecní zeleň. Součástí 
každé akce jsou i zajímavé večerní 
přednášky a také exkurze s odbor-
ným výkladem. 

ECHO
Pro neúspěšné žádosti  
v OPŽP
Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo II. výzvu k předkládání žá-
dostí v rámci národních programů 
– „Programu podpory vodohospo-
dářských aktivit“ dle příloh V směr-
nice MŽP č. 6/2010. Aktuální II. 
výzva byla vyhlášena na podporu 
vodohospodářských akcí dle 
programu V. Výzva byla určena 
výhradně pro neúspěšné žadatele 
z OPŽP (již schválené žádosti, 
které byly na základě informací EK 
vyřazeny). Program podpory dle 
příloh V směrnice MŽP č. 6/2010, 
dříve „Program podpory zajištění 
monitoringu vod“, byl ke dni 17. 4. 
2012 aktualizován a rozšířen právě 
o program V.3. Příjem žádostí 
bude ukončen 20. 6. 2012. 

Pomáhají Šumavě

Částky v řádech stovek tisíc korun 
posílají velké firmy z Čech na ob-
novu zelené Šumavy. Jejich za-
městnanci jezdí na Šumavu sázet 
stromky a pomáhají tak k uzdra-
vení kůrovcem zasažených lesům. 
Pomáhají však i spolky a občanská 
sdružení. Zatímco v roce 2011 
se o projekt „Pomáháme zelené 
Šumavě“ zajímalo zhruba deset 
firem, letos jich je více než dvojná-
sobek. Správě národního parku 
Šumava přispěly letos částkami 
v řádu sta tisíců. Většinu dárců 
tvoří silné společnosti, pro jejichž 
manažery je spojení s národním 
parkem Šumava příležitostí ukázat 
veřejnosti odpovědné chování své 
firmy i zaměstnanců.

Energeticky soběstačný 
systém
Energetika by dle názoru ve-
řejnosti měla fungovat nejlépe 
jako energeticky soběstačný 
systém poháněný obnovitelnými 
zdroji. Vyplývá to z komplexní-
ho výzkumu názorů veřejnosti 
zpracovaného agenturou SC&C 
pro Alianci pro energetickou 
soběstačnost. Drtivá většina lidí 
by uvítala více solárních panelů 
na střechách domů, více malých 
vodních elektráren či tepláren 
na biomasu doplněných o větrné 
či bioplynové stanice. Veřejnost 
by také uvítala postupný útlum 
uhelné energetiky i omezování 
dolů na uhlí nebo uran. 

ECHO

Kompostující  
jsou ukáznění

ROZHOVOR

Zdá se, že nejčastější problém, který se v souvislosti 
s kompostéry řeší, je výskyt octomilek. Ty se objevují 
vždy, když v kompostu převáží dusík nad uhlíkem,  
což se v případě bioodpadu z domácností běžně 
stává. Do kompostu je proto potřeba přidávat  
piliny nebo hobliny.
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Jak jste spokojen se stavem čerpání finanč-
ních prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí?

V první řadě je potřeba připomenout, 
že Operační program Životní prostředí je 
z hlediska schválené alokace téměř pěti 
miliard eur na období 2007–2013 druhým 
největším v České republice. Jeho čerpá-
ní tudíž vyžaduje mimořádnou procesní 
náročnost. Administrativní zátěž vyplýva-
jící z nastavení programu je oproti jiným 
bohužel výrazně vyšší jak pro implemen-
tační strukturu, tak pro žadatele. Složitost 
a nutná administrativa často vede k mnoha 
chybám, v jejichž důsledku čerpání peněz 
vázne. Nebylo to však, jak by se mohlo 
zdát, nastaveno úředníky z Bruselu, ale na-
šimi předchůdci na ministerstvu a Státním 
fondu životního prostředí České republiky. 
Nakupené problémy a jejich dlouho odklá-
dané řešení musíme dnes a denně odstra-
ňovat, jinak by se připravené prostředky 
nestačily včas vyčerpat. Jak dobře víme, 
jsou potřebné nejen pro životní prostředí, 
ale pro celou českou ekonomiku v době 
hospodářského útlumu.

Dovedete si představit, že by Česká repub-
lika investovala do životního prostředí bez 
pomoci evropských fondů?

Pro ochranu životního prostředí v České 
republice má Operační program Život-
ní prostředí naprosto zásadní význam. 
S ohledem na omezené možnosti veřejných 
rozpočtů na národní úrovni by bez tohoto 
programu hrozilo riziko postupného sni-

žování investic v oblasti životního prostře-
dí. Bez dotačních prostředků z Evropské 
unie by pak mohlo být velmi obtížné plnit 
některé závazky ČR vyplývající z členství 
v Evropské unii. 

Maximum výzev

Operační program Životní prostředí se 
chýlí ke konci. Dá se očekávat, že tento 
rok bude vyhlášen co možná nejvyšší počet 
výzev, aby skutečně došlo k vyčerpání všech 
prostředků? 

Harmonogram výzev je zveřejněn na we-
bových stránkách Operačního programu 
Životní prostředí. Vzhledem k blížícímu se 
konci aktuálního programového období je 
naší snahou vyhlásit maximum výzev v letoš-
ním roce. 

Mluvíte o snaze, ale daří se vám ji naplňo-
vat?

K 31. květnu tohoto roku bylo schváleno 
téměř sedm tisíc projektových žádostí s cel-
kovou podporou Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj a Fondu soudržnosti ve výši 
přes 80 miliard korun. Objem vydaných 

rozhodnutí o poskytnutí dotace činil ke kon-
ci května 2012 téměř 40 miliard korun, což je 
přibližně třetina celkové alokace. Vydávání 
rozhodnutí na prostředky Evropského fondu 
pro regionální rozvoj je o trochu rychlejší 
než vydávání rozhodnutí na poskytnutí 
dotace z prostředků Fondu soudržnosti. 
Důvodem je především větší rozsah a složi-
tost projektů, které se z něj realizují. K 31. 
květnu letošního roku bylo žadatelům 
celkově proplaceno 30,5 miliardy korun 
z fondů Evropské unie, z toho 12,5 miliardy 
korun bylo uhrazeno v zatím nejsilnějším 
roce 2011. V tomto roce bylo zatím v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
podáno více než 2 500 nových projektových 
žádostí o podporu z ERDF/FS, v souhrnné 
výši zhruba 21,6 miliardy korun. V současné 
době probíhá hodnocení žádostí.

Na čerpání finančních prostředků mají 
velký podíl i takzvaně velké projekty. Jak je 
v tomto ohledu úspěšný Operační program 
Životní prostředí? 

Evropská komise schválila od loňského 
srpna již šest velkých projektů s náklady 
nad 25 nebo 50 milionů eur a na dalších se 

pracuje. Připravují se ke schválení a zaslání 
Evropské komisi, některé jsou ve stádiu 
hodnocení Státním fondem životního pro-
středí České republiky. Dosavadní čerpání 
finančních zdrojů proplacených žadatelům 
na takzvané velké projekty v Operačním 
programu Životní prostředí se pohybuje 
okolo čtyř procent z celkových vyhrazených 
prostředků.

Problém s certifikací

Stále je však potíž s pozastavenou certifikací 
Operačního programu Životní prostředí. 
Jak je toto fakticky řešeno?

Certifikované výdaje schválené Ev-
ropskou komisí činily ke konci roku 2010 
celkem 9,2 miliardy korun, což je necelých 
osm procent celkové alokace. Od té doby je 
proces certifikace výdajů Operačního pro-
gramu Životní prostředí ze strany Evropské 
komise pozastaven. Je nutné poznamenat, 
že Operační program Životní prostředí není 
rozhodně jediný program s pozastavenou 
certifikací, nicméně na uvolnění certifikace 
velmi intenzivně pracujeme. V rámci další, 
páté certifikace jsou připraveny výdaje 
na financování projektů operačního pro-
gramu v objemu 10,8 miliardy korun, které 
budou po splnění podmínek předloženy 
Evropské komisi a po jejich schválení pak 
refundovány na účet Ministerstva financí 
České republiky. Pro následné certifikace 
jsou již nyní v Operačním program Životní 
prostředí vyhrazeny zdroje v objemu přes 
sedm miliard korun.

S vaším nástupem na ministerstvo se začalo 
intenzivně hovořit o rychlejším čerpání fi-
nančních prostředí z Operačního programu 
Životní prostředí. Jaké další změny se svým 
týmem realizujete? 

Od mého nástupu do funkce jsem spolu 
s kolegy považoval za prioritní nastartovat 
větší dynamiku čerpání v Operačním pro-
gramu Životní prostředí, tedy zjednodušit 
postupy a pravidla programu. Mimo to ve ve-
dení resortu stále věnujeme velkou pozornost 
možnostem využití programu ke zlepšení 
ochrany ovzduší především v Moravskoslez-
ském kraji.

Zjednodušení postupů

Mohl byste být konkrétnější v onom „zjed-
nodušení postupů“?

Dlouhodobou prioritou zůstává zvýšení 
tempa proplácení podpory žadatelům a před-
kládání certifikovaných výdajů Evropské 
komisi, protože bez certifikace nelze žádat 
o zpětné proplacení prostředků. Ministerstvo 
se ve spolupráci se Státním fondem životního 
prostředí České republiky zaměřuje na zrych-
lení tempa vydávání rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace a plynulé proplácení podpory 
žadatelům. 

Dobře, ale přesto: Mohl byste prosím konkrét-
ně říci, v čem je ono zjednodušení procesů? 

Od prvního května tohoto roku vstou-
pil v platnost balíček opatření ke zrychlení 
čerpání v Operačním programu Životní 
prostředí a k optimalizaci procesů. Jsme si 
vědomi toho, že pokud by nebyla urychlena 
hodnocení a schvalování projektů, proplácení 
podpory žadatelům a předkládání certifi-
kací do Bruselu, hrozilo by riziko, že v roce 
2013 nebude částka alokovaná pro Operační 
program Životní prostředí vyčerpána. Právě 
proto naše úsilí nekončí, ale naopak na něj 
musejí navazovat další aktivity směřující k op-
timalizaci programu. 

K zefektivnění a zrychlení čerpání v Ope-
račním programu Životní prostředí požádala 
Evropská komise řídicí orgán o zpracování 
harmonogramu, respektive cestovní mapy, 
kterou je potřeba vytvořit a prezentovat 
na jednání monitorovacího výboru. Dochází 
tedy k významným změnám a také k urychle-
nému rozdělení zbývajících prostředků. 

Změňme téma. Jak vidíte budoucnost 
Operačního programu Životní prostředí? 
Myslím tím v příštím programovém období, 
tedy po roce 2014.

Samostatný operační program je při jeho 
rozumném nastavení účinným nástrojem 
pro realizaci komplexních opatření v oblasti 
životního prostředí. Takový nástroj Česká 
republika potřebuje i pro období 2014–2020. 
Podporuji proto myšlenku, že samostatný 
operační program v kompetenci Ministerstva 
životního prostředí může v novém progra-
movém období zabezpečit přímou a plnou 
návaznost na cíle vyplývající z aktualizované 
Státní politiky životního prostředí České 
republiky. Důležitým faktorem pro samostat-
ný operační program je fakt, že problematika 
životního prostředí má průřezový charakter, 
a proto je pro zajištění efektivního využití 
prostředků z fondů Evropské unie zapotře-
bí jednotlivé aktivity či podpory vzájemně 
provázat tak, aby bylo dosaženo potřebného 
synergického efektu a co nejpříznivějšího 
dopadu na životní prostředí. Není ideální, 
aby naše ministerstvo plnilo svěřené zákonné 
povinnosti bez silného finančního nástroje 
pro realizaci potřebných opatření. 

Změny na sFŽP ČR

V době vašeho nástupu do funkce se veřej-
nost soustředila na problémy spojenými se 
Státním fondem životního prostředí České 
republiky. Což příliš nenapomáhalo jeho 
fungování. Jak je podle vás současná situace? 

Situace na fondu v době mého jmenová-
ní rozhodně nebyla ideální. Poměrně rychle 
se nám ji však podařilo uklidnit a činnost 
fondu stabilizovat. Je zřejmé, že Státní fond 
životního prostředí České republiky udě-
lal zejména v poslední době velký pokrok. 
Povedlo se znatelně zmobilizovat kapacity 
a zefektivnit činnost, máme jasné priority. 
To je velké plus do příštích let, kdy nás čeká 
náročné období zrychleného čerpání v Ope-
račním programu Životní prostředí. 

Jste tedy nyní s fungováním Státního fondu 
životního prostředí ČR spokojen? 

Odpovím vám zmínkou o ještě jedné po-
zitivní věci. Operační program má konsolido-

vanou a velmi dobře fungující platební linii – 
jak v režii řídicího orgánu, tak Státního fondu 
životního prostředí České republiky. To je 
velmi dobrý předpoklad pro administraci 
vyplácení prostředků v Operačním programu 
Životní prostředí v příštích letech.

Není to tak dlouho, kdy se intenzivně ho-
vořilo o proměně Státního fondu životního 
prostředí České republiky na takzvanou 
zelenou banku, tedy obdobu klasického 
bankovního ústavu, ovšem zaměřeného 
na podporu ekologických opatření s výhod-
ným úrokem u poskytnutého úvěru, případ-
ně revolvingového fondu poskytující krátké 
úvěry. Je přeměna stále aktuální?

Touto myšlenkou se přirozeně zabýváme, 
ačkoliv se může zdát, že není na pořadu dne, 
především z již zmíněných důvodů. Ve hře 
zůstávají všechny varianty, jsme stále na za-
čátku nastavení. Vnímám výhody, které by 
pro životní prostředí taková instituce mohla 
přinést, a rozhodně se budeme konceptem 
zelené banky dále zabývat. Na druhou stranu 
existují i jiné, širší návrhy dalšího vývoje 
fondů, a pokud budou přijaty, budeme se 
v tomto rámci dále pohybovat.

Tomáš Chalupa: maximum výzev v letošním roce

„
Operační program má konsolidovanou a velmi dobře 
fungující platební linii . To je velmi dobrý předpoklad pro 
administraci vyplácení prostředků v Operačním programu 
Životní prostředí v příštích letech.

 „Není ideální, aby naše ministerstvo 
plnilo svěřené zákonné povinnosti 
bez silného finančního nástroje pro 
realizaci potřebných opatření,“ říká 
ministr životního prostředí Tomáš 
Chalupa. a v rozhovoru s Prioritou, 
který se mimo jiné dotýká i fungování 
aktuálního Operačního programu 
Životní prostředí, dodává také 
proč: „Důležitým faktorem pro 
samostatný operační program je fakt, 
že problematika životního prostředí 
má průřezový charakter, a proto 
je pro zajištění efektivního využití 
prostředků z fondů Evropské unie 
zapotřebí jednotlivé aktivity  
či podpory vzájemně provázat  
tak, aby bylo dosaženo potřebného 
synergického efektu  
a co nejpříznivějšího dopadu na 
životní prostředí.“ „

Samostatný operační program je při jeho rozumném 
nastavení účinným nástrojem pro realizaci komplexních 
opatření v oblasti životního prostředí. Takový nástroj Česká 
republika potřebuje i pro období 2014–2020.
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Újezd, Rybníček i Hauko-
vice jsou obce, kde se převážně 
zachoval charakter a urba-
nistická struktura původních 
selských stavení. Zemědělská 
výroba, která zde vždy hrála 
dominující roli, byla v minulosti 
soustředěna do středisek mimo 
obec, v poslední době pak došlo 
k jejímu omezení. Snížil se počet 
zaměstnanců v zemědělském 
družstvu, obyvatelé začali vy-
jíždět za prací, v obci se oživila 
řemesla a různé podnikatelské 
aktivity. V centru obce zůstala 
zanedbaná část parku. „S Operač-
ním programem Životní prostředí jsme 
už měli zkušenost z minulosti, takže bylo 
jen logické, že jsme se o podporu obrátili 
na Státní fond životního prostředí České 
republiky,“ vysvětluje starosta 
Újezdu Petr Přichystal. 

Na základě dendrologické 
rekognoskace obce Újezd byla 
zahájena rekonstrukce zeleně 
v obci. Celá rekonstrukce pro-
bíhala ve dvou etapách. Druhá 
etapa obnovy zeleně v obci, park 
u obecního úřadu, zahrnova-
la obnovu zeleně v parčíku, 
vybudování nových chodníků, 
instalace mobiliáře a veřejného 
osvětlení. Součástí, této žádosti 
o dotaci byla jen 1. část – sadové 
úpravy. Čili jen obnova zeleně. 

Třikrát OPŽP
Petr Přichystal tvrdí, že za-

stupitelstvo obce zvolené v roce 
2006 si dalo jasný úkol. „Po již 
dříve vybudovaných inženýrských sítích 
v obci se obec zaměřila na stav komu-
nikací a zeleně,“ vzpomíná. První 
akcí podpořenou z Operačního 
programu Životní prostředí byla 
výsadba aleje u místního kostela 
a hřbitova. Zvoleny byly lípy 
a další okrasné stromy. Přichystal 
tuto akci hodnotí velmi pozi-
tivně, protože v těsné blízkosti 
aleje se nyní intenzivně stavějí 
rodinné domky. „Z plánovaných tří 
desítek je takřka jedna třetina prodá-
na,“ pochvaluje si. 

Tím však proud žádostí 
o dotaci na Státní fond život-
ního prostředí České republiky 
v případě obce Újezd neskončil. 
Takzvaná II. etapa obnovy ze-
leně v obci se týkala části parku 
u obecního úřadu. I tam byly 
vysázeny okrasné stromy a keře. 
„Věděli jsme přesně, co chceme. Park 
byl zanedbaný, a my jsme jej chtěli na-
bídnout obyvatelům obce jako místo pro 
odpočinek,“ vysvětluje Přichystal. 
Obec podle něho navíc do akce 

zařadila i opravy chodníků a za-
jištění mobiliáře, což platila ze 
svého rozpočtu. 

„A teď se chystáme na třetí etapu. 
V obci jsme opravili komunikaci třetí tří-
dy, kolem které bychom znovu rádi vysadi-
li stromy a okrasné keře, proto jsme ab-

solvovali další kolečko žádání o dotaci,“ 
říká Přichystal. Avšak podotýká: 
„Doufám, že v tomto případě bude žádost 
o proplacení dotace vyřízena rychleji než 
v předchozích případech.“ 

Administrace dotací
Petr Přichystal uvádí, že celá 

administrace žádání o dotaci je 
náročným procesem. „Týká se to 
prakticky všech operačních programů. 
Mnohem horší je, když investujeme 
do projektu, a pak se žádostí o dotaci 
neuspějeme, což se nám stalo například 
u opravy kulturního domu v rámci 
regionálního operačního programu. Je 
to o to horší, že se to pak těžko vysvětluje 
obyvatelům obce, protože ti mají pocit, 
že jsme jenom vyhodili peníze z okna, 
například za projekt,“ objasňuje 
Přichystal. 

Přesto je přesvědčen o tom, 
že získat dotaci není nadlidský 
úkon. Obec si žádosti do Ope-
račního programu Životní pro-
středí připravuje sama a stejným 
způsobem vyřizuje i následnou 
administraci. Přichystal říká, že 

v tom jim velmi pomáhá zkušený 
projektant, s nímž spolupracují, 
a také nemalou měrou zastupi-
telka obce, která má zkušenosti 
s dotačními tituly. „I tak je to někdy 
hodně namáhavé a myslím si, že to 
bude ještě namáhavější, protože teď se 
například mění podmínky u zadávání 
veřejných zakázek, což nám velmi 
zatíží administrativu,“ vysvětluje 
Přichystal.

 „Na druhou stranu jsou dotace pro 
obce velkým přínosem, protože, kdyby-
chom dělali všechno z vlastních zdrojů, 
tak na to nemáme peníze,“ říká. 

A to se podle něho týká i prá-
vě chystaných akcí. O podporu 
z Operačního programu Životní 
prostředí na odbahnění dvou ryb-
níků a úpravu toku v části obce 
Rybníček obec již také žádá. 

Chodníky jsme udělali na vlastní náklady
Obec Újezd je samostatnou 
obcí, leží v severní 
části okresu Olomouc. 
Od okresního města  
je vzdálena zhruba  
25 kilometrů. Újezd 
je aktivním žadatelem 
z Operačního programu 
Životní prostředí. Soustředí 
se zejména na úpravu zeleně –  
a úspěšná byla již třikrát.

Újezd – Obnova zeleně II. etapa, park u obecního 
úřadu
Příjemce: obec Újezd 
Místo realizace: Olomouc, Olomoucký kraj 

Celkové náklady: 465 474 Kč 
Celkové uznatelné náklady: 454 879 Kč 
Celková výše podpory: 386 647 Kč   

Ptenínský mlýn má tři nové tůně 
Ekofarma Ptenínský mlýn 
má velmi pěkně udělané 
internetové stránky. a to 
i přesto, že po rozhovoru 
s Romanem Žaloudkem, 
vlastníkem farmy, člověk 
pochopí, že rozmlouval 
s klasickým sedlákem 
a hospodářem, který má 
k internetu asi stejně daleko 
jako tučňák patagonský 
k předsedovi OSn. 

Ekofarma Ptenínský mlýn 
v jižním cípu Plzeňského kraje 
je výjimečná tím, že se zabývá 
pastevním chovem ovcí a sko-
tu bez tržní produkce mléka, 
chovem plemen Galloway 
a Shorthorn. „V České republice jsme 
pouze dva, kteří chovají plemeno Shor-
thorn,“ říká Roman Žaloudek. 
A jako další důkaz výjimečnosti 
svého chovu uvádí, že například 
v Německu plemeno Shorthorn 
chová pouze pět sedláků. Podle 
farmáře dává plemeno Short-
horn oproti jiným plemenům 
více masa i mléka a problémy 
nejsou ani s reprodukcí skotu. 
„Zvířata jsou chována na přírodním 
ekologickém základě, žijí celoročně 
venku bez přidání krmných směsí nebo 
hormonů,“ vysvětluje Žaloudek.

Názor na dotace
K dotacím z Evropské unie 

se Roman Žaloudek vyjadřuje 
spíše zdrženlivě, a to i přesto, 
že patří mezi úspěšné žadatele 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Zaráží ho zejména 
množství kontrol, které musel 
kvůli dotaci absolvovat. „Snad 
nejtvrdší kontrola byla ta z finanč-
ního úřadu. Přijeli dva úředníci 
a celý den byli zahrabáni v papírech,“ 
tvrdí Žaloudek. Nejvíce ho 
ovšem překvapilo, že přes svou 
pečlivost si neudělali čas na to, 
aby na vlastní oči zkontrolovali 

také, co za získanou dotaci vy-
budoval. „A neměli to daleko,“ říká 
s úsměvem. 

Roman Žaloudek dotaci 
získal na krajinotvorné opatře-
ní v širší nivě řeky Merklínky. 
Za podpory z Operačního pro-
gramu Životní prostředí nově 
vytvořil tři průtočné tůně se 
zahloubeným prostorem, které 
byly dříve napájeny a navzájem 
propojeny stružkou a vysokou 
hladinou podzemní vody. 

„Měli jsme tu problém s mokrými 
loukami. Často jsem tam uvízl s trak-
torem, jak byly mokré. Ne že by tu teď 
nebylo vlhko, ale celkově je to mnohem 
lepší, traktor už z vody netahám,“ 
vysvětluje Žaloudek a k tomu 
si pochvaluje, že nyní jsou tůně 
samovolně průtočné i bez vy-
pouštěcích zařízení a objektů. 

K nápadu zažádat o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí ho prý přivedl soused 
z vedlejší vesnice, který získal 
dotace na odbahnění dvou 
rybníků. „Ze začátku se to zdálo jako 
velmi dobrý nápad, ale bohužel jsme 
se při jeho realizaci potýkali s mnoha 
zdrženími ohledně projektu i podmínek 
pro přiznání dotace. Přemýšlel jsem 
dokonce nad tím, jestli to nevzdám, 
nezavolám místního bagráka, ať mi to 
tam dá do kupy sám. Ale nakonec jsem 
vydržel,“ vysvětluje Žaloudek 
a s trochou nadsázky dodává, 
že mu stále vrtá hlavou, zda to 
přece jen neměl udělat. „Pokud 
bych dal místnímu bagrákovi to, co jsem 
dal do různých projektů a posudků, 
jistě by mě nosil na rukou do konce mého 
života. A to, chápete, je lákavá nabíd-
ka,“ směje se Žaloudek. 

Chov ryb
Roman Žaloudek má prav-

du v tom, že do vybudování tří 
nových tůní na jeho pozemcích 
mluvilo mnoho úřadů. Inves-
tiční záměr projektu byl napří-
klad projednáván s plzeňskými 
pracovníky Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR. Jenže 
připomínky k projektu a do-
plnění do projektu nakonec 
dle farmářova tvrzení podalo 
celkem devět institucí. „A to se 
projekt týkal zatopené plochy o rozloze 
4 825 metrů čtverečních a celkového 
zadrženého objemu vody přes čtyři 
tisíce metrů krychlových. Což zas 
tolik není… Té paní, co sem přijela 
z Prahy ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, jsem říkal, že se mi 
z toho už trochu točí hlava, a ona 
odpověděla, že mě chápe,“ vzpomí-
ná Žaloudek. 

Náročná administrace však 
nebyla pro farmáře jediným 
dechberoucím momentem při 
realizaci projektu. „Také mi jasně 
řekli, kde smím a kde nesmím mít 
ryby. A nejen to, také mi nařídili, jaké 
ryby mít smím a jaké ne,“ doplňuje 
Žaloudek. 

Ekologické hospodářství
Rodina Romana Žaloudka 

v současné době hospodaří 
na 105 hektarech půdy, vět-
šinou na travních porostech. 
S farmařením Žaloudkovi začali 
v roce 2006 a od roku 2009 jsou 
zařazeni do systému ekologic-
kého zemědělství. Hospodářství 
mají úhledné. Jak Romana 
Žaloudek říká, pěkně se v hos-
podářství vyjímá propagační 
panel, který informuje o tom, že 
na vybudování malebných tůní, 
v nichž se daří mnoha živoči-
chům, přispěla Evropská unie. 
„Cedule je to pěkná, bronzová. Stála 
15 tisíc korun, takže si myslím, že bude 
mít hodnotu i v době, kdy doslouží,“ 
pochvaluje si Žaloudek. Mrzí 
ho však skutečnost, že si ji pro-
zatím přečetlo minimum lidí. 
„K tůním totiž nikdo nikdy nechodil, 
ale ani nechodí, takže jediní, kdo tu 
ceduli obdivují, jsou ti moji volové 
a krávy, ale i přes veškerou mou snahu 
se bohužel ještě číst nenaučili,“ uza-
vírá s notnou dávkou nadsázky 
Roman Žaloudek.

„Věděli jsme přesně, co chceme. Park byl 
zanedbaný a my jsme jej chtěli nabídnout 
obyvatelům obce jako místo pro odpočinek a také 
tam udělat dětské hřiště pro maminky s dětmi,“ 
vysvětluje starosta Újezdu Petr Přichystal.

PRIORITNí OsA 6 – DOTACE PRO  
ZLEPšOVáNí 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.

Biocentrum u Ptenínského mlýna
Příjemce: Žaloudek Roman 
Místo realizace: Plzeň-jih, Plzeňský kraj 

Celkové náklady:  1 525 347 Kč 
Celkové uznatelné náklady:  1 455 347 Kč
Celková výše podpory:  1 113 340 Kč
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VÝZVAVÝZVA

Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

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

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

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

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

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově 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 sní-
žení 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 Řídicímu výboru OPŽP. 
U  relevantních projektů napříč podoblastmi podpory je žada-
tel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o  poskyt-
nutí 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 
provádějících 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 limitů 
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdro-

jů znečišťování ovzduší, a  tzv. „integrované povolení“ podle 
zákona č. 76/2002 Sb. 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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Žadatelem jsou technické služby, 
akciová společnost, kterou 100% 
vlastní město. Dle směrnice č. 
3/2011, přílohy č. 5, jsou zařazeny 
mezi soukromé subjekty (příjmy 
z hospodářské činnosti z více 
než 15 %). Technické služby 
budou v rámci plánované výzvy 
v PO 4, oblasti 4.1, žádat o dotaci 
na nákup zahradních kompostérů 
do rodinných domů. Jaký typ pod-
pory může tento subjekt na tento 
projekt uplatnit? Bez veřejné pod-
pory – tzn. až 90 % dotace? nebo 
se i přesto, že se jedná o projekt, 
z kterého neplynou žádné příjmy, 
musí uplatnit veřejná podpora? 
Tzn. v jejich případě 40 % plus 
bonifikace 10 %, protože se jedná 
o střední podnik?

Projekt nákupu domácích 
kompostérů je v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí 
podporovatelný v prioritní ose 4, 
oblasti podpory 4.1. V Závazných 
pokynech pro žadatele a příjem-
ce v OPŽP jsou v kapitole 2.6.3 
uvedeny podmínky pro projekty 
nakládání s komunálním odpa-
dem předkládané veřejnoprávními 
žadateli (města, obce a svazky 
obcí), které je nutno dodržet tak, 
aby projekt nepodléhal pod-
mínkám veřejné podpory. Výše 
dotace v případě dodržení výše 
uvedeného je 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu. 
U projektu na nákup domácích 
kompostérů není zpracovávána 
finanční analýza. Jestliže budou 
žadatelem technické služby, ob-
chodní společnost 100% vlastněná 
městem, bude projekt podléhat 
veřejné podpoře. Žadatel může 
zvolit podporu de minimis, nebo 
čerpat např. regionální podporu 
podle regionů NUTS, viz kapitola 
8 Implementačního dokumentu 
OPŽP. Navýšení podpory je 
poskytováno malým a středním 
podnikům. V případě technických 
služeb města se bude jednat o vel-
ký podnik. 
 
Podle plánu výzev by měla být 
vyhlášena výzva v prioritní ose 6, 
oblasti podpory 6.2 – Podpora bi-
odiverzity. na jaké časové období 
budou moci být projekty vypsány 

( jaké bude rozpětí trvání pro-
jektů) a jaká bude výše podpory 
uznatelných nákladů (kolik %)?

V harmonogramu výzev na rok 
2012 je plánováno vyhlášení výzvy 
v prioritní ose 6, oblasti podpory 
6.2, v termínu květen až červe-
nec. V současné době však zatím 
nejsou známy data a podmínky 
připravované výzvy. Očekává-
me, že k jejímu vyhlášení dojde 
v dohledné době. Předpokladem 
je, že příjem žádostí bude otevřen 
po dobu zhruba 1–2 měsíců. 
Doporučujeme ukončení realizace 
projektu do konce roku 2013. 
Do způsobilých výdajů je možné 
zařadit např. i povýsadbové práce 
v rámci realizace záměru, ale nej-
déle po dobu 2 let od ukončení re-
alizace výsadeb. Výdaje projektů, 
které se uskuteční do 31. 12. 2015, 
jsou v OPŽP způsobilé. Projekty 
v oblasti podpory 6.2 jsou mimo 
rámec veřejné podpory a je možné 
čerpat dotaci do výše 90 % z celko-
vých způsobilých výdajů. 

Jak smluvně řešit stav, kdy je 
územní řízení navrhováno před 
vkladem pozemkových úprav 
do katastru nemovitostí? Územní 
rozhodnutí s řádově 40 účastníky 
– vlastníky – proběhne na stávají-
cím stavu PK a mělo by být vydáno 
na podzim, následně by měl být 
projekt směřován do oblasti pod-
pory 1.3.2, popř. 6.4. na přelomu 
roku budou zapsány komplexní 
pozemkové úpravy do katastru 
a v případě přiznání podpory bude 
pracováno na dokumentaci DSP, 
která bude v nových majetkových 
poměrech.

K žádosti předloží žadatel 
smlouvy dle stavu vlastnictví 
v době podání žádosti. Případná 
změna vlastnictví po pozemko-
vých úpravách bude řešena před 
vydáním ROPD. 

Město by mělo zájem o digitální 
povodňový plán a vybavení krizo-
vé místnosti. Je to obec s rozšíře-
nou působností. Vyjádření MŽP, 
odborný posudek a stanovisko 
kraje město má. Oba dokumenty 
však byly připraveny k předchozí 
výzvě. Za jakých podmínek je mož-
né žádost podat? V projektu došlo 
k drobné změně, připojení na elek-
třinu bude přes elektrocentrálu. 
V minulé výzvě byl tento výdaj 
zařazen do nezpůsobilých výdajů, 
nově bude zahrnut do způsobilých 
výdajů. Tím se změní rozpočet. Je 
tuto změnu nutné opět projed-
návat s krajem a s MŽP a aktua-
lizovat z tohoto důvodu odborný 
posudek a stanovisko kraje?

Pokud se projekt nezměnil, 
jsou stanoviska platná nebo jsou 
platná tak dlouho, jak je v nich 
uvedeno (pokud omezení nějak 
nevyplývá z textu stanoviska). Po-
kud se projekt změnil (např. i způ-
sobilé výdaje), je nutné si vyžádat 
nové stanovisko (týká se hlavně 
posudku MŽP), anebo s daným 
subjektem změnu projednat 
a postupovat dle instrukcí daného 
subjektu (je nutné doložit vyjád-
ření daného subjektu – nebude se 
nic měnit, dodatek ke stanovisku, 
nové stanovisko).

Je možné pro soukromý subjekt 
získat dotaci na rekultivaci území 
po těžbě cihlářské hlíny, vápence, 
území pískoven, lomů apod.? 
Subjekt, který těžbu prováděl, již 
zanikl. Pokud lze získat dotace, 
v jaké možné výši a případně za ja-
kých podmínek?

Na tyto typy projektů podporu 
z OPŽP neposkytujeme. Z prio-
ritní osy 4 není podpora pouze 
na rekultivace těchto prostor 
možná, pokud se ovšem netýká 
opravdu staré ekologické zátěže 
se znečištěním složek vody, půdy, 
horninového prostředí, které je 
třeba odstranit. V tom případě 
by konkrétní projekt posoudil 
nejprve Odbor ekologických škod 
a environmentálních rizik MŽP. 
Co se týče PO 6, je potřeba též 
konzultovat konkrétní projekt, 
dodat bližší informace, v rámci 
oblasti 6.6 je možné podpořit pro-
jekty zjištění možných negativních 
důsledků pozůstatků po hornické 
činnosti, navržení a realizace 
technického řešení, které zabrání 
dalšímu ohrožování životního 
prostředí v návaznosti na směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 2006/21/ES ze dne 15. 3. 2006, 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu a o změně směrnice 
Rady č. 2004/35/ES, nebo podpo-
řit provedení inženýrsko-ekologic-
kých a hydrogeologických prací 
v sídlech postižených v minulosti 
hornickou či obdobnou činností 
a provedení následných sanač-
ních prací. U těchto projektů 
však soukromé subjekty nejsou 
možným příjemcem dotace. Práce 
by musely být navrženy v souladu 
s uvedenými dokumenty a stano-
viskem ČGS/AOPK. 
 
Existují nějaké finanční zdroje 
na podporu čištění vody za po-
moci vodních rostlin? Týkalo by se 
přírodního koupaliště (rybníka), 
který je v majetku provozovate-
le – fyzické osoby. Vlastník před 
zhruba 3 lety rybník vybagroval 

a nasadil zde pouze dravé ryby, 
aby zajistil větší čistotu. Přesto se 
po celou sezonu, hlavně v letních 
dnech, nedaří udržet kvalitu vody. 
Ve spolupráci s členy ZO ČSOP 
nyní vlastník uvažuje o tom, že by 
se pokusil přispět k čistotě vody 
i pomocí vodních rostlin, které 
to umějí. Záměr spočívá hlavně 
v pořízení rostlin a jejich výsadby 
v rámci nádrže. 

Projekt, který řeší odstraňo-
vání sinic pomocí vodních rostlin 
v koupališti vlastněném a provo-
zovaném fyzickou osobou, nelze 
v rámci prioritní osy 6 podpořit.

Chci se zeptat na jednu ze specific-
kých podmínek přijatelnosti pro-
jektu ve vyhlášené XXXVIII. výzvě, 
v prioritní ose 2. Je to projekt 
výměny lokálního zdroje vytápění 
za nový nízkoemisní a současného 
zateplení budovy. V implementač-
ním dokumentu, ve specifických 
kritériích přijatelnosti u oblasti 
podpory 2.1, je uvedeno, že v pří-
padě současného pořízení zdroje 
vytápění a zateplování musejí 
jednotlivé konstrukce „…splňovat 
minimálně doporučenou hodnotu 
součinitele prostupu tepla Un  
uvedenou v odst. 5.2 Součinitel... 
a současně budova musí splňovat 
minimálně požadovanou hodnotu 
průměrného součinitele prostupu 
tepla obálkou budovy Uem.n 
uvedenou v odst. 5.3 normy ČSn 
730540-2 (znění říjen 2011)…“ 
Znamená tato podmínka, že 
zateplená budova (nebo spíš její 

průměrný součinitel prostupu tep-
la obálkou budovy) musí vyhovět 
porovnání s průměrným součini-
telem prostupu tepla obálky tzv. 
referenční budovy, o které pojed-
návají body 5.3.3 a 5.3.4 odstavce 
5.3 normy ČSn 730540-2 (říjen 
2011)? Bude tedy, stejně jako 
v případě XXXV. výzvy, požadavek 
stejný, čili aby měla zateplená bu-
dova stejný nebo lepší průměrný 
součinitel prostupu tepla obálkou 
budovy jako referenční budova? 
nebo bude stačit dodržet min. do-
poručenou hodnotu pro jednotlivé 
konstrukce a min. požadovanou 
hodnotu pro obálku?

Je to přesně tak, jako platí pro 
XXXV. výzvu: Průměrný součinitel 
prostupu tepla po realizaci musí být 
nižší než součinitel pro referenční 
budovu, zároveň musejí zateplo-
vané konstrukce (vyměňované vý-
plně), na které je žádána podpora, 
splňovat doporučenou hodnotu 
součinitele prostupu tepla.

Při podání žádosti o dotaci na vy-
budování kompostárny v prioritní 
ose 4, oblasti podpory 4.1, je-li 
žadatelem o podporu jedna obec, 
smí se kompostovat pouze odpad 
této obce a využívat jej pouze 
v této obci? Jak je nutné postupo-
vat v rámci projektu nevyvolávají-
cího veřejnou podporu, abychom 
za první technické hodnoticí 
kritérium – zajištění využití vyro-
beného kompostu nebo digestátu 
(převažující využití) – získali vyso-
ký počet bodů, kdy by vyrobený 

kompost měl sloužit převážně 
k hnojení zemědělské půdy? Obec 
není zemědělský podnikatel. 
Prodej kompostu zemědělcům se 
hodnotí jako veřejná podpora?

Pokud je žadatelem obec, 
může kompostovat zeleň i od sou-
sedních obcí. Rozdělení výsledné-
ho produktu a podíl na provoz-
ních nákladech jsou na dohodě 
obcí. Využití kompostu na ze-
mědělské půdě je vždy veřejnou 
podporou. 

V rámci plánované výzvy bychom 
chtěli podat žádost o podporu 
na projekt, který se týká úpravy 
stávající cesty. Povrch historické 
cesty mezi dvěma obcemi tvoří 
částečně poničený asfalt a dílem 
štěrk, autem je průjezdná. Lze 
v rámci oblasti podpory 6.3 žádat 
o úpravu takové cesty? Pokud 
ano, lze opravit asfaltovou část 
opět asfaltem a v druhé části jen 
například doplnit štěrkem? Je 
za obnovu polní cesty považována 
úprava povrchu stávající poničené 
polní cesty? Lze úpravu povrchu 
považovat za uznatelný výdaj? 

Dle implementačního doku-
mentu je možné hradit zakládání 
a obnovu historických krajinných 
struktur (vč. polních cest). Tato 
definice má umožnit obnovu 
zaniklých krajinných struktur vč. 
polních cest, jejichž primárním 
účelem je rozčlenění velkých půd-
ních celků vhodnými krajinnými 
prvky. Avšak v uváděném případě 
to nebude obnova polní cesty, 

nýbrž oprava cesty stávající, jejíž 
povrch je v nevyhovujícím stavu. 
Zároveň obecně nelze polní cesty 
s asfaltovým či jiným zpevněným 
nepropustným povrchem považo-
vat – byť třeba doplněný výsadbou 
zeleně – za vhodný krajinný prvek, 
jehož realizace by měla být podpo-
řena v rámci OPŽP. Ze všech výše 
uvedených důvodů nelze vámi 
představený projekt v rámci oblasti 
podpory 6.3 podpořit.

Projekt je situován do zastavěné 
části obce, týká se zámeckého parku 
(jsou zde vzrostlé stromy, keře a ne-
upravované bylinné patro), který 
je v katastru nemovitostí uveden 
jako lesní pozemek. Podle jakých 
hodnoticích kritérií se bude tato část 
projektu posuzovat? Jako obnova 
krajinných struktur – lesů? I přesto-
že se jedná o zámecký park?

Pokud je pozemek, na němž 
má být opatření realizováno, 
veden v katastru nemovitostí jako 
lesní pozemek, je nutné na tento 
projekt uplatňovat pravidla pro 
oblast podpory 6.3 – Obnova 
krajinných struktur. Bude tedy 
možné podpořit pouze opatření 
prováděná v lesích ve zvláště chrá-
něných územích, územích sou-
stavy Natura 2000, vymezených 
regionálních a nadregionálních 
biocentrech územních systémů 
ekologické stability. Obávám se, 
že toto nebude případ uváděných 
pozemků. Pokud tomu tak skuteč-
ně je, tento projekt nebude možné 
v rámci OPŽP podpořit.

V rámci projektu skalního sesuvu 
budou aktivity projektu realizo-
vány na pozemcích soukromých 
majitelů. Při přípravě projektu byla 
uzavřena dohoda – souhlas s rea-
lizací stavby –, ale v současnosti se 
změnil majitel pozemku. Je dosta-
čující prvotní dohoda s původním 
majitelem pozemku, nebo se musí 
sepisovat dohoda nová? V původní 
dohodě je článek, který řeší, že do-
hodou jsou vázáni i noví majitelé. 

 V případě změny vlastníka 
parcely dotčené stavbou je nutné 
doložit souhlas nového vlastníka 
s realizací vč. souhlasu se zajiště-
ním udržitelnosti po dobu min. 
5 let od ukončení realizace akce 
(viz příloha č. 1 směrnice MŽP č. 
3/2011). Výše uvedený dokument 
je nutno doložit fondu nejpozději 
společně s ostatními podklady, 
které budou dokládány pro 
přípravu rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

Kde naleznu další podklady k prio-
ritní ose 1, oblasti podpory 1.3?

Doplňující informace, vzo-
rové projekty, aktuality, kritéria 
hodnocení, metodiky a další 
dokumenty k podoblasti podpo-
ry 1.3.1 OPŽP mohou žadatelé 
najít na stránkách Povodňového 
informačního systému POVIS, 
www.povis.cz, v sekci Aktuality, 
v archivu aktualit, a kompletně 
v rubrice Ke stažení / Oblast 
podpory 1.3.1. 

Ráda bych získala informace 
o možnosti podání žádosti 
do programu OPŽP, oblasti 
6.4 – Odbahňování rybníků 
– nebo POPFK (115 164) – 
Odbahňování rybníků či dalších 
programů–, z nichž může fyzická 
osoba – vlastník rybníka – získat 
prostředky na odbahnění a re-
konstrukci rybníka. Můžete mi 
prosím napsat bližší podrobnosti, 
případně mě odkázat na příslušné 
kontaktní místo?

O programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny 
(POPFK), podprogramu 115 164 
– Odbahňování rybníků (http://
www.dotace.nature.cz/voda-ti-
tuly/popfk-115-164-odbahnova-
ni-rybniku.html) – podají bližší 
informace na krajském středisku 
Agentury ochrany přírody a kra-
jiny, jmenovitě Ing. Magdaléna 
Macková (569 408 268; magdale-
na.mackova@nature.cz). Adresa 
sídla: Správa CHKO Žďárské 
vrchy a krajské středisko Hav-
líčkův Brod, Husova 2115, P. O. 
BOX 135, 580 02 Havlíčkův Brod 
2, tel: +420 569 429 494, fax: +420 
569 425 007, zdarvrch@nature.cz, 
www.zdarskevrchy.nature.cz.
 
Jsou poskytovány na ošetření 
památného stromu dotace mimo 
OPŽP? 

Ošetření památného stromu je 
možné pouze se souhlasem orgá-
nu ochrany přírody a o finanční 
příspěvek na schválené opatření 
můžete aktuálně požádat např. 
z programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny 
(POPFK), podprogramu 115 165 
– Podpora adaptace nelesních 
ekosystémů (http://www.dotace.
nature.cz/popfk-programy.html). 
Pro další informace kontaktujte 
prosím místně příslušné krajské 
středisko Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky 
(AOPK ČR) – ve vašem případě 
Krajské středisko AOPK ČR 
Praha a Střední Čechy. Adresa 
 sídla: Krajské středisko Praha  
a střední Čechy, U Šalamounky  
41/769 158 00 Praha 5,  
www.praha.nature.cz.

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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Finanční přehled schválených projektů prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny OPŽP dle jednotlivých oblastí podpory a krajů (k 7. 6. 2012) 

ENVIDATAENVIDATA

Oblast podpory / Kraj
Počet 

projektů
Celkové 
náklady

Podpora ERDF Podpora SFŽP Podpora SR
Celková výše 

podpory

6.1 – Implementace a péče o území soustavy 
natura 2000

39 683 226 001 586 960 898 45 400 509 27 401 482 659 762 889

Hlavní město Praha 4 127 449 102 120 227 190 938 426 6 047 865 127 213 482

Jihočeský kraj 1 143 173 051 110 033 981 19 417 762 0 129 451 743

Jihomoravský kraj 8 33 987 365 31 086 025 2 492 456 0 33 578 481

Karlovarský kraj 2 20 996 270 19 538 307 1 457 963 0 20 996 270

Královéhradecký kraj 3 49 780 267 45 016 410 3 749 518 0 48 765 928

Liberecký kraj 2 10 049 823 9 123 629 926 194 0 10 049 823

Moravskoslezský kraj 3 27 508 817 23 670 477 1 198 474 2 074 533 26 943 484

Olomoucký kraj 2 23 162 617 15 810 913 1 899 144 0 17 710 057

Pardubický kraj 2 12 080 754 10 678 716 562 038 0 11 240 754

Plzeňský kraj 1 4 613 965 3 858 120 680 845 0 4 538 965

Středočeský kraj 2 137 397 780 116 568 998 1 291 916 19 279 083 137 139 998

Ústecký kraj 2 27 196 851 24 242 440 2 062 125 0 26 304 565

Vysočina 6 16 674 843 15 324 369 1 350 474 0 16 674 843

Zlínský kraj 1 49 154 497 41 781 322 7 373 175 0 49 154 497

6.2 – Podpora biodiverzity 139 1 623 129 604 1 218 110 093 82 934 745 16 949 519 1 317 994 356

Jihočeský kraj 11 354 946 028 261 125 889 15 381 553 0 276 507 442

Jihomoravský kraj 18 226 632 427 182 371 021 8 671 374 4 962 263 196 004 658

Karlovarský kraj 11 60 357 152 47 251 888 3 412 353 575 566 51 239 806

Královéhradecký kraj 8 134 421 645 107 982 329 7 029 846 0 115 012 175

Liberecký kraj 13 67 916 670 50 390 423 3 226 045 371 545 53 988 012

Moravskoslezský kraj 8 68 508 835 45 863 349 5 282 871 394 532 51 540 752

Olomoucký kraj 8 107 961 525 87 305 122 2 359 510 4 091 437 93 756 069

Pardubický kraj 8 125 700 662 102 973 713 1 782 863 4 611 447 109 368 023

Plzeňský kraj 8 30 892 161 24 502 630 2 530 448 104 743 27 137 821

Středočeský kraj 19 256 096 065 172 859 026 21 684 223 0 194 543 249

Ústecký kraj 17 151 743 886 104 205 226 9 515 799 1 569 600 115 290 625

Vysočina 6 28 660 696 23 530 279 1 631 238 116 954 25 278 471

Zlínský kraj 4 9 291 851 7 749 198 426 622 151 433 8 327 253

6.3 – Obnova krajinných struktur 399 1 679 177 259 1 317 256 280 97 712 157 2 505 514 1 417 473 951

Jihočeský kraj 20 30 658 284 24 066 307 1 702 354 0 25 768 661

Jihomoravský kraj 108 408 184 554 336 294 569 32 915 824 0 369 210 393

Karlovarský kraj 12 36 249 193 24 317 298 1 717 164 0 26 034 462

Královéhradecký kraj 13 20 593 636 16 111 979 1 560 487 0 17 672 466

Liberecký kraj 26 101 443 533 74 739 312 5 435 863 0 80 175 175

Moravskoslezský kraj 44 154 878 070 135 457 626 8 636 821 205 444 144 299 891

Olomoucký kraj 39 88 041 117 73 426 272 7 240 124 0 80 666 397

Pardubický kraj 11 65 359 148 52 246 104 3 073 300 0 55 319 404

Plzeňský kraj 11 23 614 514 19 392 840 1 154 680 0 20 547 520

Středočeský kraj 18 123 453 625 101 716 509 6 420 248 0 108 136 757

Ústecký kraj 34 508 794 663 362 762 315 20 372 361 2 300 070 385 434 747

Vysočina 28 47 522 269 38 844 107 2 284 947 0 41 129 054

Zlínský kraj 35 70 384 652 57 881 041 5 197 983 0 63 079 024

Oblast podpory / Kraj
Počet 

projektů
Celkové 
náklady

Podpora ERDF Podpora SFŽP Podpora SR
Celková výše 

podpory

6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny 801 5 195 196 424 4 056 473 125 387 240 310 900 429 4 444 613 864

Hlavní město Praha 1 18 037 373 12 776 472 751 557 0 13 528 030

Jihočeský kraj 128 1 048 687 588 831 613 798 73 773 464 0 905 387 262

Jihomoravský kraj 79 559 846 234 428 335 775 34 464 345 0 462 800 120

Karlovarský kraj 22 153 263 649 115 411 220 7 780 126 671 190 123 862 536

Královéhradecký kraj 20 142 337 007 102 526 401 8 118 713 0 110 645 114

Liberecký kraj 19 133 511 951 106 097 494 8 293 560 0 114 391 054

Moravskoslezský kraj 19 164 511 758 128 797 544 11 939 219 0 140 736 763

Olomoucký kraj 27 100 773 863 74 406 798 5 867 650 0 80 274 448

Pardubický kraj 32 148 063 861 115 115 900 10 122 912 0 125 238 812

Plzeňský kraj 79 360 182 514 275 587 532 27 191 227 229 239 303 007 998

Středočeský kraj 93 742 261 412 573 794 422 62 111 872 0 635 906 294

Ústecký kraj 16 125 506 376 97 402 170 6 605 232 0 104 007 402

Vysočina 233 1 139 082 324 879 931 393 107 803 731 0 987 735 123

Zlínský kraj 33 359 130 512 314 676 206 22 416 703 0 337 092 909

6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny 779 2 694 171 084 1 856 589 370 139 342 869 42 836 1 995 975 075

Jihočeský kraj 38 118 618 355 74 963 495 7 422 248 0 82 385 743

Jihomoravský kraj 109 343 751 212 246 886 998 15 936 697 42 836 262 866 532

Karlovarský kraj 27 99 463 748 75 904 041 4 496 086 0 80 400 127

Královéhradecký kraj 32 143 311 705 107 102 533 7 473 061 0 114 575 593

Liberecký kraj 40 128 422 615 85 238 893 5 750 126 0 90 989 019

Moravskoslezský kraj 79 262 598 426 158 664 280 11 243 355 0 169 907 635

Olomoucký kraj 97 253 810 068 178 078 718 15 498 717 0 193 577 435

Pardubický kraj 34 100 022 629 70 959 744 4 956 112 0 75 915 856

Plzeňský kraj 41 89 989 132 65 244 290 4 453 177 0 69 697 467

Středočeský kraj 95 520 532 582 353 312 660 26 151 484 0 379 464 144

Ústecký kraj 29 105 959 016 67 735 997 4 640 195 0 72 376 191

Vysočina 86 304 336 514 212 603 216 17 478 788 0 230 082 003

Zlínský kraj 72 223 355 083 159 894 505 13 842 824 0 173 737 329

6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení 187 1 212 262 015 954 609 023 41 635 046 14 518 423 1 010 762 492

Jihočeský kraj 28 27 221 299 22 500 637 1 323 567 0 23 824 204

Jihomoravský kraj 16 48 526 006 38 537 423 2 266 907 0 40 804 330

Karlovarský kraj 12 79 401 682 63 187 834 3 716 931 0 66 904 766

Královéhradecký kraj 5 54 149 149 45 317 066 2 665 710 0 47 982 776

Liberecký kraj 1 32 159 277 25 346 708 1 490 983 0 26 837 691

Moravskoslezský kraj 11 82 311 109 67 608 252 3 976 956 0 71 585 208

Olomoucký kraj 6 9 478 906 7 458 022 438 707 0 7 896 729

Pardubický kraj 3 8 089 133 5 982 864 351 933 0 6 334 797

Plzeňský kraj 38 25 297 469 20 310 380 1 194 728 0 21 505 109

Středočeský kraj 11 353 254 729 289 457 583 13 923 669 3 103 248 306 484 500

Ústecký kraj 19 450 491 096 336 065 714 8 353 396 11 415 175 355 834 285

Vysočina 21 17 043 302 13 108 017 771 058 0 13 879 075

Zlínský kraj 16 24 838 858 19 728 523 1 160 501 0 20 889 024

Celkový součet 2344 13 087 162 388 9 989 998 788 794 265 635 62 318 204 10 846 582 627
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Předmětem podpory byla obnova 
alejí v k. ú. Česká Olešná. V rámci 
realizace akce byly provedeny vý-
chovné, zdravotní a bezpečnostní 
řezy, bezpečnostní vazby korun 
stromů, ale i kácení a výsadba no-
vých stromů.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Příjemce podpory: Iveta Sýkorová
Ukončení projektu: 31. 10. 2011

Celkové náklady:  1 452 864 Kč
Celková výše podpory:  1 089 648 Kč
Podpora ERDF:  926 201 Kč
Dotace SFŽP ČR:  163 447 Kč

Obnova alejí v České Olešné

Předmětem podpory bylo zprů-
chodnění migrační překážky v k. ú. 
Lindava. V rámci realizace akce do-
šlo k odstranění migrační překážky 
na jezu Svitávky.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Česká Lípa
Příjemce podpory: Povodí Ohře, 
státní podnik
Ukončení projektu: 31. 5. 2012

Celkové náklady:  2 384 042 Kč
Celková výše podpory:  1 669 021 Kč
Podpora ERDF:  1 576 298 Kč
Dotace SFŽP ČR:  92 723 Kč

Revitalizace Svitávky v Lindavě na soutoku  
s Boberským potokem

Projekt si kladl za cíl výstavbu rybí-
ho přechodu v k. ú. Janská. Což se 
také jeho realizátorům zdařilo. Byl 
vybudován balvanitý rybí přechod 
na zhruba 16. kilometru řeky Kame-
nice. Výškový rozdíl mezi jednotlivý-
mi stupni činí zhruba 20 cm. Dno je 
kamenité, vybudováno ze stejného 
materiálu, jako je dno řeky. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Děčín
Příjemce podpory: Ing. Miroslav 
Zušťák
Ukončení projektu: 31. 3. 2012

Celkové náklady:  683 388 Kč
Celková výše podpory:  475 311 Kč
Podpora ERDF:  404 014 Kč
Dotace SFŽP ČR:  71 297 Kč

Rybí přechod Janská

Podpora z OPŽP umožnila obnovit 
malou vodní nádrže v k. ú. Rašovy. 
V rámci realizace akce došlo k od-
stranění dnových sedimentů při 
zachování vyčleněných litorálních 
partií, byla vytvořena nevypustitelná 
tůň a provedena i probírka porostů.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Příjemce podpory: obec Turkovice
Ukončení projektu: 31. 8. 2012

Celkové náklady:  4 447 934 Kč
Celková výše podpory:  4 003 141 Kč
Podpora ERDF:  3 780 744 Kč
Dotace SFŽP ČR:  222 397 Kč

Odbahnění rybníka Moře

Podpora z OPŽP umožnila komplex-
ní revitalizaci Podkostelního rybníka 
v k. ú. Nezamyslice. V rámci realizace 
akce byly provedeny odstranění 
rybničního sedimentu a pročištění 
koryta bezejmenné vodoteče v dél-
ce 25 metrů na přítoku do nádrže. 
Upravena byla i hráz. Rovněž byl 
osazen nový požerák.

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

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Příjemce podpory: obec Nezamyslice
Ukončení projektu: 31. 5. 2012

Celkové náklady:  1 628 100 Kč
Celková výše podpory:  1 114 050 Kč
Podpora ERDF:  1 034 475 Kč
Dotace SFŽP ČR:  79 575 Kč

Revitalizace Podkostelního rybníka v nezamyslicích

Mokřad v Kantorkách v k. ú. Rajhradice

Podpora z OPŽP umožnila vytvoření 
mokřadního biotopu v k. ú. Rajhra-
dice. V rámci akce byla vybudována 
nevypustitelná tůň a byly vysázeny 
nové dřeviny a mokřadní rostliny. 
Opatření prospělo hlavně ropuše ze-
lené a rosničce zelené, taktéž skoka-
nům – štíhlému a zelenému –, ropuše 
obecné a užovce obojkové.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-venkov
Příjemce podpory: obec Rajhradice
Ukončení projektu: 30. 4. 2012

Celkové náklady:  2 671 250 Kč
Celková výše podpory:  2 332 070 Kč
Podpora ERDF:  2 202 511 Kč
Dotace SFŽP ČR:  129 559 Kč

Předmětem projektu byla rekon-
strukce zámeckého parku v k. ú. 
Skrýšov u Svatého Jana. V rámci 
realizace akce byla provedena re-
generace stávající zeleně a založení 
nových vegetačních prvků v areálu 
zámeckého parku Skrýšov.

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

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Příbram
Příjemce podpory: Roden Karel
Ukončení projektu: 30. 9. 2011

Celkové náklady:  1 370 117 Kč
Celková výše podpory:  1 009 588 Kč
Podpora ERDF:  858 150 Kč
Dotace SFŽP ČR:  151 438 Kč

Výsadba a regenerace zeleně v areálu zámku Skrýšov

Předmětem podpory byla obnova 
rybníka Pivovárek v k. ú. Kralice nad 
Oslavou. Projekt umožnil odstranění 
sedimentů a rekonstrukce tech-
nických objektů nádrže. Odpadní 
potrubí bylo nahrazeno otevřenou 
vodotečí včetně tůní a okolní výsad-
by zeleně. Projekt byl prospěšný 
i obojživelníkům, jimž projekt zajistil 
migrační cesty, průchody.

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

Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Příjemce podpory: obec Kralice Nad 
Oslavnou 
Ukončení projektu: 30. 6. 2012

Celkové náklady:  6 727 741 Kč
Celková výše podpory:  4 879 103 Kč
Podpora ERDF:  4 553 830 Kč
Dotace SFŽP ČR:  325 274 Kč

Revitalizace rybníka Pivovárek
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Sochařova pomoc moři
Sochařská díla instruktora 
potápění a bývalého 
sprejera Jasona de Caires 
Taylora v sobě spojují dvě 
jeho největší vášně: lásku 
k moři a umění ve veřejném 
prostoru. „Vždycky jsem žil 
blízko moře. A vždycky mě 
zajímalo umění ve veřejném 
prostoru, jak se umělecká 
díla mění pod vlivem 
prostředí, v kterém se 
nacházejí,“ vysvětluje Taylor, 
jehož sochy na mořském 
dně u karibského ostrova 
Grenada a mexického 
Cancúnu poskytují prostor 
pro obnovu zmizelých 
ekosystémů.

Touha vytvořit provokativní 
a smysluplnou uměleckou formu 
a láska ke světu pod hladinou 
dovedly dnes světoznámého 
a uznávaného umělce ke zkoumání 
složitých vztahů mezi uměním 
a životním prostředím. Ve svém 
londýnském ateliéru vytváří uni-
kátní instalace, které pak umísťuje 
na mořská dna do oblastí zniče-
ných přírodními živly a lidskou 
činností. A ty tam nejenže lahodí 
očím nadšených návštěvníků, také 
na nich rostou koráli a přitahují 
i další formy mořského života. Svá 
ranější díla umístil Jason do Moli-
nierské zátoky u západokaribského 
ostrova Grenada, prvního veřej-
ného podmořského sochařského 
parku na světě, a těmi novějšími, 
o mnoho ambicióznějšími, zkrášlil 
dno oceánu u mexického Cancúnu 
a západního pobřeží Isla Mujeres, 
čímž vytvořil největší podmořské 
muzeum soch MUSA.

Věda ve službách umění
V Jasonových sochách se 

dokonale propojuje umění a věda. 
Sochy vytváří z pečlivě prozkou-
maných a k přírodnímu prostředí 
šetrných materiálů, které aktivně 
podporují růst korálů. Materiály, 
které ke své práci používá, mají 
inertní neutrální pH, což zaru-
čuje, že sochy na mořském dnu 
vytrvají po stovky let. Spolupracu-
je s mořskými biology při nejno-
vějších výzkumech a podle jejich 
výsledků vytváří životní prostory 
pro vybrané formy mořského živo-
ta. Výsledná díla nabízejí divákům 
mysteriózní, prchavý vhled do svě-
ta, kde se umění vzniklé úsilím 
člověka dále vyvíjí působením 
přírody. Na míru vyrobené, per-
manentní instalace vytvářejí umělé 
útesy, přitahují korály, zvyšují ob-
jem mořské biomasy a lákají hejna 
ryb. Například v Antropocénu se 
v replice klasického Volkswagena 
Brouka v životní velikosti ukrývá 
„Humří město“ koncipované 
tak, aby přitahovalo korýše. To 
je však jen jedním přínosem 
Jasonových sochařských parků 
pod vodní hladinou. Ten další 
spočívá v tom, že Jason umísťuje 
své sochy do čistých, mělkých 
a pustých podmořských oblastí 
a tím umožňuje potápěčům, 
šnorchlařům a turistům plavícím 
se na lodích s prosklenými dny, 
aby si jeho díla prohlédli, čímž je 
vlastně odvádí pryč od křehkých 
přírodních korálových útesů, a ty 

proto získávají prostor a čas pro 
přirozené obnovování. 

umění napospas přírodě
Fyzická povaha podmořského 

světa je na hony vzdálená tomu 
suchozemskému. Voda všechno, 
co je pod hladinou, zvětšuje  
o 25 procent, čímž se objekty zdají 
být bližší, než ve skutečnosti jsou. 
Jak se světlo odráží a je pohlcová-
no jinou rychlostí, světlo se láme, 
barvy se mění, a čím hlouběji 
se noříme, to vše se umocňuje. 
Jediným zdrojem světla je vodní 
hladina, což vyvolává kaleido-
skopické efekty ovlivňované 
mořskými proudy a víry, na někte-
rých místech se pohled i vzhled 
jednotlivých děl díky víření písku 
na mořském dně mění doslova 
z vteřiny na vteřinu. Někdy jsou 
celá díla zanesena, skryta a ztrace-
na, jindy se postavy vynoří a jsou 
plně viditelné. 

„Když umění vytrhnete z bílých zdí 
galerie, dáte divákovi pocit, že jej může 
sám objevovat a přiblížit se mu,“ říká 
Jason. 

Jeho sochy pod vodou 
skutečně nabízejí mnohoroz-
měrný svět. Sochy se postupem 
času mění pod vlivem okolního 
prostředí. Dodává jim to živoucí 
aspekt, jakého by nebylo možné 
dosáhnout uměle. Jak čas ubíhá 
a díla obrůstají korály, sasankami 
a řasami, přeměňují podmořskou 
krajinu a dál se vyvíjejí ve společ-
ném rytmu přírodních koloběhů. 
Tím, jak přeměňují podmořské 
prostředí, jsou Jasonovy sochy 
názorným příkladem dokonalé 
symbiózy mezi člověkem a příro-
dou a zároveň poselstvím, v kte-
rém se naděje i ztráta vyvažují 
rovným dílem. 

Tichá environmentální 
evoluce

Jasonovy sochy na mořských 
dnech podporují přírodní růst 
a přirozenou přeměnu i vývoj 
prostředí. 

„Je to taková environmentální evo-
luce, kdy umělecké zásahy dávají prostor 
k novému růstu anebo ke zharmonizo-
vání stávajících vztahů,“ říká Jason 
o svých dílech. 

Grenadské Beztiší vystihuje 
esenci této evoluce nádherně. Je 
to dílo s kompozicí klasického 
nehybného zátiší, stůl, na kterém 
stojí váza, mísa a leží na něm 
ovoce. Jak toto dílo koráli obrůs-
tají v dalších a dalších vrstvách 

a mořští živočichové se zabydlují 
v jeho prohlubních a na jeho vý-
čnělcích, v rozporu se zaběhlými 
představami o zátiší se neustále 
proměňuje a vyvíjí. Kolonizace 
sochařského díla je vlastně ekvi-
valentem konvenčního procesu 
kreslení a malování. Jasonovo 
zatím nejambicióznější dílo – Ti-
chá evoluce – tvoří permanentní 
umělý útes v MUSA, největším 
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podmořském muzeu světa 
u mexického Cancúnu. Na ploše 
více než 420 metrů čtverečních 
umístil 400 odlitků lidských by-
tostí v životní velikosti o celkové 
hmotnosti přes 200 tun. Jsou to 
odlitky skutečných žijících osob 
z nejrůznějších částí světa a i je-
jich úlohou na oceánském dnu 
je přilákat ryby a podpořit růst 
korálů. I tyto sochy se pomalu, 

ale jistě vyvíjejí: Na dívčině líčku 
vyrůstá chomáček řas a jeptišce se 
na tváři usadila barevná hvězdi-
ce. Tichá evoluce odhaluje jinak 
těžko postřehnutelné změny, 
které příroda způsobuje na dílech 
vytvořených člověkem. Život 
na mořském dně tuto „lidskou“ 
společnost nakonec pohltí a ona 
je tak přetransformována do úpl-
ně jiné podoby.

Tvrdé na povrchu,  
křehké uvnitř

Tvrdý cementový materiál,  
z kterého Taylor své sochy vytváří, 
ostře kontrastuje s křehkými vnitř-
ními tématy jeho děl – se ztrátou 
a zranitelností. 

„Za posledních dvacet let se naše 
generace stala svědkem velmi rychlých 
změn technologických, kulturních i geo-
grafických. Cítím, že to v nás zanechalo 
podvědomý, ale velmi silný pocit, že jsme 
něco ztratili. Ve svých dílech se snažím ně-
které z těch ztracených momentů zachytit,“ 
vysvětluje Jason de Caires Taylor. 

V tom zaznívá značná dávka 
sentimentu a zřejmě nejlépe 
jej vystihuje dílo Zapomenutý 
korespondent. Osm metrů pod 
mořskou hladinou u grenadských 
břehů sedí tento muž u stolu 
s rukama vzepjatýma nad psacím 
strojem v gestu konečného vykou-
pení. Je zapomenutým exemplá-
řem svého druhu, stejně jako jeho 
psací stroj: zastaralým, přemože-
ným moderními technologiemi.

Ohrožení koráli
Koráli jsou extrémně citliví 

na jakékoli výkyvy teploty vody. 
Přestože jsou nepostradatelným 
článkem ekosystému planety, 
přišli jsme za posledních několik 
desetiletí o 40 procent přírodních 
korálových útesů a vědci předpo-
kládají, že v roce 2050 to bude 80 
procent. Jason de Caires Taylor 
svým přístupem k umění ukazuje, 

že lidské zásahy do ekosystému 
mohou být nejen ničivé, ale i pří-
nosné a čeho všeho lze dosáhnout, 
když se spojí představivost jediné-
ho člověka a kolektivní úsilí. 

„Má díla slouží na podporu obnovy 
mořského života a já se jejich prostřed-
nictvím snažím upozornit na stav našich 
oceánů, než bude úplně pozdě,“ prohla-
šuje umělec. 

Jeho dílo Inercia znázorňuje 
muže sedícího na gauči a sledující-
ho televizi, přičemž sama televize 
je domovem čerstvě narozených 
rybek. Hořící muž a Zahradník 
naděje jsou oba osázeny korály 
zachráněnými po tropických bou-
řích anebo poškozenými lidskou 
činností. Antropocén a Inercia 
zase zkoumají nedozírné následky, 
jaké má lidská činnost na ekosys-
tém naší planety v prostoru i čase. 
Naléhavou zprávu o současném 
stavu našeho životního prostředí 
a nutnost jeho záchrany vyjadřu-
je i Vicissitudes, Jasonovo další 
zásadní dílo. Skýtá dechberoucí 
podívanou na kruh soch 26 dětí 
nejrůznějších etnik v životní 
velikosti, které se drží za ruce 
a všechny jsou obrácené tváří  
ven z kruhu. Děti, které se  
ze své přirozené podstaty lehce 
sžívají se svým okolím, tady 
na mořském dnu stojí jako symbol 
nezbytnosti vytvoření soběstačné-
ho a dobře obhospodařovaného 
prostředí coby prostoru pro  
budoucí generace.

Jasonovo zatím nejambicióznější dílo – Tichá evoluce 
– tvoří permanentní umělý útes v MUSa, největším 
podmořském muzeu světa u mexického Cancúnu. 
na ploše více než 420 metrů čtverečních umístil 400 
odlitků lidských bytostí v životní velikosti o celkové 
hmotnosti přes 200 tun.

Jason de Caires Taylor 
ve svém londýnském 
ateliéru vytváří unikátní 
instalace, které pak umís-
ťuje na mořská dna  
do oblastí zničených 
přírodními živly a lidskou 
činností.
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Fytoremediace není sice 
všelékem na všechny případy, 
ale pokud je kvalitně provedena, 
pomáhá zlepšit životní prostředí 
a uskutečňovat současné před-
stavy o udržitelném hospodaření 
s půdou, a proto by si zasloužila 
větší pozornost a využití, než se jí 
zatím dostává.

Pokud bychom se pokusili 
slovo fytoremediace přeložit, 
znamenalo by „ozdravění rostli-
nami“. Její uplatňování vychází 
ze skutečnosti, že určité druhy 
rostlin jsou schopné růst i za veli-
ce drsných podmínek. Například 
rozum občas zůstává stát nad 
bujnými porosty na skládkách 
a na místech, kde půda není nijak 
zvlášť úrodná. Rostliny tam ale 
rostou právě proto, že jsou schop-
ny zpracovávat kontaminanty 
obsažené v půdě.

Zatočí i s radionuklidy
Kontaminanty se obecně dají 

rozdělit na dva druhy: organické 
a anorganické. K organickým 
sloučeninám patři velmi pestrá 
škála látek používaných člověkem, 
které mohou v životním prostředí 
způsobovat velmi vážné problé-
my. Jsou to například výbušniny, 
barviva, ropné produkty, poly-
chlorované bifenyly, ale i léčiva, 
detergenty, retardanty hoření 
a látky, které se používají v kosme-
tice. Původcem kontaminace an-
organickými látkami bývají doly, 
kde se těžily či těží těžké kovy, 
a továrny, které je zpracovávají. 
Zvláštní kapitolu těchto látek tvoří 
látky radioaktivní. V naší zemi 
jsou určitě nejznámějším zdrojem 
kontaminace radioaktivními lát-
kami místa těžby uranu. Z nich se 
sice již nezískává dávno vytěžený 
uran, ale hlavním kontaminantem 
tam zůstávají dceřiné produkty 
rozpadové řady uranu, například 
rádium 226. Fytoremediace může 
být do určité míry pomocníkem 
ve všech těchto případech. V pod-
statě je možné jí využít ve všech 
druzích prostředí, nicméně 
většinou se používá na čištění 
zeminy a odpadních a srážkových 
vod. Lze ji samozřejmě použít 
i pro čištění vzduchu, ale v tomto 
případě je situace komplikovanější 
a metodika není ještě zdaleka 
dobře propracovaná.

Víme o tom již dlouho
Příjem látek rostlinami je 

popsán po celou dlouhou dobu, 
po kterou je rostlinná fyziologie 

studována. Proces je postaven 
na tom, že rostlina vlastně neví, 
co přesně přijímá, takže stejně 
jako jiné živiny svými kořeny při-
jímá i kontaminanty. Ty pak v těle 
rostliny mohou buď metabolizo-
vat na neškodné látky, nebo se 
v něm hromadit. V tom druhém 
případě lze rostliny pěstované 
na zasažených plochách sklidit 
a bezpečně zlikvidovat, čímž 
půdní znečištění lokality postup-
ně klesá. Zhruba před dvaceti 
lety, v souvislosti se zvýšeným 
zájmem o ochranu životního 
prostředí, se začalo uvažovat 
o tom, jak této vlastnosti využít 
k čištění životního prostředí. 
K tomu samozřejmě přispěl fakt, 
že na rozsáhlých plochách, které 
jsou relativně málo či středně 
kontaminované, se použití běž-
ných dekontaminačních postupů 
z finančních důvodů nevyplatí. 
Využívání fytoremediace je 
ve světě rozšířenější než v Česku, 
ale i u nás již vědci dosáhli vý-
znamných úspěchů při odstraňo-
vání uranu a radia z drenážních 
vod v bývalé úpravně uranové 
rudy v Mydlovarech. Využili tam 
takzvané kořenové čistírny, v níž 
znečištěná voda protéká kolem 
kořenů rostlin, které „vychytáva-
jí“ nebezpečné látky. Obdobný 
postup použili i v průmyslových 
areálech kontaminovaných vý-

bušninami. Obě tyto metody byly 
patentovány. V areálu Kaňk, kte-
rý je součástí bývalých kutnohor-
ských stříbrných dolů, přinesla 
fytoremediace nadějné výsledky 
při odstraňování toxických kovů, 
například arsenu z půdy. 

Jak to ty rostliny dělají?
Výzkumem čištění půdy 

za pomoci rostlin se u nás zabývá 
Laboratoř rostlinných biotech-
nologií – společná laboratoř 
Ústavu experimentální botaniky 
Akademie věd České republiky 
a Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby v Praze. Její vedoucí, rost-
linný biolog Petr Soudek, uvádí 
fytoremediaci jako souhrnný ná-
zev pro metodiky, jíž k odstraně-

ní organických a anorganických 
kontaminantů využívají rostliny 
a mikroorganismy, které v půdě 
s rostlinami spolupracují. Tyto 
metodiky se rozdělují do čtyř 
základních kategorií. První z nich 
je fytoakumulace, při níž rostlina 
shromažďuje kontaminanty 

ve svém těle. Těch, uzavřených 
v rostlinných buňkách, se dá dále 
využít: ke kompostování, spálení 
či uskladnění. Druhou meto-
dikou je fytodegradace, která 
pracuje pouze s organickými 
látkami, neboť anorganické látky 
se degradovat nedají. Vychází 
z toho, že některé rostliny jsou 
schopny organické látky rozložit 
až na základní stavební prvky 
a ty následně využít pro svůj růst. 
Třetím způsobem je fytovolatili-
zace, jejíž podstatou je, že rostli-
na přijme kontaminant jakéhoko-
li původu, transportuje jej do své 
nadzemní části a přes průduchy 
pak vydýchá do atmosféry, čímž 
se koncentrace kontaminantu 
zředí a rozprostře na velkou plo-

Vzduch, který dýcháme, 
vodu, kterou pijeme, a zemi, 
která nás živí, si otravujeme 
nejrůznějšími způsoby, ať 
už přímo, nebo nepřímo. 
Jde nám to snadněji než 
následně vzduch, vodu 
i zemi zbavovat jedovatých 
a toxických látek. ale 
jedním ze způsobů, jak 
likvidace těchto látek 
snáze dosáhnout, je 
fytoremediace. 

Fytoremediace jako zelená úklidová četa
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chu, a ten se tak stává relativně 
neškodným. Posledním typem 
jsou fytostabilizace, za níž 
rostlina kontaminant nepřijímá, 
ale stabilizuje jej tím, že jej činí 
nerozpustným v půdě. Ten proto 
dále v prostředí neškodí a nepře-
náší se do potravního řetězce.

Není to tak jednoduché
V současné době se k fytore-

mediaci používají běžně pěsto-
vané rostliny. Aby se zamezilo 
riziku kontaminace potravního 
řetězce, jsou to většinou tech-
nické plodiny. Roli „zelených 
čističů“ proto hrají řepka, len 
a konopí, využít se dají i rychle 
rostoucí dřeviny. V případě čiště-
ní vod je to vzhledem k našemu 
klimatu jednoznačné: Jako zatím 
nejlepší se ukázalo rákosí.

Rychlost vyčištění záleží 
na koncentraci kontaminace 
a na typu rostliny a také na tom, 
jak je jí kontaminant dostupný. 
U středních a vyšších koncent-
rací může vyčištění trvat velmi 
dlouho, v případě odpadních vod 
jej lze dosáhnout v reálném čase. 
Čištění vody obecně probíhá 
rychleji, jelikož kontaminant se 
nachází v roztoku a ve vodě ne-
probíhají tak složité transportní 
procesy jako v půdě. Fytoreme-
diace lze samozřejmě využít jen 
tam, kde to umožňují biologické 
vlastnosti rostlin. To neplatí 

pro příliš vysoké koncentrace 
a hloubku, kam rostliny nedosáh-
nou svými kořeny. V případech, 
kdy je toxicita vůči rostlinám tak 
vysoká, že by po vysázení uhynu-
ly, je vhodné fytoremediaci zkom-
binovat s klasickými metodami. 
Kontaminovaná plocha se vyčistí 

klasickou, potažmo chemickou 
metodou, čímž se koncentrace 
toxických látek sníží na přijatel-
nou úroveň a následně, aby bylo 
dosaženo povolených limitů, se 
„dočistí“ rostlinami. Tím však 
nejsou překonána všechna úskalí.

Má to jeden velký háček
Kontaminované půdy jsou 

zpravidla velmi chudé na živi-
ny, proto na nich nic neroste. 
Ke zvýšení účinnosti fytoreme-
diace je zapotřebí dodat vláhu 
a živiny, aby rostliny měly z čeho 
žít a aby se zvýšil objem jimi 
vyprodukované biomasy. Také 
je zapotřebí zabezpečit, aby 
rostliny nesežrali škůdci, kteří by 
kontaminanty mohli zanést dál 

do životního prostředí a do po-
travního řetězce. Ukázalo se, že 
používání rostlin, které na lokali-
tách přirozeně rostou, nepřináší 
dostatečně uspokojivé výsledky. 
Pro zvýšení rychlosti a účinnosti 
dekontaminace je zapotřebí 
rostlin mnohem účinnějších, 

které jsou schopné více akumu-
lovat, a proto se v poslední době 
přistupuje k jejich genetickému 
upravování. Vnášejí se do nich 
geny, které mají zvýšit jednak 
jejich odolnost vůči koncentraci 
těžkých kovů, jednak schopnost 
produkovat biomasu. Výzkum 
tedy směřuje právě tímto smě-
rem, ke geneticky modifikova-
ným rostlinám, což nejen u nás 
pochopitelně naráží na odpor 
části laické i odborné veřejnosti, 
ale i současné legislativy, která 
využití geneticky upravovaných 
rostlin ne příliš umožňuje. Bu-
doucnost využití fytoremediace 
tedy závisí i na tom, zda věda 
a legislativa najdou společnou 
řeč a jaká bude. 

ECHO

Zákon o zdrojích energie
Provozovatelé obnovitelných 
zdrojů se mohou těšit na uvol-
nění nové kapacity v energetické 
síti. Podporu znovu také budou 
čerpat malé solární elektrárny 
napojené na samostatné objekty. 
Vyplývá to ze zákona o podpo-
rovaných zdrojích energie, který 
vyšel ve Sbírce zákonů. Energetic-
ký regulační úřadu (ERÚ) již žádá 
jeho novelizaci. Zákon v jednom 
předpisu soustřeďuje podporu 
pro obnovitelné zdroje, druhotné 
zdroje a kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla z obnovitelných 
zdrojů. Mezi podporované zdroje 
energie zahrnuje také biometan. 
Prezident republiky Václav Klaus 
zákon vetoval s odůvodněním, že 
dále zvyšuje náklady na obnovi-
telné zdroje. Sněmovna však veto 
na začátku května přehlasovala. 

nezájem o měření
Zavedení krajského systému sle-
dování čistoty ovzduší na Vysoči-
ně vázne pro nezájem firem, které 
by jej měly provozovat. V prvním 
výběrovém řízení koncem minu-
lého roku o tuto zakázku nikdo 
nestál. Kraj teď chystá nové kolo 
výběru. O Vysočině se říká, že 
má nejčistší vzduch v Česku, ale 
i tam se nacházejí problematic-
ké průmyslové lokality. Krajské 
vedení se loni proto rozhodlo 
kvůli podrobnějšímu sledování 
kvality ovzduší platit další měření 
nad rámec státního monitoringu. 
Podle tehdejších informací kraje 
se u tohoto projektu počítalo 
s celkovým rozpočtem do šesti 
milionů korun.  

MŽP řeší kormorány
Kormoráni velcí, 
které považují 
rybáři za škod-
nou, možná ztratí 
od 1. září ochra-
nu vyplývající ze 

zařazení mezi zvláště chráněné 
druhy. Ministerstvo životního 
prostředí připravilo vyhlášku, 
kterou kormorány ze seznamu 
vyškrtne, čímž umožní jejich 
jednodušší odstřel. „Kormorán už 
není ohrožený ani vzácný, kultur-
ně či vědecky velmi významný,“ 
odůvodňuje MŽP svůj záměr. Stát 
tak ročně ušetří desítky milionů 
korun, v posledních letech vyplácí 
pravidelně jako náhradu škod ma-
jitelům rybníků 40 milionů korun. 
„Primárním důvodem návrhu ale 
je, že se kormoráni přemnožili 
a ničí přírodu,“ řekl mluvčí minis-
terstva Matyáš Vitík. 

Rychlost vyčištění záleží na koncentraci kontaminace 
a na typu rostliny a také na tom, jak je jí kontaminant 
dostupný. U středních a vyšších koncentrací může 
vyčištění trvat velmi dlouho, v případě odpadních 
vod jej lze dosáhnout v reálném čase.

Pokud bychom se pokusili slovo fytoremediace 
přeložit, znamenalo by „ozdravění rostlinami“. 
Její uplatňování vychází ze skutečnosti, že určité 
druhy rostlin jsou schopné růst i za velice drsných 
podmínek. 

Knotovka bílá a penízek 
rolní jsou rostliny, které 
pomáhají ozdravovat  
vyčerpanou půdu.
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Pro vodu, 

vzduch a přírodu
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 1 1.1 – Snížení znečištění vod • • • • • • • • • • •
1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody • • • •
1.3 – Omezování rizika povodní • • • • • • • •

 2 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší • • • • • • • • • • • •
2.2 – Omezování emisí • • • • • • • • • • •

 3 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 
OZE pro výrobu tepla, elektřiny a pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny • • • • • • • • • •

3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry • • • • • • • • •

 4 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady • • • • • • • • • • • •
4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží • • • • • • • • • • • • •

 5 5.1 – Omezování průmyslového znečištění • • • • • • • • • • • •
 6 6.1 – Implementace a péče o území soustavy 

NATURA 2000 • •*
6.2 – Podpora biodiverzity • • • • • •+ • • • • • • •
6.3 – Obnova krajinných struktur • • • • • •+ • • • • • • •
6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny • • • • • • • • • • • •
6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny • • • • • •+ • • • • • •
6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 

a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod • • • • • • • •
7 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací • • • • • • • •


