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„Nejsme na tom zatím tak dobře jako 
například Německo, Rakousko, Holand-
sko…,“ říká o kvalitě vodohospo-
dářské infrastruktury v ČR první 
náměstek ministra životního 
prostředí Jakub Kulíšek. 
 STR. 10

„Obce bez dotací nejsou schopny vybudovat hospodářskou infrastrukturu,“ tvrdí Luděk Volek, starosta Města 
Albrechtice. Dana Tomášková, starostka Čerčan na Benešovsku, si myslí, že dotace by mohly být 
v poměru k celkovým nákladům vyšší. A o nově sjednaných podmínkách pro vodohospodářské 
projekty hovoří i první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek. STRana 12

Jednání s Evropskou komisí nastavilo limity pro dotační projekty směřující do vodohospodářské oblasti.

 Nové podmínky 
 pro vodohospodářské 
 projekty 

Vyfoť projekt 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky vyhlásilo druhý 
ročník celostátní fotografické 
soutěže „Vyfoť projekt“. Soutěžící 
fotografují projekty podpoře-
né z fondů Evropské unie čili 
z Operačního programu Životní 
prostředí a mají šanci vyhrát 
hodnotné ceny. Na webových 
stránkách soutěže je kompletní 
přehled všech příjemců podpory 
z evropských fondů. STR. 2

Liberecká natura 2000 
Společně se vstupem České 
republiky do Evropské unie 
začaly i pro naši zemi platit směr-
nice pro ochranu volně žijících 
ptáků, přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Směrnice 
dávají vzniknout soustavě Natura 
2000. V Libereckém kraji přibylo 
do soustavy dvacet nových 
lokalit. Nemalou měrou se o to 
zasloužil Operační program 
Životní prostředí. STR. 6

Cestujeme s OPŽP 
Netradičního průvodce Čechami 
a Moravou, který je součástí ak-
tuálního vydání Priority, připravil 
Státní fond životního prostředí 
České republiky. Cestovní kniha 
o místech, kde se uskutečnily 
projekty podpořené z Operační-
ho programu Životní prostředí, 
provádí všemi kraji vyjma Hlav-
ního města Prahy. Cíle cest jsou 
vybrány tak, aby byly přitažlivé 
pro cestovatele jak dospělé, tak 
dětského věku. STR. 9

na návštěvě ve Feldheimu
Malá brani-
borská vesnice 
Feldheim ležící 
na katastrálním 
území města 
Treuenbriet-

zen, asi sedmdesát kilometrů 
jihozápadně od Berlína, ukazuje, 
jak z obnovitelných zdrojů získat 
veškerou energii, kterou potře-
buje. Od jiných vesnic v Brani-
borsku se liší vlastním větrným 
parkem, díky kterému je napros-
to energeticky soběstačná.  
STR. 24
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AKTUALITY AKTUALITY

EDITORIAL

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

PO1: O finančních analýzách

Evropské otevřené dny
„Open days,  
the Euro-
pean Week 
of Regions 
and Cit-
ies“, tak se 

jmenuje akce pořádaná evrop-
ským Výborem regionů a Gene-
rálním ředitelstvím pro regionální 
politiku Evropské komise. Akce se 
uskuteční osmého až jedenáctého 
října v Bruselu a ponese podtitul, 
jež by se dal volně přeložit jako: 
„Evropské regiony a města: Ukaž-
me rozdíly.“  Akce je zaměřena 
na environmentální problematiku 
a regionální spolupráci. Určena 
je pro zástupce samospráv, státní 
úřady, soukromé společnosti, 
akademické organizace a nevlád-
ní organizace.  V rámci akce je 
přichystáno více než sto seminářů, 
které doprovodí i lokální akce 
pořádané v zemích Evropské unie, 
jež ponesou název „Evropa v mém 
regionu, Evropa v mém městě“. 

OZE na lokální úrovni
Václav Pačes, bývalý předseda 
Akademie věd ČR, který nyní 
působí v Ústavu molekulární 
genetiky a vede Nezávislou ener-
getickou komisi ČR, se v rozho-
voru s Hospodářskými novinami 
rozhovořil o podpoře takzvané 
zelené energie. „Rozumné dotace 
nezavrhujeme. Ale musí být urče-
ny pro lidi a hlavně u nových typů 
zdrojů. Ideální by bylo, aby lidé 
sami využívali obnovitelné zdroje 
na lokální úrovni – v topeništích, 
na střechách a podobně, tam 
mají největší potenciál. Bioplyn, 
biomasa, komunální odpad, vše 
spalováno v moderních kotlích. 
Ale plány Evropské unie na de-
sítky a desítky procent u nás 
nedávají smysl,“ řekl doslova. 

Hostětín jako Climat Star
Obec Hostětín obdržela cenu 
Climat Star. Tuto cenu uděluje 
Klimatická aliance nejúspěšnějším 
evropským obcím a regionům 
za vynikající projekty v oblasti 
ochrany klimatu. Obec Hostětín 
je centrálně vytápěna biomasou 
z okolních lesů, odpadní vodu 
čistí rostliny v kořenové čistírně, 
elektřinu vyrábějí fotovoltaické 
elektrárny, nechybí ani energe-
ticky úsporné veřejné osvětlení. 
Kromě toho v obci stojí ukázkový 
pasivní dům Centra Veronica, 
moštárna s lokální BIO-produkcí 
a historická sušírna ovoce a ob-
čané na svých střechách hojně 
využívají solárního ohřevu vody.

ECHO
Vážení čtenáři, 
tentokrát můžeme říci, že 
aktuální Priorita vaří z vody. 
Zaměřili jsme se totiž na pri-
oritní osu 1, jejímž cílem je 

zlepšení 
stavu po-
vrchových 
a podzem-
ních vod, 
zlepšení 
jakosti a do-
dávek pitné 
vody a sni-
žování rizika 
povodní.  

Co přinesla a jak se vyvíjela 
jednání se zástupci Ev-
ropské komise o nalezení 
shody na výkladu metodi-
ky, podle níž budou nyní 
vodohospodářské projekty 
z Operačního programu 
Životní prostředí podpo-
rovány, se dozvíte v rozho-
voru s prvním náměstkem 
ministra životního prostředí 
Jakubem Kulíškem. Náměs-
tek popisuje situaci, která 
nebyla důsledně řešena 
pět let, a snahu o její řešení 
dokonce srovnává s hoke-
jem: „Bylo to jako nastoupit 
do druhé třetiny zápasu 
za stavu 0:44. Ve druhé 
třetině jsme dokázali tento 
nepříznivý stav zlepšit, když 
se podařilo najít způsob, 
jak problematickou situaci 
vyřešit, a naše skóre se 
mírně zlepšilo. V poslední 
třetině, díky tomu, že jsme si 
pravidla dohodli, bychom už 
žádné góly do vlastní brány 
dostat neměli a můžeme 
se pokusit nepříznivý stav 
zvrátit na naši stranu tak, že 
dotáhneme stovky projektů 
do úspěšného konce. Čili 
k proplacení.“
O vodohospodářských pro-
jektech si přečtete i v rubrice 
Úspěšné projekty. Starostka 
obce Čerčany na Bene-
šovsku Dana Tomášková 
a starosta moravskoslezské-
ho Města Albrechtice Luděk 
Volek se jednoznačně sho-
dují, že dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 
na vybudování vodohospo-
dářské infrastruktury mohla 
být vyšší. Jedním dechem 
proto dodávají, že na cestě 
ke zkvalitňování vodohospo-
dářské infrastruktury, která 
je pro každé město a obec 
finančně velmi zatěžující, je 
každá koruna vždy dobrá. 

na webových stránkách 
www.opzp.cz byly 
k modelům finančních 
analýz pro oblast 
vodohospodářství (prioritní 
osa 1) aktualizovány 
manuály k využití v rámci 
XXXIX. výzvy OPŽP.

V sekci Dokumenty ke stažení 
na webu OPŽP a také v elektronic-
kém prostředí pro žadatele BENE-
FILL, v sekci Dokumenty ke staže-
ní, jsou stále platné závazné nástroje 
pro zpracování finanční analýzy 
(FA) ve verzi 16.1 pro prioritní osu 
1 Operačního programu Životní 
prostředí na období 2007–2013.

Soubor modelů
Soubor modelů finanční 

analýzy, verze 16.1, obsahuje 
kromě výpočetních modelů, 
doprovodných metodických tex-
tů a vypracovaných modelových 
příkladů i podrobné informace 
ke zpracování modelu, které 
jsou uvedeny v aktualizovaných 
uživatelských manuálech. Pou-
žití nástrojů „Vodohospodářský 
model – zelená louka“ nebo  
„Vodohospodářský model –  
historická data“ podle typu 
projektu je povinné v rámci 
XXXIX. výzvy OPŽP pro 
individuální projekty generující 
příjem dle článku 55 nařízení 
Rady č. 1083/2006.

Kam s dotazy
V závislosti na typu projektu 

si žadatel či zpracovatel zvolí od-
povídající sadu nástrojů ze dvou 
setů. Modely jsou uzpůsobeny 
jak pro projekty na výstavbu zce-
la nové infrastruktury (tj. projek-
ty na tzv. „zelené louce“), tak pro 
projekty na rekonstrukce nebo 
rozšíření stávající infrastruktury 
(tj. tzv. „historická data“). Po-
drobné informace ke zpracování 
FA/FEA projektů jsou uvedeny 
v uživatelských manuálech k jed-
notlivým modelům. V případě 
pochybností se může žadatel 
či zpracovatel obrátit s dotazy 
na oddělení projektové podpory: 
dotazy.fea@sfzp.cz.

Aktualizace implementačního 
dokumentu
Členové Monitorovacího 
výboru Operačního 
programu Životní prostředí 
schválili aktualizovanou 
verzi implementačního 
dokumentu. aktualizace je 
účinná ode dne zveřejnění, 
tj. od 28. 6. 2012. 

V kapitole 4 byly provedeny 
úpravy týkající se indikátorů 
pro prioritní osu 6, indikátorů 
na úrovni programu a kontex-
tových indikátorů. V kapitole 
5 byly zpřesněny informace 

ohledně účetnictví příjemce pod-
pory. Rovněž bylo doplněno, že 
u propagačních opatření jsou 
způsobilé pouze ty výdaje, které 
jsou poskytovatelem dotace 
stanoveny jako povinné. 

Kapitola 8
Do kapitoly 8 byl vložen 

přehled nepodporovatelných 
odvětví v rámci regionální 
investiční podpory dle GBER. 
V této kapitole byly také odstra-
něny informace o podpoře dle 
takzvaného dočasného rámce 
a byla vložena nová podkapitola 

týkající se služeb v obecném 
hospodářském zájmu. 

Kapitola 9
V kapitole 9 byly doplněny 

informace o režimu přenese-
ní daňové povinnosti a byly 
upraveny informace vztahující se 
k účetnictví příjemce podpory. 
Také byla zvýšena hranice ze 
100 na 200 milionů korun pro 
projekty, u kterých je specifický 
postup administrace. Detailní 
přehled změn je uveden ve změ-
novém listu Implementačního 
dokumentu OPŽP.

Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky 
vyhlásilo druhý ročník 
celostátní fotografické 
soutěže „Vyfoť projekt.“ 
Soutěžící fotografují 
projekty podpořené  
z fondů Evropské unie  
čili i z Operačního 
programu Životní 
prostředí a mají šanci 
vyhrát hodnotné ceny. 
na stránkách soutěže 
je kompletní přehled 
všech příjemců podpory 
z evropských fondů. 

„Loňský ročník byl velmi úspěšný, 
a proto se vyhlašovatel soutěže, Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR, rozhodl 
soutěž zopakovat i letos. A aby soutěž 
nebyla úplně stejná, jsou letos lehce po-
změněna pravidla,“ uvádí ve zprávě 
Ministerstva pro místní rozvoj 
mluvčí úřadu Jana Jabůrková. 
„Fotografování projektů zůstává, 
ale přibyla podmínka, aby alespoň 
na jedné z přihlášených fotografií jste 
byli vyfoceni vy, vaši rodinní příslušní-
ci, přátelé nebo kamarádi,“ dodává 

a odkazuje na soutěžní webové 
stránky www.vyfotprojekt.cz, 
kde jsou uvedena podrobná 
pravidla soutěže. Soutěž byla 
zahájena 1. července a končí 31. 
srpna. Slavnostní vyhlášení se 
uskuteční v září. 

Tisíce projektů
Za pouhý jeden rok se poda-

řilo za přispění Evropské unie 
zrealizovat v České republice 
přes čtyři tisíce nových pro-
jektů. Soutěžící mohou proto 
vybírat již z více než 14 tisíců 
realizovaných projektů. Ostatně 
na stránkách soutěže je k dis-
pozici kompletní přehled všech 
úspěšných žadatelů z fondů 
Evropské unie. 

Soutěžit se stejně jako minu-
lý rok bude v hlavní kategorii 
Nejtalentovanější fotograf/ka 
a ve vedlejší kategorii Nejaktiv-
nější fotograf/ka. Vítěze první 
kategorie vybere odborná po-
rota, v které usedne mimo jiné 
šéfredaktor časopisu FotoVideo 
Rudolf Stáhlich. Vítězem druhé 
kategorie, jak název napovídá, 
se stane soutěžící, který do sou-
těže přihlásí nejvíce fotografií 
různých projektů. Aby šanci vy-

hrát měl skutečně každý, bude 
během celé doby trvání soutěže 
probíhat pravidelné losování 
o hodnotné ceny. 

O co se hraje
Odmyslíme-li si běžné ceny 

v podobě triček různých zna-
ček, největšími lákadly jsou 
samozřejmě fotoaparáty. Sou-
těží se o přístroje Nikon, a to 
například o zrcadlovky typu 
D3100 + objektiv 18–55 mm 
VR nebo D3000 + objektiv 
18–55 mm VR. Součástí sou-
těže jsou však i losování, při 
nichž mohou náhodní vybraní 
účastníci klání obdržet opět 
fotoaparáty Nikon, ale také 
třeba víkendový pobyt pro 
dvě osoby ve čtyřhvězdičko-
vém hotelu v Třebíči. Kdo 

Soutěž o nejlépe zobrazený projekt podpořený z EU

neuspěje v losování o pobyt 
v hotelu, může uspět v losová-
ní o spací pytel dokonalého – 
jak stojí v jeho popisu – střihu 
a konstrukce. A samozřejmě 
jsou mezi cenami i knihy. Lo-
sovat se bude o knihy zaměře-
né na fotografování, fotografii 
a fotografy. 

Jak vybrat projekt
Kromě zmiňované tabulky 

všech příjemců podpory z ev-
ropských fondů mohou soutě-
žící vybírat projekty vhodné 
k vyfocení na online mapě pro-
jektů, která se nachází na www.
mapaprojektu.cz. „Pomůckou 
vám také mohou být webové stránky 
jednotlivých operačních programů, 
které často obsahují rubriky o úspěšně 
zrealizovaných projektech. Nezáleží 

na tom, jestli jste amatérský fotograf, 
nebo ostřílený profík, vyhrát může 
úplně každý,“ upozorňuje mluvčí 
Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky Jana Jabůr-
ková. 

Podle ní Evropská unie 
prostřednictvím svých fondů 
pomůže mezi lety 2007–2013 
zrealizovat v České republi-
ce projekty za více než 700 
miliard korun. Což je při-
bližně stejná suma, jakou 
mají všichni občané České 
republiky uloženou v bankách 
na běžných účtech. A to podle 
Jabůrkové již stojí za pozor-
nost. „Tak neváhejte, foťte projekty 
a soutěžte!“ vyzývá. 

INfORmACE O SOUTěžI
Web soutěže: www.vyfotprojekt.cz
Facebook: www.facebook.com/vyfotprojekt
Kontaktní e-mail: info@vyfotprojekt.cz 
Eurofon: 800 200 200

PRAvIDLA SOUTěžE
Do soutěže se přijímají fotografie prostřednictvím elektronického 
formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže www.
vyfotprojekt.cz. Pomocí formuláře soutěžící vytvoří soutěžní 
fotoalbum. Do soutěže budou zařazena soutěžní fotoalba ob-
sahující fotografie tematicky související s realizovanými projekty 
spolufinancovanými z fondů Evropské unie, nacházejícími se 
na území České republiky, na nichž bude navíc cíleně vyobrazena 
společně s projektem minimálně jedna osoba. Jedno fotoalbum 
může obsahovat maximálně tři fotografie. Každá fotografie může 
být o velikosti nanejvýše tři MB. Jeden soutěžící může přihlásit 
více fotoalb různých projektů. Každé fotoalbum musí obsahovat 
popisné údaje umožňující identifikaci fotografovaného projektu. 
Tyto údaje se vyplňují prostřednictvím elektronického formuláře. 
Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fo-
tografií, který musí být na vyžádání schopen zaslat jejich originál. 

Kompletní pravidla soutěže:  
www.vyfotprojekt.cz/o-soutezi/pravidla-souteze.

Další fotografickou soutěží 
je  „Evropa v mém regionu". 
Soutěží se o fotografické 
vybavení v hodnotě 1000 
eur a o výlet do Bruselu 
pro dvě osoby. Do soutěže 
mohou svá díla zaslat jak 
organizace, které financování 
z evropských fondů využívají 
(sekce  „Můj projekt"), tak i ti 
které nějaký projekt zaujme 
(sekce „na vlastní oči"). Více 
na stránkách: https://www.
facebook.com/European-
Commission a stránce @
EU_Regional na Twitteru
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25 let od podpisu 
Montrealského 
protokolu

Program 
OSN pro 
životní 
prostředí 
(UNEP) 
vypisuje 
u příležitos-
ti připome-
nutí 25 let 
od podpisu 
Montre-
alského 

protokolu video soutěž pro 
studenty a mladé lidi  
do 25 let. Cílem dohody,  
kterou podepsaly všechny 
státy světa, je ochrana  
ozonové vrstvy. 

Soutěžní příspěvek se musí 
věnovat Montrealskému 
protokolu. Měl by připome-
nout důvody jeho existen-
ce. Nezáleží, zda se video 
zaměří na problematiku 

z lokálního, nebo regionál-
ního úhlu pohledu. 

Soutěž je určena všem mla-
dým lidem, kteří se narodili 
16. září 1987 a později. Tedy 
v době existence Montre-
alského protokolu. Každý 
účastník může do soutěže 
přihlásit dvě krátká videa 
o maximální délce 1,5 mi- 
nuty. Video by mělo být 
v angličtině, nebo v jakémko-
liv jiném jazyce s anglickými 
titulky. Je také možné natočit 
film bez komentáře, pokud 
bude jasné jeho sdělení. 
Snímek je nutné umístit 
na stránky pořadatele  
www.youtube.com do  
15. října 2012.

Vítěz soutěže bude vyhlášen 
31. října 2012 a získá hlavní 
cenu, zájezd do Ženevy. Pro 
výherce druhého a tře-
tího místa je připravena 
finanční odměna. Podrobné 
informace o soutěži včetně 
podmínek najdete  
www.unep.org.

Nová vize Ekofilmu
ZPRÁVY MŽP

Ministerstvo životního 
prostředí zrušilo 7. výzvu 
pro předkládání žádostí 
o poskytování finančních 
prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky na 38.–40. 
Mezinárodní filmový 
festival Ekofilm 2012–2014 
a vypisuje novou.

Důvodem pro zrušení 7. vý-
zvy, týkající se Ekofilmu a vypsa-
né 28. března 2012, jsou nejasná 
vize, nutnost změn a posun 
do oblasti úspěšných filmových 
a společenských akcí určených 
divákům. Tak to vyplynulo 
z předložených projektů.

Čtyři experti
Po důkladném jednání 

s přihlášenými žadateli a na zá-
kladě čtyř nezávislých posudků, 
které na žádosti vypracovali 
experti z oblasti kinematografie, 
Ministerstvo životního prostředí 
zrušilo 7. výzvu pro předkládání 
žádostí na realizaci Mezinárod-
ního filmového festivalu Eko-
film. Ministerstvo životního pro-
středí opětovně vyhlásilo novou 
výzvu na zajištění organizace 
festivalu. Tři následující ročníky 
festivalu Ekofilm bude pořádat 
vítězný organizátor. Do projektu 
se mohli žadatelé hlásit do 26. 
7. 2012 prostřednictvím oficiální 
žádosti.

Nová výzva
Ministerstvo životního pro-

středí očekává, že nový organizá-
tor naváže na tradici filmového 

festivalu, navrh-
ne inovativní 
a kreativní 
řešení k dosa-
žení úspěchu 
na mezinárodní 
úrovni. Vítěz-
ný pořadatel 
Ekofilmu může 
festival uspořá-
dat v lokalitách 
dle vlastního 
uvážení, nicmé-
ně v souladu se 
směrnicí a pří-
lohami výzvy. 
Žadatelem může 
být právnická 
osoba, která je 
založena k ne-
podnikatelským 
účelům, napří-
klad občanské 
sdružení nebo 
příspěvková 
organizace, 
vyjma nadací 
a nadačních 
fondů. Všichni žadatelé, kteří 
podali žádost o podporu v rámci 
7. výzvy, mohli žádosti podat dle 
podmínek stanovených v nově 
vyhlášené 8. výzvě.

Od roku 1974
Ekofilm je mezinárodní 

filmový festival o životním 
prostředí, přírodním a kultur-
ním dědictví. Širokému okruhu 
diváků přináší významný zdroj 
nejnovějších informací o stavu 
přírody a životního prostředí 
v různých zemích světa a v mno-
ha případech i fakta o závažných 
kauzách. Ekofilm vznikl v roce 

1974 v Ostravě a dnes je vůbec 
nejstarším filmovým festivalem 
svého druhu v Evropě. Od roku 
2000 je členem mezinárodního 
sdružení festivalů o životním 
prostředí Ecomove Internati-
onal, se sídlem v německém 
Freiburgu im Breisgau.

V těchto dnech probíhá 
projekt s názvem 
Střednědobé hodnocení 
Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP). 
Hlavním cílem projektu 
je vyhodnocení věcného 
a finančního pokroku 
v realizaci OPŽP od počátku 
programového období.

Pro  Ministerstvo životní-
ho prostředí jako řídicí orgán 
Operačního programu Životní 
prostředí zpracovávají hodno-
cení poradenská společnost 
Pricewaterhouse Coopers Česká 
republika společně se společnos-
tí SC&C. Výsledek analýzy bude 
využit pro zlepšení administrace 
programu a přispěje i k efektiv-
nímu nastavení programu pro 
příští programové období. 

Součástí projektu je dotazní-
kové šetření, které u vybraného 
vzorku přibližně 150 příjemců 
podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
provedou pracovníci společnosti 
SC&C. Dotazování se uskuteční 
převážně telefonicky, ale i částeč-
ně osobní návštěvou pracovníků 
této společnosti u příjemců pod-
pory z Operačního programu 
Životní prostředí.

ANALÝZA

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

Dotace SFŽP ČR přispějí ke zlepšení  
kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

V současné době běží dva programy 
na čerpání dotací v Moravskoslezském 
kraji, oba na podporu zlepšení kvality 
ovzduší, které je v tomto kraji velmi 
zatěžované průmyslovou výrobou.

Od začátku června vyhlásilo Ministerstvo ži-
votního prostředí prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí České republiky již XXXVIII. 
výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 mají po-
moci zlepšit kvalitu ovzduší a snižovat emise. Mají 
být zaměřeny na individuální projekty – od poříze-
ní nízkoemisního spalovacího zdroje až po nákup 
strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních 
komunikací. Žádosti je možno podat od června až 
do konce srpna 2012.

Spolu s OPžP
V sobotu 16. 

června byla v rámci 
společného progra-
mu Ministerstva 
životního prostředí 
a Moravskoslezské-
ho kraje vyhlá-
šena II. výzva na takzvanou kotlíkovou dotaci 
v Moravskoslezském kraji. Peníze bude proplácet 
rovněž Státní fond životního prostředí České 
republiky. Podpora se týká výměny stávajících 
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové níz-
koemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo 
uhlí a biomasu v rodinných domech. Program je 
určený výhradně pro Moravskoslezský kraj, který 
se potýká s velkým znečištěním ovzduší pocházejí-
cím od velkých průmyslových podniků a dopravní 
zátěže i ze strany domácností, které spalují tuhá 
paliva. Cílem programu je snížit znečištění ovzdu-
ší v této oblasti.

Pomoci je prioritou
Obyvatelé Ostravy a dalších míst Moravsko-

slezského kraje mají možnost alespoň částečně 
zlepšit prostředí, v kterém žijí. Pro Minister-
stvo životního prostředí je pomoc tomuto regi-
onu prioritou. Ministerstvo životního prostředí 
letos na jaře jasně deklarovalo, že je do první 
fáze programu od června letošního roku 
do června příštího roku schopné do kotlíkových 
dotací alokovat částku až sto milionů korun. 
Pevně věříme, že hejtmanství Moravskoslezské-
ho kraje svoji část, tedy druhých sto milionů, 
dokáže poskytnout, a bude tak chtít řešit jeden 
z hlavních problémů kraje, špatné ovzduší. 
Ministerstvo i kraj se na programu podílejí 
stejným dílem. Pokud by vedení kraje tuto 

částku pro program nezabezpečilo, budeme 
se na ministerstvu snažit najít takovou cestu, 
aby peníze mohly dostat i jiné kraje, které také 
bojují se špatným ovzduším.

Druhá výzva
Pro druhou výzvu je připraveno 40 milio-

nů, z toho 20 milionů korun z rozpočtu resortu 
životního prostředí, 20 milionů korun z financí 
Moravskoslezského kraje. Jednou z podmínek 
programu je, že Ministerstvo životního prostředí 
a Moravskoslezský kraj se na podpoře zlepšení 
kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji formou 
kotlíkové dotace podílejí stejnou měrou. Minister-
stvo životního prostředí po vyhodnocení pilotního 
projektu slíbilo, že v první fázi celého programu, 
tedy od června tohoto roku do června příštího 
roku, je schopné alokovat celkem sto milionů 
korun. 

Nečekaný úspěch
První výzva, kterou Ministerstvo životního 

prostředí vyhlásilo letos na jaře, zaznamenala 
nečekaný úspěch u žadatelů: Lidé dotace progra-
mu vyčerpali během několika hodin. Celkem lidé 
podali 562 žádostí, dotaci pak dostalo přes 330 ža- 

datelů. Státní 
fond životního 
prostředí České 
republiky  
na ni poskytl při-
bližně deset mili-
onů korun, stejně 
jako Moravsko-
slezský kraj.

Kotle na biomasu
Oproti první výzvě se nyní podpora rozšířila 

i na kotle na biomasu. Pro žadatele o dotaci byly 
v čase víkendu otevřeny prostory pro příjem žádostí 
v Ostravě a v Třinci. Během otevíracích hodin v so-
botu a v neděli podali občané Moravskoslezského 
kraje 304 žádostí o kotlíkovou dotaci. K 25. červnu 
bylo v rámci druhé výzvy podáno zatím 392 žádostí. 
Zájemci o příspěvek na výměnu stávajících ručně 
plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní 
automatické kotle mají tedy stále možnost o dotaci 
zažádat. Podpora je financována ze společného 
programu Ministerstva životního prostředí a Morav-
skoslezského kraje. V současné výzvě je pro žadatele 
připraveno celkem 40 milionů korun na výměnu 
tisíce kotlů. Každému žadateli, vlastníku domu, 
kterému bude uznána jeho žádost, bude tedy poskyt-
nuta dotace ve výši maximálně 40 tisíc korun.

Akční plán
Ministerstvo tuto dotační aktivitu zahrnulo 

rovněž do svého Akčního plánu pro Moravskoslez-
ský kraj na rok 2012. Akční plán obsahuje souhrn 
kroků, opatření a aktivit vedoucích ke zlepšení 
kvality ovzduší. Z toho vyplývá i snížení zdravot-
ních rizik pro obyvatele Moravskoslezského kraje. 
Podrobné podmínky tohoto programu a více 
informací naleznete na webových stránkách:  
www.mzp.cz/cz/moravskoslezsky_kraj.

lucIe erbenOVá
tiskové oddělení MŽP

Pevně věříme, že hejtmanství 
Moravskoslezského kraje svoji část, tedy 
druhých sto milionů, dokáže poskytnout,  
a bude tak chtít řešit jeden z hlavních 
problémů kraje, špatné ovzduší. Ministerstvo  
i kraj se na programu podílejí stejným dílem.

Střednědobé hodnocení OPŽP

Ministerstvo životního 
prostředí očekává, že nový 
organizátor naváže na tra-
dici filmového festivalu, na-
vrhne inovativní a kreativní 
řešení k dosažení úspěchu 
na mezinárodní úrovni.

Zelené město Plzeň
Vytvoření zdravějšího a kultur-
nějšího prostředí pro život v Plzni 
je hlavním cílem projektu Zelené 
město, za nímž kromě radnice stojí 
i Škoda Transportation, Plzeňská 
teplárenská, Plzeňské městské 
dopravní podniky a Vodárna 
Plzeň. Podniky usilují například 
o získání dotací na testy elektro-
busů v MHD. V tuto chvíli chtějí 
najít správné nastavení pravidel 
a mantinelů pro podporu ze strany 
města a státu. Dalšími cíli jsou 
stanovení pravidel pro ekologické 
hospodaření v okolí vodních toků, 
nastavení emisních limitů. Sdruže-
ní firem prosazuje také vyhlášku 
o nakládání s odpady a řešení 
tříděného odpadu. 

O ekologických hotelích
Přestože první ekologický hotel 
v ČR získal ekoznačku již v roce 
2006, hotely s ekologickým provo-
zem jsou stále v ČR spíše výjimeč-
ností. Vyplývá to ze šetření on-line 
systému Snapshots. V současné 
době je ekologický přístup hotelů 
důležitý již pro více než polovinu 
on-line populace v ČR, ačkoliv 
většina zatím tyto hotely nevyhledá-
vá. Hotely ohleduplné k životnímu 
prostředí nejvíce oslovují třicátníky 
a čtyřicátníky. Skeptický postoj 
k hotelům s ekologickým provozem 
zaujímá jeden z deseti dotázaných, 
zejména muži a lidé nad 55 let. 

OPŽP Brnu

Brněnská přehrada, na jejíž 
rekultivaci se podílí i Operační 
program Životní prostředí, 
vykazuje velmi dobré jakostní 
parametry vody.  Kvalitu vody 
v nádrži v letních vedrech 
ohodnotila hygienická stanice 
stupněm číslo 1, což je nejlepší 
známka z pětistupňového hodno-
cení. „Na čistotu vody má velký 
vliv provzdušňování aeračními 
věžemi, které jsme letos zahá-
jili prvního května“, říká Radim 
Světlík, generální ředitel Povodí 
Moravy. Podnik má v záloze ještě 
další opatření, jednak stavbu 
sedimentačních nádrží, jednak je 
v případě zvýšeného výskytu sinic 
připravena loď na sběr biomasy 
přímo z vodní hladiny.

ECHO
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Soustava chráněných území 
Natura 2000 slouží k ochraně nej-
vzácnějších a nejvíce ohrožených 
druhů živočichů, rostlin a přírod-
ních stanovišť na území Evropské 
unie se záměrem chránit biolo-
gickou rozmanitost. Soustavu 
tvoří dva základní druhy územní 
ochrany: ptačí oblasti a evropsky 
významné lokality (EVL). 

Také tam patříme
V celé Evropské unii pod 

ochranu Natury 2000 spadá 253 
nejohroženějších typů přírodních 
stanovišť, 200 druhů živočichů, 
434 druhů rostlin a 181 druhů 
ptáků. U nás se vyskytuje 58 typů 
přírodních stanovišť, 55 druhů 
živočichů, 16 druhů rostlin a 65 
druhů ptáků. Přípravné práce 
na soustavě Natura 2000 v České 
republice začaly v roce 1999, kdy 
Ministerstvo životního prostře-
dí pověřilo Agenturu ochrany 
přírody a krajiny ČR přípravou 
odborných podkladů. Na návrhu 
ptačích oblastí se podílela také 
Česká společnost ornitologická. 
Česká republika má v současné 
době 41 ptačích oblastí a 1 000 
evropsky významných lokalit. 

Na území Libereckého 
kraje byly vyhlášeny tři ptačí 
oblasti – Krkonoše, Jizerské hory 
a Českolipsko-Dokeské pískovce 

a mokřady – a 51 evropsky 
významných lokalit, z nichž se 
většina překrývá se stávajícími 
chráněnými územími. Dvacet 
z evropsky významných lokalit 
nacházejících se mimo chráněná 
území bylo do soustavy Natura 
2000 začleněno ve dvoufázovém 
projektu financovaném Operač-
ním programem Životní prostředí. 
Projekt to v žádném případě není 
jednoduchý.

Na Liberecku ve výhodě
„Naše štěstí je právě v tom, že velká 

část evropsky významných lokalit v našem 
kraji se překrývá se stávajícími chráněnými 
územími,“ říká Kristián Habrda 
z Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu 
Libereckého kraje, který má 
projekt Implementace soustavy 
Natura 2000 v Libereckém kraji 
na starosti. 

„Je to tak, že Česká republika se zavá-
zala, že se postará o ochranu „naturových“ 
lokalit a druhů. Ministerstvo životního 
prostředí následně zákonem přesunu-
lo tuto pravomoc na kraje, aby kraje 
mohly tomuto závazku dostát, byly k tomu 
v Operačním programu Životní prostředí 
vymezeny potřebné finanční prostředky,“ 
vysvětluje. 

Na území Libereckého kraje 
se nachází 6 chráněných krajin-
ných oblastí a část Krkonošského 
národního parku a s územími 

Natury 2000 se překrývají. Pro 
ochranu všech sedmi území se již 
de facto nemusí dělat nic navíc.

Kamenem úrazu je však podle 
Kristiána Habrdy velmi kostrbatá 
a velká administrativa, která se 
s projektem pojí. Na obecných 
územích, která nijak chráněna 
nejsou – příkladem mohou být 
rybníky na Českolipsku ležící 
v zemědělské krajině uprostřed 
polí – a jež byla nyní vybrána 
jako území Natury 2000 pro 
ochranu žáby kuňky obecné, je 
kraj povinen ochranu zajistit. To 
znamená, že podle stávající verze 
zákona by se všechna taková 
území měla vyhlásit jako zvláště 
chráněná – buď jako přírodní 
památka, nebo přírodní rezervace 
–, anebo zvolit možnost smluvní 
ochrany území, což v případě, že 
lokalita má větší počet vlastníků, 
je reálně nemožné. Zbývá tedy vy-
brané lokality vyhlásit jako zvláště 
chráněné. K tomu je potřeba je 
podrobně zmapovat, vypracovat 
návrhy plánů péče o ně, musejí 
se geodeticky přesně vymezit 
a následně vyhlásit. A právě 
na to získal Liberecký kraj dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí.

vykročení k realizaci
„V první fázi projektu proběhl 

podrobný výzkum lokalit a vznikly návrhy 

Společně se vstupem České 
republiky do Evropské unie 
začaly i pro naši zemi platit 
směrnice pro ochranu volně 
žijících ptáků, přírodních 
stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích 
rostlin. Směrnice, které 
dávají vzniknout soustavě 
natura 2000. V Libereckém 
kraji do této soustavy přibylo 
dvacet nových lokalit.

O Natuře 2000 a jak se chrání příroda na Liberecku

plánů péče o ně,“ říká Kristián Habr-
da. Napoprvé se však úspěch 
nedostavil, Brusel vrátil projekt 
zpátky s návrhem na přepraco-
vání a vylepšení – a liberecká 
Natura se rozšířila o několik 
dalších lokalit. Některé z nich 
byly rozšířeny územně, některé 
okruhem předmětu ochrany. To 
se stalo třeba v případě toku říčky 
Smědé, kde se původně chránila 
pouze vranka obecná. Dnes jsou 
to spolu s ní i mihule potoční 
a klínatka rohatá.

V první části projektu odbor 
pracoval s původním národním 
seznamem evropsky významných 
lokalit a vedle návrhů plánů 
péče prováděl především bližší 
geodetické identifikace. „Když nám 
z ministerstva přišly vybrané evropsky 
významné lokality a my jsme je přiložili 
ke katastrálním mapám, zjistili jsme, že 
jejich hranice nejsou z našeho pohledu 
úplně ideálně vedené,“ vzpomíná 
Kristián Habrda. 

Lokality proto byly přesněji 
geodeticky zaměřeny a do všech 
lokalit byly ve spolupráci s Jizer-
sko-ještědským horským spolkem 
umístěny informační tabule, 
které vysvětlují, co to vlastně 
Natura 2000 je, co je na daném 
místě předmětem ochrany a jak 
by se tam lidé měli chovat. Tím 
první fáze projektu letos na jaře 
skončila. 

Druhou fází to nekončí
V druhé fázi projektu při-

bývají nové lokality, pro které 
se znovu vypracovávaly návrhy 
plánů péče. Geodézie, kterou 
prováděla společnost Riges, se 
tentokrát dělala načisto, tak aby 
se lokality společně se způsobem 
ochrany mohly zapsat do jednot-
livých katastrů. Zbývá jen, aby 
území byla schválena krajskou 
radou, schválení podepsána 
hejtmanem, území zapsána ka-
tastrálním úřadem a řádně ozna-
čena. „Zákon nám ukládá, aby zvláště 
chráněná území byla nějakým způsobem 
označena, buď cedulí, anebo pruhovým 
značením,“ vysvětluje Kristián 
Habrda. Tím by realizace pro-
jektu měla být ukončena. Podle 
Kristiána Habrdy však v žádném 
případě nelze říci, že by tím 
skončila celá záležitost ochrany 
na vybraných lokalitách. Když 
totiž kraj vyhlásí nějaké území 
jako chráněné, zavazuje se, že 
se o něj bude i nadále starat. 
Příkladem může být louka v Pe-
líkovicích, s výskytem modráska 
bahenního. Tento motýl je 
vázán na krvavce toten a určitý 
druh mravenců. Klade vajíčka 
do květů krvavce, kde se z nich 
vylíhnou larvy a z květů se živí. 
Posléze spadnou na zem, kde 
je sesbírají mravenci, odnesou 
je do mraveniště, pečují o ně, 

jakoby to byly mravenčí kukly. 
Z mraveniště poté vyletí ven 
hotový motýl. Z toho důvodu se 
očekává, že na pelíkovické louce 
se budou dodržovat taková 
opatření, aby se nevyhubil ani 
krvavec ani mravenci, a proto ani 
modrásek. Pro vlastníky louky 
to znamená poněkud složitěj-
ší režim hospodaření, s nímž 
by bylo dobré jim pomoci. 
Ovšem o tom, odkud se na tuto 
následnou péči vezmou finanční 
prostředky, se zatím ani nejedná.

Čím déle se zkoumá,  
tím lépe 

Vlastní průzkum loka-
lit v rámci projektu provádí 
nevládní nezisková organizace 
Daphne ČR – Institut aplikované 
ekologie. Posláním organizace 
je přispívat ke zlepšování stavu 
krajiny prostřednictvím apliko-
vaně-ekologického výzkumu, 
podpory šetrného hospodaření 
a osvěty klíčových skupin s vli-
vem na krajinu. 

„Čím delší časový úsek na průzkum 
máme, tím je to lepší. Když pominu 
specifické případy, jako jsou zimoviště 
netopýrů, kam se v létě vůbec nemusí 
chodit, měla by to být minimálně jedna ve-
getační sezóna,“ vysvětluje Kristián 
Habrda. 

Na klasické lokality je 
třeba docházet od předjaří až 

OCHRANA PříRODy PO EvROPSKU
Kritéria pro výběr jednotlivých území pro zařazení Natura 2000 
jsou přesně stanovena. Aby byl výběr co nejefektivnější, proběhlo 
ve všech členských státech mapování přírodních biotopů. Povin-
ností členských států Evropské unie je, aby na svém území vybraly 
nejhodnotnější lokality, na nichž se vyskytují významné živočišné 
a rostlinné druhy a přírodní stanoviště. Lokality by měly být 
dostatečně velké na to, aby na nich bylo možné zachovat příznivý 
stav toho kterého předmětu ochrany v kontextu jeho rozšířenosti 
v celém státě. Povinností každé členské země také je, aby zajistila 
odpovídající ochranu i celoevropsky hodnotným druhům, i když 
jsou v daném státě hojně rozšířené, a nemají v něm proto zajiš-
těnou legislativní ochranu (u nás jsou to například čolek velký 
nebo datel černý). Postup je odlišný pro ptačí oblasti a evropsky 
významné lokality. Ptačí oblasti jsou vybírány členským státem 
a poté přímo nahlašovány Evropské komisi. Nemají přesná 
pravidla, podle kterých jsou vybírány, ale musejí svojí rozlohou 
zajistit dostatečnou ochranu vybraných druhů ptáků. Evropsky 
významné lokality stát vybere a poté předloží Evropské komisi 
takzvaný národní seznam území. Evropská komise vybírá z tohoto 
seznamu „lokality významné pro Evropské společenství“ a po-
případě navrhuje do seznamu další, státem neuvedené lokality. 
Lokality, které byly schváleny Evropskou komisí, musí stát do šesti 
let vyhlásit jako evropsky významné lokality. Evropsky významné 
lokality na našem území byly shrnuty do takzvaného národního 
seznamu, schváleného vládou. 

Projekt v číslech (1. fáze)

Celkové náklady:  4 237 025 Kč
Celkové uznatelné náklady:  4 237 025 Kč
Celková výše podpory:  3 601 471 Kč

O zelených inovacích
Investovat do chytrých zelených 
inovací se vyplatí. Alespoň to 
tvrdí studie, kterou vydala Me-
zinárodní energetická agentura 
(IEA). Díky těmto investicím je 
totiž možné ušetřit na účtech 
za spotřebu fosilních paliv 
téměř třikrát více, než budou 
samy stát. Zpráva IEA například 
připomněla, že cena solárních 
elektráren v některých zemích 
klesla během tří let o 75 procent. 
Rovněž upozornila na to, že 
investice do zelených technologií 
se budou muset zdvojnásobit, 
pokud chtějí státy dosáhnout 
klimatických cílů.   

ČGS zpřístupnila archivy
Sbírky a hmotná dokumentace 
uložená ve skladech a depozi-
tářích České geologické služby 
jsou po dohodě s odbornými 
pracovníky zpřístupněny ke stu-
diu v externích skladech. Kromě 
toho nabízí Česká geologická 
služba veřejnosti volně přístup-
nou geologickou expozici v pří-
zemí hlavní budovy na Klárově 
v Praze. Informace o geologic-
kém materiálu uchovávaném 
ve sbírkách i skladech hmotné 
dokumentace České geolo-
gické služby jsou také on-line 
dostupné formou databázových 
aplikací a virtuálního muzea 
na stránce s přehledem aplikací.

na Kolmu je přírodní 
památka

Novou 
přírodní 
památku 
Na Kolmu, 
která před-

stavuje ukázku vodního ekosys-
tému, vyhlásila na Tachovsku 
správa chráněné krajinné ob-
lasti Český les. „Památka o roz-
loze 14,2 hektaru leží necelé 
čtyři kilometry od obce Lesná 
a má chránit zejména sousta-
vu malých vodních nádrží, kde 
se rozmnožují vzácné druhy 
obojživelníků a bobr evropský,“ 
uvedla Jana Juráková ze Správy 
chráněné krajinné oblasti Čes-
ký les. Soustava osmi nádrží 
vznikla na začátku 20. století 
pro chov pstruha potočního. 
Novou přírodní památkou pro-
chází naučná stezka Vodní svět, 
otevřená v roce 2010. Hlavní 
atrakcí téměř dvoukilometrové 
stezky je dřevěná bobří pozo-
rovatelna na břehu jednoho 
z rybníků, s průhledem přímo 
na bobří hrad. 

ECHO
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„Geodetické práce jsou 
jistě důležitou součástí 
procesu vyhlašování zvláště 
chráněných území, ale mají 
čistě technický charakter,“ 
říká Jana Fuchsová ze 
společnosti, která prováděla 
geodetická zaměřování 
lokalit v rámci projektu 
Implementace soustavy 
natura 2000 v Libereckém 
kraji.

Jak se zaměřování evropsky 
významných lokalit provádí?

Zadavatel – v tomto případě 
Krajský úřad Libereckého kraje – je 
povinen projednat vedení hranice 
evropsky významné lokality (EVL) 
s vlastníky jednotlivých parcel. 

Na základě tohoto projednání vy-
tvoříme finální verzi vedení hranice 
všech EVL tak, aby bylo možné 
zapsat zájmy ochrany přírody 
v katastru nemovitostí a zajistit tím 
ochranu EVL. U všech EVL se zho-
tovuje celý polygon, proto i hranice 
vedená po stávající hranici parcel 
je identifikována souřadnicemi. Zá-
roveň v případě potřeby proběhne 
vytýčení hranic v terénu.

Co je k vlastnímu zaměřování 
potřeba?

Přesné vymezení lokalit, kde 
je prostřednictvím zadavatele za-
jištěna součinnost se zpracovateli 
průzkumů a autory plánů péče 
tak, aby vždy bylo zajištěno, že 
cenné partie území, nebo dokon-
ce plochy s výskytem předmětu 
ochrany budou zahrnuty do EVL. 

Stane se, že i přes důkladnou 
přípravu narazíte na něco, co 
zaměřování zkomplikuje?

Pokud je projekt řádně pro-
jednán s vlastníky nemovitostí, 
nemělo by při práci v terénu 
docházet ke komplikacím. 
Vlastní vytyčovaní hranic jsou 
standardní geodetické práce. 
V rámci tohoto projektu však 
dochází ke „zpestření“ tím, že se 
často jedná o zarostlé, opuště-
né či bažinaté lokality, kde se 
i rutinní měření stává „malým 
dobrodružstvím“.

Jakou máte zkušenost s nespo-
kojeností vlastníků pozemků? Je 
oprávněná a dalo by se jí zabránit?

Obecně lze říci, že dochází 
k jistému omezení vlastnických 
práv k nemovitostem. Tomuto kro-
ku by měly předcházet dostatečně 
vstřícná komunikace s dotčenými 
vlastníky a poskytnutí záruk 
na úhradu způsobené újmy, aby se 
předcházelo negativním postojům, 
případně sporům. Zároveň je 
důležité vědomí jistoty, že do jed-
notlivých lokalit je zahrnuta pouze 
plocha, která je nezbytně nutná.

Často jsou to zarostlé, opuštěné či bažinaté lokality
ROZHOvOR

napoprvé se však úspěch nedostavil, Brusel vrátil 
projekt zpátky s návrhem na přepracování a vylepšení –  
a liberecká natura se rozšířila o několik dalších 
lokalit. některé z nich byly rozšířeny územně, některé 
okruhem předmětu ochrany.

do pozdního podzimu a zjišťo-
vat, jak se lokalita vyvíjí, co na ní 
všechno roste a jací živočichové 
tam žijí. V tom spočívá velká 
náročnost průzkumu, jenž by měl 
popsat všechny druhy, které mají 
s danou lokalitou co do činění. 

Bylo to všechno nutné?
I nad tím se Kristián Habrda 

zamýšlí. „My už od začátku upozorňu-
jeme na to, že některá ta území jsou příliš 
velká, nebo mají příliš mnoho vlastníků 
na to, abychom dosáhli toho, že budou 
vyhlášena jako chráněná,“ říká. 

U některých lokalit totiž ani 
není třeba, aby se staly zvláš-
tě chráněnými územími, což 
představuje poměrně přísný 
ochranářský režim. Pro ně by 
byla vhodnější mírnější ochrana. 
Možná se proto dočkáme novely 
zákona, jež by u některých loka-
lit ustavovala základní ochranu 
ze zákona. Znamenalo by to, 
že by se žádná území nemusela 
vyhlašovat jako chráněná, zákon 
by pro jejich území určoval 
pouze nějaké základní podmín-
ky chování. Podobně je tomu 
tak u ptačích oblastí, které jsou 
územně vymezeny a lidé v nich 
musejí dodržovat určitá pravidla 
chování. Pokud bude tato novela 
zákona přijata, bude zahrnovat 
větší či menší část evropsky 
významných lokalit, které jsou 
součástí soustavy Natura 2000, 
a těm tak bude přisouzena 
ochrana ze zákona. 

„My jsme do toho projektu vstupova-
li s tím, že všechny vybrané lokality bude 
nutné vyhlásit, a proto se u nich dělaly 
návrhy plánů péče a podrobná geodetic-
ká specifikace. Teď pro zhruba polovinu 
z nich bude stačit ochrana ze zákona. Je 
tedy dobré, že pro ně budeme mít plány 
péče, kterou potřebují, ale možná to celé 
nemuselo být tak podrobné a tak drahé,“ 
vysvětluje Habrda. 

Problém vidí i v další věci. 
„Stanovovat území na ochranu pro 

některé druhy je nesmysl,“ krčí rameny 
a jako jeden příklad za všechny 
uvádí již zmiňované netopýry. 

„Máme pro ně zámky v Doksech 
a Lemberku. Oni tam mohou být spoustu 
let, pak se jim něco znelíbí, a odstěhují se. 
To je prostě přírodní proces, a ne něčí vina. 
Příroda je živý organismus a co v ní jeden 
rok platí, může být příští rok jinak,“ ob-
jasňuje, proč si myslí, že není nut-
né ve všech případech vyhlašovat 
chráněná území. Ochrana přírody 
u nás podle něho funguje dobře, 
jen občas by mohla mít volnější 
a ke kompromisům otevřenější 
pravidla.

Nejen kuňka bude ráda
I přes své nedokonalosti před-

stavuje projekt velký kus práce, 
který se pro ochranu přírody udě-
lal. Dosáhl toho, že pro samotné 
předměty její ochrany, od modrás-
ků po žáby, bude více bezpečného 
prostoru k životu. Zmapování 
lokalit odhalilo jejich skutečný 
stav. A ten, jak na Liberecku díky 
mapování zjistili, často není vůbec 
ideální. Například tři ze čtyř Ci-
helenských rybníků u České Lípy 
mají protržené hráze nebo jsou 
vážně poškozené. I ony jsou „na-
turovou“ lokalitou pro ochranu 
kuňky obecné, kterou svým „u“ 
nezapomenutelně proslavil Ladi-
slav Smoljak coby Radim v české 
klasice Na samotě u lesa. 

„Vznikl projekt na opravu rybníků. 
Pokud se podaří sehnat finanční pro-
středky, rybníky se opraví, a to je opravdu 
hezký kus práce,“ říká Kristián 
Habrda. Potěší to nejen kuňku, 
ale také rybáře a všechny, kteří se 
do rybníků budou chodit koupat.

NATURA 2000
K evropsky významným lokalitám v Libereckém kraji, které 
 leží mimo chráněná území a jsou nově začleněny do soustavy 
Natura 2000, patří Cihelenské rybníky, Červený rybník, mokřad 
v nivě Šporky u České Lípy, Základní umělecká škola v Českém 
Dubu, zámek v Doksech, Dolní Ploučnice, Horní Ploučnice, 
Kozlov-Tábor, zámek v Liberku, Luční potok, Mantické rybníky, 
Poselský a Mariánský rybník, Rokytka, Ronov-Vlhošť (pouze část 
mimo CHKO), Skalice u České Lípy, Smědá, Stružnické rybníky, 
Svitavka, Údolí Jizery a Kamenice, Vápenice-Basa, Zahrádky  
a kostel ve vesničce Zdislava.

netradičního průvodce 
Čechami a Moravou vydal 
v červenci Státní fond 
životního prostředí ČR. 
Cestovní kniha  
o místech, kde se uskutečnily 
projekty podpořené  
z Operačního programu 
Životní prostředí, provádí 
všemi kraji vyjma Hlavního 
města Prahy.

S pomocí cestovní knihy pod 
názvem Půjdem tudy lze navštívit 
místa Čech a Moravy, která, ač 
jsou od sebe vzdálena i stovky 
kilometrů, mají vždy jedno spo-
lečné. V jejich blízkosti či přímo 
na nich lze nalézt vizitku vztahu 
vlastníka nebo správce místa a lo-
kality k životnímu prostředí.

Kulisou k projektům
Zámky, hrady, architektonické 

skvosty, města, vesničky, rybní-
ky, řeky, lesy, louky, podzemní 
prostory, vyhaslé sopky, skalní 
města i technické zajímavosti 
a další místa, kam jsou cestovate-
lé po České republice zváni, jsou 
nádhernou kulisou projektům, 
které se žadatelům v Operačním 
programu Životní prostředí –  
státním institucím, obcím, spol-
kům i soukromým osobám –  
již podařilo realizovat. Byly to 
projekty na revitalizaci stojatých 
i tekoucích vod, na oživení či 
obnovu parků, sadů, stromořadí, 

projekty souvisejí s prevencí jak 
povodní, tak skalního řícení, 
na instalaci technického zařízení 
nezatěžujícího životní prostředí, 
ale i na sanaci skládek a dalších 
v minulosti kontaminovaných 
míst nebo na výstavbu čistíren 
odpadních vod včetně čistíren 
kořenových. Předměty projek-
tů jsou již plně funkční a svou 
úlohu v krajině, městech a vsích 
plní. Projekty rozpracované, 
ačkoli jsou rovněž v atraktivních 
místech republiky, v příručce 
obsaženy nejsou.

Ze sedla kol
Cíle cest jsou vybrány tak, aby 

byly přitažlivé pro cestovatele 
jak dospělé, tak dětského věku. 
Nabízené kouty republiky jsou 
historicky, kulturně, ale i přírodně 
zajímavé, mnohé mají pohnuté dě-
jiny, některé do dnešních dnů sotva 
přečkaly, řada z nich znovu dostala 
šanci na bytí. Některá z míst jsou 
součástmi lokalit či území s něja-
kým stupněm ochrany, jiné cíle 
nebo jejich části překvapí tím, že 
jsou zapsány v Seznamu světového 
dědictví UNESCO.

A všechna místa v cestovním 
průvodci se potýkala s důsledky 
letitého zanedbávání ochrany 
přírody, dnes jsou na tom díky re-
alizátorům konkrétních projektů 
mnohem lépe.

Prostřednictvím bedekru 
dostává cestovatel Českou repub-
likou příležitost posoudit, jak 
bylo dosavadní, pouze pětileté 
působení Operačního programu 
Životní prostředí účinné a nako-
lik byly naplněny cíle operačního 
programu – ochrana a zlepšování 
kvality životního prostředí jako 
základního principu trvale udrži-
telného rozvoje. 

Cestovní příručka je členě-
na podle republikových krajů, 
řazených dle abecedy, ke každé-
mu z nich jsou v úvodu stručné 
informace o čerpání peněz 
z operačního programu v jednot-
livých prioritních osách progra-
mu. V každém kraji jsou vybrány 
tři atraktivní cíle, u některých 
je navíc pozvánka k návštěvě 
dalších koutů v blízkém okolí, 
kde se rovněž uskutečnil projekt 
podpořený z OPŽP.

Průvodce je určen všem, jak 
vlastníkům vozidel, tak cyk-
listům, pěším či cestovatelům 

vlakem nebo autobusem. Pro 
turisty a cyklisty jsou uváděny 
možnosti, které nabízejí turistické 
trasy a sítě cyklostezek.

Týmová práce
Popis míst, jejich zajímavostí 

a historie, a podrobnější vysvět-
lení některých věcných, technic-
kých či historických souvislostí 
se opírají o informace v dostupné 
literatuře, v případě dvou tří lo-
kalit i o hesla v Ottově naučném 
slovníku. Vítaným a většinovým 
zdrojem informací byly webové 
stránky měst a obcí, ale i správ 
národních parků, ochranářských 
spolků či organizací zabývajících 
se ekologickou a environmentální 
výukou. 

Údaje o projektech vycháze-
ly z podkladů Státního fondu 
životního prostředí ČR a z cílů 
projektů uváděných v žádostech. 
V textu je popsán stav dotčeného 
předmětu projektu před a po re-
alizaci. Příručka však nezatěžuje 
čtenáře či cestovatele výčty 
finančních dat.

Cestovní průvodce je týmo-
vým dílem Odboru komunikace 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR a jeho externích spolu-
pracovníků. Prvotní nápad však 

vznikl již před dvěma lety, avšak 
z organizačních a technických 
důvodů byla realizace bedekru 
přesunuta až na tento rok. Během 
dvou let zároveň přibylo uzavře-
ných projektů, cestovní příručka 
tak může být nyní rozsáhlejší.

malé bilancování
Shodou okolností cestovní 

příručka vychází pět let od za-
hájení Operačního programu 
Životní prostředí. Je tedy dárkem 
k malému jubileu nejen SFŽP ČR 
a Ministerstva životního prostře-
dí, ale i všech úspěšných žadatelů 
a realizátorů projektů, kteří cestu 
k nápravě škod způsobených 
v minulosti podstoupili. Příručka 
je zároveň zrcadlem přístupu 
České republiky k životnímu pro-
středí a také k závazkům, které 
má k Evropské unii od vstupu 
do ní, od 1. května 2004. A právě 
prostředky Evropské unie ve výši 
5 miliard eur umožnily od roku 
2007 působení Operačního 
programu Životní prostředí, 
jehož prostřednictvím mohou 
žadatelé uskutečňovat své záměry 
v souladu s ochranou životního 
prostředí a tím zvelebit místa, 
na něž zve cestovní příručka 
širokou veřejnost.

Cestovní příručka státního fondu  
provádí zemí i bilancuje
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1 kraj JIHOČESKÝ

Nejstarší dochovaný kamenný most v Česku musíte hledat 
na jihu republiky. Klene se přes Otavu v neméně zachovaném 
starobylém městě. V Písku.

První stálé veřejné osvětlení
Oblast byla osídlena již v době kamenné, o zlatonosný písek 

Otavy projevili zájem Keltové. Rýžovnická středověká osada na pra-
vém břehu řeky stála určitě na konci 12. století. Písek je v roce 1243 
zmíněn v listině krále Václava I. Ten nechal na skalnatém svahu 
u Písku stavět hrad. Václavův syn Přemysl Otakar II. kolem roku 
1254 založil hrazené město s královskou mincovnou. Někdy tehdy 
začal vznikat i kamenný most. Posledním panovníkem, který v Pís-
ku pobýval, byl Karel IV. Vývoj a postavení města se poté změnily. 
Písek se postavil po bok husitů a byl husitský až do konce revolty. 
Následný rozkvět města umožnil Píseckým v roce 1509 koupit hrad 
a královské panství. V roce 1532 město z velké části vyhořelo, ani 
za třicetileté války se mu nevedlo dobře. Výraznou proměnu městu 
přinesl průmyslový rozvoj na konci 19. století. V roce 1887 v něm 
jako v třetím v Čechách zavedl vynálezce Křižík elektrické osvětlení 
obloukovými lampami, město však bylo prvním, které mělo veřejné 
osvětlení stálé. Písek osvobodili Američané 6. května 1945 a obyva-
telstvo si po krutém období nacistické okupace oddechlo. V srpnu 
roku 2002 město málem přišlo o kamenný most, velmi jej poškodi-
la povodeň, stejně jako celé město.

Když jsem já šel tou Putimskou branou…
Není v Čechách obvyklé, aby město velikosti Písku mělo tolik 

středních škol. Jejich počet včetně soukromé vysoké školy či fil-
mové akademie překračuje v městě desítku. O Písku se proto říká, 
že má univerzitní charakter. Asi nejstudentštější psanou a později 
zfilmovanou podobu městu vtiskl prozaik Fráňa Šrámek, jehož 
román Stříbrný vítr se v Písku odehrává. Pro Písek jsou významné 
rovněž památky. Historické jádro města je městskou památkovou 
zónou. Vedle kamenného mostu je pověstnou Putimská brána, 
která si našla cestu do lidové, přesněji studentské písně. V Písku 
stojí několik sakrálních objektů – kostelů a kaplí. Písečtí opatrují 
Sladovnu z druhé poloviny 19. století, jejíž část slouží pokračová-
ní expozic Prácheňského muzea. Součástí muzea je i hrad. U řeky 
dosud stojí a stále funguje Městská elektrárna z časů Františka 
Křižíka. Židovskou kulturu a komunitu dokládá zachovaný židov-
ský hřbitov založený roku 1876. Výstavní je rovněž park Palac-
kého sady a dokladem starosti Písku o životní prostředí je vztah 
k Píseckým horám.

Rybníky Na Americe
Správně se zalesněnému hřebenu táhnoucímu se od Písku 

jihovýchodním směrem k Temelínu říká Mehelnická vrchovina, ale 
běžně je označován jako Písecké hory. Většina území vrchoviny 
také k Písku územně náleží. Písecké hory jsou dokladem starších prvo-
horních geologických jevů, není divu, že jejich část je součástí přírodní-
ho parku. Nejvyšším vrcholem je Velký Mehelník (632 m n. m.).  
Na počátku Píseckých hor, na východním okraji města, je lokalita 
zvaná Amerika či Na Americe. Na ní jsou vodní plochy soustavy 
retenčních nádrží. Ke komplexní obnově soustavy město Písek 

přistoupilo s pomocí podpory z OPŽP. Především bylo nutné 
zpomalit nežádoucí rychlý odtok povrchové vody z krajiny a zvýšit 
akumulaci vody v obnovených rybnících, zejména ve dvou střed-
ních – Baště a Tichávku. Opatření přispělo ke zvýšení krajinné 
a druhové biodiverzity území, projevilo se to nárůstem osídlení 
lokality obojživelníky, plazy a ptáky, ale i rozšířením vodních rostlin. 

Prevence povodní
Nebyl to však jediný počin ve prospěch krajinných prvků 

na Písecku. Jen 2,5 km jižněji nechalo město Písek s pomocí Ope-
račního programu Životní prostředí široce revitalizovat soustavu 
Klášterských rybníků na Mehelnickém potoce. Čtyři rybníky byly 
opět ve prospěch zvýšeného zadržování vody a nežádoucího 
rychlého průtoku upraveny, pátý, pod názvem Sádka, byl pone-
chán v původním stavu, protože je spíše mokřadem, stanovištěm 
vodních živočichů a rostlin na toto prostředí vázaných. 

Obdobně si počínali v nedalekých Cehnicích (13 km jihozá-
padně od Písku) na Strakonicku. S pomocí podpory z OPŽP 
se obec postarala o opravu poldru v zatopené ploše 8,1 ha 
a s obsahem retenčního prostoru téměř 90 tisíc metrů krych-
lových. Poldr je na místě původního rybníka necelý 1 kilometr 
jihozápadně od obce Cehnice. Nová hráz nyní brání rozvodnění 
Cehnického potoka.

Písek: 
49°18‘25.109“N, 14°9‘4.944“E

Písecko

Cehnice: 
49°12‘56.981“N, 14°1‘46.453“E

Strakonicko,  
Jihočeský kraj

Písek:
www.mesto-pisek.cz

Písecké hory: 
www.piseckehory.ic.cz

Cehnice:
www.cehnice.cz

Stříbrný vítr

Román o vzpírání se 
tyranskému otci, prvních 
milostných dobrodruž-
stvích, příběh mládí 
a dospívání Jeníka Ratki-
na v Písku a u řeky Otavy 
je v mnohém autobio-
grafický. Fráňa Šrámek 
se narodil v Sobotce 
19. 1. 1877 a roku 1885 
se s rodiči přestěhoval 
do Písku. Město si oblí-
bil, velká část jeho děl, 
románů i divadelních her 
našla v Písku svou kulisu. 
Bydlel nedaleko Putimské 
brány. Nematuroval však 
v Písku, ale v Roudnici 
nad Labem. Angažoval 
se v anarchistickém hnutí, 
za své postoje byl dvakrát 
vězněn. V roce 1905 do-
končil studia práv a začal 
se věnovat literatuře. Oku-
paci Československa nesl 
těžce, na protest proti fa-
šismu nevycházel z domu. 
Roku 1946 byl jmenován 
národním umělcem. Zfil-
mování svého nejznámější-
ho díla se nedožil. Zemřel 
1. 7. 1952 v Praze, dva 
roky před vznikem filmu 
Stříbrný vítr.

Více najdete na:

Zlatonosný Písek
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Osada Jizerka je součástí Kořenova. S ním, přesněji s jeho částí Horní 
Polubný, je silnicí propojena (7 km), avšak v zimních měsících bývá 
často od světa odříznuta sněhovými závějemi. Do Jizerky lze cestovat 
přes Jablonec nad Nisou (24) a Desnou (10 km).

Drahokamy a sklo
Nejvýše položená obec (862 m n. m.) Jizerských hor leží 

na Malé jizerské louce mezi Vlašským a Středním jizerským 
hřebenem. Osadou protéká potok, podle kterého je osada 
pojmenována. Osada jako odlehlé obydlí čihařů a ptáčníků 
je poprvé zaznamenána v roce 1539 ve spisku o sporu české-
ho a německého panství. Odprodejem osadu i okolí získalo 
frýdlantské panství v roce 1591. Obec byla tehdy cílem ital-
ských prospektorů hledajících v okolí drahokamy – rubíny, 
safíry, spinely, topasy i ilmenit, místními nazývaný izerín. Tuto 
éru dodnes připomíná potok pojmenovaný Safírový, který 
se v osadě vlévá do říčky Jizerky. V roce 1815 osada málem 
změnila název, měla se po synu majitele panství Clam-Gallase 
jmenovat Vilémova výšina. Roku 1828 založil Franz Anton 
Riedel v osadě první sklářskou huť pro výrobu dutého skla 

a skleněných tyčí. Druhá 
sklářská huť byla v Jizerce 
v letech 1866 až 1911. Přes 
vysídlení Němců z oblasti 
obce Jizerka vysoko v horách 
nezanikla, dokonce měla 
v 50. letech 20. století vlastní 
samosprávu.

Rezervace tmy
V osadě stojí Hnojový 

dům, sídlo německého cesto-
vatele a dobrodruha Gustava 
Ginzela. Bývalá brusírna skla 
byla pod názvem Pyramida 
přestavěna v první restauraci 
v osadě. V bývalé škole je 
umístěno Muzeum Jizerských 
hor. Pro obdivovatele vesmír-
ných představení je Jizerka 
jedním z nejvhodnějších míst 
v republice. V údolí potoka 
v Jizerce a v údolí jeho hranič-
ního česko-polského úseku se 
nachází takzvaná „rezervace 
tmy“, umožňující pozorování 
noční oblohy, aniž by bylo 
narušeno umělým světlem. 
V Jizerce proto dosud není 
veřejné osvětlení, a tak chráně-
ná oblast tmavé oblohy, spolu 
s okolím bývalé polské sklářské 
osady a dnešního turistického 
střediska Orle, zaujímá téměř 

75 kilometrů čtverečních. Ji-
zerka je zároveň východiskem 
k putování po dvou blízkých 
významných přírodních 
lokalitách.

Naučná stezka Rašeliniště 
Jizerky a Bukovec

Výrazný čedičový vrchol 
nad osadou Jizerka se na-
zývá Bukovec. Na stráních 
vrchu porostlém buky se 
vyskytují chráněné druhy 
rostlin. A nedaleko, severo-
západně od osady, se na-
chází jedno z mála rašelinišť 
v Jizerských horách. Obě 
tyto přírodní zajímavosti 
spojuje 6 km dlouhá naučná 
stezka, která mapuje pozo-
ruhodné výtvory přírody. 
V Jizerských horách unikátní 
území je kombinací raše-
linných a podmáčených 
smrčin, klečových porostů, 
přechodových rašelinišť, 
otevřených vrchovišť a luč-
ních ekosystémů. Naučná 
stezka vede od začátku 
silnice z Horního Polubného 
přírodní rezervací Bukovec 
kolem starého čedičového lomu a přes vrchol Bukovce.  
Končí na okraji národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizer-
ky. Jedna ze zastávek na naučné stezce zve na Malou Jizer-
skou louku – do středu národní přírodní rezervace Rašeli-
niště Jizerky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1987  
na rozloze 105 ha.

Tato naučná stezka je v Jizerských horách nejstarší a zá-
roveň nejnavštěvovanější, proto Jizersko-ještědský horský 
spolek využil příležitosti získat dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí a připravil projekt na rekonstrukci stez-
ky – z hlediska bezpečnosti turistů i zvýšení informovanosti 
o lokalitě. Dnes ve spojení se Střediskem ekologické výchovy 
v Jizerce slouží jako terénní výuková trasa školám v přírodě, 
studentům i učitelům, ale i laické veřejnosti. 

V horách i alejích
Osada je řazena mezi střediska zimní a letní turistky. Pro 

zdatné je Jizerka dostupná po cyklostezce a po turistických 
cestách různé náročnosti. Než se vydáte do Jizerky a na nauč-
nou stezku, cestou z Prahy na Jablonecko se zastavte v Rych-
nově u Jablonce nad Nisou (6 km před Jabloncem). Obec zde 
již obnovila dvě aleje. Pelíkovická alej v Husově ulici i Košovská 
alej zasahující jak do zástavby města, tak mimo ni, jsou regis-
trovanými významnými krajinnými prvky. V obou stromořadích 
bylo nutné nejen nahradit malou část původních stromů, ale 
především perspektivní dřeviny ošetřit. Projekt revitalizace 
alejí byl spolufinancován z OPŽP.

Jizerka: 
50°49‘21.572“N, 15°20‘31.949“E 

Rychnov u Jablonce  
nad Nisou: 

50°40‘57.218“N, 15°8‘56.887“E

Jablonecko, Liberecký kraj

Horská sklářská osada

Čihaři a ptáčníci

Pod staročeskými názvy 
čihaři a ptáčníci hledejme 
profesionály z řad mys-
livců a sokolníků. Měli 
za úkol odchyt a prodej 
ptactva. Tato činnost 
byla ceněna jako záliba i 
povolání. Vášeň pro čižbu 
přinesla dokonce přízvisko 
významnému panovníkovi 
10. století – východofran-
skému králi Jindřichu I. 
Ptáčníkovi. Odchycení 
ptáci byli konzumováni, 
poskytovali zábavu jak 
šlechtě, tak měšťanům či 
obchodníkům, chováni byli 
pro zálibu i vědecké účely, 
zároveň byli nedílnou sou-
částí vybavení šachet, kde 
číhal skrytý nepřítel – plyn. 
Řemeslo v Čechách zaniklo 
za 2. světové války. 

Jizerka: 
jizerka.net

Naučná stezka: 
www.mavlast.cz

Rychnov u Jablonce n/N: 
www.rychnovjbc.cz

14 kraj LIBERECKÝ
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kraj PARDUBICKÝ

Tatenice má železniční stanici na hlavní trati mezi Lanškrounem, 
Moravskou Třebovou a Zábřehem. Ves s připojeným Krasíkovem 
leží v jihovýchodní části Pardubického kraje.

Neklidné pomezí
Když Vladyka ze Žipotína věnoval obec Tatenice nově zříze-

nému klášteru Hradisko u Olomouce, psal se rok 1065. Ale prý 
již kolem roku 1000 osídlili tehdy ještě zalesněnou oblast horníci 
z Dolních Frank čili Bavorska. Součástí obce na pomezí Čech 
a Moravy byla od počátku strážní tvrz. Ve 13. století Tatenice 
přináležela k augustiniánskému klášteru Koruna Panny Marie, 
což vsi přineslo řadu výhod. Husitská tažení o dvě století později 
ji pustošila, nevýhodou se ukázala strategická poloha obce v údolí 
Moravské Sázavy. Za pánů z Boskovic v 16. století požívala obec 
náboženské svobody. Roku 1589 převzal panství Ladislav Velen 
ze Žerotína. Ten se za stavovského hnutí postavil po bok protivní-
ků císaře, prohraná bitva na Bílé hoře ho však zničila a následná 
třicetiletá válka přinesla vsi jen utrpení. V letech 1622 až 1848 
patřila Tatenice Lichtensteinům, k jejich zábřežskému panství byla 
připojena v roce 1628. V 18. století a na počátku 19. se vsí opět 
několikrát prohnala vojska. První vlak projel tatenickou zastávkou 
již 1. září 1845. I když naprostá převaha německých obyvatel 
neměla na vztahy v Tatenici mezi válkami přílišný vliv, konfiskaci 
majetku a odsunu v roce 1946 původní obyvatelé neunikli.

Pod hrozbou demolice
Barokní kostel sv. Jana 

Křtitele v Tatenici pochází 
z roku 1723. V kostele je ulo-
žena gotická madona z klášte-
ra Koruny. Zajímavostí je, že 
kostel je považován za seve-
romoravskou památku, čímž 
se potvrzuje dějinný vztah 
obce spíše k Moravě. Výstavní 
stavbou je také pozdně rene-
sanční lovecký zámeček. Stojí 
na místě strážní tvrze, kterou 
nechal v roce 1606 přestavět 
Ladislav Velen ze Žerotína. 
Původně byl zámek jednopa-
trový, čtyřkřídlý, po požáru 
v roce 1798 zůstala zachová-
na jen dvě křídla. Po odsunu 
Němců byl zámek proměněn 
ve sklady. Chátral a koncem 
60. let bylo naplánováno jeho 
zbourání. Jen vytrvalost jeho 
obránců zámek zachránila 
a v roce 1985 byl rozsáhle 
rekonstruován. Objekt byl 
upraven psaníčkovou sgrafito-
vou technikou. Nyní v zámku 
sídlí obecní úřad, jsou v něm 

obřadní síň, knihovna, restaurace a sál pro společenské akce. 
K zámečku náleží park, který směřuje až ke kostelu, přesněji 
ke hřbitovu kostela. Na konci prvního desetiletí 21. století byl 
park revitalizován s přispěním OPŽP. 

Starost o zámecké parky
Z Operačního programu Životní prostředí putovala dotace 

na nové založení trávníků v parku, odstranění nevyhovujících 
dřevin a na výsadbu nových stromů a keřů. Klidová centrální 
zóna Tatenice nyní důstojně doplňuje prostor mezi zámečkem 
a sakrální stavbou na sever od něj.

Tatenice není jediným žadatelem, který se v Pardubickém kraji 
po schválení podpory z OPŽP pustil do oživení zámeckého parku. 
Na cestě do Tatenice přes Poličku, Svitavy a Moravskou Třebovou 
stačí v Poličce odbočit k městečku Bystré. V roce 1590 tam na mís-
tě tvrze již stál renesanční zámek s trojkřídlou jednopatrovou věží. 
V zámku dnes sídlí Domov na zámku Bystré současně se základní 
školou speciální a speciálně pedagogickým centrem. Jejich zřizova-
tel, krajský úřad, zpracoval projekt na obnovu vegetačních prvků 
v zámeckém parku. Spolu s nutným odstraněním nevyhovující ze-
leně nechal zřizovatel obnovit parterový záhon na nádvoří zámku, 
oživit travnaté plochy a vysázet čerstvé dřeviny. 

Podhůřím na kole
Tatenice je obklopena spíše smíšenými lesy, rájem houba-

řů. Lesy kolem vrchu Cukrová bouda (3 km severovýchodně) 
prochází turistická cesta ze Zábřehu do Cotkytle. V Tatenici je 
křižovatka tras cyklostezek. Na severozápad lze dojet do Lan-
škrouna (8 km), na sever do Králíků (25 km) nebo druhou 
trasou do Cotkytle (8 km) a Štítů (12 km), na východ údolím 
Moravské Sázavy do Zábřehu (20 km) a na jih přes Rychnov 
na Moravě do Moravské Třebové (17 km). 

Bystré leží 3 km jižně pod zvláštní soustavou rybníků pod 
Baldským vrchem ve Východočeské tabuli a 12 km jihovýchodně 
od Poličky, rodného města skladatele Bohuslava Martinů. 

Tatenice: 
49°52‘3.363“N, 16°41‘53.473“E

Orlickoústecko

Bystré: 
49°37‘45.823“N, 16°21‘6.640“E

Svitavsko, Pardubický kraj

Mezi Čechami a Moravou

Samostatná Morava

Jako kulturní celek si au-
tonomie užívala Morava 
v dějinách vícekrát. Byla 
nejen součástí zaniklé Velké 
Moravy. V rámci zemí Koru-
ny české byla markrabstvím 
nebo mezi léty 1928 a 1948 
zemí Moravskoslezskou. 
Poprvé a naposledy se 
Morava od Čech odtrhla 
na počátku 17. století, 
nikoli však od Koruny české, 
nýbrž od krále a markrabí-
ho Rudolfa II., čili se od-
klonila politicky. Vstoupila 
do konfederace Moravy, 
Uher a Rakous. Za odtrh-
nutím Moravy stál Karel 
starší ze Žerotína, příbuzný 
vlastníka Tatenice. Avšak již 
v roce 1619 se Moravané 
přiklonili k českým stavům 
a v roce 1628 zabezpečilo 
Obnovené zřízení zemské 
Habsburkům dědičné 
právo na Moravu. Poslední 
zemsky orientovaná poli-
tická síla, která chtěla pro 
Moravu samostatnost, 
působila v ČR mezi léty 
1990 a1996.

Tatenice: 
www.tatenice.cz/obec.php

Bystré: 
www.bystre.cz

Více najdete na:
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Půjdem tudy...
Cestovní průvodce místy, kde byly realizovány projekty 
v oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny v rámci 
Operačního programu Životní prostředí.

Pů
jd

em
 tu

dy
...

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

tel.: 267 994 300, fax: 272 936 597

www.sfzp.cz, www.opzp.cz

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,

vzduch

a přírodu

Bedekr OPŽP - cestovní kniha_obálka.indd   2-3 2.8.2012   15:15:49
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Evropská komise v minulých týdnech 
potvrdila platnost nové metodiky pro vodo-
hospodářské projekty podporované z Ope-
račního programu Životní prostředí. Návrh 
nové metodiky byl Evropské komisi zaslán 
k vyjádření v lednu 2012. To je výsledek 
takřka půlročního intenzivního jednání, které 
se zástupci Evropské komise vedli zástupci 
Ministerstva životního prostředí. 

„Ministerstvo životního prostředí je blíže k efek-
tivnímu dočerpání evropských financí,“ říká první 
náměstek Jakub Kulíšek. 

Podle náměstka nastavuje nová metodika 
efektivnější pravidla pro čerpání z Operač-
ního programu Životní prostředí u projektů 
zaměřených na výstavbu a obnovu vodohos-
podářské infrastruktury. 

žadatelé měli problémy
Důvodem hledání shody na nové metodi-

ce byla dříve nastavená pravidla, kvůli nimž 
se v minulosti mnoho žadatelů potýkalo 
s neúspěchem a na podporu z Operačního 
programu Životní prostředí nedosáhlo. Čas-
tým problémem byla například skutečnost, 
že žadatel měl podle podmínek Evropské 
komise nevýhodně nastaveny smlouvy 
o pronájmu vodohospodářské infrastruktury, 
na jejíž obnovu žádal o podporu z Operační-
ho programu Životní prostředí. 

„Upravená metodika je zásadním dokumentem 
pro implementaci projektů v prioritní ose 1 Operační-
ho programu Životní prostředí, a proto nejednotnost 
výkladu podmínek přílohy číslo sedm Programového 
dokumentu Operačního programu Životní prostředí byla 
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,“ upřesňuje Jakub Kulíšek.

Cílem podpory z prioritní osy 1 Operač-
ního programu Životní prostředí je zlepšení 
stavu povrchových a podzemních vod, zlep-
šení jakosti a dodávek pitné vody a snižování 
rizika povodní. V praxi se osa týká například 
výstaveb nebo rekonstrukcí čistíren odpad-

ních vod, kanalizací a zavádění protipovod-
ňových opatření.

Příprava nové metodiky ze strany Minis-
terstva životního prostředí byla dle Jakuba 
Kulíška hlavní podmínkou pro úspěšné 
jednání s Evropskou komisí. „Poslední, stěžejní 
jednání se s generálním ředitelem Walterem Deffaaem 
uskutečnilo v dubnu 2012. Podařilo se nám vysvětlit po-
třeby nastavení 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 
prostředků z Operačního programu Životní prostředí. 
Komunikace s Evropskou komisí se zlepšuje, jelikož vnímá 
náš zájem napravit chyby z minulosti a zvýšit čerpání,“ 
myslí si Kulíšek. Zároveň upozorňuje na to, 
že Ministerstvo životního prostředí přichys-
talo v rámci Operačního programu Životní 
prostředí další výzvu zaměřenou na podporu 
zkvalitňování vodohospodářské infrastruktury 
v České republice, s alokací finančních pro-
středků ve výši přibližně tří miliard korun.

K problematice českých vodohospodář-
ských projektů se Jakub Kulíšek vyjadřuje 
podrobněji v následujícím rozhovoru.

Příloha č. 7

Po pěti letech se podařilo najít shodu 
na metodice pro vodohospodářské projekty. 
Znamená nalezení shody zabránění situaci, 
že by byly některé vodohospodářské projek-
ty dodatečně zpochybněny, a tudíž se ocitly 
bez podpory?

Nalezení konečné shody je velkým po-
sunem vpřed, neboť už nehrozí situace, že 
by byly zpětně, na základě odlišných výkla-
dů metodiky, některé projekty dodatečně 
zpochybněny, a tudíž, jak říkáte, se ocitly bez 
podpory. Jednání s Evropskou komisí jasně 
nastavilo limity pro dotační projekty směřující 
do oblasti vodohospodářské infrastruktury. 

Tato jednání probíhala s určitými přestávkami 
více než pět let, od samého začátku programo-
vacího období 2007–2013. 

Mohl byste přiblížit, co přesně stojí v příloze 
číslo sedm?

Příloha číslo sedm Programového doku-
mentu Operačního programu Životní prostře-
dí, zvaná také jako „dohoda o vodě“, stanovu-
je podmínky pro vodohospodářské projekty 
na základě obecně definovaných principů. 

Není to tedy dokument oplývající jasnými 
a jednoznačně vykladatelnými pravidly.

Ne, příloha číslo sedm skutečně jen stano-
vuje podmínky pro vodohospodářské projekty 
na základě obecně definovaných principů. 
A právě to umožňovalo alternativní pohledy 
na interpretaci této dohody. Důsledkem od-
chylné interpretace v minulosti, v souvislosti 
s oddělitelností a vyjímáním infrastruktury 
spolufinancované ze strukturálních fondů, 
vznikla skupina 44 projektů, které po konzul-
taci s Generálním ředitelstvím pro regionální 
politiku v červnu 2011 nenaplňovaly pod-
mínky pro financování vodohospodářských 
projektů. 

Mohl byste srovnat bývalý výklad metodiky 
s tím nově nastaveným? 

Na výsledek vyjednávání, který nakonec 
vedl ke kompromisu, lze nahlížet z několika 
úhlů pohledu. Z pohledu provozních společ-
ností, které jsou často v soukromých rukou 
a jež jsou obvykle zahraniční, tato změna není 
nijak přínosná, ba naopak: Zpřísňuje pravi-
dla, za kterých mohou na dotaci dosáhnout 
vlastníci infrastruktury – města a obce –, kteří 
infrastrukturu pronajali uvedeným společnos-
tem. Je to tedy jasný signál toho, že Evrop-

ská komise nehodlá podporovat projekty, 
u kterých dochází nepřímou formou k přelivu 
dotace do zisků provozních společností. 

K jakým dalším konkrétním změnám v přílo-
ze číslo sedm došlo? Přesněji v uplatňované 
metodice…

Je nezbytné zdůraznit, že nedošlo ke změ-
nám v příloze číslo sedm Programového 
dokumentu Operačního programu Životní 
prostředí, ale pouze v metodice, která slouží 
jako podrobných výklad jejích podmínek. 
Samotný proces předkládání žádostí o dotaci 
není změnou metodiky ovlivněn. Metodika 
pouze upřesňuje požadavky na žadatele pro-
jektů zaměřených na vodohospodářskou in-
frastrukturu, a to konkrétně v oblasti úpravy 
provozních smluv. Evropská komise prostřed-
nictvím přílohy číslo sedm Programového 
dokumentu Operačního programu Životní 
prostředí požaduje úpravu provozní smlouvy, 
kterou je spolufinancovaná infrastruktura 
provozována do souladu s takzvanou nejlepší 
mezinárodní praxí. K rozporu došlo v otázce 
rozsahu smluv, jež mají být takto upraveny. 
Příloha číslo sedm Programového dokumen-
tu Operačního programu Životní prostředí 
v této oblasti hovoří o smlouvách, na jejichž 
základě je spolufinancovaná infrastruktura 
provozována. 

V čem byl onen rozpor?
České orgány vnímaly některé části 

infrastruktury, například čistírny odpadních 
vod, jako samostatné celky, a jejich provoz 
byl proto považován za oddělitelný. Meto-
dika tedy obsahovala ustanovení definující 
oddělitelnost vodohospodářské infrastruk-
tury a případnou možnost jejího vyjmutí 
ze stávající provozní smlouvy tak, aby 

mohla být provozována samostatně. Tímto 
odděleným vnímáním pak byly upravová-
ny menší smluvní celky než v případě, kdy 
toto vnímání není možné. Evropská komise 
tento výklad odmítla z důvodu nežádoucí 
fragmentace provozních vztahů, a proto 
požadovala úpravu všech provozních celků 
v obci realizace projektu.

Nová metodika

To je tedy již minulostí. Jak bude fungovat 
nová metodika?

Metodika stanovuje jasnější pravidla a de-
finuje určitý budoucí standard, ke kterému 
by měl český vodohospodářský trh postupně 
dospívat. Můžeme pochopitelně diskutovat 
o tom, zda historicky zvolený a uplatňovaný 
mechanismus regulace cen vodného a stočné-
ho je vhodně nastaven, zda vychází ze správ-
né bazické hodnoty a jak celý mechanismus 
učinit přehlednější, ale nepochybně se jedná 
o krok správným směrem.

Máte za to, že nová metodika je pro Českou 
republiku výhodnější než stará? Že se, když 
pomineme přínos dotací k vyššímu zisku sou-
kromých společností, nedala vyjednat širší 
podpora pro vodohospodářské projekty?

Možná ano, ale je těžké hodnotit, zda 
v situaci, kdy Evropská komise drží v ruce 
všechny trumfy, pozastaví certifikaci celého 
programu a drží zdvižený varovný prst nad 
přístupem k vodárenství, šlo dosáhnout více. 
Ostatně obsažených změn není mnoho, jsou 
jimi zpřesněná definice souvisejících provozo-
vatelských smluv, zapracování novely zákona 
o veřejných zakázkách, zejména ohledně 
vhodných hodnoticích kritérií. Důležitější 
však je, že některé věci se nezměnily. 

Co máte na mysli?
Kdyby totiž Česká republika přistoupila 

na původní požadavek Evropské komise, 
upravit ještě více zmíněnou definici souvise-
jících provozovatelských smluv, vznikla by 
rázem nová skupina problematických projektů, 
rozsahem ještě výrazně větší, než byla skupina 
těch 44 projektů. Stojíte-li s nataženou dlaní 
a protistrana hlídá kohoutek, kterým může 
prostředky uvolnit, a čas do konce období 2013 
se již rapidně krátí, tak vám z této rovnice vyjde 
jednoduché řešení: Nemáte prostor na pokra-
čování taktických tanečků a musíte dosáhnout 
takového řešení, které vám situaci alespoň více 
nezhorší.

Jak osobně vnímáte jednání o nově nastavené 
interpretaci přílohy?

Kdybych to přirovnal k hokeji, bylo to jako 
nastoupit do druhé třetiny zápasu za stavu 0:44. 
Ve druhé třetině jsme dokázali tento nepříznivý 
stav zlepšit, když se podařilo najít řešení, jak 
problematickou situaci vyřešit, a naše skóre se 
mírně zlepšilo. V poslední třetině, díky tomu, 
že jsme si pravidla dohodli, bychom už žádné 
góly do vlastní brány dostat neměli a můžeme 
se pokusit nepříznivý stav zvrátit na naši stranu 
tak, že dotáhneme stovky projektů do úspěšné-
ho konce. Čili k proplacení.

vodohospodářská infrastruktura

Jak hodnotíte kvalitu naší vodohospodářské 
infrastruktury ve srovnání s ostatními zeměmi 
Evropské unie?

Chceme-li se srovnávat se zeměmi Evropské 
unie, nejsme na tom zatím tak dobře jako napří-
klad Německo, Rakousko, Holandsko, kde je na-
pojení obyvatel takřka stoprocentní, a se směrnicí 
Rady č. 91/271/EHS, o čištění odpadních vod, se 
tyto státy již vyrovnaly. Na pomyslném žebříčku 
států Evropské unie, co se týče dosažené úrovně 
vybavení vodohospodářskou infrastrukturou, se 
však můžeme řadit do evropského průměru. 

Jsme tedy průměrní. Bude to někdy lepší?
Situace se v tomto sektoru díky masivním 

investicím každým rokem zlepšuje. V rámci to-
hoto programového období má Česká republika 
možnost čerpat finanční prostředky do vodo-
hospodářského sektoru především v souvislosti 
s její povinností naplnění podmínek směrni-
ce Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských 
odpadních vod. 

Jak se ČR daří naplňovat podmínky zmíněné 
směrnice? A jakou roli v tom hraje Operační 
program Životní prostředí?

Naplnění podmínek této směrnice bez  
možnosti využití dotací z Operačního programu 
Životní prostředí by s největší pravděpodob-
ností vedlo k významnému zvýšení vodného  
a stočného, a proto k velkému zatížení veřejných 
rozpočtů. V důsledku se to v posledních letech 
týká řádově desítek miliard korun investovaných 
do vodohospodářské infrastruktury.

Jakub Kulíšek: Nalezení konečné shody je velkým posunem vpřed
„Kdybych to přirovnal k hokeji, bylo to jako nastoupit do druhé třetiny zápasu 
za stavu 0:44…,“ říká první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek 
v rozhovoru o hledání shody s Evropskou komisí na výkladu podmínek, za nichž 
lze v České republice podporovat vodohospodářské projekty z Operačního 
programu Životní prostředí. 

ROZHOVORROZHOVOR

„
Je nezbytné zdůraznit, že 

nedošlo ke změnám v příloze 
číslo sedm Programového 

dokumentu OPŽP, ale pouze 
v metodice, která slouží jako 

podrobných výklad jejích 
podmínek. Samotný proces 

předkládání žádostí o dotaci 
není změnou metodiky 

ovlivněn.

Upravená metodika k příloze č. 7 Programového dokumentu OPžP, 
pro vodohospodářské projekty
Na základě jednání a shody mezi Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí jako řídicím 
orgánem OPŽP byla na stránkách www.opzp.cz zveřejněna upravená metodika pro vodohospo-
dářské projekty podporované z Operačního programu Životní prostředí, která  je závazná pro 
žádosti předkládané ve XXXIX. výzvě na podoblast podpory 1.1.1. Je to nově schválená metodi-
ka, která upřesňuje výklad podmínek přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP. Metodika je 
zveřejněna v sekci Dokumenty ke stažení – Specifické předpisy pod názvem: Metodika pro žadatele 
rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP, verze 3.5. 



12

ČÍSLO 7 / ČERVENEC–SRPEN 2012

13

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Město Albrechtice má 
s čerpáním peněz z Operačního 
programu Životní prostředí boha-
té zkušenosti. S žádostmi uspělo 
hned sedmkrát, přičemž osmý 
projekt na revitalizaci rybníku 
Celňák mu ještě leží v zásobníku 
projektů. Obec získala dotaci 
na úspory energie v základní 
škole, na odpadové centrum, 
kompostárnu, zavedení separace 
odpadů, obnovu vegetačních 
prvků zámeckého parku v Linhar-
tovech, na snížení emisní zátěže 
z dopravy a v neposlední řadě 
také na dostavbu kanalizačního 
systému. „Myslím, že na město s počtem 
3 600 obyvatel je to úctyhodný výkon,“ 
pochvaluje si Volek.

Kanalizace v Albrechticích
Luděk Volek vzpomíná na 

první žádost o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí 
na modernizaci kanalizačního 
řadu. Předmětem projektu byla 
dostavba kanalizačního systému 
s napojením na stávající kanali-
zační systém zaústěný do čistírny 
odpadních vod. Město hodlalo 
snížit znečištění vod rozšířením 
stávajícího systému odkanalizová-
ní splaškových vod, čímž chtělo 
přispět k snížení znečištění vod 
povrchových.

Volek je rád, že Albrechtice se 
žádostí uspěly, ale dodává, že pro-
blémem byla procenta přidělené 
dotace z uznatelných nákladů. 
„Bylo to 62 procent, takže město muselo 
z vlastních prostředků dofinancovat  
15 milionů korun, což jsme řešili úvěrem,“ 
vysvětluje. 

A i když je podle něho sou-
časná kanalizační síť Albrechtic 
v dobrém stavu, a proto nepotře-
bují zatím žádné větší investice, 
přesto by město rádo kanalizační 
síť rozšířilo o další tři kilometry. 
„Máme hotový projekt včetně stavebního 
povolení, chybí nám už jen dokončit žádost, 

abychom mohli usilovat 
o dotaci,“ říká Volek, 
ale dodává, že 
záležitost není ještě 
zcela rozhodnuta. 
Pokud totiž budou 
i u této dostavby 
procenta dotace 
ve stejné výši jako 
v prvním případě, 
město bude muset 
zvážit, zda s ohle-
dem na finanční ná-
roky se do dostavby 
kanalizačního řádu 
vůbec pustí.

v městě Albrechtice
Vodohospodářskou infra-

strukturu v Albrechticích provo-
zuje městská firma Služby obce 
Město Albrechtice. Podle staros-
ty nejsou obce bez dotací schop-
ny samy budovat hospodářskou 

infrastrukturu. A to i přesto, 
jak si Volek myslí, že za kvalitu 
vodohospodářské infrastruktury 
se v České republice nemusíme 
stydět, protože dle jeho slov Čes-
ká republika patří spíše do horní 
tabulky zemí v Evropské unii, co 
se týče kvality vodohospodářské 
infrastruktury. 

Dotace jsou v Městě Al-
brechtice vůbec velmi frekvento-
vaným slovem. Vedle Operační-
ho programu Životní prostředí 
čerpají Albrechtice i z Regi-
onálního operačního progra-
mu a Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika. 
Volek přiznává, že za úspěchem 
města do značné míry stojí zcela 

správné rozhodnutí přenechávat 
zpracování žádostí specializo-
vaným firmám. Což platí i pro 
žádosti v Operačním programu 
Životní prostředí. „Administrace je 
příliš složitá a hlavně neúnosně zdlou-
havá, i když musím říci, že v ostatních 

programech to není o nic jednodušší,“ 
říká Volek. Podle něho to vede 
k tomu, že někteří jeho kolegové 
z okolních obcí poté, kdy získali 
zkušenost s dotační mašinerií, 
vzdali možnost čerpat z evrop-
ských fondů. „Raději už o další 
dotace nežádají,“ myslí si Volek, 
ale ostře se ohrazuje proti tomu, 
že by se stejnou cestou vydalo 
i Město Albrechtice. 

„Většina občanů hodnotí kladně 
každou získanou dotaci i přínos 
projektů, které z ní plynou. Fandí 
nám. A to je hlavním důvodem, proč 
jsme nevzdali boj se složitou adminis-
trativou. Naopak se snažíme využít 
všech nám dostupných posledních 
výzev v tomto programovém období,“ 
uzavírá Volek. 

Nevzdali jsme boj se složitou mašinerií
„Bez dotací nejsou obce 
schopny vybudovat 
hospodářskou 
infrastrukturu,“ odpovídá 
starosta Města albrechtice 
Luděk Volek na otázku, zda 
si myslí, že města a obce 
mohou snižovat znečištění 
povrchových vod z vlastního 
rozpočtu. Moravskoslezské 
město v jiné situaci není. 
Pokud nezíská dotaci 
v odpovídající výši 
na dokončení kanalizačního 
řádu, je docela možné, že se 
do jeho dokončení nepustí. 

Dostavba kanalizačního systému Města albrechtice
Příjemce: město Město Albrechtice
Místo realizace: Bruntál, Moravskoslezský kraj

Celkové náklady:  34 708 852 Kč
Celkové uznatelné náklady:  22 227 908 Kč
Celková výše podpory:  18 893 722 Kč 

Problém chatových osad v blízkosti  
vodních toků je pole neorané
Obec Čerčany patří mezi 
pilné žadatele z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Obec získala dotaci 
na obnovu veřejné zeleně, 
zateplení základní školy, 
třídění bioodpadu, ale 
i na dostavbu vodovodu 
a kanalizace.

Cílem projektu podpořeného 
z Operačního programu Životní 
prostředí bylo napojení 77 oby-
vatel na vodovodní síť a zajištění 
přístupu ke kvalitní pitné vodě. 
Bylo navíc připojeno 166 obyvatel 
na kanalizaci, což přispělo ke sní-
žení znečištění podzemní vody 
v evropsky významné lokalitě 
Dolní Sázava. V neposlední řadě 
projekt přispěl i k plnění požadav-
ků směrnice č. 91/271/EHS. 

 „Pro naši obec byla dotace přínosem, 
ale vzhledem k tomu, že jsme dostali jen 
asi 46 procent, tak musela obec poměrně 
hodně investovat ze svého rozpočtu,“ říká 
starostka Čerčan Dana Tomáš-
ková. Avšak nestěžuje si, naopak 
je přesvědčena, že pro Čerčany 
by byla únosná i možnost, že by 
o dotaci obec nežádala a nesla ná-
klady na celý projekt sama. „I přesto 
jsme samozřejmě rádi, že jsme úspěšnými 
žadateli z Operačního programu Životní 
prostředí,“ dodává Tomášková.

Dle jejích slov mají Čerčany 
v současnosti „odkanalizováno“ 
zhruba 80–90 procent obce. Obec 
nyní připravuje projekt intenzifi-
kace čistírny odpadních vod, která 
se však pravděpodobně obejde 
bez stavebních úprav, proto 
čistírnu čeká jen změna techno-
logie. „Provozní náklady na správu 
vodohospodářské infrastruktury v naší 
obci činí přibližně pět milionů korun ročně. 
Infrastrukturu si provozujeme sami, 
máme pouze smlouvu s organizací, která 
nám zajišťuje servisní činnost. Smlouva 
je zastaralá, a bude se letos na podzim 
aktualizovat,“ říká Tomášková.

Náhled na věc
„Osobně si myslím, že na spoustě míst 

je situace, co se týče vodohospodářské 
infrastruktury, již celkem solidně vyřešena, 
ale zůstává spousta míst, kde je situace 
absolutně nevyřešena. Navíc problém 
chatových osad v blízkosti vodních toků 
je pole neorané a na mnoha místech tečou 
splašky rovnou do vodního toku,“ myslí 
si o kvalitě vodohospodářské 
infrastruktury v českých městech 
a obcích Dana Tomášková.

Protože Čerčany získaly již 
několik dotací z Operačního 
programu Životní prostředí, 
Tomášková uvádí, že administrace 
projektů lze s pomocí adminis-
trátorů Státního fondu životního 
prostředí ČR zvládnout, i když 
u každé osy jsou dle starostky 
požadavky vždy trošku odlišné. 
I proto si pro přípravu každého 
nového projektu obec najímá 
specializovanou firmu.

K občas slyšitelným úvahám 
o tom, že dotace na obnovu vodo-

hospodářské infrastruktury by se 
vyplácet neměly, protože obnova 
kanalizací a čistíren je pouze nut-
nou obnovou a údržbou, která by 
měla být starostí měst a obcí, niko-
li evropských fondů, jež by podle 
některých měly sloužit k podpoře 
inovativních environmentálních 
řešení, Dana Tomášková odpoví-
dá: „Mince má vždy dvě strany. Pokud se 
někde něco zlepšuje nebo buduje nového, 
mělo by to být přínosem. To je otázka pro 
úředníky, kteří se jednotlivými žádostmi 

zabývají, aby posoudili, která akce bude 
mít přínos a která ne…“ 

ve dvou čerčanských 
lokalitách

Projekt Dostavba vodovodu 
a kanalizace Čerčany řešil budová-
ní kanalizace ve dvou lokalitách, 
mezi ulicemi Masarykova a Lesní 
a v Novém Městečku, přičemž v lo-
kalitě Nové Městečko byl současně 
budován i vodovod. Další část 
dostavby vodovodu byla realizo-
vána v ulici Palachova. V lokalitě 

Nové Městečko bylo připojeno 
50 objektů na stávající tlakovou 
kanalizaci výstavbou nových 958 m 
potrubí a souběžně na vodo-
vod výstavbou potrubí o stejné 
délce. Mezi ulicemi Masarykova 
a Lesní bylo napojeno 37 objektů 
výstavbou 1 020 metrů potrubí 
gravitační splaškové kanalizace. 
V ulici Palachova byly připojeny 
další čtyři objekty. Souhrnně bylo 
připojeno 87 objektů na kanalizaci 
a 54 objektů na vodovod.

PO 1 – ZLEPšOváNí vODOHOSPODářSKé  
INfRASTRUKTURy A SNIžOváNí RIZIKA POvODNí

Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových  
a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižová-
ní rizika povodní.

Většina občanů hodnotí kladně každou získanou 
dotaci i přínos projektů, které z ní plynou. Fandí 
nám. a to je hlavním důvodem, proč jsme nevzdali 
boj se složitou administrativou. naopak se snažíme 
využít všech nám dostupných posledních výzev  
v tomto programovém období.

Dostavba vodovodu a kanalizace Čerčany
Příjemce: obec Čerčany
Místo realizace: Benešov, Středočeský kraj

Celkové náklady:  9 803 217 Kč
Celkové uznatelné náklady:  3 606 987 Kč
Celková výše podpory:  3 065 939 Kč 

Osobně si myslím, že na spoustě míst je situace, co 
se týče vodohospodářské infrastruktury, již celkem 
solidně vyřešena, ale zůstává spousta míst, kde 
je situace absolutně nevyřešena. navíc problém 
chatových osad v blízkosti vodních toků je pole 
neorané.
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Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

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

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

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

Oblast podpory 
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

V  rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 systémy pro separaci a svoz převážně biologicky rozložitel-

ných komunálních odpadů (BRKO nad 50 % separovaného 
množství)1) a biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z ne-
zemědělské činnosti, 

 systémy pro separaci a svoz ostatních složek převážně ko-
munálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu od-
padu (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony a textil)2). 

 U  projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatel-
ná spolupráce žadatele s  obcí na  umístění nádob v  rámci 
„separačních hnízd“ systému nakládání s  komunálním od-
padem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci 
kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená, 

 výstavbu zařízení na úpravu separovaných složek převážně 
(z  více než 50 % kapacity zařízení) komunálního odpadu 
a odpadu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast, 
sklo a nápojové kartony)3) umožňující jeho kvalitnější zpra-
cování s  cílem zlepšení následného materiálového využití 
tohoto odpadu (např. granulace, drcení, praní atd.) nebo 
přímo projekty na výstavbu zařízení pro materiálové využití 
uvedených složek odpadů a výstupů z dotřiďovacích zaříze-
ní zpracovávajících tyto složky odpadu na výrobky s obsa-
hem upravených separovaných složek odpadů. Minimálně 
50 % roční kapacity zařízení na dotřídění odpadů i s nava-
zujícími technologiemi a  zařízení na úpravu separovaných 
složek musí být určeno pro zpracování odděleně sebraných 
komunálních odpadů, 

 výstavbu a  modernizaci (s  navýšením kapacity) dotřiďova-
cích linek pro dotřídění separovaných složek převážně (z více 
než 50 % kapacity zařízení) komunálního odpadu a odpadu 
podobného komunálnímu odpadu (papír, plast, sklo)4). Mi-
nimální úroveň dotřídění odpadů musí představovat 4 kva-
litativní skupiny výstupních surovin z papírového odpadu, 6 
kvalitativních skupin výstupních surovin z plastových odpadů 
včetně skupin tvořících barevně odlišené PET a 2 kvalitativní 
skupiny výstupních surovin z odpadového skla,

 bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování biood-
padů – projekty s minimálně 50 % vsázky BRKO , které za-
hrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu 
bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu 
a/nebo třídění, a které jsou provozovány v režimu § 14 (1) 

zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zá-
kon), 

 kompostárny, kde podíl zpracovávaných BRKO5) tvoří min. 
50 % vstupu do  zařízení, a  které zahrnují další systémové 
prvky svozu a  třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo 
doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění. Vzhle-
dem k  plánované úpravě legislativy nebudou v  rámci této 
výzvy dále podporovány zařízení typu komunitní kom-
postárny, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 
odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. 
(1), písm. b) zákona o odpadech. Žadatel prokáže udržitel-
nost celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost 
výstupů ze zřízení – kompostů. Komposty budou zařazeny 
podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vy-
hláška), jako výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou 
splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy 
zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a  substrátech 
a  o  agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 
o  hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená 
v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, třída 
I a  II). U projektů kompostáren předloží žadatel k  žádosti 
potvrzení budoucích odběratelů na  minimálně 50 % vyro-
beného kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované vy-
užití kompostu (využití na zemědělskou půdu, k zakládání 
a údržbě městské zeleně nebo k rekultivaci jiných území než 
skládek),

 výstavba nových sběrných dvorů. Do  hodnocení projektu 
budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost 
využít služby sběrného dvora a  kteří jsou zároveň z  obcí 
s dojezdovou vzdáleností do 15 km, 

 rekultivace starých skládek,
 odstranění nepovolených skládek ve  zvláště chráněných 

územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblas-
tech.

Omezení v rámci výzvy: 
Maximální výše podpory v  oblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč 
na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky 
obcí a kraje). 
Maximální výše poskytnuté podpory na výstavbu jednoho sběr-
ného dvora je 15 mil. Kč.  
Žadatel v  rámci žádosti o podporu projektu zařízení na dotří-
dění odpadů i s navazujícími technologiemi a zařízení na úpra-
vu separovaných složek předloží potvrzení o záměru dodávek 
budoucích dodavatelů odpadů z komunálních zdrojů žadateli, 
v  rozsahu pokrytí minimálně 50 % roční kapacity podporova-
ného zařízení.

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

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

XL. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány 

od 20. července do 20. září 2012.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (cel-
kové náklady projektu do 50 mil. eur včetně DPH).  
alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč, 
z toho na oblast podpory 4.1 ve výši 1 mld. Kč a na ob-
last podpory 4.2 ve výši 500 mil. Kč.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP 
č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních 
prostředků pro projekty z  OPŽP včetně spolufinancování  
ze SFŽP ČR a  státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní 
prostředí), případně její novelizaci. Žádost je možné elektro-
nicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL  
od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žá-
dost je třeba doručit na  příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR 
do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poš-
tou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

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

Oblast podpory 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

V  rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 inventarizace kontaminovaných a  potenciálně kontamino-

vaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji 
kontaminovaných míst k sanaci; 

 sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, 
kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo 
původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je 
vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu 
státem pro tyto účely zřízenou):
a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných 

staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového 
prostředí) a podzemních vod,

b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpa-
dů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování 
ekologických škod způsobených hornickou činností,

c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí 
a podzemní vody pomocí inovativních sanačních tech-
nologií, apod.,

d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných 
míst,

e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především 
projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a  to 
i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději mě-
síc před ukončením příjmu žádostí.

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

Omezení v rámci výzvy: 
Maximální možná výše podpory v oblasti podpory 4.2 na pro-
jekty sanací vážně kontaminovaných lokalit je 300 mil. Kč.
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PO 6, oblast podpory 6.4
Chtěli bychom žádat o do-
taci z oblasti podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu kra-
jiny – na vodní nádrž. Chtěla bych 
se zeptat na podmínky žádosti, 
co se týče vlastnictví pozemků. 
Část pozemků vlastní obec, 
která by byla žadatelem o dotaci, 
a část pozemků vlastní soukromé 
osoby. Je nutné při podání žádosti 
o dotaci pozemky vlastnit, nebo 
stačí mít se soukromými vlastníky 
podepsánu smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní? 

Ve výzvě plánované v PO 6 
(příjem žádostí zhruba v září či 
říjnu 2012) bude podle informací 
odboru ochrany přírody a odpa-
dů s velkou pravděpodobností 
omezen příjem žádostí v oblasti 
podpory 6.4, přijatelným příjem-
cem podpory budou pouze veřej-
noprávní subjekty. Toto omezení 
bude obdobné jako omezení 
XXVII. výzvy OPŽP, kde bylo 
uvedeno mimo jiné: „Přijatelní 
žadatelé v rámci oblasti podpory 6.4 – 
Opatření budování a obnova malých 
vodních nádrží – jsou pouze veřejno-
právní subjekty ve smyslu kategorizace 
dle přílohy 5 směrnice MŽP č. 3/2011. 
Žádosti předložené soukromými subjekty 
v rámci tohoto opatření nebudou akcep-
továny z důvodu nesplnění podmínek 
aktuální výzvy.“

Vlastníkem dotčeného pozem-
ku musí být přijatelný příjemce 
podpory, což fyzická osoba, např. 
dle textu XXVII. výzvy, nebyla. 
Při podání žádosti o dotaci je tedy 
nutné pozemky vlastnit. Přesné 
podmínky a přesná data otevření 
a uzavření příjmu žádostí budou 
dána v textu vyhlášené výzvy. 

Alokace na oblast podpory 
6.4 je již minimální. Dotaz byl 
konsultován s odborem ochrany 
přírody a odpadů.

PO 2, oblast podpory 2.1.3
Mám dotaz k XXXVIII. výzvě 
OPŽP. Jako podnikající fyzická 
osoba uvažuji o podání pro-
jektu do prioritní osy 2, ob-
lasti podpory 2.1.3 – Výsadba 
zeleně. V dokumentu Operační 
program Životní prostředí pro 
vodu, vzduch a přírodu, je v kap. 

8.1.4. – Přehled oblastí podpory 
z hlediska poskytování veřejné 
podpory – mj. uvedeno: „Každý 
projekt bude podléhat individu-
álnímu posouzení a v případě 
ovlivnění trhu poskytnutím 
podpory konkrétnímu opatření 
budou aplikována relevantní 
pravidla pro poskytování veřejné 
podpory. Individuální posouzení 
bude použito zejména v přípa-
dech, kdy žadatelem bude jiný 
subjekt než orgány státní správy 
a samosprávy.“ V následující 
kap. 8.4.1.2. je potom pro typ 
projektu výsadba a regenerace 
izolační zeleně oddělující obytnou 
zástavbu od průmyslových uve-
deno, že tyto aktivity nezakládají 
veřejnou podporu. Ptám se, zda 
jako podnikající fyzická osoba 
(nemající žádnou podporu na své 
aktivity ze státního rozpočtu) 
jsem z podání výše uvedeného 
projektu (oblast 2.1.3) jednoznač-
ně předem vyloučen, nebo zda 
můj projekt bude posuzován indi-
viduálně a s ohledem na význam 
projektu, jeho kvalitu a třeba 
relativně jeho nízkou cenu. Zda je 
určitá možnost, že by byl projekt 
akceptován.

V rámci Operačního programu 
Životní prostředí je fyzická osoba 
podnikající zařazena mezi přijatel-
né příjemce dotace. Jestliže bude 
projekt splňovat všechny pod-
mínky pro prioritní osu 2 OPŽP, 
oblast podpory 2.1.3 – Snížení 
imisní zátěže omezením prašnosti 
z plošných zdrojů –, a projekt 
bude zaměřen na výsadbu a re-
generaci izolační zeleně, můžete 
žádost podat. Kapitola 8 imple-
mentačního dokumentu se zabývá 
problematikou veřejné podpory 
a je v ní uvedeno vámi citované 
individuální posouzení projek-
tu z hlediska veřejné podpory. 
Zároveň je však u podoblasti 2.1.3 
dáno, že u typu projektu výsadba 
a regenerace izolační zeleně oddě-
lující obytnou zástavbu od prů-
myslových staveb či komerčních 
areálů nebo frekventovaných 
dopravních koridorů je podpora 
poskytována okruhu příjemců, 
kteří ve smyslu této podoblasti 
podpory nevykonávají ekonomic-
kou činnost, nevzniká možnost 
narušení hospodářské soutěže. 
Tyto aktivity tedy nezakládají 
veřejnou podporu. Obecně jsou 
proto projekty výsadby zeleně 
v oblasti 2.1.3 mimo rámec veřejné 
podpory a je možné podat žádost 
o dotaci ve výši 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu. 
Dotaz byl konsultován s odborem 
ochrany ovzduší a OZE. 

PO 1, oblast podpory 1.1.1
Je z hlediska pravidel OPŽP 
způsobilým výdajem na výstavbu 
oddílné kanalizace v rozsahu situ-
ace v příloze, kde část kanalizace 
slouží pro stávající zástavbu a část 
pro odkanalizování 2 zeměděl-
ských podniků? Jsou náklady 
na oddílnou kanalizaci pro odka-
nalizování zemědělských podniků 
způsobilým výdajem?

Váš dotaz byl postoupen od-
boru ochrany vod. Jeho vyjádře-
ní: Vzhledem k tomu, že PO 1.1.1 
je definována jako „snížení 
znečištění z komunálních zdro-
jů“, nebyl by problém v napojení 
zemědělských podniků, pokud 
se bude týkat znečištění komu-
nálního, tj. ze sociálních zařízení. 
Pokud by se jednalo o znečištění 
ze zemědělské výroby, předpokla-
dem by bylo adekvátní předčiš-
tění odpadních vod dle daného 
typu výroby tak, aby vypouštěné 
znečištění odpovídalo kanalizač-
nímu řádu a typu provozované 
ČOV. Protože projekt spadá 
do aktivity „výstavba, rekonstruk-
ce a dostavba stokových systémů 
sloužících veřejné potřebě…“, je 
nutné doložit, že se jedná o veřej-
nou potřebu, nikoliv o řešení čiš-
tění odpadních vod pro komerční 
subjekt.

veřejná podpora
Vyplňuji čestné prohlášení o de 
minimis k ukončení realizace 
projektu. Chci se zeptat na ná-
sledující. Je datem poskytnutí 
jednotlivé podpory subjektu 
datum rozhodnutí ministra život-
ního prostředí ČR o poskytnutí 
podpory (na projekt realizace), 
nebo datum smlouvy o poskytnutí 
podpory, nebo datum připsání 
finančních prostředků na účet 
subjektu? Mám správný názor, 
že se jedná o datum rozhodnutí 
ministra životního prostředí ČR?

V případě podpory de mini-
mis je za datum poskytnutí pod-
pory považováno datum vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
viz směrnice MŽP č. 3/2011 
ve znění dodatku č. 1. V článku 
9, bodu 9, je uvedeno: „Vzhledem 
ke skutečnosti, že řídicí orgán je povinen 
poskytnout v souladu s nařízením Komise 
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy 
o ES na podporu de minimis, podporu 
ve výši max. 200 000 eur kurzem data 
poskytnutí dotace a za poskytnutí dotace 
je považováno vydání rozhodnutí, …“ 
Proces administrace žádosti 
či projektu je dán v klíčových 
dokumentech OPŽP. Po projed-
nání žádosti Řídicím výborem 

OPŽP je na projekty schvá-
lené řídicím orgánem vydán 
registrační list akce (tzv. „pří-
slib peněz z EU“), který ob-
sahuje výchozí částku dotace 
a rámcové podmínky jejího 
poskytnutí a rovněž rozhodnu-
tí ministra („příslib peněz ze 
SFŽP“). Příjemce podpory musí 
pro výběr dodavatele stavebních 
prací či dodávek dodržovat 
zákon o veřejných zakázkách. 
Po provedení výběru zhotovitele 
a splnění podmínek registračního 
listu akce je vydáno rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a v případě 
čerpání finančních prostředků 
z fondu uzavře fond s příjem-
cem podpory smlouvu, viz článek 
6 a 8 směrnice MŽP č. 3/2011 
ve znění dodatku č. 1.

výběrové řízení 
Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP (účinné 
od 30. 1. 2012) v bodě 5.4 na str. 

42 hovoří: „U projektů pod 10 mil. 
korun se fond jednání HK neúčast-
ní…“ Prosím o sdělení, zda přesto 
je povinností fondu nejméně 10 
pracovních dnů předem pozvánku 
HK poslat, pokud jde o VZ ve výši 
zhruba 6 mil. korun bez DPH.

V citovaném ustanovení je uve-
deno, že „u projektů pod 10 mil. korun se 
fond jednání HK neúčastní, nebude-li dle 
charakteru zakázky stanoveno jinak“. Dle 
našeho názoru ze znění tohoto usta-
novení závazných pokynů vyplývá, 
že fond se může účastnit jednání 
HK i u projektů pod 10 mil. korun, 
pakliže to bude uznáno za potřeb-
né. Z tohoto důvodu povinnost 
zadavatelů posílat fondu pozvánky 
na jednání hodnoticí komise trvá 
i u vámi zmiňovaných zakázek.

PO 1, oblast podpory 1.1.1 
a 1.2
Mám jeden specifický dotaz 
k uznatelnosti nákladů v opatření 
1.1. Připravuji žádost o dotaci 

na dostavbu kanalizace pro město 
Hejnice. Chtěla bych se zeptat, 
zda archeologický průzkum, který 
bude nutné provést, je uznatel-
ným nákladem a zda je případně 
možné tyto náklady zahrnout 
do nákladů realizačních. V přípa-
dě nějakého nálezu při základním 
průzkumu bude totiž nutné udělat 
průzkum důkladný, jehož cena 
může být značně vysoká a pře-
vyšující limit 7 % z realizačních 
nákladů, tedy limit pro všechny 
přípravné práce.

Základní archeologický prů-
zkum je v rámci realizace pova-
žován za způsobilý výdaj. Pokud 
jde o podrobnější archeologický 
průzkum, tento již nelze pova-
žovat za způsobilý. Přípravné 
a projektové práce lze v sou-
časné době uplatnit ve výši 5 % 
z celkových přímých realizačních 
výdajů, důkladný archeologický 
průzkum však nelze považovat 
za přípravnou práci spojenou 
s realizací opatření. 

Pro dokreslení situace je jasné, 
že ačkoli se patrně v místě realiza-
ce nachází nějaké archeologické 
naleziště, nemá tento průzkum 
spojitost s realizací opatřením 
na zlepšení stavu životního pro-
středí, ale s historickým dědic-
tvím dané lokality. Z logiky věci 
tedy vyplývá, že přípravná práce 
nesouvisí s programy podporova-
nými v rámci OPŽP.

PO 1, oblast podpory 1.1.1
Prosím o zodpovězení dotazy, 
který se týká osy 1, a sice zařazení 
nákladů při výstavbě kanalizace. 
Ta je v obci je dle PD plánována 
jako tlaková. na soukromých 
pozemcích jsou umístěny čerpací 
stanice, které čerpají vodu z od-
bočných řadů směrem k hlavnímu 
kanalizačnímu řadu. Jsou náklady 
na domovní čerpací stanice uzna-
telné či nikoliv?

Dotaz byl konsultován s od-
borem ochrany vod: Výstavba se 
týká tlakové kanalizace, která je 
povolena vodohospodářským úřa-
dem jako jedno vodní dílo (hlavní 
řady + odbočné řady zakončené 
domovními čerpacími stanicemi), 
čili není to pouze výstavba pří-
pojek, ale kompletního systému 
tlakové kanalizace. Tudíž je stavbě 
obecně přípustná pro financování 
z OPŽP (v konečném důsledku 
musí být celé toto vodní dílo vč. 
odbočných řadů zakončených 
domovními čerpacími stanicemi 
zahrnuto do případné budoucí 
provozní smlouvy a příjemce 
podpory musí být po realizaci 
opatření jeho vlastníkem). Nákla-

dy na výstavbu kanalizačních pří-
pojek na veřejných prostranstvích 
určených pro připojení stávajících 
objektů jsou obecně přípustné pro 
financování v rámci OPŽP. Pokud 
jsou přípojky vč. DČS povoleny 
jako systém (tlaková kanalizace 
bez nich nefunguje), jsou uzna-
telným nákladem části přípojek 
od hlavního řadu k DČS včetně, 
a to i na soukromém pozemku. 
V případě, že by tlakové přípojky 
byly povoleny samostatně, pak 
pro ně platí obecné pravidlo jako 
pro přípojky např. gravitační: Lze 
hradit pouze část na veřejném 
prostranství (a to bez ohledu 
na vlastnictví pozemku). 

PO 1, oblast podpory 1.3.2
Chci se zeptat na uznatelné 
náklady z podoblasti 1.3.2. Je 
uznatelným nákladem mostek či 
propustek na revitalizované vo-
doteči? Předpokládám dodržení 
metodiky PBPO, která ovšem je 
v obci brzděna četnými propust-
ky, mostky a přejezdy k nemovi-
tostem. 

V případě, že bude zvýšení 
průtočné kapacity propustku či 
mostku součástí komplexní příro-
dě blízké protipovodňové úpravy 
koryta vodního toku v intravilá-
nu, lze takové opatření společně 
s komplexní přírodě blízkou 
protipovodňovou úpravou koryta 
vodního toku podpořit v rámci 
podoblasti podpory 1.3.2. Kon-
krétní posouzení způsobilosti 
výdajů bude upřesněno po před-
ložení konkrétní projektové 
dokumentace akce.

PO 1, oblast podpory 1.3.1
O odborný posudek pro oblast 
podpory 1.3.1 požádal MŽP 
žadatel včas, splnil požadavek 
podat žádost minimálně měsíc 
před ukončením příjmu žádostí, 
přesto má obavy, že mu odborný 
posudek nebude vydán do konce 
ukončení výzvy. Je možné, aby 
podal posudek dodatečně?

Dle přílohy č. 1 směrnice 
MŽP platí: Odborný posudek 
pro podoblast podpory 1.3.1 
bude vypracován příslušným 
útvarem MŽP. Odbor ochrany 
vod vypracuje posudek na pro-
jekt nejpozději do 30 dnů od ter-
mínu ukončení příjmu žádostí dle 
dané výzvy a doručí jej žadateli, 
ten předloží odborný posudek 
na příslušné krajské pracoviště 
fondu dle místa realizace projek-
tu. Tento postup bude považován 
za předloženou kompletní žádost 
žadatele ve smyslu čl. 5 bodu 5 
směrnice.

PO 6, oblast podpory 6.4
V dolní části obce dochází při 
prudkých deštích k zaplavování 
vodou a splavování zeminy z blíz-
kých polí do přilehlých nemo-
vitostí. navrženým opatřením, 
které by tento stav mělo zlepšit, 
je výstavba záchytných otevře-
ných příkopů a retenční nádrže 
s napojením do místní vodoteče. 
Je možno tento projektový záměr 
realizovat v rámci prioritní osy 
6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny –, oblasti podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu 
krajiny?
Pro posouzení záměru je nutné 
zaslání projektové dokumenta-
ce či minimálně situace stavby. 
Jinak není možné se k záměru 
vyjádřit. Obecně lze výstavbu 
vodní nádrže s přínosem pro 
životní prostředí (zejména pro 
biodiverzitu) a pro protipovod-
ňovou ochranu podpořit v rámci 
oblasti podpory 6.4. Rovněž 
lze v rámci oblasti 6.4 podpořit 
realizaci opatření k ochraně 
proti vodní erozi, jejímž hlavním 
účelem je retence a zasakování 
vody do půdy a snížení erozní 
ohroženosti pozemků, a proti vě-
trné erozi (založení nebo obnova 
mezí, zasakovacích pásů a prů-
lehů, větrolamů apod.). Pokud 
se projekt bude týkat pouze 
o záchytný příkop na hranici 
intravilánu, tak takové opatření 
podpořit nelze. 

PO 4, oblast podpory 4.2
Společnost s r. o. by chtěla dotaci 
na projekt rekonstrukce skládky 
komunálního odpadu: na roz-
šíření stávající skládky, úpravu 
podloží proti úniku nebezpečných 
látek do podzemních vod, výstav-
bu budovy, kde budou kanceláře, 
výstavbu zázemí pro pracovníky 
skládky, vybavení budovy nábyt-
kem PC a výstavbu manipulační 
plochy, části komunikací, opra-
vu a výstavbu plotu a na vše, co 
souvisí s rekonstrukci již provozo-
vané skládky a jejím rozšířením. 
Je možné v rámci prioritní osy 4, 
oblasti 4.1, žádat o dotaci? Jsou 
tyto výdaje způsobilé?

Dotace v rámci oblasti pod-
pory 4.1 OPŽP je možná pouze 
na rekultivace starých skládek 
(skládky, jejichž provoz byl 
ukončen před účinností zákona 
č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději 
v termínu a způsobem dle § 15, 
odst. 1 a 2, zákona č. 238/1991 
Sb.). Na uvedený projekt re-
konstrukce a rozšíření stávající 
skládky nelze z výše uvedeného 
důvodu čerpat dotace z OPŽP.

ENVIPORADNA

Rubrika OTÁZKY  
a ODPOVĚDI  
je připravována  
ve spolupráci se Zelenou 
linkou Operačního programu 
Životní prostředí a reaguje 
na aktuální dotazy  
zájemců o dotace.

ENVIPORADNA
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Vybrané přínosy schválených projektů prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (k 16. 7. 2012) 

ENVIDATAENVIDATA
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Hlavní město Praha 13 689 031 002 760 0 760 0 1 0 0 3 0 3

Jihočeský kraj 49 1 293 113 516 67 696 27 592 67 696 8 206 60 325 25 259 91 185

České Budějovice 5 59 899 767 2 503 795 2 503 0 2 0 1 11 2 10

Český Krumlov 3 64 039 913 3 422 2 610 3 422 65 0 0 3 21 2 20

Jindřichův Hradec 19 492 719 476 49 442 20 987 49 442 608 3 200 15 181 55 126

Písek 6 57 412 117 3 295 1 200 3 295 0 50 0 2 13 2 12

Prachatice 7 89 843 392 5 403 2 000 5 403 7 533 2 125 1 12 1 11

Strakonice 3 304 809 572 2 262 0 2 262 0 0 0 0 0 0 0

Tábor 6 224 389 281 1 370 0 1 370 0 3 0 3 21 29 6

Jihomoravský kraj 119 7 747 216 984 494 488 51 261 494 488 39 410 12 913 194 1 444 244 1 380

Blansko 16 873 737 379 61 887 6 260 61 887 0 5 220 18 177 22 168

Brno-město 3 1 137 946 359 12 987 0 12 987 0 0 0 16 113 18 174

Brno-venkov 39 2 205 718 431 135 183 14 679 135 183 8 189 4 0 67 393 85 357

Břeclav 12 922 890 440 70 180 8 821 70 180 0 1 0 19 170 28 155

Hodonín 8 501 519 731 18 382 7 950 18 382 6 428 1 500 22 188 27 156

Vyškov 12 551 808 261 43 519 5 828 43 519 13 170 0 0 14 119 18 107

Znojmo 29 1 553 596 382 152 350 7 723 152 350 11 623 1 193 38 285 47 262

Karlovarský kraj 18 955 651 975 40 300 8 920 40 300 3 843 12 350 32 193 79 198

Cheb 7 555 850 209 17 834 770 17 834 0 1 0 4 52 42 59

Karlovy Vary 5 211 855 049 14 849 8 150 14 849 3 843 9 350 8 64 11 58

Sokolov 6 187 946 716 7 618 0 7 618 0 2 0 20 76 27 81

Královéhradecký kraj 60 1 738 961 315 163 056 10 858 163 056 5 775 50 1 790 52 581 92 391

Hradec Králové 5 71 255 278 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0

Jičín 6 202 881 572 14 145 3 320 14 145 0 0 0 7 14 12 23

Náchod 20 755 839 798 80 022 288 80 022 3 756 27 524 25 393 50 211

Rychnov nad Kněžnou 14 351 409 618 14 971 3 550 14 971 0 4 160 10 77 15 69

Trutnov 15 357 575 048 53 919 3 700 53 919 2 019 8 1 106 10 97 15 88

Liberecký kraj 29 1 695 106 952 133 128 8 069 133 128 11 144 35 1 090 18 239 24 212

Česká Lípa 6 155 502 568 19 758 0 19 758 0 10 0 1 27 4 24

Jablonec nad Nisou 2 135 777 316 12 695 2 100 12 695 0 0 0 1 19 2 17

Liberec 12 686 484 917 32 239 1 444 32 239 0 24 0 10 91 10 80

Semily 9 717 342 152 68 436 4 525 68 436 11 144 1 1 090 5 102 8 90

Moravskoslezský  kraj 91 4 416 018 179 592 326 32 434 588 765 73 56 0 173 1 252 193 1 141

Bruntál 16 339 220 227 33 241 650 33 241 0 17 0 26 93 29 89

Frýdek-Místek 12 1 062 918 037 170 731 6 763 170 731 0 2 0 31 310 47 281

Karviná 9 836 669 640 102 260 1 000 102 260 0 9 0 24 204 30 186

Nový Jičín 25 865 414 234 149 360 16 740 149 360 0 15 0 49 300 37 272

Opava 16 923 747 618 92 531 7 281 88 970 73 7 0 29 227 30 205

Ostrava-město 13 388 048 424 44 202 0 44 202 0 6 0 13 118 19 107

Olomoucký kraj 97 4 583 731 928 473 235 29 202 452 839 47 282 85 4 693 97 789 119 703

Jeseník 9 171 178 934 15 332 0 15 332 0 10 0 9 39 11 34

Olomouc 38 1 492 169 793 166 909 6 785 157 301 42 414 25 3 793 31 242 32 211

Prostějov 15 984 988 412 122 732 12 349 111 944 4 868 8 900 27 230 34 206

Přerov 16 148 973 159 12 264 1 960 12 264 0 31 0 3 46 8 42

Šumperk 19 1 786 421 630 155 999 8 108 155 999 0 11 0 27 232 33 210
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Pardubický kraj 81 3 673 635 161 350 729 22 507 350 729 3 809 24 0 133 1 329 295 772

Chrudim 21 560 282 231 71 216 5 810 71 216 0 5 0 23 195 28 176

Pardubice 9 544 440 395 43 923 2 300 43 923 0 2 0 56 629 119 393

Svitavy 25 1 167 585 784 130 865 6 907 130 865 2 010 5 0 34 265 78 -6

Ústí nad Orlicí 26 1 401 326 752 104 725 7 490 104 725 1 799 12 0 20 239 70 209

Plzeňský kraj 35 1 879 291 687 108 593 1 600 108 441 21 365 24 1 695 18 322 211 321

Domažlice 4 353 979 838 7 319 0 7 319 630 2 0 5 51 12 38

Klatovy 11 240 627 056 44 585 1 350 44 433 1 410 2 295 8 71 11 64

Plzeň-jih 2 43 698 455 0 0 0 11 180 0 580 0 0 0 0

Plzeň-město 5 915 797 585 20 310 0 20 310 2 032 15 230 0 149 165 170

Plzeň-sever 6 137 263 201 9 385 0 9 385 0 4 0 3 25 16 22

Rokycany 4 177 092 657 26 994 250 26 994 6 113 0 590 2 27 7 27

Tachov 3 10 832 895 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Středočeský kraj 120 7 566 883 103 703 557 38 578 661 885 229 222 37 11 230 155 1 131 215 1 046

Benešov 7 441 843 718 26 171 2 050 26 171 13 342 0 839 6 54 8 48

Beroun 10 484 750 667 64 635 6 500 52 123 2 029 2 20 15 126 15 113

Kladno 7 789 499 776 61 964 2 334 61 964 0 0 0 10 75 28 63

Kolín 11 770 001 992 86 000 5 824 86 000 10 542 2 1 200 25 142 19 131

Kutná Hora 5 619 160 662 53 995 4 500 60 895 0 1 0 21 108 22 98

Mělník 5 339 659 044 43 055 3 550 43 055 0 1 0 8 65 11 79

Mladá Boleslav 11 799 395 142 67 678 4 520 67 678 21 666 19 488 15 145 21 132

Nymburk 18 521 007 267 77 675 1 437 55 442 38 028 2 2 800 14 87 24 73

Praha-východ 18 1 033 857 582 78 384 1 113 64 556 33 614 3 2 226 17 117 30 107

Praha-západ 11 443 931 419 33 850 1 200 33 850 17 157 1 1 635 5 50 8 51

Příbram 14 616 003 170 33 881 500 33 881 32 530 6 631 7 66 11 58

Rakovník 3 707 772 662 76 270 5 050 76 270 60 315 0 1 391 13 97 17 94

Ústecký kraj 28 994 131 798 92 059 8 355 92 059 14 795 6 1 569 36 251 31 231

Děčín 11 471 302 387 48 924 3 900 48 924 14 795 2 1 569 21 144 18 130

Chomutov 3 41 182 946 1 291 0 1 291 0 0 0 1 12 0 11

Litoměřice 5 88 904 278 13 722 700 13 722 0 2 0 2 17 3 18

Louny 1 17 676 856 2 043 0 2 043 0 0 0 2 9 1 10

Most 2 252 106 540 21 036 2 805 21 036 0 0 0 9 57 8 52

Teplice 1 42 593 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ústí nad Labem 5 80 364 909 5 043 950 5 043 0 2 0 1 12 1 11

Vysočina 57 2 577 302 882 185 037 11 196 185 037 25 929 54 1 079 60 433 75 373

Havlíčkův Brod 9 127 080 548 7 560 1 240 7 560 5 795 14 218 1 16 0 12

Jihlava 11 230 616 602 24 670 1 720 24 670 263 24 35 4 34 6 28

Pelhřimov 10 391 133 888 9 596 355 9 596 1 856 1 14 19 80 28 62

Třebíč 17 1 310 998 252 123 139 6 781 123 139 17 770 2 812 34 268 35 242

Žďár nad Sázavou 10 517 473 593 20 073 1 100 20 073 245 13 0 2 34 6 30

Zlínský kraj 63 2 657 712 793 308 011 15 583 308 011 6 222 63 1 550 84 631 113 582

Kroměříž 12 305 775 570 8 703 1 404 8 703 3 956 6 1 430 4 25 4 21

Uherské Hradiště 11 339 464 301 19 949 6 389 19 949 0 17 0 32 131 37 120

Vsetín 32 1 769 382 597 248 713 4 550 248 713 2 266 29 120 46 474 70 438

Zlín 8 243 090 324 30 645 3 240 30 645 0 11 0 2 2 2 3

Celkový součet 860 42 467 789 274 3 712 974 266 155 3 647 192 417 074 519 26 284 1 077 8 857 1 781 7 538
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí napomohla k vybu-
dování sytému povodňové ochrany 
v mikroregionu Podralsko. Systém 
informuje o zvýšené pravděpodob-
nosti vzniku povodně, o blížícím se 
povodňovém nebezpečí a zajišťuje 
distribuci hlasových a datových zpráv 
dle zákona o varování a vyrozumění 
obyvatel.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Česká Lípa
Příjemce podpory: mikroregion 
Podralsko
Ukončení projektu: 31. 8. 2011

Celkové náklady: 15 309 436 Kč
Celková výše podpory:  13 778 492 Kč
Podpora FS:  13 013 021 Kč
Dotace SFŽP ČR:  765 472 Kč

Varovný systém ochrany před přírodními živly  
v mikroregionu Podralsko

Předmětem projektu byla výstavba 
jednotné kanalizační sítě (vč. odboč-
ných řadů) v centru města Žacléře, 
v lokalitě Červená Kolonie, a rovněž 
úprava odlehčovacích komor (výstav-
ba a přestavba). Jednotná kanalizace 
byla navržena z důvodu zachování 
jednotné koncepce odkanalizování 
zdejšího území, neboť řešené území 
se na jednotnou kanalizaci napojuje 
a následně do ní odpadní vody zno-
vu vtékají. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Trutnov
Příjemce podpory: město Žacléř
Ukončení projektu: 30. 1. 2012

Celkové náklady:  21 466 705 Kč
Celková výše podpory: 10 155 080 Kč
Podpora FS:  9 590 909 Kč
Dotace SFŽP ČR:  564 171 Kč

Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou 
vodou – 1. etapa

Předmětem podpory z Operačního 
programu Životní prostředí byla 
aktualizace digitálního povodňového 
plánu a rozšíření stávajícího varovné-
ho a informačního systému. Zároveň 
došlo k provázání databáze vlastníků 
nemovitostí, které leží v zátopovém 
území, s databází systému Infokanál 
umožňujícího rozesílání informací 
pomocí SMS zpráv.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Ústí nad Labem
Příjemce podpory: statutární město 
Ústí nad Labem
Ukončení projektu: 31. 5. 2011

Celkové náklady:  2 125 579 Kč
Celková výše podpory: 1 913 021 Kč
Podpora FS: 1 806 742 Kč
Dotace SFŽP ČR: 106 279 Kč

aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření 
varovného a informačního systému obyvatelstva

Projekt umožnil zřízení varovného 
a výstražného systému ochrany před 
povodněmi bezdrátového rozhlasu 
včetně digitálního povodňového 
plánu s napojením na zadávací pra-
coviště složek IZS – varovný a in-
formační systém obyvatelstva – pro 
území města Štětí a jeho místních 
částí Radouň, Čakovice, Hněvice, 
Počeplice a Chcebuz v k. ú. Štětí.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Litoměřice
Příjemce podpory: město Štětí
Ukončení projektu: 30. 4. 2011

Celkové náklady:  1 843 037 Kč
Celková výše podpory:  1 656 324 Kč
Podpora FS:  1 564 306 Kč
Dotace SFŽP ČR:  92 018 Kč

Protipovodňová ochrana města Štětí

Podpora z OPŽP umožnila připojení 
staré zástavby obce Horoměřice 
na kanalizační systém zaústěný 
do stávající ČOV Horoměřice s kapa-
citou pro 3 900 ekvivalentních oby-
vatel. V minulosti bylo na ČOV napo-
jeno 3 360 ekvivalentních obyvatel. 
Realizací projektu se tento počet 
zvýšil o 160 ekvivalentních obyvatel 
na 3 520 EO. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-západ
Příjemce podpory: obec Horoměřice
Ukončení projektu: 29. 5. 2010

Celkové náklady:  8 258 997 Kč
Celková výše podpory: 4 146 805 Kč
Podpora FS:  3 916 427 Kč
Dotace SFŽP ČR:  230 378 Kč

Dostavba kanalizace v Horoměřicích

Splašková kanalizace a ČOV Lochovice

Projekt umožnil vybudování zcela 
nové kanalizační sítě a ČOV a zame-
zil stavu, kdy byly přepady z domov-
ních jímek odváděny dešťovou kana-
lizací, čímž docházelo k značnému 
znečištění povrchových vod, zejména 
v řece Litavce.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Beroun
Příjemce podpory: obec Lochovice
Ukončení projektu: 12. 2. 2012

Celkové náklady:  109 808 526 Kč
Celková výše podpory: 84 181 552 Kč
Podpora FS:  79 504 799 Kč
Dotace SFŽP ČR:  4 676 753 Kč

Projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí přispěl 
ke zmapování příčin eutrofizačních 
procesů povrchových vod v uve-
dené oblasti a na základě zjištění 
byla realizována konkrétní opatření 
ve smyslu posílení a ovlivnění jakosti 
surové vody v níže ležící vodárenské 
nádrži Kružberk. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: Moravskoslezský 
kraj
Ukončení projektu: 30. 9. 2011

Celkové náklady:  1 752 870 Kč
Celková výše podpory:  1 365 624 Kč
Podpora FS:  1 289 756 Kč
Dotace SFŽP ČR:  75 868 Kč

Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže  
Slezská Harta v MSK

Projekt umožnil vybudování tlakové 
splaškové kanalizace včetně výstavby 
nové ČOV v obci Střeň, jež se nachá-
zí na území CHKO Litovelské Po-
moraví, na území CHOPAV Kvartér 
řeky Moravy a na území ochranného 
pásma vodních zdrojů Prameniště 
– Náklo. Délka projektované kanali-
zace čítá 7 105 metrů, počet připo-
jených obyvatel na novou ČOV činí 
550 ekvivalentních obyvatel.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Příjemce podpory: obec Střeň
Ukončení projektu: 31. 8. 2012

Celkové náklady:  68 004 286 Kč
Celková výše podpory: 54 336 192 Kč
Podpora FS:  51 317 515 Kč
Dotace SFŽP ČR:  3 018 677 Kč

Střeň – kanalizace a ČOV
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ZAHRANIČÍ

Feldheim na cestě od jádra
Do roku 2022 chce německo 
uzavřít všech svých  
17 jaderných elektráren.  
Do té doby by z obnovitelných 
zdrojů chtělo získávat  
35 procent veškeré energie.  
a v roce 2050 by to mělo být 
už celých 80 procent. Jenže jak 
to půjde bez uhlí a bez atomu?

To je otázka, na kterou zatím 
neznají přesnou odpověď ani 
přední němečtí odborníci. Avšak 
malá braniborská vesnice Feldheim 
ležící na katastrálním území města 
Treuenbrietzen, asi sedmdesát 
kilometrů jihozápadně od Berlína, 
je odborníkům častým důkazem, 
že by to mohlo jít. Z obnovitel-
ných zdrojů tam totiž již dnes 
získávají veškerou energii, kterou 
spotřebují, a vyrábějí jí ještě daleko 
více. Feldheim je malá, upravená 
vesnice s cihlovými stodolami 
a vodní nádrží. V obci žije pou-
hých 150 obyvatel, nemá ani školu 
ani obchod. Od jiných vesnic 
v Braniborsku se liší svým větrným 
parkem, díky kterému je naprosto 
energeticky soběstačná.

Turbíny nejen na pohled
S úžasným konceptem na záso-

bování podniků i soukromých do-
mácností energií z obnovitelných 
zdrojů, rozváděnou decentralizo-
vanou lokální sítí, přišla společnost 
Energiequelle GmbH, působící 
v oblasti větrné energie, a úspěch 
projektu, jehož výsledkem je první 
energeticky naprosto soběstačná 
vesnice, by bez vzájemné spoluprá-
ce dalších zúčastněných partnerů 
– města Treuenbrietzen a obyvatel 
Feldheimu – nebyl možný. Cesta 
k energetické soběstačnosti pro 
Feldheimské začala v polovině de-
vadesátých let, kdy Energiequelle 
začala stavět větrné turbíny na po-
zemcích za obcí, které si od Fel-
dheimských pronajala. Prvních 
pět postavila v roce 1995. „Nechtěli 
jsme, aby lidé větrníky jen pozorovali, ale 
aby z nich také profitovali,“ vysvětluje 
Michael Knape, starosta Feldhei-
mu, a jedním dechem dodává, že 
důvody, proč celý projekt vznikl, 
nebyly prvotně ekologické, ale 
ekonomické.

Jeden nápad za druhým
Větrný park se pak postupně 

rozšiřoval a obyvatelé vsi měli zá-
jem pronajmout si část distribuční 
sítě od energetického koncernu 
E.ON, který tehdy vesnici dodával 
teplo i elektřinu. Společnosti 
E.ON však zájem Feldheimských 
nebyl po chuti a odmítla jim 
síť pronajmout. Představenstvo 
vesnice proto oslovilo radu města 
Treuenbrietzen a ta následně po-
žádala společnost Energiequelle 
GmbH o vytvoření, naplánování 
a realizaci celého energeticky 
soběstačného konceptu. Několik 

nápadů proměnilo Feldheim 
z obyčejné vesnice v neobyčejnou. 
Dnes tam zachytává a zpracovává 
větrnou energii 43 nejmoderněj-
ších větrných turbín. To je o šest 
více, než je tam domů. Ve vesnici 
stojí i továrna na biomasu, která 
využívá výkaly od prasat a dobyt-
ka a obilný šrot. Na 45hektaro-
vém pozemku, kde měli čtyřicet 
let sklad sovětští vojáci a který 
po jejich odchodu zůstal ležet 
ladem, vznikl solární park s 9 844 
fotovoltaickými moduly, které 
mohou zásobit elektřinou 600 
čtyřčlenných domácností ročně. 
Energie – elektřina z větrníků 
a teplo z továrny na biomasu –, 
které se ve Feldheimu vyrobí, je 
rozváděna novou, lokální sítí pří-
mo do feldheimských domácností. 
Na financování projektu za půl 
milionu eur přispěla braniborská 
vláda, programy Evropské unie 
i většina feldheimských domác-
ností, z nichž si každá za tři tisíce 
eur koupila podíl v obecní společ-
nosti, která síť spolu se společností 
Energiequelle vlastní.

Nezávislost k nezaplacení
Celostní koncept energetické 

soběstačnosti přinesl obyvatelům 
Feldheimu nemalé výhody. V první 
řadě je to nezávislost na velkých 
dodavatelích konvenčně získávané 

energie a osvobození se od kaž-
doročně stoupajících cen fosilních 
paliv. Peníze Feldheimským šetří 
právě to, co je na jejich konceptu 
speciální: Místně vyrobené teplo 
a elektřina jsou pomocí vlastní sítě 
dodávány přímo odběratelům. Vě-
trný park ročně vyrobí tolik elektři-
ny, že by jí mohl zásobovat město 
s 20 000 obyvateli. Do Feldheimu 
tak proudí jediné procento celkové 
produkce a zbytek Energiequelle 
prodává do regionální distribuč-
ní sítě. Vesnice si navíc založila 
družstvo, jehož členy jsou všichni 
obyvatelé obce, kteří do projektu 
na počátku investovali. Mají své 
představenstvo a sami si rozhodují 
o cenové politice. Zatímco velké 
energetické koncerny vyhrožují, že 

právě kvůli odchodu od jádra se 
ceny energie prudce zvýší, ve Feld-
heimu mají elektřinu o 25 procent 
levnější než dříve. Za deset let, 
na něž mají její ceny garantované, 
může rozdíl mezi cenami feldheim-
ské a konvenční energie vzrůst až 
na dvojnásobek. Je proto s po-

divem, že společnosti E.ON má 
ve vesnici ještě tři odběratele: dvě 
rodiny a autobusovou zastávku. 

Ani o práci tam není nouze
Dalším obrovským pozitivem 

energeticky soběstačného projektu 
je, že díky zařízením na získávání 
energie z větru a biomasy vznikly 
ve Feldheimu tři desítky nových 
pracovních míst. Dalších dvacet 
míst zajistila tamější továrna na vý-
robu zařízení pro fotovoltaické 
články. Feldheim má dnes nulovou 
nezaměstnanost, práci tam hledají 
i lidé z okolních vesnic, a tak obec 
alespoň do nějaké míry pozastavila 
odchod mladých lidí do měst, což 
je dnes velkým problémem pro 
každou vesnici kdekoli na světě.

ZAHRANIČÍ  

Ano, ale ne u mě na dvoře
Přestože Německo je známé 

svou otevřeností a vstřícností, ani 
tady se pokrokovým projektům ne-
vyhýbá počáteční nedůvěra. Ve Fel-
dheimu se zpočátku ozývaly hlasy, 
že větrný park nepotřebují, protože 
větrníky hyzdí krajinu. Že se tak dělo 
zrovna v braniborské vesnici, je pro 
celý trend výstavby větrných turbín 
poněkud příznačné. Německo loni 
získávalo z obnovitelných zdrojů 
pětinu energie a v Braniborsku to 
byl dokonce dvojnásobek. Turbín je 
v zemi o něco více, a tak jsou i více 
na očích. Postoj k nim nespočívá 
jen v tom, že by větrníky lidem tak 
bytostně vadily. Je to spíše jev, pro 
který se v posledních letech ustálil 
výraz NIMBY (not in my backyard 

= ne na mém dvorku). Lidé za ob-
novitelné zdroje rádi zaplatí, ale 
když jim mají za domem stát větrné 
turbíny, nelíbí se jim to. V neposled-
ní řadě měli Feldheimští obavy, aby 
nedocházelo k výpadkům proudu. 
Avšak ani tyto pochybnosti nebyly 
na místě. Ve Feldheimu vane vítr 
průměrnou rychlostí 21 kilometrů 
za hodinu, přičemž na provoz turbín 
stačí rychlost třetinová. Pro pokrytí 
přirozených výkyvů v dodávkách 
větrné energie tam navíc plánují 
výstavbu akumulátoru a v mrazivých 
zimních dnech spalují v továrně 
na biomasu dřevěné odštěpky, aby 
vesnici zabezpečili dostatečnou 
dodávku tepelné energie. A tak dnes 
uzavřené smlouvy a svých investic 
ve Feldheimu nikdo nelituje. Vesnice 

prosperuje a její obyvatelé jsou 
spokojeni. 

vede tudy cesta i pro 
ostatní?

Feldheim vsadil na vítr, slunce 
a biomasu a díky tomu se stal první 
a zatím jedinou energeticky zcela 
soběstačnou německou vesnicí. 
Právě proto přitahuje tisíce turistů 
z celého světa, kteří se tam přijíž-
dějí přesvědčit, jak v praxi funguje 
samozásobování energií z vlastních 
obnovitelných zdrojů. Otázkou 
pochopitelně zůstává, je-li feldheim-
ský model aplikovatelný i na větší 
místa, než je malá vesnice. „Nezbytnou 
podmínkou je technické zázemí a dobré pod-
mínky. Bez slunce a bez větru to není možné,“ 
říká feldheimský starosta.

Pár věcí je ovšem jistých. Slun-
ce, vítr a bioenergie jsou na vět-
šině míst dostupné a s velkou 
pravděpodobností ještě dlouho 
budou, zatímco zásoby fosilních 
paliv nezadržitelně ubývají a jejich 
ceny prudce rostou. Přechod 
na energie z obnovitelných zdrojů 
je cestou, jak efektivně snížit emi-
se oxidu uhličitého a tím chránit 
klima na planetě. Znamená to 
vytváření dlouhodobých konceptů 
na získávání těchto energií a v tom 
nám Feldheim nepochybně uka-
zuje cestu. To, že tam na lokální 
úrovni dokázali vyřešit globální 
energetické problémy, vzbudilo 
velký zájem veřejnosti a ukázalo, 
že společnost si energie z obnovi-
telných zdrojů váží.

několik nápadů proměnilo Feldheim z obyčejné 
vesnice v neobyčejnou. Dnes tam zachytává 
a zpracovává větrnou energii 43 nejmodernějších 
větrných turbín. To je o šest více, než je tam domů. 
Ve vesnici stojí i továrna na biomasu, která využívá 
výkaly od prasat a dobytka a obilný šrot.
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Termín biologická ochrana 
rostlin obecně označuje potla-
čování škůdců pomocí jejich 
přirozených nepřátel. V širším 
slova smyslu je biologická ochrana 
rostlin pojímána jako omezení tla-
ku chemických pesticidů na široké 
spektrum volně se vyskytujících 
predátorů a parazitoidů tím, že 
chemické pesticidy se nahradí bio-
logickými prostředky a díky tomu 
se posílí tlak užitečných antago-
nistů na cílové škůdce či choroby. 
V užším slova smyslu je biolo-
gickou ochranou rostlin kromě 

aplikace biopreparátů také cílené 
vysazování uměle namnožených 
užitečných organizmů, parazitoidů 
a predátorů, takzvaných bioagens.

Znovu jsme ji objevili
Jako většina zelených techno-

logií využívajících mechanismy, 
kterými si příroda sama udržuje 
svou rovnováhu, je i používání 
bioagens velmi starou metodou. 
Již před třemi tisíci lety umís-
ťovali obyvatelé jihovýchodní 
Asie do korun stromů mravence. 
Dějiny novodobé biologické 
ochrany se začaly psát až mno-
hem později, v polovině devate-
náctého století, kdy v Kalifornii 
ničili ovocné stromy červci, kteří 
byli mimořádně odolní i pro-
ti těm nejrazantnějším chemic-
kým prostředkům. Lidé totiž již 
dávno, ale dnes znovu zjistili, že 
chemickým ošetřením se většinou 
nepodaří škůdce úplně vyhubit. 
Často se po nějaké době objeví 
na rostlinách znovu. To může 
mít mnoho příčin, nejčastější je 
právě ta, že si vůči používaným 
prostředkům vybuduje odolnost. 

Používání chemických přípravků 
je navíc v dnešní době pro velké 
množství zahrádkářů i spotřebi-
telů nežádoucí. Chemií postří-
kané ovoce či zeleninu si dneska 
vědomě dá s chutí opravdu jen 
málokdo. 

Samá pozitiva
Biologickou ochranu v širším 

i užším smyslu slova považuje 
dnes většina odborníků za ekolo-
gicky, hygienicky i ekonomicky 
nejvhodnější metodu potlačová-
ní škůdců. Důvodů je mnoho. 
Ochrana pracuje s prostředky 
vlastními přírodě, takže neza-
těžuje životní prostředí a díky 
vysoce specifickému účinku 
zpravidla neohrožuje žádné 
jiné organismy, než na které je 
zaměřena. Nejsou k ní zapotřebí 
žádná drahá zařízení, nespo-
třebovává příliš mnoho vody či 
energie, nevytváří žádné náklady 
na kompenzaci poškození 
lidského zdraví a životního pro-
středí a na rozdíl od chemických 
přípravků má nulovou ochran-
nou lhůtu. Její velmi významnou 
předností je, že po namnožení 
užitečných organizmů jsou 
rostliny před škůdci spolehlivě 
chráněny většinou až do konce 
vegetačního období, a proto 
je biologická ochrana z tohoto 
hlediska levnější než časté použí-
vání pesticidů. 

Chce to trpělivost a čas
Biologická ochrana rostlin 

před škůdci je vědecky důklad-
ně propracovaná metoda a jako 
taková klade jisté nároky na své 
uživatele. Vyžaduje systema-
tičnost a trpělivost. Výsledky 

se většinou dostaví později 
než u ochrany chemické, jsou 
ale výrazně trvalejší. Základ-
ním předpokladem úspěšného 
využití biologické ochrany je 
znalost ekologických nároků 
a správného poměru škůdců 
a jejich přirozených nepřátel. Je 
nutné správně rozpoznat škůd-
ce, nasadit predátory v počátku 
napadení, proto dříve, než se 
začnou škůdci intenzivně mno-
žit a dojde k jejich kalamitnímu 
přemnožení. Pokud je v přípa-
dě přemnožení nebo výskytu 
chorob nutné použít chemický 
přípravek, pak jen takový, který 
je povoleno používat současně 
s biologickou ochranou. V tako-
vém případě je důležité si zjistit 
jedovatost přípravků pro užiteč-
né organismy. Ochranné lhůty 
uváděné v příbalových letácích 
chemikálií pro člověka nejsou 
totožné s ochrannými lhůtami 
pro jiné živočichy. Přípravek 
s ochrannou lhůtou 1 týdne 
pro člověka může být totiž pro 
některé blanokřídlé jedovatý až 
3 měsíce.

Zelenina a okrasné rostliny 
pěstované ve sklenících, 
fóliovnících, zimních 
zahradách i venku bývají 
napadány molicemi, 
mšicemi, sviluškami, 
třásněnkami a mnoha jinými 
nepříjemnými škůdci. Ti 
kazí radost z pěstitelství 
a připravují o úrodu. 
Přitom se jich lze poměrně 
jednoduše zbavit využitím 
jejich přirozených nepřátel.

Říkají jim bioagens
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Za peníze i zdarma
Za užitečné bioagens jsou 

považovány patogeny, dravci a ci-
zopasníci, kteří napadají škůdce, 
opylovači, druhy pomáhající půdo-
tvorným procesům a další. Biolo-
gická ochrana rostlin pak spočívá 
ve vytváření podmínek pro život 
a rozmnožování, ochraně životní-
ho prostředí a někdy také v umě-
lém vytváření populací těchto bioa-
gens. Při cíleném vysazování uměle 
množených užitečných organismů 
je třeba zakoupit kvalitní a řádně 
registrovaná bioagens a správně je 

skladovat. Jejich skladovatelnost 
bývá většinou jenom několik dní, 
nebo vůbec žádná, a to jen při 
doporučené teplotě a vlhkosti. To 
samé platí i pro aplikaci. Podmín-
kou úspěchu jsou pečlivé čtení 
příbalového letáku a dodržení ná-
vodu: pozor na teplotu, vzdušnou 
vlhkost, slučitelnost s pesticidy 
a na zvláštní nároky těchto malých 
pomocníků.

Avšak ne všechny musíme 
kupovat. Stačí, když vytvoříme 
takové podmínky, aby se jim 
u nás na zahradě dobře bydlelo.

Ti nejmenší
Mnohé viry jsou pro škůd-

ce patogenní a uplatňují se při 
omezování populací škůdce. Jsou 
to zejména viry entomopatogenní, 
z nichž nejznámější jsou viry poly-
edrické, např. rod Borrelina, který 
napadá mnišky, nebo rod Birdia, 
jenž je patogenní pro housenice 
některých hřebenulí. Bakterie 
pomáhají regulovat různé druhy 
škůdců ještě účinněji než viry. Vý-
znamně se tak podílejí na udržo-
vání přírodní rovnováhy a některé 

druhy jsou již po desetiletí uměle 
množeny a používány k výrobě bi-
opreparátů. Nejznámější je Bacillus 
thuringiensis, jehož jednotlivé kme-
ny se laboratorně kultivují a po-
užívají proti motýlům, broukům, 
komárům a muchničkám. Někteří 
prvoci cizopasí v těle škůdců 
a jsou schopni významně omezo-
vat jejich populace. Pro regulaci 
škodlivého hmyzu, některých 
roztočů a dalších bezobratlých 
škůdců jsou důležité hmyzomorky 
(Microspora), například rod Nosema 
nebo Vavraia. 

Houby a rostliny
Pro potlačování škůdců jsou 

významné hlavně parazitické 
houby, které způsobují mykózu 
členovců. Při této nákaze prorůs-
tá houba svými vlákny hostitele 
a vylučuje do něj toxiny. Mykózy 
probíhají pomaleji než bakteriální 
infekce a nevyvolávají epidemie, 

zato mohou významně a vytrvale 
snižovat početnost určitého škůdce. 
Mezi nejvýznamnější houbové 
hubitele škůdců patří entomopa-
togenní houby rodu Entomophthora 
a Beauveria bassiana, které parazitují 
na různých druzích hmyzu. Rost-
liny se neživí jinými organismy, ale 
minerálními látkami z půdy, a proto 
je jejich nepřátelství se škůdci 
založeno na jiném principu, než jak 
je tomu u mikroorganismů, hub 

nebo živočichů. Nejsou totiž skoro 
nikdy v roli útočníků, ale téměř 
vždy škůdce odpuzují (někdy velice 
účinně), nebo dokonce hubí v sebe-
obraně. Dělají to prostřednictvím 
chemických látek, tzv. fytoncidů, 
které vylučují do půdy, vody nebo 
vzduchu. 

Překvapivě užiteční 
neoblíbenci 

Hlísti, ploštice a škvoři ne-
právem patří ke hmyzu, kterým 
nás strašili už odmala. Vskutku, 
hlístice jsou známé jako nebez-

peční parazité obratlovců včetně 
člověka nebo jako škůdci rostlin, 
ale některé druhy se specializují 
na bezobratlé živočichy a pomá-
hají dokonce potlačovat populace 
hmyzích škůdců. Důležité jsou 
např. hlístice rodu Mermis, které se 
vyvíjejí v sarančích, rod Steinernema 
napadající larvy smutnic a rod 

Heterorhabditis, který parazituje 
v lalokonoscích. I řád ploštic za-
hrnuje kromě býložravých škůdců 
a krev sajících trapičů lidí a zvířat 
i mnoho užitečných predátorů. 
Dravé ploštice jsou schopny 
velmi účinně potlačovat populace 
svilušek, motýlů, pilatek, mšic 
a dalších škůdců. Škvoři jsou 
všestranně užitečný hmyz, poně-
vadž loví velké množství různých 
škůdců. Příležitostně sice okusují 

i výhonky rostlin nebo narušené 
ovoce, ale jejich užitečná činnost 
výrazně převyšuje případné škody. 
Výskyt škvorů lze podporovat 
budováním úkrytů, například 
v podobě květináčů naplněných 
dřevitou vlnou, senem, mechem 
nebo podobným materiálem, 
a jejich rozmísťováním do záhonů 
a na stromy. 

To nejlepší na závěr: 
blanokřídlí

Tento hmyz má pro člověka 
i pro celou přírodu obrovský 

význam Do řádu blanokřídlých 
patří řada důležitých přiroze-
ných nepřátel nebezpečných 
škůdců: lumci, lumčíci, chalcid-
ky, mravenci, sršni a další, velké 
množství opylovačů kulturních 
rostlin, jako jsou včely, čmelá-
ci a jiní, ale také nejznámější 
představitel užitkového hmyzu 
– včela medonosná. Nepatrní 
blanokřídlí cizopasníci červců, 
pukličníci, byli dokonce mezi 
prvními živočichy použitými 
k ochraně rostlin. Podporo-
vat výskyt blanokřídlých lze 
především omezením použí-
vání pesticidů, na které jsou 
často velmi citliví. K blanokří-
dlým hubitelům škůdců patří 
nejen predátoři konzumující 
široké spektrum živočichů, ale 
i parazitoidi, jako jsou různé 
druhy parazitických vosiček, 
které napadají a zabíjejí pouze 
jedince určitého druhu nebo 
skupiny škůdců. Některé druhy 
blanokřídlých potlačují škůdce 
mimořádně účinně, a jsou pro-
to široce využívány při cílené 
biologické ochraně rostlin.

Parazitická vosička  
(Asphidius colemani)

Parazitická bejlomorka   
(Aphidoletes aphidimyza)

Dravý roztoč   
(Phytoseiulus persimilis)

V širším slova smyslu je biologická ochrana rostlin 
pojímána jako omezení tlaku chemických pesticidů 
tím, že chemické pesticidy se nahradí biologickými 
prostředky a díky tomu se posílí tlak užitečných 
antagonistů na cílové škůdce či choroby.

K blanokřídlým hubitelům škůdců patří 
nejen predátoři konzumující široké spektrum 
živočichů, ale i parazitoidi, jako jsou různé druhy 
parazitických vosiček, které napadají a zabíjejí 
pouze jedince určitého druhu nebo skupiny škůdců.
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Schéma projektového cyklu OPŽP, individuální projekty

Projektový cyklus OPžP

INDIvIDUáLNí PROJEKTy definice projektu a identifikace  
dotačního programu

vyhlášení výzvy s termínem  
pro podání žádosti

doručení v zalepené obálce na podací 
místo příslušné dle realizace akce  

v termínu pro podání žádosti

kompletace podkladů pro podání žádosti,
vyplnění elektronického formuláře a jeho uložení v prostředí Bene-fill,

vytištění elektronické žádosti z prostředí Bene-fill,
připojení příloh k formuláři

stanovisko KPS

kontrola formální úplnosti žádosti
(výzva k doplnění formální úplnosti žádosti)

(doplnění formální úplnosti žádosti),
kontrola obecné a specifické přijatelnosti projektu,

akceptace žádosti a zaslání dopisu o akceptaci

hodnocení projektu  
dle stanovených kritérií

rozhodnutí ŘO o poskytnutí pod-
pory na akci

registrace akce a zaslání dopisu s rozhodnutím  
o registraci akce, v případě spolufinancování  

z prostředků SFŽP ČR vydání rozhodnutí ministra

realizace výběrového řízení na do-
davatele

vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na  
předmětnou akci, popř. podpis smlouvy  

o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR, vyrozumění žadatele

realizace, průběžné monitorování 
a financování akce

kontrola realizace a financování akce, 
uvolňování finančních prostředků

ukončení realizace akcezávěrečné vyhodnocení akceposouzení závěrečného vyhodnocení akce

provozování/užívání,  
monitorování udržitelnosti akce

následné kontroly akce po dobu stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace

činnost žadatele / příjemce           činnost SFŽP ČR


