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„Pamatuji si, jak to tady bylo rozmanité. Žily tu koroptve, běhali zajíci a bažanti,“ vzpomíná Václav Opatr-
ný ze Siré na Rokycansku na dobu svého mládí, na dobu před rokem 1948. „A pak tu bylo mrtvo. 
Okolo vsi byla čtyři pole, nic víc. Meze rozorané, trniny, louky pryč,“ zachmuří se. Jeho snem je vrátit 
krajině podobu a účel, jaké mívala za časů jeho tatínka, dědečka a pradědečka.   strana 6

 Návrat 
 ke kořenům 

O politice životního 
prostředí
Ministerstvo životního prostředí 
předložilo vládě aktualizovanou 
Státní politiku životního prostře-
dí na období 2012–2020, která 
vymezuje rámec pro realizaci 
efektivní ochrany životního pro-
středí v České republice do roku 
2020. Tato politika je určující 
pro doběhnutí stávající podoby 
Operačního programu Životní 
prostředí a nastavení jeho ná-
stupce. str. 2

Co říká zpráva
Zpráva o životním prostředí 
České republiky 2011 je hotova. 
Obsahuje 36 klíčových indiká-
torů včetně jejich vyhodnocení. 
Ve zprávě jsou nastíněny pozi-
tivní a negativní trendy součas-
ného vývoje životního prostředí 
v oblastech, kterými jsou ovzduší 
a klima, vodní hospodářství a ja-
kost vody, lesy, půda a krajina, 
průmysl a energetika, doprava, 
odpady a materiálové toky 
a financování ochrany životního 
prostředí. str. 9

O solárním ohřevu vody 
Obec Štítná 
nad Vláří – 
Popov se 
nachází v ji-
hozápadní 

části Zlínského kraje a je součástí 
chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty. Má 2 300 obyvatel, 
v obci jsou kostel, moderní 
základní škola, mateřská škola, 
kulturní dům, knihovna, zdravot-
ní středisko, lékárna, ubytovna, 
penzion pro seniory a taktéž 
bazén se solárním ohřevem 
vody. str. 18

Sběrný dvůr v Němčovicích
Obec Němčovice v Plzeňském 
kraji je rekordmankou ve sbírá-
ní ocenění v soutěži Zlatý erb. 
Zlatý erb se zaměřuje na míru 
využívání informačních techno-
logií ve prospěch obyvatel měst 
a obcí. Z pohledu Operačního 
programu Životní prostředí je 
samozřejmě mnohem zajímavější 
nový sběrný dvůr odpadů v obci. 
str. 19

Členové monitorovacího výboru ocenili realokace finančních prostředků v rámci OP Životní prostředí. 

Christos Gogos, zástupce Evropské 
komise, na jednání Monitorovacího 
výboru OPŽP uvedl, že při posuzo-
vání návrhu o začlenění alter-
nativní dopravy do oblastí 
podpory bude Komise 
vyžadovat podrobné 
zdůvodnění. str. 12
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EDITORIAL

Vážení čtenáři, 
v aktuálním vydání Priority 
bych vás rad upozornil na re-
portáž, která popisuje snahu 
Václava Opatrného navrátit 

krajinu 
do stavu, 
v němž byla 
před rokem 
1948. Tedy 
do stavu, 
kdy nebyly 
jen pole 
a lány, ale 
krajinu utvá-
řela menší 

pole a meze ještě nebyly 
rozorány… Upoutat vaší po-
zornost by dále mohl i příběh 
obce Štítná nad Vláří – Popov, 
která se nachází v jihozápadní 
části Zlínského kraje. Obec je 
úspěšným žadatelem z OPŽP 
a informace, které jsme o ní 
získali, dokládají, že je to obec 
úspěšná. Pozoruhodné je, 
jaký důraz klade na moder-
ní informační technologie. 
Internetové přenosy z jednání 
zastupitelstva jsou obvyklé 
ve velkých městech, ale 
čekali byste je v obci s 2 300 
obyvateli?
Shrnutí závěrů 12. jednání 
Monitorovacího výboru 
OPŽP bude rovněž většinu 
z vás zajímat. Dočtete se, 
jaké realokace prostředků se 
uskuteční v rámci jednotlivých 
prioritních os. Ze souhrnu zá-
věrů jednání rovněž vyplývá, 
že jedním z důležitých kroků 
pro zrychlené čerpání peněz 
z OPŽP bylo zřízení koordi-
nační platformy pro řízení 
velkých, investičně náročných 
projektů. I tímto krokem svůj 
úkol Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond životní-
ho prostředí ČR splnily.
Bez zajímavosti nejsou ani 
informace vycházející ze 
Zprávy o životním prostředí 
České republiky. Mimo jiné 
se ve zprávě dočtete, že 
předloni se v porovnání s 
rokem 2010 zvýšil rozsah 
území, na kterém byly pře-
kročeny přípustné koncent-
race emisí suspendovaných 
částic PM 10. Imisní limit pro 
24hodinovou průměrnou 
koncentraci PM 10 byl v roce 
2011 překročen na 21,8 % 
území, nadlimitním koncent-
racím bylo vystaveno 50,8 % 
obyvatel ČR, a to i přes to, že 
bylo dosaženo nižších namě-
řených koncentrací PM 10.

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Závazné pokyny
Ke dni 18. 12. 2012 byly zaktuali-
zovány Závazné pokyny pro žada-
tele a příjemce podpory v OPŽP. 
Aktualizovaná verze je účinná 
od 1. 1. 2013. Upraveny byly 
kapitoly 2, 3, 4, 5, 6, 8 a přílohy č. 
3, 4, 5 a 6. Hlavní změnou byla ak-
tualizace kapitoly 6, která příjemci 
podpory ukládá vybrat nového 
provozovatele v souladu s pod-
mínkami přílohy č. 7 Programo-
vého dokumentu OPŽP, přičemž 
zahájení provozu nově vybraného 
provozovatele je nutné zajistit 
nejpozději do vydání posledního 
kolaudačního souhlasu v rámci 
projektu spolufinancovaného 
z OPŽP. Podrobnější informace 
o všech změnách jsou dostupné 
na stránkách www.opzp.cz.

nové znění příloh VI 

Ministr životního prostředí Tomáš 
Chalupa dne 19. prosince 2012 
schválil nové znění příloh VI směr-
nice MŽP č. 6/2010, o poskytová-
ní finančních prostředků ze SFŽP 
ČR v rámci Programu na podporu 
systému pro nakládání s autovra-
ky na roky 2013–2014. Zpra-
covatelé autovraků se mohou 
hlásit do programu od 1. ledna 
2013, investiční část programu 
se bude řešit výzvou vyhlášenou 
na webových stránkách SFŽP ČR. 
Žadatelé o podporu na odstraně-
ní „staré zátěže“, tj. žadatelé typu 
obcí a měst, si mohou zažádat 
o podporu na konci kalendářního 
roku, jak tomu bylo dosud.

Lepší ovzduší v Čr
Přibližně 37 procent Čechů se 
domnívá, že se kvalita ovzdu-
ší v jejich zemi v posledních 
deseti letech zlepšila. To je vůbec 
největší procento z 27 států 
Evropské unie, ukázaly to výsledky 
průzkumu Eurobarometr. Názor 
o zlepšení kvality ovzduší přitom 
sdílí v celé EU jen 16 procent lidí. 
Například v Itálii je 81 procent lidí 
přesvědčeno, že se kvalita ovzduší 
v minulých deseti letech zhoršila. 
V Česku zhoršení spatřuje 35 
procent lidí, což je čtvrté nejnižší 
číslo mezi 27 státy. V průměru si 
to pak myslí 56 procent Evropa-
nů. Průzkumu se loni na podzim 
zúčastnilo přes 25 500 lidí starších 
15 let ze všech 27 zemí unie.

ECHO

Ministerstvo životního 
prostředí předložilo vládě 
aktualizovanou státní 
politiku životního prostředí 
na období 2012–2020, 
která vymezuje rámec pro 
realizaci efektivní ochrany 
životního prostředí v České 
republice do roku 2020. 
tato politika je určující 
pro doběhnutí stávající 
podoby Operačního 
programu Životní prostředí 
a nastavení jeho nástupce. 

 „Hlavním cílem tohoto klíčového 
dokumentu je zajistit zdravé a kvalitní 
životní prostředí pro obyvatele České 
republiky, výrazně přispět k efektiv-
nímu využívání veškerých zdrojů 
a minimalizovat negativní dopady 
na životní prostředí, včetně těch, které 
přesahují hranice státu,“ uvedl mi-
nistr životního prostředí Tomáš 
Chalupa. 

Moravskoslezský kraj
Ke stěžejním prioritám 

v následujících sedmi letech 
patří snížení úrovně znečištění 
ovzduší. Nejvíce problematic-
ké je z pohledu negativních 
dopadů na lidské zdraví pře-
kračování imisních limitů pro 
suspendované částice PM 10 
a cílových imisních limitů pro 
benzo(a)pyren. Ministerstvo 
životního prostředí proto bude 
pokračovat v opatřeních, která 

povedou k omezení rizikových 
látek. Ve spolupráci s Morav-
skoslezským krajem byl už 
spuštěn dotační program na vý-
měnu starých kotlů v domác-
nostech za nové automatické 
kotle s lepšími emisními limity. 
V rámci Státního fondu životní-
ho prostředí ČR byl také zřízen 
národní Program na podpo-
ru ozdravných pobytů dětí 
z oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. V rámci XXXVI. výzvy 
Operačního programu Životní 
prostředí, která je primárně 
určena velkým průmyslovým 
podnikům a jejich projektům 
na zlepšování kvality ovzduší, 
bude do roku 2015 v Moravsko-
slezském kraji proinvestováno 
5,7 miliardy korun. 

Problémy s dopravou
Další stěžejní oblastí, 

na kterou je třeba zaměřit 
pozornost, je snižování riziko-
vých látek z dopravy. O pevné 
zařazení výzev na financování 
alternativní čisté dopravy je 
Ministerstvo životního prostře-
dí připraveno usilovat i v rámci 
nového operačního programu, 
který je připravován pro obdo-
bí 2014–2020.

Voda a energetické úspory
Mezi další prioritní oblasti 

patří zajištění ochrany vod 
a zlepšování jejich stavu, pre-
vence a omezování vzniku odpa-
dů, podpora využívání odpadů 

jako náhrady přírodních surovin 
nebo energetické úspory. 

Oblast energetických úspor 
bude mít v nadcházejícím obdo-
bí velký potenciál. Ministerstvo 
připravilo program Nová zelená 
úsporám, který navazuje na pro-
gram končící. Cílem programu 
je přispět ke snížení energetické 
náročnosti soukromých obyt-
ných domů a budov veřejné 
správy, jako jsou například ma-
teřské školy, domovy pro seniory, 
kulturní zařízení nebo sportovní 

Aktualizovaná státní politika životního prostředí

Martin Moulis, který 
byl pověřen výkonem 
funkce 1. náměstka 
a vedením úseku řízení 
Operačního programu 
Životní prostředí, požádal 
o uvolnění z funkce. 

„Panu náměstku Moulisovi bych 
chtěla poděkovat za jeho působení 
na Státním fondu životního prostředí 
ČR a přeju mu hodně štěstí v jeho další 
kariéře,“ říká ředitelka fondu 
Radka Bučilová.

Výkonem funkce byl nejdří-
ve pověřen a následně do funk-
ce náměstka jmenován Martin 
Kubica, vedoucí Odboru pro-
jektů a příjmu žádostí Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Martin 
Kubica se 
narodil 5. října 
1978 v Doma-
žlicích. V roce 
2004 získal titul 
Mgr. na Práv-

nické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. V letech 
1998–2004 pracoval jako asi-
stent v Poslanecké sněmovně 
České republiky. Od roku 2004 
pracuje na Státním fondu život-
ního prostředí České republiky, 
od roku 2005 jako vedoucí 
odboru, ke 2. 1. 2013 byl jmeno-
ván náměstkem ředitele SFŽP 
ČR pro Úsek řízení Operačního 
programu Životní prostředí. Je 
členem České společnosti pro 
právo životního prostředí.

zařízení. Užitek z programu bu-
dou mít jak domácnosti, kterým 
pomůže snížit výdaje na energie, 
tak obce, které budou moci 
zlepšit svůj vzhled. Minister-
stvo hodlá oblast energetických 
úspor zařadit i do budoucího 
operačního programu. 

Ex ante kondicionalita
Státní politika životního 

prostředí ČR je podle prvního 
náměstka ministra životního 
prostředí Martina Frélicha 
jedním z určujících dokumentů 
pro nastavení budoucího ope-
račního programu zaměřeného 

na životní prostředí, programu 
pro příští programové období. 

„Bavíme se o tom, že podpora bude 
zejména směřovat do vodohospodářské 
oblasti, zlepšení stavu ovzduší, zlepšení 
nakládání s odpady a nebudeme zapo-
mínat i na biodiverzitu. Máme tu tedy 
čtyři klíčová témata, jež budou nosnými 
tématy pro sestavování budoucích 
prioritních os a oblastí podpory. Vše 
se ale ještě musí dojednat se zástupci 
Evropské komise. Svoji roli sehraje i to, 
v jaké podobě bude schválen dokument 
Statní politiky životního prostředí 
ČR. Což je náš klíčový materiál. Naše 
ex ante kondicionalita, bez které nám 
Evropská komise, ale ani Ministerstvo 
pro místní rozvoj neschválí vůbec nic. 
Ale znovu opakuji, našimi prioritami 
je podpora investic do vody, ovzduší, 
odpadů a biodiverzity,“ uvedl před 
nedávnem Frélich v Prioritě. 

Martin Frélich se ostatně 
vyjádřil i finanční částce, s níž 
by měl nástupce Operačního 
programu Životní prostředí 
počítat. 

„Na to vám prozatím neodpovím, 
protože zmíněná suma je prozatím jen 
a jen naší domněnkou. Jak to prakticky 
ovlivní chod programu, se tedy prozatím 
nikdo seriózně nezabýval. Jsme si ale jistí 
tím, že Česká republika bude mít méně 
peněz na všechny operační programy, 
a podle zaměření a priorit vlády se 
domníváme, že oblast životního prostředí 
si bude muset vystačit se zhruba 60 
miliardami korun. I tak jsem ale pře-
svědčen o tom, že pokud tato suma bude 
systémově alokována, bude mít obrovsky 
pozitivní efekt,“ řekl Frélich. 

Výbor jednal o XXXIV. výzvě Operačního programu Životní prostředí
Členové Řídicího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí na svém 
28. zasedání jednali 
o vodohospodářských 
projektech předložených 
v rámci XXXIV. výzvy. 
Zároveň posoudili několik 
vybraných projektů 
z ostatních výzev.  
V jejich případě to byly 
změny registračních listů.

XXXIV. výzva OP Životní 
prostředí byla vloni, začátkem 
února, vyhlášena pro podoblast 
podpory Zlepšování vodohospo-
dářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní. 

Podmínky výzvy
Podmínkou pro podpoření 

projektů byla povinnost, aby 
se podporovaná aktivita týkala 
výstavby a dostavby přivaděčů 

a rozvodných sítí pitné vody pouze 
v případě napojení nových oby-
vatel na vodovodní síť nebo v pří-
padě připojení obyvatel na jiný 
zdroj z důvodu nevyhovujícího 

zásobování vodou ze stávajícího 
zdroje. Podpora se nevztahovala 
na rekonstrukce přivaděčů a roz-
vodných sítí pitné vody. 

Jeden žadatel odstoupil
V rámci této výzvy bylo přija-

to 57 žádostí, z nich bylo 22 pro-
jektů doporučeno ke schválení 
a 13 projektů bylo doporučeno 
ke vložení do zásobníku projek-
tů. Vzhledem k odstoupení jed-
noho ze žadatelů, což způsobilo 
uvolnění finančních prostředků, 
členové řídicího výboru jednali 
o tom, aby i projekty ze zásob-
níku byly předloženy ministrovi 
životního prostředí ke schválení. 
Tyto projekty i projekty navržené 
k podpoře doporučili ministrovi 
životního prostředí ke schválení. 

Nový náměstek OPŽP

V rámci státního fondu životního prostředí Čr 
byl také zřízen národní Program na podporu 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší.
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V bílé stopě
Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa se v rámci 
svého výjezdu do Plzeň-
ského kraje setkal s dvaceti 

starosty 
z okresu 
Plzeň-sever. 
Tématem 
jednání 
byly aktivity 
ministerstva 
v oblasti 
ochrany 
přírody 
a krajiny.
„Úkolem 

ministra životního prostře-
dí není sedět v kanceláři 
na úřadě, ale jezdit do re-
gionů, bavit se se staros-
ty, s lidmi a řešit s nimi 
problematiku chráněných 
krajinných oblastí, čistíren 
odpadních vod nebo třeba 
zařízení na energetické vy-
užití odpadů. Jsem rád, že 
dnešní setkání se starosty 
ukázalo, že na řadu věcí 
máme velmi podobný, ne-li 
shodný názor. Starostové 
nejlépe vědí, jak se žije v je-
jich obci, to žádný úředník 
nebo vládní politik nemůže 
přehlížet,“ říká místopředse-
da ODS a ministr ŽP Tomáš 
Chalupa. 
Po výjezdu do Plzeňského 
kraje se ministr Tomáš Cha-
lupa přesunul na Šumavu, 
kde slavnostně zahájil zimní 
údržbu běžkařských stop 
na Šumavské magistrále 
a celošumavské Bílé stopě. 
„Šumava není jen kůrovec 
a zákon o národním parku. 
Je to také Šumavská ma-
gistrála, která pro běžkaře 
propojí Šumavu od Železné 
Rudy až k Lipnu. Dvakrát 
týdně se budou upravovat 
i nástupní místa v jednotli-
vých obcích a magistrála se 
stane páteří všech šumav-
ských lyžařských stop, 
na niž budou navazovat 
další místní okruhy. Celková 
délka strojově udržovaných 
šumavských lyžařských 
tras je zhruba 600 kilo-
metrů, z toho na území 
národního parku je to asi 
380 kilometrů. Pravidelně 
se stopa udržuje od 15. 
prosince a podle sněhových 
podmínek až do 15. břez-
na,“ uvedl ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa.

O kotlíkové dotace je zájem 

ZPRÁVY MŽP

V Moravskoslezském kraji 
vyměnilo už 185 lidí své 
staré kotle na tuhá paliva 
za nové nízkoemisní kotle, 
šetrnější k životnímu 
prostředí. V nadcházejícím 
roce by tak podle odhadů 
odborníků mohlo do ovzduší 
uniknout až o 18,5 tuny 
prachu méně. Uvedli to 
zástupci Ministerstva 
životního prostředí 
a Moravskoslezského kraje. 

S nákupem ekologického 
kotle lidem pomohla takzvaná 
kotlíková dotace. „O příspěvek 
kraje a Ministerstva životního prostředí 
mohou žádat od loňského února,“ 
upřesnila mluvčí krajského úřa-
du Petra Špornová.

Když loni projekt začal, 
zájem lidí byl tak obrovský, 
že hned první den musel kraj 
příjem žádostí pozastavit. Kraj 
tehdy přijal 562 žádostí, vyho-
vět však mohl jen 333 zájem-
cům, protože na dotace bylo 
vyčleněno 20 milionů korun 

a každý žadatel dostal příspě-
vek 60 000 korun. 

Výměna kotlů
„V současné době se kotle vyměňu-

jí. Ke konci minulého roku proplatil 
Moravskoslezský kraj a Státní fond 
životního prostředí ČR dotace na 161 
kotlů,“ uvádí Špornová. 

Kraj se rozhodl, že bude 
v projektu pokračovat, a loni 
v červnu vyhlásil další výzvu. 
Tentokrát bylo připraveno 40 
milionů korun, ale příspěvek se 
snížil na 40 000 korun. 

„Krajský úřad přijal zhruba 950 
žádostí o dotaci, z nichž 83 bylo vyřazeno 
kvůli nesplněným podmínkám,“ dopl-
nila Špornová s tím, že za peníze 
z této výzvy bylo dosud vyměně-
no 24 kotlů. 

Dalších 40 milionů korun se 
na projekt uvolnilo loni v listo-
padu, příspěvek zůstal 40 000 
korun. Kraj nyní stále přijímá 
žádosti občanů, zatím této mož-
nosti využilo 120 domácností. 
Žádosti o dotaci je možné podá-
vat do letošního 28. června. 

„Podíl malých zdrojů znečištění, tedy 
domácích topenišť, na celkové bilanci pra-

chu v kraji roste. Výměna jednoho kotle 
znamená úsporu emisí prachu v objemu 
až 100 kilogramů ročně,“ připomíná 
hejtman kraje Miroslav Novák. 

Zároveň dodává, že investice 
do lokálních topenišť jsou eko-
nomicky výhodné, neboť každá 
vynaložená koruna je pětkrát 
efektivnější než u průmyslové 
investice a na zlepšení kvality 
ovzduší se projeví okamžitě. 

Kraj, který to nemá lehké
Moravskoslezský kraj má 

nejhorší kvalitu ovzduší v zemi. 
Kromě průmyslových podni-
ků a dopravy se na znečištění 
ovzduší významným způsobem 
podílejí právě domácnosti. 
Takzvané kotlíkové dotace jsou 
společným programem Morav-
skoslezského kraje a Minister-
stva životního prostředí, které 
se o financování programu dělí 
rovným dílem. Tuhými palivy 
topí v Moravskoslezském kraji 
zhruba 55 000 domácností, které 
jsou rozmístěny na malé ploše. 
Peníze na nový kotel se lidem 
proplácejí zpětně a celý proces 
trvá zhruba devět měsíců.

Kampaň Ministerstva 
životního prostředí a správy 
národního parku Šumava 
„Dny Šumavy v Praze“ 
zakončila v pražské kavárně 
Lucerna výstava uměleckých 
snímků Vladislava Hoška. 
Expozice s volným vstupem 
byla otevřena do 18. ledna. 

Hoškovy fotografie zachy-
covaly na dvaceti velkoformá-
tových fotografiích šumavské 
lesy, slatě nebo ledovcová jezera 
v různých ročních obdobích. 
Součástí kampaně bylo i oficiální 
zahájení zimní sezony spojené 
s bohatým programem po ce-
lém národním parku Šumava. 
Na Kvildě se na přelomu roku 
ostatně uskutečnil i závod 
historických lyžníků a českých 
olympijských nadějí. 

Šumavská magistrála
Pro milovníky zimní turis-

tiky na běžkách je na Šumavě 
připraveno téměř 600 kilometrů 
upravených tratí. „Novinkou letošní 
sezóny je Šumavská magistrála. Zhru-
ba 140 kilometrů dlouhá trať, která 

protíná celý národní park od Železné 
Rudy až na Lipno,“ uvedl ministr 
Tomáš Chalupa, který zimní 
údržbu stop na Šumavě zahájil.

Kampaň „Dny Šumavy 
v Praze“ doprovodila řada 
dalších akcí, například adventní 
Farmářské trhy na Vítězném 
náměstí v Dejvicích, kde byla 

připravena prezentace 
zimních programů národ-
ního parku a informační 
a strážní služby, půso-
bily dílny pro děti nebo 
lákal prodej šumavských 
regionálních produktů. 
Trhy navštívilo na pět 
tisíc Pražanů. Úspěch 
měla také série výstav, 
prezentací a přednášek 
se šumavskou tématikou. 
Přednáška Ondřeje Fibi-
cha, básníka a odborníka 
na život a dílo spisovatele 
Karla Klostermanna, 
přilákala do pražské ka-
várny Na Šumavě padesát 
čtenářů. 

Šumava ve Vršovicích
S šumavskou přírodou 

se mohou před budovou 
Ministerstva životního pro-
středí blíže seznámit i obyva-
telé pražských Vršovic, kam se 
po úspěšném zakončení před 
Národní technickou knihovnou 
přestěhovala venkovní expozice 
reportážních fotografií z národ-
ního parku s názvem Šumavské 
příběhy.

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

MŽP propaguje Šumavu

ZPRÁVY MŽP

Ministerstvo životního 
prostředí vydalo  
na základě mezistátního 
procesu EIa souhlasné 
stanovisko k posouzení 
vlivů provedení záměru 
„nový jaderný zdroj 
v lokalitě temelín včetně 
výkonu do rozvodny Kočín“ 
na životní prostředí.

Na základě mezistátního 
procesu EIA vydalo Ministerstvo 
životního prostředí 18. ledna 
2013 souhlasné stanovisko k po-
souzení vlivů provedení záměru 
„Nový jaderný zdroj v lokalitě 
Temelín včetně výkonu do roz-
vodny Kočín“ na životní prostře-
dí (tzv. stanovisko EIA) s tím, 
že bylo stanoveno 90 podmínek 
nezbytných k ochraně životního 
prostředí, za jejichž respektování 
je záměr z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí a veřejné zdraví 
přijatelný. 

Ministerstvo životního 
prostředí tím ukončilo jeden 
z nejnáročnějších a odborně 
nejkomplikovanějších procesů 
EIA v historii. V průběhu celého 
procesu EIA byly zpracovány tisí-
ce stran odborných studií, analýz, 
posudků a dalších podkladů, 
na jejichž přípravě se podílely 
desítky odborníků nejen z České 
republiky.

Záměr „Nový jaderný zdroj 
v lokalitě Temelín včetně výkonu 
do rozvodny Kočín“ představuje 
novostavbu nového jaderného 
zdroje včetně souvisejících staveb-
ních objektů a technologických 
zařízení. Z hlediska původní kon-
cepce jaderné elektrárny Temelín 
se záměr týká dostavby elektrárny 
o dva bloky moderního typu 
(reaktory III.+ generace) včetně 
doplnění linek vyvedení elektric-
kého výkonu do rozvodny Kočín 
a zvažovaného zvýšení kapacity 
přívodu surové vody do elektrár-
ny z čerpací stanice Hněvkovice. 

V rámci záměru budou použity 
bloky o výkonu do 1 700 MWe 
s reaktorem typu PWR III.+ ge-
nerace. Celkový čistý instalovaný 
výkon pro oba plánované bloky je 
do 3 400 MWe.

Proces EIA byl provázen veli-
kou účastí nevládních organizací 
a veřejnosti, přičemž převážná 
většina připomínek těchto sub-
jektů byla zaslána ze sousedních 
zemí, konkrétně do Spolkové 
republiky Německo a Rakouska. 
Nevládní organizace a veřejnost 
podaly v procesu EIA více jak 
60 000 vyjádření, ve kterých 
v převážné většině převažovaly 
obavy spojené s provozem jader-
ných zdrojů. Všechna doručená 
vyjádření se rovněž stala podkla-
dem pro stanovisko EIA, přičemž 
všechny připomínky uvedené 
v doručených vyjádřeních, které 
MŽP v průběhu procesu EIA 
obdrželo, byly důkladně vyhod-
noceny a vypořádány. Relevantní 
připomínky pak byly promítnuty 

do zmíněných 90 podmínek 
souhlasného stanoviska EIA. 
Vypořádání připomínek doruče-
ných k oponentnímu posudku je 
přílohou stanoviska EIA a je jeho 
nedílnou součástí. 

Podmínky stanoviska EIA se 
zaměřují na vyloučení a mini-
malizaci vlivů záměru na všech-
ny složky životního prostředí 
a veřejné zdraví, za podstatné lze 
považovat především podmínky 
vztahující se k jaderné bezpeč-
nosti, ochraně vod a ochraně 
ovzduší. MŽP považuje za zásad-
ní zejména požadavek na další 
průběžné zohledňování případ-
ných nových požadavků legisla-
tivy včetně dalších doporučení 
a mezinárodní praxe v oblasti 
jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany a havarijní připravenos-
ti. Tato podmínka zaručuje, že 
další projektová příprava záměru 
bude bez ohledu na dodavatele 
reflektovat aktuální vývoj v oblas-
ti jaderné energetiky.

Krok k omezení množství rtuti v životním prostředí
V sobotu 19. 1. 2013 byl 
za podpory České republiky 
dojednán text nové 
Minamatské úmluvy o rtuti. 
Co přinese? Celosvětové 
snížení emisí rtuti do ovzduší 
a dalších složek životního 
prostředí, náhradu rtuti 
ve výrobcích a kontrolu nad 
nakládání s odpady. 

Rtuť se prostřednictvím atmo-
sféry přenáší na velké vzdálenosti 
a ovlivňuje životní prostředí a zdra-
ví lidí daleko od zdrojů znečištění. 
Lidskou činností, zejména spalová-
ním uhlí, se rtuti do ovzduší dosta-
ne ročně 2 000 tun. Tento objem se 
v budoucnu sníží. Úmluva zavádí 
celosvětová pravidla, jak se rtutí 
zacházet ve všech fázích jejího 
životního cyklu – od těžby, jež se 
v budoucnu zastaví, přes použití 
ve výrobcích (například v teplomě-
rech a dalších měřicích přístrojích 
používaných v medicíně) a proce-
sech (například při výrobě chlóru 
rtuťovou metodou) a obchod až 
po nakládání s odpady obsahující-
mi rtuť. 

Praktická a účinná
„Česká republika požadovala, aby 

úmluva byla praktická a účinná. Text 
stanovuje jasné závazky, systém jejich 

kontroly i pravidla pomoci rozvojovým 
státům. Čtyřletý vyjednávací proces, 
který jsme za našeho předsednictví v Radě 
EU zahájili, skončil úspěchem,“ uvedl 
Karel Bláha, ředitel Odboru 
environmentálních rizik a ekolo-
gických škod MŽP. 

Na základě návrhu japonské 
vlády nese úmluva název podle 
města Minamata. Právě to bylo 
v 50. letech 20. století svědkem 
vážné otravy obyvatel rtutí. Zne-
čištěné odpadní vody z petroche-
mického závodu se dlouhodobě 
vypouštěly do moře a ryby v něm 
byly kontaminovány methylrtutí, 
která způsobila otravy a poško-
zení zdraví řady lidí. Japonská 
vláda, která vyjednávací proces 
významně podporovala, bude 
v říjnu 2013 hostit ve městě Ku-
mamoto diplomatickou konfe-
renci. Na té bude nová úmluva 
k podpisu otevřena. 

Přínos ČR
K přípravě nové úmluvy 

také významně přispěla Česká 
republika. Za jejího předsednictví 
v Radě EU se v únoru 2009 poda-
řilo vyjednat pověření k přípravě 
úmluvy a v letech 2011 a 2012 ČR 
dokonce hostila jednání regionu 
střední a východní Evropy. 

„V rámci vyjednávacího procesu se 
podařilo naplnit naše priority. Proto 

věřím, že získáme mandát k tomu, 
aby jménem České republiky byla nová 
úmluva v říjnu podepsána,“ řekla 
Klára Wajdová, ředitelka odbo-
ru mezinárodních vztahů MŽP. 

O rtuti
Rtuť je v přírodě se vyskytu-

jící prvek, je součástí některých 
minerálů. Do životního prostře-
dí se dostává sopečnou aktivi-
tou, ale také spalováním uhlí, 
dřeva a ropy a další lidskou 
činností. Elementární rtuť i její 
sloučeniny jsou vysoce toxické. 
Poškozují hlavně nervový a kar-

diovaskulární systém živých 
organismů. Rtuť je nebezpeč-
ná zejména pro těhotné ženy 
a malé děti, u nichž prokazatel-
ně zpomaluje vývoj nervového 
systému. 

Rtuť má schopnost bioaku-
mulace, do potravního řetězce 
vstupuje hlavně z vodního 
prostředí prostřednictvím ryb 
a vodních živočichů. Nejvíce 
ohroženy jsou tak země, jejichž 
hlavní potravinovou složkou 
jsou ryby. V těchto potravinách 
má navíc koncentrace sloučenin 
rtuti vzrůstající tendenci.

Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
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Václav Opatrný, rodák ze Siré, 
pracoval dlouhá léta na nejrůzněj-
ších místech republiky. Do rod-
ného kraje se vrátil v roce 1970. 
Na rodinné farmě v Siré tehdy hos-
podařily JZD a státní statky. Z chlé-
va byl družstevní kravín, později 
krávy vystřídali býci. Stodola byla 
družstevní, přes zaneřáděný dvůr 
jezdila těžká technika, takže se 
na něj nedalo vyjít bez holinek. 

Opatrní se přesto rozhodli vrá-
tit a mohla za to prý hlavně paní 
Opatrná. „Pochází z města, ale vystudo-
vala zemědělskou školu a táhlo ji to ven,“ 
říká Václav Opatrný a zdůrazňuje, 
že nebýt manželčina rozhodnutí, 
sám by se do Siré nevrátil. A proto 
je již čtvrtou generací, která 
na farmě hospodaří, i když tak 

za minulého režimu činil v rámci 
JZD jako místopředseda, mechani-
zátor krmiva, v odboru energetiky 
a investic. I jeho manželka našla 
v JZD uplatnění. Jako zootechnič-
ka. Změnu přinesl až rok 1989. 

„Půjčili jsme si s manželkou peníze, 
abychom mohli ještě před restitucemi koupit 
zpátky rodinnou farmu v Siré,“ vzpo-
míná Opatrný. A tehdy si začal 
plnit svůj sen. Pustil se do projektu 
přeměny krajiny, kterou jejich zno-
vunabytá farma obhospodařovala.

Muži s citem pro krajinu
Opatrní začali s pozemkovými 

úpravami. Obhospodařovali 120 
hektarů. Stejně jako jejich soused, 
s nímž společně postupovali. „První 
úpravy proběhly u nás v Siré a ve vedlejším 

Cekově, kde jsme byli dva velcí soukrom-
níci.“ 

Dalším krokem byla snaha 
vrátit do krajiny stromy a keře. 

„A tak jsme v těch pozemkových 
úpravách už nechávali kraje pozemků, 
abychom je mohli zalesnit, jak my říkáme, 
znovu zadřevit,“ vysvětluje Václav 
Opatrný. A přitom všem hlavně 
vraceli pole na svá původní místa. 
Tam, kde byla za starých časů. To 
samé platilo i pro louky. „Přitom stále 
zadřevujeme kraje a úhory a ono to do sebe 
v té krajině všechno tak dobře, přirozeně 
zapadá. Z toho máme obrovskou radost, 
stejně jako jsme rádi, že jsme získali finance 
z Operačního programu Životní prostředí.“

Architektka na svém místě
Václav Opatrný si již od po-

čátku projektu přál, aby v krajině 
byly vysázeny stromy a keře, které 
budou užitečné pro zvířata a pro 
včely, neboť je také včelařem. Ale 
není sám, kdo se v Siré věnuje 
chovu včel. 

„To značí sázet trnky, střemchy 
a plané hrušky, třešně a jabloně… Ale 
i buky a duby,“ vyznává se Václav 

Opatrný. 
Projekt na výsadbu zmiňo-

vaných stromů a keřů pro něho 
vypracovala Hana Skalková, 
zahradní architektka z nedalekého 
Zbirohu. Václav Opatrný si jejich 
spolupráci velmi pochvaluje. 

„Je to člověk na svém místě. Přesně 
věděla, do jaké lokality podle půdních 
podmínek vsadit jaké stromy, aby tam 
dobře rostly. Projekt nám vypracovala 
velice solidně a navíc i levně,“ říká Václav 
Opatrný spokojeně. 

Aby to ladilo
Důvodů k zásahům do krajiny 

bylo podstatně více, než jen sen 
pana Opatrného. Měřítko krajiny 
– ekologická nestabilita krajiny 
a zhoršené hospodaření s vodou 
v krajině – neodpovídalo mož-
nostem hospodaření. Myšleno je 
velké měřítko krajiny s rozsáhlými 
stejnorodými porosty bez mezí 
a cest v kontrastu k potřebě hospo-
dařit na menších celcích z důvodu 
nestejnoměrné úrodnosti půdy. 

„Na projektu jsem začala pracovat 
v roce 2007, hodně nápadů v něm je 
z hlavy pana Václava Opatrného, dobrého 
hospodáře a duše místa. Jeho iniciativou 
bylo krajinu zlepšit – a dával do toho mnoho 
své energie,“ říká Hana Skalková. 

Podle ní krajina ve své tehdejší 
podobě byla málo atraktivní jak 
pro místní obyvatele, tak pro 
návštěvníky. Taktéž nabízela prach-

„Pamatuji si, jak to tady 
bylo rozmanité. Žily tu 
koroptve, běhali zajíci 
a bažanti,“ vzpomíná 
Václav Opatrný  
ze siré na rokycansku 
na dobu svého mládí, 
na dobu před rokem 1948. 
„A pak tu bylo mrtvo. Okolo 
vsi byla čtyři pole, nic víc. 
Meze rozorané, trniny, 
louky pryč,“ zachmuří se. 
Jeho snem je vrátit krajině 
podobu a účel, jaké mívala 
za časů jeho tatínka, 
dědečka a pradědečka.

O muži, který sází stromy

bídnou úživnost pro volně žijící 
živočichy. 

„Já jsem paní inženýrce v nadsázce ří-
kal, že to musí vymyslet tak, aby z toho za sto 
let byl anglický park, ve kterém se budou 
pást ovce nebo dobytek. Prostě hlavně aby 
to ladilo se zdejší přírodou,“ vzpomíná 
Václav Opatrný. 

A Hana Skalková jeho předsta-
vu zpracovala v několika násled-
ných krocích. Navrhla doplnit 
liniové porosty zeleně u cest, 
u cesty mezi lesem a lesíkem 
vysadit jednodruhové a vícedru-
hové skupiny listnatých stromů 
a v průhledu od farmy Sirá na Ce-
kov použít namísto stromů větší 
keře. Stromy zvolila nespojité, aby 
pěšímu nabízely volný rozhled 
po krajině a zároveň i možnost 
stínu a soukromí. Cesty od farmy 
k lesíku osadila trnkovými keři 
s dalšími vtroušenými druhy keřů, 
které patří do tamější krajiny. 
Sáhla také po vrbách. Zejména 
pak v zamokřených úsecích. Pro 
přechody mezi horním a spod-
ním porostem zvolila střemchy 
hroznovité a pro lemování části 
cest krušinu olšovou s menším 

podílem střemchy hroznovité 
na zamokřených stanovištích 
a stanovištích s větším zastíněním. 
Liniové porosty keřů doplnila 
stromy a další stromy pak nechala 
vysázet kolem dvou vodních nádr-
ží ležících na pozemcích farmy. 

Všechny dřeviny k výsadbě 
byly zvoleny tak, aby byly v kra-
jině původní a vhodné pro dané 
místo, čímž by měly splnit před-
poklad výborného růstu a mini-
malizace následné péče. Dbalo se 
i na estetické předpoklady dřevin, 
ale i na jejich užitečnost zvěři, 
ptactvu a včelám. Vysázeny byly 
i skupiny dubů, jasanů a výjimeč-
ně i jednotlivé stromy.

Vlastními silami
Václav Opatrný vzpomíná, 

že žádost o podporu vypraco-
val sám. I když dodává, že bez 

pomoci ze strany projektových 
manažerů Státního fondu život-
ního prostředí ČR by to nejspíš 
sám nikdy nesvedl. 

„Vždycky, když jsem si s něčím nevěděl 
rady, vzal jsem do jedné ruky telefon, za-
volal na fond a oni mi radili, zatímco jsem 
druhou rukou ťukal do počítače. Naklepal 
jsem to do příslušných kolonek a ono mě to 
pustilo zase o něco dál. Po čase jsem se v tom 
už i docela vyznal,“ směje se dnes při 
vzpomínce na vyplňování žádosti. 

Avšak nestěžuje si. Žádost 
je podle něho komplikovaná 
proto, že podpořený projekt musí 
postihnout širokou škálu všemož-
ných nuancí. „O poradenské firmě jsme 
ale nikdy neuvažovali. Šetřili jsme peníze, 
navíc částka, o kterou jsme žádali, nebyla 
nijak vysoká, takže mi to přišlo i škoda,“ 
objasňuje Opatrný.

Problém však vidí v nutnosti 
uspořádat výběrové řízení, které 

se u dotace nad dvě stě tisíc ko-
run musí vypisovat.

„Kvůli pár tisícům navíc jsme museli 
dělat výběrové řízení na dodavatele stro-
mů i jejich výsadbu. Z našeho pohledu to 
bylo komplikované, protože to řízení má 
určitá pravidla. A ta jsme museli dodržet. 
Někteří se zlobili, že jsme je nevybrali, 
takže nakonec jsme strávili hodně 
času vysvětlováním…,“ vzpomíná 
Opatrný.

Kopal, kdo mohl
Výsadbu financovanou dotací 

z OPŽP provedl na podzim roku 
2008 zahradník Viktor Drhlík. 
„Mně se líbila, a když jsme projekt 
dokončili, zůstali jsme v kontaktu a dodnes 
spolupracujeme, on mi totiž radí,“ 
pochvaluje si Václav Opatrný 
výsadbu Viktora Drhlíka. 

„Já mu třeba říkám, že tady chci oske-
ruši, a on na to, ať sem oskeruši nesázím, 
protože potřebuje vápenitou půdu. Tak 
mu říkám, že si tu vykopu díru pět krát pět 
metrů a pět metrů hlubokou, navezu do ní 
jíl a tu oskeruši si tam dám,“ směje se 
Opatrný a dodává, že on ve svém 
věku přece nemůže kopat jámy 
pro čtyři sta nebo pět set stromků. 

„V nadsázce jsem architektce říkal, že to musí 
vymyslet tak, aby z toho za sto let byl anglický park, 
ve kterém se budou pást ovce nebo dobytek. Prostě 
hlavně aby to ladilo se zdejší přírodou."

Projekt v číslech
Celkové uznatelné náklady:  231 459 Kč
Příspěvek z fondu EU:  177 067 Kč
Příspěvek SFŽP ČR:  31 247 Kč
Příspěvek Václava Opatrného:  23 145 Kč
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Zahradní architekta Hana 
skalníková je přesvědčena, 
že krajině může prospět 
každý. „Minimálně snahou 
na vlastním či spravovaném 
pozemku hospodařit 
rozumně a s vědomím, že 
po mně tu krajina zůstane 
pro další generaci,“ tvrdí.

Jak hodnotí zahradní architekt-
ka českou krajinu? Kolik původ-
ního jsme z ní či v ní dokázali 
zachovat?

Krajina je už od dob prvních 
zemědělců složena z přírodních 
a lidmi pozměněných částí. Je 
ve vývoji a označení „původní“ 

by se muselo vztahovat k něja-
kému termínu, k době. Jestliže 
za „původní“ budu brát kra-
jinu z přelomu devadesátých 
let minulého století, všimnu si 
velikého záboru zemědělské půdy 
pro stavbu nových komunikací, 
skladů, továren a slunečních 
elektráren, záboru celých oblastí 
navazujících na města, který 
nepůsobí promyšleně a krajinu 
určitě nevratně změnil.

To nezní příliš optimisticky…
Jinou změnou je stavba 

satelitních městeček bez vlast-
ního městského centra, která 
se vztahují ve všech nárocích 
na služby k původnímu sídlu. 

Obvykle je dům satelitního 
městečka uprostřed zahrady, je 
třeba jej kvůli soukromí oddělit 
ode všech sousedů živými ploty 
a zdmi, vznikají těžko využitelné 
části zahrad. Oproti této rozvol-
něné zástavbě je ulicová zástavba 
v satelitu městotvornější. Což 
je ovšem věc urbanisty. Pro mě 
jako zahradního architekta by při 
ulicové zástavbě vznikaly zahrady 
lépe organizovatelné, nevznikala 
by slepá místa, kvůli ztrátě sou-
kromí těžko využitelná. 

Jsou negativní změny v naší 
krajině nevratné?

Mně se zdá, že ano. Už teď při 
přeměně brownfieldů k novým 

funkcím, jako jsou bydlení či 
rekreace, je třeba velikých vstupů 
energie. V případě rozsáhlých 
krajinných celků si podobné zása-
hy neumím představit.

Co by pro ozdravění a obnovení 
původní krajiny tam, kde je to 
možné, mohl udělat každý z nás?

To je hlavně věc zákonů. Sou-
visejí i s politikou. Aby zákony 
byly tvořeny v klidu a odborníky. 
Pak na obecní úrovni je to věc 
územního plánu. U jednotlivců 
pak asi snaha na vlastním či 
spravovaném pozemku hospo-
dařit rozumně a s vědomím, že 
po mně tu krajina zůstane pro 
další generaci.

Zahrady lépe organizovatelné, aby nevznikala slepá místa
ROZHOVOR

Jamky pro stromky a keře 
hloubily děti, pomohli příbuzní 
i lidé ze vsi. A v první fázi výsadby 
se skutečně vysázela celkem stovka 
stromů – javorů mléčů, habrů 
obecných, jasanů ztepilých, jabloní 
semenáčů, třešní ptačích, hrušní 
semenáčů, dubů zimních, dubů 
letních, jeřábů oskeruší a břeků, 
vrb srdčitých, lip velkolistých –, 
ale i čtyři sta tři keře trnky obecné, 
lísky obecné, hlohu obecného, brs-
lenu evropského, krušiny olšové, 
střemchy hroznovité, růže šípkové, 
vrby ušaté, popelavé, nachové, tro-
jmužné, košíkářské a svídy krvavé. 

Zčásti se vysazovalo i na cizích 
pozemcích, k čemuž bylo zapotře-
bí souhlasů jejich majitelů. Podle 
Opatrného však všichni nápad 
plánované výsadby uvítali, nikdo 
s tím neměl žádný problém. 

Administrace projektu
„Administrace projektu byla daleko 

složitější než celá výsadba,“ říká Václav 
Opatrný. Poměrně psychicky 
náročné podle něho bylo dodržet 
všechny potřebné formality, aby 
projekt mohl být dofinancován 
a uzavřen. 

„Byl jsem třeba přesvědčen, že jsme 
nikde neudělali žádnou chybu, a najednou 
mi volali z Prahy a říkali, co musíme kde 
změnit. Z mého pohledu to nebyly nutné 
změny, ale podle nich to přesně neodpoví-
dalo nějakým daným kritériím. Bylo to 
frustrující, protože i když vše uděláte podle 
nejlepšího svědomí, bez jakýchkoli vedlejších 
úmyslů, tak ono to nakonec nemusí být 
vůbec dobře,“ dodává.

I tak však toto vypětí stálo 
podle Opatrného za to. Výsle-
dek projektu na zlepšení přírody 

a krajiny na pozemcích farmy Sirá 
hodnotí jako skvělý. I když prý 
na něho někdy padají chmury. 

„Teprve poté, co jsme to všechno vysa-
dili, vidím, že je to jenom zlomek toho, co by 
celkově v krajině bylo potřeba vysadit jenom 
tady v našem katastru. V rámci republiky by 
to pak bylo úplně obrovské množství, na to 
by dotace nestačily,“ smutní Opatrný. 

Lidé by podle něho měli najít 
chuť krajinu obnovovat a stromy 
vysazovat, tak jak to dělali staří 
sedláci. Pamatuje si ovocné stromy, 
které v okolí Siré rostly, protože 
každý sedlák rok co rok vysadil pár 
stromů na mez. 

„Ono by to mohlo mít přirozený průběh, 
kdyby tomu ze začátku někdo pomohl, 
kdyby každý ten hospodář vzal rýč a udělal 
odkopky, rozsazoval keře. Tak to dělával 
můj děda. Ten sázel k lesu i rybízy a angrešty 
a třešně ptačky, na které jsme jako děti 
chodili. To dneska nikdo nedělá, a tak je 
dobré, že máme do začátku možnost dotací, 
že můžeme celý ten ozdravný proces znovu 
nastartovat,“ zamýšlí se Opatrný. 

Podle něho se však život tak 
nějak změnil. 

„Kdybych tady byl býval před třiceti 
lety řekl, že pitná voda se bude prodávat 
v krámě a že ve vsi budou popelnice, lidi 
by si ťukali na čelo a měli by mě za blázna. 
No a podívejte se dneska, každý týden sem 

přijede popelář a pitnou vodu prodávají 
v krámě, i když nám teče z kohoutku,“ říká. 

Díky jemu bylo v Siré vysázeno 
téměř tisíc stromů. První etapu vý-
sadby Václav Opatrný financoval 
z Operačního programu Životní 
prostředí, další etapy z peněz 
od plzeňské Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky. 

„Dosadbu, kterou teď provádím, už ale 
platím ze svého. Je to pár korun za strom-
ky, které vysazuju tam, kde se ty původní 
neuchytily nebo kde se mi zdá, že by to chtělo 
výsadbu ještě doladit. My, jako zdejší obec, 
bychom měli ve výsadbě pokračovat, ale já 
už nemám sílu to vyřizovat,“ dodává.

O budoucnosti 
Opatrný mluví i o dalších kro-

cích, které Hana Skalková ve svém 
projektu předložila. Například 
o vytěžení přehoustlého, zhruba 
40 let starého smrkového lesíka 
ve špatném stavu na pozemku far-
my. Leží v mírně zamokřeném mís-
tě, pro které smrk není vhodnou 
monokulturou. Cílem je rozlohu 
lesíka zvětšit a současný smrkový 
porost nahradit listnatým vícedru-
hovým porostem, který odpovídá 
dané lokalitě, a okraje lesa osázet 
liniemi keřů tak, jak je to i v okolní 
krajině běžné. 

Hana Skalková v projektu 
navrhuje i vybudování dočisťo-
vací nádrže u farmy pro budoucí 
kořenovou čističku, která by 
prozatím shromažďovala vodu 
ze střech na farmě a zároveň by 
sloužila pro splach nečistot z far-
my. Na jednom z pozemků farmy 
doporučuje pod zdrojem vody 
postavit i menší nádrž, do níž 
by byla svedena povrchová voda 
z okolí studny, aby nemohla kon-
taminovat vodu, kterou studna 
zadržuje. Po splnění zákonných 
podmínek by pak studna mohla 
sloužit jako doplňkový zdroj 
pitné vody pro obec Sirá a obě 
nádrže by se osadily skupinami 
stromů a keřů. Což by Opatrní 
hradili již ze svého.

Trávu nechám růst
Projekt Hany Skalkové neopo-

míjí ani následnou péči o nově za-
sázené stromy a keře a upozorňuje, 
že pro zajištění dobrého růstu 
dřevin je nutná dvouletá rozvojová 
péče. Na počátku je nutné dřeviny 
zalévat, mulčovat, prořezávat, kon-
trolovat, jak jsou ukotveny, chránit 
proti okusu, obsíkat a provést 
výchovné řezy v jejich korunách. 
Po pěti letech od výsadby je možné 
odstranit kotvicí kůly, které však 
byly ukradeny hned na začátku. 

Údržbu provádí Václav Opa-
trný křovinořezem připevněným 
na příkopovém rameni. 

„Je to více práce, než se na první 
pohled zdá. Keře musíte chránit před 
zajíci, odkopky musíte ošetřovat, aby se 
ujaly, a když se neujmou, tak vás to čeká 
všechno znovu,“ popisuje svoji nikdy 
nekončící lopotu. 

Ve zprávě jsou nastíněny pozi-
tivní a negativní trendy součas-
ného vývoje životního prostředí 
v oblastech, kterými jsou ovzduší 
a klima, vodní hospodářství a ja-
kost vody, lesy, půda a krajina, 
průmysl a energetika, doprava, 
odpady a materiálové toky 
a financování ochrany životního 
prostředí.

Jedním z hlavních závěrů 
zprávy je, že v roce 2011 došlo 
ke snížení zátěže životního pro-
středí souběžně s mírným růstem 
ekonomiky České republiky. 
Podle zprávy lze konstatovat me-
ziroční zlepšení hlavních environ-
mentálních ukazatelů. Především 
poklesla energetická a materiá-
lová náročnosti hrubého domá-
cího produktu České republiky, 
k čemuž přispěly zvýšený podíl 
produkce technologicky nároč-
nějších výrobků s vyšší přidanou 
hodnotou a s nižší energetickou 
a emisní náročností a snižování 
výrobních nákladů spojené s pře-
trvávající hospodářskou stagnací 
a úsporami v domácnostech. 

„Rok 2011 se v tomto ohledu vyznačoval 
oddělením měrného vývoje ekonomiky 
a zátěže životního prostředí, k čemuž došlo 
naposledy v roce 2008,“ konstatuje 
zpráva. 

Pozitivní zjištění 
Pokračuje meziroční pokles 

snižování emisí okyselujících 
látek (za rok 2011 o 0,6 %), emisí 
prekurzorů ozonu (o 2,7 %), emi-
sí primárních částic a prekurzorů 
sekundárních částic (o 1,2 %). 
U všech uvedených skupin emisí 
se na poklesu nejvíce podílely 
NOx. Pozitivní vývoj emisní zá-
těže byl způsoben především po-
klesem emisí z dopravy a emisí ze 
stacionárních zdrojů, především 
z energetiky. Česká republika 
tak v současnosti splňuje platné 
národní emisní stropy. 

Snížilo se celkové množství vy-
pouštěných odpadních vod do vod 
povrchových. Zvýšil se podíl 
obyvatel připojených na kanalizaci 
zakončenou čistírnou odpadních 
vod, i počet čistíren odpadních 
vod se sekundárním a terciárním 
čištěním. To mělo za následek zvý-
šení podílu čištěných odpadních 
vod a následné snížení objemu 
vypouštěného znečištění, nejvý-
razněji u anorganického dusíku. 
Celková jakost vody ve vodních 
tocích se stále zlepšuje.

V rámci zemědělského půd-
ního fondu, ve smyslu zvýšení 
podílu plochy trvalých travních 
porostů na úkor orné půdy, došlo 
k největším změnám ve využití 
půdy v období let 1990–2000, a to 
o 15 %. Tento trend pokračuje 
i v následující dekádě. 

Individualizace osobní 
dopravy se zastavila v důsledku 
ekonomické situace domácností 
a zlepšování rozsahu a kvality ve-
řejné dopravy. Na meziročním ná-
růstu přepravních výkonů želez-
nice v osobní dopravě o 1,8 % se 
nejvíce podílel vzestup železniční 
dopravy v rámci integrovaných 
systémů ve velkých městech. 

Mezi roky 2003 a 2011 došlo 
k významnému poklesu celkové 
produkce odpadů, a to o 15 %. 
Zvyšuje se podíl materiálově 
využitých komunálních odpadů 
z celkové produkce odpadů, 
oproti roku 2010 o 6 %. Meziroč-
ně došlo také ke snížení podílu 
komunálních odpadů odstra-

ňovaných skládkováním. Česká 
republika patřila v roce 2010 
společně s Polskem, Estonskem 
a Lotyšskem mezi země s nejnižší 
produkcí komunálního odpadu.

Negativní zjištění
Se znečištěným ovzduším 

úzce souvisí stále vysoký podíl 
fosilních zdrojů na výrobě energie 
v ČR, který meziročně jen mírně 
klesá. Na znečištění ovzduší mají 
nezanedbatelný vliv také emise 
z lokálních topenišť, a to přede-
vším v malých sídlech, kde jsou 
tyto emise problémem zejména při 
nepříznivých rozptylových pod-
mínkách, a v inverzních polohách. 
V domácnostech nadále dochází 
k využívání nekvalitních paliv, 
nebo dokonce materiálů, které 
nejsou ke spalování přímo určeny. 
Tento zdroj produkující zhruba 
třetinu emisí tuhých znečišťujících 
látek se nedaří regulovat. 

Na celkové zátěži ovzduší 
tuhými znečišťujícími látkami 
se podílí i doprava, a to napří-
klad průtahy tranzitní dopravy 
ve větších městech a dalších 
exponovaných obcích, zvyšujícím 
se podílem silniční nákladní do-
pravy a vysokým stářím vozového 
parku. I přes výrazný pokles 
objemu tuhých znečišťujících lá-
tek emitovaných dopravou v roce 
2009 se zatím nepodařilo tento 
druh emisí snížit pod úroveň 
roku 2000. 

Dopravní infrastruktura 
spolu se zábory zemědělské půdy 
zástavbou jsou významným 
faktorem narušujícím strukturu 
a funkci krajiny. Důsledkem je 
zvyšující se fragmentace kra-
jiny, hluková zátěž a narušení 
srážkoodtokového režimu. Podíl 
nefragmentovaného území v Čes-
ké republice klesá, a dochází 
tak ke stále zvyšujícímu se tlaku 
na přírodní stanoviště a v nich 
žijící druhy živočichů a rostlin. 

Aktuální zatížení ekosystémů 
v důsledku působení přízemní-
ho ozonu a nevhodná druhová 
skladba lesních porostů s převa-
hou monokultur jsou důvodem 
špatného zdravotního stavu lesů, 
které nejsou schopny odolávat 
negativním abiotickým a biotic-
kým vlivům. I přes zvyšující se 
podíl listnatých stromů používa-
ných při obnově lesa a klesající 

Co říká Zpráva o životním prostředí 
České republiky 2011
Ministr životního prostředí 
tomáš Chalupa předložil 
vládě Zprávu o životním 
prostředí České republiky 
2011. Zpráva obsahuje 
36 klíčových indikátorů 
včetně jejich vyhodnocení. 
Zprávy za jednotlivé roky 
jsou jedněmi z klíčových 
dokumentů, které 
spoluurčují nastavení 
podpory z Operačního 
programu Životní prostředí 
i jeho nástupce v příštím 
programovacím období.

CO STOJí VE ZPRáVě
Meziročně se výměra zemědělské půdy v režimu ekologického 
zemědělství zvýšila na 11,4 % plochy z celkové plochy zeměděl-
ského půdního fondu. Zároveň vzrostl počet ekofarem i výrobců 
biopotravin. 
Při růstu ekonomiky klesla spotřeba PEZ, přičemž příčinu lze hledat 
v poklesu výroby tepla z důvodu krátké topné sezony. Ve snížení 
odběru pro průmysl se kromě sníženého zájmu o průmyslovou 
produkci negativně promítly i vysoké ceny základních surovin. 
Výroba elektřiny z OZE dlouhodobě roste, meziročně se zvýšila 
dokonce o 25,5 %. OZE tak v roce 2011 tvořily 8,5 % elektroenerge-
tické základny ČR, čímž byl splněn národní indikativní cíl stanovený 
na 8 %. K tomuto vývoji přispěl zejména pokračující rozvoj fotovol-
taiky, který má však také negativní ekonomické i environmentální 
souvislosti. Solární zdroje energie se dokonce podílely z 91 % 
na meziročním růstu vyrobené elektřiny. 
Domácí materiálová spotřeba v ČR klesá, což je způsobeno zejmé-
na krizí ve stavebnictví, kde došlo k propadu zejména v důsledku 
restrikce investic jak ve státní, tak v soukromé sféře. Pokles spotřeby 
nerostných stavebních surovin byl největším příspěvkem k absolut-
nímu decouplingu domácí materiálové spotřeby a HDP.
Podíl vybraných způsobů využívání odpadů z celkové produkce 
odpadů vzrostl v roce 2011 oproti roku 2003 z 62,2 % na 78,2 %. 
Podíl vybraných způsobů odstraňování odpadů v roce 2011 poklesl 
dlouhodobě na nejnižší úroveň (12,9 %). 
Dochází k navyšování veřejných výdajů na ochranu životního pro-
středí s ohledem na nárůst produktivity české ekonomiky. Mezi roky 
2010 a 2011 došlo k růstu výdajů z územních rozpočtů o 3,7 %. 
V případě výdajů z centrálních zdrojů (tj. zejména ze státního roz-
počtu a státních fondů) došlo k nárůstu o 29,4 %.

Všechny dřeviny k výsadbě byly zvoleny tak, aby 
byly v krajině původní a vhodné pro dané místo, 
čímž by měly splnit předpoklad výborného růstu 
a minimalizace následné péče. Dbalo se i na estetické 
předpoklady dřevin, ale i na jejich užitečnost zvěři, 
ptactvu a včelám.
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ZPRÁVYZPRÁVY

podíl okyselujících látek v ovzdu-
ší je zdravotní stav lesních poros-
tů v České republice, vyjádřený 
stupněm defoliace, nejhorší 
v rámci EU 27. 

Stále se nepodařilo odstra-
nit či zmenšit řadu problémů 
životního prostředí, přičemž 
u části z nich nelze předpokládat 
významné pozitivní změny ani 
v budoucnosti. Na jedné straně 
jsou to problémy determinované 
přírodními poměry a zaměřením 
hospodářství České republiky 
– např. surovinová základna 
(zásoby uhlí) nebo energetická 
náročnost hospodářství (historic-
ky daný vysoký podíl průmyslu 
na HDP). Na druhé straně jsou 

v České republice evidovány 
zátěže, které mají dlouhodobý 
charakter, jejich reakční doba je 
delší, a v důsledku toho se proje-
vují i s několikaletým zpožděním. 
Patří mezi ně například antropo-
genní zásahy do struktury, a tím 
i do funkce krajiny. Dochází tak 
k narůstající fragmentaci krajiny, 
ke změně využití území nebo 
k úbytku původních druhů. Pro-
blémem jsou zejména ekologické 
zátěže, jejichž odstraňování je 
časově a finančně náročné. 

Taktéž je důležité vnímat 
stav životního prostředí zejmé-
na ve vztahu k lidskému zdraví 
a ekosystémovým službám. 
Negativní účinky projevující se 

zvýšením nemocnosti, případně 
i zkrácením délky lidského živo-
ta, jsou spjaty hlavně s kvalitou 
ovzduší. Negativní účinky souvi-
sející s poškozováním ekosystémů 
se projevují zejména ve snížené 
schopnosti přírody poskytovat 
regulační a produkční služby.

Metodika
Zpráva o životním prostředí 

tvoří základ reportingu v oblasti 
životního prostředí ČR. Metodi-
ka zprávy se v období 1994–2008 
významněji neměnila, a proto 
dokument vycházel v obdobné 
podobě jen s malými změnami. 
K úpravě metodiky zprávy došlo 
v roce 2009 v souvislosti s rostou-

cími potřebami a nároky na in-
formační a odbornou podporu 
procesu tvorby a realizace strate-
gií v působnosti resortu životního 
prostředí. Cílem metodiky bylo, 
aby zpráva lépe odrážela potřeby 
těch, kteří ji využívají, a aby zá-
věry byly relevantní pro politická 
rozhodování. Zpráva je standard-
ně založena na autorizovaných 
datech získaných z monitoro-
vacích systémů spravovaných 
resortními i mimoresortními 
organizacemi. Pro mezinárodní 
srovnání jsou použita data Eu-
rostatu, Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA), případ-
ně Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). 

• Měrné indikátory emisí skleníkových plynů na obyvatele a jednotku 
ekonomického výkonu jsou v ČR oproti průměru zemí EU 27 výraz-
ně vyšší. 

• V roce 2011 se v porovnání s rokem 2010 zvýšil rozsah území, 
na kterém byly překročeny přípustné koncentrace emisí suspen-
dovaných částic PM 10. Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou 
koncentraci PM 10 byl v roce 2011 překročen na 21,8 % území, 
nadlimitním koncentracím bylo vystaveno 50,8 % obyvatel ČR, a to 
i přes to, že bylo dosaženo nižších naměřených koncentrací PM 10. 
Rovněž se zvýšil podíl území, kde došlo k překročení cílového imis-
ního limitu pro benzo(a)pyren. Cílový imisní limit byl překročen 
na 16,8 % území, a to zejména v sídlech a městských aglomeracích.

• Výrazné meziroční zhoršení bylo zaznamenáno u znečištění ovzduší 
přízemním ozonem. Cílový imisní limit byl v hodnoceném období 
2009–2011 překročen na 17,1 % území ČR, nadlimitním koncentra-
cím bylo vystaveno asi 10,1 % populace. 

• Nepodařilo se splnit požadavky směrnice Rady 91/271/EHS, 
o čištění městských odpadních vod. Nevyhovující stav čištění má 
43 z celkového počtu 633 aglomerací nad 2 000 ekvivalentních 
obyvatel. 

• I přes zpomalení tempa nárůstu je defoliace v ČR stále velmi 
vysoká a patří mezi nejvyšší v Evropě. Je to zátěž způsobená 
antropogenní acidifikací půd, zvrácení tohoto vývoje je dlouho-
dobou záležitostí. 

• Výměra zemědělského půdního fondu poklesla za období 2000–
2011 o 1,2 %, zejména v kategorii orné půdy. 

• Proces fragmentace krajiny pokračuje i nadále, nicméně nižší rych-
lostí než v minulosti. V roce 2010 činila rozloha krajiny nezasažené 
fragmentací 63,4 % celkové rozlohy ČR, což je o 2,4 % méně než 
v roce 2005. 

• Spotřeba minerálních hnojiv se meziročně zvýšila o 27,1 % a do-
sáhla tak nejvyšší hodnoty od roku 2000, čímž došlo k návratu 
postupně se zvyšujícího trendu přerušeného během let 2009–2010. 
Aplikace přípravků na ochranu rostlin se v roce 2011 oproti před-
chozímu roku zvýšila o 8 %. 

• Výroba elektrické energie dlouhodobě roste, přičemž převládá 
produkce z parních elektráren, které spalují zejména hnědé uhlí 
(61,6 % elektřiny). 

• ČR má výrazně kladné saldo zahraničního obchodu s elektřinou 
(19,5 %), což vzhledem k struktuře výroby elektřiny komplikuje 
další snižování zátěže životního prostředí z energetiky. 

• Roste podíl nákladní silniční dopravy na přepravních výkonech 
nákladní dopravy. Alternativní zdroje energie v dopravě mají zcela 
okrajové zastoupení. Zvyšuje se počet registrovaných vozidel, stej-
ně jako jejich průměrné stáří. Hluková zátěž z dopravy zůstává stále 
vysoká. 

• V roce 2011 se produkce nebezpečných odpadů zvýšila oproti 
předcházejícímu roku o 3 %. Od roku 2003 se množství odpadů 
z obalů zvýšilo o 30 %. I nadále zůstává nejčastějším způsobem 
odstraňování odpadů skládkování (97 %).

• ČR má o 39 % vyšší materiálovou náročnost než průměr členských 
zemí EU 27 a o 59 % vyšší než EU 15. 

CO STOJí VE ZPRáVě
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VyUŽItí úZEMí  Vývoj využití 
území v Řr [index, 2000 = 100], 
2000–2011

Orná půda

Trvalé travní porosty

Chmelnice, vinice,  
ovocné sady a zahrady

Lesní pozemky

Vodní plochy

Zastavěné a ostatní plochy

OVZDUŠí  Vývoj celkových 
emisí okyselujících látek v Čr, 

2000–2011, a úroveň národních 
emisních stropů pro rok 2010 
[index, 2000 = 100]; [kt. rok -1 

v ekvivalentu okyselení] *

emisní  
strop

Změna metodiky emisní bilance nH3 od roku 2008

 levá osa  pravá osa

 NH3 NH3

 SO2 SO2

 NOX NOX

 Celkové emise okyselují-
cích látek  (levá osa)

* Do emisní bilance NH3 jsou 
od roku 2008 započítány emise  
z použití dusíkatých hnojiv

VODa  relativní vyjádření 
vypouštěného znečištění  
z bodových zdrojů v ukazatelích 
BsK5, CHsKCr a nL v Čr 
[index, 1993 = 100], 1993–2011

BSK5

CHSKCr

nerozpuštěné látky

Podíl obyvatel připojených 
na kanalizaci a kanalizaci 
zakončenou ČOV v Čr [%], 
2000–2011

Podíl obyvatel bez připojení 
na kanalizaci

Podíl obyvatel připojených  
na kanalizaci bez ČOV

Podíl obyvatel připojených  
na kanalizaci s ČOV

DOPraVa  Vývoj celkových 
přepravních výkonů osobní 
dopravy v Čr [mld. osbkm], 
2000–2011

 V roce 2010 došlo k metodické změně 
při výpočtu přepravních výkonů IAD.

MHD

Letecká

Silniční veřejná

Silniční IAD

Železniční
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MONITOROVACÍ VÝBORMONITOROVACÍ VÝBOR

Jednání Monitorovacího výboru 
OPŽP zahájil nový předseda výbo-
ru Martin Frélich, první náměstek 
ministra životního prostředí, ředitel 
sekce ekonomiky a politiky život-
ního prostředí a sekce mezinárod-
ních vztahů MŽP. Nejprve přivítal 
přítomné členy i zástupce Evropské 
komise a zároveň představil nové 
členy výboru. Těmi se stali Vít 
Šumpela za Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Josef Hora za Regionální 
operační program Severozápad 
a Jiří Klápště za Ministerstvo život-
ního prostředí. 

Splněné úkoly
Program jednání určil Mar-

tin Frélich představením úkolů, 
jimiž ho pověřil ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa. Prvním 
z úkolů bylo již úspěšně vyřízené 
a v polovině října 2012 dosažené 
spuštění certifikace OPŽP. Frélich 
však zdůraznil, že další úkoly stále 
trvají. Za hlavní uvedl přijmutí 
rychlých a rázných a strategických 
opatření, která urychlí čerpání 
z Operačního programu Životní 
prostředí, s cílem splnit pravidlo 
N+3 a N+2 v letošním roce.

I v tomto případě však již došlo 
k realizaci konkrétních kroků. 
Ministerstvo životního prostředí 
například v tomto ohledu již stano-
vilo, že jeho cílem je ve stávajícím 
programovém období realizovat 
co nejvíce projektů podpořených 
z OPŽP. I proto, že stavební 
sezona roku 2013 je v tomto ohledu 

vnímána jako klíčová pro dostateč-
né čerpání z OPŽP a že z důvo-
du naplnění kritéria N+2 / N+3 
ministerstvo oznámilo, že ukončí 
postupně prodlužování platnosti 
registračních listů v případech, kdy 
příjemce nevykáže značný pokrok 
v přípravě projektu k realizaci. 

Jedním z dalších kroků pro-
jednávaných na monitorovacím 
výboru bylo i naplnění cíle zkrátit 
lhůty mezi registračním listem 
a vydáním rozhodnutí o přiznání 
dotace na minimum, což se již 
stalo prostřednictvím dodatku č. 2 
k dohodě o delegování některých 
činností a pravomocí Ministerstva 
životního prostředí jako Řídicího 
orgánu Operačního programu 
Životní prostředí na Státní fond 
životního prostředí ČR. 

Dodatek delegační dohody 
umožnil, aby registrační listy 
projektů OPŽP se souhrnnou výší 
dotace ze zdrojů EU a státního 
rozpočtu do 200 milionů korun 
včetně jejich změn a také proto-
koly závěrečného vyhodnocení 
akce mohl podepisovat Státní fond 
životního prostředí ČR namísto 
ministerstva. Delegováním podpi-
su z MŽP na SFŽP ČR tak reálně 
došlo k významnému zjednodušení 
a urychlení celkové administrace 
projektů OPŽP. 

Neméně důležitým krokem pro 
zrychlené čerpání z OPŽP byla  
i potřeba zřídit koordinační platfor-
mu pro řízení takzvaných velkých 
a investičně náročných projektů, 

O závěrech jednání Monitorovacího výboru OPŽP
na konci minulého roku 
se konalo 12. zasedání 
Monitorovacího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí. Přineslo 
několik důležitých úkolů 
do budoucna i shrnutí 
změn, jimiž administrace 
Operačního programu 
Životní prostředí nyní 
prochází. 

I v tomto ohledu Ministerstvo 
životního prostředí a Státní fond 
životního prostředí ČR svůj úkol 
splnily. Na fondu vznikl Odbor 
pro řízení právě těchto projektů.

První náměstek Martin 
Frélich však neopomněl ani 
přípravu pro kohezní období 
2014 až 2020. Z tohoto hlediska 
je podle náměstka klíčový do-
kument Státní politika život-
ního prostředí ČR, na kterém 
Ministerstvo životního prostředí 
v posledních měsících intenziv-
ně pracovalo a minulý měsíc jej 
předložilo vládě ke schválení. 

Realokace prostředků
Dalším z bodů jednání 

Monitorovacího výboru OPŽP 
bylo i schvalování změn v Pro-
gramovém dokumentu OPŽP. 
Mezi ně patří například zavedení 
nové aktivity, kterou je podpora 
alternativní veřejné dopravy 
ve vybraných regionech v rámci 
prioritní osy 2, oblasti podpory 
2.1, a také realokace z oblasti 
podpory 1.3 do oblasti podpory 
1.1 ve výši 160 milionů eur nebo 
realokace z oblasti podpory 
2.1 do 2.2 ve výši zhruba 201 
milionů eur a realokace z oblasti 
podpory 3.1 do oblasti podpory 
3.2 ve výši zhruba 60,3 milionů 
eur. Posledně uvedená realokace 
byla uskutečněna v souvislosti se 
zamýšleným zavedením podpory 
veřejného osvětlení, jež nako-
nec nebylo prosazeno, takže již 
realokovaná částka bude sloužit 
k financování projektů v zásobní-
ku pro oblast podpory 3.2. 

Spokojenost na všech 
stranách

Navržené a schválené rea-
lokace finančních prostředků 
ocenili mnozí členové Monitoro-

vacího výboru OPŽP. Například 
David Sventek, zástupce Regi-
onálního operačního programu 
Moravskoslezsko, pochválil 
návrh na zavedení podpory 
alternativní dopravy a zdůraznil 
jeho význam pro snižování emisí 
v Moravskoslezském kraji. 

Jaroslav Perlík ze Svazu měst 
a obcí zase přivítal návrh využít 
finanční prostředky realokované 
z oblasti podpory 3.1 na pod-
poru zateplení veřejných budov. 
Podle Perlíka již mnoho žada-
telů ze strany krajů, měst a obcí 
investovalo nemalé prostředky 
do projektové přípravy, přičemž 
jejich žádosti nebyly dosud 
uspokojeny. 

Zástupce Evropské komi-
se Christos Gogos zdůraznil 
potřebu rozhodovat o změnách 
v Operačním programu Životní 
prostředí výhradně na základě 
ucelených koncepcí a neopomněl 
dodat, že při posuzování návrhu 
o začlenění alternativní dopravy 
do oblastí podpory z OPŽP bude 
Komise vyžadovat ještě další 
podrobné zdůvodnění a také ujiš-
tění o dostatečné absorpční ka-
pacitě. Ostatně i proto z jednání 
výboru vzešel požadavek začlenit 
zdůvodnění podpory alternativní 

veřejné dopravy do Programové-
ho dokumentu OPŽP.

Implementační dokument
Následovalo projednávání 

změn v Implementačním doku-
mentu OPŽP. O těchto změnách 
jsme vás v Prioritě již informo-
vali. Změny se týkaly například 
omezení příjemců podpory, jsou-
li to akciové společnosti s listin-
nými akciemi na majitele. Takové 
společnosti se staly nepřijatel-
nými příjemci podpory. Stále se 
však debatuje o rozhodnutí, zda 
do způsobilých výdajů, vyjma pri-
oritní osy sedm, budou příjemci 
podpory moci vztáhnout i objem 
prací realizovaných svépomocí, 
který přesáhne 200 tisíc korun 
v jednom projektu. O tom bude 
ještě jednat Řídicí výbor OPŽP. 

Martin Petrtýl z Ministerstva 
životního prostředí, který je zod-
povědný za publicitu Operační-
ho programu Životní prostředí, 
předal informaci o Komuni-
kačním plánu OPŽP a Ročním 
komunikačním plánu aktivit 
na rok 2013. Po jeho vystoupení 
vzešel požadavek ze strany členů 
monitorovacího výboru zasílat 
veškeré produkty publicity OPŽP 
na adresu Evropské komise.

seminář o sanacích
Seminář s názvem Sanace a fi-
nancování – finanční a proce-
durální pohled na odstraňování 
starých ekologických zátěží se 
uskuteční 14. března v Praze. 
Účastníci se seznámí jak s legis-
lativou spojenou s odstraňová-
ním starých ekologických zátěží, 
tak s tvorbou rozpočtů, s fi-
nancováním i s problematikou 
v případě zapojení zahraničních 
investorů. Seminář je vhodný 
pro stavaře, investory nových 
staveb, zainteresované osoby ze 
státních úřadů i pro ekonomy, 
hospodáře a další osoby odpo-
vědné za ekonomickou stránku 
sanací. Přihlášku lze vyplnit 
na adrese www.dashofer.cz.

Odpady v Mladé Boleslavi

V Mladé Boleslavi budují dvě sta-
noviště pro podzemní kontejnery 
na komunální odpad. Stanoviště 
mají být hotova do konce dubna 
2013. Z toho důvodu musí být 
zakoupen i nový vůz na svoz 
odpadu, protože pro podzemní 
stanoviště se používají velkoobje-
mové kontejnery. Mladá Boleslav 
také opět dostala finance do své-
ho rozpočtu za třídění odpadů. 
Rozpočet města Mladá Boleslav 
bude navýšen o částku 841 427 
korun. A jak se v Mladé Boleslavi 
třídí? Například v roce 2011 bylo 
vytříděno 508 tun papíru, 364 
tun skla, 480 tun plastu, 29 tun 
kovů a 14 tun tetrapaku. Všechna 
tato čísla jsou přitom vyšší než 
v roce 2010.

Upravený Bene-Fill 
V elektronickém prostředí IS 
Bene-fill je opět možné potvrzo-
vat zdroje financování. Žadatelé 
mohou v IS Bene-fill provádět 
elektronické odesílání nadefinova-
ných zdrojů financování prostřed-
nictvím work-flow finančnímu 
manažerovi Státního fondu život-
ního prostředí ČR. Po této operaci 
dojde v IS Bene-fill k vytvoření 
finančně platebního kalendáře 
pro účely vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Žadatel 
finančně platební kalendář vyplní 
a elektronicky odešle ke kontrole 
prostřednictvím work-flow finanč-
nímu manažerovi.

ECHO

Informace z MŽP 
Plnění ohlašovacích povinností 
vyplývajících z ustanovení záko-
na č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), v platném znění, 
bude v roce 2013 probíhat 
stejným způsobem jako v roce 
2012. Požadavky ustanovení 
§ 22 vodního zákona (hlášení 
údajů pro vodohospodářskou 
bilanci) se ohlašuje prostřednic-
tvím webových stránek správců 
příslušných povodí (www.pla.
cz, www.pvl.cz, www.poh.cz, 
www.pmo.cz, www.pod.cz). 

Co zdražuje elektřinu
Elektřina letos podraží asi 
o 2,5 %. Energetický regulační 
úřad toto zdražení zdůvodňuje 
nárůstem podpory obnovitel-
ných zdrojů energie. Podpora 
se sice letos radikálně zvýši-
la o téměř 40 %, ale server 
nazeleno.cz spočítal, že není 
hlavním zdrojem zvýšení cen 
elektřiny. Daleko větší část 
celkové ceny za elektřinu totiž 
podle serveru a analytiků jím 
oslovených tvoří distribuční 
poplatky a další složky, jejichž 
důslednější regulace by po-
mohla cenu elektřiny dokon-
ce snížit. Server například 
poukazuje na vysoké platby 
za distribuci elektrické energie 
a na nutnost zrušení nesmyslné 
podpory pro spoluspalování 
biomasy s uhlím.

středočeši chtějí  
zateplovat

Středočes-
ký kraj chce 
s pomocí pro-
gramů Nová 
zelená úspo-
rám a OPŽP 
zateplit desítky 
veřejných 

budov, a snížit tak jejich ener-
getickou náročnost. Zateplení 
by se mělo týkat škol, domovů 
důchodců, muzeí a dalších 
zařízení. Uvedl to hejtmanův 
náměstek pro životní prostředí 
Marek Semerád. Podle něho 
bude do letošního března vy-
pracován přehled zařízení, kte-
rých se zateplování bude týkat, 
a určí se, která přijdou na řadu 
jako první. Potom kraj vyhlásí 
soutěž na projektanta. „V létě 
bychom zvládli energetické 
audity a pokusíme se do konce 
letošního roku nebo do polo-
viny roku 2014 získat stavební 
povolení,“ uvedl Semerád. 

ECHO

Zástupce Evropské komise 
Christos Gogos zdůraz-
nil potřebu rozhodovat 
o změnách v Operačním 
programu Životní prostředí 
výhradně na základě ucele-
ných koncepcí a neopomněl 
dodat, že při posuzování 
návrhu o začlenění alter-
nativní dopravy do oblastí 
podpory z OPŽP bude 
Komise vyžadovat ještě 
další podrobné zdůvodnění 
a také ujištění o dostatečné 
absorpční kapacitě.

Jedním z bodů jednání 
Monitorovacího výboru 
OPŽP byla také realoka-
ce finančních prostřed-
ků z oblasti podpory 
1.3 – Omezování rizika 
povodní do oblasti 
podpory 1.1 – snížení 
znečištění vod. ve výši 
160 milionů eur.
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Aktuální přehled poskytnuté podpory schválených projektů v rámci OPŽP dle jednotlivých prioritních os a krajů (8. 1. 2013)

prioritní osa kraj realizace počet projektů
celkové náklady 

v mil. Kč
celková výše  

podpory v mil. Kč
celkem proplaceno 

v mil. Kč

1

Hlavní město Praha 14 969 791 128

Jihočeský kraj 60 2 567 1 664 658

Jihomoravský kraj 138 12 637 8 086 2 495

Karlovarský kraj 19 1 502 907 465

Královéhradecký kraj 75 3 077 2 027 898

Liberecký kraj 40 2 885 1 701 921

Moravskoslezský  kraj 108 6 887 4 401 1 891

Olomoucký kraj 112 6 882 4 458 1 900

Pardubický kraj 92 5 457 3 558 1 490

Plzeňský kraj 39 3 864 2 426 875

Středočeský kraj 147 11 596 7 739 3 374

Ústecký kraj 38 1 163 780 207

Vysočina 68 4 204 2 690 1 361

Zlínský kraj 78 4 177 2 705 1 015

PO 1 celkem 1028 67 866 43 934 17 679

2

Hlavní město Praha 27 669 578 0

Jihočeský kraj 92 1 776 610 160

Jihomoravský kraj 109 440 278 57

Karlovarský kraj 33 380 176 53

Královéhradecký kraj 67 508 270 49

Liberecký kraj 42 587 233 52

Moravskoslezský  kraj 138 14 018 6 866 74

Olomoucký kraj 46 527 248 24

Pardubický kraj 80 2 457 917 44

Plzeňský kraj 66 364 208 70

Středočeský kraj 134 1 714 803 60

Ústecký kraj 64 4 676 1 721 29

Vysočina 132 584 329 103

Zlínský kraj 74 1 003 380 78

PO 2 celkem 1104 29 702 13 617 854

3

Hlavní město Praha 119 2 894 1 116 790

Jihočeský kraj 169 2 069 1 227 783

Jihomoravský kraj 446 4 383 2 080 1 261

Karlovarský kraj 74 971 522 349

Královéhradecký kraj 156 1 245 688 480

Liberecký kraj 144 1 211 672 394

Moravskoslezský  kraj 295 4 740 2 315 1 437

Olomoucký kraj 223 2 347 1 240 726

Pardubický kraj 234 2 209 1 105 717

Plzeňský kraj 107 1 117 575 371

Středočeský kraj 252 2 392 1 364 597

Ústecký kraj 138 1 831 995 634

Vysočina 188 1 524 789 523

Zlínský kraj 342 2 285 1 233 812

PO 3 celkem 2887 31 218 15 919 9 875

4
Hlavní město Praha 10 209 181 116

Jihočeský kraj 100 1 754 1 239 1 132

Jihomoravský kraj 168 4 098 2 989 1 187

Karlovarský kraj 22 1 079 364 116

Královéhradecký kraj 41 439 304 221

prioritní osa kraj realizace počet projektů
celkové náklady 

v mil. Kč
celková výše  

podpory v mil. Kč
celkem proplaceno 

v mil. Kč

Liberecký kraj 25 1 837 1 063 190

Moravskoslezský  kraj 86 1 324 734 391

Olomoucký kraj 111 1 501 1 137 565

Pardubický kraj 84 1 159 905 461

Plzeňský kraj 52 3 635 1 044 418

Středočeský kraj 163 4 271 2 240 899

Ústecký kraj 55 4 859 1 302 374

Vysočina 92 1 461 1 011 948

Zlínský kraj 138 1 319 998 875

PO 4 celkem 1147 28 945 15 510 7 891

5

Hlavní město Praha 2 214 192 156

Jihočeský kraj 3 20 15 12

Jihomoravský kraj 15 103 61 34

Karlovarský kraj 3 27 19 12

Královéhradecký kraj 2 22 16 0

Liberecký kraj 1 1 1 1

Moravskoslezský  kraj 10 347 132 53

Olomoucký kraj 6 66 45 44

Pardubický kraj 11 162 82 52

Plzeňský kraj 4 59 34 31

Středočeský kraj 18 381 165 53

Ústecký kraj 5 638 231 9

Vysočina 4 43 27 17

Zlínský kraj 1 91 38 0

PO 5 celkem 85 2 175 1 057 474

6

Hlavní město Praha 4 127 127 5

Jihočeský kraj 260 1 585 1 345 646

Jihomoravský kraj 385 1 880 1 573 681

Karlovarský kraj 95 434 355 159

Královéhradecký kraj 90 753 604 205

Liberecký kraj 114 506 405 129

Moravskoslezský  kraj 179 828 664 229

Olomoucký kraj 196 625 505 213

Pardubický kraj 108 545 454 173

Plzeňský kraj 189 728 594 346

Středočeský kraj 253 2 326 1 921 1 011

Ústecký kraj 126 1 351 1 049 347

Vysočina 407 1 589 1 334 1 011

Zlínský kraj 181 822 710 218

PO 6 celkem 2587 14 100 11 638 5 374

7

Jihočeský kraj 3 129 97 18

Jihomoravský kraj 7 282 244 180

Královéhradecký kraj 2 144 108 21

Liberecký kraj 1 1 1 1

Olomoucký kraj 2 120 105 86

Pardubický kraj 2 37 32 32

Středočeský kraj 5 144 118 68

Vysočina 2 80 62 51

Zlínský kraj 2 35 31 23

PO 7 celkem 26 972 798 480

Celkový součet 8864 174 978 102 474 42 627
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Dotace z OPŽP byla použita na re-
konstrukci přehradní nádrže Jevi-
šovice v k. ú. Jevišovice a Střelice 
u Jevišovic. V rámci realizace akce byl 
odtěžen sediment ze dna, byly obno-
veny abrazí zničené břehy, opraveny 
funkční objekty nádrže, provedeny 
úpravy vodního toku a obnoveny 
vodní tůně.

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

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Znojmo
Příjemce podpory: město Jevišovice
Ukončení projektu: 30. 4. 2012

Celkové náklady:  22 844 278 Kč
Celková výše podpory:  15 990 995 Kč
Podpora ERDF:  14 848 781 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 142 214 Kč

Obnova Jevišovické přehrady

Dotace z OPŽP umožnila realizovat 
projekt v novém areálu krytého pla-
veckého bazénu v Litomyšli. Navrho-
vaný projektový záměr řešil úspory 
energií využíváním odpadního tepla 
z bazénových vod pomocí jejich 
akumulace a zpětným získáváním 
tepla pomocí tepelného čerpadla. 
Z hlediska udržitelného rozvoje 
bylo navrhované řešení orientováno 
na celkové snížení energetické nároč-
nosti a úsporu primárních energií.

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
– realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnik. sféry)

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Svitavy
Příjemce podpory: město Litomyšl
Ukončení projektu: 15. 8. 2011

Celkové náklady:  3 166 889 Kč
Celková výše podpory:  1 073 852 Kč
Podpora FS:  1 014 194 Kč
Dotace SFŽP ČR:  59 658 Kč

Využití odpadního tepla krytého plaveckého bazénu  
v Litomyšli

Předmětem projektu byly výměna 
a zvýšení kapacity odsávání prostoru 
lakovny, kde se nanášejí kapalné 
nátěrové hmoty. Stávající technologie 
byla nahrazena technologickým za-
řízením, které bude využívat stávající 
kanály v podlaze lakovny, jež budou 
zakryty novými ocelovými rošty 
a vybaveny novým dvoustupňovým 
filtračním systémem. 

 

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Příjemce podpory: Šmeral Brno, a. s.
Ukončení projektu: 1. 11. 2011

Celkové náklady:  1 628 034 Kč
Celková výše podpory:  1 184 599 Kč
Podpora FS:  1 006 909 Kč
Dotace SR:  177 690 Kč

Modernizace odsávání lakovny

Předmětem projektu byla intenzi-
fikace procesu odvodňování kalů 
z odpadních vod z provozů chemické 
a elektrochemické úpravy povrchů 
v neutralizační stanici ve společnosti 
Aero Vodochody, a. s. Podstata pro-
jektu spočívala v zavedení strojního 
odvodnění kalů (kalolisu) s instalací 
potřebných obslužných zařízení 
a v úpravách stávající technologie 
úpravy odpadních vod.

Prioritní osa 5, oblast podpory 5.1 –  
Omezování průmyslového znečištění

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Příjemce podpory: Aero  
Vodochody, a. s.
Ukončení projektu: 8. 12. 2011

Celkové náklady:  3 219 480 Kč
Celková výše podpory:  2 414 610 Kč
Podpora ERDF:  2 052 419 Kč
Dotace SFŽP ČR:  362 192 Kč

Jednotka strojního odvodnění kalů

Podpora z OPŽP umožnila pořízení 
digitálního povodňového plánu 
a vybudování lokálního hlásného 
a varovného systému protipovodňo-
vé ochrany obce Praskolesy. Hlav-
ním cílem projektu je předpovídat 
a varovat ohrožené obyvatelstvo 
v době vzniku mimořádné události, 
a tak snížit materiální škody a chránit 
lidské životy.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Beroun
Příjemce podpory: obec Praskolesy
Ukončení projektu: 30. 11. 2012

Celkové náklady:  2 716 494 Kč
Celková výše podpory:  2 119 406 Kč
Podpora FS:  2 001 661 Kč
Dotace SFŽP ČR:  117 745 Kč

Varovný monitorovací systém před povodněmi  
v obci Praskolesy

systém pro separaci a sběr BrKO na rokycansku

Předmětem projektu byla realizace 
systému pro separaci a sběr biolo-
gicky rozložitelných komunálních 
odpadů (BRKO) na vybraném území 
okresu Rokycany a jejich předání 
k materiálovému využití do kom-
postárny v Kralovicích. Spádovou 
oblastí pro tento projekt je území 
obcí a měst v okrese Rokycany. 

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

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Rokycany
Příjemce podpory: Bagger, s. r. o.
Ukončení projektu: 30. 6. 2012

Celkové náklady:  6 615 600 Kč
Celková výše podpory:  3 959 826 Kč
Podpora FS:  3 365 852 Kč
Dotace SFŽP ČR:  593 974 Kč

Předmětem podpory byla regene-
race zeleně v katastrálním území 
Ostrava-Radvanice. V rámci realizace 
akce byly provedeny ošetření a nové 
výsadby dřevin, založení nových 
travnatých ploch a terénní úpravy 
v areálu hřbitova v Radvanicích.

Prioritní osa 5, oblast podpory 6.5 –  
Podpora regenerace urbanizované 
krajiny

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Příjemce podpory: statutární město 
Ostrava
Ukončení projektu: 31. 5. 2012

Celkové náklady:  2 582 224 Kč
Celková výše podpory:  1 830 514 Kč
Podpora ERDF:  1 708 480 Kč
Dotace SFŽP ČR:  122 034 Kč

Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-radvanicích

Realizací záměru bylo vytvoření 
moderního dvora pro hospodaření 
s odpady umožňující provozovateli 
doplnit a zkvalitnit poskytované služ-
by a naplnit povinnosti dané resortní 
legislativou. Příspěvkem projektu je 
ve vytvoření trvalého zařízení, kde 
budou moci občané separovaně ode-
vzdávat odpady bez nebezpečí. 

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

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Hodonín
Příjemce podpory: obec Vnorovy
Ukončení projektu: 30. 10. 2012

Celkové náklady:  4 884 017 Kč
Celková výše podpory:  4 384 380 Kč
Podpora FS:  4 140 803 Kč
Dotace SFŽP ČR:  243 577 Kč

sběrné středisko odpadů Vnorovy
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„Po dobudování areálu koupaliště 
jsme přemýšleli, jak co nejlevněji zajistit 
jeho provoz při udržení přijatelného 
vstupného pro naše občany a rovněž zvý-
šili návštěvnost,“ vzpomíná starosta 
obce Václav Strnad. Zamyslí se 
a dodá: „V přehledu zveřejňovaných 
dotačních titulů nás zaujal Operační pro-
gram Životní prostředí, protože nabízel 
možnost podání žádosti o přidělení dotace 
na solární ohřev bazénové vody. Začali 
jsme se tedy zajímat o parametry takových 
zařízení, které dokážou snížit spotřebu 
energie.“

Vzhledem k potřebám kou-
paliště, k němuž přiléhají šatny 
a sociální zařízení, obec Štítná 
nad Vláří – Popov zvolila systém 
čtyřiceti solárních kolektorů s tech-
nologií, který jí umožňuje ohřívat 
vodu v dětském brouzdališti i ve-
řejném bazénu. Výkon slunečních 
kolektorů činí 80 kW, konkrétně 40 
krát 2 000 W. Toto řešení, řečí čísel, 

snižuje energie o 104 GJ za rok 
a samozřejmě i CO2 emise.

„Hned v první letní sezoně jsme 
se přesvědčili o kladném přínosu této 
technologie. Urychlil se ranní ohřev vody 
o zhruba dvě hodiny, a dokonce se nám 
podařilo i zvýšit teplotu vody o přibližně 
2 až 3 stupně. Možná to nevypadá nijak 
závratně, ale i tato nepatrná změna 
umožňuje koupání i za méně vhodnějšího 
počasí,“ pochvaluje si Strnad. 

Náklady na vybudování solár-
ního ohřevu bazénové vody činily 
1 317 203 korun. Podle Strnada 
cenu určily zejména náklady, za kte-
ré se daly pořídit solární panely. 

Žádost z OPŽP
„Žádost o přidělení dotace z OPŽP 

nám zpracovala firma Gisarch studio 
Luhačovice. Závěrečnou administrativu 
projektu jsme prováděli společně s touto 
firmou. Nebyl to v žádném případě jedno-
duchý úkol,“ vzpomíná Strnad. 

Realizaci projektu prováděla 
slovenská firma. Podle Strnada 
bylo na realizaci nejobtížnější, 
protože zdlouhavé, získávat 
všechny náležité doklady pro její 
úspěšný průběh.

„Nijak nás to ale nepřekvapovalo. 
I u dalších projektů, které jsme realizovali 
z evropských fondů, jsme se přesvědčili, že 
administrace projektů je složitá a vyža-
duje minimálně zadávání, nebo nejméně 

konzultace odborně způsobilých osob,“ 
vzpomíná Strnad.

I přesto by nikdy nad 
možnostmi získávat dotace 
z evropských fondů nezlomil 
hůl. Ostatně jenom z Operační-
ho programu Životní prostředí 
financovala za posledních pět let 
Strnadova obec hned tři pro-
jekty: regeneraci veřejné zeleně 
a zahrady v areálu základní školy, 
zateplení základní školy a taktéž 
vybudování komunitní kom-
postárny. 

Úspěšná obec
Václav Strnad možnost čerpat 

peníze z evropských fondů vítá. 
Plně si uvědomuje, že bez ní 
by obec nemohla řadu zámě-
rů uskutečnit. „Jenom z vlastního 
rozpočtu bychom mnoho věcí rozhodně 
nezaplatili,“ tvrdí. Zároveň dodává, 
že obec Štítná nad Vláří – Popov 

zůstává ve svých plánech i nadále 
ambiciózní. „Před námi je ještě poměr-
ně dost široký okruh investičních záměrů, 
které bychom chtěli se zastupiteli do konce 
volebního období obec zrealizovat. Mys-
líme hlavně na dokončení infrastruktury 
a vybudování cyklostezek.“

Když se ho zeptáte, jaká je 
filozofie vedení obce, nezaváhá 

ani na chvíli a odpoví: „Všechny 
naše záměry jsou směrovány k tomu, aby 
byli občané v naší obci spokojení.“

V porovnání s mnoha jinými 
obcemi v České republice, jež 
se například potýkají se zadlu-
žením spolu s nekompetentním 
vedením, je možné mu věřit. 
Ostatně občanská vybavenost 
v obci Štítná nad Vláří – Popov 
se jeví na dobré úrovni. Obec 
uvádí, že spojení s okolím je 
zabezpečeno v dostatečném 
rozsahu autobusovou i železnič-
ní dopravou. A pro sportovní 
vyžití byla vybudována hned dvě 
fotbalová hřiště, jedno s travna-
tým a jedno s umělým povrchem, 
tři tenisové kurty, tělocvična, 
rehabilitační středisko, lyžařský 
vlek a již zmíněné koupaliště se 
solárním ohřevem vody.

„Vybudování sběrného dvora bylo 
pro obec jednoznačně přínosem. Podle 
velkého množství odevzdaných odpadů 
jak našimi občany, tak občany z okolních 
obcí si spíše kladu otázku, jako to dělají 
tam, kde sběrný dvůr nemají, kam vozí 
lidé odpad, či spíše v jaké rokli končí,“ 
uvažuje starosta Němčovic Karel 
Ferschmann.

Pochvaluje si i výši provoz-
ních nákladů dvora. Podle něho 
je relativně malá. 

„To je zejména díky tomu, že si dvůr 
provozujeme sami. I když je jasné, že 
obec musí ze svého rozpočtu na provoz 
dvoru stále doplácet,“ tvrdí Fer-
schmann. 

Avšak dodává, že provoz 
dvora se nijak nepromítl do výše 
obecního poplatku za odpad. 
Ten již roky činí pět set korun 
za jednu osobu a o jeho zvýšení 
Němčovice podle svého starosty 
vůbec neuvažují. 

Projekt sběrného dvora
Celkové náklady na vybudo-

vání sběrného dvoru v Němčo-
vicích se pohybovaly kolem šesti 
milionů korun. Cílem projektu 
bylo vybudování prostoru pro 
oddělené shromažďování a tří-
dění odpadů se stálou provozní 
dobou. Starosta Ferschmann je 
přesvědčen, že cena odpovídá 
kvalitám stavby. 

„Od samého počátku jsme sledovali 
postup výstavby sběrného dvora, mluvili 
jsme do jeho uspořádání, dozorovali 
celou stavbu, mohu tedy říci, že náklady 
byly a zůstaly v souladu s plánovaným 
rozpočtem stavby,“ poukazuje Fer-
schmann. 

Dodavatel stavby prý navíc 
provedl další práce, aniž by si 
je účtoval. Například montáž 
skladových vrat. 

Administraci žádosti hod-
notí Ferschmann jako složitější, 
i proto ji pro obec vyhotovila 
firma RRA PK. Jiný názor má 
však starosta na samotný proces 
výstavby. Říká, že byl zatím tím 

nejjednodušším, jaký kdy z dota-
cí jeho obec realizovala. 

„Prvního byla stavba dokončena, 
desátého zkolaudována, patnácté-
ho provedena kontrola donátorem 
a dvacátého jsme měli pět milionů 
na účtu, dva dny poté jsme zaplatili 

celou stavbu dodavateli. Kéž by 
takto fungovaly všechny dotační pro-
gramy,“ přeje si Ferchsmann. 

Tak hladký průběh nebyl pod-
le něho ani u projektu kořenové 
čistírny odpadních vod, kterou 
obec realizovala v roce 2004.

Zlatý erb
Starosty Němčovic jsme se 

zeptali, co jeho a členy zastupi-
telstva pudí k tomu účastnit se 
s takovou odhodlaností soutěže 
Zlatý erb, která je jako součást 
konference ISSS ve spolupráci 
se sdružením Český zavináč po-
řádána Svazem měst a obcí ČR 
a portálem Města a obce online. 
Cílem soutěže je přitom podpora 
modernizace místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím 

rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i spe-
cifickým skupinám uživatelů 
s využitím internetu a ostatních 
elektronických médií. 

A starosta Ferschmann od-
pověděl: „Je to snaha o dlouhodobou 

udržitelnost kvalitního života v obci. 
Tu vnímáme jak po stránce ekonomic-
ké, kam spadá technická vybavenost 
a soběstačnost služeb, tak po stránce 
společenské. To mluvím o klidném bydle-
ní, sportovním vyžití, relaxaci, zájmové 
činnosti, společenských akcí. Součástí 
toho všeho je ale i využívání moderních 
technologií. Informačně bohaté webové 
stránky, intranet, přenos zasedání 
obecního zastupitelstva po obecní síti 
nebo Czechpoint.“ 

O tom, že Ferschmann 
nemluví do větru, svědčí i to, že 
v obci Němčovice mají všichni 
lidé od roku 2006 zdarma inter-
net. To potvrzuje, že obec Něm-
čovice je moderní obcí, v níž 
stojí za to žít. Ostatně od roku 
2002 se počet obyvatel Němčovic 
zdvojnásobil. 

Solární ohřev vody ušetřil obci peníze V Němčovicích mají internet zdarma 
Obec Štítná nad Vláří –  
Popov se nachází 
v jihozápadní části 
Zlínského kraje a je součástí 
chráněné krajinné oblasti 
Bílé Karpaty. Má 2 300 
obyvatel, v obci jsou kostel, 
moderní základní škola, 
mateřská škola, kulturní 
dům, knihovna, zdravotní 
středisko, lékárna, ubytovna, 
penzion pro seniory a taktéž 
bazén se solárním ohřevem 
vody.

Obec němčovice 
v Plzeňském kraji je 
rekordmankou ve sbírání 
ocenění v soutěži Zlatý 
erb. Zlatý erb se zaměřuje 
na míru využívání 
informačních technologií 
ve prospěch obyvatel 
měst a obcí. Z pohledu 
Operačního programu 
Životní prostředí je však 
mnohem zajímavější její 
nový sběrný dvůr odpadů. 

PRIORITNí OSA 3 
Podporuje projekty na vytá-
pění, ohřev teplé vody nebo 
výrobu elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů. 
Podporuje projekty snižují-
cí energetickou náročnost 
budov. V Operačním progra-
mu Životní prostředí (OPŽP) 
byly pro tyto účely vyčleněny 
prostředky ve výši téměř 673 
milionů eur z Fondu soudrž-
nosti. Cílem podpory je snížit 
spotřebu energie, zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie 
při výrobě tepla nebo elektřiny 
a využít odpadní teplo.

PRIORITNí OSA 4 – DOTACE PRO ODPADOVé 
HOSPODářSTVí A ODSTRAňOVáNí STARýCH 
EKOLOgICKýCH ZáTěŽí 
Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené lze řešit 
vybudováním sběrného dvora, třídírny odpadů, využitím odpadů 
nebo výstavbou kompostárny. Operační program Životní prostředí 
v letech 2007–2013 pro tyto účely vyčlenil prostředky ve výši více 
než 776 milionů eur z Fondu soudržnosti. Cílem podpory je zkvalit-
nění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování 
starých ekologických zátěží.

solární ohřev vody v obci Štítná nad Vláří – Popov
Příjemce: obec Štítná nad Vláří – Popov
Místo realizace: Zlín, Zlínský kraj 

Celkové náklady:  1 317 203 Kč
Celkové uznatelné náklady:  969 468 Kč
Celková výše podpory:  824 048 Kč

sběrný dvůr němčovice
Příjemce: obec Němčovice
Místo realizace: Rokycany, Plzeňský kraj

Celkové náklady: 6 105 932 Kč
Celkové uznatelné náklady:  6 105 932 Kč
Celková výše podpory:  5 190 042 KčV porovnání s mnoha jinými obcemi v České 

republice, jež se například potýkají se zadlužením 
spolu s nekompetentním vedením, je možné 
starostovi věřit. Ostatně občanská vybavenost v obci 
Štítná nad Vláří – Popov se jeví na dobré úrovni.

 „Prvního byla stavba dokončena, desátého 
zkolaudována, patnáctého provedena kontrola 
donátorem a dvacátého jsme měli pět milionů 
na účtu, dva dny poté jsme zaplatili celou stavbu 
dodavateli. Kéž by takto fungovaly všechny dotační 
programy,“ přeje si starosta němčovic.
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semily sní o geotermální 
elektrárně
Rada města Semily schvá-
lila základní teze výstavby 
nové geotermální elektrárny. 
K čerpání geotermální energie 
mají Semily podle dosavadních 
průzkumů vhodné podmínky. 
Geotermální energii plánují 
využívat nejen pro provoz 
geotermální elektrárny, ale 
i k vytápění obytných domů 
a veřejných prostor určených 
ke sportovnímu a kulturnímu 
užívání obyvatel i návštěvníků 
města. Geotermální energie se 
získává čerpáním tepla z hlu-
binných vrtů, je to nejstarší 
energie na Zemi, jíž je přiroze-
nou a nedílnou součástí. 

Hranice si polepšily
Město Hranice i vloni uspělo 
v soutěži o nejlepší prezentaci 
životního prostředí na interne-
tových stránkách měst nad pět 
tisíc obyvatel. Po předloňském 
sedmém místě si v druhém 
ročníku klání polepšilo o dvě 
příčky. V konkurenci dvou set 
sedmdesáti měst z celé repub-
liky získaly Hranice páté místo 
a staly se nejúspěšnějším měs-
tem v Olomouckém kraji. Sou-
těž pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí vyhlašuje 
Týmová iniciativa pro místní 
udržitelný rozvoj ve spolupráci 
s Centrem pro otázky životního 
prostředí University Karlovy 
a Svazem měst a obcí.

Infocentrum na Kvildě

Po rozsáhlé rekonstrukci za 17 
milionů korun bylo znovu 
otevřeno Informační středisko 
národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava v obci 
Kvilda. Infocentrum na Kvildě 
je nejnavštěvovanější centrum 
národních parků České repub-
liky. Loni centrum navštívilo 
více než 75 tisíc lidí, denně 
zhruba 210. Nyní infocentrum 
změnilo kompletně podobu. 
V prvním patře je velký promí-
tací sál se studovnou a kni-
hovnou. V přízemí je expozice 
věnovaná horskému lesu. 

ZAHRANIČÍ

Norský přístup ke zločinu a trestu
norská věznice Bastoey 
leží zhruba čtyřicet pět 
mil jižně od Osla. svou 
ostrovní polohou připomíná 
nechvalně proslulý americký 
alcatraz. Ve skutečnosti 
je ve všech směrech jeho 
pravým opakem. Pyšní 
se přívlastkem „první 
ekologické vězení na světě“.

Sami Norové na sebe nahlížejí 
jako na národ žijící v souladu s pří-
rodou a jsou velice hrdí i na svou 
pokrokovou sociální politiku. Tyto 
dva pilíře norské národní mentality 
se v bastoyeském ostrovním vězení 
ideálně propojují. Věznice, v níž si 
mnozí odsouzení odpykávají trest 
za vraždu, znásilnění, obchodová-
ní s drogami a krádeže, se v ničem 
nepodobá typickému detenčnímu 
ústavu se zamřížovanými dveřmi, 
které se za svými „obyvateli“ zaví-
rají se zlověstným rachotem řetězů 
a zámků. Vězení Bastoey připomí-
ná letní skautský tábor pro dospě-
lé. Provozovatelé věznice o tomto 
průkopnickém projektu říkají, že 
vězňům, kterých je tam něco málo 
přes stovku, má za cíl pomoci 
naučit se takovým hodnotám, jako 
jsou ochrana prostředí, ve kterém 
žijí, a vzájemný respekt. „Dali jsme 
si za úkol vytvořit co nejlepší podmínky pro 
osobní rozvoj každého jednotlivce a položit 
základy pro budoucí možné změny,“ 
vysvětluje ředitel vězení Oeyvind 
Alnaes.

Léčba zodpovědností
Bastoeyské ostrovní vězení 

využívá solárních panelů k výrobě 
vlastní energie a díky organické 

zahradě a chovu zvířat je téměř 
soběstačné v produkci jídla. Má 
i vlastní, velmi přísný recyklač-
ní systém. Dalo by se říci, že je 
zajímavým pokusem v oblasti 
ekoterapie, při níž by opětovné 
napojení odsouzených na přírodu 
mohlo obnovit také jejich pocit 
vlastního významu, což by jim 
následně mohlo pomoci znovu se 
plnohodnotně zapojit do nekri-
minální společnosti. Alnaes říká, 
že filozofií věznice je to, co sám 
nazývá „lidskou ekologií“. 

„Život v prostředí, jež dává lidem 
individuální zodpovědnost, výzvy a klade 
na ně požadavky, může vězně motivovat 
k tomu, aby změnili své chování,“ míní. 
Bastoeyské vězení podle něho 
slibuje osobní vykoupení skrze 
globální zodpovědnost.

„Jsme přesvědčeni, že provozovat 
vězení ekologickým způsobem je nejlepší ces-
tou, jak se postavit k životnímu prostředí. 
A také si myslíme, že ekologické myšlení se 

dá využít jako nástroj k tomu, abychom 
vězně naučili zodpovědnosti,“ říká. 

Bývalý norský ministr sprave-
dlnosti Knut Storberget označil 
bastoeyské vězení za symbol toho, 
že je možné myslet jinak: „Potře-
bujeme alternativy k věznicím i různé 
alternativy věznění.“ 

Zelené vězení
Zařízení na ostrově Bastoey bylo 

před sto lety vybudováno jako ústav 
pro chlapce. Stojí tam kostel, školní 
budovy i tělocvična a všechny tyto 
historické stavby ještě dnes dodávají 
místu uvolněnou venkovskou atmo-
sférou. V létě ostrov bují šťavnatou 
zelení, jsou na něm pláže i přírodní 
rezervace. Odsouzení žijí v domech, 
které se nezamykají. Každý z nich 
má klíč od svého pokoje. V rámci 
soběstačného programu se vězni 
starají o dvě stovky slepic, osm 
koní, čtyřicet ovcí a dvacet krav. 
Starostí a péčí o zvířata se vězni 
svým způsobem učí také empatii, 
protože pečují o živá stvoření, která 
jsou na nich závislá. Organické jeh-
něčí z vězeňské produkce je navíc 
v restauracích na pevnině vysoce 
ceněno. 

Odsouzení obhospodařují 
pole, sbírají lesní plody a na vě-

zeňské lodi vyrážejí na lov ryb. 
Veškeré vězeňské zemědělství je 
praktikováno bez chemie, insekti-
cidů a umělých hnojiv, a i k chovu 
zvířat se přistupuje humánně. 
Jediný plot, na který v areálu věz-
nice narazíte, je okolo výběhů pro 
slepice, a to čistě z praktického 
důvodu: Ochraňuje je před počet-
nou populací ostrovních lišek. 

Přívlastkem „zelené“ se 
bastoeyské vězení pyšní od roku 
2006. Vězni zpracovávají dřevo 
z okolních lesů a poté je použí-
vají na opravu budov. Vozidla 
jezdí na biopaliva, původní 
naftový a elektrický topný systém 
nahradily obrovské kotle na dřevo 
a Oeyvind Alnaes věří, že ostrov 
již brzy nebude produkovat vůbec 
žádné oxidy uhlíku.

Budování zeleného snu
Norsko nemá trest smrti 

a maximální trest je možné 

udělit v délce jedenadvaceti let, 
přičemž jen velmi málo vězňů 
odsouzených k nejdelšímu trestu 
si odslouží jeho plnou délku. 
Věznice na ostrově Bastoey se 
zaměřuje na výkon trestu, který je 
šetrný k životnímu prostředí a má 
za cíl ulehčit vězňům přechod 
do normálního života. Aby svůj 
trest mohli dosloužit na Bastoey, 
musejí odsouzení vyplnit a podat 
žádost. Jsou-li přijati, jejich první 
kroky po příjezdu na ostrov vedou 
na recepci. Mnozí z nich strávili 
mnoho let zavřeni v celách. Na os-
trově se musejí nejprve naučit, jak 
se uvolnit a jak pohlížet na své 
zločiny. Jeden z vězňů, jedena-
čtyřicetiletý Knut, odsouzený 
za pašování narkotik, říká, že 
v předchozí věznici s maximální 
ostrahou trpěl depresemi a poru-
chami chování. „Když jsem se dostal 
na Bastoey, bylo to, jako kdyby mi narostla 
křídla,“ vyznává se. 

ZAHRANIČÍ  

Samozřejmostí je společenská 
místnost, ve které vězňové napří-
klad hrají karty a probírají vše, 
co se na ostrově děje. Dodržují-li 
slib a podílejí se na budování 
tohoto neobvyklého zeleného 
snu, mohou si trestanci užívat 
jízdu na koni, kabelovou televizi, 
víkendové propustky a v zimě 
lyžování. Mohou docházet na te-
rapii, stát se členy vězeňského 
fotbalového a hokejového týmu, 
hrát tenis nebo plavat v moři. 

Skutečně to není 
dobrovolné

Opravdu to zní jako skautský 
tábor pro dospělé, ale je potřeba 
si uvědomit, že nikdo z basto-
eyských „klientů“ tam není proto, 
že by tam chtěl být. Věznici dělí 
od pevniny dva kilometry moře. 
Není to však voda, která na ostrově 
většinu odsouzených drží. O útěk 
z nejzelenějšího vězení na světě 

a nejpříjemnějšího norského 
vězení se pokusí jen málo z nich. 
Následné zadržení by totiž nejspíš 
znamenalo umístění ve věznici 
s maximální ostrahou. I přes 
veškerou idyličnost neobvyklého 
ostrovního vězení už tam ke dvěma 
útěkům došlo. Ovšem v duchu 
norské liberální tradice je i v těchto 
případech důležitější bezpečnost 
uprchlíků než jejich následné opě-
tovné zadržení. Když někdo uteče, 
chtějí po něm především, aby dal 
vědět, že je v pořádku.

„Radikální“ Norové 
Věznice na ostrově Bastoey je 

v současnosti největší chloubou 
norského radikálního přístupu 
ke zločinu a trestu. Pochopitelně 
se nabízí otázka, zda je to naivní 
sociální experiment, nebo zásluž-
ný environmentální počin hodný 
následování. Úspěch či neúspěch 
leží naprosto v rukou těch, kteří 

bastoeyským vězením projdou 
a vrátí se zpátky do nekriminální 
společnosti. Oeyvind Alnaes však 
v úspěch projektu bezvýhradně 
věří: „Jsem na toto místo velice hrdý. Do-
kázali jsme, že i lidé, kteří spáchali velice 
kruté a strašné zločiny, mohou být v tako-
vémto vězení a chovat se jako normální 
lidé,“ říká a dodává: „A chci-li naučit 
trestance, aby přestali být kriminálníky 
a chovali se jako normální lidé, musím se 
k nim jako k normálním lidem chovat.“

Čísla mluví za všechno
Takto svobodné pojetí vězení 

může znít neuvěřitelně, až blázni-
vě. Nepopiratelným faktem však 
je, že tento průkopnický přístup 
v nakládání s vězni přináší vyni-
kající výsledky. Pouze dvacet pro-
cent odsouzených, kteří projdou 
norským vězeňským systémem, 
se do něj během prvních dvou let 
po propuštění vrací. V případě 
bastoeyského ekovězení jsou 
čísla ještě lepší: Statistiky mluví 
o deseti procentech. Například 
takový americký vězeňský systém 
vykazuje podle studie z roku 
2011 třiačtyřicetiprocentní 
recidivu v prvních třech letech 
po propuštění z výkonu trestu. 

Filozofií není odsouzené 
trestat, ale vzbudit v nich touhu, 
aby se stali lepšími lidmi. „Vše se to 
děje ve jménu reintegrace,“ říká Gerard 
Ploeg, poradce norského minis-
terstva spravedlnosti.

„Dali jsme si za úkol vytvořit co nejlepší 
podmínky pro osobní rozvoj každého jednotlivce 
a položit základy pro budoucí možné změny,“ 
vysvětluje ředitel vězení Oeyvind alnaes.

Zařízení na ostrově Bastoey 
bylo před sto lety vybudo-
váno jako ústav pro chlapce. 
stojí tam kostel, školní 
budovy i tělocvična a všech-
ny tyto historické stavby 
ještě dnes dodávají místu 
uvolněnou venkovskou 
atmosférou.
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Kapalný vzduch? Ano, zní 
to poněkud nesourodě, nicméně 
právě tato substance by v nad-
cházejících desetiletích mohla 
přispět svým dílem k přibrzdění 
globálního oteplování způso-
beného nadměrnou produkcí 
oxidu uhličitého a vyřešit 
nedostatky na trhu energií 
z obnovitelných zdrojů. Velkou 
nevýhodou obnovitelné energie 
získávané z větrných a solárních 
zdrojů je nepravidelnost jejích 
dodávek. Například moderní 
větrné elektrárny jsou schopné 
vysokou poptávku po elektřině 
pokrývat pouze v reálném čase 
a na její skladování nemají žádná 
zařízení. Navíc jsou závislé 
na lokálním počasí a to je dů-
vod, proč jejich kritici tvrdí, že 
za současného stavu a provozu 
nejsou schopny nahradit kon-
venční, palivové turbíny. A právě 
v tom je technologie skladování 
energie v kapalném vzduchu 
převratná.

Vizionář z garáže
Vše začalo téměř před půlsto-

letím v garáži britského vynálezce 
Petera Dearmana. 

„Začal jsem na tom pracovat už jako 
teenager. Bylo mi jasné, že přijde čas, kdy 
na Zemi nebude dostatek surovin na to, 
aby každý člověk jezdil automobilem. 
Věřil jsem, že to jde i jinak,“ říká Dear-
man, jinak také autor například 
resuscitačního zařízení Micro 
Vent, které se běžně používá 
v sanitkách, ale i takzvaného kry-
oautomobilu poháněného právě 
kapalným vzduchem. Vlastnost, 
že kapalný vzduch dokáže velmi 
rychle absorbovat teplo, ale i se 
vrátit do plynného stavu, chce 
však Dearman hlavně využívat 
k uchování energie z větrných 
turbín, které se otáčejí a vyrábějí 
elektřinu i v noci, kdy jí tolik 
nepotřebujeme. 

Žádná velká věda
Jak tomu u velkých objevů 

bývá, ani na tom Dearmanově 
není zdánlivě nic složitého. Elek-
třina získaná větrnými elektrár-
nami v čase, kdy jí není zapotřebí 
– to znamená především v noci 
–, je využito k nashromáždění 
vzduchu, který se ve své nejběž-
nější podobě sestává z několika 
různých plynů. Ten je následně 
zbaven prachu, oxidu uhličitého 
a vodních par, které by v ochlazo-
vacím procesu zmrzly na led. 

Zbylý vzduch, z většiny dusík, 
je následně stlačen na 200náso-
bek normálního tlaku, prudce 
zchlazen na −190 °C a tím přemě-
něn na kapalinu. Světle modré 
kompaktní médium, které má při 
stejném množství jednu tisícinu 
svého objemu v plynném stavu, 
je tak připraveno k uskladnění. 
To vše se děje v obřích vakuových 
termoskách, aby se substance udr-
žela ve zchlazeném a kapalném 
stavu. Při pokojové teplotě by se 
totiž zahřála a jednoduše vypařila, 
což by způsobilo prudké zvýšení 
tlaku uvnitř skladovací nádoby. 

Poté, kdy poptávka po elek-
třině vzroste, například při příliš 
nízké rychlosti větru, se zka-
palnělý vzduch zahřeje a změní 
na plyn, který je vypouštěn 
z nádrže. Díky tomu se kapalina 
odpařuje rychleji, než by se od-
pařovala za běžných podmínek. 
Výsledný tlak a tok plynutí jsou 
tak vysoké, že mohou pohánět 
větrnou turbínu, která elektřinu 
„dovyrobí“. 

Opravdu chytré řešení
Pro tuto technologii byla zalo-

žena nová společnost, Highview 
Power Storage. Ta na základě 
Dearmanovy teorie a jeho gará-
žových pokusů vyvinula systém, 

který se snaží přebytečnou ener-
gii vyrobenou větrnými turbína-
mi znovu využít a poslat do ener-
getické přenosové soustavy. 

Odborníci z Highview Power 
Storage proto vyrobili prototyp 
turbíny a uskladňovacího zaříze-
ní, částečně financovaný britskou 
vládou. Prototyp nyní prochází 
dvouletým testováním v elektrár-
ně ve městě Slough, východně 
od Londýna.

Výsledky testů zaujaly odbor-
níky z britského Institutu mecha-
nického inženýrství (IMechE). 
Podle nich je docela možné, že 
kapalný vzduch může na poli 
skladování energie získané 
z obnovitelných zdrojů soupeřit 
s elektrickými akumulátory i vo-
díkovým pohonem. 

„Nejméně půl tuctu lidí se mě každý 
týden snaží přesvědčit, že vynalezli něco 
fantastického,“ říká Tim Fox, vedou-
cí odboru energie a životního 
prostředí v IMechE. 

„Zdá se ale, že vynález Petera Dear-
mana by takovým vynálezem skutečně 
mohl být. V tomto případě je to velice 
chytré zařízení,“ dodává. 

Fox apeloval na vládu, 
aby v připravované legislativě 
týkající se získávání elektrické 
energie podpořila společnosti, 
které působí v oblasti skladová-

Obyčejný a všudypřítomný 
vzduch převedený 
do kapalného skupenství 
by v budoucnosti mohl 
poskytnout řešení jedné 
z největších výzev, kterými 
se zabývá současné 
inženýrství: Jak skladovat 
energii nepravidelně 
získávanou z obnovitelných 
zdrojů.

Za kryogenní je považováno to, co má teplotu nižší než −150 °C
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ní energie, ať už je to za pomo-
ci kapalného vzduchu, nebo 
jiných technologií.

Zatím to není příliš 
efektivní

Fox však také přiznává, že 
v současné době má technologie 
skladování energie v kapalném 
vzduchu jen 25% efektivitu. 
Avšak již byl podle Foxe vynale-
zen způsob, jak využít přebyteč-
ný zmražený vzduch ve chvíli, 
kdy dokončí proces zkapalnění.

„Tyto zbytky se proženou třemi nádr-
žemi plnými štěrku. Štěrk dokáže nízkou 
teplotu udržet, čehož lze opětovně využít 
při dalším ochlazování. Tím se ušetří 
další energie a celková efektivita se zvýší 
na 50 procent,“ tvrdí Fox. 

Zástupci společnosti 
Highview věří, že lze dosáhnout 
až 70% efektivity. S tím Fox 
souhlasí. Takového zvýšení je 
podle nich možné dosáhnout 
umístěním kryogenerátoru vedle 
jakékoli průmyslové továrny 

nebo elektrárny, jež produkují 
zbytkové teplo, které se v součas-
né době bez jakéhokoli dalšího 
využití vypouští do atmosféry. 
Toto teplo pak může „nakop-
nout“ termální expanzi při 
zpětném ohřívání vzduchu a tím 
zesílit energii k pohonu tur-
bín. Teplo na ohřev kapalného 
vzduchu by tak sice nepocházelo 
z obnovitelného zdroje, ale z cel-
kového pohledu by to snížilo 
dopad konvenčních továren 
a elektráren na životní prostředí.

Dlouhý život tekutého 
vzduchu

„Baterie mohou mít 80% efektivitu, 
takže z tohoto pohledu za nimi kapalný 
vzduch pokulhává. Ale u nás v Británii 
baterie nevyrábíme. Zkoušíme proto 
všechno jiné a máme dostatek dobrých 
inženýrů, aby dokázali uvést do chodu 
i takovou technologii, s níž přišel Dear-
man,“ vysvětluje Fox. 

Podle něho je výhodou De-
armanovy technologie dlouhá 

životnost skladování energie 
v kapalném vzduchu. Nabí-
zí totiž uchovávání energie 
po dobu dvaceti let, což je více 
než dvakrát déle, než nabí-
zejí běžné technologie, které 
využívají baterie. Je to proto, 
že zařízení, kterých se ke skla-
dování energie v kapalném 
vzduchu včetně kryogenické 
lednice, nádrže na uskladnění 
(vakuová termoska), turbíny 
a potrubí užívá, mohou vydržet 
právě dvě dekády, jsou-li kvalit-
ně vyrobena. Životnost baterií 
mají výrobci mnohem méně 
pod kontrolou, zatímco lednici 
mohou vyrobit tak, aby vydrže-
la pět, ale také třicet pět let.

Dvě mouchy jednou ranou
Odborníci z Institutu me-

chanického inženýrství říkají, 
že jednoduchost a elegantnost 
skladování energie jsou tak 
lákavé právě proto, že neřeší jen 
samotné skladování energie, ale 
i další problém, jímž je využívání 
odpadního průmyslového tepla. 

Petera Dearmana úspěch 
jeho myšlenek těší: „Pracoval jsem 
na tom s přestávkami téměř padesát let. 
Nenacházím slova, kterými bych popsal, 
co cítím, když vidím, co se dneska děje 
s mými nápady.“

Zbylý vzduch, z většiny dusík, je následně stlačen 
na 200násobek normálního tlaku, prudce zchlazen 
na −190 °C a tím přeměněn na kapalinu. světle 
modré kompaktní médium, které má při stejném 
množství jednu tisícinu svého objemu v plynném 
stavu, je tak připraveno k uskladnění.

ECHO

tendry podniku DIaMO
Státem kontrolovaná firma DI-
AMO oznámila dvě samostatná 
výběrová řízení na další fázi likvi-
dace ostravských ropných lagun. 
Na jaře by pak měla přidat ještě 
jedno. Sanaci lagun pro státní 
podnik DIAMO provádí sdružení 
firem Čistá Ostrava. Vedoucí fir-
mou sdružení je Geosan Group, 
v sdružení jsou také akciové 
společnosti OHL ŽS a Aquatest. 
Čistá Ostrava vyhrála v roce 
2004 původní tendr s nabídkou, 
že celé území uvede do pořádku 
za 2,6 miliardy korun. Do ekolo-
gické obnovy území, které patří 
k nejzamořenějším v republice, 
však stát již investoval zhruba 
čtyři miliardy korun. 

Problémy s povolenkami
Státy ze střední a východní Ev-
ropy, které jsou členy Evropské 
unie, mohou v příštích sedmi 
letech přijít o stovky milionů eur 
kvůli odložení aukcí emisních 
povolenek na produkci oxidu 
uhličitého (CO2). Nejvýrazněji 
by takové opatření postihlo Pol-
sko, Česko a Rumunsko. Uvedl 
to server Patria.cz s odvoláním 
na studii pro polskou vládu. 
„Draft návrhu, který počítá 
s odkladem aukcí celkem 900 
milionů emisních povolenek 
CO2, zkrátí příjmy rozpočtů Čes-
ké republiky, Polska, Estonska, 
Kypru, Bulharska a Rumunska 
o zhruba 1,9 miliardy eur (47,9 
miliardy korun) mezi lety 2013 
až 2020,“ citovala Patria.cz ze 
studie. 

Další sběrný dvůr
Obec Ru-
dice, která 
se nachází 
v krajinné 
oblasti 

Moravský kras, má nový sběrný 
dvůr. Na jeho vybudování získala 
peníze z Fondu soudržnosti Ev-
ropské unie, ze Státního fondu 
životního prostředí ČR a z Jiho-
moravského kraje. Stavba přišla 
na 5,5 milionu korun. „Obyvate-
lé naší obce budou mít uložení 
odpadu zdarma, sběrný dvůr 
je však určen i pro obyvatele 
z okolních obcí a podnikatele, 
kteří však budou za tyto služby 
platit,“ uvedl starosta Rudic Ro-
man Šebela. Formou zpětného 
odběru se ve dvoře bude likvido-
vat i elektroodpad. Nebezpečný 
odpad, kterého dvůr pojme až 
deset tun ročně, bude likvidovat 
specializovaná spalovna.

ačkoliv se může zdát, že 
vodíkový pohon je horkou 
novinkou, zdaleka tomu 
tak není. První vozy s vo-
díkovým pohonem byly 
zkoušeny již na začátku 
minulého století. avšak 
problém vyvstával při 
nehodách. ano, vodík je 
výbušný.
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Pro vodu, 
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Projektový cyklus OPŽP

Společně s časopisem Priorita č. 7 byla do vašich 
schránek vloni doručena i cestovní příručka 
„Půjdem tudy…“, která mapuje zajímavá místa 
České republiky, v jejichž okolí byly realizovány 
projekty podpořené z  Operačního programu 
Životní prostředí. Pro všechny, které tato publikace 
inspirovala k turistickým cestám, jsme připravili 
zajímavou fotografickou soutěž. 

Jak se do ní zapojit? Stačí některou v bedekru uvedenou lokalitu navštívit, 
vyfotit se tam a fotografie místa s autorem snímku, či místa jen s cestovní 
příručkou „Půjdem tudy…“ zaslat na e-mailovou adresu 
distribuce@sfzp.cz, a to do 28. února 2013. 

Můžete připojit i pár slov o tom, jak se vám výlet 
vydařil a co zajímavého vás cestou potkalo. Fotografie 
v maximálním počtu tří kusů od jednoho soutěžícího 
posílejte ve formátu jpg do velikosti 10 MB  
či 1 200 x 1 850 pixelů. Z došlých fotografií vybereme deset 
nejlepších, z nich budou vylosováni tři výherci keramické 
kuchyňské nádoby na bioodpad v hodnotě několika set korun.* 

* Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci SFŽP ČR a Ministerstva životního prostředí.

soutěžte s OPŽP, vyhrajte kompostér
Fotografujte místa z bedekru  
„Půjdem tudy…“, nejlepší fotografie  
oceníme kompostérem!

Informační zpravodaj Operačního 
programu Životní prostředí 

Každý měsíc doručíme ZDarMa 
do Vašich schránek. 
Více informací na www.opzp.cz.

OBJEDnaCí LístEK  
zasílejte na adresu: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

objednatel: 
 veřejná správa  konzultant  odborník  žadatel o dotace  média   ostatní

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontaktní osoba:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

adresa:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel.:  ................................................................................................................................................  fax:  ........................................................................................................................................................... 

e-mail:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V případě zájmu o předchozí čísla časopisu Priorita nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle  
267 994 125, e-mailu: distribuce@sfzp.cz či na webových stránkách www.opzp.cz.

Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

ČÍSLO 5 I KVĚTEN 2012 I zdarma I www.opzp.cz

„Harmonogram výzev musí reagovat  

na aktuální potřeby České republiky,“ 

uvedl na jednání Řídicího  

výboru OPŽP první náměstek 

ministra životního prostředí  

Jakub Kulíšek. STR. 2

Státní fond životního prostředí České republiky získal cenu v soutěži „Hvězda 3D reklamy“. 

Odborná porota ocenila jeho nástěnný kalendář nazvaný „Úhel pohledu“. Kalendář před-

stavuje dvanáct projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Předsta-

vujeme vám některé z nich. Na snímku Rybí přechod Lovosice-Píšťany.  STRana 10

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

 Rybí přechod 

 Lovosice-Píšťany 

O návštěvnických střediscích 

V půlce května se uskutečnilo 

24. zasedání Řídicího výboru 

Operačního programu Životní 

prostředí (ŘV OPŽP). Členové 

řídicího výboru jednali o projek-

tech předložených v prioritních 

osách 3, 4, 5, zejména pak 

v prioritní ose 6. Před jednáním 

výboru se uskutečnil i seminář 

zaměřený právě na zlepšování 

stavu přírody a krajiny, kon-

krétně na návštěvnická centra. 

STR. 4

O aktuálním dění v OPŽP

Ministerstvo životního prostředí, 

jakožto Řídicí orgán Operačního 

programu Životní prostředí, 

vnímá současnou situaci ohledně 

plnění programu jako velmi 

vážnou. Z aktuální analýzy za-

měřené na novinky v Operačním 

programu Životní prostředí však 

čtenář zjistí, že práce ministerstva 

na zlepšení současného stavu je 

velmi intenzivní. STR. 6–7

Jedovaté ovzduší

Z hlediska dlouhodobějšího 

vývoje stav životního prostředí 

v naší zemi po roce 2000 ve vět-

šině oblastí stagnuje. Nepříznivý 

je stav přírodních stanovišť 

a neuspokojivá je kvalita ovzduší 

v sídlech a městských aglome-

racích, která nadále přináší 

zdravotní rizika pro obyvatele 

žijící v zasažených oblastech. 

Informuje o tom Statistická ro-

čenka životního prostředí České 

republiky 2011. STR. 8

Remineralizace jako cesta

Když sníme 

letos vypěsto-

vané jablko, 

bude v něm 

pětkrát méně 

minerálů  

a stopových 

prvků, než  

obsahovalo jablko vypěstované 

před čtyřiceti lety. Důvod je  

prostý. Země je vyčerpaná.  

A přitom všechno, co jsme jí vza-

li, jí m
ůžeme vrátit způsobem, 

jakým to dělá ona sama. Více 

v článku o remineralizaci, která 

vrací půdě šťávu. STR. 24

Priorita 05-2012.indd   1

1.6.2012   10:01:48

Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

ČÍSLO 6 I ČERVEN 2012 I zdarma I www.opzp.cz

„Pro ochranu životního prostředí má  

Operační program Životní prostředí 

naprosto zásadní význam,“ říká 

v rozhovoru s Prioritou 

ministr životního pro-

středí Tomáš Chalupa. 

STR. 12

„Na možnost čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí mě upozornil soused z vedlejší vesnice, který zís-

kal podporu na úpravu rybníků,“ říká Roman Žaloudek z ekofarmy Ptenínský mlýn v jižním cípu 

Plzeňského kraje. Za přispění z Operačního programu Životní prostředí vybudoval tři n
ové 

tůně a zbavil se problémů s podmáčenými loukami. STRana 14

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

 Prioritní osa 6: 

 vyladěná krajina 

nová metodika pro PO 1

Evropská komise potvrdila 

platnost nové metodiky pro vo-

dohospodářské projekty podpo-

rované z Operačního programu 

Životní prostředí. Návrh nové 

metodiky byl Evropské komisi 

zaslán k vyjádření v lednu 2012. 

Potvrzení metodiky je výsledkem 

takřka půlročního intenzivní-

ho jednání, které se zástupci 

Evropské komise vedli zástupci 

MŽP. „Jsme blíže k efektivnímu 

dočerpání evropských financí,“ 

uvedl první náměstek ministra ži-

votního prostředí Jakub Kulíšek. 

STR. 2

Povodně a jak na ně

Povodně se staly nedílnou 

součástí naší reality. Programy, 

jejichž prostřednictvím jsou ško-

dy z povodní minimalizovány dle 

Strategie ochrany před povod-

němi pro území České republiky, 

však existují. Josef Reidinger, 

vedoucí oddělení ochrany před 

povodněmi z Odboru ochrany 

vod Ministerstva životního pro-

středí, píše o tom, jaké možnosti 

eliminování škod z povodní 

nabízí OPŽP. STR. 5 

Komposty v ulicích 

 „Bioodpad v komunálním odpa-

du nás samozřejmě rozčiloval,“ 

říká Jan Šarapatka z občanského 

sdružení Ekodomov, který stál 

u zrodu i průběhu projektu 

Minimalizace vzniku bioodpadů 

komunitním kompostováním 

občanů. V zemích, jako jsou 

Rakousko, Belgie, Německo či 

Anglie, se způsob využívání bio-

odpadů z domácností v bytových 

zástavbách úspěšně uplatňuje již 

mnoho let. STR. 8

Šestka v envidatech 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu 

přírody a krajiny – podporuje 

projekty, které přispívají ke zpo-

malení či zastavení poklesu 

biodiverzity, k ochraně ohrože-

ných druhů rostlin a živočichů, 

zajištění ekologické stability kraji-

ny a podporují vznik a zachování 

přírodních prvků v osídlených 

oblastech. Co říkají čísla o této 

prioritní ose? STR. 20
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„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 fotogra cké 

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, příro
dních stanovišť, 

volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin. Směrn
ice 

dávají vzniknout soustavě Natura 

2000. V Libereckém kraji přib
ylo 

do soustavy dvacet nových 

lokalit. Nemalou měro
u 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, přip
ravil 

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 přita
žlivé 

pro cestovatele jak dospělé, tak 

dětského věku. STR. 9

Na návštěvě v
e Feldheimu

Malá brani-

borská vesnice 

Feldheim ležící 

na katastrálním 

území měs
ta 

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 větrn
ým 

parkem, díky kterému je napros-

to energeticky soběstačná. 

STR. 24
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„Podpora bude směřovat hlavně do vodohos-

podářské oblasti, zlepšení stavu ovzduší, 

odpadů a biodiverzity,“ říká o budoucím 

operačním programu 

Martin Frélich, nový 

první náměstek 

ministra životního 

prostředí. STR. 10

Osada Koda patří k velké přírodní rezervaci středních Čech, z přírodovědného hlediska je nej-

hodnotnější částí Českého krasu. Pětice domů, které v osadě dnes najdeme, se skrývá v zalesněné 

stráni nad Srbskem, dva kilometry od obce Tetín. Stavení se jako v zrcadle odrážejí v hladině 

rybníka Koda, zachráněného s podporou z Operačního programu Životní prostředí.  STRana 6

 Na Kodu lze již opět 

 spustit necky 

Řídicí výbor OPŽP

Členové Řídicího výboru OPŽP 

jednali o projektech předlože-

ných ve XXVII. výzvě a o jednom 

projektu předloženém v XI. 

výzvě. Jednali o projektech 

uložených v takzvaném zásob-

níku projektů. „Bylo by pošetilé 

zavrhovat tyto projekty,“ uvedla 

při té příležitosti Radka Bučilová, 

ředitelka Státního fondu životní-

ho prostředí ČR. STR. 2

Změny nejen na MŽP

V měsíci říjnu došlo v resortu 

Ministerstva životního prostředí 

k mnoha personálním změnám. 

Těmi nejhlavnějšími jsou jme-

nování Martina Frélicha prvním 

náměstkem ministra životního 

prostředí, odchod Ivo Hlaváče 

z funkce náměstka a jeho na-

hrazení Tomášem Podivínským, 

dosavadním náměstkem Státní-

ho fondu životního prostředí ČR.  

STR. 3

na viniční trati

Před třinácti lety se část znojem-

ských obcí dohodla, že se sdruží. 

Svou dohodu naplnila. Svazek 

Daníž v současné době sdružuje 

31 obcí znojemského regionu. 

Cíli svazku jsou propagace vinař-

ské turistiky, zvyšování atraktivity 

regionu a zachování místních 

tradic a zvyků. Svou roli v tom 

sehrává i Operační program 

Životní prostředí. STR 13

Zelená škola na Bali

Neuvěřitelně ohebný a odolný 

bambus je považován za nej-

lepší přírodní trvale udržitelný 

materiál. Najdeme jej v textiliích, 

nářadí, nábytku a je více než 

symbolické, že právě z něj byla 

postavena průkopnická Zelená 

škola v ekologickém centru 

Ubud na Bali. STR 24

Znovuobnovení certifikace výdajů přinese další 21,5 miliardy korun na projekty OP Životní prostředí.
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„Předpokládaným termínem pro podání 

posledních žádostí o platbu je konec listopa-

du 2015,“ říká Martin Moulis, který 

je pověřen výkonem prvního ná-

městka a řízením úseku OPŽP 

na Státním fondu životního 

prostředí ČR. STR. 12

 „Chce to krátký, jednoslovný název, aby si jej děti pamatovaly,“ řekla svému manželovi Rostislavovi Jana 

Fellnerová, ředitelka Svatojánské koleje Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod 

Skalou. I tak oba dlouho nemohli na nic přijít. „Pak jsme se jednou vraceli z Berouna zpátky do Svatého 

Jana a manžel se na mě podíval a řekl: kavyl.“ A Ekocentrum Kavyl bylo na světě. STRana 8

Členové Řídicího výboru OP Životní prostředí posuzovali začátkem září rekordní množství projektů.

 V místě Ivanovy 

 poustevny sídlí Kavyl 

nový výbor již působí

V půli července se v Praze 

uskutečnilo první jednání Výboru 

pro monitorování investičně 

náročných projektů Operačního 

programu Životní prostředí. 

Jednání se zúčastnili zástupci  

15 investičně nejnáročněj-

ších projektů, které jsou buď 

ve stádiu přípravy před vydáním 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

nebo v realizaci. STR. 2

ISPa a Fond soudržnosti 

V rámci nástroje ISPA (Instru-

ment for Structural Policies for 

Pre-Accession) a Fondu soudrž-

nosti 2004–2006 bylo možné 

získat zhruba 600 milionů eur 

na podporu investičních pro-

jektů. Prostředky bylo možné 

investovat mimo jiné i na zlep-

šení infrastruktury životního 

prostředí. Jak této možnosti 

využila Česká republika? Pri-

orita představuje realizované 

projekty. STR. 5

Speciální odbor na ÚOHS 

„Počet podnětů a návrhů 

na přezkoumání úkonů zada-

vatele veřejné zakázky, které 

Úřad pro ochranu hospodář-

ské soutěže přijímá, se rok 

od roku zvyšuje,“ tvrdí v roz-

hovoru s Prioritou předseda 

Úřadu pro ochranu hospodář-

ské soutěže Petr Rafaj. I proto 

byl v pražské pobočce ÚOHS 

zřízen speciální odbor, který se 

bude zabývat zakázkami spo-

lufinancovanými z evropských 

fondů. STR. 15

Zelený Londýn 
Medaile jsou 

rozdány, 

adrenalin 

sportovců 

i fanoušků 

se ustálil 

na obvyklých 

hodnotách, 

olympiáda 

skončila. Byly 

to již třetí olympijské hry v historii, 

které Londýn hostil. Na pozadí 

nynějších sportovních klání se 

nově postavila myšlenka trvale 

udržitelného rozvoje. STR. 28
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„Novela zákona o veřejné podpoře doplnila 
chybějící pojmy a odkazy na evropské předpi-
sy, zákon o veřejné podpoře je tedy komplex-
nější a přehlednější,“ říká v rozhovoru 
s Prioritou místopředseda Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
Hynek Brom. STR. 16

Miloš Švestka a jeho kolega vlastní pozemky u řeky v Hýskově, na dolním toku Berounky. Nej-
různější investoři chtěli pozemky koupit, aby na nich postavili vodní elektrárnu. „Po čase nás ta 
jednání přestala bavit, takže jsme si řekli, že si tam elektrárnu postavíme sami,“ říká dnešní jednatel společnosti 
MVE Hýskov. A nezapomněli ani na ryby, konkrétně na rybí přechod.  STRana 6

 Přechody na míru 
 pro naše ryby 

OPŽP zahradám
OPŽP rozdělí 300 milionů 
korun mezi projekty na podporu 
zoologických zahrad, záchran-
ných stanic nebo dětských hřišť. 
Vyhlašovaná XLIII. výzva je 
zaměřena primárně na podporu 
projektů zoologických zahrad, 
záchranných stanic a záchytných 
center Cites. Příjem žádostí bude 
ukončen 28. února 2013. Více 
v rubrice Výzvy. STR. 3

MŽP upozorňuje
V nejbližších měsících Minis-
terstvo životního prostředí 
ukončí prodlužování platnosti 
registračních listů projektů 
v OPŽP. A to ve všech přípa-
dech, kdy příjemce neprokáže 
značný pokrok v přípravě 
projektu k realizaci. Výjimka 
bude přiznána jen projektům, 
u kterých prodlevu nezavinil 
žadatel chybným postupem 
nebo nečinností. Důvodem 
pro zpřísnění prodlužování 
platnosti registračních listů 
je snaha MŽP poskytovat 
efektivně podporu hlavně 
těm projektům, které jsou 
dostatečně připravené.

Změny u veřejné podpory
Z hlediska veřejné podpory se 
nacházíme ve velmi dynamické 
době, v níž dochází k souběhu 
několika významných událostí, 
které zásadně ovlivní další podo-
bu poskytování veřejné podpo-
ry. Vrcholí například příprava 
nových právních předpisů ze 
strany Evropské komise, což se 
dotkne i OPŽP. STR. 18

nová zeleň v obci Paseka
Obec Paseka řeší každodenní 
problémy jako tisíce jiných obcí. 
Například před nedávnem jí před 
hostincem Rudý dům někdo 
ukradl nové lavičky za bezmála 
deset tisíc korun. Zástupci obec-
ního úřadu nad krádeží kroutí 
hlavou. Vzhled a vybavenost obce 
Paseka berou jako svoji vizitku. 
Ostatně i proto jsou pilným ža-
datelem z Operačního programu 
Životní prostředí. STR. 34

Evropská komise schválila další velký projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
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