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„Bez výkonného počítání se v dnešní době v moderních meteorologických službách neobejdeme,“ říká Radmila 
Brožková, vedoucí oddělení modelování numerických předpovědí Českého hydrometeoro-
logického ústavu. Na pořízení superpočítače získal její ústav dotaci z OPŽP. V projektu 
zástupci ústavu koordinovali sedm výběrových řízení najednou. strana 6

 Chytrý stroj varuje 
 před povodní 

O implementačním 
dokumentu
Monitorovací výbor OPŽP 
schválil aktualizovanou verzi 
Implementačního dokumentu 
OPŽP. Aktualizace je účinná 
od 11. 1. 2013. Do implemen-
tačního dokumentu byly mimo 
jiné vloženy informace o nové 
podoblasti podpory v PO 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší, čili 
o podoblasti 2.1.5 – Snížení 
imisní zátěže omezením emisí 
z veřejné dopravy. str. 3 

O lásce a pozornosti
„Domov se neměří na metry ani 
neváží na kilogramy. Stejně jako 
není možné stanovit hranice 
letního vánku nebo spočítat 
vůni růže. Domov se rovná 
lásce a pozornosti, které v něm 
panují.“ Tyto věty stojí v úvodu 
internetových stránek domu 
pro seniory ve městě Benátky 
nad Jizerou. I díky Operačnímu 
programu Životní prostředí se-
nioři nacházejí v tomto domově 
pohodu. str. 22

Jak to dělají v Doksech?
O tom, že v Doksech provádějí 
investiční činnost do obnovy 
životního prostředí systematicky, 
nikoli prostřednictvím nahodi-
lých kroků, svědčí výčet podpo-
řených žádostí z Operačního 
programu Životní prostředí, po-
daných obcí. Projekt revitalizace 
parku na Lipovém náměstí, který 
město za přispění operačního 
programu realizovalo, byl vůbec 
jedním z prvních. str. 23

O vodních elektrárnách 
Výstavba 
velkých 
vodních 
elektráren 
představu-
je nevratný 

zásah do životního prostředí 
v podobě přehradních hrází, za-
topených oblastí a změn vodního 
režimu. Malé vodní elektrárny 
jsou oproti tomu provozem 
v podstatě vysoce ekologickým. 
I na našem území jsou stále ještě 
místa, kde by mohly stát a vyrá-
bět zelenou elektřinu. str. 24

Dílčí rozhodnutí o poskytnutí dotace nově umožní čerpat podporu z OPŽP před realizací projektu.

„Abychom zvládli vyčerpat všechny finanční 
prostředky z OPŽP, potřebujeme maximální 
součinnost příjemců i žadatelů,“ říká 
Martin Kubica, náměstek 
Úseku řízení Operačního 
programu Životní  
prostředí  SFŽP ČR. 
str. 10
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EDITORIAL

Vážení čtenáři, 
aktuální Priorita vám nabízí 
rozhovor s Martinem Ku-
bicou, novým šéfem Úseku 
řízení OPŽP na Státním fon-

du životního 
prostředí 
ČR. Téma 
rozhovoru je 
jednoznačné: 
operační pro-
gram a jeho 
mohutný finiš 
v posledním 
roce tohoto 
programové-

ho období. Slovo mohutný 
přitom neuvádím jako pove-
dený sarkasmus, ale s plnou 
odpovědností. Jestliže se to-
tiž v minulých letech z OPŽP 
ročně čerpalo zhruba kolem 
deseti miliard korun, letos je 
potřeba vyčerpat třikrát více. 
Jenže tím to nekončí.
Aby fond mohl „nabrat“  
projekty za dalších zhruba 
30 miliard korun, je v ná-
sledujících měsících rovněž 
nutné vyhlásit řadu výzev. 
A i když ne všechny přijaté 
projekty budou zcela jistě sto-
procentní, těch stoprocent-
ních mezi nimi musí být větši-
na, aby fond mohl příjemcům 
podpory vyplatit v roce 2014 
až 2015 další desítky miliard 
korun, které v Operačním 
programu Životní prostředí 
ještě k vyplacení zbývají. 
Ano, s ohledem na předcho-
zí uvedené bych tak spíše 
než o mohutném finiši mohl 
klidně hovořit o závěrečném 
sprintu. V cílové rovince 
totiž musejí všichni závodníci 
vydat ze sebe maximum. A to 
by měli, protože v případě 
OPŽP již nesprintují pro nic 
jiného, než pro cenu nejvyš-
ší. Aby ani koruna z evrop-
ských peněz v Operačním 
programu Životní prostředí 
nepřišla nazmar. Bezpochyby 
právě proto Martin Kubica 
v rozhovoru říká: „Situace je 
vážná. Nastala doba, kdy je 
nutné se plně věnovat všem 
projektům. Je třeba dodržo-
vat lhůty a pravidla a hlavně 
komunikovat s fondem, 
protože spousta problémů, 
které se jeví jako neřešitelné, 
se dá vyřešit. Možnost získat 
nějaké peníze z Operačního 
programu Životní prostředí 
je poslední. Kdo nepodá 
žádost teď, další příležitost 
nedostane.“

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Komunikační plán OPŽP 
na rok 2013
V roce 2013 hodlá Ministerstvo 
životního prostředí realizovat 
komunikační kampaně o Ope-
račním programu Životní pro-
středí hlavně směrem k široké 
veřejnosti. Cílem ministerstva je 
využít již realizované projekty, 

aby zvýšilo povědomí o výsled-
cích OPŽP. Vyplývá to z Ročního 
komunikačního plánu Operační-
ho programu Životní prostředí 
na rok 2013, který je již šestým 
komunikačním plánem, jenž roz-
pracovává strategii stanovenou 
v Komunikačním plánu OPŽP 
na roky 2007–2013, schváleném 
Evropskou komisí v srpnu 2008. 

Po lesní mateřské školy 
Protože lesní mateřské školy 
(LMŠ) spadají mimo rámec 
veřejné podpory ( jsou vzhle-
dem ke svému charakteru mimo 
současnou legislativu platnou pro 
klasické MŠ s budovou a nejsou 
zařazeny v klasickém systému 
školství), jsou to projekty generu-
jící příjmy. U projektů generujících 
příjmy dle čl. 55 nařízení Rady  
č. 1083/2006 je povinnou přílo-
hou finanční analýza. V případě 
projektů nově založených LMŠ 
je to model environmentálního 
vzdělávání „Zelená louka“, verze 
17.0., u stávajících LMŠ se použije 
model environmentálního vzdě-
lávání „Přírůstkový“, verze 17.0. 
Oba modely jsou k dispozici na 
webových stránkách www.opzp.
cz v Dokumentech ke stažení – 
Specifické předpisy.

registrační poplatky  
z vozidel
Poslanci ve druhém čtení projed-
nali novelu zákona o odpadech, 
která upravuje možnost využití 
peněz vybraných z registračních 
poplatků vozidel. Pozměňovací 
návrh omezuje využití poplatku 
pouze na jeho původní účel, kte-
rým je podpora sběru, zpracová-
ní, využití a odstranění vybraných 
autovraků. Účinnost navrhované 
změny je nastavena k 1. 1. 2015 
tak, aby mohlo dojít k dočerpání 
prostředků k aktuálnímu vyu-
žití, zejména k podpoře budov 
veřejného sektoru čili školských 
zařízení, zdravotnických zařízení 
nebo sociálních zařízení, jako 
jsou domy s pečovatelskou služ-
bou nebo domovy důchodců.

ECHO

Ministerstvo životního 
prostředí spolu se státním 
fondem životního prostředí Čr  
upozorňují zájemce 
o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí, 
že letošní rok bude 
posledním rokem, kdy 
budou moci podat žádosti  
o podporu z OPŽP. 

Oba úřady navíc na příjemce 
podpory apelují, aby s ohledem 
na včasné čerpání finančních 
prostředků realizovali své 
projekty v co nejkratší době. 
Cílem Ministerstva životního 
prostředí a Státního fondu život-
ního prostředí ČR je efektivně 
vyčerpat veškeré prostředky 
z OPŽP. Z toho důvodu Minis-
terstvo životního prostředí hodlá 
v letošním roce vyhlásit poslední 
výzvy, v nichž zájemci o podporu 
z OPŽP mohou předkládat své 

projekty téměř ve všech priorit-
ních osách operačního programu. 
Výjimku tvoří pouze prioritní osa 
1, protože pro vodohospodářské 
projekty již byla výzva vyhlášena, 
a prioritní osa 7, jež je určena 
oblasti environmentálního vzdě-
lávání, poradenství a osvěty. 

Dva druhy výzev
Výzvy budou rozděleny 

do dvou skupin. První skupina 
se bude soustředit na takzvané 
rychloobrátkové projekty, jimiž 
jsou myšleny projekty, které lze 
realizovat ještě v tomto roce. 
Druhou skupinou budou takzva-
né kontinuální výzvy, v jejichž 
případě budou žádosti o podporu 
přijímány průběžně a samotné 
projekty budou realizovány ze-
jména v letech 2014 až 2015. 

Rychlejší administrace
V zájmu rychlého a efektivní-

ho čerpání finančních prostředků 

z OPŽP připravily Ministerstvo 
životního prostředí a Státní fond 
životního prostředí ČR hned 
několik opatření, která mají 
usnadnit administraci projektů 
příjemcům podpory. 

OPŽP letos nabídne poslední příležitosti k získání dotace

Ministerstvo životního 
prostředí a sdružení 
místních samospráv 
Čr uzavřely dohodu 
o vzájemné spolupráci při 
výkonu moderní a efektivní 
veřejné správy. Cílem 
dohody je zajistit lepší 
koordinaci v oblastech, 
které jsou v působnosti 
ministerstva a současně 
se týkají postavení obcí 
v samostatné nebo 
přenesené působnosti. 

Dohoda se zaměřuje 
především na správu a pláno-
vání ochrany krajiny a složek 
životního prostředí, jako jsou 
ovzduší, voda, horniny, půda 
nebo energie. 

 „Dohoda umožní lepší propojení 
státní správy se samosprávou i v těch 
nejmenších obcích. Naším hlavním 
zájmem je usilovat o lepší komunikaci 
a o nastolení rovnováhy mezi ochranou 
přírody a krajiny a zájmy měst a obcí,“ 
uvedl ministr Tomáš Chalupa.

Dohoda se konkrétně týká 
především ochrany přiroze-
né akumulace vod, ochrany 
vodních zdrojů a jakosti 
povrchových a podzemních 

vod, ochrany ovzduší, přírody 
a krajiny, ochrany zeměděl-
ského půdního fondu nebo 
horninového prostředí včetně 
ochrany nerostných zdrojů, 
odpadového hospodářství 
nebo také myslivosti, rybářství 
a lesního hospodářství. Dalším 
přínosem bude spolupráce při 
tvorbě legislativy nebo strate-
gických a koncepčních doku-
mentů, které mají bezprostřední 
vliv na města a obce. 

Výsledkem by měla být rych-
lá a účinná vzájemná informo-
vanost o problematice ochrany 
životního prostředí, která se 
v praxi může uplatnit např. při 
přípravě nového programového 
období pro čerpání z fondů 
Evropské unie.

Jedním z nich je například 
takzvané dílčí rozhodnutí o po-
skytnutí dotace, které v praxi 
příjemcům podpory umožní 
čerpat dotaci již na přípravu 
projektu, aniž by ten byl již 

realizován. K dalším opatřením 
patří i skutečnost, že Státní fond 
životního prostředí ČR nebude 
trvat na předkládání některých 
povinných příloh v momen-

tě předložení žádosti, ale až 
po takzvaném přiznání o rozhod-
nutí o dotaci. Týkat se to bude 
například územního rozhodnutí, 
stanoviska krajského úřadu a v ně-
kterých případech i projektové 
dokumentace. 

Prodloužení lhůty platnosti
Rovněž byla prodloužena 

lhůta platnosti dokumentů nut-
ných pro podání žádosti. Žadatel, 
který v minulosti se svou žádostí 
o podporu neuspěl – například 

z důvodu velkého množství 
projektů –, tak může použít i dva 
roky staré dokumenty a znovu se 
ucházet o podporu v rámci nově 
vyhlášených výzev. 

Apel na rychlou realizaci
Ministerstvo životního pro-

středí spolu se Státním fondem 
životního prostředí ČR také 
apelují na příjemce a žadatele 
z Operačního programu Život-
ní prostředí, aby v zájmu co 
nejrychlejšího čerpání prostředků 
z Operačního programu Životní 
prostředí urychlili přípravu svých 
žádostí a zároveň byli připraveni 
v co nejkratším čase realizovat 
jimi předložené projekty (více 
v rozhovoru na str. 10).

ImPLEmEnTAční 
DOkumEnT OPŽP

Dohoda o spolupráci  
se Sdružením místních samospráv 

MŽP hodlá v letošním roce vyhlásit poslední 
výzvy, v nichž zájemci o podporu z OPŽP 
mohou předkládat své projekty ve všech 
prioritních osách operačního programu.

Ministerstvo životního 
prostředí připravilo návrh, 
kterým se stanoví pravidla 
pro nízkoemisní zóny. 
Při tvorbě nařízení vlády 
se zástupci ministerstva 
inspirovali v německu, 
ve kterém jsou nízkoemisní 
zóny využívány městy 
od března roku 2007. 
navrhovaná úprava má 
za cíl městům ulehčit 
s velkým objemem dopravy. 

Plakety, které značí emisní 
kategorii daného vozidla, jsou 
tři. Pro vozidla v první kategorii 
nebude plakety potřeba. Cena 
emisní plakety je stanovena na 80 
korun. Emisní plakety pro vozidla 
budou podobné dálničním znám-
kám a jejich distribuci zajistí obce 
s rozšířenou působností a Státní 
fond životního prostředí ČR.

Emisní plakety
Emisní plakety se liší barvou. 

Emisní skupině dvě přísluší bar-
va červená, pro třetí skupinu pak 
žlutá, vozidla v emisní skupině 
čtyři budou označeny plaketou 
zelené barvy.

Důležitým prvkem, který 
Česká republika při tvorbě na-

řízení zvažovala, byla vzájemná 
uznatelnost německých a čes-
kých nálepek na motorových 
vozidlech. Ministerstvo život-
ního prostředí nyní s německou 
stranou o tomto uznávání vede 
jednání, jako další krok pak 
plánuje vést na úrovni Evropské 
unie debatu o vzájemné uznatel-
nosti těchto zón.

Pomoc obcím
Navrhovaná úprava má 

pomoci hlavně městům a obcím, 
přes které denně projíždějí tisíce 
aut, a jsou tak zatíženy velkým 
znečištěním prostředí. 

„Díky zavedení nízkoemisních zón 
v obcích se sníží prašnost, množství 
výfukových zplodin i hluk. Pro místa, 
kde obcí denně projíždějí kamiony 
místo toho, aby volily objízdnou trasu, 
je zavedení nízkoemisních zón optimální 

řešení,“ uvedl 
ministr životního 
prostředí Tomáš 
Chalupa. 

Materiál 
k návrhu naří-
zení vlády byl 
poprvé zaslán 
vládě v září 
roku 2012. 
Oproti návrhu, 
který byl před-
ložen do mezi-

rezortního připomínkového 
řízení, bylo z nařízení vlády 
vyjmuto zvýhodnění filtrů 
pevných částic při přidělová-
ní emisní plakety. K tomuto 
kroku přistoupilo Ministerstvo 
životního prostředí na základě 
výsledků jednání se zástup-
ci německého ministerstva 
o vzájemném uznávání českých 
a německých plaket.

Změna byla nutná
 „Český systém schvalování filtrů 

pevných částic je v určitých bodech 
benevolentnější než systém německý a tato 
rozdílnost by mohla významně ohrozit 
další vyjednávání o vzájemném uzná-
vání emisních plaket s německou vládou 
i jednotlivými spolkovými zeměmi, proto 
jsme přistoupili k této změně,“ uzavírá 
ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa. 

Pravidla pro nízkoemisní zóny
Aktualizace je účinná od 11. 
1. 2013. Do dokumentu byly 
mimo jiné vloženy informace 
o nově podporované pod-
oblasti 2.1.5 – Snížení imisní 
zátěže omezením emisí z ve-
řejné dopravy – v prioritní ose 
2 – Zlepšování kvality ovzduší. 
Do kapitoly 3 bylo doplně-
no, že přijatelnými příjemci 
podpory nemohou být akciové 
společnosti s listinnými akciemi 
na majitele. Také byla provede-
na finanční realokace v rámci 
prioritních os 1, 2 a 3.
V kapitole 4 byly provedeny 
úpravy indikátorů v rámci 
prioritních os 4, 5, 6 a 8. 
Do kapitoly 5 bylo doplněno, 
že objem prací realizovaných 
svépomocí (vyjma PO 7) 
nesmí přesáhnout 200 000 
korun na jeden projekt. 
V kapitole 6 byly upraveny 
informace o prověření bonity 
žadatele a také byly vloženy 
informace o vylučovacích 
ekonomických kritériích pro 
poskytnutí dotace. 
V kapitole 8 byl odstraněn 
přehled nepodporovatelných 
odvětví v rámci regionální 
investiční podpory dle GBER.

Více na www.opzp.cz
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O rozvoji
Ministerstvo životního pro-
středí přišlo s dalšími legisla-
tivními úpravami na podporu 
konkurenceschopnosti a  

rozvoje pod-
nikání v České 
republice. 
Opatření 
se týkají 
především 
posuzování 
vlivů na život-
ní prostředí, 
integrované-
ho registru 
znečištění, 

odpadového hospodářství 
nebo ochrany ovzduší a vod. 

Ministerstvo životního 
prostředí návrhy zpraco-
valo spolu s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Jedním 
z nejvýznamnějších podnětů 
byl požadavek na úpravu 
seznamu znečišťujících látek 
a prahových hodnot a údajů 
požadovaných pro ohlašová-
ní do integrovaného registru 
znečišťování životního pro-
středí. Byla přijata novela, 
která celkový počet znečiš-
ťujících látek sledovaných 
v přenosech v odpadech 
mimo provozovnu snížila  
ze 72 na 26. 

Ministerstvo se však zabývalo 
také odpadovým hospo-
dářstvím. Jeden z návrhů 
se proto týkal i povinnosti 
ročního hlášení o produkci 
a nakládání s odpady. Hláše-
ní se v minulosti vztahovalo 
na původce, kteří překro-
čí hmotnostní limit (více 
než 100 kg nebezpečných 
odpadů za kalendářní rok, 
více než 100 tun ostatních 
odpadů za kalendářní rok 
nebo odpadů stanovených 
prováděcí vyhláškou bez 
ohledu na množství). 

V rámci ekoauditu byla do-
hodnuta úprava prováděcího 
předpisu k zákonu o odpa-
dech tak, aby bylo zcela zřej-
mé, že roční hlášení zpraco-
vává původce za všechny své 
provozovny souhrnně. Tím 
bude roční hlášení podnika-
telů s větším množstvím pro-
vozoven, jako jsou například 
obchodní řetězce, výrazně 
zjednodušeno.

Znovuzahájení česko-polské spolupráce

ZPRÁVY MŽP

situace v oblasti ochrany 
životního prostředí 
v příhraničních oblastech 
České a Polské republiky 
je obdobná. Podíly 
znečišťujících látek i jejich 
zdrojů jsou přibližně stejné 
a ovzduší v obou státech 
shodně nejvíce znečišťují 
domácnosti. Zásadní cestou 
pro řešení kvality ovzduší 
je proto společný přístup 
k čerpání evropských 
finančních prostředků 
v nadcházejícím plánovacím 
období let 2014–2020. 

Shodli se na tom minist-
ři životního prostředí obou 
států Tomáš Chalupa a Marcin 
Korolec. Veřejnost v Polsku se 
stále více začíná zajímat o stav 
kvality ovzduší a o jeho zdra-
votní dopady. Podle polského 
ministra Marcina Korolce proto 
není prostor pro vzájemné obvi-
ňování, na zlepšování ovzduší je 
třeba začít spolupracovat. Poláci 
během posledního kalendářního 
roku přijali řadu legislativních 
opatření, jež by současnému 
stavu ovzduší na obou stranách 
hranice měla výraznou měrou 
přispět. 

Tři komise
Jak uvedl český ministr ži-

votního prostředí Tomáš Cha-
lupa, výsledkem lednového 
celodenního jednání v Ostravě 
je vytvoření tří společných 
expertních komisí, ve kterých 
by měli být paritně zastou-
peni zástupci obou státních 
správ, regionů a samospráv 
a odborníků. „První tým se bude 
zabývat vzájemnými projekty a jejich 
koordinací při rozdělování prostřed-
ků z Evropské unie. Druhý tým bude 
pracovat na tzv. best practices v ob-
lasti zavádění nízkoemisních zón,“ 
upřesnil Chalupa. 

Třetí pracovní skupina by 
podle ministra měla řešit pro-
blematiku vytápění domácností 
a zejména otázku účinných 
a právně ukotvených kontrol 
nezákonného spalování.

Ministři obou zemí se v Os-
travě zároveň dohodli na vzá-
jemné přeshraniční výměně 
informací obsahu jednotlivých 
integrovaných povolení pro 
velké průmyslové podniky, 
které jsou zastoupeny jak 
v Moravskoslezském kraji, tak 
ve Slezském vojvodství. 

„Smyslem ochrany ovzduší není 
likvidace průmyslu v této historicky 
průmyslové oblasti, ale provozovat jej 
v souladu s požadavky na ochranu ži-

votního prostředí, a to včetně ochrany 
ovzduší,“ dodal v této souvislosti 
ministr Tomáš Chalupa. 

Situace se zlepšuje
Za posledních 20 let došlo 

na obou stranách hranice 
k řádovému snížení znečištění 
ovzduší průmyslem. České stra-
ně se během uplynulých dvou 
let podařilo v Bruselu vyjednat 
90% spolufinancování evrop-
skými finančními prostředky 
pro projekty na odprašování 
průmyslových aglomerací, 
instalaci nejmodernějších filtrů 
a dalších opatření na snižování 
emisí pro velké průmyslové 
závody v Moravskoslezském 
kraji. Na obou stranách hranice 
byla navíc v loňském roce při-
jata legislativní opatření, která 
by měla významnou měrou 
napomoci zlepšení stavu život-
ního ovzduší v obou státech. 
Zatímco v České republice za-
čal platit nový zákon o ochraně 
ovzduší, v Polsku zavedli po-
kutování za spalování odpadů 
nebo povolování způsobu 
vyhřívání zón v oblastech, kde 
jsou dlouhodobě překračová-
ny imisní limity. Jak v České 
republice, tak v Polsku je také 
realizován program na obnovu 
domácích kotlů. 

Ve velké přírodní 
environmentální centrum 
chce město Plzeň přeměnit 
jen málo využívaný velký 
lochotínský amfiteátr 
u zoologické zahrady. Město 
požádá o dotaci ze státního 
fondu životního prostředí Čr. 

Na odhadnuté zhruba třiceti-
milionové náklady rekonstrukce 
největšího přírodního hlediště 
v ČR může město získat až 
devadesátiprocentní dotaci, řekl 
primátorův náměstek Martin 
Zrzavecký. Zůstane zachována 
i kulturní funkce amfiteátru, 
který slouží již přes 50 let. 

Plzeň jako město kultury
Získá-li město dotaci, měla by 

se rekonstrukce stihnout usku-
tečnit během letošního a příštího 
roku. Amfiteátr by totiž podle 
představ vedení radnice mohl 
být i jedním z hlavních míst, kde 

by se mohla pod širým nebem 
odehrávat část akcí spojených 
s projektem Evropské hlavní 
město kultury (EHMK), jímž 
bude Plzeň v roce 2015. 

Vznik environmentálního 
centra je svázán s projekty 
zoologické zahrady, která se již 
ekologickou a environmentální 
výukou a výchovou zabývá. 
Zoo také amfiteátr provozuje, 
větších kulturních akcí se v něm 
zatím koná jen několik do roka. 
Ve spodní části jsou v letní sezo-
ně pravidelné sokolnické ukázky. 
Zahrada již v amfiteátru některé 
opravy provedla, areál však potře-
buje větší investici. Zoo opravilo 
například pódium a toalety. 

Botanická expozice
Projekt celkové rekonstruk-

ce zahrnuje opravu hlediště, 
úpravu pódia a technologického 
zázemí, počítá se také s rekon-
strukcí promítací místnosti, 
se vznikem nové botanické 

expozice ve střední části areálu, 
s vybudováním přístupové cesty, 
s oplocením a s rekonstrukcí 
kiosků. Zlepšeného zázemí by 
se měli dočkat i dravci. V areálu 
má zůstat jen část míst ve spodní 
polovině hlediště. 

Pro 30 tisíc lidí
O dotaci na projekt měs-

to žádalo neúspěšně již loni. 
Letos radní věří, že Plzeň bude 
úspěšná. Už proto, aby se amfi-
teátr opravil pro akce EHMK. 
Přírodní divadlo, jehož stavba 
začala v roce 1952, bylo otevřeno 
v areálu Parku kultury a odde-
chu na Lochotíně 8. května 1961. 
Tehdy bylo sice divadlo uvede-
no do provozu, ale definitivně 
dokončeno a zkolaudováno bylo 
až v prosinci 1963. Věhlas získal 
amfiteátr zejména díky finále 
festivalu trampských písní Porta, 
která se tam konala zejména 
v 80. letech. Porta každoročně 
přilákala až 30 000 lidí.

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

Přírodní environmentální centrum

ZPRÁVY

Specializovaná firma bude měřit zápach v Setuze
V půlce února začala 
specializovaná firma v areálu 
bývalé setuzy provádět 
měření zápachu, který se 
line z tamějších provozů. 
Měření má pomoci určit 
zdroje zápachu. na základě 
výsledku měření budou 
výrobci moci provést 
konkrétní opatření 
k potlačení zápachu. 
Informovala o tom mluvčí 
firem bývalé setuzy  
Marie Logrová. 

Na nepříjemný zápach si lidé 
v okolí továrního areálu na Stře-
kově stěžují již řadu let. Vloni 
na podzim kvůli tomu začala 
série jednání mezi krajským úřa-
dem, magistrátem, střekovskou 
radnicí, Českou inspekcí život-
ního prostředí a provozovateli 
z areálu Setuzy. Zdroj zápachu 
se však zatím nepodařilo přesně 
identifikovat. Zástupci výrobních 
i servisních společností z areálu 
bývalé Setuzy proto oslovili 
odbornou firmu Odour, aby 
na zmiňovaném území provedla 
monitoring zápachu. 

Jak se měří zápach
„Zápach bude firma měřit během 

několika dnů. Je domluvené, že všichni 
výrobci v areálu tou dobou pojedou 
na plný výkon,“ uvedla ředitelka 
společnosti Petra Auterská. 
Měřit se bude přímo v továrním 
areálu. Výsledky budou vždy 
jasné do dvou dnů. Nějakou 
dobu však potrvá zpracování 
odborných studií, v nichž firma 
navrhne jednotlivým provozům 
varianty řešení. 

V souvislosti se zápachem se 
dosud uvažovalo o třech poten-
ciálních zdrojích. „Jednak o čistírně 
odpadních vod, jednak o výrobě v Oleo-
chemu, kde se vyrábí například glycerin 
nebo mastné kyseliny, anebo o výrobě 
v Usti Oils, kde se zpracovává řepka,“ 
vyjmenovala Marie Logrová, 
mluvčí firem bývalé Setuzy.

Preventivní opatření
Na základě dosavadních 

jednání bylo v areálu provedeno 
několik opatření, která měla při-
spět k potlačení pachu. „Vzhledem 
k tomu, že stále není zjištěn přesný zdroj 
pachových zátěží a nedaří se přiřadit 
jednotlivé události ke konkrétnímu zdro-
ji, jednalo se především o preventivní 
opatření, například utěsnění a vyčištění 

kanalizace, vyčištění záchytných jímek 
i většiny technologických zařízení. Právě 
výsledky měření, posouzení situace 
a vlivu jednotlivých zdrojů mají pomoci 
v dalším postupu řešení celé záležitosti,“ 
vysvětlila Logrová. 

měřil i kraj
Monitoring zápachu prová-

děl loni od začátku listopadu 
do poloviny ledna také krajský 
úřad. Vyzval občany, aby na jeho 
webové stránky podávali přesná 
hlášení o tom, kdy, kde a jaký zá-
pach na Střekově cítili. Zapojilo 
se však jen 21 občanů. 

„Hlášení bylo více, někteří 
přispívali opakovaně i během jednoho 
dne. Nicméně jsme očekávali, že se 
zapojí více lidí,“ sdělila mluvčí 
krajského úřadu Magdalena 
Hanáčková. A tak tento postup 
k objasnění zdrojů zápachu 
na Střekově příliš nepřispěl. 

„Monitoring byl podpůrný. Měl 
zjistit, jaké pachy jsou vnímány a zda 
je lze spojit s konkrétní událostí někte-
rého výrobního procesu. Neprokázala 
se spojitost s provozem ani nebylo 
prokázáno, že by se epizody opakovaly 
v pravidelných intervalech, nebo jen 
v určitých dnech,“ řekla Hanáčko-
vá, mluvčí krajského úřadu.

EU o ovzduší
Environmentální politika EU se 
v roce 2013 zaměří na problema-
tiku znečištěného ovzduší. Z dů-
vodu zlepšení stavu znečištěného 
ovzduší přezkoumá Evropská 
komise během tohoto roku Te-
matickou strategii o znečišťování 
ovzduší a související dokumenty. 
Dle aktuálních analýz publiko-
vaných Evropskou agenturou 
pro životní prostředí je značná 
část obyvatelstva stále vystave-
na nadměrným koncentracím 
znečišťujících látek v ovzduší, což 
způsobuje například chronické 
respirační potíže a prokazatelně 
zkracuje délku života. 

tematická centra
Evropská agentura pro životní 
prostředí zveřejnila výzvu k po-
dání návrhů týkajících se provo-
zování Evropských tematických 
center (ETC). Tematických 
konsorcií je celkem pět: ETC pro 
vnitrozemní, pobřežní a mořské 
vody, ETC pro znečištění ovzduší 
a zmírnění změny klimatu, ETC 
pro dopady změny klimatu, 
zranitelnost a přizpůsobení se, 
ETC pro prostorové informace 
a prostorovou analýzu, ETC pro 
biologickou rozmanitost, ETC 
pro udržitelnou spotřebu a výro-
bu. Přihlášky je možné podávat 
do 30. dubna 2013. 

OPŽP pro odpady

Společnost van Gansewinkel 
naplno rozběhla svoz biologic-
kého odpadu v obcích Jihomo-
ravského a Olomouckého kraje. 
Finanční prostředky pro nákup 
shromažďovacích nádob a svo-
zové techniky čerpala společnost 
z dotací Operačního programu 
Životní prostředí. Biologicky 
rozložitelný komunální odpad, 
takzvaný BRKO, činí až 42% podíl 
ve směsném komunálním od-
padu. Získáním dotačního titulu 
pořídila společnost dvě moderní 
svozová vozidla značky DAF se 
speciální nástavbou GEESINK 
s lineárním stlačovacím lisem. Ob-
jem kontejneru sběrové nástavby 
je 16,3 m3 a dovolené zatížení 
činí zhruba 7 tun. Nástavba je 
opatřena speciální úpravou pro 
svoz mokrého odpadu.

ECHOZnečištění v Praze by mělo klesnout
Znečištění ovzduší v Praze 
a okolí bude v horizontu 
příštích dvou dekád 
postupně klesat, a to 
díky snižování produkce 
emisí i změně klimatu, 
která přinese lepší rozptyl 
znečišťujících látek 
v atmosféře.

Pokles koncentrací znečišťu-
jících látek však nebude plošně 
rovnoměrný, bude záležet ze-
jména na vývoji silniční dopravy 
v příslušné lokalitě, která pro 
stav ovzduší v Praze byla a na-
dále bude rozhodující. Jedinou 
výjimku představuje troposfé-
rický ozon, jehož koncentrace 
v centru města se mají zvýšit, a to 
vlivem vyšších teplot a nižších 
koncentrací oxidů dusíku, které 
ozon z atmosféry odbourávají. 

Projekt Sudplan
Tyto závěry přinesl právě 

končící mezinárodní výzkumný 
projekt Sudplan (Sustainable 
Urban Development Planner), 
který byl zaměřen na vytvoření 

modelovacího nástroje klimatu, 
kvality ovzduší a hydrologických 
poměrů pro podporu adaptace 
měst změně klimatu a územní-
ho plánování. Projekt byl řešen 
za podpory 7. rámcového progra-
mu EU a jako partner se jej účast-
nila CENIA, Česká informační 
agentura životního prostředí.

O rozvoji území
V rámci národní části pro-

jektu (tzv. národního pilotu) 

byly vypočteny imisní projekce 
suspendovaných částic PM10, 
oxidu dusičitého, oxidu siřičitého 
a troposférického ozonu v praž-
ské aglomeraci do roku 2030. 

Rovněž byly řešeny případo-
vé studie popisující vliv rozvoje 
území (výstavba dálniční komu-
nikace, suburbanizace) na kvalitu 
ovzduší. Výsledky simulací je 
možné si prohlédnout pomocí 
aplikace dostupné přes internet: 
http://sudplan.cenia.cz.
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„Výkonný počítač 
k meteorologii patří,“ 
říká radmila Brožková, 
vedoucí oddělení 
modelování numerických 
předpovědí Českého 
hydrometeorologického 
ústavu. a právě proto před 
čtyřmi roky ústav zažádal 
o dotaci z Fondu soudržnosti 
v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 
a protože byl ústav se 
svou žádostí o podporu 
úspěšný, získal vektorový 
superpočítač nEC sX-9.

O vektorovém superpočítači i vydatném „benefillování“

„Bez výkonného počítání, které 
takový výkonný počítač umožňuje, se 
v dnešní době v moderních meteorologic-
kých službách neobejdeme,“ upřesňuje 
Radmila Brožková. 

Podle ní vlastnil Český hydro-
meteorologický ústav počítač pro 
předpovědní povodňovou službu 
již od konce devadesátých let, ale 
bylo potřeba jej modernizovat 
a obnovit.

„Když se naskytla nová příležitost 
financování z evropských fondů, napsali 
jsme projekt a zažádali o dotaci,“ vy-
světluje Brožková.

Společně se starším modelem 
tehdejšího superpočítače bylo 
zapotřebí obnovit měření i jeho 
počítání. 

„Projekt jsme pojali jako moderniza-
ci, která nám pomůže zlepšit připrave-
nost na povodňové situace a tím zlepšit 
předpovědní povodňovou službu státu. 
To byl náš hlavní cíl,“ říká Brožková. 
Dodává, že Česká republika má 
v regionu střední Evropy výsadní 

postavení. Leží totiž na rozvodí, 
proto povodně vznikají na úze-
mí Čech a Moravy a přelévají se 
do okolních zemí. 

„I z toho důvodu je nutné, abychom 
měli co nejlepší vybavení pro předpovídá-
ní srážek. U nás přichází voda z oblohy, 

s povodněmi je tu přímá souvislost,“ 
objasňuje Brožková.

Dotace není grant
„Dotace z fondů pro nás byla novin-

kou, a na rovinu říkám, že jsme zprvu 
jenom koukali,“ směje se Brožko-
vá a vzpomíná na dobu, kdy 

v ústavu ještě panovala naivní 
představa, že s financemi z dotací 
lze nakládat jako s financemi 
z grantů. „V případě grantů pořizujeme 
potřebné věci spíše podle přibližného 
plánu. V případě dotace ale bylo třeba 
sestavit velmi konkrétní seznam věcí, 

jejichž financování se velmi přísně 
kontrolovalo,“ popisuje někdejší 
překvapení, které na pracovníky 
ústavu čekalo.

Před dotací 
Na vypracování projektu se 

kromě Radmily Brožkové podíleli 

i dva její kolegové. Byli to, každý 
podle odbornosti, Jan Daňhelka 
a Ivan Kain.

Radmila Brožková za oddě-
lení modelování numerických 
předpovědí napsala hlavní část 
projektu, Jan Daňhelka coby hyd-
rolog nastínil potřebu pořízení 
menších serverů pro hydrolo-
gický srážkově-odtokový model 
do regionů a Ivan Kain, specialis-
ta a vedoucí odboru profesionální 
staniční sítě, se věnoval potřebě 
nákupu nových srážkoměrů a tak-
zvaných windprofilerů. Následně 
bylo potřeba celý projekt, který 
měl zhruba třicet příloh, shrnout 
do jedné žádosti. 

„Vydatně jsem si zabenefillovala,“ 
směje se Radmila Brožková a při-
znává, že programem se prokou-
sala jednak díky určité technické 
zdatnosti, která vyplývá z její 
profese, jednak především díky 
společnosti VRV, která jí s vypra-
cováním žádosti pomáhala. 

„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."

JAk SE PřEDPOvíDá POčASí
K předpovídání počasí a potažmo povodní využívá ČHMÚ v su-
perpočítači předpovědní model ALADIN. Model je pochopitelně 
potřeba zlepšovat a sledovat, jak vychází, a vypočítané srážky se 
proto musejí a posteriori verifikovat oproti měření. 
„Vlastně se učíme na minulých situacích, kdy si spočítáme novou 
verzi a zjišťujeme, jak dobře nebo špatně vychází. Teprve když jsme 
spokojeni, že dostáváme lepší výsledky, může nová verze modelu 
jít do provozní varianty. Je to jediná cesta, jak modely zlepšovat,“ 
vysvětluje Radmila Brožková. 
Model je postaven na základě znalosti aktuálního počasí a na zá-
kladě znalosti fyzikálních a atmosférických zákonů a jeho úkolem 
je předpovědět budoucí hodnoty a konfrontovat je s budoucími 
měřeními. 
„Kvalita modelu se neustále operativně sleduje a jeho zlepšení mů-
žeme dosáhnout jen tím, že se poučíme na těch minulých situacích. 
Celé je to velmi komplexní záležitostí a může se jednoduše stát, že 
když jednu část vylepšíme, jiná se zhorší, takže dá práci každou no-
vou verzi modelu vyladit tak, aby dobře pracovala ve všech ročních 
sezónách“ objasňuje Radmila Brožková. 

Každoročně 23. března se 
ve světový den meteorologie 
připomíná výročí, kdy roku 
1950 vstoupila v platnost 
Úmluva o založení Světové 
meteorologické organizace 
(WMO). Jedním z prvních  
22 zakladatelů bylo i Česko-
slovensko. Roku 1947 byla 
obnovena Světová meteorolo-
gická organizace pod záštitou 
OSN. V roce 1950 se WMO 
stalo zvláštním odborem OSN 
pro meteorologii, hydrologii 
a související geofyzikální vědy.

společně se starším modelem tehdejšího 
superpočítače bylo zapotřebí obnovit měření i jeho 
počítání. Česká republika má v regionu střední 
Evropy výsadní postavení. Leží totiž na rozvodí, proto 
povodně vznikají na území Čech a Moravy a přelévají 
se do okolních zemí.
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ZPRÁVYREPORTÁŽ

„Byla jsem opravdu šťastná, že 
nám pomohla dát žádost dohromady. 
Byla to neocenitelná pomoc. Lidé ze 
společnosti VRV měli s žádáním o do-
tace zkušenost, a tak měli nastudované 
i ony nejrůznější směrnice. Kdybychom 
my měli studovat veškeré materiály, 
jichž je k vypracování žádosti zapotře-
bí, a kdybychom třeba někde udělali 
chybu, ale nestihli ji v dané lhůtě opra-
vit, mohlo se jednoduše stát, že bychom 
vyhodili z okna měsíce práce.“ 

Příprava žádosti trvala zhru-
ba dva měsíce. V listopadu 2008 
byla podána.

„Pak jsme s hrůzou čekali, jak to 
dopadne. Ta nejistota mi na celém 
projektu vadila nejvíce. Taková 
investice peněz, času a práce, i tak 

nevíte, jestli, i když jste splnili všechno, 
co jste měli splnit, se někdo nerozhodne, 
že vás prostě vyřadí,“ říká Radmila 
Brožková. 

V tomto případě však všech-
no dobře dopadlo, projekt byl 
přijat, zkontrolován, všechny 
náležitosti ověřeny a ústav do-
stal zelenou k vypsání výběro-
vých řízení.

Sedm výběrových řízení
I přesto, že to byl jeden pro-

jekt, v jeho rámci bylo zapotřebí 
vypsat sedm výběrových řízení 
a zkoordinovat je tak, aby do-
běhla přibližně ve stejnou dobu. 

„Byl to nával dalšího obrovského 
objemu práce, zvláště co se nákupu 

počítače týkalo. S minimální znalostí 
dnešního světa IT technologie si to snad 
každý dokáže představit,“ vzpomíná 
Brožková.

Protože byly ve hře velmi 
vysoké finanční částky – jen 
počítač stál sedmdesát sedm 
milionů korun –, probíhalo vše 
v otevřených řízeních. 

„Při specifikacích tohoto výbě-
rového řízení nám hodně pomohl 
projektový manažer ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. A to zvláště 
v tom smyslu, aby řízení nebyla dis-
kriminační a byla po formální stránce 
v pořádku. Často šlo o maličkosti, 
které bychom ale my nejspíš přehlédli,“ 
cení si Brožková pomoci ze 
strany fondu.

Počítací superstroj
Výběr superpočítače se pro-

váděl na základě výkonnostních 
testů. 

„Naším požadavkem bylo, aby 
konfigurace předpovědi byla spočítá-
na za určitou dobu. Výrobcům jsme 
předali kód modelu ALADIN, který 
pro předpovídání používáme, dali 
jsme jim data, popsali jsme jim, jak se 
aplikace modelu spouští, a čekali jsme, 
kdo potřebné limity splní,“ vysvětluje 
Brožková.

Vítězem se stal superpočítač 
SX-9 se špičkovým výkonem  
1,6 teraflops a jedním terabytem 
operační paměti japonského 
výrobce NEC. 

„Byla jsem ráda, když se projekt 
posunul do fáze výběrových řízení, 
i když tam ještě hrozí nespokojenost 
ze strany účastníků výběrových řízení 
i možnost, že se odvolají a celá záležitost 
se nečekaně protáhne. Nic takového nás 

ale naštěstí u žádného ze sedmi tendrů 
nepostihlo,“ tvrdí Brožková. 

vítězství po česku
Přece jen však kolegové, 

kteří měli na starosti vybavení 
početního sálu, byli při jednom 
z výběrových řízení svědky 
zvláštní kuriozity. Měděný kabel 
coby součást dodávky nabídla 
jistá firma, která chtěla zakázku 
získat, za velice nízkou cenu. 

„Kolegové nad tím kroutili hlavou, 
že není možné pořídit kabel tak levně, ale 
samozřejmě pro to neměli důkaz. Když 
pak firmu vyzvali k dodání kabelu, ta se 
začala vytáčet, že měď se zdražila a po-
dobně. Jakmile se ale jednou zavázala 
k dodání, platí i pro ni lhůta, po kterou 
je jako uchazeč svou 
nabídkou vázána, 
včetně ceny. No 
samozřejmě že ji 
nebyla schopna 
dodržet, takže 
nakonec se vítězství 
v řízení vzdala 
a kabel dodala dru-
há firma v pořadí. 
S něčím takovým 
jsme se setkali vůbec 
poprvé,“ popisuje Radmila Brož-
ková nevšední zážitek. 

Podle ní si všichni oddechli 
teprve tehdy, když byla všechna 
výběrová řízení uzavřena, a bylo 
možné uzavřít smlouvy s doda-
vateli. Brožková tvrdí, že by dala 
ruku do ohně za to, že realizací 
a koordinací tolika výběrových 
řízení najednou by si nikdo nikdy 
z jejích kolegů již nechtěl znovu 
projít. Ostatně jako náročný hod-
notí celý projekt i Ivan Kain. 

„Ani ne tak po stránce odborné, ale 
především legislativní,“ říká. 

měření neznáma
Předpovědní superpočítač 

by sám o sobě nemohl fungovat 
bez řádně a přesně naměřených 
vstupních dat. A proto se v rámci 
projektu podpořeného z Operač-
ního programu Životní prostředí 
doplňovala i síť pozorování 
a pořizovaly se  měřicí přístro-
je. Pořizovaly se tři soupravy 
radarového měřiče vertikálního 
profilu větru a teploty vzduchu 
LAP3000 – Windprofiler. 

„Potřebovali jsme získat například 
charakteristiky takzvané mezní vrstvy. 
A právě k tomu slouží pořízené wind-

profilery, které jsme z podpory projektu 
nakupovali,“ vysvětluje Radmila 
Brožková. 

Mezní vrstva se v meteoro-
logii říká vrstvě vzduchu, která 
je ovlivněná terénem, horskými 
překážkami nebo drsností, a je 
spouštěčem anomálií atmosfé-
rické cirkulace. Tyto anomálie 
přitom změří pouze windprofile-
ry. Jsou schopny změřit proudění 
větru v atmosféře až do výšky tří 
kilometrů. To pozemní meteoro-

logické stanice, které provádějí 
měření pouze u země, neumějí. 

Projekt byl rovněž doplněn 
o dodávku a sofistikovanou 
montáž elektronických měřicích 
ústředen pro profesionální mete-
orologické stanice a observatoře 
a o dodávku elektronických 
váhových srážkoměrů pro profe-
sionální meteorologické stanice 
a observatoře Českého hydrome-
teorologického ústavu.

Je pro nás pro všechny
S výsledkem projektu – 

zařízením získaným díky dotaci 
z OPŽP – je Radmila Brožko-
vá spokojená. „Všechno, co jsme 
potřebovali, jsme pořídili – a funguje to. 

Kdyby to tak nebylo, 
musela bych se stydět,“ 
hodnotí. 

„Projekt splnil 
všechna očekávání, 
která jsem od něj měla. 
Ale jdeme dál, takže 
zanedlouho budeme 
zase potřebovat systém 
obnovit,“ dodává se 
smíchem. 

Ivan Kain spat-
řuje přínos projektu především 
v tom, že takto velkou investici 
by Český hydrometeorologický 
ústav nemohl ze svého příspěvku 
určitě realizovat. A pokud ano, 
trvalo by to minimálně deset let. 

„Realizace tohoto projektu se velice 
pozitivně promítla i do práce jiných, 
nejen prognózních útvarů, například 
klimatologie, hydrologie a dalších. 
A hlavní přínos projektu? Ten je na-
prosto jasný. Týká se přece nás všech,“ 
uzavírá Ivan Kain. 

ECHO

Mateřinky v Karviné
Ve všech mateřských školách 
v Karviné mají děti čističky 
vzduchu. Město jich pořídilo 83 
a vybavilo jimi všechny třídy  
19 objektů mateřských škol. 
Uvedla to mluvčí magistrátu Šár-
ka Swiderová. Obdobně čistička-
mi před časem dovybavil všechny 
své školky například i ostravský 
městský obvod Poruba. Čističky 
výrazně pomáhají především 
při zhoršených rozptylových 
podmínkách, kdy se nemůže 
dlouhodobě větrat. Moravsko-
slezský kraj patří k regionům 
s nejhorším ovzduším v celé 
Evropě a právě Karvinsko se se 
zhoršenou kvalitou rozptylových 
podmínek potýká velmi často.

O alternativních palivech
Evropský parlament projedná 
návrh směrnice o zavádění 
infrastruktury pro alternativní 
paliva. Účelem návrhu směrnice 
je zajistit vytváření infrastruktury 
pro alternativní paliva a zavede-
ní technických specifikací v unii. 
Stanoví se požadavky na zavede-
ní vnitrostátních politik pro tržní 
vývoj těchto paliv a pro vytvoře-
ní jejich minimální infrastruktury, 
včetně zavedení společných 
technických specifikací. Je také 
navrhována minimální povinná 
infrastruktura pro elektřinu, vo-
dík a zemní plyn (CNG a LNG). 
Minimální povinná infrastruktu-
ra má klíčový význam pro přijetí 
alternativních paliv spotřebiteli 
a pro další rozvoj a využití těchto 
technologií v odvětví.

státní energetická  
koncepce 

Návrh nové Státní energetické 
koncepce (SEK) nevěnuje do-
statečnou pozornost spotřebě 
energie a nepočítá s řadou 
konkrétních opatření na zvýšení 
energetické účinnosti, které mo-
hou povzbudit českou ekonomi-
ku a na konci desetiletí ušetřit 
domácnostem a firmám řádově 
40 miliard korun ročně. Vyplývá 
to z analýzy, kterou si nechala 
zpracovat iniciativa Šance pro 
budovy. Podle iniciativy se 
Státní energetická koncepce 
soustředí hlavně na hledání no-
vých zdrojů, které by napájely 
energeticky enormně náročné 
české hospodářství.

ECHO

Děti hlásily skládky
V rámci projektu „Recyklohraní 
aneb Ukliďme si svět“ hledali 
žáci základních škol z celé Čes-

ké republiky 
černé skládky. 
Ty vyfotili 
a prostřednic-
tvím mobilní 
nebo PC apli-

kace nahlásili na internetovou 
stránku www.zmapujto.cz. Ti 
nejaktivnější seznámili s výsled-
ky svého pátrání i městský či 
obecní úřad. Cílem úkolu bylo 
povzbudit zájem žáků o čistou 
přírodu a o správné nakládání 
s odpady a posílit jejich pocit 
odpovědnosti k nejbližšímu oko-
lí. Do hledání černých skládek se 
pustilo 169 škol z celé ČR. Aktiv-
ně se zapojilo 3 581 žáků a více 
než 200 učitelů. Do projektu  
www.zmapujto.cz bylo ze 75 
škol nahlášeno 121 skládek. 

Využijí sací bagr
Státní podnik Povodí Labe bude 
revitalizovat slepé rameno řeky 
Labe v pardubických Polabi-
nách. Nedaleko centra města 
by tak vznikla rekreační zóna 
s vodní plochou. Podmínkou 
úspěchu je, aby Povodí Labe 
na projekt získalo dotaci z Ope-
račního programu životního 
prostředí. Zanesené řečiště 
je třeba především odbahnit. 
Kvůli omezenému přístupu k ra-
menu bude pro těžení nánosů 
využit sací bagr. „Na rameni 
bude částečně obnoven průtok, 
kterého dosáhneme vybudová-
ním napájecího a odpadního 
potrubí," uvedl ředitel pro sprá-
vu Povodí Labe Václav Jirásek. 

V mezinárodní anketě
Lípa z No-
vodvorské 
aleje, která 
loni získala 
titul Strom 

roku, se probojovala mezi pět 
nejhezčích stromů v meziná-
rodní anketě Evropský strom 
roku 2013. Lidé stromy vybrali 
hlasováním na internetu. Cílem 
ankety bylo poukázat na za-
jímavé evropské stromy jako 
na důležité přírodní a zároveň 
historické dědictví, kterého by-
chom si měli více všímat a chrá-
nit jej. Lípa z Novodvorské aleje 
zastupuje skupinu 57 lip, které 
lemují cestu z Nových Dvorů 
u jihomoravské obce Vavřinec. 
Alej vysazená počátkem 19. sto- 
letí je památkově chráněná. 

O výměně DAT
K samotnému předpovídání jsou pochopitelně zapotřebí velká 
množství vstupních údajů, které pocházejí z pozorování nejen 
na území České republiky, ale i z velké části Evropy, včetně 
satelitních pozorování. Je proto nutné získat všechna data, 
která jsou v tom daném okamžiku k dispozici. Jejich mezinárod-
ní výměnu zajišťují národní meteorologické služby a instituce 
podle pravidel a technických konvencí Světové meteorologické 
organizace (WMO). Dat není pokaždé stejné množství – v ně-
kterých termínech se provádí více měření, v některých méně. 
Prvním krokem ve výpočetní fázi je zanést a přepočítat data 
z nepravidelně rozmístěných stanic a měřicích zařízení do pra-
videlné mřížky. Mřížka představuje atmosféru rozloženou 
na jakési kvádříky, kde se do takzvaných uzlových bodů – bodů, 
kde se kvádříky dotýkají jeden druhého – předepisují meteoro-
logové hodnoty, jako jsou teplota, vítr, tlak a vlhkost. Když je 
všechno zaneseno v pravidelné mřížce, dochází k nastartování 
časové integrace modelu: Na základě fyzikálních zákonů za-
chování hybnosti, hmoty a energie se krok za krokem získávají 
budoucí hodnoty. 

superpočítač  
pro Český  
hydrometeorologický 
ústav

Celkové náklady:  
132 453 287 Kč

Celkové uznatelné  
náklady:  
132 453 287 Kč

Celková výše podpory:  
112 585 294 Kč

Mezní vrstva se v meteorologii říká vrstvě 
vzduchu, která je ovlivněná terénem, horskými 
překážkami nebo drsností, a je spouštěčem 
anomálií atmosférické cirkulace. tyto anomálie 
přitom změří pouze windprofilery.  Jsou schopny 
změřit proudění větru v atmosféře až do výšky  
tří kilometrů.
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V poslední době se celkem otevřeně hovoří 
o nutném restartu Operačního programu 
Životní prostředí. Proč? 

Není žádným tajemstvím, že administra-
ce Operačního programu Životní prostředí 
musí přidat na své intenzitě. Z pohledu čer-
pání finančních prostředků je navíc letošek 
kritickým rokem, protože se sešla pravidla 
čerpání n+2, n+3. 

Co znamenají tato pravidla? 
Tato pravidla nám určují, že musíme 

v roce 2013 z pohledu čerpání finančních 
prostředků naplnit všechny naše závazky 
za roky 2010 (pravidlo n+3) a 2011 (n+2). 
Což v praxi znamená, že letos musíme 
oproti minulým rokům až ztrojnásobit 
čerpání tak, aby Česká republika nepřišla 
ani o korunu. K naplnění tohoto cíle máme 
v podstatě jedinou možnost, a sice maxi-
málně zefektivnit naši spolupráci s příjemci 
a vlastně i žadateli. Protože nejde pouze 
o tento rok a v minulosti přijaté projekty, 
ale i o projekty budoucí, které vzejdou z le-
tošních výzev. Vše se musí nést ve znamení 
zjednodušení administrativních postupů, 
zkrácení lhůt a chopení se odpovědnosti 
jak na straně projektových manažerů, tak 
příjemců podpory.

Mluvíte až o trojnásobném čerpání oproti 
minulosti. O kolika penězích mluvíme? 

O přibližně 27 miliardách korun. Musí-
me zavést přísný režim na sebe i žadatele, 
abychom ji zvládli vyčerpat. 

Co si mám představit pod slovy přísný 
režim?

Musíme spěchat, nemáme čas na žádné 
zdržování. Skončila například doba, kdy 
jsme prodlužovali všemožné lhůty žadate-
lům, abychom jim vyhověli i v případech 
– řekl bych – subjektivní nečinnosti. To si 
nyní ale už nemůžeme dovolit. Cílem je 
rychlá realizace a administrace projektů. 
V sázce totiž je úspěšná implementace 
celého programu a tím i zlepšení stavu ži-
votního prostředí České republiky. Za před-
pokladu maximální spolupráce a plnění sta-
novených pravidel je to z pohledu žadatelů 
a příjemců podpory jedinečná příležitost 
k rychlé realizaci projektů.

Problémový rok

Jestliže je letos potřeba vyčerpat 27 mi-
liard korun, kolik se čerpalo v minulých 
letech? 

V předchozích letech jsme čerpali kolem 
11 až 12 miliard korun ročně. Máme-li ale 
vyčerpat vše, co máme k dispozici, musíme 
přidat. Letos vyčerpat 27 miliard korun. 
A tím to nekončí. V letech 2014 až 2015 to 
bude podobné. Například v roce 2015 to 
bude kolem 30 miliard korun. 

To jsou opravdu obrovské částky…
Ano jsou, ale skutečně kritický je leto-

šek, protože roky 2014 a 2015 ještě můžeme 
uřídit tím, že letos vyhlásíme takové výzvy, 
jejichž prostřednictvím ty peníze budeme 
schopni vyčerpat. Roky 2014 až 2015 máme 
tak stále ještě ve svých rukou. Rok 2013 je 
ale velmi problémový. 

Jak si hodláte v jeho případě poradit? 
Zavádíme takzvaná akcelerační opatření. 

Na pořadu dne jsou tedy opatření, která by 
nám měla umožnit, abychom se k částce, 
kterou je třeba letos rozdělit mezi příjemce 
podpory a žadatele, přiblížili co nejtěsněji. 

Jaká jsou to opatření a v čem jsou příčiny 
současného spěchu? 

Hlavní problém spočívá v tom, že jsme 
byli v minulosti až příliš benevolentní 
k žadatelům, které jsme netlačili do co 
nejrychlejší realizace jejich projektů. Napří-
klad jsme automaticky prodlužovali lhůty 
registračních listů.

Dobře, ale jaká jsou ta akcelerační opat-
ření? 

Je jich mnoho a ještě se k nim určitě 
dostaneme. Úplně to nejdůležitější ale je, 
aby nám v naší snaze vyčerpat z Operač-
ního programu Životní prostředí všechny 
prostředky pomohli sami žadatelé. Často 
opakuji, že jsme s nimi na jedné lodi – fond, 
řídicí orgán i žadatelé – a že musíme všichni 
foukat do plachet stejným směrem.

Jak mohou žadatelé pomoci? 
Je nezbytné, aby realizovali své projek-

ty co nejrychleji. Velmi by nám pomohlo, 
kdyby žadatelé nečekali až na registrační 
list, popřípadě na rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, a projekty začali realizovat již před-
tím. Minimálně aby vypsali výběrová řízení. 
Já chápu, že mnohým se to může zdát až 
příliš riskantní, ale ne vždy jsou obavy 
z toho, že dotaci nedostanou, na místě. 
Realizovat výběrová řízení mohou již před 
vydáním registračního listu, protože uzna-
telnost nákladů vzniká ihned po akceptaci 
žádosti, a v některých případech dokonce 
ještě před jejím podáním. 

nebát se a začít

Není to velký risk pro žadatele, kteří 
počítají každou korunu? Riskovat rozjezd 
projektu, a pak dotaci nezískat?

Já chápu, že starosta malé obce, který 
má rozpočet pět milionů, nedá jen tak 
milion korun do nějakého opatření, když 
pak nedostane ani korunu. Přesto my jako 
administrátoři programu nyní nemáme 
jinou možnost než tlačit žadatele, aby reali-
zovali již před oznámením o tom, že dotaci 
získali, nebo okamžitě po tomto oznámení. 
Jak už jsem řekl, my potřebujeme vyčerpat 
všechny prostředky z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, což se neslučuje 
s jakýmikoliv prodlevami. Například s uve-
deným prodlužováním lhůt registračních 
listů. Navíc s každou výzvou k podávání 
žádostí uveřejňujeme i hodnoticí kritéria 
žádostí včetně bodových hranic, a žadatel 
si proto může v podstatě žádost nastavit 
na úspěch. Zelená linka, projektoví mana-
žeři a vlastně celý fond i řídicí orgán jsou 
k dispozici ke konzultacím a radám, jak co 
nejlépe žádost připravit a následně projekt 
bezproblémově zrealizovat.

OP Životní prostředí nabízí poslední příležitosti
Operační program 
Životní prostředí se blíží 
do cílové rovinky. Letos 
budou vypsány poslední 
výzvy, nevyčerpané peníze 
na podporu projektů se stále 
počítají v desítkách miliard 
korun. „Abychom je zvládli 
vyčerpat, potřebujeme 
maximální součinnost 
příjemců i žadatelů,“ 
říká v rozhovoru Martin 
Kubica, nový náměstek 
úseku řízení Operačního 
programu Životní prostředí. 
Zároveň hovoří i o nových 
opatřeních, která mají 
administraci projektů 
maximálně usnadnit.

ROZHOVORROZHOVOR

mARTIn kuBICA se narodil 5. října 1978 v Domažlicích. V roce 2004 získal titul ma-
gistra (Mgr.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval právo. V letech 
1998–2004 pracoval jako asistent v Poslanecké sněmovně České republiky. 
Od roku 2004 pracuje na Státním fondu životního prostředí České republiky, od roku 2005 
jako vedoucí odboru, letos byl jmenován do funkce náměstka ředitele fondu pro úsek řízení 
Operačního programu Životní prostředí. Je členem České společnosti pro právo životního 
prostředí.

„
V předchozích letech jsme 
čerpali kolem 11 až 12 
miliard korun ročně. Máme-
li ale vyčerpat vše, co máme 
k dispozici, musíme přidat. 
Letos vyčerpat 27 miliard 
korun. A tím to nekončí. 
V letech 2014 až 2015 to 
bude podobné. Například 
v roce 2015 to bude kolem 30 
miliard korun. 
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Takže je třeba rychle realizovat projekty. 
Jakým způsobem chcete být v tomto ohle-
du žadatelům a příjemcům nápomocni?

Jak jsem již uvedl, takzvanými akce-
leračními opatřeními. Registrační listy 
neprodlužujeme automaticky, to je základ. 
Musejí existovat objektivní důvody, čímž 
nejsou jakékoliv prodlení či nečinnost 
na straně příjemce dotace. Také zavádíme 
takzvaná dílčí rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na projektovou přípravu, což není 
nic jiného, než že budeme dotace na uvede-
né proplácet okamžitě po doložení patřič-
ných dokladů k této fázi administrace. To 
je velká změna, která vlastně znamená, že 
samostatná realizace projektu poběží již 
jen jako – v uvozovkách – jakýsi dodatek. 
Úzce jsme začali spolupracovat s Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže, vyvíjí-
me tlak, aby rychle řešil problémy, které 
vznikají při výběrových řízeních u projektů 
OPŽP. Musíme rychle vyřešit nesrovna-
losti u projektů a nastavit systém dílčích 
korekcí. V neposlední řadě zjednodušujeme 
administraci podaných žádostí. Doložení 
mnohých dokladů požadujeme nově jako 
přílohu až k registračnímu listu, popřípadě 
k rozhodnutí. Omezujeme nikoliv hloubku, 
ale četnost dohlídek na místě, což jde ruku 
v ruce s důrazem na odpovědnost tech-
nického dozoru investora a namátkových 
mimořádných kontrol. Zavedli jsme zvláštní 
dohled nad projekty s výší dotace nad 100 
milionů korun podpory. Každému žada-
teli, jakmile získá registrační list, zasíláme 
urgenční dopisy, aby začal s realizací. Urgu-
jeme žadatele i přes elektronický systém 
Bene-fill.

Připravujete i akcelerační opatření do-
vnitř fondu…

Samozřejmě. Zkrátili jsme například 
všechny lhůty pro administraci žádosti. 
Zavedli jsme sazebník sankcí pro zaměst-
nance fondu, který uplatňujeme, nejsou-li 
tyto lhůty dodržovány. Případné odměny 
zaměstnancům jsme přísně navázali na pra-
covní výkon. Velmi významně se mění role 
projektového manažera. Do dnešní doby 
vytvářel servis pro žadatele, nyní začíná 
vedle servisní činnosti projekt aktivně řídit.

Zeptám se tedy jinak. Jak například v pra-
xi funguje ono dílčí rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace? 

I když je tato věc zcela nová, je již vy-
zkoušená, odzkoušeli jsme si ji u rezortních 
organizací, kde funguje zcela bez problé-
mů. A řeknu, že je to skutečně akcelerační 
opatření, protože po jeho zavedení by nám 
letos umožnilo vyčerpat několik miliard 
korun navíc oproti dodnes standardním 
postupům.

Jak funguje v praxi? 
V dnešní době žadatel dostává regis-

trační list, což je příslib, že jsou pro něho 
alokovány finanční prostředky. A ten regis-
trační list má sám o sobě přílohu, která ob-
sahuje podmínky, které žadatel musí splnit. 

Jakmile splní podmínky, dostává rozhodnu-
tí o poskytnutí dotace – a pak standardně 
administrujeme realizaci projektu. Žadatel 
přitom předkládá žádosti o platbu. Když 
nesplní podmínky včas, může požádat 
o prodloužení registračního listu, což my 
dělat již nechceme.

Dobře, ale jak by to vypadalo s dílčím 
rozhodnutím o poskytnutí dotace?

Žadatel má projektovou přípravu, 
popřípadě fondem schválenou zadávací 
dokumentaci, a žádá o vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace bez samotné realizace 
opatření. My toto rozhodnutí vydáme, on 
předloží žádost o platbu, kterou my akcep-
tujeme a vyplatíme mu finanční prostředky, 
jež on vynaložil na přípravu žádosti, projek-
tovou, zadávací dokumentaci a technický 
dozor. Ten okruh, co všechno my proplatí-
me, se v tuto chvíli ještě upřesňuje. Hranice 
nám samozřejmě stanoví pravidla uznatel-
nosti nákladů OPŽP. 

Toto by pomohlo žadateli finančně pře-
klenout dobu, kdy není schopen ovlivnit 
chování jednotlivých účastníků výběrové-
ho řízení… 

Ano, protože v tomto ohledu je žadatel 
vázán zákonnými lhůtami, které nemůže 
zkrátit, ale zároveň bude už mít na účtu 
peníze, které vynaložil na projektovou pří-
pravu. Ty může následně použít například 
na samotnou realizaci bezproblémových 
částí projektu. 

Jak se k těmto změnám stavějí sami žada-
telé?

Jejich povědomí o těchto věcech je 
prozatím velmi individuální. Ty reakce jsou 
spíše překvapené, ale mnozí žadatelé si uvě-
domují, že už skončila doba jejich opečová-
vání, uvědomují si, že je třeba jednat rychle. 
Chápou, o co jde, a velká část se s odhodlá-
ním pouští do realizací svých projektů. 

Letošní výzvy

Myslíte si, že pouze tato akcelerační 
opatření vám pomohou vyčerpat všechny 
prostředky z Operačního programu Život-
ní prostředí alokované na rok 2013? 

Pevně věřím, že ano. Letošní rok 
můžeme v podstatě rozdělit na dvě části. 
Do konce června musíme maximum admi-
nistrovaných žádostí – ideálně za zhruba 
30 miliard korun podpory – překlopit 
z fáze registračního listu do fáze roz-
hodnutí o poskytnutí dotace. V případě 
vydání rozhodnutí pak totiž u více než 90 
procent žádostí nastává čerpání finančních 
prostředků dle harmonogramu realizace. 
Jakmile se toto stane, naším dalším cílem 
je, aby žadatelé začali okamžitě realizovat 
projekty, abychom jim je mohli proplá-
cet. Cílem je stihnout letošní stavební 
sezonu, což je druhá část roku. Souběžně 
s uvedeným budeme ještě vyhlašovat další 
výzvy k podávání žádostí. Jednak takzvané 
rychloobrátkové výzvy (s realizací projektů 

v roce 2013) či výzvy se zvýhodněnou výší 
veřejné podpory, jednak takzvané konti-
nuální, kdy budeme po předem neurčené 
časové období, bez vyhlášené alokace, 
nabírat žádosti k dlouhodobější realizaci 
a vytvoření zásobníků.

Kterých prioritních os zejména se týkají 
projekty, o kterých nyní mluvíte? 

Plánujeme vyhlásit výzvy na všechny 
prioritní osy, kromě prioritní osy 1.

Proč nebudete vyhlašovat výzvu na priorit-
ní osu jedna?

Protože nyní hodnotíme XXXIX. výzvu, 
v které byla alokace tři miliardy korun 
podpory, a my jsme nabrali žádosti za 16 
miliard korun. V této ose máme již dosta-
tečný potenciál na vytvoření zásobníků. 
Do prioritní osy jedna dokonce navrhujeme 
přealokovat další miliardy.

Kolik peněz v OPŽP zbývá na nové výzvy? 
Nemůžeme pracovat pouze s tím, co 

zbývá, protože v 99 procentech případů 
žadatel obvykle při výběrovém řízení vysou-
těží nižší částku, než má na základě žádosti 
alokovanou. Čili je nutné ještě počítat s 20 
až 25procentní úsporou plynoucí z cen 
vzešlých z výběrových řízení. Některé žá-
dosti odpadnou v průběhu administrace a, 
připočteme-li ještě nerozdělené prostředky, 

ROZHOVORROZHOVOR

musíme letos nabrat žádosti včetně poten-
ciálu k vytvoření zásobníků za přibližně 35 
miliard korun. 

Jestli to správně chápu, tak 27 miliard 
korun chcete letos proplatit žadatelům. 
Ať už se to týká těch projektů, které jsou 
již vyhodnoceny, či takzvaných rychlo-
obrátkových projektů, na které hodláte 
letos vypsat výzvy. A zároveň chcete nabrat 
projekty v kontinuálních výzvách za zhru-
ba 35 miliard korun, aby byla jistota, že 
kvalitních projektů bude dostatek. Není to 
až příliš velké sousto rozdělit tolik desítek 
miliard korun vlastně během jednoho 
roku? 

Je to velké sousto, ale nic jiného nám ne-
zbývá. Je třeba se k tomu postavit poctivě 
a snažit se, aby to dobře dopadlo. V tomto 
ohledu opět apeluji na žadatele, aby nám 
v tom pomohli. 

Příležitost pro žadatele

Vnímáte současnou situaci jako jakousi 
„novou“ příležitost pro žadatele o pod-
poru z Operačního programu Životní 
prostředí? 

Ano, nabízí se obrovská šance pro žada-
tele, kteří jsou schopni letos začít realizovat 
své projekty. Samotné zavedení a nastavení 
rychloobrátkových výzev znamená upřed-

nostnění těch žadatelů a jejich projektů, 
kteří jsou připraveni k okamžité realizaci. 
Tím se opět dostáváme k oněm akcele-
račním opatřením. Za zdůraznění ještě 
stojí, že Ministerstvo životního prostředí 
ve spolupráci se Státním fondem životního 
prostředí ČR zřídilo výbor pro investičně 
náročné projekty, což je výbor složený 
jak z nejvyššího vedení ministerstva, tak 
z vedení fondu. Náplní práce výboru je 
věnovat zvýšenou pozornost projektům nad 
sto milionů korun podpory z evropských 
prostředků. Tlačíme na projektové manaže-
ry i samotné žadatele, aby realizaci těchto 
projektů maximálně urychlili. A nejde jen 
o tyto projekty. V každé prioritní ose jsme 
identifikovali dvacet procent projektů s nej-
vyšším finančním objemem podpory. Těm 
se taktéž věnujeme přednostně. Tím nechci 
říci, že projekty, které nemají takový objem 
nákladů, zanedbáváme. Ale znovu opakuji: 
Musíme vyčerpat všechny finanční prostřed-
ky z OPŽP, proto se hlavně soustředíme 
na ty projekty, které nám to umožní. 

Zásobníky projektů

Jaké další zjednodušení administrace 
projektů chystáte? 

Jak jsem již uvedl, nepotřebujeme tolik 
povinných příloh, lze to dělat i úsporněji 
a na bázi zodpovědnosti žadatele, kdy on 
ty přílohy bude dokládat až v momentě 
registračního listu, popřípadě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. To ostatně už nyní 
zkoušíme, například u projektových doku-
mentací, územních rozhodnutí. A takových 
věcí je samozřejmě více.

I když jste se již o tom zmínil, jakou roli 
ve vaší snaze nyní sehrávají zásobníky 
projektů? 

To je další akcelerační opatření. Na-
příklad jsme pustili všechny projekty ze 
zásobníků v prioritní ose 1, 3 a 6. Zásob-
níky hodláme vytvářet i nadále. Máme 
dostatek kvalitních projektových manažerů, 
kteří jsou schopni, bude-li vůle na straně 
žadatelů, i z těch méně kvalitních projektů 
v zásobnících vytvořit spolu se žadateli pro-
jekty vysoké ekologické a technické kvality. 

Přemýšlíte i o využívání půjček od Státní-
ho fondu životního prostředí ČR? 

Ano, ta možnost existuje. Půjčka je 
výhodnější než u komerčních subjektů. Je 
možné ji poskytnout žadatelům na zajištění 
vlastních zdrojů.

Kdybyste měl shrnout současnou situaci 
do sdělení pro žadatele, jak by znělo? 

Situace je vážná, nastala doba, kdy je 
nutné se plně věnovat všem projektům. Je 
třeba dodržovat lhůty a pravidla a hlavně 
komunikovat s fondem, protože spousta 
problémů, které se jeví jako neřešitelné, 
lze vyřešit. Možnost získat nějaké peníze 
z Operačního programu Životní prostředí 
je poslední. Kdo nepodá žádost teď, další 
příležitost nedostane. 

„
Nabízí se obrovská šance 
pro žadatele, kteří jsou 
schopni letos začít realizovat 
své projekty. Samotné 
zavedení a nastavení 
rychloobrátkových výzev 
znamená upřednostnění těch 
žadatelů a jejich projektů, 
kteří jsou připraveni 
k okamžité realizaci.
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ENVIPORADNA

Dokládá se k projektům podáva-
ným v rámci OPŽP v prioritní ose 
2, podoblasti 2.1.5, jako povin-
ná příloha rozptylová studie, 
Doklad o způsobu zajištění paliva 
a stanovisko místně příslušného 
krajského úřadu z hlediska potřeb 
ŽP či stanovisko natUra 2000?

Při podání žádosti v prioritní 
ose 2, oblasti podpory 2.1.5., není 
jako povinná příloha vyžadována 
Rozptylová studie ani Doklad 
o způsobu zajištění paliva. Sta-
novisko místně příslušného kraj-
ského úřadu z hlediska potřeb ŽP 
žadatel dokládá, ale rovněž do-
kládá stanovisko NATURA 2000 
dle pravidla uvedeného v Zá-
vazných pokynech pro žadatele 
a příjemce v OPŽP, tj. „pokud není 
součástí stanoviska krajského úřadu.“ 
Viz http://www.opzp.cz/ 
ke-stazeni/392/14187/detail/
zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-
prijemce-podpory-v-opzp/.

Budou se u projektů v oblasti 
podpory 2.1.5 odečítat u způsobi-
lých výdajů úspory vygenerované 
na provozu po dobu 5 let? Mohou 
v případě CnG stanice žádat pou-
ze subjekty provozující veřejnou 
dopravu, či také subjekty, které 
by se vlastní veřejnou dopravou 
nezabývaly? U nákupu autobusů 
budou způsobilé pouze autobusy 
MHD, nikoli např. autobusy pro 
meziměstskou dopravu.

Náklady ve výši úspor pro-
vozních nákladů vygenerovaných 
za pět let opatřeními, na něž je 
požadováno poskytnutí podpory, 
jsou v prioritní ose 2 i v oblasti 
podpory 2.1.5. nezpůsobilými 
výdaji. Žádat v oblasti 2.1.5 mo-
hou pouze subjekty provozující 
veřejnou dopravu. Tuto dotaci 
je možné čerpat pouze na nákup 
autobusů MHD.

součástí projektu je na vodním 
toku vytvořit jeden mokřad, vodní 
tůň a vegetační úpravy. Vegetační 
úpravy jsou navrženy podél obou 
břehů mokřadu. tyto vegetační 
úpravy budou konkrétně spočívat 
v zatravnění a ve výsadbách dřevin 
včetně dvouleté následné pěstební 
péče. Lze tuto žádost podat pouze 

v rámci oblasti 6.4, nebo by bylo 
lépe podat kombinovanou žádost, 
tj. v rámci oblastí 6.3 a 6.4?

Lze podat žádost jen do prio-
ritní osy 6.4, a to jedná-li se pouze 
o doprovodné výsadby k popsa-
ným podporovaným opatřením. 
Při velkém rozsahu by pak zřejmě 
bylo vhodnější podat kombinova-
ný projekt (OP 6.3 a OP 6.4). 

Jsou poplatky za odnětí pozemků 
pro plnění funkcí lesa (PUPFL) 
uznatelným nákladem? Kde 
by měly být v rámci rozpočtu 
zahrnuty? Projekt v rámci OPŽP 
prioritní osy 6 řeší revitalizaci 
vodního toku společně s protie-
rozní ochranou dvou pozemků, 
z nichž jeden je právě PUPFL 
a z PUPFL by měl být vyjmut.

Náklady na odnětí pozemků 
pro plnění funkcí lesa (PUPFL) 
lze zahrnout do způsobilých vý-
dajů v rámci projektové přípravy 
(náklady na projektovou přípravu 
jsou obecně považovány za způ-
sobilé do výše 5 % z celkových 
způsobilých přímých realizačních 
výdajů, viz Implementační do-
kument OPŽP, kapitola 5) pouze 
u těch pozemků či částí pozemků, 
které jsou přímo dotčeny realizací 
podporovaného opatření.

Může být z dotace hrazena též 
koupě pozemku pro účely oblasti 
podpory 6.3 (výsadba remízku, 
roztroušené zeleně)? Kupujícím 
je fyzická osoba, vlastníkem obec.

Podle vyjádření odboru 
ochrany přírody a odpadů nelze 
do způsobilých výdajů projektu 
zařadit náklady na nákup pozem-
ku pro účely oblasti podpory 6.3 
v případě, že je kupující fyzická 
osoba. V Implementačním do-
kumentu OPŽP je na straně 122 
uvedeno: „Za způsobilé výdaje v rámci 
prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3, jsou 
nad rámec obecných položek považovány 
tyto náklady: … nákup pozemku s výjim-
kou případů, kdy je příjemcem podpory 
fyzická osoba nebo právnická osoba zalo-
žená k podnikatelským účelům…“ 

Podáváme žádost o dotaci v pri-
oritní ose 6, v oblasti podpory 
6.3. Problémem je, že vlastník po-
zemku v pronájmu – Pozemkový 
fond Čr – nemůže dát souhlas 
o udržitelnosti opatření, proto-
že k 1. 1. 2013 zanikl. Musíme 
dotčený pozemek úplně vyjmout 
z projektu, nebo jej můžeme za-
hrnout do nezpůsobilých výdajů? 
Jak má být tento pozemek ošetřen 
v projektové dokumentaci?

Obě uvedené možnosti jsou 
obecně schůdné. Z hlediska admi-

nistrace je však pro žadatele lepší 
daný pozemek neuvádět a vy-
jmout jej z administrace projektu.

rád bych se zeptal na možnost 
vyhlášení výběrového řízení před 
vydáním registračního listu. 
Žádost byla podána ve XL. výzvě 
a žadatel by již rád začal soutěžit. 
Je proto již znám alespoň  
přibližný termín vyhodnocení  
XL. výzvy? Co vše by žadatel mu-
sel učinit, aby mohl začít soutěžit 
před vydáním rL, a jak dlouho by 
mohlo trvat povolení k vyhlášení 
výběrového řízení?

Standardně je možné vyhlá-
sit výběrové řízení po akceptaci 
žádosti na cenu, která je před-
pokládaná. Vysoutěžená částka 
a termíny se potom aktualizují 
v rámci zpracování podkladů 
k rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Procento dotace je dodrženo 
a částka upravena. Bude-li před-
pokládaná cena přesoutěžena, 
přesune se rozdíl do nezpůsobi-
lých nákladů. V současné době je 
možné na SFŽP ČR poslat zadá-
vací dokumentaci s uvedením čísla 
projektu. Projektový manažer 
bude přidělen vedoucím oddělení 
odpadů, a tak bude možné zahájit 
kontrolu zadávacích podmínek. 
Vyhodnocení XL. výzvy proběhne 
v polovině února.

Prosím o zodpovězení dotazu, 
zda by podnikatelský subjekt, jenž 
se zabývá pouze zemědělskou 
činností (prvovýrobou), mohl 
v případné výzvě z prioritní osy 
4 žádat o podporu na výstavbu 
bioplynové stanice zpracovávající 
převážně komunální bioodpad. 
a v jakých režimech podpory.

Protože bude dotace smě-
řována do nakládání s odpady 
a nebude v tomto případě přímo 
zemědělskou prvovýrobu, je 
možné žádat o dotaci v rámci re-
gionální podpory. Doporučujeme 
vést oddělené účetnictví projektu 
od ostatních činností.

Chtěla bych se zeptat, zda jako 
uchazeči (banka) ve výběrových 
řízeních na financování projektů 
spolufinancovaných z OPŽP mu-
síme nebo jsme povinni archivo-
vat veškeré doklady a dokumen-
taci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakáz-
kou po dobu 3 let od uzavření 
Operačního programu Životní 
prostředí, nejméně však po dobu 
10 let následujících po roce, 
ve kterém žadatel o dotaci obdrží 
protokol o závěrečném vyhodno-
cení akce.

Povinnost archivace a poskyt-
nutí spolupráce při kontrole dle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanč-
ní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů je většinou sjednána 
ve smlouvě uzavřené s vítězným 
uchazečem na základě výbě-
rového řízení. Na základě této 
skutečnosti je i uchazeč povinen 
archivovat doklady v nezbytném 
rozsahu pro případnou finanční 
kontrolu vykonávanou v sou-
ladu s výše uvedeným právním 
předpisem.
 
Můžete mi odpovědět na dotaz, 
zda a jakým způsobem máme 
evidovat všechny námi využité 
dodavatelské firmy? 

V závazných pokynech je stran 
subdodavatelů informace, že 
příjemce podpory v součinnosti 
s dodavatelem je povinen vést 
a průběžně aktualizovat reálný se-
znam všech subdodavatelů včetně 
výše jejich podílů na akci. Tento 
přehled je příjemce podpory povi-
nen na vyžádání předložit fondu. 
Danou informaci naleznete v kapi-
tole 5.7 Subdodávky, v podkapito-

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

le 5.7.1 Omezení subdodavatelů, 
viz http://www.opzp.cz/soubor-
ke-stazeni/47/14187-20121218_
zppz.pdf.

Prosím o zodpovězení dotazu 
týkajícího se výběrového řízení 
a subdodávky v projektech OPŽP. 
Výběrové řízení zadávané podle 
zákona č. 137, o veřejných zakáz-
kách, je již ukončené a projekt je 
v realizaci. Vítězný uchazeč ve své 
nabídce uvedl subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokázal 
část požadovaných referencí. 
Chtěla bych se zeptat obecně, 
zda dodavatel může po uzavření 
smlouvy o dílo (a vydání roPD) 
změnit subdodavatele. tento nový 
subdodavatel by také prokázal 
část požadovaných referencí 
podle původní zadávací doku-
mentace. Původní subdodavatel 
by z důvodu nespolehlivosti 
a zpoždění při plnění byl nahra-
zen novým. Je toto možné a je 
nutné pro splnění podmínek 
OPŽP takovou změnu hlásit?

Výměna subdodavatele 
po uzavření smlouvy (a tudíž 

po skončení zadávacího řízení) 
je již obchodněprávní záležitostí. 
Takováto změna je proto v zásadě 
možná. Avšak se změnou subdo-
davatele by měl vyslovit souhlas 
zadavatel a měl by si současně 
vyžádat, aby nový subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace ales-
poň v takovém rozsahu, v jakém 
ji v zadávacím řízení prokazoval 
původní subdodavatel. Tím by 
mělo být vše zajištěno tak, aby se 
zadavatel vyhnul podezření z ma-
nipulace zadávacího řízení.

Jsme projekční kancelář, která by 
ráda rozšířila své působení na poli 
dotačních programů. Máme mož-
nost jít do soutěže o energetické 
úspory energií na mateřské školy, 
střední školy a jiné a jako poža-
davek je uvedeno, že má být pro-
jektová dokumentace provedena 
dle Operačního programu Životní 
prostředí. Můžete nám poradit, 
kde tyto informace můžeme získat 
a jakým způsobem má být projekt 
zhotoven?

Potřebné informace najdete 
na našich webových stránkách 

www.opzp.cz , Dokumenty ke sta-
žení, Obecné předpisy, Závazné 
pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP, kapitola 2 
Doklady požadované k formuláři 
žádosti o podporu jednotlivých 
prioritních os. U prioritní osy 3 
jsou mezi požadovanými doklady 
uvedeny mimo jiné: projektová 
dokumentace, energetický audit, 
energetický štítek obálky budovy 
vč. protokolu, prohlášení o zatep-
lovaných plochách aj. Projektová 
dokumentace je v pokynech 
vcelku podrobně popsána, žada-
tel dokládá projektovou doku-
mentaci pro územní rozhodnutí, 
případně vyšší stupeň projektové 
dokumentace včetně položkové-
ho rozpočtu v takovém stupni 
přípravy, která umožní posouzení 
opatření a posouzení možnosti 
poskytnutí podpory na jeho re-
alizaci, průběžnou a závěrečnou 
kontrolu z věcného, ekonomic-
kého a ekologického hlediska. 
Důležitá je také shoda informací 
a hodnot v projektu a v energetic-
kém auditu (projekt má vycházet 
z energetického auditu).

nejvíce zaplatí dráhy
Nejvyšší poplatky z českých firem 
na podporu obnovitelných zdrojů 
energie obsažené v ceně elektřiny 
zaplatí v letošním roce České 
dráhy. Server týdeníku Ekonom 
uvedl, že železniční dopravce 
odvede celkem 682 milionů 
korun. České průmyslové podniky 
v průměru odvádějí na podporu 
obnovitelných zdrojů 29 procent 
svého zisku před zdaněním. 
Dvacet největších spotřebitelů 
elektřiny vydá na podporu obno-
vitelných zdrojů energie celkem 
přes pět miliard korun. Příspěvek 
zaplacený Českými drahami se 
podle Ekonomu letos meziročně 
zvýší o 200 milionů korun. 

Více za povolenky
Ceny povolenek na vypouštění 
emisí oxidu uhličitého (CO2) by 
měly vzrůst na takovou úroveň, 
aby na základě obchodu s nimi 
bylo možné investovat do nových 
technologií. Na Pražském evrop-
ském energetickém fóru to řekl 
Ivo Hlaváč, ředitel Public Affairs 
společnosti ČEZ. Stažení části 
povolenek z trhu, které navrhla 
Evropská komise, je podle Hlavá-
če jen prvním krokem, po kterém 
musí následovat další. „Vyzýváme 
politiky, aby se zaměřili na to, 
aby se cena povolenky dostala 
na tu cenovou hladinu, která 
umožňuje investorům, aby mohli 
efektivně investovat do nových 
technologií,“ doslova řekl Hlaváč. 

Málo pasivních domů
Pouze několik set majitelů domů 
v Česku se může pochlubit tím, že 
jejich stavba nese certifikát pasivní 
dům. Uvedl to ředitel sdružení 

Centrum pasivního domu Jan 
Bárta. „V současnosti u nás 
stojí zhruba 700 až 800 pasivních 
domů, z toho necelých 700 jich 
bylo podpořeno z programu 
Zelená úsporám,“ řekl ředitel 
sdružení. Cílem sdružení je pro-
pagovat pasivní domy. Dostat se 
však k přesným číslům ukazujícím 
vývoj počtu nových domů v pasiv-
ním standardu je takřka nemožné. 
Speciálně je nesleduje Český 
statistický úřad (ČSÚ) ani Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví. 

ECHO

Podle vyjádření odboru ochrany přírody a odpadů nelze 
do způsobilých výdajů projektu zařadit náklady na nákup 
pozemku pro účely oblasti podpory 6.3 – Obnova krajinných 
struktur – v případě, že kupující je fyzická osoba. 
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Aktuální přehled poskytnuté podpory schválených projektů v rámci OPŽP dle jednotlivých prioritních os a krajů (6. 2. 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 13 962 785 128

Jihočeský kraj 60 2 566 1 662 658

Jihomoravský kraj 138 12 638 7 839 2 508

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 6 888 4 398 1 897

Olomoucký kraj 112 6 785 4 458 1 901

Pardubický kraj 91 5 430 3 539 1 490

Plzeňský kraj 39 3 864 2 426 875

Středočeský kraj 147 11 782 7 739 3 379

Ústecký kraj 38 1 160 757 215

Vysočina 68 4 204 2 690 1 361

Zlínský kraj 78 4 177 2 705 1 016

PO 1 celkem 1 026 67 919 43 633 17 712

2

Hlavní město Praha 27 669 578 1

Jihočeský kraj 92 1 776 610 160

Jihomoravský kraj 107 425 274 57

Karlovarský kraj 33 380 176 53

Královéhradecký kraj 67 508 270 49

Liberecký kraj 41 580 229 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 63 4 670 1 716 29

Vysočina 132 584 329 103

Zlínský kraj 74 1 003 381 78

PO 2 celkem 1 100 29 676 13 606 855

3

Hlavní město Praha 119 2 894 1 116 790

Jihočeský kraj 168 2 064 1 224 783

Jihomoravský kraj 444 4 356 2 065 1 268

Karlovarský kraj 74 971 522 349

Královéhradecký kraj 156 1 245 688 480

Liberecký kraj 144 1 211 672 394

Moravskoslezský  kraj 295 4 724 2 316 1 454

Olomoucký kraj 222 2 342 1 237 726

Pardubický kraj 234 2 209 1 105 719

Plzeňský kraj 107 1 115 574 371

Středočeský kraj 251 2 388 1 362 597

Ústecký kraj 138 1 830 995 634

Vysočina 188 1 524 789 523

Zlínský kraj 342 2 284 1 233 815

PO 3 celkem 2 882 31 157 15 897 9 902

4
Hlavní město Praha 10 209 181 123

Jihočeský kraj 100 1 754 1 239 1 132

Jihomoravský kraj 168 4 099 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

4

Moravskoslezský  kraj 86 1 324 734 391

Olomoucký kraj 111 1 468 1 111 565

Pardubický kraj 83 1 150 898 461

Plzeňský kraj 52 3 635 1 044 418

Středočeský kraj 163 4 271 2 240 916

Ústecký kraj 55 4 859 1 302 374

Vysočina 92 1 460 1 010 948

Zlínský kraj 138 1 319 998 875

PO 4 celkem 1 146 28 903 15 477 7 916

5

Hlavní město Praha 2 214 192 156

Jihočeský kraj 3 20 15 12

Jihomoravský kraj 15 102 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 2 174 1 056 474

6

Hlavní město Praha 4 127 127 5

Jihočeský kraj 260 1 585 1 345 657

Jihomoravský kraj 384 1 843 1 540 686

Karlovarský kraj 95 423 346 160

Královéhradecký kraj 90 753 604 226

Liberecký kraj 113 501 403 135

Moravskoslezský  kraj 172 804 645 237

Olomoucký kraj 196 621 501 218

Pardubický kraj 108 545 454 173

Plzeňský kraj 189 727 593 346

Středočeský kraj 253 2 326 1 920 1 022

Ústecký kraj 125 1 347 1 045 352

Vysočina 407 1 590 1 334 1 011

Zlínský kraj 179 816 705 219

PO 6 celkem 2 575 14 008 11 565 5 447

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 5 146 118 68

Vysočina 2 80 62 51

Zlínský kraj 2 35 31 23

PO 7 celkem 26 974 798 480

Celkový součet 8 840 174 811 102 032 42 786
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Cílem projektu byla sanace bývalé 
skládky průmyslových odpadů v k. ú. 
Bukovany. Pomocí sanace nesaturo-
vané zóny i podzemní vody znečiš-
těné kyanidy bylo odstraněno reálné 
riziko ohrožení zdraví obyvatelstva.

Prioritní osa 4, oblast podpory 4.2 – 
Odstraňování starých ekologických 
zátěží

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Benešov
Příjemce podpory: obec Bukovany
Ukončení projektu: 1. 1. 2013

Celkové náklady:  48 763 718 Kč
Celková výše podpory:  43 868 129 Kč
Podpora FS:  41 431 011 Kč
Dotace SR:  2 437 118 Kč

sanace skládky průmyslového odpadu v k. ú. Bukovany

Projekt podpořený z OPŽP umož-
nil revitalizaci rašelinišť v lokalitě 
Cínovecký hřbet v k. ú. Cínovec. 
V rámci realizace akce byly pomocí 
dřevěných přehrážek přehrazeny 
v minulosti vytvořené odvodňovací 
kanály za účelem jejich zablokování 
a postupného zazemnění.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Teplice
Příjemce podpory: DAPHNE ČR – 
Institut aplikované ekologie
Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Celkové náklady:  1 817 992 Kč
Celková výše podpory:  1 326 731 Kč
Podpora ERDF:  1 253 023 Kč
Dotace SFŽP ČR:  73 707 Kč

revitalizace rašelinišť v Krušných horách,  
na Cínoveckém hřbetu

Předmětem podpory byla obnova pří-
rodního charakteru koryta Medvědí-
ho potoka a výstavba šesti tůní v k. ú. 
Starý Spálenec. V rámci realizace akce 
bylo vytvořeno nové rozvlněné zemní 
koryto, stávající upravené koryto bylo 
zasypáno. Rovněž bylo vybudováno 
šest průtočných tůní a uskutečnila se 
výsadba doprovodných porostů.

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

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Příjemce podpory: Sdružení Na zá-
chranu biosystému Český les
Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Celkové náklady:  6 104 034 Kč
Celková výše podpory:  6 008 188 Kč
Podpora ERDF:  5 106 960 Kč
Dotace SFŽP ČR:  901 228 Kč

Obnova původního toku a výstavba tůní  
ve starém spálenci

Projekt podpořený z OPŽP umožnil 
dobudování stávajícího systému 
splaškové kanalizace pro celkem 126 
EO, s odvedením a likvidací odpad-
ních vod na stávající ČOV ve vlast-
nictví obce. Po realizaci byly mimo 
jiné splněny závazky vyplývajících ze 
směrnic EK v oblasti likvidace odpad-
ních vod

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomoucký kraj
Příjemce podpory: obec Černotín
Ukončení projektu: 30. 9. 2012

Celkové náklady:  17 510 584 Kč
Celková výše podpory:  13 705 576 Kč
Podpora FS:  12 944 156 Kč
Dotace SFŽP ČR:  761 420 Kč

Doplnění kanalizace v Černotíně

Vybudování digitálního povodňového plánu  
a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího  
systému pro město Golčův Jeníkov
Předmětem podpory bylo umožnění 
zpracování digitálního povodňového 
plánu a vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího sytému pro město 
Golčův Jeníkov. Cílem projektu je za-
jistit, aby všichni občané a další oso-
by pobývající v ohrožených místech 
byli včas varováni před nebezpečím 
povodní.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Příjemce podpory: město Golčův 
Jeníkov
Ukončení projektu: 30. 6. 2012

Celkové náklady:  2 487 186 Kč
Celková výše podpory:  2 164 868 Kč
Podpora FS:  2 044 598 Kč
Dotace SFŽP ČR:  120 270 Kč

Podpora z OPŽP umožnila společ-
nosti TOUAX investovat do zařízení 
k odstranění emisí. Vzhledem k vel-
kému objemu vzdušniny a k malé 
výstupní koncentraci VOC umožnila 
podpora z OPŽP firmě nakoupit 
rotační koncentrátor s následným 
spálením zakoncentrovaných emisí 
a taktéž provést rekonstrukci vzdu-
chotechniky.

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Jeseník
Příjemce podpory: TOUAX, s. r. o.
Ukončení projektu: 15. 9. 2011

Celkové náklady:  10 739 999 Kč
Celková výše podpory:  8 054 999 Kč
Podpora FS:  6 846 749 Kč
Dotace SR:  1 208 250 Kč

snížení emisí VOC z lakovny tOUaX v supíkovicích

Projekt podpořený z OPŽP umožnil 
realizaci souboru opatření za účelem 
snížení energetické náročnosti budovy 
kateder UJEP. Byl zateplen obvodový 
plášť budovy, byly vyměněny copilitové 
výplně za plastové prosklení v prosto-
rech zadních schodišť, zatepleny byly 
podlaha a venkovní terasa, k tomu byly 
vyměněny porůzné vrstvy a regulována 
byla otopná soustava, provedeny byly 
však i další související drobné akce. 

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 –  
realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Ústí nad Labem
Příjemce podpory: Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ukončení projektu: 31. 12. 2011

Celkové náklady:  14 653 151 Kč
Celková výše podpory:  4 872 233 Kč
Podpora FS:  4 601 553 Kč
Dotace SFŽP ČR:  270 680 Kč

snížení energetické náročnosti budovy kateder UJEP

Projekt umožnil doplnění vybavení 
monitorovací stanice automati-
zovaného imisního monitoringu 
znečišťování ovzduší v Třinci-Ka-
nadě. Doplnění se týkalo měření 
koncentrací znečišťujících látek oxidů 
dusíku a těkavých organických látek 
(benzenu).

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Příjemce podpory: město Třinec
Ukončení projektu: 31. 8. 2011

Celkové náklady:  1 284 354 Kč
Celková výše podpory:  1 155 870 Kč
Podpora FS:  1 091 655 Kč
Dotace SR:  64 215 Kč

nákup analyzátoru oxidu dusíku a těkavých  
organických látek v třinci
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ECHO

Ceny povolenek spadly
Jednoznačným poměrem 42 ku 
18 hlasům odmítl hospodářský 
výbor Evropského parlamentu 
návrh Evropské komise na od-
ložení prodejů části emisních 
povolenek. Přestože to není 
konečné rozhodnutí, tržní cena 
těchto poukázek klesla skokem 
o desítky procent na historické 
minimum. Povolenka opravňu-
jící k vypuštění jedné tuny oxi-
du uhličitého k prosinci roku 
2013 se propadla k úrovni  
2,8 eura. I přes následný vze-
stup na 4,3 eura za tunu jsou 
povolenky o 40 procent levnější 
než před dvěma měsíci. V roce 
2008 přitom stály i přes 30 eur.

Školní biozahrada  
pro všechny

Na Waldorfské základní škole 
Jinonice se děti, rodiče i peda-
gogové zapojili do plánování 
a realizace přeměny pozemku 
na školní přírodní zahradu.  
Co všechno k tomu bylo třeba, 
jak to probíhalo, popisuje 
vydaná publikace „Naše školní 
biozahrada“, kterou vydalo 
občanské sdružení Pro-bio liga. 
Publikace je dostupná všem 
školním zařízením i rodičům 
jako inspirace a návod, jak je 
možné přistupovat ke školním 
pozemkům i praktické výuce 
na nich. Více na http://biospo-
trebitel.cz/skolni-biozahrada.

spalovnu pro plzeňskou 
teplárnu
V Česku se bude stavět v pořa-
dí čtvrtá spalovna komunálního 
odpadu. Po Praze, Brně a Li-
berci ji nákladem dvou miliard 
korun postaví město Plzeň 
prostřednictvím firmy Plzeňská 
teplárenská, kterou ovládá. 
Po šesti letech příprav a protes-
tů odpůrců stavby o tom včera 
rozhodli zastupitelé města. 
Kotli spalovny, kterou teplárna 
postaví do roku 2016 za měs-
tem na místě nynější skládky 
Chotíkov, by měla ročně projít 
třetina z 250 tisíc tun veške-
rého komunálního odpadu 
vyprodukovaného na území 
celého kraje.

ZAHRANIČÍ

Bez náhrobních kamenů ve  smutečním háji
stále více lidí hledá takový 
způsob života, který je co 
nejšetrnější k životnímu 
prostředí. a svou snahu 
někteří z nich dotahují 
až do úplného konce. 
Provozovatelé ekohřbitova 
v ramsey Creek Preserve 
v severoamerické Jižní 
Karolíně již třináct let 
umožňují těm, kteří si 
nepřejí, aby jejich pohřeb 
měl nepříznivý dopad 
na ekologii, spočinout zcela 
ekologicky v půdě rezervace.

Ramsey Creek Preserve leží 
v okrese Westminster na roz-
hraní pohoří Southern Appala-
chians a Piemont na západě Jižní 
Karolíny, zhruba hodinu a půl 
jízdy na sever od Atlanty. Pro-
lukou mezi stromy, která tvoří 
vstup do rezervace, návštěvník 
vstoupí na úzkou, nezpevněnou, 
sotva znatelnou pěšinu, která ho 
provede hustým porostem jedlí, 
dubů, buků, javorů a rododen-
dronů. Člověka napadne, že 
takhle nějak musela vypadat Již-
ní Karolína, když se po horách 
proháněli Čerokézové na koních 
před tím, než se tam usadili pěs-
titelé bavlny a začali s kácením 
lesů. Avšak návštěvníka vůbec 
nenapadne, že právě prošel 
lesním hřbitovem, že všude 
okolo byla pohřbena lidská těla. 
Na tomto hřbitově nejsou žádné 
náhrobní kameny ani ohraničené 
hroby, natož vázy s umělohmot-
nými květinami nebo květináče 
zabalené v celofánu.

První zelený hřbitov
Memorial Ecosystems Inc. 

otevřela Ramsey Creek Preserve 
v roce 1998 jako první „zelený 
hřbitov“ ve Spojených státech. 
Mnohokrát oceněná společnost 
se zavázala chránit, obnovovat 
a trvale využívat divokou krajinu. 
Namísto pouhého financová-
ní ochrany divočiny si za svůj 
cíl vytýčila upevňovat pouta 

mezi společenstvími lidskými 
a společenstvími přírody. Svými 
aktivitami společnost dokazuje, 
že i ve smrti lze k životnímu pro-
středí přistupovat ohleduplně. 

Společnost Memorial Ecosys-
tems ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi vytváří smuteční 
přírodní háje. Kdokoli se může 
stát členem takové rezervace 
a následně si ji vybrat za místo 
posledního odpočinku. Tím 
zanechá trvalý odkaz své rodině, 
komunitě i přírodě a celému 

lidstvu. A právě i v Ramsey Creek 
Preserve začala společnost provo-
zovat takový způsob pohřbívání, 
při kterém zůstává zachována 
půda i celý tamější ekosystém.

„Návštěvníci jsou často překvapení, 
když to tu vidí,“ říká Billy Campbell, 
bývalý rodinný lékař ve westmin-
sterském okrese. Lékař působí 
jako prezident společnosti Memo-
rial Ecosystems, Ramsey Creek 
Preserve založil spolu se svou 
ženou Kimberley. „Vytvořili jsme 
tu lesní pohřební půdu. Je to vlastně les, 
ve kterém se pohřbívá,“ vysvětluje prů-
kopník nového hnutí v pohřeb-
nictví a provozovatel ekohřbitova 
v nádherné rezervaci o rozloze 37 
hektarů, kde bublá lesní potůček 
a cvrlikají ptáci. Nejen tím však 
Ramsey Creek Preserve nabízí 
krásnou, klidnou a zcela přírodní 
alternativu klasických hřbitovů.

Dvakrát levněji
Od podzimu 1998, kdy 

spočinulo tělo mrtvě narozené 
holčičky Hope v hrobě, který 
Billy vykopal společně se dvěma 
kamarády, se v lese okolo bystři-
ny, po níž je rezervace pojmeno-
vána, uskutečnily desítky pohřbů. 
Pohřbívání tam má jasná, pevně 
daná pravidla a díky nim je po-
hřeb nejen šetrný vůči životnímu 
prostředí, ale také vyjde zhruba 
dvakrát levněji než pohřeb tra-
diční. Hroby se vykopávají ručně 
a pozůstatky jsou namísto v leš-
těných a lakovaných ozdobných 
rakvích navraceny přímo do země 

ZAHRANIČÍ  

buď v jednoduchém rubáši, ane-
bo v rakvi vyrobené z netoxic-
kého, jednoduše biologicky roz-
ložitelného materiálu, což může 
být i rakev z obyčejného kartónu 
za pár dolarů. Klient může být 
i rozprášen na louce kvetoucí 
divokými květinami. Pohřební 
komory jsou zakázané a hroby 
nejsou ani nijak ohraničeny. „Naší 
myšlenkou je nechat těla, aby se přirozeně 
rozložila a stala se tak součástí okolních 
živých stromů a rostlin. Chceme, aby se 

začlenila do přírodního koloběhu růstu 
a smrti, rozkladu a znovuzrození,“ 
vysvětluje Billy. 

V Billyho schématu tak mrtví 
doslova živí okolní les. „Jaký lepší 
odkaz lze po sobě zanechat, než hektary 
nádherného lesa, když svým posledním 
skutkem tady na Zemi přispějete k ucho-
vání kousku divoké přírody?“

Žádná chemie
Zakázané jsou i chemické 

balzamovací prostředky, které 
by mohly škodit tamějšímu 
citlivému ekosystému a konta-
minovat spodní vody. Namísto 
náhrobních kamenů jsou hroby 
označeny kameny nalezenými 

v blízkém okolí, navršenými 
kamennými mohylami a oblázky, 
kvetoucími stromy, miniaturní-
mi zahradami a ekologickými 
sochařskými výtvory. Ručně 
vyrobené sochy slouží za domov 
divokým zvířatům, ptákům 
a veverkám a časem se rozdrolí 
do okolní krajiny. Pozůstalí se 
tudíž mohou rozhodnout, jestli 
se nebožtík na věčnost odebere 
v rakvi z přírodních materiálů, 
nebo zda jeho hrob bude zdobit 

krásný, ale pomíjivý umělecký 
kousek, anebo si na webových 
stránkách rezervace vyberou 
z katalogu stromů a květin, 
které je možné na hrobě nechat 
vysadit. 

Jak najít nebožtíka
Někdo by mohl mít strach, 

že si nebude pamatovat, kde je 
jeho příbuzný, kamarád, známý 
na takovém hřbitově pohřben. 
Není důvod k obavám. Za-
městnanci Ramsey Creek mají 
podrobnou mapu, kam pečlivě 
zaznamenávají každé úložiště 
a veškeré informace týkající se 
každého kousku pohřební země. 

Při hledání jim pomáhá i systém 
GPS. A každému ze zákazní-
ků hřbitova se navíc dostane 
i vlastní stránky v internetové 
databázi zesnulých. Na ní může 
vyvěsit fotky, životopis zesnulé-
ho, jakoukoli zprávu budoucím 
generacím. 

Zesnulí tam nejsou sami
V krajině rezervace roste 225 

druhů rostlin, z nichž některé jsou 
vzácné a ohrožené. I živočichům, 
kteří na území rezervace žijí, 
umožňuje nenarušená příroda 
Ramsey Creek Preserve zůstat 
ve svém domovském prostředí. 
Pravidelně rezervací procházejí 
jeleni běloocasí na své cestě 
do rozlehlé divočiny Sumter 
National Forest, tři míle na západ 
od Ramsey Creek. Občas se tam 
objeví divocí krocani, příležitostně 
i medvěd baribal. Ramsey Creek 
Preserve zůstává zalesněnou kra-
jinou ve vší své původní přiroze-
nosti a mrtví tam spokojeně odpo-
čívají mezi stromy, keři a porostem 
divokých květin a trav. Rezervace 
a pohřebiště v jednom však není 
určena jen těm, kteří již z tohoto 
světa odešli. „Ramsey Creek je místem 
pro všechny, kteří sem zavítají z blízkého 
i dalekého okolí. Mohou se tu procházet, 
udělat si piknik a pozorovat divokou 
přírodu,“ říká Billy Campbell. 

V současnosti Billy rekonstru-
uje starý vesnický kostel stojící 
na mýtině na hranici rezervace. 
Bude sloužit jako otevřená kaple 
lidem všech vyznání.

namísto náhrobních kamenů jsou  
hroby označeny kameny nalezenými  
v blízkém okolí, navršenými kamennými 
mohylami a oblázky, kvetoucími stromy, 
miniaturními zahradami a ekologickými 
sochařskými výtvory.

naší myšlenkou je nechat těla, aby se přirozeně 
rozložila a stala se tak součástí okolních živých 
stromů a rostlin. Chceme, aby se začlenila 
do přírodního koloběhu růstu a smrti, rozkladu 
a znovuzrození.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTYÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

„Zateplení domu pro seniory v roce 
2008 bylo jedním ze dvou našich současně 
podpořených projektů z OPŽP. V rámci 
stejné výzvy jsme zateplili také budovu 
Základní školy v ulici Pražská v Be-
nátkách nad Jizerou,“ říká Renata 
Kosinová, finanční referentka 
města Benátky nad Jizerou.

Zateplení domu pro seniory 
spočívalo ve výměně fasádních 
výplní otvorů a v izolování 
obvodového pláště. Na zákla-
dě energetického auditu byl 
navržen nový fasádní zateplovací 
systémem s výměnou okenních 
a dveřních výplní. Cílem projektu 
bylo snížení energetických ztrát. 
Což se povedlo: celkové snížení 
emisí CO2 o 16,63 t/rok, úspo-
ra energie 317 GJ/rok, úspora 
současných provozních nákladů 
148 734 korun za rok.

více projektů
„V rámci OPŽP jsme taktéž úspěšně 

v roce 2009 realizovali projekt Zateplení 
polikliniky a projekt Revitalizace zámec-
kého parku,“ říká Kosinová.

Tím však využívání podpory 
z Operačního programu Životní 
prostředí městem zdaleka nekon-
čí. Benátky nad Jizerou chtějí dle 
Renaty Kosinové v nejbližší době 
začít s realizací dalšího podpoře-
ného projektu, který nese název 
Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní protipovod-
ňové ochrany pro město Benátky 
nad Jizerou. 

„Právě vybíráme zhotovitele. Celý 
projekt bychom chtěli dokončit v letošním 
roce,“ dodává Kosinová.

Benátky nad Jizerou navíc 
aktuálně připravují doklady 
k vydání rozhodnutí k projektu 
Nákup čisticího vozu. V rámci 
XLII. výzvy taktéž podaly žádost 
o dotaci na projekty Revitalizace 
nivy řeky Jizery a Zajištění skal-
ního svahu. O těchto projektech 
ovšem zatím není rozhodnuto. 
„V současné době jsme ale již byli vyzváni, 
abychom potvrdili svůj zájem realizo-
vat projekt City Park, který je zařazen 
do zásobníku projektů. O tento projekt 
máme stále zájem, a doufáme, že bude 
doporučen k financování z prostředků 
Operačního programu Životní prostředí,“ 
vysvětluje Kosinová.

Panující spokojenost
S výsledky již realizovaných 

projektů jsou v Benátkách nad 
Jizerou dle slov referentky 
Kosinové spokojeni. A to se týká 
i zateplení domu pro seniory.

„V budově domova pro seniory 
sídlí Městské centrum komplexní péče, 

příspěvková organizace města. Nachází 
se tam denní stacionář a svoji základnu 
tam mají pečovatelky domácí pečovatel-
ské služby. Obyvatelé domu pro seniory 
i zaměstnanci Městského centra kom-
plexní péče jsou se zateplením spokojeni. 
Nejen proto, že plní svoji funkci, dům 
také pěkně vypadá,“ pochvaluje si 
Kosinová.

Z jejího pohledu je však dů-
ležitá i úspora času při moderni-
zaci městských objektů. „Podpora 
z OPŽP je pro město Benátky nad Jizerou 
velmi výhodná. Projekty zateplení 
bychom bez přispění OPŽP realizovali 
postupně a možná i v menším rozsahu. 
Některé projekty bychom asi nerealizo-
vali vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu 
a po etapách,“ tvrdí Kosinová.

O administraci
Bez zajímavosti není ani to, 

že Benátky nad Jizerou si žádosti 
o podporu ze všech operačních 
programů nechávají obvykle 
zpracovávat poradenskými 
firmami, byť si další administraci 
projektu, včetně zadávání údajů 
do Bene-fillu, již zajišťují sami. 
Kosinová je přesvědčena, že 
administrace projektů je náročná 
jen přiměřeně. Podle referentky 
jsou některé části, například 
provedení výběrových řízení 
podle pokynů pro žadatele 
a příjemce, dosti náročné. Jiné, 
třeba průběžné monitorování 
a zadávání údajů o projektu 
do systému Bene-fill, jsou prý 
vcelku jednoduché.

„Nejsložitější je zorientovat se 
ve všech pokynech a směrnicích. S po-
mocí ochotných projektových manažerů 
Státního fondu životního prostředí 
ČR to však nakonec všechno zvládá-
me,“ říká Kosinová a již se těší 
na to, až bude projekt zateplení 
domova pro seniory oficiálně ze 
strany státního fondu uza-
vřen a vydán bude i protokol 
o závěrečném vyhodnocení 
akce. „Zprávu o zajištění udržitelnosti 
projektu máme již vypracovanou,“ 
uzavírá Kosinová. 

„Mravenci byli velké překvapení. 
A jelikož obnovou parku docházelo 
ke změně jejich přirozených podmínek, 
bylo nutné je přemístit. Což se nám 
nakonec ve spolupráci s Vlastivědným 
muzeem v České Lípě úspěšně provedlo,“ 
vzpomíná na dobu před čtyřmi 
roky Jakub Derynk, referent 
investiční a projektové přípravy 
města Doksy.

navazující projekty
O tom, že v Doksech prová-

dějí investiční činnost do obnovy 
životního prostředí systematicky, 
nikoli prostřednictvím nahodi-
lých kroků, svědčí výčet pod-
pořených žádostí z Operačního 
programu Životní prostředí, které 
obec podala. Projekt revitalizace 
parku na Lipovém náměstí byl 
vůbec jedním z prvních, které 
město za přispění operačního 
programu uskutečnilo. 

„Úplně prvním byl projekt Revitali-
zace sídelní zeleně v Doksech, realizo-
vaný na sklonku roku 2008. Na tento 
projekt pak na přelomu zimy a jara 
roku 2009 navázal projekt Revitalizace 
parku Lipové náměstí. V dalších letech 
pak město Doksy za podpory OPŽP 
realizovalo projekt Revitalizace sídelní 
zeleně v Doksech II a v současné době 
probíhá realizace další etapy čili Revita-

lizace sídelní zeleně v Doksech III,“ říká 
Jakub Derynk.

Doksy v současné době 
připravují realizaci čtvrté etapy. 
Žádost o podporu předložily 
v XLII. výzvě. Cílem jednotlivých 
etap jsou podle Derynka zdravot-
ní a estetické prořezy stromů, od-
stranění dřevin neperspektivních 
či nebezpečných a samozřejmě 
nová výsadba, respektující poža-
davky na rozmanitost, estetiku 
a funkci sídelní zeleně. 

Park na Lipovém náměstí
Podle místních bylo Lipo-

vé náměstí před revitalizací 
ve značně zchátralém stavu. A to 
jak po technické stránce, tak 
po stránce zdravotního stavu 
dřevin a zeleně. Mnoho stromů 
bylo poškozených, v nestabilním 
až nebezpečném stavu. To je 
však již minulostí. Revitalizací se 
obnovila funkce parku jako místa 
odpočinku a rekreace. 

„Díky správnému načasování 
a dobrému projektu jsme současně čer-
pali dvě dotace. Z OPŽP na rozsáhlou 
revitalizaci zeleně, v jejímž rámci bylo 
43 stromů pokáceno z důvodu špatného 
zdravotního stavu, 30 stromů ošetřeno 
a vysázeno 25 stromů a zhruba tři tisíce 
keřů. Z ROP NUTS II Severovýchod 

jsme naopak čerpali peníze na vybu-
dování nových cest, osvětlení stromů, 
zavlažování, mobiliář, netradiční herní 
a společenské prvky a hřiště na pétan-
que,“ vysvětluje Derynk, jakým 
způsobem došlo k nápravě.

Ohlasy od občanů a návštěv-
níků města jsou podle Deryn-
ka pozitivní. Park je zejména 
v jarních a letních měsících hojně 
navštěvován. K tomu přispívá 
i skutečnost, že je situován na tra-
se mezi plážemi Máchova jezera 
a centrem města. Kvalitu realizaci 
dokazuje i to, že se park umístil 
na třetím místě v soutěži Park 
roku 2009 vyhlašované Svazem 
zakládání a údržby zeleně. 

Administrace žádosti
„Administrace projektů z OPŽP, 

ostatně jako všech projektů podporova-
ných z evropských fondů, je kompliko-
vaným a časově náročným procesem, 
nicméně ji lze při patřičné pečlivosti a dů-

kladném prostudování všech dokumentů 
OPŽP zvládnout,“ myslí si Jakub 
Derynk a dodává, že mnoho času 
mu sebralo i pochopení práce 
v prostředí aplikace BENE-FILL. 

„Zásadní je rovněž časově provázat 
administraci projektu s požadavky 
zákona o veřejných zakázkách, což 
může přinést další komplikace a časové 
prodlevy. Naštěstí se většinu problémů při 
realizaci projektů z OPŽP daří řešit, a to 
i díky výborné spolupráci s projektovými 
manažery Státního fondu životního 
prostředí ČR,“ říká Derynk. 

Snad i proto žádosti o podporu 
v Doksech vypracovávají samotní 
městští úředníci. I když jedním 
dechem uvádějí, že se spolupráci 
s externími firmami nijak nebrání. 
A to zejména v těch případech, 
kdy je pro žádost nutno zpracovat 
větší množství informací, například 
technického charakteru.

vzhled města
Město Doksy jsou významným 

rekreačním střediskem v Liberec-
kém kraji. I proto péče o vzhled 
Doks a vůbec o veřejnou zeleň 
tvoří významnou část městského 
rozpočtu. Jak však Jakub Derynk 
říká, finanční podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí 
je nenahraditelná, a to zejména 
s ohledem na průběžné financová-
ní všech potřebných projektů. 

„I finančně náročné projekty bychom 
asi zvládli realizovat pouze z našeho 
rozpočtu, ale určitě bychom je nerealizo-
vali v takové míře a tak rychle, jak nám 
to umožňuje podpora z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Je stěžejní pro 
udržení vzájemné návaznosti projektů,“ 
uzavírá Derynk. 

Domov se rovná lásce a pozornosti O revitalizovaném parku na Lipovém náměstí
„Domov se neměří 
na metry, ani neváží 
na kilogramy. Stejně 
jako není možné stanovit 
hranice letního vánku nebo 
spočítat vůni růže. Domov 
se rovná lásce a pozornosti, 
které v něm panují.“ tyto 
věty stojí na stránkách 
domova pro seniory, který 
spravuje město Benátky nad 
Jizerou. I díky Operačnímu 
programu Životní prostředí 
senioři nacházejí v tomto 
domově pohodu. 

Znáte ohrožený druh 
mravenců Formica? Jestli 
ne, tak jste na tom stejně 
jako občané města Doksy 
v Libereckém kraji. také 
jej neznali, ovšem jen 
do realizace stavebních 
úprav parku na Lipovém 
náměstí. realizace, 
která byla podpořena 
z Operačního programu 
Životní prostředí. 

PRIORITní OSA 3 –  
DOTACE nA uDRŽI-
TELné vyuŽívání 
ZDROJů EnERgIE

Operačnímu programu 
Životní prostředí (OPŽP) 
byly v letech 2007–2013 pro 
účely podpory ekologické-
ho vytápění, ohřevu teplé 
vody nebo výroby elektrické 
energie z obnovitelných 
zdrojů, případně zateplení 
budov, připraveny prostřed-
ky ve výši téměř 673 milionů 
eur z Fondu soudržnosti. 

Cílem podpory je snížit spo-
třebu energie, zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie 
při výrobě tepla nebo elektři-
ny a využit odpadní teplo.

PRIORITní OSA 6 – 
DOTACE PRO ZLEP-
šOvání STAvu Pří-
RODy A kRAJIny 

Revitalizace vodních toků,  
nádrží, obnova zeleně, 
zajištění proti vodní či větrné 
erozi. To vše řeší prioritní 
osa šest. Operační program 
Životní prostředí na prio-
ritní osu vyčlenil v letech 
2007–2013 prostředky 
ve výši téměř 600 milionů 
eur z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF). 
Podpora má za cíl zastavení 
poklesu biodiverzity a zvýšení 
ekologické stability krajiny.

Zateplení domu pro seniory v Benátkách nad Jizerou
Příjemce: město Benátky nad Jizerou
Místo realizace: Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Celkové náklady:  4 152 956 Kč
Celkové uznatelné náklady:  2 556 331 Kč
Celková výše podpory:  2 172 881 Kč

revitalizace parku Lipové náměstí
Příjemce: město Doksy 
Místo realizace: Česká Lípa, Liberecký kraj 

Celkové náklady:  2 301 035 Kč 
Celkové uznatelné náklady:  2 110 879 Kč
Celková výše podpory:  1 794 247 Kč 

Ohlasy od občanů a návštěvníků města jsou 
pozitivní. Park je zejména v jarních a letních měsících 
hojně navštěvován. K tomu přispívá i skutečnost,  
že je situován na trase mezi plážemi Máchova jezera 
a centrem města.
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TECHNOLOGIE

Lidé využívají vodních toků 
k získávání energie již přinejmen-
ším stovky let. Předchůdcem 
dnešních vodních elektráren byly 
různé typy vodních kol, která 
poháněla mlýny, důlní čerpadla, 
pily či vodárenské stroje. Tato 
kola však většinou nedosahovala 
příliš vysoké účinnosti. Snaha 
o její zvýšení a o technické zdo-
konalení vodních kol postupně 
vedla ke zrodu vodních turbín. 
První turbína vznikla v první 
polovině 19. století a v průbě-
hu následujících desetiletí bylo 
vynalezeno několik dalších typů 
vodních turbín vhodných pro 
různé vodní toky. 

Dokonalé motory
Vodní turbíny jsou obecně 

považovány za technicky nejdo-
konalejší mechanické motory, 
protože mohou dosáhnout až 
95% účinnosti za současného 
ekologicky čistého provozu. 
Podle principu fungování se 
rozlišují na rovnotlaké, které 
využívají zejména pohybovou 
energii vody, a na přetlako-
vé, využívající vodní energii 
pohybovou i tlakovou. Nejzná-
mějšími a zároveň nejpoužíva-
nějšími přetlakovými turbínami 
ve velkých českých vodních 
elektrárnách je několik modifi-
kací Kaplanovy turbíny s nasta-
vitelnými lopatkami a turbína 
Francisova.

Kaplanova turbína je v podsta-
tě reakční přetlakový stroj, který 
dosahuje několikanásobně vyšší 
rychlosti než je rychlost proudění 
vody. Je vhodná pro velká množ-
ství vody a pro menší spády.

Pro vysoké spády, někdy až 
pětisetmetrové, se používá akční 
Peltonova turbína. Je to rovnotla-
ký stroj, jehož obvodová rychlost 
otáčení je nižší než rychlost prou-
dění. Voda vstupuje do turbíny 
pouze v některých částech jejího 
obvodu a nezahltí celý obvod – 
vodu na lopatky ve tvaru misek 
přivádějí trysky.

V přečerpávacích vodních 
elektrárnách se používá reverzní 
Francisova turbína s přestavi-
telnými lopatkami, která při 
zpětném chodu funguje jako 
čerpadlo.

V malých vodních elektrár-
nách pak převážně najdeme ma-
lou horizontální turbínu Bánkiho 
spolu s upravenou jednoduchou 
turbínou Francisovou. Výběr 
vhodné turbíny se odvíjí od účelu 
a podmínek celého vodního díla 
– elektrárny včetně vodní nádrže, 
řečiště či jiného zařízení usměr-
ňujícího proud vody.

vhodné podmínky
Využití vodní energie má 

i v naší zemi dlouhou tradici. 
Ještě v roce 1930 bylo v tehdej-
ším Československu evidováno 
téměř 17 tisíc elektráren, mlýnů, 
pil, hamrů a dalších zařízení, 
která využívala vodní energii. 
V padesátých letech minulého 
století byla však většina z nich 
cíleně zlikvidována, neboť byla 
považována za konkurenci cen-
trálně řízenému socialistickému 
hospodářství. Počátkem osmde-
sátých let bylo v ČR pouze asi 
135 malých vodních elektráren. 
Během následujících deseti let 
vzrostl jejich počet na zhruba 
900. V současnosti je v ČR evido-
váno okolo 1 500 malých vodních 
elektráren s výkonem do 1 MW. 
Necelá polovina ze zhruba tří 
procent elektřiny vyrobené u nás 
ročně ve vodních elektrárnách 
pochází právě z těchto malých 
vodních elektráren, jejichž 
počet nad elektrárnami s větším 
výkonem převažuje. Geografická 
poloha České republiky na tak-
zvaném evropském rozvodí, kde 
pramení mnoho vodních toků, 
vytváří velmi vhodné podmínky 
pro využití vodního živlu malými 
vodními elektrárnami. 

Stále je kde stavět
V současnosti by mělo stále 

ještě být poměrně velké množ-
ství lokalit vhodných k výstavbě 

malých vodních elektráren, a to 
na místech již zaniklých zaříze-
ní. Má to svůj smysl, neboť pů-
vodní díla obvykle maximálně 
využívala vodní potenciál dané-
ho toku. Zásadním problémem 
je však ekonomika. Někdejší 
jezy, náhony či přivaděče jsou 
dnes často zcela zničené a jejich 
vybudování je velmi nákladné, 
často i administrativně složité, 
a ne všude je dnes možné malé 
vodní elektrárny kvůli ochra-
ně přírody obnovovat. Další 
možností je instalace moderních 
a účinnějších turbín a soustrojí 
ve stávajících malých vodních 
elektrárnách. V těch totiž leckdy 
fungují i sto let staré stroje 
a moderní technologie umožňu-
jí využít vodní potenciál efektiv-
něji: Produkce elektřiny v nich 
může být až o několik desítek 
procent vyšší. 

Administrativa a technické 
parametry

Pro provoz malé vodní elekt-
rárny je nutné získat licenci pro 
podnikání v energetice, živnos-
tenský list se v tomto případě 
nevydává. Nemá-li provozovatel 
vzdělání v oboru, musí absolvo-
vat rekvalifikační kurz pro malou 
vodní elektrárnu o výkonu do  
1 MW, respektovat současný 
vodní zákon a další předpisy, 
které vyžadují, aby provozovatel 
malé vodní elektrárny zachovával 
tzv. minimální zůstatkový průtok 
v toku, zabránil vnikání ryb 
do turbíny, odstraňoval naplave-
niny vytažené z vody a budoval 
tzv. rybí přechody.

Výstavba velkých vodních 
elektráren představuje 
na celém světě obrovský 
a nevratný zásah 
do životního prostředí 
v podobě přehradních hrází, 
zatopených oblastí a změn 
vodního režimu. Malé vodní 
elektrárny jsou oproti tomu 
provozem v podstatě vysoce 
ekologickým a i na našem 
území jsou stále ještě místa, 
kde by mohly stát a vyrábět 
zelenou elektřinu. 

Malé vodní elektrárny nabízejí smysluplná řešení 
TECHNOLOGIE

Variant technického řešení 
vodních elektráren je mnoho, 
přičemž samotné výstavbě musí 
předcházet dobré plánování 
a posouzení 
všech význam-
ných vstupních 
parametrů 
vycházejících 
z podmínek kon-
krétní lokality. 
Mezi rozhodující 
parametry patří 
využitelný spád 
vodního toku a průtok vody. 
Na základě těchto hodnot jsou 
vybírány vhodný typ a výkon 
turbíny a další součásti pro-
vozu. Obecně platí, že místa 
s vyššími spády jsou pro vodní 
elektrárnu z hlediska ekonomi-
ky provozu výhodnější. Malé 
vodní elektrárny na říčních 
tocích proto k zajištění dostateč-
ného spádu používají jezy, které 
umožní potřebné vzdutí vody. 

v útrobách elektrárny
Voda z vodního toku nejprve 

protéká česlemi. Ty mají funkci 
jakéhosi sběrného síta, které 
zabraňuje tomu, aby přiváděné 
nečistoty, tzv. shrabky, vnikly 
do turbíny. Poté je spád vody 
směrován různými typy přivaděčů 
k vodní turbíně, která je vlastním 
srdcem vodní elektrárny. Voda 
přitékající přívodním kanálem 
roztáčí turbínu, která je na společ-
né hřídeli s generátorem elektrické 
energie. Dohromady tvoří takzva-
ný turbogenerátor. Mechanická 
energie proudící vody se tak mění 
na základě elektromagnetické 

indukce – v otáčející se smyčce 
elektrického vodiče v magnetic-
kém poli se indukuje střídavé 
elektrické napětí – na energii 
elektrickou. Ta se transformuje 
a odvádí do míst spotřeby. Po prů-
chodu turbínou je voda odváděna 
odpadními kanály zpět do původ-
ního říčního toku. 

kam s ní?
Elektřinu vyrobenou v malé 

vodní elektrárně je možné dodá-
vat do sítě za výkupní ceny, které 
každý rok předepisuje Energetic-
ký regulační úřad. Zákonem je 
garantováno, že cena se nezmění 
po dobu 30 let od uvedení MVE 
do provozu, případně od její 
rekonstrukce. U průtokových 
malých vodních elektráren lze 
dodávat elektřinu do sítě celý den 
za jednotnou cenu. Tam, kde je 
možné vodu zadržet, je výhod-
nější dodávku rozdělit na špičku, 
kdy je vyšší cena – elektrárna 

pracuje na vyšší výkon –, a mimo 
špičku, kdy je cena nižší, výkon 
MVE snížit. Je-li malá vodní 
elektrárna součástí průmyslového 
areálu, je obvykle výhodnější 
elektřinu spotřebovat na místě 
a uplatnit takzvané zelené bonu-
sy, které vyplácí lokální distribu-
tor elektřiny. Zelené bonusy lze 
uplatnit i v případě, že majitel 
malé vodní elektrárny vyrobenou 
elektřinu spotřebuje v jiném svém 
objektu, ale v takovém přípa-
dě musí zaplatit za distribuci 
elektřiny veřejnou sítí. Existuje 
i možnost prodat elektřinu z malé 
vodní elektrárny třetí osobě. 

vhodná lokalita
Z hlediska ochrany život-

ního prostředí je nutné pro 
výstavbu vodních elektráren 
pečlivě vybírat vhodné lokality, 
ve kterých stavba nezpůsobí 
velký zásah do okolní přírody. 
Celou elektrárnu je také třeba 
začlenit do okolního prostředí, 
aby nedošlo k narušení místního 
krajinného rázu. Už z tohoto po-
hledu jsou malé vodní elektrárny 

oproti velkým hydroelektrárnám 
přirozeně šetrnější. Jsou-li při 
plánování stavby a následné 
výrobě elektřiny dodržovány 
všechny normy a požadavky, 
vyznačují se malé vodní elekt-
rárny velmi „čistým“ provozem 
především proto, že využívají ob-
novitelný zdroj energie. Obavy 
ze znečištění vody ropnými pro-
dukty jsou většinou neopodstat-
něné. V moderních provozech 
se používají ekologicky šetrná 
maziva a samomazná ložiska. 
Správně řešená malá vodní elek-
trárna je charakteristická také 
velmi nízkou hlučností a vstříc-
ností k vodním živočichům, a to 
v podobě již zmíněných jemných 
česlí a rybích přechodů. Z přímo 
pozitivních vlivů na životní 
prostředí se u malých vodních 
elektráren většinou uvádějí podíl 
na čištění toku, neboť elektrár-
nou zachycené naplaveniny se 
nesmí opětovně vracet do řeky, 

a také sku-
tečnost, že 
malé vodní 
elektrárny 
okysličují 
vodu, čímž 
zvyšují její 
samočisticí 
schopnost. Je 
ovšem třeba 

mít v patrnosti, že voda se okys-
ličuje jen v Peltonově a Bánkiho 
turbíně. U jiných může naopak 
docházet ke snížení obsahu 
vzduchu ve vodě. Významným 
prvkem pro okysličení vody je 
jez, kde se voda provzdušňu-
je při přepadu. Aby jez mohl 
vodu okysličovat, musí přes něj 
protékat voda, a právě proto je 
důležité dodržovat předepsaný 
minimální průtok. Vodu mohou 
okysličovat také některé typy 
rybích přechodů.

Využití vodní energie má i v naší zemi dlouhou 
tradici. Ještě v roce 1930 bylo v tehdejším 
Československu evidováno téměř 17 tisíc elektráren, 
mlýnů, pil, hamrů a dalších zařízení, která využívala 
vodní energii.

ECHO

OPŽP pomůže Plzni
Dvou významných ekologických 
zátěží z minulosti by se měl zbavit 
Plzeňský kraj. Radní schválili vy-
psání veřejné zakázky na sanaci 
kontaminovaného území v Plzni-
Libušíně a v Kolovči na Domažlic-
ku. Obě vybrané lokality by měly 
být zbaveny zátěže do konce 
roku 2015. V Plzni-Libušíně způ-
sobila znečištění někdejší čistírna 
a prádelna a v Kolovči bývalé 
Chodské pletárny. Na obou mís-
tech zůstaly chlorované uhlovodí-
ky po praní příze a textilií. V Plzni 
chce kraj dekontaminovat objekt 
za maximálně 49,5 milionu korun 
a v Kolovči má sanace přijít  
nanejvýše na 12,5 milionu 
korun. Kraj na realizaci získá 
dotaci z OPŽP, který uhradí  
až 90 procent nákladů. 

Z Ostravice na Lysou horu 

Lesy ČR úspěšně dokončily 
rekonstrukci důležité turistické 
komunikace z centra obce Os-
travice, v okrese Frýdek Místek 
v Moravskoslezském kraji, 
na známou Lysou horu, nejvyšší 
vrchol moravskoslezských Bes-
kyd ležící ve výšce 1 323 metrů 
nad mořem. Celková, úspěšně 
dokončená rekonstrukce se tý-
kala jednoho z úseků této velmi 
používané komunikace v délce 
dva kilometry. Lesy ČR na daný 
účel investovaly skoro 3 miliony 
korun. Ještě letos Lesy ČR 
pravděpodobně provedou mo-
dernizaci druhého úseku, která 
by podle předběžných odhadů 
mohla stát 2 miliony korun. 

ErÚ: nejvyšší počet licencí
V roce 2012 zaznamenal Ener-
getický regulační úřad (ERÚ) 
historicky nejvyšší počet žádostí 
o licenční řízení na výrobu elek-
třiny, a to přesně 10 347 žádostí. 
K enormnímu zvýšení počtu 
žádostí o nové licence došlo 
nárazově již v roce 2010 (celkem 
5 500). Tehdejší vedení úřadu 
však proces správních řízení při 
vydávání licencí nezvládlo. Pod-
pora a dotační politika využívání 
energie z obnovitelných zdrojů 
měly mimo jiné aspekty také vliv 
na značný nárůst žádostí o udě-
lení licencí, zvláště na výrobu 
z fotovoltaických elektráren.

V ČR se za malou vodní 
elektrárnu (MVE) považují 
zařízení s výkonem do 10 
MW, v EU pod 5 MW. Malé 
vodní elektrárny jsou plošně 
rozloženy na celém našem 
území, což je výhodné i pro 
elektrizační soustavu, protože 
malé decentralizované zdroje 
neohrožují elektrickou síť 
možným přetížením, a na-
opak mohou napomáhat lepší 
stabilitě systému.
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Benedikt XVI: Chraňme přírodu z úcty ke stvoření
Vatikán, hlavní město 
křesťanského světa, vzývá 
moderní environmentální 
technologie. solární 
panely zdobí jeho střechy, 
elektromobily křižují 
jeho ulice. Za vším stojí 
papež, který v únoru kvůli 
zdravotním potížím oznámil 
svou rezignaci a jemuž se 
pro jeho vztah k přírodě 
a ekologii přezdívalo „zelený 
papež“, 

„Přijetí životního stylu, který respektu-
je prostředí, v němž žijeme, a který podpo-
ruje výzkum a používání čistých energií, jež 
ochraňují dědictví stvoření a jsou bezpečné 
pro lidské bytosti, by mělo dostat politickou 
a ekonomickou přednost,“ tvrdil papež 
Benedikt XVI. 

Papež mužem činu
Benedikt XVI. si přízvisko 

„zelený“ nevysloužil jen pro svá 
slova o péči o životní prostředí, 
ale především pro svou snahu 
postupně snižovat emise oxidů 
uhlíku Svatého města. Kromě 
symbolického snížení těchto emisí 
zalesněním pozemků v Maďarsku 
nainstaloval Vatikán za půso-
bení Benedikta XVI. v úřadu 
2 400 solárních panelů. Na střeše 
největšího vatikánského auditoria 
Aula Paolo VI., které má kapacitu 
deseti tisíc míst a kde bývají udí-
leny papežské audience a pořá-
dány koncerty, panely přeměňují 
sluneční energii na elektřinu. Jsou 
skryty zrakům návštěvníků Vati-
kánu a historický horizont města 
se jimi nijak nezměnil. Než byly 
panely nainstalovány, kupoval Va-
tikán veškerou elektrickou energii 
z Itálie. Podle některých zdrojů 
chtěl papež dosáhnout toho, aby 
Vatikán od roku 2020 získával 
veškerou energii z obnovitelných 
zdrojů.

O vztahu k přírodě
Ekologické snahy v Německu 

narozeného Josepha Ratzingera 
– Benedikta 
XVI. – coby 
duchovního 
vůdce řím-
skokatolické 
církve spočí-
valy přede-
vším v jeho 
proslovech, 
encyklikách 
a projevech při zahraničních 
cestách. Nabádal jemu odda-
né, aby se zamysleli nad svým 
vztahem k přírodě na naší planetě, 
k přírodě, bez níž by existence 
lidstva nebyla možná. Odsuzoval 
rozbujelý konzumerismus a žehral 
na drancování zdrojů planety, 
které nejsou nevyčerpatelné. 
Varoval, že lidstvo riskuje zničení 
ekosystému celé planety, jestliže 
nezačne naslouchat hlasu Země. 
Kritizoval ekonomickou a politic-
kou neochotu bojovat za zlepšení 
neustále se zhoršujícího životního 
prostředí, a dokonce odsoudil 

i selhání představitelů vedoucích 
světových ekonomik v předložení 
nové dohody o změnách klimatu 
na konferenci Spojených národů 
v Kodani v prosinci 2009. Planetu 
ohrožoval podle papeže stejný 
sebestředný a materialistický 
způsob myšlení, který způsobil 
současnou finanční krizi. Bene-
dikt XVI. upozorňoval na africké 
země, ve kterých boj o vodu 
a ložiska minerálů rozpoutal 
války, i na nízko položené státy 
v Tichém a Indickém oceánu. Při-
rovnával současné vykořisťování 
planety kapitalistickými zeměmi 
k environmentálním škodám způ-
sobeným komunistickými režimy 
ve východní Evropě a v bývalém 
Sovětském svazu.

„Bez respektu k božím zákonům příro-
dy nebude na Zemi nikdy mír,“ varoval 
nesmlouvavě. 

vatikánské elektromobily
Cestu do Svatého města si 

kromě solárních panelů našly 
i elektromobily. Benedikt XVI. s tě-
mito vozy pózoval ve svém letním 
sídle v Castel Gandolfo. Papež si 
údajně vybral vůz značky Renault, 
který ho měl vozit v ulicích Vati-
kánu a také v okolí zmiňovaného 
sídla v malém italském městě, jež 
se nachází asi 30 km jihovýchodně 
od Říma. Druhý vůz, který by měl 
být modré barvy, chtěl, aby dostala 
do užívání vatikánská policie. Pod-
le Federica Lombardiho, mluvčího 
Vatikánu, je však vyloučeno, že 

by elektromobil nahradil slavný 
„papamobil“, který slouží pro pře-
pravu a ochranu papeže v průběhu 
jeho cest do zahraničí. Vatikán pro 
tento účel nyní používá speciálně 
upravený, zcela „nezelený“ Merce-
des-Benz ML 430.

není první, kdo to říkal
Z duchovního pohledu je 

otázka ochrany životního prostředí 
otázkou velice hlubokou. Podle 
Benedikta XVI. totiž vyjadřuje úctu 
k samotnému zázraku stvoření. 
Péče o stvoření představuje podle 
odstoupivšího papeže vztah mezi 

Stvořitelem a tím, co Stvořitel 
stvořil. Z tohoto náhledu pak přímo 
vyplývá i celý postoj Vatikánu 
ke žhavým tématům současné 
ekologie: Pečujte o zemi, ale nepo-
važujte člověka za vetřelce. Lidé 
na Zemi žijí a potřebují o ni pečovat 
z úcty k sobě samým i k budoucím 

generacím.
To se za dobu, 

která uplynula 
mezi sepsáním 
knihy Genesis 
a tvorbou Kjót-
ského protokolu, 
nijak nezměnilo. 
Dokonce i před-
chozí papežové vě-

novali environmentálním otázkám 
stejnou pozornost. 

Papež Pavel VI. ve své encykli-
ce Populorum progressio označil 
v roce 1967 velkou konzumaci 
za nespravedlnost a prohlásil, že 
„nikdo by neměl užívat nadbytku prostřed-
ků výhradně pro svou vlastní potřebu, když 
jiní postrádají základní životní nezbytnos-
ti… Země náleží všem, nejen bohatým.“ 

Jan Pavel II. dodal postoji 
církve k těmto otázkám duchovní 
rozměr v Centesimus annus, kde 
kritizoval „životní styl, který bývá 
považován za lepší, je-li zaměřen více 
na mít než být.“ 
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Rezignující papež naléhal 
na lidstvo, aby „si vytvořilo takový 
způsob života, v němž hledání pravdy, 
krásy, dobra a duchovní propojení 
s ostatními lidmi v zájmu všeobecné-
ho růstu jsou faktory, které můžeme 
zodpovědně použít k uspokojení našich 
legitimních potřeb, materiálních 
i jiných, a zároveň přitom respektovat 
přirozenou rovnováhu stvoření.“

Lidská ekologie
V souvislosti se vztahem 

člověka k životnímu prostředí 
mluvil Benedikt XVI. o lidské 
ekologii. Připomínal nespo-
četné tragédie, které přírodu, 
technologie a lidstvo v průběhu 
dějin potkávají. Proto je podle 
Benedikta XVI. lidská ekologie 
nutností. Vyzýval ke změně 
mentality. A to proto, abychom 
se snažili dosáhnout takového 
životního stylu, který respektuje 
dohodu mezi lidstvem a pří-
rodou, bez níž lidská rodina 
nemůže existovat. Říkal, že 
každá vláda se musí zasazovat 
o ochranu přírody a napomáhat 
jí v její nezbytné roli, kterou 
hraje v přežití lidstva. 

Pro tyto výroky ho zařadil 
Foreign Policy, prestižní americ-
ký geopolitický magazín, mezi 

sto hlavních globálních myslitelů 
pro rok 2009. Jako důvod uvedl 
skutečnost, že papež výrazně 
a nečekaně postavil církev do po-
zice obhájce životního prostředí 
a varoval před nebezpečími 
klimatických změn.

Je to všechno o člověku
Benedikt navazoval na pro-

hlášení svých předchůdců. 
Taktéž neoddělitelně spojoval 
péči o stvoření s péčí o lidské 
bytosti. Důkazem toho jsou té-
mata, která jako papež vybral 
pro Světové dny míru: pravda 
(V pravdě mír, 2006), důstoj-
nost lidských bytostí (Lidská 
bytost, srdce míru, 2007), 
jednota lidské rodiny (Lidská 
rodina, společnost míru, 2008), 
chudoba (Bojujte s chudo-
bou, budujte mír, 2009) a také 
ochrana stvoření (Chcete-li 
pěstovat mír, ochraňujte stvo-
ření, 2010). 

„Cesta vede od každé jednotlivé 
lidské bytosti ke komunitě lidských by-
tostí a k pozornosti a péči, kterou lidská 
bytost musí mít ke svobodě druhých 
lidských bytostí,“ konstatoval pak 
ve své zprávě ke Světovému dni 
míru v roce 2011 (Náboženská 
svoboda, cesta k míru). 

Benedikt XVI. říkal, že 
existuje určitá reciprocita: Tím, 
že pečujeme o stvoření, uvědo-
mujeme si, že Bůh skrze stvoření 
pečuje o nás. 

„Správné porozumění vztahu mezi 
člověkem a životním prostředí nemůže 
nikdy vyústit v absolutní vyzdvihování 
přírody nebo považování ji za dů-
ležitější než lidské bytosti,“ tvrdil 
„zelený“ papež.

ve jménu světového míru
Vzkaz Benedikta XVI. lid-

stvu je ve slovech i činech jedno-
značný: Ochraňovat životní 
prostředí za účelem budování 
světa žijícího v míru je povin-
ností nás všech. 

„Je to naléhavá výzva, které se 
musíme plně oddat. Je to také příhodná 
příležitost předat generacím, které při-
jdou po nás, možnost lepší budoucnosti. 
Světovým vůdcům by měla být jasná 
jedna věc: Ochrana stvoření a budování 
míru jsou hluboce propojeny.“ 

Z nejvyššího stolce odstou-
pivší papež vyzval všechny věří-
cí, aby se vroucně modlili, aby 
si lidstvo tuto naléhavou výzvu 
vzalo opravdu za svou. 

„Chcete-li kultivovat mír, ochraňujte 
stvoření!“ uzavřel svou pouť ve Va-
tikánu Benedikt XVI.

Papež odsuzoval rozbujelý konzumerismus 
a žehral na drancování zdrojů planety, které 
nejsou nevyčerpatelné. Varoval, že lidstvo riskuje 
zničení ekosystému celé planety, jestliže nezačne 
naslouchat hlasu Země.

Z duchovního pohledu je 
otázka ochrany životního 
prostředí otázkou velice 
hlubokou. Podle Benedikta 
XVI. totiž vyjadřuje úctu 
k samotnému zázraku 
stvoření. Péče o stvoření 
představuje podle odstou-
pivšího papeže vztah mezi 
stvořitelem a tím, co  
stvořitel stvořil.

ECHO

sluneční a větrná energie
Celosvětové kapacity pro 
produkci sluneční a větrné 
energie se v loňském roce zvýšily. 
Vyplývá to z údajů energetických 
sdružení. Evropská fotovoltaická 
průmyslová asociace uvedla, 
že celosvětová kapacita pro 
produkci sluneční energie loni 
stoupla o zhruba 30 gigawattů 
na 101 gigawattů. Výkon nově 
instalovaných evropských kapacit 
se loni nicméně snížil na 17 giga-
wattů z 23 gigawattů, uváděných 
za rok 2011. Světová rada pro 
větrnou energii oznámila, že 
nově instalované kapacity pro 
produkci větrné energie loni či-
nily 44,7 gigawattu. Kapacity tak 
stouply o deset procent ze 40,6 
gi-gawattu v roce 2011 díky růstu 
v Evropě a Spojených státech. 

Ze 74 na 68 decibelů
Poslanci Evropského parlamentu 
schválili návrh nařízení o no-
vých limitech hluku motorů aut. 
Limity by se měly do budoucna 
snížit, u běžných osobních aut 
z nynějších 74 na 68 decibelů. 
Až polovinu obyvatel měst  
v EU však obtěžuje zvuk nad  
55 decibelů, který je zdraví škod-
livý a z velké části pochází z mo-
torových vozidel. Od chvíle, kdy 
se Evropská komise v roce 2011 
rozhodla hluk motorů snížit, 
se počítalo s tím, že legislativní 
postup bude vyvolávat vášnivé 
reakce ekologů i evropských 
automobilek. Limity hluku z mo-
torových vozidel se naposledy 
upravovaly v roce 1996.

schválením žádosti  
projekt nekončí

Koncem února se v Ostravě 
uskutečnil informační semi-
nář zaměřený na administraci 
schválených projektů v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí, v prioritní ose 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší. Akci 
podpořily Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond životního 
prostředí ČR. Hlavním pořada-
telem byla Regionální rozvojová 
agentura Východní Moravy, Zlín. 
Na semináři vystoupili přední 
odborníci Státního fondu život-
ního prostředí ČR.
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E V R O P S K á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

VÝZVA

Prioritní osa 3 
Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 
3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tep-

la u nepodnikatelské sféry
3.2.1 realizace úspor energie 

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodo-
vých plášťů a  střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce 
otvorových výplní). 

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

Omezení v rámci výzvy
Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na projekty, u kterých se 
předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
Povinnou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. 
Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 
730540 - 2:2011, který bude zpracován pro stávající stav a pro 
stav po  realizaci navrženého opatření. Dále musí být doloženo 
stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenční bu-

dovy (po  jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540 – 
2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k energetickému 
štítku obálky budovy pro Referenční budovu. 
S ohledem na bonifikaci projektů v oblastech se zhoršenou kva-
litou ovzduší je nutné ve  zvláštní příloze k  žádosti doložit GPS 
souřadnice zdroje vytápění řešené budovy. 
Žadatel předloží čestné prohlášení, že je schopen projekt realizovat 
v roce 2013, včetně harmonogramu postupu realizace projektu a to 
od vyhlášení výběrového řízení po realizaci a financování projektu. 
Žadatel předloží položkový rozpočet. Struktura a členění rozpoč-
tu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členě-
ní na stavební objekty a provozní soubory. 

Žadatel není povinen předkládat: 
 Projektovou dokumentaci, 
 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska 

potřeb životního prostředí jako povinné přílohy žádosti,
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  sta-
vebním řádu (stavební zákon) – v  případě stavebních 
investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí 
právní moci, popřípadě stanovisko příslušného staveb-
ního úřadu, že je stavba v souladu  s územně-plánovací 
dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební 
povolení. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice 
MŽP č. 12/2012
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu 
před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP. 

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

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

XLIV. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 byly přijímány 

od 22. února 2013 do 7. března 2013.

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

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění 
směrnice MŽP č. 12/2012, pro předkládání žádostí a o posky-
tování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spo-
lufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 

a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 
Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

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


