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Mezinárodní projekt LakeAdmin je jedním z mnoha environmentálních mezinárodních 
projektů podporovaných z evropských fondů. Prostřednictvím Fakulty rybářství a ochrany 
vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se projektu LakeAdmin účastní i Jihočeský 
kraj. Nezanedbatelnou roli v projektu sehrává OPŽP. strana 18

Vláda schválila přesun 
financí z OPŽP
Vláda odsouhlasila přesun částky 
3,7 miliardy korun z Operační-
ho programu Životní prostředí 
do Operačního programu 
Doprava. Důvodem přesunu 
je zajištění efektivního čerpání 
peněz z fondů Evropské unie. 
OPŽP nebude tímto rozhodnu-
tím poškozen.  str. 2–3

O vetchých topolech
Topoly v areálu TJ Sokol Dobři-
chovice byly původně vysázeny 
na čtyřicet let. Nakonec některé 
stály let osmdesát, avšak to již 
několik z nich každý rok nekon-
trolovatelně padlo. TJ Sokol 
se rozhodla jednat. Zažádala 
o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. str. 8

Galerie úspěšných 
projektů
Před několika týdny byla uzavřena 
poslední výzva programového 
období v prioritní ose 1 Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Prioritní osa 1 se soustřeďuje 
na podporu pro vodohospodář-
skou infrastrukturu a snižování 
rizika povodní. Galerie ukazuje 
některé z projektů, jež byly z této 
prioritní osy podpořeny. str. 14

Co umí vodní vír

Rakouský inženýr a vynálezce 
Franz Zotlöterer se radikálně 
odklonil od principů, jimiž se 
řídí chod běžných vodních 
elektráren, a sestrojil nízkopře-
padovou vodní elektrárnu, 
která využívá kinetickou energii 
vodního proudu v uměle vytvo-
řeném vodním víru. A světe, div 
se, funguje to! str. 24

Poplatky za ukládání odpadů na skládku by neměly podle ministerstva ŽP přesáhnout tisíc korun.

„Prioritní osa jedna ukusuje z pomyslného 
koláče čerpání Operačního programu  
Životní prostředí přibližně 40 procent,“ 
říká Jaroslav Heikenwälder,  
vedoucí Odboru  
ochrany vod Státního 
fondu životního  
prostředí ČR.str. 5

 Tradice českého 
 rybníkářství 

Příští číslo časopisu Priorita  

o protipovodňových opatřeních.
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Vláda odsouhlasila přesun 
částky 3,7 miliardy korun 
z Operačního programu 
Životní prostředí 
do Operačního programu 
Doprava. Důvodem 
přesunu je zajištění 
efektivního čerpání peněz 
z fondů Evropské unie. 
Operační program Životní 
prostředí nebude tímto 
rozhodnutím poškozen. 

Prostředky vyvedené 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí do Operačního 
programu Doprava poslouží 
k financování výstavby pražské-
ho metra.

„Z pohledu Ministerstva životního 
prostředí se jedná o rozhodnutí, které 
respektujeme. Metro odlehčí pražské 
dopravě a tím se sníží prašnost a omezí 
se další negativní vlivy automobilo-
vé dopravy. Jedná se tedy o přesun 
mezi programy s pozitivními dopady 
na životní prostředí,“ uvedl první 
náměstek ministra životního 
prostředí Martin Frélich.

Ministerstvo životního pro-
středí tímto přesunem současně 
snižuje riziko nevyčerpání 
peněz z Operačního programu 

Životní prostředí, který byl dle 
Frélichova názoru nastaven 
od počátku neefektivně a byro-
kraticky. 

Akcelerační opatření
„V rámci plnění našich predikcí 

čerpání z OPŽP jen letos musíme 
vyčerpat 27 miliard korun, přičemž 
jsme identifikovali částku zhruba 
ve výši šesti miliard korun, u níž je 
riziko, že se nám ji vyčerpat nepodaří. 
A podobně jsme na tom také, co se 
týče let 2014 a 2015, kdy je ta částka 
určena k vyčerpání ještě vyšší,“ uvedl 
Frélich pro Prioritu. 

Na druhou stranu však vy-
loučil, že by se peníze z Ope-
račního programu Životní 
prostředí vyčerpat nepodařilo. 

„Společně se Státním fondem 
životního prostředí ČR jsme v po-
sledních měsících dosti pracovali, 
abychom ta rizika plynoucí z možného 
neúplného čerpání prostředků z OPŽP, 
tedy vracení peněz Evropské unii, 
maximálně eliminovali. Intenzivně 
pracujeme na tom, abychom se při 
celkovém čerpání dostali na nulu. 
Což dokážeme pouze tehdy, kdy i letos, 
a i v příštích letech zvládneme dodržet 
podmínky pravidel N+2 a N+3,“ 
dodal Frélich. 

Důraz Ministerstvo životního 
prostředí proto klade na takzvané 

akcelerační opatření, mezi něž 
patří zkrácení administrativního 
procesu, překlopení co největšího 
počtu projektů, které dnes mají 
pouze registrační list, do fáze 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a rovněž úzká komunikace s an-
timonopolním úřadem o jakékoli 
možnosti v rámci zákona, která 
by zrychlila řízení u těch projek-
tů, které úřad prošetřuje. 

„Jednoduše všemi možnými způsoby 
zrychlujeme proces celkové adminis-

Vláda schválila přesun financí z OP Životní prostředí

trace. Zároveň tlačíme na žadatele, 
kteří v mnohých případech zpohodlněli, 
protože je v minulosti nikdo nenutil, aby 
se o své projekty skutečně pečlivě starali, 
aby své projekty realizovali v co možná 
nejkratším čase. Státní fond životního 
prostředí ČR přestává být full service 
agenturou v tom smyslu, že projekt ža-
dateli pomalu připraví, zadministruje, 
zrealizuje a nakonec proplatí. Žadatelé 
musejí nyní pracovat samostatněji, 
protože nyní není čas na to, zdržovat se,“ 
uvedl Frélich. 

Důvody zrychleného 
čerpání

Podle Frélicha za současným 
tlakem na vyčerpání co nejví-
ce prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí stojí 
ze strany Ministerstva životního 
prostředí objektivní i subjektivní 
důvody. 

„Faktem je, že loni se vyčerpalo pouze 
12,5 miliardy korun. Na druhou stranu 
je ale třeba také vnímat to, jak složitě 
je OPŽP nastaven od jeho samotného 
počátku. Jak šťastně, nebo nešťastně byl 
nastaven jeho finanční plán. Ale také, 
zda byl dodržován… A faktem je, že 
v rámci OPŽP se také držely i obrovské 
prostředky pro velké projekty, například 
i pro pražskou čistírnu odpadních vod, 
přičemž právě kvůli tomu nebyly vyhla-
šovány výzvy například v první prioritní 
ose. A i to má samozřejmě své dopady,“ 
uvedl Frélich.

Jiným důvodem je podle 
něho i skutečnost, že v minulos-
ti mnozí lidé, včetně žadatelů 
a administrátorů, nebyli účinně 
motivováni, aby podávali lepší 
výkony nutné pro rychlejší čerpá-
ní peněz. 

„Jinou věcí je nastavení již zmíněného 
finančního plánu, jehož tempo neodpoví-
dalo výši objemu všech prostředků v Ope-
račním programu Životní prostředí,“ 
dodává Frélich a je přesvědčen, 

že hlavní problémy však způsobil 
komplexní přístup k Operačnímu 
programu Životní prostředí, který 
patří k těm nejsložitějším v České 
republice. 

„Systém jeho administrace byl 
nastaven až příliš komplikovaně, což se 
odráží například i v neúměrně dlouhém 
trvání od momentu, kdy žadatel podá 
žádost o podporu, do chvíle, kdy obdrží 
rozhodnutí o jejím poskytnutí. OPŽP je 
například jediným programem, který toto 
rozhodnutí vydává až poté, kdy žadatel 
zrealizuje všechna výběrová řízení. To se 
samozřejmě může jevit jako velmi prospěš-
né, ale v praxi nás to všechny neuvěřitelně 
zdržuje,“ dodal Frélich. 

Práce na nové legislativě 
v oblasti odpadového 
hospodářství pokračují. 
Poplatky za ukládání 
odpadů na skládku by 
podle představ Ministerstva 
životního prostředí neměly 
přesáhnout tisíc korun. 
skládkování by se pak 
mělo zakázat do deseti let 
od účinnosti zákona.

Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa ustavil pracovní 
skupinu k odpadové legislativě. 
Její členové mají za cíl přijít 
do konce června s odpověď-
mi na pět základních otázek. 
Jednou z nich je výše poplatků 
za ukládání odpadů na skládku.

„Pracovní skupině jsem dal pět 
otázek. Dvě z nich jsou, zda je Česká 
republika technicky připravena na zákaz 
skládkování do deseti let a jaká by podle 
ní měla být maximální výše poplatku 

za ukládání odpadu na skládku. Moje 
představa je maximálně 1 000 korun 
v relevantním čase,“ uvedl minis-
tr životního prostředí Tomáš 
Chalupa.

Věcný záměr zákona
Ministerstvo životního 

prostředí připravuje věcný 
záměr zákona o odpadech, 

který by měl být hotov do konce 
letošního roku. Součástí zákona 
by měl být zákaz skládkování 
po deseti letech od účinnosti 
normy. Preferovaným způsobem 
nakládání s odpady bude jeho 
opětovné použití, recyklace 
a energetické využití.

Přípravné práce na věcném 
záměru nebyly nikdy přerušeny, 
příprava věcného záměru zákona 
figuruje v plánu legislativních 
a nelegislativních prací vlády.

Rozdělení poplatků
K dalším okruhům, které 

ministr Chalupa zadal pracovní 
skupině, patří rozdělení vybra-
ného poplatku za skládkování 
odpadu mezi MŽP (SFŽP ČR), 
kraje či obce, způsob rozdělení 
poplatku a poměr rozdělení 
financí a případné legislativní 
úpravy v podobě ukotvení in-
tegrovaných systémů nakládání 
s odpadem (ISNO) v zákoně 
o odpadech.

O nové legislativě odpadového hospodářství

Malé plynové elektrárny
Stále častěji se i v ČR prosazují 
malé plynové, takzvané koge-
nerační jednotky, které vyrábějí 
zároveň elektřinu i teplo. Letos je 
zavádějí pro vytápění třeba v Ústí 
nad Orlicí nebo ve Vysokém Mýtě. 
Slibují si od toho nižší náklady 
na energii. Základní výhodou 
kogenerace je energetická účin-
nost kolem 90 procent. Na rozdíl 
od klasických elektráren totiž ko-
generace využije téměř veškerou 
energii obsaženou v palivu. Část 
z energie je použita na vytápění, 
část na výrobu elektřiny. „Jsou 
případy, kdy už se vyplatí u záso-
bování teplem uvažovat o tom, 
jestli nepřejít na více menších 
plynových zdrojů,“ uvedl Pavel 
Šolc, náměstek ministra průmyslu 
a obchodu. 

strom roku 2013
Celostátní anketa Strom roku 
2013 zná dvanáct finalistů, kteří 
se budou v následujících měsících 

snažit získat přízeň veřejnosti, 
a tím i finanční prostředky na péči 
o sebe i zeleň v okolí. Hlasování 
mezi finalisty bude zpoplatně-
no a jeho výtěžek se vrátí zpět 
k těmto stromům. Navrhovatelé 
stromu roku budou moci výtěžek 
využít k odbornému ošetření 
vítěze ankety, k novým výsadbám 
a vytvoření informačních mate-
riálů o stromu. Více informací 
o hlasování je na stránkách www.
stromroku.cz. Oblíbenou anketu 
Strom roku 2013 spolufinancuje 
Státní fond životního prostředí ČR  
ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí. 

EK podpořila včely
Evropská komise potvrdila dočas-
né omezení užívání tří druhů 
pesticidů, které podle ní škodí již 
tak ubývajícím včelám v Evropě. 
Podle oznámení unie vstoupí 
dvouleté omezení tří pestici-
dů ze skupiny neonikotinoidů 
v platnost 1. prosince. Komise 
uvedla, že podle zjištění pesticidy 
(klothianidin, imidakloprid a thi-
amethoxam) ohrožují evropskou 
populaci včel. Tyto pesticidy se 
používají ve stovce zemí světa 
včetně ČR. Omezení se týká pou-
žívání pesticidů k ošetření plodin, 
které lákají včely, a nebude se 
vztahovat na ozimy a plodiny, 
které včely nepřitahují. 

Vážení čtenáři, 
velmi významnou je zpráva 
o přesunu prostředků z Ope-
račního programu Životní 
prostředí do Operačního 

programu Do-
prava. Jakkoli 
se to mnohým 
nemusí líbit, 
užitek z to-
hoto kroku 
budeme mít 
všichni. Za-
tímco u oněch 
3,7 miliardy 
korun v Ope-

račním programu Životní 
prostředí nepanovala jistota, 
že se je podaří vyčerpat, 
v případě Operačního pro-
gramu Doprava je naopak 
zřejmé, že je stavební firmy 
při budování metra využijí. 
Dodejme ještě, že přesunutá 
částka odpovídá částce, s níž 
se dlouhou dobu počítalo 
na výstavbu pražské čistírny 
odpadních vod. Její výstavba 
se však prozatím nekoná, 
protože pražští politici nebyli 
schopni se dohodnout na ta-
kové podobě projektu, která 
by Praze umožnila peníze 
z Operačního programu 
Životní prostředí použít. 
Nejen o penězích je však 
aktuální vydání časopisu 
Priorita. Upozornit si vás do-
volím na rozhovor s hydrobi-
ologem Zdeňkem Adámkem. 
Hovoří o tom, jak jsme 
na tom s kvalitou a čistotou 
tuzemských vod a jaké jsme 
je měli v minulosti. A protože 
je to odborník, jemuž zdlou-
havá jednání v zasedacích 
místnostech nejsou vlastní, 
mluví jasně a srozumitelně. 
Mimo jiné říká, že pro kvalitu 
a čistotu tuzemských vod 
se toho v posledních letech 
udělalo skutečně mnoho, 
avšak na otázku, jestli onoho 
„mnoho“ bylo a je skutečně 
dost, si odpovědět netroufá. 
Zároveň však poukazuje 
na velmi závažný trend, který 
je pro kvalitu našich vod 
aktuálně určující: „Co se týče 
čistoty vod, z původního 
organického znečištění, které 
bylo v minulosti příčinou ne-
vábně vyhlížejících vodních 
toků plných bakterií a orga-
nických zbytků splaškového 
původu, jsme se posunuli 
do znečištění vodních ploch 
především živinami, zejména 
fosforem.“

V rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí by mělo 
být letos žadatelům propla-
ceno 27 miliard korun. Ať 
už se to týká těch projektů, 
které jsou již vyhodnoceny, 
nebo takzvaných rychloob-
rátkových projektů, na které 
již byly nebo letos teprve bu-
dou vypsány výzvy. Zároveň 
je však třeba letos nashro-
máždit projekty v kontinuál-
ních výzvách za zhruba  
31 miliard korun. 

Kvalita vody se zlepšila
Kvalita vody v evropských 
koupalištích je rok od roku 
lepší. Vyplývá to z nejnovější 
zprávy Evropské agentury 
pro životní prostředí (EEa). 
Zpráva byla zveřejněna 
koncem května. Oproti 
loňskému roku totiž 
vzrostl počet míst, která 
splňují alespoň minimální 
požadavky na kvalitu vody 
ke koupání, o téměř dvě 
procenta. V Evropě se 
slušná kvalita týká celých 94 
procent koupališť. 

Nejlepší podmínky ke koupání 
podle EEA panují v Lucembur-
sku a na Kypru, kde kvalitní 
vodu najdeme v každém kou-
pališti. Výborné, nadprůměrné 
podmínky jsou i v dalších osmi 
zemích, například na Maltě, 
v Chorvatsku, Řecku, Německu 
či ve Finsku.

V Česku se sledovalo 160 míst 
ke koupání. Výborná kvalita 
byla podle zprávy u 75 procent 
z nich, to je oproti předchozímu 
roku zlepšení o 11,6 procenta. 
Dvě lokality v České republice 
musely být loni kvůli nedosta-
tečné kvalitě vody uzavřeny, 
předloni se muselo takto uzavřít 
13 míst.

Od roku 1990
„Skutečnost, že se kvalita vody 

ke koupání v Evropě neustále zlepšuje, 
je povzbudivá. Stále nám ale ještě zbý-
vá mnoho práce, chceme-li zaručit, aby 
naše vody byly pitné a vhodné ke kou-
pání a vodní ekosystémy byly zdravé,“ 
uvedl Janez Potočnik, euroko-
misař pro životní prostředí. 

Sledování kvality vody ke kou-
pání probíhá v EU od roku 1990 
na základě aktualizované směrni-
ce o jakosti vod ke koupání, kte-
rou musejí členské státy do svého 
vnitrostátního práva implemento-
vat do konce roku 2014. 

Kvalita vody se měří ve 27 
členských zemí EU a také v Chor-
vatsku a ve Švýcarsku. Více než 
dvě třetiny míst na koupání při-
padají na pobřežní pláže a zbytek 
tvoří řeky a jezera. 

Problémy zůstávají
I přesto, že kvalita evrop-

ských vod ke koupání trvale 
stoupá, stále se v Evropě nachá-
zejí přibližně dvě procenta míst, 
která limity nesplňují. Největší 
podíl takovýchto koupališť 
se podle zprávy EEA nachází 
v Belgii (12 %), Nizozemsku  
(7 %) a ve Spojeném království 
(6 %), kde byly dokonce někte-
ré pláže během loňské sezony 
uzavřeny. 

Na začátku devadesátých 
let minulého století se kvalitní 
voda určená ke koupání vysky-
tovala pouze v 60 procentech 
koupališť a minimální požadav-
ky splňovalo 70 procent míst 
ke koupání.
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Jak jste spokojeni s kvalitou žádostí v po-
slední výzvě v PO 1? A vůbec v programo-
vém období? 

Osobně mě velmi potěšil zájem, který 
o XXXIX. výzvu OPŽP byl ze strany žada-
telů. Příjem žádostí trval od 9. 7. 2012  
do 9. 8. 2012 a původní alokace činila  
3 miliardy korun podpory z Fondu sou-
držnosti. Písemných žádostí jsme obdrželi 
bezmála 440. Celkové náklady u nich činily 
25 miliard korun, z toho podpora z Fondu 
soudružnosti byla 16 miliard korun. To jsou 
obrovská čísla, která hovoří za vše. 

Dobře, ale co ta kvalita žádostí? 
Je nutné se zmínit o tom, že velké 

procento žádostí bylo ušito horkou jehlou. 
Na druhou stranu můžeme říci – a pro vý-
voj čerpání z Operačního programu Životní 
prostředí je to velmi důležité –, že za velmi 
čilé spolupráce žadatelů a projektových 
manažerů Odboru ochrany vod Státního 
fondu životního prostředí ČR bylo nakonec 
více než 330 projektů úspěšně vyhodnoce-
no. 

Můžete se vyjádřit v číslech? 
V číslech to znamená přibližně poža-

davek na 12,5 miliardy korun podpory 
z Fondu soudružnosti. Po analýze volných 
disponibilních prostředků v prioritní ose 
jedna a navýšení alokace jsme celkem 252 
projekty, kde finanční podpora z FS činí 
deset miliard korun, navrhli Řídicímu 
výboru Operačního programu Životní pro-
středí k odhlasování financování. Dalších 
79 projektů s finanční podporou z Fondu 
soudružnosti ve výši 2,5 miliardy korun 
jsme pak navrhli ke vložení do zásobníku 
projektů. To je jistě dobrá zpráva i pro 
zástupce obcí, které spadají do kategorie 
„pod dva tisíce ekvivalentních obyvatel“, 
ve které byl největší zájem o podporu. Tam 
je ke schválení k financování navrženo 197 
projektů s celkovou výší podpory z Fondu 
soudržnosti ve výši 7,5 miliardy korun. 

40 procent pro PO 1

Na co hlavně byla XXXIX. výzva zaměře-
na a proč? 

Výzva obsáhla vlastně celou oblast 
podpory 1.1, a protože to byla, vzhledem 
k roku 2013, poslední výzva v tomto progra-
movém období, chtěli jsme jejím prostřed-
nictvím oslovit maximální počet žadatelů, 
což se nám evidentně podařilo. Jediným 
omezením byla povinnost příjemce podpo-
ry v žádosti doložit, že splňuje podmínky 
pro způsobilost žadatele i provozování 

infrastruktury dotované z Operačního 
programu Životní prostředí, včetně infra-
struktury související, ve smyslu aktuální 
Metodiky pro žadatele rozvádějící pod-
mínky přílohy číslo sedm Programového 
dokumentu Operačního programu Životní 
prostředí.

Jakou roli hraje prioritní osa jedna v cel-
kovém čerpání Operačního programu 
Životní prostředí? Nakolik je tato výzva 
v rámci celého programu významná? 

Prioritní osa jedna ukusuje z pomyslného 
koláče čerpání Operačního programu Životní 
prostředí přibližně 40 procent. Význam této 
výzvy je v tom, že v tomto programovém 

Oslovili jsme maximální 
počet žadatelů
Před několika týdny byla uzavřena 
poslední výzva stávajícího 
programového období v prioritní 
ose jedna Operačního programu 
Životní prostředí. Prioritní osa 
1 se soustřeďuje na podporu 
vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní. nejen 
o výsledcích poslední výzvy hovoří 
Jaroslav Heikenwälder, vedoucí 
Odboru ochrany vod státního fondu 
životního prostředí České republiky.
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„
Přínosy jsou jednoznačné. 
Jsou to nezanedbatelné 
počty nově postavených nebo 
zrekonstruovaných čistíren 
odpadních vod, úpraven vod, 
jsou to kilometry kanálů, 
vodovodních přivaděčů.

Fórum pro 
ekoinovace 
v Praze

Koncem 
května se 
v Praze 
uskutečnilo 
14. evrop-
ské Fórum 
pro ekoino-
vace. Jeho 
hlavním 
tématem 
byla čistota 
ovzduší 

ve městech. Fórum uspo-
řádala Evropská komise 
ve spolupráci s Minister-
stvem životního prostředí. 

Mezinárodní konference 
se děje dvakrát do roka 
za účelem výměny poznat-
ků o ekoinovacích. Letos 
se fórum vůbec poprvé 
uskutečnilo v Praze. Zacíle-
no bylo zejména na pro-
blematiku čisté mobility 
a inovací v oblasti úspor 
energií s přímým dopadem 
na kvalitu ovzduší. 

Fóra se zúčastnili zejména 
představitelé soukromého 
sektoru, výzkumných insti-
tucí, neziskových organi-
zací, státní správy a sa-
mosprávy, které profesně 
zajímá uplatnění ekoinovací 
a podpora uchycení nových 
environmentálních tech-
nologií na trhu. Program 
kladl důraz na představení 
možností spolupráce státní 
správy a samosprávy se 
soukromým sektorem, 
avšak také i na sdílení dob-
ré i špatné praxe. 

Velkým přínosem se 
rovněž ukázala skutečnost, 
že písemný výstup z fóra 
slouží jako doporučení 
pro High level working 
group k ekoinovacím 
pod hlavičkou Evropské 
komise. Vstup byl bezplat-
ný, konference se konala 
v angličtině. 

Zástupci českých, ale i za-
hraničních subjektů přitom 
vyjádřili velkou spokoje-
nost s příkladnou organi-
zací akce i jeho vysokou 
odbornou úrovní.

Zástupce OECD jednal v Praze

ZPRÁVY MŽP

V půlce května se 
uskutečnilo setkání 
tuzemských náměstků 
klíčových rezortů s ředitelem 
direktorátu OECD pro 
životní prostředí. Jednání 
přitom bylo zaměřeno 
na využívání přírodních 
zdrojů pro podporu 
ekonomického růstu.

Pražské se-
tkání uspořáda-
lo Ministerstvo 
zahraničních 
věcí ve spolu-
práci s Minis-

terstvem životního prostředí. Se 
Simonem Uptonem, ředitelem 
Direktorátu životního prostředí 
Organizace pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj (OECD), 
tak mohli jednat vrchní ředitelé 
z ministerstev průmyslu a obcho-
du, školství, místního rozvoje, 
dopravy a práce a sociálních věcí 
i financí. Příležitost setkat se 
s expertem OECD si nenechali 
ujít ani zástupci Národní ekono-
mické rady, Českého statistického 
úřadu, Svazu průmyslu, Tech-
nologické agentury a nevládních 
organizací.

„Zkušenost ukazuje, že klíčem k úspě-
chu je jednotný přístup a efektivní spolu-

práce mezi ministerstvy. Z tohoto důvodu 
jsme se všichni sešli,“ uvedl ve svém 
úvodním projevu Vít Šumpela, 
vrchní ředitel sekce fondů EU, 
ekonomiky a politiky životního 
prostředí MŽP.

Vhodný model
Hlavním cílem jednání bylo 

nalezení vhodného modelu spo-
lupráce při řešení konkrétních, 
vzájemně propojených problémů 
v oblasti ekonomiky, životního 
prostředí a sociálních věcí i speci-
fikace klíčových oblastí pro užší 
spolupráci mezi Českou republi-
kou a OECD. Účastníci se shodli, 

že přínosný byl nejen odlišný 
pohled jednotlivých rezortů, 
ale také inspirace zkušenostmi 
OECD i úspěšnými příklady 
praxe jejích členských zemí.

Otázky náměstků položené 
řediteli Uptonovi se zaměřily 
především na obnovitelné zdroje 
energie, kvalitu ovzduší a její 
dopady na lidské zdraví, ener-
getickou účinnost, nakládání 
s odpady, indikátory, konkuren-
ceschopnost a zapojení sou-
kromých společností do řešení 
daných problémů.

Přínosy zdanění
Na příkladech zemí, jakými 

jsou Německo, Rakousko, Izrael, 
Norsko či Švédsko, ilustroval 
expert OECD přínosy zdanění 
znečištění, ocenění ekosysté-
mových služeb, odstranění 
škodlivých dotací a vytvoření 
transparentního a předvídatel-
ného rámce, který by motivoval 
podnikatele k inovacím a in-
vesticím do čistých technologií. 
S ohledem na specifické podmín-
ky České republiky zdůraznil 
Simon Upton úlohu dlouhodobé 
vize, jednotného přístupu napříč 
resorty, rozvoje lidského kapitálu 
a chytrých řešení, varoval nao-
pak před zbytečně nákladnými 
a neúčinnými přístupy.

Poslanci schválili 
pozměňovací návrh ministra 
tomáše Chalupy. návrh 
umožní Ministerstvu 
životního prostředí vydávat 
plakety pro nízkoemisní zóny 
elektronicky. Ministerstvo 
životního prostředí bude mít 
díky pozměňovacímu návrhu 
přístup do registru vozidel, 
který je podmínkou pro 
vydávání emisních plaket. 

„Pozměňovací návrh jsme připravili 
především s ohledem na zvýšení komfortu 
při vydávání emisních plaket, abychom 
vyšli vstříc řidičům a urychlili samotnou 
distribuci,“ uvedl ministr Tomáš 
Chalupa. 

Přístup do registru
Žádosti o vystavení emisních 

plaket, které umožní řidičům 
vjezd do nízkoemisní zóny, je 
možné podávat korespondenčně, 

respektive elektronicky. Přílohou 
žádosti musí být kopie technické-
ho průkazu. Pro případ nutnosti 
ověření pravosti údajů uvedených 
v kopii technického průkazu je 
však třeba, aby osoba vydávají-
cí emisní plaketu měla přístup 
do registru silničních vozidel 
nebo disponovala vlastní databá-
zí, v níž by bylo možné ověřovat 
pravdivost údajů. 

Ze zákona jsou distribucí 
emisních plaket pověřeny obecní 
úřady obcí s rozšířenou působ-
ností (ty mají přístup do regis-
tru) a Ministerstvo životního 
prostředí, které může na základě 
zákona o ochraně ovzduší pověřit 
distribucí emisních plaket také 
jinou osobu. 

Přístup pro MŽP
Pro ověření pravosti údajů 

uvedených v kopii technického 
průkazu je však třeba, aby mělo 
i Ministerstvo životního prostře-
dí, které je ze zákona také zmoc-
něno vydávat emisní plakety, 
přístup k informacím uvedeným 
v registru silničních vozidel. 
Z tohoto důvodu byl připraven 
pozměňovací návrh k vládnímu 
návrhu zákona o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Pozměňovací 
návrh ministerstvu přístup 
do registru pro účely vydávání 
emisních plaket umožní. 

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

Elektronické vydávání nízkoemisních plaket

PRIORITní OsA 1 OPŽP
Operační program Životní prostředí 
v letech 2007–2013 vyčlenil prostředky 
ve výši téměř dvou miliard eur na podporu 
projektů na zlepšení stavu povrchových 
a podzemních vod, na zlepšení jakosti 
a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, 
na snížení obsahu nebezpečných látek 
ve vodách a na snížení rizika povodní, 
například na výstavbu či rekonstrukce čis-
tíren vod, kanalizací, úpraven vod. V rámci 
prioritní osy jedna tak byly podporovány 
tyto oblasti: oblast podpory 1.1 – Snížení 
znečištění vod, oblast podpory 1.2 – Zlep-
šení jakosti pitné vody, oblast podpory 1.3 
– Omezování rizika povodní.
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období je poslední možností pro realizaci vo-
dohospodářských staveb v obcích či městech 
při minimální podpoře 85 procent finančních 
prostředků z Fondu soudružnosti. 

Kdybyste měl shrnout přínos prioritní 
osy jedna pro Českou republiku, co byste 
uvedl?

Přínosy jsou jednoznačné. Jsou to neza-
nedbatelné počty nově postavených nebo 
zrekonstruovaných čistíren odpadních vod, 
úpraven vod, jsou to kilometry kanálů, 
vodovodních přivaděčů. Pro představu: 
Za finanční podpory z OPŽP již bylo vysta-
veno a rekonstruováno přes tisíc kilometrů 
kanalizačních řadů, což mimochodem 
představuje mnohem větší délku, než bylo 
na začátku programového období předpo-
kládáno, a nově bylo připojeno na kanaliza-
ci více jak 400 000 obyvatel. 

Zlepšení kvality vody v ČR

To je velmi dobrý výsledek. Jakým způso-
bem se to promítá do kvality povrchových 
a podzemních vod? 

Vzhledem k vysokému počtu projektů, 
které jsou ještě realizovány, a vzhledem 
k vysokým závazným hodnotám indiká-
toru „Snížení vypouštěného znečištění 
v ukazateli CHSKCr“ předpokládáme, že 
specifický cíl oblasti podpory 1.1 bude s po-
stupným dokončováním projektů stále více 
plněn a že toto plnění bude mít stále vyšší 
vliv na zlepšení stavu povrchových a pod-
zemních vod v České republice. Postupné 
dokončování projektů zaměřených na do-
dávky pitné vody také povede ke zvýšení 
počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou 
odpovídající jakosti.

Jestliže v poslední výzvě v prioritní ose 1 
zájem několikrát převýšil původně urče-

nou alokaci, uvažuje se o vyhlášení ještě 
další výzvy? 

O výzvách v oblastech podpory 1.1 a 1.2 
již vzhledem ke končícímu programovému 
období 2007–2013 neuvažujeme. Jedním 
dechem však musím znovu dodat, že jsme 
udělali maximum pro to, abychom oslovili 
maximální počet potenciálních žadatelů. 

Máte vzhledem k nutnosti vyčerpat pro-
středky z Operačního programu Životní 
prostředí za to, že se dostane na všechny 
kvalitní projekty přijaté v poslední výzvě 
v rámci prioritní osy jedna? 

Mám za to, že všem kvalitním projektům 
byl vydán registrační list, a nyní je na ža-
datelích udělat vše pro to, aby projekty 
úspěšně zrealizovali. V souvislosti s tím, že 
byl vytvořen i zásobník projektů, jsme si 
nastavili systém analýzy a vyhodnocování 
čerpání finančních prostředků tak, abychom 
mohli pružně reagovat a případně ze zásob-
níku vyjmout k realizaci další projekty.

spolupráce se žadateli

Uvedl jste, že čile spolupracujete se ža-
dateli. Jakým způsobem spolupracujete 
s těmi, kteří předloží kvalitní projekt, ale 
třeba nemají v pořádku všechny náležitos-
ti? 

Úzce spolupracujeme se všemi žadateli. 
Jako příklad se nabízí uvést právě XXXIX. 
výzvu Operačního programu Životní pro-
středí, kde jsme vycházeli a stále vycházíme 
všem žadatelům maximálně vstříc. Nejenže 
jsme upozorňovali a byli nápomocni při 
nutných opravách předložených projektů, 
ale při dokládání všech potřebných doku-
mentů jsme pružně reagovali v termínech, 
které jdou nad rámec Operačního progra-
mu Životní prostředí. Dovolím si říci, že 
kdo skutečně chtěl, i přes počáteční úskalí 

svůj projekt dotáhl do stavu, za něhož byl 
doporučen pro další administraci, respekti-
ve spolufinancování z Fondu soudružnosti. 
Základem je opravdu skvělý tým projek-
tových manažerů na odboru ochrany vod. 
Rád bych jim touto cestou velmi poděkoval 
nejen za úspěšné vyhodnocení projektů 
XXXIX. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí, ale i za celkovou adminis-
traci všech vodohospodářských projektů, 
která je svým způsobem specifická.

Velkým tématem je včasné a úplné vyčer-
pání všech prostředků z OPŽP, což se týká 
i samotných žadatelů. Na co byste je rád 
upozornil, aby rozhodně nepodceňovali 
v rámci svých projektů?

Velmi rád bych chtěl zdůraznit všem 
žadatelům, že vzhledem k probíhajícímu 
roku 2013 již není času nazbyt a je na místě 
se vrhnout do plnění podmínek uděle-
ní dotace. Chtěl bych vyzvat k precizní 
přípravě všech výběrových řízení a jejich 
realizaci v souladu s platnou legislativou, 
čímž eliminujeme riziko zpětného uděle-
ní korekce, která může mít zásadní vliv 
na spolufinancování akcí z vlastních zdrojů 
žadatele. Rovněž chci upozornit na změny 
v projektech. Jestli změny stavu oproti žá-
dosti nastanou, je na místě jejich zdůvodně-
ní, a mají-li se změny stát součástí projektu, 
resp. být uznány z hlediska uznatelnosti 
nákladů, musí být v tomto případě jasná 
nepředvídatelnost a celá situace řádně za-
dokumentována. Neméně důležitou infor-
mací je skutečnost, že všechny realizované 
projekty musejí být profinancovány do kon-
ce roku 2015. S ohledem na výše uvedené 
bych chtěl všechny zúčastněné na realiza-
cích projektů požádat, aby všem detailům 
věnovali maximální pozornost a v případě 
nejasností nebo dotazů se neváhali obracet 
na zástupce fondu. 

Odbor ochrany vod

Co všechno má na starosti váš odbor 
ochrany vod? Kolik administrujete projek-
tů, které projekty jsou nejnáročnější? V ja-
kých výších se pohybuje podpora u těchto 
projektů? 

Nelze jednoznačně říci, že určitý projekt 
je méně náročný a druhý nikoli. A už vůbec 
nelze použít přímou úměru ve vztahu 
k finančním náležitostem projektu. Vodo-
hospodářské stavby jsou živým organismem 
a jednou velmi náročnou oblastí je napří-
klad řešení změnových listů. Také všechny 
námi administrované projekty generují 
zisky a z toho titulu vyplývá povinnost 
zpracování a předložení finanční analýzy. 
Nástroj natolik komplikovaný a zásadní, 
u kterého se zapotil nejeden žadatel či pro-
jektový manažer.

Kolik projektů v rámci prioritní osy jste 
již dotáhli ke schválení? Jaký byl jejich 
význam?

Zásadní význam pro Českou republiku, 
pro Operační program Životní prostředí, 
mají a měly všechny projekty v oblastech 
podpory 1.1 a 1.2. V současné době mluví-
me o více jak 700 schválených projektech, 
kde podpora z Fondu soudružnosti činí 
přibližně 46 miliard korun. A v počtu 
podaných žádostí se blížíme číslu 1 500. 
Tyto žádosti se k projektovým manažerům 
odboru ochrany vod dostávají po splnění 

všech obecných a formálních požadavků 
stanovených pro podání žádosti. 

Co se děje pak? 
V rámci kontroly specifické přijatelnosti 

projektu jsou primárně posuzovány všechny 
předložené podklady s ohledem na soulad 
s pravidly Operačního programu Životní 
prostředí a omezeními, která jsou u každé 
výzvy konkrétní. Akceptací projektu je 
potvrzeno, že předložený projektový záměr 
koresponduje se všemi pravidly, která byla 
stanovena pro tu kterou konkrétní výzvu, 
a další fáze kontroly se zaměřuje na technic-
ko-ekologické hodnocení projektů včetně 
horizontálních priorit. 

Jak to vypadá v praxi? 
Zjednodušeně řečeno zjišťujeme, zda 

efekty, které má projekt přinést a jsou 
uvedeny v žádosti, nekolidují s navrženým 
řešením, a je tím dán předpoklad naplnění 
cíle projektu. Je-li tomu tak, doporučíme 
projekty ke schválení k financování. Avšak 
to jsem se zmínil o první části administrace 
projektů. Druhá nastává po vydání regis-
tračního listu. Nastává roční období, které 
je určeno k dodání všech podkladů pro 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Ze zkušeností můžeme potvrdit, že z po-
hledu úspěšné administrace projektu je 
zcela kruciální. Mimo jiné je nutné uzavřít 
všechna výběrová řízení, doložit smlouvy 
o dílo a na jejich základě provést aktuali-

zaci finanční analýzy. Za úzké spolupráce 
nejen projektových manažerů, finančních 
manažerů, právníků na straně poskytovate-
le dotace a zpracovatelů žádosti či starostů 
na straně žadatelů směřujeme k zásadnímu 
milníku: k vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Avšak tímto krokem samozřejmě 
administrace projektu nekončí…

spolupráce se žadateli

V tuto chvíli se nastavují parametry bu-
doucího nástupce Operačního programu 
Životní prostředí. Jaké změny by se podle 
vás měly udát v případě prioritní osy jed-
na? Co by prospělo žadatelům, životnímu 
prostředí, České republice?

Velmi zásadní je dle mého názoru 
nastavení jasných pravidel na začátku 
programového období, které se v průběhu 
let nebudou měnit. Nyní úzce spolupracu-
jeme na úrovni pracovní skupiny 2014+, kde 
navrhujeme jednotlivá řešení pro zjed-
nodušení administrace a ta velmi pečlivě 
konzultujeme. Vycházíme ze zkušeností 
z probíhajícího programového období 
a pevně věříme, že nalezneme společnou řeč 
při finálním návrhu konkrétních opatření. 
Z okruhu otázek, kterým se věnujeme, se 
mohu zmínit o debatě k harmonogramu 
plánovaných výzev, ke stanovení závazných 
postupů pro žadatele, respektive k rozsahu 
a obsahu předkládané dokumentace včetně 
jejich kontrol a způsobu předkládání.
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I když se počátky dobřichovic-
kého sokolského spolku přímo 
nepojí s počátky Sokola coby 
českého tělocvičného spolku, 
tamější sokolstvo bylo a je dobře 
známo. Téměř všechny výlety 
pražských sokolů na Karlštejn 
totiž směřovaly přes obec ležící 
v údolí Berounky na západ 
od Prahy a několik význačných 
členů pražského Sokola tam 
trávilo léto. Tehdy však Dobři-
chovicím ještě chyběl rozhodný 
zakladatel vlastního spolku. Ten 
se objevil až v osobě učitele Jana 
Fona, který tam byl přeložen 
z Radotína. Jan Fon objasnil 
a vysvětlil Dobřichovickým sokol-
skou myšlenku a jaký prospěch 
mohou ze sokolské jednoty mít. 
Výsledkem bylo jednomyslné za-
ložení dobřichovického Sokola. 
Na ustavující valné hromadě roku 
1899 učitel Fon přečetl pozdrav-
ný přípis župního náčelníka A. B. 
Svojsíka, pozdějšího zakladatele 
Skauta. Svojsíkova maminka 
navíc pocházela z dobřichovické-
ho mlýna. 

„První kus nářadí, hrazdovou žerď, 
daroval starý sokol Kudrna, domovník 
na druhé straně, který nosil vous po vzoru 
Tyršově a měl svůj kroj dávno před 
založením naší jednoty a zúčastnil se 
v něm všech výletů pořádaných pražskými 
jednotami do našeho okolí,“ připomíná 
zápis v sokolské kronice. 

Z hospody do svého
Aktivity dobřichovického 

Sokola se nejprve odehrávaly 
v dnes již neexistujícím hostinci 

Na Staré poště. V létě na její 
zahrádce, v zimě v sále, kde 
jednota začala ve dvacátých 
letech provozovat také sokolské 
kino, které bylo tak úspěšné, že 
umožnilo úvahy o stavbě vlastní 
sokolovny posunout od snění 
ke skutečným úvahám. Základní 
kámen byl vyhledán poblíž Malé 
Svaté u Zdic, kde se před lety 
seznámili zakladatelé Sokola Tyrš 
a Fügner. Položen byl kámen 8. 
května 1932 a ve stejný den byla 
zahájena i stavba, která rychle po-
stupovala, a 17. září 1932 večer, 
v den 100. narozenin Miroslava 
Tyrše, byla budova poprvé osvět-
lena a začalo se v ní cvičit. Kromě 
cvičení se v sokolovně pořádaly 
také taneční zábavy, akademie, 
koncerty, hrálo se tam divadlo. 

Sokolská jednota během své 
historie zažila v nové budově 
období bouřlivá i klidná. Pře-
žila zastavení činnosti za dru-
hé světové války, poválečné 
znárodnění kina i sjednocení 
tělesné výchovy komunistickým 
režimem. Roku 1957 se zázemí 
jednoty rozrostlo. Byla vystavě-
na přístavba sokolovny a na po-
zemku přilehlém sokolovně byla 
dokončena výstavba krajského 
sportovního střediska. V témže 
roce byly v areálu postaveny 
tábornický srub, provozní 
budova u hřiště na kopanou 
a vodácká klubovna u Berounky 
a nad jezem na pravém břehu 
vznikla plavecká závodní dráha, 
kterou však velmi brzy odnesla 
letní velká voda. Atletická dráha 
a další vybavení pro atletiku 
byly naddimenzovány a dlou-
hodobě se nepodařilo udržovat 
je v dobrém stavu. Střelnice 
postupně zastarala a přes řadu 
doplňků a dostaveb nemůže být 
používána. Mimo sokolovnu se 
od počátku 70. let modernizoval 
tenisový areál na Brunšově, kde 
byla postavena nová klubovna 
a čtvrtý dvorec.

Areál v ohrožení
Počátkem 80. let politické 

orgány rozhodly o realizaci 
projektu výstavby sportovních 
hal v okresních a krajských měs-
tech po celé republice. V okrese 
Praha-západ byla výstavba haly 
přidělena na pozemek dobřicho-
vického Sokola. Stavba byla rea-
lizována v „Akci Z“, ale na přelo-
mu 80. a 90. let byla pro finanční 

topoly v areálu tJ sokol 
Dobřichovice byly původně 
vysázeny na čtyřicet let. 
nakonec stály let osmdesát, 
avšak poté začalo každý 
rok několik z nich nečekaně 
padat. tJ sokol se rozhodla 
jednat. Zažádala o dotaci 
z Operačního programu 
Životní prostředí. 

Operační program Životní prostředí Sokolům

problémy přerušena. Stavba byla 
dokončena až v roce 1993, kdy 
byl celý objekt převeden do vlast-
nictví dobřichovické tělovýchov-
né jednoty. Ta pořídila vybavení 
posilovny a sauny. Avšak nejen 
tak se polistopadové změny 
promítly do života jednoty. Tehdy 
vznikající konkurenční prostředí 
v oboru ubytovacích služeb a ne-
uspokojivý stav sokolské ubytov-
ny vedly k modernizaci budovy 
a jednota si musela začít zvykat 
na ekonomickou samostatnost. 
To vedlo ke změnám ve vedení 
spolku a jednota převzala svůj 

osud beze zbytku do vlastních 
rukou.

„V současné době se tam odehrává veš-
keré dobřichovické sportovní dění, v are-
álu se scházejí školy,“ říká Jaroslav 
Čermák, současný dobrovolný 
starosta dobřichovického Sokola. 
A dodává, že veškeré dění bylo 
ohroženo sto čtyřiceti přestárlými 
topoly, které představovaly ta-
kové nebezpečí, že se uvažovalo 
o uzavření celého areálu. 

„Už to bylo opravdu na hraně. Když 
trochu zafoukalo, padaly větve, nebo rov-
nou celé stromy,“ vzpomíná Jaroslav 
Čermák. A právě to bylo podle 
něho hlavním popudem k podání 
žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. 

Zkušenost je výhodou
„Při zpracování žádosti o dotaci 

se vždy vychází ze zpracované projek-
tové dokumentace, která by měla být 
zpracovaná dostatečně kvalitně, aby 
přesně a jednoznačně specifikovala záměr 
investora a současně byla v souladu se 
záměry dotačního programu,“ říká 
Václav Damašek, který žádost pro 
TJ Sokol Dobřichovice vypraco-
vával. 

Projektová dokumentace 
musí proto přesně specifikovat 
a popsat výchozí stav a na zá-
kladě toho navrhnout adekvátní 
pěstební opatření. V případě pro-
jektu Revitalizace veřejné zeleně 
v areálu TJ Sokol Dobřichovice 
to znamenalo zejména přesnou 
specifikací prací, počty kusů dře-
vin, u kterých je navržena jen pěs-
tební péče (prořezání stromů), 
počty kusů stromů navržených 
ke kácení a počty kusů a druhů 
nových dřevin navržených k nové 
výsadbě. Navržená pěstební opat-
ření je také vhodné zkonzultovat 
s odbornými pracovníky Agentu-
ry pro ochranu přírody a kraji-
ny a jejich připomínky je poté 
nutné do finální podoby projektu 
zapracovat. Projekt posuzují také 
odborní pracovníci Krajského 
úřadu Středočeského kraje, bez 

Počátkem 80. let politické orgány rozhodly 
o realizaci projektu výstavby sportovních 
hal v okresních a krajských městech po celé 
republice. V okrese Praha-západ byla výstavba 
haly přidělena na pozemek dobřichovického 
sokola. stavba byla realizována v „akci Z“, 
ale na přelomu 80. a 90. let byla pro finanční 
problémy přerušena.

O TOPOLECH
Topoly jsou dvoudomé opadavé stromy. Listy jsou střídavé, 
dlouze řapíkaté. Květy jsou v květenstvích, jehnědách. Květy jsou 
jednopohlavné, v paždí listenů. Topoly jsou rozšířeny po celém 
subtropickém, mírném a boreálním pásu severní polokoule. Je 
známo asi 40–110 druhů. V České republice jsou domácí jen tři 
druhy a jeden kříženec. Po celé České republice (kromě vyšších 
hor) je rozšířen topol osika (Populus tremula). Topol černý (Po-
pulus nigra) roste především v nivách nížinných řek. V posled-
ních desetiletích je však silně na ústupu. Byl vytlačen člověkem, 
a to hlavně vysazováním hybridních topolů, nejčastěji topolu 
kanadského (Populus x canadensis), s lepšími vlastnostmi dřeva. 
V úvalech Moravy je rozšířen topol bílý (Populus alba). Kříženec 
topolu bílého a topolu osiky se jmenuje topol šedý (Populus x 
canescens). Vznikl spontánně i vlivem člověka a můžeme jej vidět 
běžně i ve volné přírodě. V Čechách je topol bílý a šedý asi ne-
původní, ale v současnosti jej můžeme vidět i tam. V sadovnictví 
a lesnictví je pěstována řada kultivarů topolů, které jsou většinou 
hybridního původu.
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jejichž kladného stanoviska by 
žádost nebyla úspěšná. 

„Celkově je zpracování takového 
projektu náročné, a je proto dobré, když 
projektant i zpracovatel žádosti již mají 
zkušenosti se zpracováním podobných 
projektů, protože pak je vše mnohem 
snazší a jednodušší,“ míní Václav 
Damašek.

Příkladná spolupráce 
Zpracování žádosti o dotaci 

trvá obvykle několik týdnů, 
termín odevzdání žádosti je daný 
a musí se stihnout. 

„U každé žádosti nastanou vždy 
nějaké komplikace, ale ať jsou komplikace 
jakékoli, musejí se vyřešit, přičemž to 
je podmíněno úzkou spoluprací všech 
hlavních subjektů – odborné projektant-
ky, investora a zpracovatele žádosti. Bez 
spolupráce není možné podat úspěš-
nou žádost o dotaci. Na problémy při 
zpracování této žádosti o dotaci si však již 

nevzpomínám. Jestli se nějaký problém 
objevil, nebyl tak mimořádný, aby mi 
utkvěl v paměti,“ vzpomíná Václav 
Damašek na proces žádání o do-
taci z OPŽP pro dobřichovickou 
tělovýchovnou jednotu. 

A právě spolupráci s ostatními 
subjekty, které se na projektu 
ve všech jeho fázích podílely, si 

pochvalují on i starosta jednoty. 
„Spolupráce všech zúčastněných sub-

jektů byla u tohoto projektu velmi dobrá. 
Bez toho totiž takový projekt prakticky 
nelze kvalitně zpracovat,“ hodnotí 
Václav Damašek. 

Jak říká, na žádosti se může 
začít pracovat až poté, co je 
vyhlášen oficiální text výzvy, při-
čemž na podání žádosti se všemi 
náležitostmi je pak obvykle lhůta 
60 dnů. To je málo na to, aby se to 
bez dobré vzájemné spolupráce 
stihlo. Všechny zúčastněné subjek-

ty proto musejí na projektu začít 
pracovat velmi intenzivně, musejí 
spolu úzce spolupracovat a ja-
kékoli problémy se musejí hned 
operativně a neprodleně řešit. 

„Velmi vstřícný byl v tom ohledu 
i přístup Stavebního úřadu v Dobřicho-
vicích, který nám vyšel vstříc při vydání 
svého stanoviska k projektu v co nejkratší 
lhůtě, aby z tohoto důvodu nedošlo k ja-
kémukoli zdržení,“ vzpomíná Václav 
Damašek. 

„Ale spolupráce je nutná nejen při 
zpracování a podání žádosti o dotaci, ale 
je nutná i při vlastní realizaci projektu, 
neboť tím, že T J Sokol Dobřichovice 
na realizaci projektu obdržela dotaci 
z evropského dotačního fondu, bylo 
nutné akceptovat specifická pravidla 
tohoto operačního programu, a to je 
vždy spojeno s náročnou administrací,“ 
dodává. „Obrovsky nám pomohla 
i manažerka projektu ze SFŽP ČR, díky 
ní se třeba urychlilo proplácení faktur, 
a my jsme proto mohli včas zaplatit rea-
lizační firmu,“ přidává se Jaroslav 
Čermák. 

Slovy chvály ovšem nijak ne-
plýtvá, když přijde řeč na admi-
nistraci projektu. 

„Zrealizovaný projekt jsme předá-
vali v březnu 2013, ale dodneška ještě 
vyřizujeme všelijaké papíry. Do jisté míry 
to chápu, ale dělat jednu věc pětkrát mi 
připadá zbytečné,“ kroutí hlavou. 

strom za strom 
V rámci realizace projektu bylo 

v areálu TJ Sokol Dobřichovice 
pokáceno kolem sto čtyřiceti 
topolů. Topoly jsou zrádné, hnijí 

zevnitř a navenek se nic nepozná, 
dokud se strom nezřítí. „Některým 
zbývaly už jen dva centimetry dřeva 
po obvodu kmene a vnitřek byl celý shni-
lý,“ říká Václav Čermák. 

Zhruba stejný počet nových 
stromů – dubů, javorů a bříz – byl 
v areálu vysazen. Ošetřeno bylo 
také i 8 500 čtverečních metrů 
travnatých ploch a nezapomnělo 
se na val ve tvaru podkovy, kde by 
od příštího roku měl začít fungo-

ZALOŽEní sOkOLA 

Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Ra-
kousko-Uhersku. Uvolnění společenské atmosféry následovalo 
po odvolání národem nenáviděného ministra Bacha. Byly zakládány 
různé kulturní vlastenecké spolky jako Umělecká beseda, Hlahol či 
Svatobor, ale nová doba si žádala kromě oživení národní kultury 
i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se tehdy velmi dařilo 
různým tělocvičným ústavům. Mezi ně patřil také český Malypetrův 
ústav, který později sehrál důležitou roli při založení Sokola. Jedním 
ze cvičenců a později cvičitelů byl Miroslav Tyrš. Právě v této době 
oslovil Tyrš české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro založe-
ní českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili 
znění stanov nově vzniklé Jednoty pražské a předložili je na c. k. 
místodržitelství v prosinci 1861. 

Stanovy byly schváleny, a tak byla do Malypetrova ústavu v Panské 
ulici svolána na 16. února 1862, což je datum založení Sokola, usta-
vující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvo-
len Jindřich Fügner, místostarostou (a později náčelníkem) Miroslav 
Tyrš, členy výboru se stali Rudolf Thurn-Taxis, Rudolf Skuherský, 
Emmanuel Tonner, Karel Steffek, František Písařovic, MUDr. Eduard 
Grégr, JUDr. Julius Grégr, Jan Kryšpín, Ferdinand Fingerhut (Náprs-
tek) a JUDr. Tomáš Černý. Dalšími osobnostmi, které sympatizovaly 
s novým spolkem, byli J. E. Purkyně, Jan Neruda, Josef Mánes, J. 
Barák a další. Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, 
Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování „brat-
ře“, Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů, později je 
upravil Ženíšek. Název Sokol se poprvé uvádí ve stanovách z listo-
padu 1864, dříve nebyl uveden, aby neprovokoval úřady, neboť byl 
převzat z názvu černohorských revolucionářů.

vat přírodní amfiteátr pro pořádání 
koncertů, divadel a dalších kul-
turních akcí. Na odvrácené straně 
valu byl vytvořen dlouhý svah, 
na který v zimě chodí bobovat celé 
Dobřichovice. 

„Připadá mi to perfektní. My bychom 
tolik peněz nikdy nedali dohromady. 
Na spoluúčast jsme si sice museli vzít půjčky, 
ale hlavně že areál je hotový, vypadá dobře 
a veškeré dobřichovické dění se tam může 
odehrávat i nadále,“ hodnotí Jaroslav 

Čermák hotový projekt zrealizo-
vaný z dotace z OPŽP. „Když se tam 
začalo kácet, byly odezvy všelijaké. Dneska 
už jsou jen kladné,“ usmívá se. 

když se péče zanedbá
I Václav Damašek považuje 

přínos realizace projektu za veliký. 
Veřejná zeleň podle Damaška patří 
obecně mezi oblasti, u nichž běžný 
člověk příliš nevnímá, v jakém je 
stavu. Přitom staré, přestárlé stro-
my mohou být zdrojem velkého 
nebezpečí, když se při nějakém ne-
nadálém poryvu větru ulomí silná 
větev, která pak spadne na místo, 
kde chodí lidé nebo se pohybují 

sportovci. Přestárlé stromy neplní 
dobře svou funkci okysličování 
nejbližší okolí, o jejich narušené 
okrasné funkci nemluvě. 

„Pravidelná arboristická péče je proto 
pro ně stejně nutná jako u lidí, kteří o své 
tělo také musejí nějakým způsobem pečo-
vat. Běžný člověk si toto příliš neuvědo-
muje a jednotlivé stromy při chůzi kolem 
nich nevnímá, a tak si může myslet, že 
péče o stromy a jejich průběžné omlazová-
ní je zbytečné vyhazování peněz. Ale když 

se tato péče zanedbá, je to najednou vidět, 
stromy jsou nemocné, uhnívají, větve se 
lámou. A když se situace stane po delší 
době neúnosnou a musí dojít najednou 
k pokácení starých stromů a k výsadbě 
nových, dojde nuceně k tak velké proměně 
krajiny, že to celé najednou vnímá člověk 
velmi negativně a trvá mu dlouho, než si 
na nový stav zase zvykne,“ vysvětluje 
Václav Damašek. 

Z těchto a z mnoha dalších 
důvodů je proto vhodné a nutné 
provádět arboristickou péči veřej-
né okrasné zeleně průběžně. 

„Stav veřejné zeleně v T J Sokol 
Dobřichovice před realizací projektu byl 
velmi špatný. Stromy v celém areálu byly 
většinou přestárlé, stromy byly nemocné, 
pěstební péče se tam neprováděla desítky 
let. Je proto nutné ocenit to, že si nové 
vedení T J Sokol Dobřichovice tento 
problém uvědomilo a že projekt celkové 
revitalizace veřejné zeleně v celém areálu 
T J Sokol zařadilo mezi své investiční 
priority. Vysoce je nutné hodnotit také to, 
že zároveň využilo možnosti získat na rea-
lizaci tohoto projektu dotaci, protože tato 
možnost se příště už nemusí opakovat, 
anebo dotace nemusí být v takové výši,“ 
míní Václav Damašek. 

Další plány
Areál TJ Sokol Dobřichovice 

dál žije svým pestrým životem 
a zdá se, že i do budoucna bude 
jen a jen vzkvétat. 

„Povedlo se nám získat ještě jednu do-
taci z OPŽP, na úspory energií budovám,“ 
říká Jaroslav Čermák. A tak jed-
notu čeká zateplení, výměna oken 
i nová střecha. V současné době 
je tento projekt ve fázi příprav 
na vypsání výběrového řízení, ale 
do září by měl být zrealizován. 

„Potom bude opravdu celý areál vlast-
ně nový,“ těší se Jaroslav Čermák. 

A to je podle něho jen dobře, 
protože nebýt dotací, osmdesát 
let by se do areálu pořádně nein-
vestovala ani koruna. 

Ani úsporami energií plány 
jednoty nekončí. 

„Místo škvárové dráhy bychom chtěli 
udělat novou dráhu a rádi bychom na-
vázali na místní cyklostezky a bruslařské 
dráhy a vytvořili plochu pro začátečníky 
na kolečkových bruslích,“ představuje 
Jaroslav Čermák budoucí vizi 
podoby sokolského areálu.

Projekt v číslech
Celkové náklady:  5 397 349 Kč
Celkové uznatelné náklady:  5 363 923 Kč
Celková výše podpory:  3 419 500 Kč

V rámci realizace projektu bylo v areálu  
tJ sokol Dobřichovice pokáceno kolem sto 
čtyřiceti topolů. topoly jsou zrádné, hnijí 
zevnitř a navenek se nic nepozná, dokud se 
strom nezřítí. některým zbývaly už jen dva 
centimetry dřeva po obvodu kmene a vnitřek 
byl celý shnilý.

ECHO
Biocentrum za 40 milionů
Mezi Pohořelicemi a Vlasaticemi 
na Brněnsku se chystá vznik bio-
centra na 50 hektarech za téměř 
40 milionů korun. Město nechá 
zaniknout velká pole a osází je 
stromy a keři, vzniknou tam i lou-
ky. „Cílem je zvýšení ekologické 
stability krajiny,“ uvedl Josef Svo-
boda, starosta Pohořelic. Začít by 
se podle něho mohlo na podzim. 
Pohořelice zatím vypsaly předběž-
né oznámení a čekají od SFŽP ČR 
schválení zadávací dokumentace. 
„Půjde-li to dobře, první práce 
mohou začít na podzim a bude-
me pokračovat v příštím roce,“ 
doplnil Svoboda.

Pomoc českým srbům

Cestu do srbské osady Češko Selo 
pro dobrovolníky zorganizovalo 
Hnutí Brontosaurus. Spolu s kra-
jany tam začnou rozvíjet projekt 
šetrné turistiky, který má podpořit 
region a přivést do kraje návštěvní-
ky. Češko Selo založili v devatenác-
tém století čeští přistěhovalci. Dnes 
v něm žije devětatřicet potomků 
původních obyvatel. V srbském 
Banátu začnou účastníci dobrovol-
nického tábora Malé Česko za Du-
najem poprvé působit za měsíc. 
Pořadatelé však stále přijímají 
další nadšence. Zájemci, kteří 
chtějí vyrazit za českou komunitou 
do Srbska, si stále mohou některé 
z volných míst zajistit přihlášením 
na brontosaurus/international.cz.

Zelené vejce pro patriarchu
Jeho všesvatost, konstantinopol-
ský patriarcha Bartoloměj, nej-
vyšší autorita ortodoxní církve, 
navštívil v pátek 24. 5. 2013 
Chrám sv. Václava v Brně. Při 
této příležitosti představitelé br-
něnského pravoslavného chrámu 
věnovali patriarchovi velké zelené 
vejce na znamení toho, že si vel-
mi váží jeho péče o životní pro-
středí a šíření myšlenky na jeho 
ochranu mezi věřícími. Bartolo-
měj proslul i svými intenzivními 
kontakty s katolickou církví. Pod-
le odborníků právě ekologický 
apel a křesťanská zodpovědnost 
za zemi, která nám byla svěřena, 
patriarchu spojuje se současným 
papežem Františkem.
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Vybrané přínosy schválených projektů prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské   infrastruktury a snižování rizika povodní (k 16. 5. 2013) 
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Hlavní město Praha 12 677 750 581 0 760 0 0,29 2,76 3,13 0 0 0 0 0

Jihočeský kraj 69 1 930 450 312 31 682 81 232 1 691 111,09 304,78 464,86 13 465 6 210 363 455 985 66

České Budějovice 9 318 613 037 1 195 7 505 57 5,57 33,71 37,18 0 0 0 373 987 3

Český Krumlov 7 93 377 297 2 610 3 422 0 6,58 24,60 24,63 65 1 030 0 451 3

Jindřichův Hradec 19 470 404 019 20 987 48 081 784 55,53 128,11 182,97 608 4 930 200 16 915 3

Písek 10 297 669 434 2 090 7 883 0 6,44 26,38 29,49 0 0 0 29 750 50

Prachatice 10 195 330 464 4 800 10 710 85 2,86 18,32 19,09 9 911 250 163 778 2

Strakonice 4 319 978 141 0 2 262 765 1,65 47,37 124,18 0 0 0 27 682 0

Tábor 10 235 077 920 0 1 370 0 32,46 26,30 47,32 2 881 0 0 6 422 5

Jihomoravský kraj 176 9 387 924 985 68 599 692 103 30 678 342,95 1 875,65 1 988,41 50 795 99 426 1 480 281 846 31

Blansko 18 886 368 957 6 260 63 511 909 23,96 183,23 193,69 2 368 46 470 518 23 950 5

Brno-město 4 906 872 664 0 12 987 11 753 17,79 174,37 112,71 0 0 0 0 0

Brno-venkov 64 2 740 195 231 18 519 201 714 6 802 119,67 522,19 576,53 8 189 36 702 0 66 091 15

Břeclav 18 1 526 826 068 13 471 94 094 7 206 48,54 276,17 303,23 3 452 3 850 0 54 210 2

Hodonín 10 513 428 982 7 950 18 382 349 27,34 156,37 187,86 6 428 0 500 1 695 1

Vyškov 16 699 119 140 8 299 61 669 3 659 33,29 164,82 179,83 13 170 6 700 0 65 920 0

Znojmo 46 2 115 113 945 14 100 239 745 0 72,36 398,50 434,56 17 188 5 704 462 69 980 8

Karlovarský kraj 19 900 136 024 9 220 41 933 260 79,30 202,25 197,44 3 843 2 245 350 10 180 12

Cheb 9 569 484 650 1 070 19 466 0 41,75 63,07 57,42 0 0 0 0 2

Karlovy Vary 4 188 538 110 8 150 14 849 260 10,74 58,04 64,06 3 843 0 350 6 738 8

Sokolov 6 142 113 263 0 7 618 0 26,81 81,14 75,96 0 2 245 0 3 442 2

Královéhradecký kraj 96 2 781 290 355 20 066 299 459 2 252 148,47 692,90 914,97 8 638 0 1 801 74 871 72

Hradec Králové 10 220 480 300 2 605 19 029 0 7,04 40,51 44,45 0 0 0 0 22

Jičín 10 359 738 643 4 020 19 611 0 16,79 52,75 46,65 0 0 0 8 822 2

Náchod 27 1 161 823 307 2 609 139 602 0 69,39 318,79 511,61 6 619 0 695 31 242 27

Rychnov nad Kněžnou 17 263 513 222 3 550 14 971 1 764 15,72 72,12 81,41 0 0 0 0 9

Trutnov 32 775 734 883 7 282 106 247 488 39,53 208,73 230,85 2 019 0 1 106 34 807 12

Liberecký kraj 46 1 976 379 999 12 819 166 183 22 228 76,74 352,43 404,99 14 926 0 1 318 35 992 60

Česká Lípa 8 54 666 774 0 0 0 0,00 2,32 2,53 0 0 0 0 25

Jablonec nad Nisou 4 175 103 259 2 100 12 695 0 1,93 17,02 19,12 2 109 0 153 200 4

Liberec 18 766 701 015 1 444 43 927 0 13,94 102,61 115,45 0 0 0 13 944 26

Semily 16 979 908 950 9 275 109 561 22 228 60,87 230,48 267,89 12 817 0 1 165 21 848 5

Moravskoslezský kraj 119 4 718 827 443 35 684 662 630 8 729 232,37 1 367,51 1 501,01 73 0 0 0 65

Bruntál 19 343 936 233 650 33 241 0 40,00 148,10 155,97 0 0 0 0 14

Frýdek-Místek 22 1 145 530 793 9 013 209 787 0 58,36 355,93 391,68 0 0 0 0 8

Karviná 13 950 087 290 1 000 123 796 0 41,82 248,46 274,44 0 0 0 0 9

Nový Jičín 26 866 669 798 16 740 149 360 0 37,49 273,34 301,23 0 0 0 0 16

Opava 20 887 622 907 7 281 88 970 0 30,12 204,98 226,78 73 0 0 0 8

Ostrava-město 19 524 980 422 1 000 57 475 8 729 24,58 136,70 150,91 0 0 0 0 10

Olomoucký kraj 140 6 016 724 204 42 528 636 755 31 298 202,21 1 284,94 1 321,23 58 379 0 5 323 10 043 107

Jeseník 11 191 384 272 0 15 332 0 13,70 45,49 51,64 0 0 0 0 11

Olomouc 47 1 800 021 596 11 615 222 727 1 885 58,82 386,72 441,73 42 414 0 3 793 10 043 27

Prostějov 29 1 121 890 544 14 360 134 673 538 48,08 273,11 303,27 15 965 0 1 530 0 14

Přerov 23 677 507 588 3 760 41 103 7 605 21,78 240,50 157,36 0 0 0 0 35

Šumperk 30 2 225 920 205 12 793 222 921 21 271 59,84 339,12 367,24 0 0 0 0 20
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Pardubický kraj 112 4 796 970 142 31 284 569 107 14 878 370,30 1 087,00 1 646,79 20 644 7 655 720 48 219 48

Chrudim 21 420 538 671 3 310 61 374 2 037 20,24 121,81 134,19 0 4 244 0 9 173 7

Pardubice 15 797 017 821 3 900 62 326 0 124,26 424,44 664,18 17 359 3 411 720 10 860 12

Svitavy 40 1 985 138 188 13 557 307 037 4 408 145,30 251,08 525,00 0 0 0 0 11

Ústí nad Orlicí 36 1 594 275 462 10 517 138 370 8 432 80,50 289,67 323,43 3 285 0 0 28 186 18

Plzeňský kraj 46 2 619 042 003 3 580 135 749 5 546 202,19 354,23 356,89 25 273 17 994 1 767 221 014 29

Domažlice 5 380 937 413 0 13 989 4 149 13,87 48,33 62,30 630 14 539 0 10 763 2

Klatovy 15 319 059 850 1 850 50 441 297 12,57 70,58 77,91 5 318 1 720 367 1 986 4

Plzeň-jih 2 43 698 455 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 180 0 580 5 620 0

Plzeň-město 8 1 587 707 801 1 200 27 860 965 164,99 186,89 166,62 2 032 0 230 200 039 15

Plzeň-sever 6 14 932 403 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 7

Rokycany 6 248 894 942 530 41 226 135 10,32 46,84 48,25 6 113 0 590 2 142 0

Tachov 4 23 811 138 0 2 233 0 0,44 1,59 1,81 0 1 735 0 464 1

středočeský kraj 210 10 184 938 504 62 498 993 175 2 440 364,12 1 838,81 2 024,36 349 398 5 372 21 911 147 162 54

Benešov 14 906 949 397 3 750 47 311 0 11,67 81,07 89,10 45 078 0 1 389 37 106 0

Beroun 29 1 269 387 258 15 770 156 908 1 724 38,54 289,55 320,82 9 865 0 441 0 4

Kladno 9 608 385 795 4 334 71 299 0 34,11 179,69 204,60 3 544 0 203 1 403 0

Kolín 12 739 516 854 6 324 89 452 0 20,73 140,03 159,02 13 535 0 1 200 4 429 2

Kutná Hora 9 733 119 983 5 900 75 375 211 25,75 124,74 136,56 0 0 0 44 800 3

Mělník 12 506 360 886 4 580 79 292 0 22,28 157,84 153,90 0 0 0 0 3

Mladá Boleslav 21 1 067 755 297 5 950 104 289 0 37,91 220,68 215,99 21 666 0 488 3 701 23

Nymburk 27 774 833 658 3 137 81 542 0 30,58 109,21 130,58 73 419 0 4 066 0 4

Praha-východ 30 1 364 349 064 2 853 110 376 0 69,40 219,05 240,93 44 364 2 809 2 986 19 827 4

Praha-západ 24 845 024 415 2 750 57 091 506 37,33 154,36 199,21 45 082 1 757 9 116 22 367 2

Příbram 21 720 446 664 2 100 54 899 0 21,48 85,41 94,72 32 530 0 631 12 545 9

Rakovník 2 648 809 232 5 050 65 339 0 14,35 77,19 78,94 60 315 806 1 391 984 0

Ústecký kraj 44 929 859 121 11 205 95 966 0 29,82 225,22 242,91 0 0 0 0 27

Děčín 18 385 237 257 4 900 36 267 0 13,47 110,57 120,20 0 0 0 0 14

Chomutov 5 62 782 964 250 3 347 0 0,34 15,49 16,38 0 0 0 0 0

Litoměřice 9 119 297 058 1 400 16 270 0 4,35 24,59 24,05 0 0 0 0 8

Louny 4 64 104 677 900 14 005 0 2,21 11,94 13,17 0 0 0 0 3

Most 2 175 478 375 2 805 21 036 0 8,10 52,02 57,41 0 0 0 0 0

Teplice 1 42 593 882 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Ústí nad Labem 5 80 364 909 950 5 043 0 1,35 10,61 11,70 0 0 0 0 2

Vysočina 93 3 525 010 768 20 178 276 271 27 102 132,10 669,34 700,88 37 936 9 707 1 791 165 332 60

Havlíčkův Brod 13 183 389 195 2 406 13 752 0 3,39 35,60 42,96 5 795 5 480 218 70 512 16

Jihlava 16 592 724 970 5 161 52 020 3 700 24,98 207,82 173,26 263 435 35 139 24

Pelhřimov 16 471 002 070 1 200 21 050 223 28,16 74,20 93,93 1 856 0 14 2 790 3

Třebíč 30 1 592 103 429 9 111 151 268 22 943 61,89 282,99 313,25 23 096 2 459 1 124 5 130 4

Žďár nad Sázavou 18 685 791 104 2 300 38 180 236 13,68 68,73 77,48 6 926 1 333 400 86 761 13

Zlínský kraj 91 3 154 625 724 17 843 376 745 239 149,43 779,95 845,73 6 222 0 1 550 210 036 84

Kroměříž 20 404 040 461 2 054 23 074 0 17,36 59,64 66,30 3 956 0 1 430 100 799 14

Uherské Hradiště 18 528 068 396 7 249 32 769 239 45,22 170,43 185,13 0 0 0 3 413 26

Vsetín 42 1 962 143 872 5 300 287 080 0 76,67 494,75 533,83 2 266 0 120 105 824 32

Zlín 11 260 372 994 3 240 33 823 0 10,18 55,13 60,47 0 0 0 0 12

Celkový součet 1273 53 599 930 165 367 186 5 028 069 147 340 2 441,37 11 037,77 12 613,60 589 591 148 609 38 374 1 660 680 715
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Původní litinový vodovodní řad 
z roku 1975 v obci Záblatí byl 
ve velmi špatném technickém stavu. 
V některých místech nebylo možné 
ani identifikovat jeho trasu. Proto 
byl nahrazen novým vodovodním 
řadem, který v určitých úsecích vedl 
po jiné trase. Zároveň byly zcela 
rekonstruovány vodojem, podzemní 
hydranty, kopané studny, vlastní vrt 
a sběrné studny. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Prachatice
Příjemce podpory: obec Záblatí
Ukončení projektu: 28. 2. 2012

Celkové náklady:  6 344 714 Kč
Celková výše podpory:  3 992 887 Kč
Podpora FS:  3 771 060 Kč
Dotace SFŽP ČR:  221 827 Kč

Výstavba a rekonstrukce přivaděče pitné vody a souvi-
sejících objektů v obci Záblatí

Předměty podpory byly zpracování 
digitálního povodňového plánu pro 
statutární město České Budějovice, 
digitálního povodňového plánu pro 
obec s rozšířenou působností České 
Budějovice, zřízení hlásného profilu 
na Hodějovickém potoce a doplnění 
sítě varovného informačního systé-
mu obyvatelstva pro statutární město 
České Budějovice.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Příjemce podpory: statutární město 
České Budějovice
Ukončení projektu: 30. 4. 2012

Celkové náklady:  7 733 450 Kč
Celková výše podpory:  4 171 292 Kč
Podpora FS:  3 939 554 Kč
Dotace SFŽP ČR:  231 738 Kč

Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu 
a doplnění sítě VIsO pro České Budějovice

Předměty podpory z Operačního 
programu Životní prostředí byly 
aktualizace sdílených databází, 
pořízení bezdrátového výstražného 
systému a vybudování vodoměrného 
hlásného profilu kategorie C. Cílem 
projektu bylo zlepšování životního 
prostředí a zdraví obyvatelstva for-
mou protipovodňové ochrany obce 
Újezd a všech jejich místních částí.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Příjemce podpory: obec Újezd
Ukončení projektu: 2. 5. 2011

Celkové náklady:  1 386 075 Kč
Celková výše podpory:  1 217 412 Kč
Podpora FS:  1 149 778 Kč
Dotace SFŽP ČR:  67 634 Kč

Protipovodňová ochrana obce Újezd

Kořenice, ČOV a splašková kanalizace

Realizace projektu podpořená 
z Operačního programu Životní 
prostředí umožnila výstavbu kanali-
zace a čistírny odpadních vod v obci 
Kořenice. Byly vybudovány splašková 
gravitační kanalizace o délce 2,2 km 
a ČOV pro 274 EO. Po dokončení 
prací došlo ke snížení znečištění  
vod v obci, ve které se nacházejí  
I. a II. stupeň ochranného pásma 
vodního zdroje.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kolín
Příjemce podpory: obec Kořenice
Ukončení projektu: 16. 2. 2013

Celkové náklady:  27 139 613 Kč
Celková výše podpory:  20 775 597 Kč
Podpora FS:  19 621 397 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 154 200 Kč

Projekt umožnil dostavbu přívodního 
vodovodního řadu pro obec Onšov, 
včetně dostavby některých vodo-
vodních řadů pro obyvatele obce 
a domov důchodců. Dostavěly se 
přívodní vodovodní řady v obci v dél-
ce 1,856 km z PVC 110 mm. V rámci 
projektu byly zrekonstruovány i vo-
dojemy Těškovice a Onšov. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody

Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Příjemce podpory: obec Onšov
Ukončení projektu: 2. 12. 2011

Celkové náklady:  6 410 595 Kč
Celková výše podpory:  4 801 980 Kč
Podpora FS:  4 535 203 Kč
Dotace SFŽP ČR:  266 777 Kč

Dostavba a rekonstrukce vodovodu Onšov

Projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí umožnil 
v místní části Bechyně, v lokalitě 
Zářečí, dostavbu kanalizačního systé-
mu novou kombinovanou (gravitační 
a tlakovou) kanalizační sítí a výstav-
bou tří čerpacích stanic, které zabez-
pečily přivedení splaškových vod ze 
stávající zástavby do městské čistírny 
odpadních vod.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Tábor
Příjemce podpory: město Bechyně
Ukončení projektu: 31. 3. 2012

Celkové náklady:  12 590 982 Kč
Celková výše podpory:  7 637 374 Kč
Podpora FS:  7 213 075 Kč
Dotace SFŽP ČR:  424 299 Kč

Bechyně, kanalizace v lokalitě Zářečí

Rekonstrukce vodovodu obnovila na-
pojení místní části Sobětice na sku-
pinový vodovod Nýrsko – Klatovy. 
Stávající přiváděcí řad PE 225 byl 
sanován zatažením nového potrubí 
PE 160 v délce 1 720 m. Armaturní 
šachta u Šparglu byla rozšířena z dů-
vodu osazení vodoměru a redukční-
ho ventilu pro zachování možnosti 
náhradního zásobování vodou města 
Klatovy. 

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Příjemce podpory: město Klatovy
Ukončení projektu: 27. 12. 2012

Celkové náklady:  6 247 842 Kč
Celková výše podpory:  2 775 419 Kč
Podpora FS: 2 561 925 Kč
Dotace SFŽP ČR: 213 494 Kč

sobětice, napojení na skupinový vodovod 

Projekt umožnil výstavbu splaškové 
kanalizace v obci Bor u Skutče a na-
pojení na stávající kanalizaci v obci 
Proseč, kde se nachází ČOV Proseč. 
Realizací projektu bylo napojeno 220 
ekvivalentních obyvatel. Bylo vybu-
dováno 2,1 km gravitačních stok, 
1,89 km výtlaku, 0,1 km tlakové kana-
lizace, postavena byla čerpací stanice 
a vybudovány byly tři čerpací šachty 
pro tlakovou kanalizaci.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Chrudim
Příjemce podpory: obec Bor u Skut-
če
Ukončení projektu: 31. 3. 2013

Celkové náklady:  21 736 314 Kč
Celková výše podpory:  16 870 622 Kč
Podpora FS:  15 933 366 Kč
Dotace SFŽP ČR:  937 256 Kč

Bor u skutče, splašková kanalizace
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Zajímalo by mne, jak je v OPŽP 
podpořena příprava projektu? 
Jakou dotaci můžeme v progra-
mu získat?

Výdaje na přípravu projek-
tu lze považovat za způsobilé 
maximálně do výše 5 % z cel-
kových způsobilých přímých 
realizačních výdajů. Počátek 
způsobilosti je obecně stanoven 
k datu 1. 1. 2007, avšak v kon-
krétních případech ne dříve než 
24 měsíců před předložením 
žádosti. Výjimku z uvedeného 
pravidla tvoří projekty, které 
čerpají podporu podle regionál-
ní blokové výjimky, obecného 
nařízení o blokových výjim-
kách č. 800/2008 (GBER) nebo 
Pokynů pro životní prostředí, 
v těchto případech jsou náklady 
na projektovou přípravu vzniklé 
před akceptací žádosti považová-
ny za nezpůsobilé. Rovněž platí, 
že jako způsobilé výdaje v rámci 
projektové přípravy nelze uznat 
tu část ceny (odměny zpracova-
tele), jejíž úhrada je podmíněna 
přiznáním podpory.

K omezení přijatelného příjem-
ce podpory z OPŽP: týká se 
omezení akciových společností 
s akciemi na majitele i společnos-
ti, která je společností s ručením 
omezeným, ale je vlastněna 
akciovou společností s akciemi 
na majitele? Letošní rok by-
chom chtěli požádat o podporu 
na dovybavení sběrného dvora 
odpadů, který budeme provozo-
vat v součinnosti s obcí. 

Po konzultaci s kolegy 
právníky předáváme následu-
jící informace: Dle ustanovení 
implementačního dokumentu 
(ID) nejsou akciové společnosti 
s listinnými akciemi na majitele 
přijatelnými příjemci podpory 
(a to bez ohledu na výši podí-
lu akcií v rámci dané akciové 
společnosti). Bude-li příjemcem 
podpory s. r. o., omezení dle ID 
se na ni nevztahuje. Skutečnost, 
že jediným společníkem spo-
lečnosti je akciová společnost, 
na to nemá vliv, ID tuto mož-
nost nezakazuje. (Pokud by se 
zákaz týkal akciové společnosti 

jakožto společníka společnosti 
s ručením omezeným, muselo by 
to být v ID výslovně zakotveno). 
K případu ještě uvádíme, že 
aktuálním náhledem do obchod-
ního rejstříku jsme zjistili, že 
u vašeho společníka je evidováno 
20 ks kmenových akcií na jméno 
v listinné podobě. Jsou to tudíž 
akcie na jméno, nikoliv na maji-
tele, které jsou pro žadatele pře-
kážkou. Proto dle našeho názoru 
by i uvedená akciová společnost 
byla z tohoto hlediska přijatel-
ným příjemcem podpory.

Kde je možné najít výši poskyt-
nuté podpory pro výzvy sFŽP 
Čr? Procházel jsem text aktuální 
výzvy, ale tam to uvedeno není. 

V textu výzev toto není uvede-
no, protože potřebné informace 
jsou k nalezení v textu implemen-
tačního dokumentu. V informaci 
ke každé prioritní ose je uvedeno, 
kolik činí maximální hranice 
dotace z celkových způsobilých 
veřejných výdajů u projektů. 
Toto maximální možné procento 
dotace může být sníženo, bude-li 
projekt spadat pod pravidla veřej-
né podpory (existující možnost 
ovlivnění hospodářské soutěže). 
V takových případech je maxi-
mální částka dotace omezena 
zvoleným režimem, v němž bude 
veřejná podpora čerpána (nejčas-
těji de minimis nebo regionální 
bloková výjimka).

Je možné u vás čerpat dotace 
pro rok 2013 na stavbu výrobní 
nízkoenergetické haly (typ „B“) 
pro soukromou firmu v kraji 
Vysočina. Prosím o zaslání jiných 
možných finančních zdrojů na vý-
stavbu této haly. 

Bohužel, popsaný záměr není 
možné podpořit z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Tento program neslouží pri-
márně k podpoře podnikání, 
resp. ke snižování energetické 
náročnosti budov sloužících 
k podnikání (stavby určené pro 
průmyslovou, řemeslnou a jinou 
výrobu apod.). 

Určitou možnost by snad 
mohl nabídnout Operační 
program Podnikání a inovace, 
ale neznáme detailně možnosti 
uvedeného programu a jeho 
aktuální nabídku. Bylo by 
vhodné se s dotazem (projek-
tem) obrátit na agenturu Czech 
Invest, na bezplatnou informač-
ní linku o programech podpory 
podnikání 800 800 777, případně 
prostřednictvím e-mailu progra-
my@czechinvest.org.

PRIORITní OsA 3
 
Je prostřednictvím sFŽP Čr 
možné získat finance na zateplení 
domů, například v OPŽP? anebo 
v rámci programu nová zelené 
úsporám? 

Bohužel, co se týče Operační-
ho programu Životní prostředí, 
dotaci k popsanému záměru není 
možné získat. V tomto programu 
je sice v prioritní ose 3, podoblas-
ti 3.2.1 – Realizace úspor energie, 
řešena podpora na zateplení 
domů. Musí to však být domy vy-
užívané veřejností čili tzv. veřejné 
budovy, například školy, školky, 
nemocnice, obecní úřady apod. 
K podpoře rekonstrukcí a zatep-
lení domů sloužících k bydlení 
nejsou dotace tohoto programu 
určeny. Možnost by se pro po-
psaný projekt mohla naskytnout 
až v budoucnu v rámci jiného 
programu administrovaného 
fondem, a to ve vámi zmíněném 
programu Nová zelená úsporám, 
jenž je zaměřen na úspory energií 
v domech rodinných, bytových 
i ve veřejných budovách. První 
výzva pro rok 2013 je však za-
měřena pouze na rodinné domy. 
K vyhlášení výzvy pro bytové 
domy by tak dle zatímních před-
pokladů mohlo dojít až zhruba 
v roce 2015. V současnosti dotace 
k vámi popsanému účelu nejsou 
k dispozici.

Plánujeme zateplení budovy 
kina. Problém je však v tom, že 
je to specifický objekt a zateplo-
vání podlah v kině je prakticky 
technicky nerealizovatelné, což 
prokázal i energetický audit. 
Jako ekonomicky schůdné se 
tak ukázalo pouze zateplení. 
Doporučené úpravy vycházejí 
z požadavku vyhlášky č. 78/2013 
sb., kde je stanoven požadavek 
na nákladově optimální úro-
veň při větší změně dokončené 
budovy. I po těchto opatřeních 
však budova jako celek nesplní 
požadavek na průměrný součini-
tel prostupu tepla. Je v takovém 
případě možné využít k dotač-
nímu titulu (pro podání žádosti 
o dotaci) ustanovení v Čsn 
730540-2, v odstavci 5.3.5, pro-
tože budova kina má specifické 
využití, a je proto technicky 
a ekonomicky nemožné splnit 
průměrný součinitel prostupu 
tepla obálky celé budovy?

Bohužel, popsaný problém 
není možné v Operačním pro-
gramu Životní prostředí, resp. 
v PO 3, kladně řešit. Podmínky 
programu jsou jednoznačně 

stanoveny a musejí být splněny 
pro budovu jako celek. Výjimky 
nejsou možné.

Investor si nechal vypracovat Ea 
na objekt (školu), žádost chce 
podat v blížící se výzvě (PO 3.2) 
na zateplení. V současné době 
však má objekt některé výplně již 
v tak katastrofálním stavu, že je 
investor musí vyměnit co nejdříve, 
o letošních prázdninách. Je možné 
získat dotaci i na tyto výplně, co je 
případně nutné pro jejich uznatel-
nost provést? Zažádat o výjimku, 
provést výběrové řízení v souladu 
s požadavky OPŽP?

Směrnice MŽP č. 12/2012 
(dostupná na www.opzp.cz – Do-
kumenty ke stažení – Směrnice 
MŽP) v čl. 7.2 uvádí: „Zaháje-
ní procesu zadávacího řízení 
na stavební práce a dodávky musí 
být uskutečněno až po akceptaci 
žádosti fondem, toto ustanovení 
se netýká veřejných zakázek ma-
lého rozsahu. O tomto zahájení 
žadatel informuje písemně fond.“ 
A dále čl. 7.3 říká, že „Ve výjimeč-
ných a odůvodněných případech 
je možno zahájit zadávací řízení 
na stavební práce a dodávky před 
datem akceptace žádosti fondem. 
Tyto výjimky za splnění podmí-
nek tohoto článku schvaluje řídicí 
orgán.“ Veřejná zakázka na sta-
vební práce tak musí být zahájena 
až po akceptaci žádosti fondem 
(není-li požádáno o výjimku), 
uvedené neplatí pouze pro sta-
vební zakázky malého rozsahu. 
Bylo by proto vhodné vyjednat 
výjimku přímo s řídicím orgá-
nem, jímž je MŽP ČR, konkrétně 
Sekce 300.

Bude v OPŽP nějaká výzva, 
ve které by si mohla tělovýchovná 
jednota sokol zažádat o podporu 
na zateplení a výměnu oken? 

Ano, obdobní žadatelé již 
v programu, konkrétně přímo 
v PO 3. v rámci oblasti 3.2.1 – 
Realizace úspor energie, úspěšně 
žádali. V dané oblasti patří totiž 
mezi přijatelné příjemce také 
občanská sdružení, viz přehled 
na str. 43 implementačního 
dokumentu. Předpokládáme, 
že uvedená sokolská organizace 
spadá právě mezi občanská sdru-
žení. Je-li tomu tak, bude v tomto 
směru vše v pořádku a po vyhlá-
šení výzvy by bylo možné podat 
žádost o dotaci v dané oblasti 
podpory (nebude-li rozsah přija-
telných příjemců omezen textem 
výzvy). Výzvy k podávání žádostí 
jsou zveřejňovány na webu pro-
gramu www.opzp.cz. 

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

ENVIPORADNA VÝZVA

Prioritní osa 5
Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1
Omezování průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat 
projekty zaměřené na  omezování průmyslového 
znečištění:
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení 

průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro moni-

toring průmyslového znečištění jednotlivých slo-
žek životního prostředí (například vody, ovzduší, 
půdy),

 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie 
průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 
76/2002 Sb., o  integrované prevenci ve  znění 
pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat 
projekty zaměřené na snižování environmentálních  
rizik:
 vytvoření informačních systémů prevence závaž-

ných havárií,
 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávají-

cích zařízení definovaných zákonem č. 59/2006 
Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování ná-
sledků závažných havárií, 

 vytvoření výukových a expertních center REACH 
a center prevence rizik,

 vytvoření znalostních portálů managementu 
chemických látek,

 vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci no-
vých metodik a  postupů v  prevenci závažných 
havárií.

typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je 
uveden v platné verzi Implementačního dokumentu 
OP Životní prostředí.

Žadatel není povinen předkládat: 
Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v sou- 
ladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a  stavebním řádu (stavební zákon), v  pří- 
padě stavebních investic, na stavbu v celém rozsa-
hu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě sta-
novisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba  
v  souladu s  územně-plánovací dokumentací a  ne-
podléhá územnímu řízení, a také stavební povolení. 

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

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

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik

XLVII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 budou přijímány 

od 2. května 2013 do 31. října 2013.
Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové náklady 
projektu do 50 mil. eur včetně DPH).

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  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 

včetně spolufinancování 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 infor-
mačního systému Bene-fill od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty.  
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas do-
ručení a 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“.
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„I přes značné investice do čistíren 
odpadních vod je kvalita mnoha vodních 
ploch stále nepříznivě ovlivněna sedimen-
ty, průmyslem, zemědělstvím a dalšími 
plošnými zdroji znečištění. Tento problém 
může vyřešit jedině důsledná implementa-
ce managementu jezer a opatření obnovy 
a rehabilitace lidskou činností narušených 
vodních ploch,“ stojí v propagačních 
materiálech projektu LakeAdmin. 

Podtitul projektu hovoří také 
o regionální administraci restruk-
turalizačních opatření ve prospěch 
kvality vodních ploch. Náklady 
na projekt činí necelých 1,5 milio-
nu eur a jsou hrazeny z programu 
Interreg IVC, přičemž LakeAd-
min navazuje na projekt LakePro-
mo (Interreg IIIc). 

Proč LakeAdmin
„Cílem projektu LakeAdmin je zlepšo-

vat efektivitu politiky spojené s péčí o vod-
ní plochy, zejména obnovu a management 

jezer, rybníků a vodních ploch,“ říká 
Jiří Koleček, projektový manažer 
projektu LakeAdminu z Fakulty 
rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity. 

Podle Kolečka se vytčeného 
cíle snaží partneři projektu doci-
lovat zejména sdílením a šířením 
ukázek dobrých praktik při péči 
o vodní plochy a úzkou spolu-
prací s regionální samosprávou 
a vlastníky a správci vodních 
ploch. Projektu se účastní finský 
SYKE jakožto lídr projektu, 
jeho hlavní organizátor a žadatel 
o podporu, a partneři z regio-
nů v České republice, Dánsku, 
Estonsku, Řecku, Maďarsku, 
Irsku, Itálii a na Maltě. Kon-

sorcium představuje vhodně 
zvolené partnerství mezi regiony, 
obcemi, státními institucemi 
a univerzitami.

„Projekt se velmi osvědčil, běží již 
druhé programové období. A my bychom 
v něm rádi pokračovali i dále. Takže již 
připravujeme jeho novou podobu,“ vy-
světluje za finskou stranu Ilkka 
Sammalkorpi ze SYKE – Finnish 
Environmental Institute, obdoby 
Státního fondu životního pro-
středí ČR.

Z pohledu České republiky 
patří ke stěžejním cílům projektu 
tvorba implementačních plánů, 
které by v rámci ochrany vod 
měly pozitivně ovlivňovat přípra-
vu nových operačních programů 
a shromažďování takzvaných 
příkladů dobré praxe obnovy 
a péče o vodní plochy v jednotli-
vých regionech.

„Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Fakulta rybářství a ochra-
ny vod, do projektu vstoupila v pozici 
uznávaného experta v oblasti manage-
mentu vodních ploch, který dlouhodobě 
a úspěšně spolupracuje s orgány státní 
správy a samosprávy, a je tak schopna 
ovlivnit politiky v dané oblasti činnosti, 
stejně jako poskytnout vysoce odborné 
know-how partnerským regionům,“ 
vysvětluje Koleček. 

Interreg IVC
Program Interreg IVC po-

skytuje finanční prostředky pro 
meziregionální spolupráci napříč 
Evropou. Je realizován v rámci 
cílů Evropského seskupení pro 
územní spolupráci a financován 
prostřednictvím Evropského fon-
du pro regionální rozvoj (ERDF). 
Operační program byl schválen 
v září 2007 a potrvá do roku 2013. 

Zajímavé na tom všem je, že 
významnou úlohu sehrává i Ope-
rační program Životní prostředí, 
v projektech zaměřených na péči 
o vodní plochy.

„V rámci projektu LakeAdmin sbírá-
me dobré příklady obnovy vodních ploch, 
jezer a rybníků, přičemž u těchto dobrých 
příkladů hraje Operační program 
Životní prostředí obvykle stěžejní roli, 
protože z těchto projektů a díky nastavení 
programu si mohou naši partneři udělat 
velmi jasnou představu o nákladech 
na opatření, která jsou nutná k zlep-
šení kvality místních vod,“ říká Jiří 
Koleček, projektový manažer 
LakeAdminu. 

Finové, Malťané, Češi a další evropské 
národy pečují o kvalitu vod
Mezinárodní projekt 
Lakeadmin je jedním 
z mnoha environmentálních 
mezinárodních projektů 
podporovaných 
z evropských fondů. 
Prostřednictvím Fakulty 
rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích se projektu 
účastní i Česká republika, 
respektive Jihočeský 
kraj. Projekt je zaměřen 
na předávání zkušeností 
o péči o vodní plochy.

LAKEADMIN LAKEADMIN

Kdo přišel s nápadem projektu LakeAd-
min? 

Přišli s ním kolegové z finského SYKE, 
kteří měli problémy se zhoršenou kvalitou 
tamějších vod související mimo jiné s roz-
vojem industrializace zejména v 60. a 70. 
letech. Tehdy byla na finské poměry tamější 
jezera znečištěná. V oblasti nápravy situace 
však od té doby udělali Finové obrovský kus 
práce, v praxi vyzkoušeli mnoho funkčních, 
ale i méně povedených postupů. Finové 
mají dneska velmi zajímavé výsledky v péči 
o vodní plochy a poměrně významnou část 
problémů vyřešili. Výsledkem přitom bylo, 
že o finské zkušenosti projevily zájem i další 
evropské regiony. Byl tedy napsán projekt 
LakePromo a pak LakeAdmin, který efektiv-
ní postupy Finů při péči o kvalitu vodních 
ploch umožnil zprostředkovávat dál. 

A jak se k projektu dostala Česká republi-
ka?

Kolegové z finského institutu SYKE nás 
oslovili, protože si uvědomili, že v před-
chozím projektu LakePromo projevovaly 
partnerské regiony z Evropy zájem také 
o zkušenosti s rybníky, které u nás mají již 
natolik přírodní charakter, že je pro jejich 
citlivé zakomponování do krajiny a harmonii 
s okolními biotopy návštěvníci často považu-
jí za přírodní jezera. A Česká republika, re-
spektive náš jihočeský region, má dlouholeté 
zkušenosti právě s managementem rybníků, 
které se předávají již od 12 století, o čemž 
vypovídají historické prameny, přes zlatou 
éru ve 14., 15., 16. století až po současnost. 
Nejen rybníkářství, ale vůbec v péči o vodní 
plochy máme dlouholetou úžasnou tradici. 
V tomto ohledu máme co nabídnout. 

Říkáte, že v rámci LakeAdminu hraje 
důležitou roli i Operační program Životní 
prostředí. Jak to? 

V rámci Lake Adminu shromažďujeme 
a prezentujeme dobré příklady obnovy jezer 
a rybníků v České republice, přičemž vět-
šina těchto dobrých příkladů byla obvykle 
podpořena z Operačního programu Životní 
prostředí. Na univerzitě je ještě doplňujeme 
o naše komentáře, fotografie a vůbec zajíma-
vosti, které k rybníkům známe či zjistíme. 
A právě o tyto informace je velký zájem. 

Čím to?
Projekty po jejich zpracování umísťujeme 

na stránky programu LakeAdmin, prezen-
tujeme při pracovních návštěvách kolegů 
ze zahraničí. Naši kolegové z partnerských 
regionů k nim tedy mají okamžitý přístup. 
Mohou si je v pohodě prostudovat. A zají-
mají je. Zatímco my máme například velkou 
zkušenost s odbahňováním a revitalizací 
rybníků a nádrží, oni nikoliv. Ale i tak se 
tím musejí zabývat jak po nákladové, tak 
po funkční stránce v širších environmentál-

ních souvislostech. Takže berou inspiraci 
od nás. A samozřejmě že je velmi zajímá i to, 
kolik taková opatření stojí. A právě v tomto 
ohledu je pro ně cenným zdrojem již zmí-
něný Operační program Životní prostředí, 
jehož projekty jsou po finanční stránce velmi 
transparentně zpracované.

Zajímají se hlavně o finance? 
Ekonomické údaje, které poskytuje Státní 

fond životního prostředí ČR, jsou pro naše 
kolegy často jednou z klíčových součástí 
jejich zájmu. Například obnova brněnské 
přehrady, kde se investice z Operačního pro-
gramu Životní prostředí vyšplhaly do stovek 
milionů, je akcí, která je zvládnuta po všech 
stránkách, a proto je pro naše evropské kole-
gy nesmírně zajímavá a inspirativní. 

Příklady dobré praxe

Co dalšího program LakeAdmin nabízí? 
Přesah do regionální politiky, protože 

v jeho rámci působí i orgán, který se skládá 
ze zastupitelů všech zúčastněných regionů. 
A ti mají možnost v rámci mezinárodních 
setkání vyjíždět do zahraničí a tam vidět, co 
se v případě péče o vodní plochy povedlo, 
nebo naopak hrubě nepovedlo. Z našeho 
pohledu je však nejdůležitější shromažďo-
vání příkladů dobré praxe a jejich zavádění 
do dalších regionů. 

Jak toho chcete docílit? 
V současné době máme zaevidováno nece-

lých 30 příkladů povedených opatření v ob-
lasti péče o vodní plochy. A k tomu zároveň 
připravujeme takzvaný implementační plán, 
což je vlastně soubor doporučení pro regio-
nální zastupitele, pro regionální vlády, který 
společně s nimi projednáváme. Je to takový 
akční plán, který syntetizuje všechny dobré 
praktiky, které v rámci projektu LakeAdmin 

identifikujeme a zpracujeme. Mnohé z nich 
se dají úspěšně aplikovat i v České republice. 
Na tomto spolupracujeme s regionálními 
zastupiteli a tam, kde společně vidíme, že 
to má význam, se zasazujeme o zavedení 
do praxe. A to třeba i v momentě, kdy jsou 
podmínky podpory o vodní plochy nastavo-
vány, a to nejen z evropských peněz. 

Takže výjezdy krajských úředníků mají 
smysl? 

Každý výjezd má svůj jasně daný cíl, 
jednání a demonstrace dobré praxe. Věřím, 
že pro kolegy z Jihočeského kraje byly pra-
covní návštěvy na Maltě a ve Finsku velmi 
přínosné a že tam viděli mnoho zajímavých 
opatření vedoucích ke zlepšení kvality vody. 

O penězích a spolupráci

Jak vypadá spolupráce mezi jednotlivými 
partnery v rámci LakeAdminu? Kdo rozho-
duje o penězích? 

Máme deset partnerů z devíti zemí a je to 
tak, že každý partner má předem jasně daný 
a jasně určený schválený rozpočet. A s tímto 
rozpočtem hospodaří. Rozpočet je přitom 
vždy úměrný úkolům, ke kterým jsme se za-
vázali v projektu a partnerské smlouvě. Jinak 
my, coby česká strana, pracujeme s necelými 
175 tisíci eur po dobu tří let. 

O penězích tedy rozhoduje finská strana? 
Ano. Finská strana předkládala pro-

jekt ke schválení, proto má rozhodující 
úlohu. Je to zcela standardní postup při 
mezinárodních projektech. Máte nosnou 
ideu a vedoucího partnera, který pracuje 
s konsorciem dalších partnerů a Evropskou 
komisí a má jasně nastavená pravidla pro 
čerpání rozpočtu. Při definici projektu se 
často stane, že je třeba najít další partnery, 
kteří pokrývají témata, jež se do té aktuálně 

ROZHOVOR

Finové nás oslovili „
Mně osobně se Operační 
program Životní prostředí 
velmi líbí a měl jsem s ním 
vždy dobrou zkušenost.  
A to jej mohu vzhledem ke své 
profesi srovnávat i s jinými 
programy.
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vyhlášené výzvy žádají, ale již dané konsor-
cium je není s to pokrýt. To je případ i naší 
účasti v projektu LakeAdmin. Finští kolego-
vé si uvědomili, že mají výborně poskláda-
né konsorcium, ale chyběl jim partner, který 
by poskytoval expertízy managamentu 
rybníků. Proto kontaktovali nás. 

Flexibilní a efektivní komunikace

Jaká je vaše zkušenost s tím, jak se k péči 
o vodní plochy stavějí například ve Finsku? 

To jejich celospolečenské uvědomění, 
co se týče ochrany životního prostředí, je 
úžasné. V Čechách a na Moravě je ve srov-
nání s jinými evropskými zeměmi na vysoké 
úrovni, ale ty severské země mají v tomto 
ohledu pořád náskok a jako zdroj inspirace 
jsou prostě úchvatné. 

Jestliže máte možnost v rámci projektu 
LakeAdmin cestovat a porovnávat výsledky 
jednotlivých operačních programů pro ži-
votní prostředí, jak by v porovnání dopadl 
tuzemský OPŽP? 

To je nesmírně zajímavá otázka. Napří-
klad pokud bychom se srovnávali s Maďar-
skem, protože i to je partnerem projektu 
LakeAdmin, zjistili bychom, že na tom 
nejsme vůbec zle. Maďarsko, jak jsem měl 
možnost poznat, má velké zpoždění v čer-
pání finančních prostředků z evropských 
fondů v oblasti podpory životního prostředí. 
Z tohoto pohledu se například mně osobně 
zdá náš operační program nastaven velmi 
dobře. A usuzuji i podle toho, že třeba i my 
na fakultě jsme již nějaké projekty v rámci 
OPŽP realizovali, a mohu říci, že komuni-
kace se Státním fondem životního prostředí 
ČR považuji za velmi flexibilní a efektivní. 
To se zcela jistě musí odrážet i na číslech 
projektů a čerpání z OPŽP, která nelze vů-
bec srovnávat s čísly, která nám prezentovali 
naši maďarští kolegové. 

Srovnávat se Maďarskem je jistě na místě, 
ale co třeba srovnání s Dány, Finy nebo Iry? 

V tomto ohledu nemám přesné informace. 
U nás se v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí sleduje jak výsledek, tak cena 
opatření. To je velmi dobře vidět i na zájmu 
našich partnerů právě o projekty, které byly 

v rámci OPŽP realizovány. A to hlavně kvůli 
tomu, že v nich mohou velmi detailně vidět 
náklady. 

Takže vám OPŽP v rámci projektu Lake-
Admin pomáhá…

Ano, velmi. Kolegové z Finska například 
hledali i partnera, který by uspořádal pra-
covní setkání, jež by se věnovalo výhradně 
finanční stránce péče o vodní plochy. A na-
příč Evropou se víceméně ukázalo, že přesná 
finanční data jsou velmi těžko k mání. To 
však neplatilo pro Českou republiku, která 
právě díky projektům podpořených z OPŽP 
disponuje velmi přehlednou statistikou 
toho, kolik co stojí. A ta data jsou velmi 
tvrdá. Je to však dáno také tím, že počet 
sladkovodních ploch například na Maltě 
nebo v Řecku je podstatně nižší než u nás. 
Takže máme z čeho brát, abych tak řekl. 

O biomonitoringu 

Jaký je přínos LakeAdminu pro Českou 
republiku? 

Když pominu výměnu informací, pak 
je přínos v tom, že jak experti, tak úřední-
ci nebo politici mají možnost vycestovat 
za projekty, které jim ukazují příkladnou 
péči o vodní plochy. A také v tom, že zahra-
niční projekty jsou velmi dobře popsány, při-
čemž se společně snažíme, aby byly tam, kde 
je to obecně prospěšné, zaváděny i u nás. To 
neplatí jen pro Jihočeský kraj, ale i pro další 
partnerské regiony. 

A kdybyste měl zmínit přínos České repub-
liky ostatním parterům v rámci projektu? 

O finanční stránce projektů podpořených 
z OPŽP jsem mluvil. Kdybych měl říci něco 
dalšího, tak jsou to naše zkušenosti napří-
klad v oblasti biomonitoringu kvality vod. 
Na fakultě rybářství a ochrany vod použí-
váme pro analýzu kvality vodního prostředí 
jak pasivní vzorkování, tak rybí plůdek –  
mladé rybky –, které obvykle po určitou 
dobu žijí na jednom místě, kde se vykulily, 
a nemigrují.

Mohl byste to rozvést? 
Když to řeknu jednoduše, drobné rybky 

odchytíme a použijeme pro analýzu. Z jejich 

tkání získáme velmi dobrý obrázek kvality 
vody v čase. Není to tedy jednorázový od-
běr, který máte u klasického vzorku. Záleží 
na tom, jak staré rybky odchytíte, podle 
toho zjistíte, jak na tom byla zkoumaná voda 
za čas jejich života. To je velmi důležité, pro-
tože klasické vzorkování vám nemůže ukázat 
hodnoty v čase. Důležité jsou spolehlivost 
i cena této metody. A když s rybkami umíte 
zacházet, tak je to i humánní.

A to pasivní vzorkování? 
Vložíte pasivní vzorkovače do vody, 

necháte je tam určitou dobu exponovat 
a potom vyndáte. Speciální vzorkovač je 
třeba analyzovat v laboratoři a poté vám 
ukáže výskyt znečišťujících látek ve vodě 
během doby, kdy zachycoval monitorované 
polutanty. V tomto ohledu těsně spolupra-
cujeme například s Českým hydrometeorolo-
gickým ústavem a přináší to skvělé výsledky. 
Je to velice efektivní metoda, pomocí které 
jsme schopni zachytit velmi široké spektrum 
cizorodých látek vyskytujících se ve vodních 
ekosystémech. Výhodou oproti běžně použí-
vaným bioindikačním organismům je i to, že 
zachytíme původní sloučeniny vyskytující se 
ve vodě, nikoli jejich metabolity (degradač-
ní produkty metabolismu), jak je tomu při 
analýzách organismů. 

Dobrá zkušenost s OPŽP

Jak už jste uvedl, na starosti nemáte jen 
projekt LakeAdmin, ale za Jihočeskou 
univerzitu i přímou zkušenost s OPŽP. 
Jaká je? 

Jak už jsem řekl, velmi dobrá. To, co 
bych zdůraznil, je flexibilně a inteligent-
ně nastavený systém hodnocení projektů, 
kvalitně komunikující tým v průběhu řízení. 
V případě revitalizace rybníků jsou hodnoti-
cí kritéria velmi jasně a přehledně nastavena 
a každý žadatel má šanci si spočítat, zda 
na dotaci dosáhne, či nikoli. Líbí se mi i to, 
že potenciální prostor pro jakoukoli mani-
pulaci je omezený. Má osobní zkušenost 
s Operačním programem Životní prostředí 
je velmi pozitivní, a to jak v procesním na-
stavení, tak v samotné komunikaci se SFŽP 
ČR či AOPK. A to jej mohu vzhledem ke své 
profesi srovnávat i s jinými programy. 

Jak Jihočeská univerzita využívá Operační-
ho programu Životní prostředí? 

Dostali jsme například dotaci na vý-
stavbu Mezinárodního environmentálního 
vzdělávacího, poradenského a informační-
ho střediska ochrany vod Vodňany, které 
bude otevřeno letos v říjnu a jehož úkolem 
bude poskytovat informace a poradenství 
v oblasti rybářství, managamentu vodních 
ploch a kvality vod. V prostorách bývalého 
mlýna jsme postavili přednáškový sál pro 
80 osob, dvě přednáškové místnosti pro 
20 osob a ubytování pro 35 návštěvníků. 
Kolegové z fakulty rybářství a ochrany vod 
tak dostali důstojné prostory pro pořádání 
zajímavých seminářů pro zájemce z řad 
odborné i laické veřejnosti.

Máte za to, že péče o vodní plochy v České 
republice je na dobré úrovni? 

To je otázka spíše pro řídicí sféru. My jako 
odborní pracovníci, dělníci terénu, můžeme 
pouze říci, že kvalita vodního prostředí se 
u nás za posledních 25 let zásadně zlepšila. Jen 
pamětníci vědí, jak to v ČR dříve vypadalo. 
Jakými stokami byly řeky Labe, Vltava, Morava 
a další. Dnes mi, jako člověku, který přednáší 
aplikovanou hydrobiologii, činí problém najít 
znečištěnou řeku, abych ji mohl ukázat studen-
tům. A až na malé výjimky, jako je třeba Bílina 
v severních Čechách, přičemž ani ta už není ta-
kovou tragédií, jakou bývala, ji prostě nenajdu. 
Mám-li odpovědět na vaši otázku, řeknu, že 
nevím, jestli se toho v péči o vodní plochy dělá 
dost, ale mohu říci, že v péči o vodní plochy 
v ČR se toho udělalo skutečně hodně. 

Jak jsme na tom s jezery a rybníky? 
Tam panuje poněkud jiná situace. Co se 

týče čistoty vod, tak jsme se z  původního or-
ganického znečištění, které bylo v minulosti 
příčinou nevábně vyhlížejících vodních toků 
plných bakterií a organických zbytků splaško-
vého původu, posunuli do znečištění vodních 
ploch především živinami, zejména fosforem. 
To je způsobeno rostoucí životní úrovni. 
Pračkami, myčkami a podobnými zařízení-
mi, která nám usnadňují každodenní život 
a práci.  Problém se znečištěním se dnes spíše 
posunul z řek do nádrží. V minulosti nádrže 
a rybníky zdaleka tak netrpěly takovým zatí-
žením živinami a s ním souvisejícím výskytem 
sinicových vodních květů, jakým trpí dnes. 

Je tedy péče v České republice o nádrže 
a rybníky dostatečná? 

Snaha je… Avšak není to tak jednoduché. 
Když do vod vypouštíte organické látky, což 
se dělo v dřívějších letech, nejvíce se to projeví 
v řekách. V nádržích a rybnících tyto látky 
totiž zmineralizují a není s nimi už takový pro-
blém. Naproti tomu fosfor, živiny, v tekoucích 
řekách nemají příliš možností a prostoru se 
uplatnit. Výsledkem tedy je, že máte krásnou 
a průzračnou řeku i s kvalitní vodou, ale boha-
tou na živiny a na fosfor. A v momentě, kdy tu 
vodu zastavíte v nějaké nádrži nebo rybníce, 
v ten okamžik dojde k rozvoji těch prvotních 

producentů, jako jsou řasy. Tam nastává ten 
problém. Avšak není to tak, že by toho fosforu 
bylo v těch řekách méně, jen se tam nemůže 
významněji uplatnit. To však dost dobře může 
ve stojatých vodách. A to je hlavní problém. 

Fosfor, dusík, uhlík

Tuzemské čistírny fosfor nedokážou odstranit? 
Většina ne. A to i přesto, že drtivá většina 

našich čistíren odpadních vod funguje velmi 
dobře, zejména při odstraňování organické 
biomasy, kterou však převádí pouze do mine-
rální formy. Do fosforu, do dusíku a uhlíku. 
Jenže ne každá naše čistírna odpadních vod 
má třetí stupeň čištění – pražská nebo br-
něnská čistírna jej mají –, který vezme z vody 
živiny. Tohle je podstata tohoto problému. 

Jakým způsobem se znečištění našich stoja-
tých vod promítá dále? 

Klasickým příkladem může být brněnská 
nádrž. Ta byla klasickou ukázkou jedné velké 
tragédie, kdy se z kdysi obrovského rekreační-
ho centra s obrovským potenciálem stalo pro 
rekreaci mrtvé místo. A to je škoda, protože 
brněnská nádrž není žádnou louží. Má kolem 
250 hektarů a v minulosti se kolem ní soustře-
ďoval rekreační život Brna. Byla dostupná 
městskou hromadnou dopravou, lákala ry-
báře, jachtaře, bruslaře v zimě a samozřejmě 
i klasické rekreanty, o čemž vypovídalo velké 
množství restaurací a kempů. A pak stačilo 
deset let velmi silného vodního květu, vody 
zelené jako brčál, vody se sinicemi, a všechno 
zkolabovalo. Je nesmírně smutný pohled 

na vytlučená okna restaurací a opuštěné 
kempy. 

Avšak byl realizován projekt, jenž byl 
podpořen i z Operačního programu Životní 
prostředí, který tu brněnskou přehradu dal 
znovu dohromady…

Ano, projekt Revitalizace brněnské nádrže 
v řádu sta milionů korun. A je skvělé, že 
zafungoval. Najednou tam máme průhled-
nost vody až tři a půl metru a na brněnskou 
přehradu se vrací život. Jistě, stálo to obrovské 
peníze, ale stálo to za to. A zajímavé na tom je, 
že my vlastně ani nevíme, co přesně z realizo-
vaných opatření zabralo nejvíce… To je však 
asi i celkem jedno, protože je velmi pravděpo-
dobné, že zafungovala všechna opatření jako 
celek. Nádrž byla vypuštěna, něco se odtěžilo, 
na přítoku se sráží fosfor, vysazují se ryby, 
sbírají se sinice po hladině…. Výsledek je neu-
věřitelný. A ten „prýgl“ je dneska opět skvělý. 
Na druhou stranu je však třeba také říci, že ten 
veřejný život, o němž jsem mluvil, se tam vrací 
velmi pozvolna. Ano, brněnská nádrž je na-
vštěvována, ale stále to není těch 250 tisíc lidí, 
kteří tam chodili v minulosti. Už tam nejsou ty 
plné kempy jako dříve. A důvodem je, že tra-
dice brněnské nádrže byla na 15 let přerušena 
a bude chvíli trvat, než se zase obnoví. 

Jak jsou na tom další známé nádrže? 
Pozornost se nyní soustřeďuje na Or-

lík, který kolabuje už nějaký čas. Tedy ony 
kolabují všechny nádrže, neznám žádnou 
jinou nádrž, která by prošla tím, čím prošla ta 
Brněnská. 

Kdo pere a myje v pracovní dny?
„Co se týče čistoty vod, tak jsme se 
z  původního organického znečištění, 
které bylo v minulosti příčinou 
nevábně vyhlížejících vodních toků 
plných bakterií a organických zbytků 
splaškového původu, posunuli 
do znečištění vodních ploch především 
živinami, zejména fosforem“ říká 
Zdeněk adámek, který se jako vědecký 
pracovník zabývá biomanipulací 
ve prospěch čistoty našich vod, včetně 
jejich monitoringu. 

ROZHOVOR

ŽIVOT V ČEskýCH BuDějOVICíCH
O tom, že České Budějovice jako hlavní město jižních Čech vyznávají kulturu spojenou 
s rybníkářstvím a vůbec s péčí o kvalitu vody, není třeba pochybovat. Těžko by se v jiném 
českém městě například konaly akce, kterou byl například nedávný popularizující workshop, 
jenž nesl název „Invaze nepůvodních raků do Evropy“ a konal se v „budějickém“ Jazz & blues 
restaurantu Modrý dveře. 
V Modrých dveřích vystoupili se zajímavými přednáškami dva vědci z Fakulty rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity. Ing. Antonín Kouba, PhD., vystoupil s příspěvkem „Pů-
vodní a nepůvodní druhy raků v Evropě“ a doc. Ing. Pavel Kozák, PhD., s přednáškou pod 
názvem „Biologie raků aneb proč se nepůvodní raci rychle šíří“. Po přednáškách následovala 
živá diskuze, dva z nejaktivnějších tazatelů si za svou zvídavost vysloužili od přednášejících 
dárek v podobě knihy Biologie a chov raků. Součástí programu byla též unikátní ukázka 
živých exemplářů devíti druhů raků a račích preparátů.

„
V 70. a 80. letech se velmi 
zlepšilo zásobování pitnou 
vodou, čímž se ovšem zvýšila 
produkce odpadní vody. 
Jenže problém byl v tom, že 
si už nikdo nedal práci s tím, 
aby ta odpadní voda byla 
také vyčištěna.

Doc. RnDr. ZDEněk ADáMEk, Csc., se specializuje na potravní biologii ryb, 
vlivy a vztahy mezi rybími společenstvy a obsádkami, na parametry prostředí, aplikovanou 
hydrobiologii. V současnosti působí jako vědecký pracovník v laboratoři rybniční akvakultury 
Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity České Budějovice. 
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Jaké další dopady mají znečištěné nádrže 
a rybníky?

Samozřejmě že nejde jen o pitnou vodu, 
ale i o zdravotní dopady. To stačí, abyste 
do toho vlezl, a hned se ohrožujete na svém 
zdraví. Záněty spojivek a mnoho dalšího, 
nemluvě o tom, když si toho loknete, tak 
vám sice nejde o život, ale i tak jde o hodně. 
O různé koliky a podobně. Známé jsou i úhy-
ny zvířat, které tyto vody pijí… 

Finům, těm je hej

Jako člověk, který je velmi aktivní v rámci 
projektu LakeAdmin, vidíte, jak k podob-
ným problémům přistupují i ostatní evrop-
ské země. Řeší je a jak?

Řeší. I když na jiných úrovních a s jinými 
společenstvími. Třeba s Finy je někdy těžká 
domluva, ne že bychom si nerozuměli, ale oni 
nám třeba často tvrdí, že jsme příliš skeptičtí, 
a to v případě třeba té naší biomanipulace, 
jejímž prostřednictvím se snažíme o zlepše-
ní kvality vody nádrží. Zatímco jim přináší 
skvělé výsledky, nám už příliš nepomůže. 
Důvodem je, že oni mají trochu jinou výchozí 
pozici. Oni nejsou limitováni tím fosforem, 
jako jsme jím limitováni my. 

Jak to? 
Úspěch biomanipulace je dán tím, jak moc 

fosforu v té vodě je. Když je v ní fosforu hod-
ně, tak se můžete stavět na hlavu, a nic s ním 
prostřednictvím té biologické cesty neudělá-
te. Máte-li třeba 0,2 miligramu fosforu na litr 
vody, což je u nás běžné, tak to je prostě 
dost na to, aby jej ta voda využila k produkci 
zelené hmoty rostlin. To rozhodně nezvrátíte 
opatřeními, která vedou k tomu, že do té 
vody aplikujete něco, co tu zelenou hmotu 
bude žrát. Toho fosforu je tam prostě moc. 

A kolik fosforu ve vodě mají Finové? 
Finové mají toho nešťastného fosforu jen 

maximálně obvykle kolem 0,05 miligramu 
na litr vody. Takže tam, kde jim voda zkola-
buje, mohou prostřednictvím biomanipulace 
mnohem snáze dosáhnout zlepšení. Jimi 
aplikované další potravní články vyčistí tu 
jejich vodu snáze. Což se u nás nepodaří, ane-
bo je to nesmírně těžké, protože se potýkáme 
s většími objemy fosforu. 

Revitalizovat vodní plochy

Co se s tím dá dělat? 
Biomanipulaci používat jako doplněk a re-

vitalizovat vodní plochy, jako se to udělalo 
v Brně, ale i v Luhačovicích nebo v Plumlo-
vě. Nezbývá nic jiného než do těch vodních 
ploch z gruntu sáhnout, vypustit je, vyčistit 
je a instalovat k nim ty nejmodernější čistírny. 
Jinak jsou všechna jiná opatření vlastně jen 
vyhozené peníze. 

Náprava je pouze v revitalizacích? 
Efektivita našich čistíren je dána objemem 

přitékajícího znečištění. Zdroj problému tedy 
hledejme u zemědělství, průmyslu, ale hlavně 
u domácností. Tam je ten prapočátek. 

Myslíte třeba racionální užívání bezfosfáto-
vých prášků, přístup dnešního spotřebitele 
k vodě jako takové? 

Například… Faktem je, že po pračkách 
teď pro změnu řešíme problémy s myčkami, 
protože, kdo dnes myje nádobí v dřezu? Což 
velmi dobře vidíme, když vzorkujeme. 

Co vidíte? 
Tak například na přehradě Hamry. Tam 

jim zrovna před nedávnem nevycházely 
fosforové bilance. Celý problém byl v tom, že 
vzorky odebírali pouze v pracovní dny. Kdo 
pere a myje v pracovní dny?  

Takže tam bylo potřeba vzorkovat i o víken-
dech?

Tam bylo potřeba jít vzorkovat v sobotu 
dopoledne. A to byste koukal, jak to tam 
pěnilo! Pračky a myčky, které jsou přes týden 
využívány jen v polovičním rozsahu, se 
o víkendech rozjedou na plný pecky. A i když 
jsem se těmto věcem nikdy pořádně nevěno-
val, zkušenost s tím mám, takže mohu říci, že 
to nakrásně i zjistíte, že jen za víkend nateče 
do vody z těchto zdrojů stejný objem živin 
jako za celý pracovní týden. 

Tragédie 70. a 80. let

Vraťme se k projektu LakeAdmin. Které 
země jsou v něm z hlediska péče o vodu 
z vašeho pohledu nejdůležitější? Váš kolega 
se zmínil například o výjezdu na Maltu. 

Když jsme jeli na Maltu, měli jsme tam 
taktéž terénní exkurzi k vodním zdrojům, ale 
to byly tři louže, a to moc nepřeháním, když 
řeknu, že louže. Na druhou stranu, jedete-li 
do Finska, hned je to o něčem jiném. Z mého 
pohledu je ten projekt hodně o tom, naslou-
chat Finům, ale radit Estoncům, kteří jsou 
v péči o vodních plochy ještě docela hodně 
naivní. My jsme někde tak uprostřed. I když 
nevím, jestli se to tak dá vůbec říci.  

Jak jsou na tom Estonci? 
Nejsou tam, kde jsme my. Na druhou stra-

nu si musíte také uvědomit, že Česká republi-
ka je stále ještě velmi uznávanou zemí v otáz-
kách hydrobiologie a dalších souvisejících 
disciplín. U nás celý ten koncept biomanipu-
lací v 60. letech vzniknul. Zásluhu na tom měl 
zejména profesor Jaroslav Hrbáček, který nás 
bohužel před pár lety opustil. Avšak na jeho 
práci navázal celý svět, který jeho koncepci 
uchopil a začal rozvíjet. Biomanipulacemi 
jsme se u nás zabývali i v osmdesátých letech, 
i když, pravda, často jsme ani nevěděli, co 
děláme. Prvky biomanipulace však byly již 
tehdy podstatou tehdejšího účelového rybář-
ského managamentu vodárenských nádrží. 
I když, pravda, se to dělalo ve stylu tehdej-
ších let. Ryby se vysazovaly do nádrží, aniž 
by se zjišťovalo, jak se jim tam vede, jestli 
vůbec přežijí a podobně. Ideálně pět tisíc 
ročka candáta, dva tisíce ročka sumce… Ale 
i tak máme velkou tradici, takže pro takové 
Estonce je LakeAdmin určitě přínosem. Mají 
se co učit. A musím říci, že to dělají rádi. Ne 
že bych to chtěl nazývat zrovna učením, ale 

zajímají se hodně o náš názor, o náš pohled 
na to či ono. 

To jsou Estonci. Ale co třeba Finové 
s mnohem menšími objemy fosforu v jejich 
vodách? Čím je to vůbec dáno?

Finové své vody zatěžují mnohonásobně 
méně. Je to dáno hustotou jejich vodního 
systému a počtem obyvatel. Zatížení jednoho 
kubického metru u nich je mnohonásobně 
menší než u nás. To, o čem oni mluví jako 
o znečištění, by v našem případě docela 
dobře mohlo být cílovým stavem. Avšak to 
není tím, že bychom byli lenivější nebo méně 
schopní, ale je to dáno tím, že my jsme na-
mačkáni na mnohem menším prostoru. A to 
je samozřejmě znát. Na jeden kubický metr 
či kilometr vyprodukujeme mnohem více 
znečištění. Musíme proto mnohem více čistit, 
musíme se vypořádávat s mnohem vyššími 
koncentracemi znečištění. A dáno je to i tím, 
že oni neprošli tou tragédií 70. a 80. let jako 
my. U nich se vše vyvíjelo kontinuálně. 

Co myslíte tou tragédií 70. a 80. let? 
Na to vám mohu odpovědět pouze tím, 

co si pamatuji. Pravděpodobnou příčinou 
tehdejšího úpadku byl určitý druh násilného 
růstu životní úrovně a vybavenosti obyvatel-
stva. Avšak bez navazující struktury, která 
by se s tím mohla vypořádat. Tehdy se velmi 
zlepšilo například zásobování pitnou vodou, 
čímž se ovšem zvýšila produkce odpadní 
vody. Jenže problém byl v tom, že si už nikdo 
nedal práci s tím, aby ta odpadní voda byla 
také vyčištěna. Byl to objemový problém. 

Jak si na tu dobu pamatujete vy osobně? 
Já jsem tehdy působil jako soudní znalec, 

byl jsem začátečník. Avšak každý rok jsme 
třeba dávali dohromady takový materiál, kte-
rý vyhodnocoval ztráty na rybochovné hod-
notě daných toků a vodních ploch. Je vůbec 
zajímavé, že ty materiály vůbec procházely… 
A právě ty námi vyhodnocené ztráty se všem 
zúčastněným organizacím hradily, proplácely. 
A my jsme vyhodnocovali například celé po-
vodí řeky Moravy nebo třeba Dyje, přičemž 
jsme velmi dobře viděli, jak ty hospodařící 
subjekty nemají vzhledem k tomu panujícímu 
obrovskému znečištění vůbec šanci dosáh-
nout svých jakýchkoli cílů. Ta míra toho 
znečištění byla tehdy obrovská. Kampaňovité 
znečištění byl tehdy běžný termín. Když byla 
třeba cukrovarnická kampaň, tak se vlastně 
nikdo nepozastavoval nad tím, že znečišťující 
látky, bakterie, kolonie slizovitých bakterií 
těmi řekami tekly docela běžně. To by si dnes 
nikdo nedovolil, ale tehdy se s tím počítalo 
jako s něčím zcela jakoby normálním.

Docela mne překvapilo, že jste za současné 
hlavní znečišťovatele označil domácnosti, 
nikoli třeba zemědělský sektor. 

Dnes je zemědělství z těch tří znečišťova-
telů – obyvatelstva, průmyslu a zemědělství – 
asi tím nejmenším problémem, protože nemá 
peníze na hnojiva, nemá peníze na pesticidy, 
a je tedy tlačeno do ekologických postupů, 
což je velmi dobře z hlediska nás, konzu-

mentů. Jestli je to dobře z hlediska ziskovosti 
našeho zemědělství, soudit nechci. Taktéž 
došlo k zásadnímu zredukování velkochovů, 
z nichž v minulosti často něco uniklo. 

České rybníky

A co české rybníky? Jak ty si stojí v žebříčku 
zájmu partnerů v rámci projektu LakeAd-
min?

České rybníky naše zahraniční partnery 
zajímají asi nejvíce. A my se jim je také snažíme 
co nejlépe prezentovat, protože jestli máme co 
nabídnout a ukázat, tak to jsou právě ony. Čes-
ké rybníky jsou nejen z chovatelského hlediska, 
ale i co do kvality ryb a vody v nich unikátní. 
To bych se rozčílil, když slyším některé naše 
rozumbrady brojit proti našim rybníkům… 

Proč? 
Neuvědomují si, že naše rybníky jsou per-

lami ve středu Evropy, protože kdyby viděli 
rybníky v Maďarsku, Polsku, rybníky v bývalé 
východoněmecké republice, a to vůbec ne-
mluvím o tom, co se děje na Balkáně, tak by 
pochopili, jakou krásu u nás v podobě rybní-
ků máme. Rybníky ve zmíněných zemích jsou 
hlavně továrny na ryby. Tam se hrne krmivo 
v podstatě bez jakéhokoli využití přirozených 
potravních zdrojů, a to za jediným účelem, 
kterým je produkce masa. Výsledkem je, 
že zatímco my máme čtvrtinovou produkci 
na jednotku plochy třeba kapra proti Balkánu 
a menší než poloviční oproti třeba Maďarům, 
pořád si, i když je to velmi náročné zejména 
z hlediska kvality přitékající vody, držíme 
velice kvalitní rybníky, které jsou významnou 
a pěknou součástí krajiny. A k tomu produku-
jeme kvalitní, nekontaminované rybí maso. 

Co vám konkrétně vadí u těch, kteří naše 
rybníky kritizují? 

Ta jednoduchá interpretace, že rybníky by 
měly sloužit hlavně k ochraně přírody a bio-
diverzity a že tomu všemu by se měl pod-
řizovat chov ryb. Takový nesmysl! Opačně 
by to mělo být! Na prvním místě by měl být 
chov ryb na slušných principech. Aby ryba 
byla kvalitní a její přírůstek masa byl založen 
co nejvíce na přirozené potravě. Už to samo 
o sobě vám zaručuje šetrný přístup k rybní-
kům jako takovým. A ochranářské aspekty by 
měly vycházet z kompromisu mezi rybní-
kářstvím a úlohou rybníků v naší krajině. 
Bohužel to náš zákon vidí obráceně.  

A máte pocit, že naše rybníkářství přežilo 
i tu již zmíněnou tragédii 70. a 80. let? 

Podle mého názoru ani ona léta naše 
rybníkářství nezahubila. A to díky historic-
kému kontextu a profesní hrdosti. Bylo to 
vidět i na propadu objemu produkce ryb 
v 90. letech. Zatímco Maďaři, Poláci, Bulhaři 
kolabovali a dostali se i jen na čtvrtinu své 
někdejší produkce, u nás se to jen mírně 
zhouplo a všechno jelo v pohodě dál. Pro-
fesní hrdost a profesní sounáležitost našeho 
rybářství byla dle mého názoru natolik silná, 
že jsme si prošli tím kritickým procesem 
privatizace docela bez úhony. 
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ZAHRANIČÍ

Čarodějův učeň vykouzlil novou vodní elektrárnu
rakouský inženýr 
a vynálezce Franz Zotlöterer 
se radikálně odklonil 
od principů, jimiž se řídí 
chod běžných vodních 
elektráren a sestrojil 
nízkopřepadovou vodní 
elektrárnu, která využívá 
kinetickou energii vodního 
proudu v uměle vytvořeném 
vodním víru.

Velké přehradní elektrárny 
i malé vodní elektrárny na jezech 
velkých toků jsou nepochybně 
skvělým zdrojem čisté energie, ale 
v podobě negativních ekologic-
kých důsledků přehrazování řek 
a stavby jezů mají i své nedu-
hy. Malé elektrárny s menším 
výkonem na říčkách a potocích 
jsou k přírodě šetrnější, ale i ony 
vždy ne zcela pozitivně ovliv-
ňují prostředí vodního toku, 
jehož energii využívají. Je vůbec 
možné efektivně získávat vodní 
energii a zároveň šetřit prostředí 
jejího zdroje? Zatímco legislativa 
i projektanti hledají možnosti, jak 

vyjít přírodě vstříc a přitom neu-
brat elektrárně na výkonu, Franz 
Zotlöterer z městečka Ober-Gra-
fendorf svou vodní elektrárnou 
na principu gravitačního vodního 
víru již dokázal, že to možné je.

nečekaný nápad
Franz hledal efektivní cestu, 

jak provzdušnit a tím okysličit 
vodu v malém potoce, když ho 
napadlo sestrojit zařízení, které 
vodu nejen provzdušňuje, ale 
je také schopné využívat něco 
z kinetické energie jejího toku. 
Zařízení, které v rámci vlastního 
projektu „Technika vodního víru“ 
(Wasserwirbeltechnik) sestrojil, 
má neobvyklý tvar a svým vzhle-
dem připomíná hlemýždě obrá-
ceného vzhůru nohama. Franzovi 
bylo jasné, že postavení přehrady 
přes celou šířku řeky není účelné, 
ale škodlivé, a tak voda do jeho 
elektrárny přitéká širokým rov-
ným náhonem a po tečně natéká 
do betonové kruhové nádrže, 

čímž se vytváří mocný vodní vír, 
který nádrž opouští otvorem 
uprostřed dna nádrže se stejným 
efektem, jako když vyjmete zátku 
z vany. A právě tento vír v cent-
rální části cylindrové nádrže otáčí 
turbínou. V takovém systému 
je energie sbírána pomalu se 
otáčejícím vodním kolem, díky 
čemuž nevznikají žádné velké 
rozdíly v tlaku, jako se tomu děje 
v běžných turbínách. Elektrárna 
tudíž nevyužívá tlakového roz-
dílu, nýbrž dynamické síly víru 
a ve výsledku nejenže vyrábí elek-
třinu, ale také šetrným a citlivým 
způsobem provzdušňuje vodu.

Vodní čaroděj
Průkopníkem myšlenky 

využívání vodního víru byl jiný 
Rakušan. Těžké klády, které 
nebylo možné přepravovat jiným 
způsobem, splavoval Viktor 
Schauberger, známý také jako 
„vodní čaroděj“, z odlehlých kou-
tů rakouských hvozdů, tehdy ne-
přístupných po cestách, na místa 
následného zpracování dřeva. To 
celé se mu dařilo díky důsledné-
mu udržování teploty a vytváření 

valivého podélného vířivého 
pohybu ve vodě. Coby Schauber-
gerův důstojný nástupce využil 
Franz Zotlöterer vodního víru 
ve své elektrárně zcela v duchu 
dnešní, všemu „zelenému“ na-
kloněné doby a představil světu 
velké množství jeho výhod.

když se voda točí
Každá řeka má obvykle spous-

tu meandrů a zátočin, kde přiro-
zeně vzniká vířivé proudění, díky 
němuž dochází k aeraci vody. 
Avšak v přehradách vodních 
elektráren k ničemu takovému 
nedochází. Když se však obyčej-
né přehrady zamění za „vířivé“, 
přírodní provzdušňování vody se 
znovu obnoví. Dobré výsledky 
poskytuje tato vířivka i v účin-
nosti přetváření energie padající 
vody na elektrický proud – až 73 
procent, a to za použití ne zcela 
nejmodernějšího elektrického 
generátoru. Franz Zotlöterer pou-
kazuje i na další výhody svého 

vynálezu. Rotace turbín této vod-
ní elektrárny je poměrně nízká, 
lopatky kola proto nepředstavují 
nebezpečí pro ryby, které se do-
stanou do vodního víru. Lopatky 
Zotlötererových turbín totiž vodu 
nerozsekávají, ale spolu s vodním 
vírem se synchronně otáčejí. 

Lepší čištění
Vodní vír promíchává nečis-

toty, kontaminanty jsou tudíž 
ve vodě rovnoměrněji rozloženy, 
a jelikož současně provzdušňuje 
vodu, napomáhá intenzivnějšímu 
působení mikroorganizmů, které 
vodu přirozeným způsobem čistí. 
Právě tato vlastnost elektrárny 
obnovuje procesy, které probíhají 
v obyčejné řece s velkým počtem 
zákrut. Ve velkých přímých kory-
tech kanálů a vodních nádržích 
téměř laminární, v paralelních 
vrstvách probíhající tok způso-
buje ztrátu aerace vody a jako 
důsledek i její ztrátu schopnosti 
samočištění. 

ZAHRANIČÍ  

Ani tím však výčet výhod víři-
vé elektrárny nekončí. 

Výhoda stálé teploty
„Vodní vír zabezpečuje termoregulaci 

v nádrži,“ připomíná Franz Zotlö-
terer. Zvětšená plocha kontaktu 
vody se vzduchem způsobuje 
ochlazování vody vlivem zvýše-
ného odpařování během horké-
ho léta. A v zimních měsících 
elektrárna pokračuje v práci i pod 
ledem. Nejhustší voda s teplotou 
kolem 4 °C má tendenci směřovat 
do centra víru, voda chladnější se 
ohřívá a voda teplejší zchlazuje. 
Na okrajích trychtýře se vytváří 
ledová vrstva, která funguje jako 
ohřívač, jenž zabraňuje přílišné-
mu ochlazování ve středu víru. 
Ve skutečnosti vodní vír pracuje 
jako stroj, který má v určité chvíli 
tendenci v zimě snižovat teplotu 
protékající vody na 4 °C, což 
logicky přispívá k větší biodi-
verzitě ve vodním korytu pod 
elektrárnou. 

V Rakousku to již funguje
Průměr bazénu Zotlötererovy 

rakouské vodní elektrárny je  
5,5 metru a maximální výška pře-
padu 1,6 metru. Do veřejné sítě 

začala elektrárna, byť s přestávka-
mi, dodávat proud již v září roku 
2005, nepřetržitě pak od března 
2006. Franz Zotlöterer poukazuje 
na skutečnost, že i přes svou rela-
tivní jednoduchost a nízkou cenu 
stavby se jeho elektrárna jako 
„dospělá“ zúčastňuje zásobování 
země elektrickou energií. I z těch-
to důvodů byl za svůj projekt 
gravitační vířivé vodní elektrárny 
dokonce oceněn v mezinárod-
ní soutěži Energy Globe. Je 
přesvědčen, že takovéto schéma 
je nejoptimálnější pro budování 
vodních elektráren s kapacitou 
do 150 kW, přičemž konstrukce 
vykazuje vynikající výkonnost 
turbíny již při přepadu vody 
z výšky pouze 0,7 metru.

nic nazmar
Při vytváření projektu však 

Franz Zotlöterer nemyslel jen 
na ekosystémy malých vodních 
toků, chtěl také sestrojit elekt-
rárnu, která by byla energeticky 
i finančně účinnější než dosud 
běžně používaná zařízení. 
Energeticky se mu to opravdu 
podařilo v podobě elektrárny, 
která podporuje vytváření stálého 
gravitačního víru, stejného víru, 

jenž má tendenci vytvářet se sám 
od sebe i u ústí náhonu běžných 
říčních zařízení coby nežádoucí, 
takzvaný ztracený vír. V Zotlöte-
rerově elektrárně je zabezpečeno, 
že tento i všechny ostatní jevy, 
které při proudění vody vzni-
kají, jsou využívány k zesílení 
rotačního pohybu vody, k ně-
muž dochází, když voda vtéká 
do gravitačního vodního víru bez 
jakéhokoli omezování. A Franz 
Zotlöterer tvrdí, že náklady 
na instalaci vodní elektrárny 
využívající k získávání energie 
vodního víru jsou poloviční opro-
ti kapacitně analogickým malým 
vodním elektrárnám postaveným 
klasickým způsobem. Jako další 
výhody uvádí vynálezce lepší 
podmínky pro opravy a rekon-
strukci, podstatně nižší složitost 
a periodicitu obsluhy, velmi 
jednoduchou konstrukci a další 
technologické výhody. 

s výsledkem se nespokojil
Samozřejmě existují i jiné mo-

dely malých vodních elektráren, 
které pracují bez přepadu z výšek 
a jednoduše využívají pouze 
vodní proud. Franz Zotlöterer 
je však přesvědčen, že ve víři-
vých vodních elektrárnách je 
skloubena vysoká efektivnost jak 
z pohledu fyziky, tak z pohledu 
finančních nákladů s maximál-
ními ohledy na živou přírodu. 
Avšak coby správný vynálezce 
není se svými výsledky úplně spo-
kojen, pokračuje ve zdokonalová-
ní svého projektu a počítá s tím, 
že kapacitu své vodní elektrárny 
bude i nadále zvyšovat.

Zvětšená plocha kontaktu vody se vzduchem 
způsobuje ochlazování vody vlivem zvýšeného 
odpařování během horkého léta. a v zimních měsících 
elektrárna pokračuje v práci i pod ledem.

nejhustší voda s teplotou 
kolem 4 °C má tendenci 
směřovat do centra víru, 
voda chladnější se ohřívá 
a voda teplejší zchlazuje. 
na okrajích trychtýře se 
vytváří ledová vrstva, která 
funguje jako ohřívač, jenž 
zabraňuje přílišnému  
ochlazování ve středu víru.

ECHO
Domovní čistírny
Obyvatelé Jablonce nad Nisou 
mohou žádat o dotace a půjčky 
na výstavbu domovních čistíren 
odpadních vod. Každý ze zájem-
ců může získat až 80 000 korun. 
Radnice má ve fondu na tyto 
účely připraveny dva miliony 
korun. Výzva není časově ome-
zena, až město peníze vyčerpá, 
skončí. Celkové náklady na tako-
vou čistírnu se pohybují kolem 
100 000 korun. Dotace a půjčky 
na čistírny půjdou z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení, z něj 
město obyvatelům půjčuje již 
od roku 1994. Podobný projekt 
připravila i Česká Lípa, tam je 
však podpora určena zatím jen 
majitelům domů v sídlení části 
Častolovice. 

Zpráva EEa
S tím, jak se 
Evropa otepluje, 
musejí například 
vinaři v někte-
rých oblastech 
měnit odrůdu 

pěstovaného vína, nebo dokonce 
přemístit produkci vína do kli-
maticky vhodnějších regionů. Je 
to jeden z příkladů adaptace eko-
nomiky a společnosti na změnu 
klimatu, kterou ve své nové zprá-
vě rozebírá a hodnotí Evropská 
agentura pro životní prostředí 
(EEA). Zpráva konstatuje, že z 32 
členských zemí EEA má v součas-
né době zhruba polovina států 
přijaty konkrétní plány adaptací. 
Některé státy již adaptační opat-
ření začaly realizovat, celkově 
je však postup jejich realizace 
teprve na počátku. 

Čr více třídí
Třídění komunálních odpadů 
a jejich následná recyklace se 
stala běžnou součástí každo-
denního života většiny obyvatel 
ČR. Podle výsledků v tříděném 
sběru a recyklaci komunálních 
odpadů za rok 2012 vytřídil 
každý průměrný občan celkem 
59,1 kg papíru, plastů, skla, ná-
pojových kartonů a kovů. Opro-
ti roku 2011 došlo k mírnému 
nárůstu u plastů a nápojových 
kartonů, sběr ostatních komodit 
spíše stagnoval. Ve sběrných 
systémech se nashromáždilo 
více než 189 tisíc tun papíru, 
102 tisíc tun plastů, 115 tisíc 
tun skla a 3,3 tisíce tun nápojo-
vých kartonů. Celkové množství 
komunálních odpadů předa-
ných k recyklaci včetně kovů tak 
činilo téměř 620 tisíc tun.

EEA
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Sláma výborně izoluje a jako 
izolační materiál byla používána 
po mnoho staletí. Sláma byla 
dokonce objevena, a to ve vy-
nikajícím stavu, i v egyptských 
hrobkách starých tisíce let. Avšak 
první provizorní obydlí postave-
ná ze slámy se na světě poprvé 
objevila na konci 18. století 
a po 1. světové válce. Velmi záhy 
se přišlo na to, že takto postave-
né domy nemusejí nutně sloužit 
jen jako dočasná řešení. Postavit 
slaměný dům nebylo již od po-
čátku nijak drahé, ale ani i pro 
úplného laika složité a balíky se 
daly sehnat velice levně přímo 
od farmářů. A vynález balíko-
vacího stroje odstartoval nárůst 
popularity staveb z tohoto stále 
ještě ne zcela doceněného přírod-
ního materiálu a domy ze slámy 
se dnes stavějí po celém světě. 

Proč stavět ze slámy?
Důvody k jejich výstavbě 

jsou různé. V Mexiku a v Číně 
vyrůstají, protože jsou laciné, 
ze stejného důvodu a také pro 
rychlost výstavby z nich v Bě-
lorusku svého času postavili 
celé sídliště pro ty, kteří museli 
opustit Černobyl. Ve Spojených 
státech a v Evropě je stavějí lidé, 
kteří chtějí žít nejen levně, ale 
také ekologicky. Slaměný dům, 
ať už jako příbytek dočasný, či 
trvalý, nabízí některé nesporné 
výhody. Staví se v duchu trvale 
udržitelného rozvoje, podporuje 
lokální ekonomiku a výrobu, 
minimalizuje náklady na dopra-
vu, v důsledku čehož podporuje 
sociální kohezi. Stavba pro stálé 
užívání, jsou-li přírodní materiály 
v suchu, vytrvá i po několik stole-
tí. V případě stavby dočasné její 
stavitelé určitě ocení, že je možné 
ji jednoduše rozebrat a recyklo-
vat. „Sundejte slaměnému domu střechu 
a o zbytek se příroda postará sama,“ 
charakterizují vlastnost stavby 
s nadsázkou někteří stavitelé.

Zdravý dům
Postavit dům ze slámy bývá 

jednodušší a obvykle i méně 
nákladné než dům ze standard-
ního stavebního materiálu. 
Nejvíce však obyvatelé „slamě-
nek“ uspoří jejich samotným 
obýváním – za vytápění to může 
být až o sedmdesát procent –, 
a to díky vynikajícím izolačním 
schopnostem slámy. Například 
ve Švýcarsku stojí dům postavený 

ze silných balíků slámy, který 
má v jižní stěně obrovské okno, 
a jeho majitel tvrdí, že topení 
zapíná i v zimě jen výjimečně. 
Kromě toho má sláma i výbor-
né akustické vlastnosti, a proto 
se z ní ve Spojených státech 
v poslední době stavějí nahrávací 
studia a meditační místnosti.

Velmi důležitá je i skuteč-
nost, že slaměné domy nabízejí 
velmi zdravé vnitřní prostředí, 
mikroklima. Život v moderních 
budovách postavených z klasic-
kých materiálů na člověka nemusí 
mít pokaždé příznivý vliv, neboť 
stavební materiály často vypouš-
tějí do ovzduší nezdravé látky, 
budovy jsou navíc větrané buď 
nedobře, anebo klimatizačním 
zařízením, které ve vzduchu za-
nechává jen minimální množství 
záporných iontů, jež jsou pro 
zdraví člověka zásadní. Stále 
více lidí se proto při stavbě svých 
obydlí vrací k původním staveb-
ním materiálům, ke dřevu, k hlíně 
a ke slámě.

není balík jako balík
Z přírodních materiálů na roz-

díl od těch klasických nemůžeme 

stavět nezávisle na ročním obdo-
bí. A to platí i pro slámu. Sláma 
se balíkuje v době sklizně a sta-
vět dům je nutné v létě, když 
neprší. Nespornou výhodou 
slámy coby stavebního materiálu 
je, že je jí dostatek. 

Jan Márton ve své knize Stav-
by ze slaměných balíků uvádí, že 
české zemědělství ročně vypro-
dukuje kolem šesti milionů tun 
slámy. Téměř třetinu z tohoto 
množství tvoří nadprodukce, 
kterou mohou využít kotle 
na biomasu a stavebnictví. Cena 
slaměného balíku není nijak 
vysoká, většinou to bývá pět až 
pětadvacet korun za kus, v přípa-
dě menšího množství je možné 
je získat i zadarmo. A i kdyby 
sláma nebyla z nějakého důvodu 
k sehnání třeba kvůli špatné 
sklizni, lze slaměné panely 

nakoupit v obchodě. V ČR se 
na stavbu slaměných domů nej-
častěji používá pšeničná sláma 
bez nevymlácených klasů. Při 
výběru slaměných balíků je třeba 
dbát na několik věcí: na velikosti 
balíků, jejich barvy a pevnosti. 
Balíky jsou většinou k mání 
ve dvou velikostech, barva by 
ideálně měla být zlatá, proto-

že je-li tmavší, může to značit 
nežádoucí vlhkost, a balík by při 
zdvižení za jeden z provázků, 
kterými je sláma v balíku svázá-
na, neměl změnit tvar. Dalším 
ukazatelem kvality balíků je, zda 
jsou všechny stejné.

jiné stavění
Do stavby slaměného domu 

se může zapojit celá rodina, 
přátelé i známí. Začíná se vybe-
tonováním základů. Když jsou 
hotovy, může se pro stavbu vyu-
žít konstrukce z nosných balíků, 
které musejí být pro tyto účely 
velmi dobře slisované. Z nich se 
postaví zeď jako z cihel a ver-
tikálně se spojují. Výhodou 
tohoto postupu je, že je k němu 
zapotřebí velmi malého množ-
ství dřeva. Druhou možností je 
postavit dřevěnou konstrukci 

Jsou opředena mnohými 
pověrami a mnozí se na ně 
stále dívají s despektem 
i posměchem jako 
na podřadné bydlení. 
slaměná obydlí jsou 
však stavěna v souladu 
s přírodou, vydrží stovky let 
a jejich popularita roste.

Když sláma kouká z domku
TECHNOLOGIE

a tu poté vyplnit slaměnými ba-
líky. V tomto případě je stavba 
pochopitelně dražší o dřevo, 
které použijeme. Výsledná cena 
domu je individuální záležitos-
tí, záleží na zvolené variantě. 
Dalším faktorem je, zda stavbu 
provádí firma na zakázku, nebo 
se dům staví svépomocí. Stavba 
svépomocí nabízí významné 
ušetření oproti stavbě běžnému 
domu, zatímco s přizváním 
firmy se cena bude pravděpo-
dobně blížit částce potřebné 
ke stavbě klasického domu. 

nevšední design
Slaměné domy jsou většinou 

jednopodlažní, ale není to pod-
mínkou, jen je potřeba počítat 
s tím, že každé patro si časem 
o deset až dvacet centimetrů 
„sedne“. Je také možné různými 
způsoby zařídit, aby nebylo 
vůbec poznat, že je postaven 
ze slámy. Obyvatelé domů se 
však ke slámě většinou hrdě 
hlásí a její vlastnosti využívají 
k netradičním kruhovým desig-
nům stavby s oválnými výklenky 
a nepravidelnou hrbolatou 
omítkou. Při stavbě se slámou je 
nutné mít na zřeteli, že balí-
ky zabírají více prostoru než 
obyčejné zdi: Slaměný balík je 
mnohem širší než cihla. 

Dobrým nápadem je využít 
tloušťku slaměné „zdi“ ve svůj 
prospěch. Například ze širokého 
okraje, který zbude vedle vsaze-
ného okna, může být lavička či 
lehátko pro relaxaci. Avšak není 
tomu tak, že by výsledný dům byl 
stoprocentně slaměný, to v našich 

klimatických podmínkách ani 
není možné. Chceme-li kvalitně 
provést například ostění oken 
a hydroizolaci, musíme volit 
klasické řešení, ale i tak je podíl 
syntetických materiálů ve vý-
sledné stavbě o řády nižší než 
u jiných novostaveb. 

Myši ani brouky nezajímá
Slaměné domy jsou opředeny 

mnoha nepravdivými mýty. Mno-
ho lidí se například obává, že 
takový dům bude trpět nájezdy 
hlodavců. To je však nesmysl. 
Slámu tvoří celulóza, kterou hlo-
davci na rozdíl od přežvýkavců 
a termitů nejsou schopni strávit. 
Problém by mohl nastat v přípa-
dě, že by sláma obsahovala zrno, 
ale i tak je překryta omítkou 
a omítnutá zeď žádnou myš neza-
jímá. Na hlodavce je třeba dávat 
skutečně pozor jen při skladování 
balíků před započetím stavby, 
aby si v mezerách mezi nimi 
nebudovali pelíšky. V samotném 
balíku se neuhnízdí, neboť tam se 
sláma díky předepnutí roztahuje 
a hlodavce mačká.

Stejně jako hlodavce nepři-
tahuje slaměný dům ani hmyz. 
Po omítnutí nemá šanci dostat 
se dovnitř, sláma ho nijak nepři-
tahuje, a kdyby se dovnitř přece 
jen náhodou dostal, nebude se 
v pevně slisovaných balících 
moci pohybovat.

Tahle sláma nehoří
Další zbytečnou obavou je 

možnost požáru. Sláma volně 
rozházená po zemi nebo navr-
šená do stohu je samozřejmě 

ideální hořlavý materiál. Ovšem 
slisované balíky obsahují jen 
velmi málo kyslíku a při požáru 
spíše doutnají. Je to takzvaný 
efekt telefonního seznamu: Jed-
notlivé listy by se okamžitě vzníti-
ly, ovšem zapálit celou knihu je 
téměř nemožné. Jakmile je navíc 
stěna omítnuta, plameny nemají 
podle Mártona téměř žádnou 
šanci. 

„Jako kompaktní hmota je balík 
nehořlavý, avšak pouze do doby, než 
povolí vázací provázky a balík se začne 
rozpadat,“ uvedl Bob Theis po po-
kusu na carolinské univerzitě 
v roce 1996.

Jiné testy v zahraničí ukázaly, 
že stěny odolávají požáru 60 až 
90 minut. Česká norma vyža-
duje u rodinných domů třicet 
minut. Není ani důvod obávat se 
opačného efektu, že sláma začne 
hnít. Každý organický materiál 
k tomu, aby začal hnít, vyžaduje 
kyslík a vodu. S technicky správ-
nou konstrukcí se voda do slámy 
nedostane, a tak hnití znemožní. 

Občas není z čeho stavět
Pár nevýhod slaměné domy 

přece jen mají. Jednou z nich je 
nesporně rozměr balíků. Oproti 
stavbě z cihel zaberou balíky 
hodně užitkového prostoru 
i zastavěné plochy. Nevýhodou 
může být již zmíněná sezonnost 
slámy jako stavebního materiá-
lu. Sláma ani její potřebný stan-
dard nejsou dostupné celoročně. 
Slámu nelze sehnat v nejbližších 
stavebninách. To vše se odráží 
i v ceně slámy zpracované pro 
stavbu domů.

„Stává se, že stavitelé balíky slámy 
vůbec neseženou, když je špatná sklizeň. 
Člověk by měl slámu od zemědělců začít 
shánět skoro zároveň se začátkem práce 
na studii stavby. Zároveň je třeba myslet 
na skladování balíků před započetím 
stavby,“ říká Jan Márton. Poměrně 
složité je uskladnění balíků a je-
jich ochrana před vlhkostí před 
stavbou i během ní, než je hotova 
střecha a dokončeno omítnutí. 
V interiéru slaměného domu 
musíme navíc pamatovat na to, že 
není možné jen tak věšet na stě-
ny cokoli těžkého. O tom, co 
bychom na stěnu chtěli připevnit, 
musíme uvažovat již při stavbě. 

A přesto je máme
Za další nevýhody nemůže 

sláma jako taková. Přes veškerá 
pozitiva slaměných domů se u nás 
žádný velký boom slaměných 
domů nekoná. Nedůvěra veřejnos-
ti pro to není jediným důvodem. 
„Projektanti se potýkají s chybějícími 
znalostmi vlastností přírodních materiálů 
i s legislativními podklady,“ uvádí Jan 
Márton ve své knize. 

Zatímco v angloamerické 
kultuře není problém získat 
ke stavbě slaměného domu sta-
vební povolení, v Česku člověk 
toužící po stavbě z přírodních 
materiálů naráží na různé pře-
kážky. Navíc u nás zatím chybí 
síť kvalitních a spolehlivých 
dodavatelů, na stavby ze slámy 
se specializuje jen pár firem, 
chybějí zdravá konkurence 
a dlouhodobější reference. Přes-
to to jde. I u nás již stojí několik 
desítek slaměných domů a kaž-
dým rokem přibývají další. 

není tomu tak, že by výsledný dům byl stoprocentně 
slaměný, to v našich klimatických podmínkách ani není 
možné. Chceme-li kvalitně provést například ostění 
oken a hydroizolaci, musíme volit klasické řešení, ale 
i tak je podíl syntetických materiálů ve výsledné stavbě 
o řády nižší než u jiných novostaveb.
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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

příjem žádostí

posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí 

projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, schválení Řídicím orgánem OPŽP

vydání dokumentů – registračních listů a rozhodnutí ministra

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 18. dubnu 2013

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován  
a doplněn o další nové výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo PO/
oblasti 

podpory
název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPŠOVáNÍ VODOHOSPODáŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVáNÍ RIZIKA POVODNÍ

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – XXXIX. výzva

2 ZLEPŠOVáNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVáNÍ EMISÍ

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT – XLV. výzva

2.1.2
Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických 
systémů včetně CZT – příjem bude ukončen po dočerpání alokace 

2.2a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů – XLV. výzva

2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – alternativní doprava*

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení  
pro záchyt emisí – pouze projekty z Moravskoslezského kraje dle VP SA.35588

2.2c
Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění  
či snížení emisí VOC do ovzduší – XLV. výzva

2.2d
Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 
do ovzduší – XLV. výzva

3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVáNÍ ZDROJŮ ENERGIE

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla  
a elektřiny

 kontinuální příjem žádostí **

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla kontinuální příjem žádostí **

3.2.1 Realizace úspor energie – XLIV. výzva

4 ZKVALITNĚNÍ NAKLáDáNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVáNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZáTĚŽÍ

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – XLV. výzva

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady kontinuální příjem žádostí **

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží kontinuální příjem žádostí **

5 OMEZOVáNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ  A SNIŽOVáNÍ ENVIRONMENTáLNÍCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik kontinuální příjem žádostí **

6 ZLEPŠOVáNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – XLII. výzva

6.3 Obnova krajinných struktur – XLVI. výzva

6.1–6.6
všechny oblasti podpory v PO 6 – výzva určena pouze pro žadatele – národní 
parky

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 kontinuální příjem žádostí **

7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTáLNÍ VZDĚLáVáNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů,  
poskytování environ. poradenství a environ. informací – XLIII. výzva

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů,  
poskytování environ. poradenství a environ. informací

*  Případné hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou 
s Evropskou komisí. V případě neschválení Evropskou komisí 
bude v PO 2 vyhlášena zástupná výzva pro čerpání zbývajících 
prostředků. 

**  V případě kontinuálního příjmu žádostí budou projekty hodnoceny 
a schvalovány postupně ve dvou skupinách. Hodnocení  
1. skupiny projektů bude provedeno po zhruba 3 měsících 
od začátku příjmu žádostí, 2. skupina projektů přijatých ve druhé 
polovině výzvy bude vyhodnocena po ukončení příjmu žádostí. 


