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Výsledkem práce oddělování oceli a textilu při likvidaci starých pneumatik z osobních i náklad-
ních aut je čistý pryžový granulát. Konečným produktem je drť s různou frakcí zrna podle po-
žadavků odběratele. K čemu lze pneumatiku zpracovanou do podoby granulátu využít? Odpo-
věď naleznete v článku o likvidaci starých pneumatik, v níž svou roli hraje i OPŽP. strana 10

Vstoupila v platnost zaktualizovaná podoba Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

„Máme vyhotoveny vzorové studie podávání 
žádostí, podle kterých by žadatelé měli být 
schopni rychle podávat své projekty,“ říká 
ministr životního prostředí v de-
misi Tomáš Jan Podivínský 
o snaze, aby z OPŽP mohla 
být podporována i alternativ-
ní veřejná doprava. str. 4

Ohlédnutí dává důvod  
k optimismu
Problémem z předchozích let, 
s nímž se Operační program 
Životní prostředí potýkal, byl 
nedostatek žádostí způsobi-
lých k realizaci. To se odráželo 
i na objemu financování projektů 
v letošním roce. Prvním logickým 
opatřením se proto stalo oka-
mžité uvolnění všech projektů ze 
zásobníků projektů a kladné roz-
hodnutí o jejich podpoře, jestliže 
byly projekty technicky způsobilé 
k realizaci. str. 2–3

Soutěž architektů
Již po dvacáté prvé byly udě-
lovány architektonické ceny 
soutěže Stavba roku. Mezi oce-
něnými byly i stavby podpořené 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Jednou z nich byla 
budova vzdělávacího a poraden-
ského centra Otevřená zahrada. 
Ostatně ta získala i Cenu minis-
tra životního prostředí za ener-
getickou úspornost a efektivnost 
stavby. str. 5

Od chaosu k pořádku
Ve vesničce Všeradice v be-
rounském okrese byl díky 
podpoře z OPŽP realizován 
projekt obnovy původních 
krajinných struktur. „Vysázeli 
jsme aleje stromů a keřů, které 
tam původně rostly,“ říká Sylva 
Škardová, která měla všeradic-
ký projekt na starosti. Dřeviny 
byly vysázeny na sedmi místech 
v obci a okolí, tři čtvrtiny z nich 
se nacházejí v CHKO Český 
kras. str. 6–9

Benzín ze vzduchu a vody
Britská spo-
lečnost Air 
Fuel Synthesis 
tvrdí, že díky 
technicky 
nepříliš nároč-
nému procesu, 
ve kterém se 
tradiční paliva 

benzínového typu syntetizují 
z vody a ze vzduchu, je možné 
v budoucnosti pohánět motory 
pouze vodou a vzduchem... 
str. 24

 Ojeté pneumatiky 
 v procesu likvidace 
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Tácha
šéfredaktor

ECHOOhlédnutí za letošním rokem dává důvod k optimismu Luhačovice obnoví zeleň
Lázeňské Luhačovice, jedno 
z nejpohlednějších měst 
Zlínska, začínají s obnovou 
zeleně, s obnovením, které 
v novodobé historii lázní nemá 
obdoby. Koncept, který vznikal 
ve spolupráci s domácími 
i zahraničními experty a jehož 
kořeny sahají až do roku 1992, je 
dnes hotov a připraven „ke startu“. 
Bezmála roční akce si vyžádá 27,8 
milionu korun. Větší část, celkem 
17 milionů, zaplatí dotace EU. 
Třemi miliony přispěje Operační 
program Životní prostředí a 7,8 
milionu zaplatí akciová společnost 
Lázně Luhačovice ze svého. 
Autorem celkového řešení nových 
výsadeb v lázeňském parku je 
profesor Ivar Otruba. 

Obnova Chodovského 
potoka

Lesy České republiky úspěšně 
dokončily revitalizaci koryta 
Chodovského potoka, a to 
v téměř tříkilometrovém úseku 
mezi osadou Mezihorská 
a prameništěm jižně od obce 
Jindřichovice, v okrese Sokolov 
v Karlovarském kraji. Revitalizace 
se uskutečnila v zájmu záchrany 
cenných přírodních rašelinišť 
v Krušných horách. Ze 
zalesněného území tak voda dnes 
odtéká oproti minulosti pomaleji 
a k vysušování přilehlých rašelinišť 
již nedochází. Kromě Lesů ČR se 
na financování projektu v hodnotě 
téměř 2 miliony korun podílela 
také EU a Státní fond životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.

ZŠ a MŠ Šromotovo
Práce na zateplení ZŠ a MŠ 
Šromotovo v Hranicích 
na Olomoucku byly dokončeny. 
Projekt byl zaměřen na zvýšení 
energetické efektivnosti školních 
budov a městu se podařilo na ně 
získat dotaci. Celá akce stála 
12,3 milionu korun. Zateplení 
bylo spolufinancováno ze zdrojů 
Evropské unie v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 
Dotace činí 90 % uznatelných 
nákladů, z toho 85 % ze zdrojů 
Evropské unie a 5 % ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. 

Aktuální Priorita přináší hned 
několik článků o úspěšných 
projektech podpořených 
z Operačního programu 
Životní prostředí. Každý 

projekt je jiný, 
a všechny 
jsou zajímavé. 
O očistné roli 
takzvané krize 
hovoří napří-
klad Jakub 
Komárek ze 
společnosti 
Sycorex, 
která z OPŽP 

získala dotaci na projekt linky 
na likvidaci starých pneuma-
tik: „Nerad tomu říkám krize. 
Ono je to spíše takové čištění 
trhu, protože například firmy 
v mém oboru, které padly, ne-
byly zdravé a stejně by dříve či 
později skončily.“
Komárek přidává i pozna-
tek, že ne vždy je nutné jít 
si do banky pro úvěr, když 
se nabízí podpora z evrop-
ských fondů, přestože je její 
získání podstatně náročnějším 
procesem než podepsání 
smlouvy o úvěru a platbě 
úroků z úvěru plynoucích. 
Pozitivně znějí i slova Ivy Krá-
lové, vedoucí Infocentra Boží 
Dar, která v textu o obnovení 
Naučné stezky Božídarské 
rašeliniště říká, že podpora 
z Operačního programu 
Životní prostředí umožnila 
zachovat při životě unikátní, 
3,2 kilometru dlouhou nauč-
nou stezku, na kterou se navíc 
nyní mohou bez potíží vydat 
jak maminky s kočárky, tak 
vozíčkáři. Naučná stezka Bo-
žídarské rašeliniště vede částí 
národní přírodní rezervace 
Božídarské rašeliniště, které 
bylo dle Ramsarské úmlu-
vy vyhlášeno mezinárodně 
významným mokřadem. 
A nakonec se zmiňme 
o analýze náměstka Úseku 
řízení Operačního programu 
Životní prostředí Státního 
fondu životního prostředí 
ČR. Ve svém textu se Martin 
Kubica zamýšlí nad přínosem 
takzvaných akceleračních 
opatření z letošního roku, 
jejichž cílem bylo urychlit 
čerpání z programu. Mimo 
jiné v článku píše, že 147 pro-
jektových manažerů státního 
fondu jen letos vydalo 167 
tisíc jednacích čísel a aktuálně 
administruje 19 tisíc projektů. 
A to je úctyhodný výkon.

takzvaná akcelerační 
opatření provázela 
Operační program Životní 
prostředí celý letošní 
rok. Zrekapitulujme 
a vyhodnoťme jednotlivá 
akcelerační opatření. 
Ukažme si na „tvrdých“ 
datech výsledky akcelerace.

Problémem 
z předchozích 
let, s nímž 
se Operační 
program Životní 
prostředí potýkal, 
byl nedostatek 
žádostí způsobi-
lých k realizaci. 
To se odráželo 
i na objemu 
financování pro-
jektů v letošním 
roce. Prvním lo-

gickým opatřením se proto stalo 
okamžité uvolnění všech projektů 
ze zásobníků projektů a kladné 
rozhodnutí o jejich podpoře, 
jestliže byly projekty technicky 
způsobilé k realizaci. 

Drželi jsme se v tomto pří-
padě myšlenky, že i malý efekt 
na životní prostředí je lepší 
než žádný. Usilovali jsme o to, 
aby žádné evropské finanční 
prostředky nepropadly. Byli 
jsme si vědomi i toho, že každá 

koruna puštěná do ekonomiky 
má i pozitivní efekt socioeko-
nomický. Operační program 
Životní prostředí jsme vnímali 
i jako důležitý nástroj pro boj 
proti ekonomické krizi. 

S nedostatkem projektů jsme 
se však potýkali i po otevření 
všech zásobníků projektů. Tento 
problém jsme se rozhodli řešit 
vyhlášením takzvaných rychloob-
rátkových výzev. Takových výzev, 
v jejichž rámci jsme byli schopni 
žádosti přijmout a vyhodnotit 
a žadatelé dokázali projekty zrea-
lizovat během necelého roku. 

Rychlejší administrace
Významných příspěvkem byla 

i opatření vedoucí ke zrychlení 
a zjednodušení procesu admi-
nistrace. Například rozhodnutí 
o vydávání registračních listů 
bylo přeneseno z Ministerstva ži-
votního prostředí na Státní fond 
životního prostředí ČR, čímž 
došlo k několikatýdenní úspoře 
v čase. Novinkou bylo i vydávání 
dílčích rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na ucelené a životaschop-
né části jednotlivých projektů, 
které jako celek měly problém 
bránící vydání celého rozhod-
nutí o přiznání dotace. To vedlo 
k tomu, že například milionová 
nevyřešená zakázka již nemohla 
brzdit miliardovou investici, pro-
tože žadatel na základě dílčího 

rozhodnutí o poskytnutí dotace 
mohl bez problémů začít s prů-
běžnou realizací projektů. 

Zkrátili jsme lhůty pro adminis-
traci, a to jak žadatelům (zkrá-
cení lhůt registračních listů), tak 
projektovým manažerům Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Podávání žádostí o platbu bylo 
osvobozeno o nutnost vrátit 
na státní fond podepsanou smlou-
vu o spolufinancování, úspěšné 
bylo i zavedení takzvaného 
institutu zálohových plateb. Také 
bylo zřízeno speciální informační 
centrum, které obtelefonovalo 
žadatele, aby přidali na rychlosti 
v realizaci projektů. Tři pracovníci 
během jednoho měsíce tak zavolali 
šesti tisícům žadatelů. 

Došlo i na další systémová 
opatření. Systém administrace 
byl změněn tak, aby případné 
nesrovnalosti v projektu nevedly 
k zastavení jeho celé administrace, 

ale případné nedostatky se řešily 
pouze v postižené části. 

Rovněž jsme nastavili těsnější 
spolupráci s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, aby nedo-
cházelo k více než nutným prodle-
vám u zpochybněných výběrových 
řízení v rámci projektu. Také 
byl zaveden intenzivnější režim 
administrace pro projekty nad 100 
milionů korun podpory, což však 
neznačilo, že bychom se stejně 
intenzivně nestarali i o proplácení 
faktur v menších částkách. Sbírali 
jsme faktury i po tisícikorunách. 
A bylo toho více.

Problémy na cestě
Bohužel ne vše nám v na-

šem úsilí zrychlit administraci 
projektů hrálo do karet. Jednou 
z komplikací bylo třeba pozdní 
spuštění státní pokladny, což 
pro nás znamenalo nemožnost 
vydávat rozhodnutí o přiznání 

dotace a proplácet faktury dříve 
než po 27. březnu. Dlouhá zima 
a následné povodně také stavební 
sezóně neprospěly. 

Fatálním bylo také zavedení 
křížového hodnocení výběro-
vých řízení a zákon o veřejných 
zakázkách vůbec, jehož neblahým 
plodem jsou nesčetné korekce 
i na projektech, kde žadatel 
postupoval s nejlepším vědomím 
a svědomím. Kauzu s elektronic-
kým losovacím zařízením snad ani 
nebudu připomínat. Kvalifikova-
ný odhad těchto „záležitostí“ činí 
zhruba pět miliard ztráty na letoš-
ním financování.

Opatření a lidé
Všechna vyjmenovaná akce-

lerační opatření se odvíjejí od tří 
základních priorit. Jimi jsou 
certifikace, čerpání a závazková-
ní. Certifikace je to, co stihneme 
a zvládneme obhájit u Evropské 
komise, že bylo řádně proinves-
továno. Čerpání je to, co příjemci 
podpory dokážou proinvestovat 
a následně doložit státnímu fondu 
a ten dokáže na jejich účty propla-
tit. A závazky jsou prvkem jistoty 
pro budoucí vývoj programu. A jak 
na tom tedy jsme? Bohužel čísla 
k certifikaci budou k dispozici až 
počátkem příštího roku.

Nabízí se otázka, které opatření 
nejvíce přispělo k akceleraci. Zkrá-
cení lhůt? Zjednodušení procesů? 

Kdepak. Byli to lidé. Bylo to 
obrovské osobní nasazení všech 
zúčastněných na straně Státního 
fondu životního prostředí ČR, 
Ministerstva životního prostředí 
a samozřejmě žadatelů a jejich 
externích partnerů. 

V tomto ohledu bych rád odpo-
věděl na velmi častou otázku, kolik 
projektových manažerů pracuje 
na Operačním programu Životní 
prostředí. Tohle je velmi častá otáz-
ka a jednoduchá odpověď. Nelze 
zaměňovat zaměstnance státního 
fondu a projektového manažera 
a nelze též říci, že každý zaměst-
nanec státního fondu pracuje 
na Operačním programu Životní 
prostředí, protože fond obhos-
podařuje i mnoho dalších jiných 
dotačních programů. Například 
program Nová zelená úsporám. 
Proto se držme jen projektových 
manažerů pro Operační program 
Životní prostředí. Odpověď 
na položenou otázku možná 
mnohé překvapí. Manažerů, kteří 
přímo hodnotí a řídí administraci 
projektů v rámci OPŽP, bylo 147. 
Vzhledem k tomu, že v rámci 
OPŽP je aktuálně administrova-
ných 19 tisíc projektů a například 
jen letos bylo vydáno bezmála 167 
tisíc čísel jednacích, je to od těchto 
147 lidí úctyhodný výkon. 

Akcelerace nekončí
Rok 2013 byl ve znamení 

úsilí o minimalizaci hrozící ztráty 
finančních prostředků, které České 
republice nabízí Operační pro-
gram Životní prostředí. Toto riziko 
jde přitom na vrub špatné starto-
vací pozice operačního programu, 
která plyne z minulých rozhodnutí 
a výkonů. S tím se však v tuto chví-
li již nedá mnoho udělat. Pozitivní 
je však to, že se nám díky zavedení 
akceleračních opatření podařilo 
předejít obrovským ztrátám z pro-
středků Operačního programu 
Životní prostředí. A dobré je i to, 
že efektem letos zavedených akce-
leračních opatření bylo i vytvoření 
slibné procesní i „materiální“ 
základny let 2014 a 2015. 

Základem současného úspě-
chu akceleračních opatření bylo 
přitom uvedení v život prosté 
myšlenky, že Operační program 
Životní prostředí je loď, kde stojí 
na kapitánském můstku řídicí 
orgán, posádkou je státní fond 
a větrem dujícím do plachet jsou 
žadatelé. A plachetnice pluje tím 
rychleji, čím více jsou všechny 
tyto tři prvky v souladu. 

MarTIn 
KubIca,
náměstek Úseku 

řízení OPŽP,  

Státní fond život-

ního prostředí Čr

rok vydání 
roPD

Počet vydaných 
roPD

2007 1

2008 319

2009 1 045

2010 1 461

2011 1 471

2012 1 206

2013 3 443

Celkem 8 946

rok Čerpání prostředků EU

2007 0 Kč

2008 1 066 850 000 Kč

2009 4 946 650 000 Kč

2010 9 968 170 000 Kč

2011 12 539 640 000 Kč

2012 12 237 820 000 Kč

2013 15 057 851 000 Kč

Celkem 55 816 981 000 Kč

Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace

Čerpání prostředků Evropské unie (v mil. Kč)

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

stav prostředků s vydanou registrací akce v OPŽP 
vůči prostředkům krytým rozhodnutím v ostatních OP

3 
O

P
 P

od
ni

ká
ní

 a
 in

ov
ac

e

17
 O

P
 P

ra
ha

 A
da

p
ta

b
ili

ta

14
 R

O
P

 N
U

TS
 II

 Ji
ho

zá
p

ad

13
 R

O
P

 N
U

TS
 II

 S
ev

er
ov

ýc
ho

d

15
 R

O
P

 N
U

TS
 II

 S
tř

ed
ní

 Č
ec

hy

2 
O

P
 Ž

iv
ot

ní
 p

ro
st

ře
dí

11
 R

O
P

 N
U

TS
 II

 Ji
ho

vý
ch

od

1 
O

P
 D

op
ra

va

5 
O

P
 V

ýz
ku

m
 a

 v
ýv

oj
 p

ro
 in

ov
ac

e

8 
O

P
 T

ec
hn

ic
ká

 p
om

oc

22
 O

P
 Č

es
ká

 r
ep

ub
lik

a 
– 

Po
ls

ko

16
 O

P
 P

ra
ha

  K
on

ku
re

nc
es

ch
op

no
st

6 
In

te
gr

ov
an

ý 
op

er
ač

ní
 p

ro
gr

am

10
 R

O
P

 N
U

TS
 II

 M
or

av
sk

os
le

zs
ko

12
 R

O
P

 N
U

TS
 II

 S
tř

ed
ní

 M
or

av
a

9 
R

O
P

 N
U

TS
 II

 S
ev

er
oz

áp
ad

7 
O

P
 V

zd
ěl

áv
án

í p
ro

 k
on

ku
re

nc
es

ch
op

no
st

4 
O

P
 L

id
sk

é 
zd

ro
je

 a
 z

am
ěs

tn
an

os
t

97 % 95 % 93 % 93 % 93 % 92 % 91 % 90 % 88 % 87 % 86 % 84 % 83 % 78 % 77 % 70 % 69 % 67 %



4

ČÍSLO 12 / PROSINEC 2013

5

ZPRÁVY

OPŽP bodoval v soutěži stavitelů
ZPRÁVY MŽP

Operační program Životní prostředí se 
na výstavbě centra podílel dotací ve výši 78 
milionů korun, dalších necelých pět milionů 
korun stavba obdržela ze státního rozpočtu.

Již po dvacáté prvé byly 
udělovány architektonické 
ceny soutěže stavba roku. 
Mezi oceněnými byly i stavby 
podpořené z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Jednou z nich byla budova 
vzdělávacího a poradenského 
centra Otevřená zahrada. 
Ostatně ta získala i Cenu 
ministra životního prostředí 
za energetickou úspornost  
a efektivnost stavby. 

Vzdělávací a poradenské 
centrum Otevřená zahrada bylo 
postaveno v Brně pod Špilberkem 
a nadace Partnerství, investor-
ka Otevřené zahrady, inzeruje 
centrum tak, že pro děti i dospělé 
vytvořila unikátní pasivní dům 
s hravou zahradou se dvanácti 
stanovišti, která odkazují ke čty-
řem základním přírodním živlům. 
Autorem celého projektu je 
architektonická kancelář Projektil 
architekti, konkrétně Adam Halíř, 
Ondřej Hofmeister, Tomáš Boum 
a Marek Sankot.

Operační program Životní pro-
středí se na výstavbě centra podílel 
dotací ve výši 78 milionů korun, 
dalších necelých pět milionů korun 
stavba obdržela ze státního roz-
počtu. Celkové náklady na stavbu 
činily takřka 93 milionů korun. 
Dodavatelem stavby byla spo-
lečnost Skanska, divize Pozemní 
stavitelství, závod Čechy 02.

Cena ministra životního 
prostředí byla udělena s ohledem 
na vytvoření ojedinělého pasivní-
ho domu se zřetelem k urbanis-
tickým souvislostem a výukové 
funkci areálu.

City Green Court
Cenu ministra životního pro-

středí za ekologickou stavbu také 
získala kancelářská věžová budova 
City Green Court na pražské Pan-
kráci. Autorem věžové budovy je 
Richard Meier & Partners, Archi-
tects LLP, Richard Meier, FAIA, 
FRIBA, Managing Partner. Tato 
stavba však již nebyla podpořena 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Dodavatelem byla opět 
společnost Skanska. Dle jejího 
vyjádření byla při vývoji City Green 
Court věnována zvláštní pozornost 
energetické efektivitě a snižování 
emisí oxidu uhličitého. Podle plánu 
probíhá výstavba City Green Court 
v souladu s americkým standardem 

LEED. City Green Court coby prv-
ní kancelářská budova v České re-
publice získala pre-certifikaci LEED 
Platinum. LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design) 
je mezinárodní 
systém certifikace 
zelených budov 
vyvinutý americ-
kou organizací US 
Green Building 
Council (USGBC). 
Klasifikuje budovy podle toho, jak 
jejich návrh, proces výstavby a pro-
voz zohledňují šetrnost k životnímu 
prostředí.

Stavba roku 
Soutěž Stavba roku byla sou-

částí již 7. ročníku Dnů stavitelství 
a architektury organizovaných SIA 
ČR, radou výstavby. 7. ročník  

projektu ku cti stavebnímu řemeslu 
vyvrcholil slavnostním večerem 
v Senátu. Udíleny jsou, bez rozliše-
ní pořadí, tyto ceny: Cena před-
sedy Senátu ČR, Cena primátora 

hl. m. Prahy, Cena Ministerstva 
průmyslu a obchodu, dvě Ceny 
ministra životního prostředí a Cena 
veřejnosti. Statut soutěže i podmín-
ky pro prezentované stavby jsou 
od prvopočátku historie soutěže 
zaměřeny především na nejlepší 
stavební realizace, bez rozlišení 
kategorií dle finančního objemu 
nebo druhu stavby. Dlouhé 21leté 

období soutěže přineslo téměř 
tisíc posuzovaných staveb a devět 
desítek staveb nesoucích titul stavba 
roku. I letošní ročník je vyhlašován 
čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro 

rozvoj architektury 
a stavitelství, která je 
i celou dobu hlavním 
organizátorem sou-
těže, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu 
ČR, Svazem podni-

katelů ve stavebnictví v ČR a letos 
nově Českou komorou autorizova-
ných inženýrů a techniků.

„Cílem soutěže je seznámit nejširší 
odbornou i laickou veřejnost s úrovní 
českého stavitelství a architektury. Soutěž 
je vypsána na podporu kvalitní komplexní 
realizace stavebního díla, od hrubé stavby 
až po řemeslný detail,“ uvádí se v doku-
mentech o soutěži.

Podpora veřejné alternativní dopravě
Na tom se shodla pracovní 

skupina pro zlepšování kvality 
ovzduší v Moravskoslezském 
kraji, která vůbec poprvé 
po předčasných parlamentních 
volbách zasedala na konci listo-
padu v prostorách DP Ostrava. 
„Podle posledních jednání s Evrop-
skou komisí v Bruselu 18. listopadu 
má Evropská komise k dispozici již 
veškeré dokumenty, jejichž existencí 
podmiňovala svůj souhlas o dodatečné 
začlenění této výzvy do programu,“ 
uvedl v této souvislosti ministr 
životního prostředí Tomáš Jan 
Podivínský.

Komín za každým 
elektrobusem

Vzhledem k časové lhůtě 
platnosti stávajícího operačního 
programu, a proto možnosti, 
dokdy lze případně „přiklepnu-
té“ dotace čerpat, se s největší 
pravděpodobností bude výzva 
podle ministra týkat v drti-
vé většině případů nákupu 
autobusu na CNG pohon. „Je to 
především nejrychlejší způsob čerpání, 
na druhou stranu však strategicky vní-
máme i to, že za každým elektrobusem 
stojí někde komín,“ dodal. 

Státní fond životního pro-
středí ČR, který tento operační 
program spravuje, je podle 
Jaroslava Hrubeše, pověřeného 
řízením fondu, na kladný postoj 
k podpoře veřejné alternativní 
dopravy připraven. 

„Máme vyhotoveny vzorové studie 
podávání žádostí, podle kterých by 
žadatelé měli být schopni rychle 

a bezchybně podávat své jednotlivé 
projekty,“ uvedl.

V Ostravě 
Vyměnit staré autobusy 

za nové, na CNG pohon, 
v rámci připravované výzvy 
plánuje mezi prvními město 
Ostrava. „Rádi bychom nakoupili 
zhruba 100 autobusů na CNG, dva 
až čtyři elektrobusy kvůli ekologické-
mu propojení centra Ostravy a přileh-
lých lázní Klimkovic a vybudovat dvě 
plnicí stanice na CNG,“ potvrdil 
záměr města Ostravy ředitel 
dopravního podniku Roman 
Kadlučka. 

Podle něho by první auto-
busy na CNG mohly brázdit 
centrum Ostravy na podzim 
příštího roku, kompletní vozový 
park pak ostravský DP plánuje 

při optimálních podmínkách 
obnovit do konce roku 2015.

Prioritní osa 2
Výměna starých neekolo-

gických autobusů EURO 2 
a EURO 3 ve velkých měs-
tech České republiky by měla 
pokračovat i v budoucnosti. 
Podpora alternativní dopravy je 
totiž součástí připravovaného 
Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020, pro příští 
programové období. V rámci 
tzv. prioritní osy 2 je počítáno 
s výzvou na „pořízení vozidel 
na alternativní pohon (kromě 
biopaliv) a výstavbu souvisejí-
cí infrastruktury“. Tato výzva 
bude určena dopravním podni-
kům a společnostem zajišťujícím 
veřejnou službu v dopravě.

Ministr životního prostředí 
tomáš Jan Podivínský 
podepsal s ministrem pro 
místní rozvoj Františkem 
Luklem memorandum 
o koordinaci postupů 
při realizaci programů 
na podporu rekonstrukcí 
rodinných domů. ty jsou 
financovány z programů 
nová zelená úsporám 
(MŽP) a JEssICa (MMr). 
Předkládáme znění 
společného memoranda.

Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) a Minister-
stvo pro místní rozvoj (MMR) 

vnímají složitost situace, která 
panuje v oblasti energetických 
úspor v bytových domech v ČR, 
a chtějí tuto složitou situaci 
společně řešit. Obě ministerstva 
mají své programy na podporu 
projektů v této oblasti, MŽP 
program Nová zelená úsporám 
– podprogram Bytové domy 
(NZÚ BD), který administruje 
Státní fond životního prostředí 
ČR (SFŽP) a MMR spravuje 
program Panel+, který zabezpe-
čuje Státní fond rozvoje bydlení 
ČR (SFRB).

MŽP i MMR jsou si vědo-
my toho, že podinvestovanost 
v oblasti bytových domů v České 
republice je více než 400 mld. 
korun a že objem finančních 

prostředků poskytovaných 
z programů obou ministerstev 
v příštích letech je nedostatečný 
pro úspěšnou a efektivní sanaci 
bytového fondu bytových domů.

Jako projev porozumění 
a ochoty hledat společné řešení 
je uzavíráno toto memorandum, 
jehož cílem je poskytnout prostor 
pro úspěšnou realizaci programu 
JESSICA, zabezpečovaného 
SFRB, a programu NZÚ BD, 
zabezpečovaného SFŽP, a ne-
vytvářet konkurenční prostředí 
mezi oběma programy, naopak 
dosáhnout společně synergických 
efektů. Představitelé MŽP a MMR 
proto společně prohlašují: 
1. Míra podpory realizovaných 

opatření v podprogramu NZÚ 

BD bude nastavena na ob-
dobnou výši jako je nastavena 
míra podpory u produktů 
nabízených SFRB pro bytové 
panelové i nepanelové domy.

2. MŽP deklaruje, že v letech 
2013 a 2014 nebude vypisovat 
výzvy na příjem žádostí v pod-
programu NZÚ BD, pokud 
nebudou vyčerpány prostřed-
ky JESSICA. 

3. O případném souběhu pro-
gramů NZÚ BD a programu 
JESSICA bude rozhodovat 
vláda ČR.

4. MŽP i MMR budou v násle-
dujících letech vyvíjet maxi-
mální snahu o koordinaci při 
vypisování výzev na příjem 
žádostí.

Memorandum MŽP a MMR

Ministerstvo životního 
prostředí vyvinulo maximální 
úsilí, aby Evropská komise 
umožnila podporovat 
veřejnou alternativní 
dopravu z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Ve hře je miliarda korun, 
která by mohla být 
alokována na pořízení 
prostředků veřejné dopravy 
na alternativní pohon 
v Moravskoslezském kraji. 

 City Green Court 
na pražské Pankráci – při 
vývoji byla věnována zvlášt-
ní pozornost energetické 
efektivitě a snižování emisí 
oxidu uhličitého.

 Otevřená zahrada v Brně 
pod Špilberkem – unikátní 
pasivní dům s hravou zahra-
dou se dvanácti stanovišti, 
která odkazují ke čtyřem zá-
kladním přírodním živlům.
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Všeradice: Od chaosu k pořádku
Všeradice leží v nejjižnějším 

výběžku CHKO Český kras, 
nedaleko od Koněprus a Karlštej-
na, a stále jsou víceméně stranou 
turistického ruchu. Na první 
pohled je to nenápadná vesnice, 
schoulená pod brdskými hřebe-
ny. Pyšní se však jednou velmi 
slavnou rodačkou. Roku 1785 se 
tam narodila česká spisovatelka 
a buditelka Magdalena Dobro-
mila Rettigová, autorka básní, 
divadelních her a krátkých próz. 
Jejím nejznámějším dílem dodnes 
zůstává Domácí kuchařka. 
K poctě památky této ženy, která 
kromě vlastní umělecké tvorby 
učila mladé ženy a dívky šít, vařit 
a stolovat, otevřeli ve všeradic-
kém Zámeckém dvoře Galerii 
a muzeum M. D. Rettigové. Maji-
tel dvora Bohumil Stibal, který je 
zároveň všeradickým starostou, je 
také mužem, jenž stojí za snahou 
uvést tamější krajinu do původní-
ho stavu, možná právě do tako-
vého, který tam v dětství znávala 
Magdalena Dobromila. 

„Prvotním záměrem bylo zpřístupnit 
původní cesty mezi obcemi a tím navázat 
na již započatou výsadbu polních cest 
v extravilánu obce. Investice do ozelenění 
okolí obce se nám jevilo a jeví jako nutné 
pro zachování původních krajinných 
struktur, neboť naše obec se nachází 
v CHKO Český kras a zeleň k nám 
neodmyslitelně patří,“ říká Bohumil 
Stibal.

Od chaosu k pořádku
V projektu financovaném 

z OPŽP a vlastních zdrojů obce 
byly cílem obnova původních 
krajinných struktur a vegetačního 
doprovodu cestní sítě a vyřešení 
ozelenění na vybraných plochách 
v blízkém okolí obce. 

„Původní ozelenění cest bylo chaoticky 
rozmístěno, bez jednotné koncepce,“ říká 
zahradní architektka Lucie Rado-
vá, která vypracovávala architek-
tonický záměr celého projektu 
a měla na starosti i jeho samot-
nou realizaci. Většina porostů 
byla hustými nálety navzájem si 
konkurujících druhů a neudržo-
vanými smíšenými křovinami, 
které bylo pro zlepšení průchod-
nosti cest třeba omezit. 

„Důrazně jsem nedoporučila jakékoli 
tvarové zásahy do původní dominantní 
zeleně,“ uvádí architektka v projek-
tu, a naopak vytipovala místa pro 
výsadbu nových stromořadí nebo 
doplnění stromořadí původních. 
Při zpracovávání projektu brala 
zřetel také na snahu obecního  

úřadu o zvýšení turistické 
atraktivity i na kvalitu bydlení 
v katastrálním území obce dotče-
ného právě realizací rozsáhlých 
přeměn. 

„Součástí těchto přeměn byl také 
tento projekt obnovy krajinných struktur 
a vegetačního doprovodu sítě cest, 
které vedou z obce k zajímavým objektům 
v okolí – ke krasovým jevům, k Nesva-
čilské vyvěračce, ke geoparku Všeradova 
kamenná zahrada,“ vysvětluje. 

Větší ekologická stabilita 
krajiny

Projekt počítal i s tím, že vý-
sadbou remízků a keřového patra 
a obnovou vegetačních doprovo-
dů se zvýší ekologická stabilita 

V posledních letech je 
na některých místech 
naší země zřetelnější 
snaha o navracení krajiny 
do původního stavu. 
Jedním takovým místem se 
stala i vesnička Všeradice 
v berounském okrese. 
„Vysázeli jsme aleje stromů 
a keřů, které tam původně 
rostly,“ říká sylva Škardová, 
která měla všeradický 
projekt obnovy původních 
krajinných struktur 
na starosti.

krajiny a následně vzroste místní 
druhová rozmanitost. 

„Stromořadí jsou důležitými prvky 
krajinné zeleně,“ vysvětluje Lucie 
Radová a dodává: „Komponují obraz 
sídla, zachovávají tradiční obraz vesnic 
a člení jejich zástavbu.“

Cílem jejího záměru bylo 
podpořit ekologickou stabilitu 

krajiny. Doprovodná zeleň má 
plnit především funkci ekologic-
kou, neboť zvyšuje ekologickou 
hodnotu krajiny, její ekologickou 
stabilitu a diverzitu, plní i funkci 
estetickou, ale důležité je i její 
mikroklimatické působení. 

„Pro ozelenění jsem navrhla použít 
kombinaci nízké a vzrostlé zeleně, vysadit 

solitéry a skupinové porosty pro zvýšení 
druhové diverzity. Vysázené stromy a keře 
by pak měly pomoci zapojit cestní síť 
do krajiny, částečně ji vizuálně zvýraznit 
a upozornit na ni,“ přibližuje svůj 
záměr. 

Při výběru dřevin vycháze-
la z místních geobotanických 
a klimatických podmínek a stejně 
jako místní tradice respektovala 
přírodní a ekologické podmínky 
daného prostředí. 

„Při navrhování liniových vege-
tačních doprovodů jsem se snažila 
zachovat přirozené vyhlídky do kraje. 
Z důvodu bezprostředního napojení 
na okolní ráz krajiny jsem navrhla 
dominantní partie s keřovou podsadbou 
s nutnými prolukami. Některé cesty 
jsem navrhla jako druhovou kombinaci 
typu naučná stezka, jiné jako jednodru-
hové – babykové –, anebo stejnodruho-
vé – javorové,“ popisuje detailně 
projekt Radová. 

Návrh se zabývá také výsad-
bou nových dřevin a doplněním 
stávajících remízků a vegetač-
ních doprovodů. Rozptýlená 
zeleň pozitivně podporuje 
výskyt velkého množství druhů 
rostlin a živočichů. V okolní 
krajině může zastávat funkci 
koridorů, napomáhá zlepšení 
prostupnosti krajiny, propojuje 
menší krajinné celky s biocen-
try. V našich podmínkách je 
rozptýlená zeleň typická pro 
kulturní, zejména zemědělskou 

krajinu. Nezastupitelnou úlohu 
v krajině plní zvyšováním její 
ekologické hodnoty. 

Lokality, které Radová 
vytipovala pro ozelenění, jsou 
napojeny na okolní cyklostezky 
nebo stávající značené turistické 
stezky, a proto i ony, se zastíně-
ním a vyhlídkami, napomáhají 
zvýšení turistické atraktivity okolí 
obce a dostupnosti zajímavých 
míst v blízkém okolí. 

Nebylo to nijak jednoduché
Na papíře vše vypadalo srozu-

mitelně, přímočaře a jednoduše. 
Projekt však postihoval jeden 
problém za druhým, i když žádá-
ní o dotaci ještě proběhlo podle 
standardního postupu. 

„Byla podána žádost Státnímu fondu 
životního prostředí ČR, pak jsme několik 
měsíců čekali, než přišlo vyrozumění, 
zda byla dotace projektu přiznána, nebo 
ne. Je-li dotace přiznána, je vám zaslán 
registrační list, na základě kterého se uza-
vírá smlouva. V našem případě to byla 
smlouva mezi SFŽP ČR a obcí, která byla 
žadatelem o dotaci. V té jsou již specifiko-
vány podmínky, jako jsou výše finanční 
podpory, termín realizace a vše, co dotace 
zahrnuje,“ říká Sylva Škardová, 
která měla projekt na starosti. 
Ovšem projektu se ujala až v jeho 
polovině, až po výběrovém řízení 
a začátku výsadby. „Společnost, která 
měla na starosti žádost o dotaci, od pro-
jektu ustoupila,“ přibližuje. 

Lokality vytipované pro ozelenění, jsou napojeny 
na okolní cyklostezky nebo stávající značené 
turistické stezky, a proto i ony, se zastíněním 
a vyhlídkami, napomáhají zvýšení turistické 
atraktivity okolí obce a dostupnosti zajímavých 
míst v blízkém okolí.

ECHO
Zametací vůz díky OPŽP
Ravo, to je značka nového 
pomocníka, který nyní „brázdí“ 
a hlavně uklízí ulice v Kamenici 
nad Lipou. A svou úlohu 
v tom sehrál i Státní fond 
životního prostředí ČR, jehož 
prostřednictvím na koupi 
zametacího vozu přispěl 
Operační program Životní 
prostředí. „Starý zametací vůz 
Ifa město využívalo již od roku 
1983. Poslední dva roky s ním 
byly však problémy. Ani oprava 
by nebyla účelná,“ odůvodnil 
potřebu koupě vozu Ivan Pfaur, 
starosta Kamenice nad Lipou, 
s tím, že město již pět let využívá 
zametací nástavbu na vozidlo 
Multicar. Celkové náklady 
na zakoupení zametacího 
vozu Ravo činily více než 4,5 
milionu, z nich město z vlastních 
prostředků uhradilo částku 
ve výši zhruba 440 tisíc. 

Práce na kanalizaci
Již napřesrok by na Znojemsku 
mělo být dalších více jak patnáct 
obcí, které budou využívat novou 
kanalizaci a čistírnu odpadních 
vod. Obyvatelé Výrovic, Kyjovic, 
Žerotic a Tvořihráze si mohou 
oddechnout. Přestal platit stop 
stav stanovený ministerstvem 
financí pro Státní fond životního 
prostředí ČR, který tím přestal 
obcím proplácet desítky milionů 
korun na stavbu kanalizace, jejíž 
zhotovitel byl vybrán losováním. 
Právě kvůli jednomu spornému 
případu pozastavili úředníci 
přísun dotací z OPŽP k zakázkám 
vzešlým z losování.

OPŽP Českému Krumlovu?
V Českém 
Krumlově 
chystají 
revitalizaci 
Jelení zahrady. 
V prostoru 

mezi zámkem a sídlištěm Špičák 
již Krumlovští upravili cesty 
i osvětlení, instalovali lavičky 
a vybudovali také nové dětské 
hřiště. Nyní by tam radnice chtěla 
ještě vylepšit zeleň. Náklady 
na projekt i samotnou realizaci by 
se měly vyšplhat nad dva miliony 
korun, město proto zažádalo 
o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí. „Byli 
bychom velmi rádi, aby vznikla 
jakási projektová dokumentace, 
jak revitalizovat dřeviny, jak tam 
zavést nový systém,“ řekl Josef 
Hermann, místostarosta Českého 
Krumlova.

Projekt v číslech
Celkové náklady:  121 551 214 Kč
Celkové uznatelné náklady:  100 763 008 Kč
Celková výše podpory:  85 648 557 Kč
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„Kromě jiného jsme se neshodli také 
na koncepci dalšího rozvoje zeleně,“ říká 
k tomu Bohumil Stibal. 

Běžný postup je takový, že 
společnost, která vypracuje 
úspěšnou žádost o dotaci, se 
o projekt stará až do jeho konce: 
Dohlíží na to, jestli realizace 
probíhá podle vypracovaného 
projektu, zpracovává monitoro-
vací zprávy a platební kalendář 
až po závěrečné vyhodnocení 
akce. V průběhu realizace pro-
bíhají kontroly ze strany SFŽP 
ČR a na závěr, když je všechno 
v pořádku, je třeba vypracovat 
závěrečné vyhodnocení akce, 
ve kterém se celý proces zrekapi-
tuluje jak po finanční, tak reali-
zační stránce, zkontroluje se, zda 
byly dodrženy všechny předem 
stanovené parametry. 

„Všechnu tuhle práci jsem po jejich 
odchodu přebrala já spolu s technickým 
dozorem, který měl na starosti ohlídat, 
aby stromy byly vysázeny tam, kde měly 
být, a v takovém množství, jaké bylo 
stanoveno. Vzhledem k těmto peripetiím 
a především k dalším komplikacím, které 
pak nastaly, se projekt protáhl o celé dva 
roky,“ přibližuje Sylva Škardová 
zákulisí poněkud nešťastného 
projektu zeleně. 

Nesprávná svída
Výsadba se uskutečnila v obci 

a okolí na sedmi místech, z nichž 
tři čtvrtiny se nacházejí v CHKO 
Český kras, této chráněné kra-
jinné oblasti se tak celý projekt 
automaticky dotýkal. 

„Myšlenkou bylo obnovit aleje stromů 
a keřů, které tam kdysi rostly, ale z nej-
různějších důvodů zanikly, a znovu je 
osázet původními místními druhy. A prá-
vě s výsadbou byly největší problémy,“ 
popisuje Sylva Škardová. 

„Vysadili jsme jiný druh svídy, než je 
v projektu uvedený, měl jím být svída krva-
vá. Nebyl to ničí úmysl, ale keře se od sebe 
nerozeznají, dokud nekvetou, a tak nám 
už ze zahradnictví dodali špatný druh. 
Vysadilo se jich 284 a přišlo se na to, až když 
jsme měli kontrolu na místě,“ dodává.

Vzhledem k tomu, že vysazený 
druh svídy není pro oblast au-
tochtonní, všechny keře musely 
ze země ven a místo nich byly 
vysázeny svídy krvavé. 

„Se zahradnictvím to vyřizovala 
paní architektka, která měla na starosti 
i realizaci projektu. Keře jsme vyměnili, 
nemuseli jsme sice nic doplácet, ale byla 
to jedna z nepříjemností, které nás zdržo-
valy a kvůli kterým se projekt protáhl,“ 
říká Škardová. 

Kradlo se i sekalo
Další nepříjemnost byla typic-

ky česká. 

„Dvakrát nám ukradli stromy. I na to 
jsme přišli při kontrole na místě,“ kon-
statuje suše Sylva Škardová. 

„Dva dny předtím jsme s technickým 
dozorem objížděli místa výsadby a kon-

trolovali, jestli je všechno v pořádku, 
a když jsme tam přijeli s kontrolou ze 
SFŽP ČR, chybělo nám tam pět již zasa-
zených třímetrových dubů a lip.“ 

Případ bezvýsledně řešila 
policie, zatímco obec jednala 
se SFŽP ČR o náhradě vzniklé 
škody. 

„Zcizené stromy nám nakonec 
neproplatili s tím, že krádež se nedá 
považovat za nepředvídatelnou událost, 
na kterou se proplacení vztahuje. 
Kdyby například přišla povodeň, stromy 
podemlela a odplavila je, bylo by možné 
žádat o proplacení,“ vysvětluje. „Byli 
jsme domluveni i s myslivci, že nám dají 
vědět, kdyby se stromy někde objevily, ale 
to se nestalo,“ vzpomíná.  „Pak nám 
ukradli ještě další dva stromy, to už jsme 
ani nikde nehlásili, a všechnu náhradu 
jsme nakonec zaplatili z obecních peněz.“ 

Po ukradených stromech 
přišly na řadu dříny. Ty nikdo 
neukradl, ale omylem posekal. 

„Bylo to okolo nich zarostlé, nevšimli 
si jich a všechno posekali, takže jsme je 
také vysazovali znovu,“ říká Sylva 
Škardová a jedním dechem dodá-
vá, že jiné keře sežrali zajíci. 

„Projekt z nějakého důvodu nezahr-
noval ohrádky, takže jsme je potom ještě 
zajišťovali.“ 

Výčet nepříjemností ještě 
doplňují problémy s rozpočtem. 
Ten byl sice sám o sobě v po-
řádku, ale v excelovské tabulce 
se překryly dvě řádky, tím se 
několik stromů načetlo dvakrát, 
a rozpočet se proto navýšil. 

„Potom jsme žádali o snížení, ale to 
bylo vlastně to nejmenší,“ konstatuje 
Sylva Škardová. 

Následná péče
Na ukončení výsadby nava-

zovala dvouletá následná péče, 
také hrazena z dotace Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Po výsadbě nastává čas, kdy se 
obec o vysazenou zeleň bude 
starat na vlastní náklady. 

„Sestříhávání korun stromů, vyřezá-
vání suchých větví, osekávání a ožínání 

porostu okolo nich i celkové udržování 
cest,“ vypočítává namátkově Sylva 
Škardová. 

Během následujících deseti 
let by ohledně této péče ještě 
teoreticky mohla přijít kontrola 
ze SFŽP ČR. Projekt měl být pů-
vodně zrealizován do roku 2010, 
se dvěma lety následné péče, 
avšak nakonec se vše protáhlo 
do července letošního roku.

„Já na ten projekt nevzpomínám moc 
ráda,“ říká Škardová. 

„Tím, že jsem do něj naskočila, 
když už byl rozjetý, nikdy jsem se do něj 
úplně nedostala, což je vždycky nelehké, 
a u projektu, který obnáší tolik problémů, 
to platí dvojnásob. Jsem ráda, že 
máme projekt za sebou, dovedli jsme jej 
do zdárného konce a všechno roste,“ uza-
vírá Škardová příběh projektu 
obnovy původních krajinných 
struktur ve Všeradicích. 

Bohumil Stibal je s výsledkem 
projektu spokojen. 

„Podařilo se nám zkrášlit okolí obce 
a v dalších letech budeme mít na co nava-
zovat, neboť plánů na ozeleňování máme 
v zásobě ještě dostatečné množství,“ říká. 

Problémová výsadba mu roz-
hodně nevzala chuť do dalších 
projektů. 

„V současné době v celé obci Všeradice 
realizujeme z OPŽP vodu a kanalizaci, 
ty budou dokončeny v roce 2014. Věřím, 
že v dalších letech budeme opět realizovat 
investice do zeleně a případně do zpraco-
vání bioodpadů,“ odkrývá své plány 
do budoucna. S tím by nejspíš 
byla spokojena i Magdalena 
Dobromila. 

ECHO
EU schvaluje zateplování
Evropský parlament schválil 
legislativu, která ovlivní čerpání 
z budoucích evropských fondů. 
Oba nejdůležitější fondy – Fond 
soudržnosti a Evropský fond 
pro regionální rozvoj – umožní 
energeticky úsporné renovace 
veřejných budov a nově 
i bytových domů financovat 
několikanásobně vyšším 
procentem než v současném 
programovém období. Uvedení 
tohoto rozhodnutí do praxe 
bude však již v rukou vlády, 
která podmínky čerpání celkem 
550 miliard korun, jež bude 
mít Česko pro období 2014 až 
2020 k dispozici, připravuje. 

Bez splašků v Boskovicích
Tak dlouho do vodní nádrže 
v Boskovicích na Blanensku 
stékaly splašky z okolních 
obcí, až musely dotčené 
obce zasáhnout. A tak Svazek 
vodovodů a kanalizací oficiálně 
ukončil na počátku letošního 
podzimu projekt nazvaný 
Ochrana vod povodí řeky Dyje 
II. Celkové náklady projektu 
činily 137 milionů korun 
a v jeho rámci byly zároveň 
vyřešeny splašky v Boskovicích. 
Celý projekt byl financován 
z podpory z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Podpora umožnila rekonstrukci 
sedmnácti kilometrů kanalizace 
a kompletní přestavbu bývalé 
čerpací stanice na moderní 
čističku odpadních vod. 

Potok Hučina
Správa 
národního 
parku 
a chráněné 
krajinné 
oblasti 
Šumava 
dokončila 

jednu z největších akcí 
revitalizace šumavských 
rašelinišť a mokřadů. Potok 
Hučina na Stožecku, jehož 
koryto bylo v minulém 
století násilně narovnáno, 
už se tak opět klidně vlní 
Hornovltavským luhem.
„Navrácením do původního 
koryta a obnovou zvlněných 
meandrů vzrostla jeho 
délka o téměř půl kilometru 
na výsledných 1 672 metrů,“ 
řekla Eva Zelenková ze Správy 
NP a CHKO Šumava. Realizaci 
projektu podpořil Operační 
program Životní prostředí. 

ECHO
Zahrady pro děti
Na nové zahrady se mohou těšit 
tři mateřské školy v brněnské 
Líšni. „Podali jsme žádost 
o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Mateřské školy 
Neklež, Sluníčko a Pohádka 
už peníze dostaly,“ řekl druhý 
líšeňský místostarosta Jozef 
Sedláček. Každá z mateřských 
škol dostane 700 tisíc korun. 
„Dělníci upraví zahrady 
v přírodním stylu. Všechny hrací 
prvky budou ze dřeva. Chceme, 
aby se děti naučily lépe vnímat 
přírodu,“ dodal Sedláček. 
V současné době začíná 
výběrové řízení na zhotovitele. 
„Čekáme, kolik peněz získáme 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Žádost se týká školek 
Radost, Synkova, Trnkova 
a Puchýřova,“ uzavřel Sedláček.

nová čistírna ve Vysokém 
nad Jizerou

Vysoké nad Jizerou připravuje 
dostavbu splaškové kanalizace 
a výstavbu nové čistírny 
odpadních vod. Nahradí čistírnu 
Tříč, která již nevyhovuje. 
Projektanti odhadli náklady 
na 57 milionů korun. Práce 
by měly začít na jaře, hotovo 
má být do příští zimy. Město 
již na dostavbu kanalizace 
a výstavbu čistírny vypsalo 
veřejnou soutěž. Na nákladný 
projekt získalo Vysoké nad 
Jizerou dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, 
na předfinancování 
a spolufinancování projektu si 
však město bude muset půjčit. 

sběrný dvůr ve sněžném
Městys Sněžné na Žďársku 
našel prostřednictvím vypsané 
veřejné zakázky dodavatele 
výstavby místního sběrného 
dvora. Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky činí téměř pět 
milionů korun. Na provedení 
projektu „Sběrný dvůr odpadů 
Sněžné“ získala obec dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí, zakázka tak bude 
spolufinancována z prostředků 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a rozpočtu městyse.

REPORTÁŽREPORTÁŽ

Vysadili jsme jiný druh svídy, než je v projektu 
uvedený, měla jím být svída krvavá. Nebyl  
to ničí úmysl, ale keře se od sebe nerozeznají, 
dokud nekvetou, a tak nám už ze zahradnictví 
dodali špatný druh. Vysadilo se jich 284 
a přišlo se na to, až když jsme měli kontrolu 
na místě.
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REPORTÁŽREPORTÁŽ

Nápad na projekt na zpraco-
vání starých pneumatik začal 
klíčit v hlavě Jakuba Komárka 
již poměrně dávno. 

„V rámci jednoho úkolu na univerzitě 
jsme měli za úkol navrhnout řešení zpra-
cování odpadu v londýnském distriktu,“ 
vzpomíná Komárek. 

Tehdy si uvědomil, že oblast 
nakládání se starými pneuma-
tikami je, a to platí stále, v naší 
zemi pole téměř neorané. 

„Navíc jsme měli pana profesora, 
který nám radil, že chceme-li se něčemu 
věnovat dlouhodobě, ať si vybereme 
odpady, zdravotnictví, energetiku 
nebo telekomunikace. Takže ten důvod 
ke vzniku projektu byl opravdu vcelku 
prozaický,“ dodává Komárek. 

To bylo v roce 2006 a Jakub 
Komárek začal pátrat po tom, 
jaké by byly možnosti zpracová-
vání starých pneumatik v Če-
chách.

Schůdnější řešení
Zpočátku Jakub Komárek 

uvažoval o dvou variantách 
zpracování. Jednou z nich bylo 
mechanické zpracování, druhou 
zpracování vakuovou pyrolýzou. 

„Líbilo se mi pyrolytické zpracování, 
protože představuje jednoduchý proces 
i produkt. Výsledkem je olej typu lehkého 
topného oleje a takzvaný aktivní prach, 
a když k tomu přidáte ještě kogeneraci, 
můžete při tom ještě vyrábět elektři-
nu,“ popisuje svého tehdejšího 
favorita. 

Od pyrolytického zpracová-
ní však nakonec ustoupil, a to 
hned z několika důvodů. Vaku-
ová pyrolýza v té době nebyla 
oficiálně uznávanou technologií 
a nebylo možné na ni získat 
dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Všechny 
pyrolytické linky jsou navíc 
stále ještě zkušebními provozy. 
Nikde není žádná linka, která 
by měla něco za sebou a jež by 
se osvědčila. Dalším proti byla 
dvojnásobná, nebo i trojnásob-
ná finanční náročnost oproti 
mechanickému zpracování, ale 
také skutečnost, že na rozdíl 
od mechanického zpracování, 
kde obsluha linky vyžaduje 
poměrně jednoduše zaškolitelné 
techniky a manipulační dělníky, 
na pyrolytické zpracování je 
zapotřebí chemiků a odborného 
personálu.

 „Pyrolytické zpracování mělo 
bohužel mnoho minusů, které nás od něj 
odradily, a tak jsme se nakonec rozhodli 
pro zpracování mechanické. Pak jsme 

začali zjišťovat, jaké firmy v Evropě 
se zpracováním starých pneumatik 
zabývají, kontaktovali jsme je, zkoumali 
jednotlivé detaily potřebných techno-
logií, objížděli jsme veletrhy a dávali 
dohromady co nejvíce informací,“ 
vzpomíná na nejranější historii 
projektu Komárek. 

Dotace lepší úvěru
První záměr zpracovala spo-

lečnost Sycorex již v roce 2007, 
ještě před dobou ekonomických 

O spolehlivém zpracování ojetých pneumatik
„Úžasné na tom procesu je, 
že beze zbytku zpracujeme 
celou pneumatiku. 
A když s ní skoncujeme, 
nezbude z ní vůbec nic. 
Vůbec žádný odpad,“ říká 
Jakub Komárek, jednatel 
společnosti sycorex, 
která zpracovává staré 
pneumatiky z osobních 
a nákladních aut. nákup 
potřebné technologie jim 
umožnila dotace z OPŽP.

změn, jak říká vystudovaný eko-
nom Jakub Komárek. 

„Nerad tomu říkám krize. Ono je 
to spíše takové čištění trhu, protože 
například firmy v mém oboru, které 
padly, nebyly zdravé a stejně by dříve či 
později skončily,“ rozvádí svůj názor 
na současnou ekonomickou 
situaci. 

V době před hospodářskou 
recesí byla podle něho situace 
taková, že kdokoli přišel do ban-
ky a měl dvacet procent vlastní 

ekvity, banka mu bez problémů 
půjčila. 

„I my jsme podepsali takový úvěr,“ 
vzpomíná na tu dobu Jakub 
Komárek. 

„Ale pak jsme se rozhodli, že pod-
stoupíme ono kolečko žádání o dotaci,“ 
dodává vzápětí. A podle jeho 
slov to byla opravdu náročná 
záležitost. 

„Když to vezmu od zpracování žá-
dosti po čekání na vyhodnocení žádosti, 
tak jsme tomu věnovali určitě dva roky, 

takže kdyby to nedopadlo dobře, byli 
bychom opravdu hodně zklamáni,“ 
hodnotí zpětně. 

Dobré rozhodnutí
Aby měli větší jistotu, že to 

dobře dopadne, vzala si společ-
nost Sycorex na pomoc poraden-
skou firmu. 

„Kdysi jsme totiž s kolegyní v úplně 
jiné branži a v rámci jiného dotačního 
programu žádali o dotaci sami, a i přes 
to, že jsme se účastnili několika školení 
vypisovaných donátorem, nastudovali 
jsme všemožné dostupné materiály, 
věnovali tomu plnou energii, po podání 
jsme skončili půl procentního bodu 
od schválení,“ vzpomíná Komárek. 

Proto se v případě projektu 
na zpracování starých pneumatik 
technologií Sycorex rozhodl, že 
se obrátí na profesionální firmu, 
která žádost o dotaci zpracuje. 
„Určitě to byla dobrá volba,“ pochva-
luje si vedení společnosti své 
rozhodnutí. 

„Jsou to profesionálové, kteří se 
na vypracovávání žádostí specializují, 
umějí to a my bychom bez nich na dotaci 
nejspíš nedosáhli.“ 

Zdálo by se, že je to jedno-
duché – odevzdáte podklady, 
poradenská firma za vás udělá 
zbytek práce, zatímco si sednete 

do křesla a čekáte, až přijdou pe-
níze na účet. Až tak jednoduché 
to ovšem podle Jakuba Komárka 
není. 

„Byla to i naše velice intenzivní 
práce, včetně získání malé EIA a dalších 
věcí. Oni jsou někdo, kdo vás při té 
práci drží za ruku a provede vás celým 
procesem. Hlídají termíny, obsah námi 
zpracovaných materiálů, jejich úplnost 
a říkají, tady nezakopněte. Alespoň 
v našem případě byla poradenská firma 
stoprocentně potřebná,“ vysvětluje. 

Zajíc v pytli aneb česká 
linka

Schválení dotace ještě nezna-
mená, že automaticky dostanete 
peníze. Je potřeba splnit další 
podmínky. Třeba určité náleži-
tosti při výběrovém řízení.

„To je z našeho pohledu jen dobře, 
my jsme díky výběrovému řízení 
pořídili celou technologii za opravdu 
dobrou cenu,“ myslí si Komárek, 
jehož společnost pořídila linku 
na zpracování starých pneumatik 
v zahraničí. 

„V Čechách je několik výrobců, kteří 
vyrábějí různé mlýny, ze kterých se dá 
linka sestavit. My jsme ale chtěli jed-
noho výrobce, který ji dodá jako celek,“ 
vysvětluje Komárek a dodává, že 
podle jeho slov je v Čechách  

Projekt v číslech
Celkové náklady:  76 965 552 Kč
Celkové uznatelné náklady:  76 250 000 Kč
Celková výše podpory:  38 887 500 Kč 

ECHO
OPŽP v Červené vodě
Na 170 nových stromů a 1 200 
keříků bude v dubnu a květnu 
příštího roku vysázeno 
na hřbitově v obci Červená 
voda na Pardubicku. Součástí 
projektu podpořeného z OPŽP 
bude náprava stávajícího 
stavu: především prořezání 
zdravých dřevin a likvidace těch 
nežádoucích, rovněž výsadba 
habrových alejí podél cest 
a obvodová výsadba stromů 
a keřů. Rekonstruována bude 
i rozsypová loučka a provedeny 
budou úpravy terénu. Opravy 
se nevyhnou také hřbitovní 
zdi. Rozpočet všech prací činí 
přibližně devět set tisíc korun, 
z nich sedmdesát procent pokryje 
dotace z Operačního programu 
Životní prostředí.

Obnova sadů
Město Semily získalo v letošním 
roce dotaci na plánovanou 
obnovu Palackého sadů. 
Z předpokládaných nákladů 
ve výši 2,2 milionu korun činí 
dotace z OP Životní prostředí 
1,9 milionu. Díky dotaci tak 
bude obnovena zeleň: V celém 
prostoru Palackého sadů bude 
vysázeno přibližně 2 800 keřů 
a 120 stromů. S realizací město 
počítá v letech 2014–2015. 
„Palackého sady, nedílná součást 
města Semily, projdou zásadní 
obnovou. Pokračujeme etapově 
v realizaci změny vzhledu centra 
města,“ uvedla místostarostka 
města Lena Mlejnková.

Jírovcová alej 
Lesy České 
republiky 
dokončily 
za více 
než 200 
tisíc korun 
obnovu 
jírovcové 
(kaštanové) 
aleje 

Hluboká cesta, která se nachází 
v obci Čejč na Hodonínsku 
v Jihomoravském kraji. Kromě 
Lesů ČR se na financování 
podílela také Evropská unie 
prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR, konkrétně 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Stromy v aleji byly 
odborně ošetřeny a místa 
s chybějící výsadbou byla 
následně doplněna o nové 
sazenice jírovců. Alej navazuje 
na zastavěné území obce a její 
celková délka činí 370 metrů.
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REPORTÁŽREPORTÁŽ

Před tovární halou u brněnské 
dálnice se vrší hromady pneu-
matik navezených z vrakovišť, ze 
zpětných odběrů, z technických 
služeb. „Zpracováváme pneumatiky také 
od obcí, rádi jim je odebíráme z černých 
skládek a sběrných dvorů,“ přibližuje 
Jakub Komárek. To je začátek 
celého procesu. 

Společnost Sycorex odebírá 
osobní i nákladní pneumatiky 
včetně duší a stoprocentně je 
využívá. 

„Stane se, že nám někdo občas dodá 
i něco jiného, takže máme nasmlouvanou 
společnost na odvoz směsného odpadu. 
Pneumatiky však zpracujeme stoprocentně, 
z nich nezůstává žádný odpad,“ dodává 
Komárek. 

Cesta pneumatiky vede ze 
dvora do haly, kde je zpracuje 

několik mlýnů, z nichž první ji 
natrhá na kusy velké deset krát 
deset centimetrů. Obecně lze říci, 
že většina pneumatik má tři části: 
pryž, ocelové kordy a chemlon. 
Textil a kov je třeba v rámci linky 
odseparovat. O kov se postará 
obří magnet, který je součástí lin-
ky, a o textil venkovní sila, ve kte-
rých se pomocí proudu vzduchu 
a rozdílné hmotnosti odděluje 
textil od pryže. Ocel je dodávána 
zpět do oceláren, kde se dále 
zpracovává, textil se míchá s mi-
nimálním množstvím granulátu 
a coby podestýlku ji odebírají 
některé hipodromy a stáje. 
Výsledkem oddělování oceli 
a textilu z rozemleté pneumatiky 
je pak čistý pryžový granulát. 
Současně je nastaven požado-

vaný stupeň zrnitosti výsledné 
drtě. Granulát získaný touto 
metodou má bohatě členěný 
povrch. Konečným produktem 
tohoto mechanického zpracování 
je drť s různou frakcí zrna podle 
požadavků odběratele. A k čemu 
lze pneumatiku recyklovanou do 
podoby granulátu využít?

Je libo granulát nebo 
lisovanou desku?

Granulát lze využívat v širokém 
environmentálně i ekonomicky 
výhodném spektru výrobků. Část 
granulátu se prodává do stavební-
ho, gumárenského a chemického 
průmyslu a část používá na lisová-
ní výrobků. Granulát lze v gumá-
renském průmyslu využít jako 
plnivo při výrobě některých typů 
pneumatik a jiných gumárenských 
výrobků, do jisté míry se jím dá 
nahrazovat i surový kaučuk. 

Desky lisované z granulátu jsou 
elastické, vodopropustné, nehoř-
lavé, odolné proti povětrnostním 
vlivům a UV záření, zdravotně  

nezávadné, tlumí zvuky, mají 
vysokou životnost, nesmýkavý 
povrch, snadno se čistí, jsou bez-
údržbové a jsou schopny si tyto 
vlastnosti dlouhodobě udržet. 
V pozemním stavitelství se použí-
vají jako součást sportovních po-
vrchů, fotbalových trávníků třetí 
generace, podkladů v exteriérech 
i interiérech, jakými jsou zámková 
dlažba, chodníky, obrubníky, 
okraje bazénů a koupališť, a také 
jako elastická součást povrchů 
jízdáren a jezdeckých hal. Desky 
lisované z gumového granulátu 
a polyuretanových pojiv se po-
užívají také na výstavbu hracích 
ploch a sportovišť, kde zajišťují 
především bezpečí při pádu dětí 
z náčiní umístěných na dětských 
hřištích. Deska díky svým antišo-
kovým vlastnostem tlumí nárazy, 
tím je šetrnější ke kloubům dětí, 
současně tlumí pády a zabraňuje 
tak případným úrazům. Pryž 
používaná ve stavebnictví je navíc 
velmi šetrná k životnímu prostře-
dí a podle společnosti Sycorex 
i neškodná lidskému zdraví. 
Je vyráběna energeticky velmi 
šetrným způsobem a vyznačuje 
se barevnou stálostí a příznivými 
cenami. Také je to materiál, který 
lze dále recyklovat. 

Asfalt budoucnosti?
V dopravním stavitelství nachá-

zejí pryžový granulát a výrobky 
z něj stále větší využití, a to ze stej-
ných důvodů jako ve stavitelství 
pozemním: jako součást protihlu-
kových stěn a modifikovaných 
asfaltových směsí. „V současné době je 
naší snahou prosadit používání pryžového 
granulátu jako příměsi do asfaltu,“ říká 
Jakub Komárek. Tím vzniká tak-
zvaný gumoasfalt. 

V Čechách je použití tohoto 
materiálu ještě v plenkách, ale 
na několika zkušebních úsecích je 
již použit, odpovídající technická 
metodika na tuto technologii exis-
tuje a celou věc je potřeba prosadit 
u investorů. Gumoasfalt je oproti 
běžnému asfaltu o něco dražší, ale 
má několik nesporných výhod. Má 
delší životnost, protože je elastický 
a tolik nepraská, je o osm až deset 
decibelů tišší a má i lepší bezpeč-
nostní vlastnosti, neboť zkracuje 
brzdnou dráhu. Standardně se 
používá v západní Evropě, téměř 
stoprocentně pouze z něj se již 
staví v Kanadě a ve Spojených 
státech. „U nás už byla o gumoasfaltu 
i reportáž v České televizi,“ usmívá se 
Jakub Komárek.

Labutí píseň staré pneumatikyněkolik společností, které si 
linky poskládaly z několika sou-
částí, ale linky nejsou funkční. 
Podle jeho slov putují po Če-
chách v současné době dvě nebo 
tři takové linky, 
za posledních pět 
let vystřídaly ně-
kolik majitelů, ale 
žádnému z nich 
se nepodařilo dát 
je dohromady. 

„Na začátku, když 
linku poskládáte, 
můžete tím ušetřit, ale pak proděláte 
na tom, že linka nefunguje. Není to 
šicí stroj, který zasunete do zásuvky 
a hned jede,“ říká Jakub Komárek. 
„Smontování a zapojení je to nejjedno-
dušší. Jenže pak musíte linku správně 
nakalibrovat, aby měla tu nejlepší 
výkonnost. A montáž a kalibrace trvá 
zhruba rok, pak teprve linka funguje 
stoprocentně,“ vysvětluje. „Když 
změníte třeba jen minutu lisování, mu-
síte změnit i pojivo, které tam dáváte. 
Opravdu si s tím hodně hrajete.“ 

Rizikové řízení
„U výběrového řízení jsme se opravdu 

klepali,“ přiznává Jakub Komárek 
otevřeně. 

Dle jeho slov to bylo proto, 
že do výběrového řízení se jeho 
firmě mohl přihlásit kdokoli. 

„A lidé lžou,“ konstatuje suše, 
ale dodá, že jeho firma měla 
štěstí a všechno proběhlo řádně. 

„Na papíře se lže jednoduše, firma 
s nejnižší cenovou nabídkou řízení 
vyhrává, a dokonce se už i stalo, že místo 
technologie firma dodala kontejner plný 
nefunkčního šrotu. To je z mého pohledu 
velice rizikové a já znovu zaklepu, že 
nám se nic takového naštěstí nestalo. Ale 
může to být obrovský problém, představ-
te si, že takhle nakoupíte třeba polovinu 
potřebné technologie,“ vysvětluje. 

Komárek má tedy za to, že 
zákon o výběrových řízeních 
by měl být ve smyslu ochrany 
zadavatele lépe nastaven. 

„Opravdu jsme byli hodně nervózní, 
jestli ten, kdo v našem výběrovém řízení 
zvítězil, bude poctivý. Kdyby to nebyla 
férová firma, tak nejenže nám nedodá 
technologii, ale také poskytovatel dotace 
půjde samozřejmě za námi, ne za nimi, 
protože my bychom byli vinni nesplně-
ním podmínek,“ dodává. 

Když ve společnosti Sycorex 
nakoupenou linku smontovali, 
ke své velké úlevě zjistili, že 
funguje. 

Recyklovatelný materiál
Na své lince dokáže společnost 

Sycorex zpracovat okolo 15–20 tisíc 
tun pneumatik ročně, při více-
směnném provozu i 25 tisíc tun.  

Za cíl si přitom klade především 
ekologickou stránku celého pro-
blému likvidace starých pneuma-
tik. V současné době není zcela 
zřejmé, jaké množství ojetých 

pneumatik je každý rok v naší 
zemi k dispozici. 

„Problém spočívá v tom, že nejméně 
sedmdesát procent starých pneumatik 
se vozí do cementáren, kde se rovnou 
v celku spalují. Slouží jim coby alterna-
tivní palivo, ušetří tím uhlí. Na rozdíl 
od některých zemí Evropské unie u nás 
není legislativa, která by zakazovala 

spalování pneumatiky jako celku. Bylo 
by nejlepší, kdyby se legislativa obrátila 
a celou pneumatikou by nebylo možné 
topit,“ vysvětluje Komárek a do-
dává, že tendence legislativu 

takto upravit 
samozřejmě 
jsou, jen jejich 
uskutečnění 
se neustále 
odkládá. 

Použité pne-
umatiky jsou 
totiž význam-

nou součástí stále stoupajícího 
množství odpadu z automobilů. 
Environmentální rizika spočívají 
převážně v požadavcích na je-
jich skladování: Pneumatiky 
zvyšují riziko požáru se vznikem 
toxických plynů, riziko průsaku 
toxických látek a jsou těžko 
biodegradovatelné.

na lince dokáže společnost sycorex zpracovat 
okolo 15–20 tisíc tun pneumatik ročně, při 
vícesměnném provozu i 25 tisíc tun. Za cíl si 
přitom klade především ekologickou stránku 
celého problému likvidace starých pneumatik.

ECHO
rekonstrukce ZŠ
Se žádostí o dotaci na zateplení 
ZŠ v Liberecké ulici uspěl Jablonec 
nad Nisou již v roce 2010. Stavební 
práce po roční přípravě začaly 
v červenci roku 2012 a skončily 
v půli září 2013. Dotace Evropské 
unie prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí a ze 
státního rozpočtu činila 15,1 
milionu korun, město se podílelo 
částkou 21,8 milionu korun. 
Ke slavnostnímu zakončení celé 
stavební akce došlo u příležitosti 
oslav 30. výročí založení školy 
v pátek 29. listopadu. „Cílem 
projektu byly úspory energie v ZŠ 
Liberecká zateplením obvodových 
stěn i střechy a výměnou oken,“ 
vysvětlila Iveta Habadová, vedoucí 
oddělení dotací města Jablonce 
nad Nisou.

Zámecký park
Rada města 
Litvínova 
rozhodla 
o veřejné 
zakázce 
s názvem 
Revitalizace 
zámeckého 

parku v Litvínově – realizace. 
Nejvýznamnější plocha zeleně 
v centru města tak bude rozsáhle 
upravena za bezmála 3 miliony 
korun. Informovala o tom mluvčí 
Litvínova Margita Chalásová. 
Z anglického parku založeného 
v roce 1878 Jiřím Vilémem 
z Valdštejna na 8 hektarech plochy 
u zámku Valdštejnů se zachovaly 
původní kosterní dřeviny staré 
přes 120 let. Nepůvodním 
dřevinám je přibližně od 20 
do 70 let. K významnější parkové 
úpravě přistoupil Litvínov roku 
1970, kdy byla vlivem nové bytové 
výstavby snížena plocha parku 
na současných 3,9 hektaru.

Ekologizace teplárny
Chemička Synthesia investuje 
miliardu korun do ekologizace 
teplárny. Je to nejdražší projekt 
v desetiletí firmy. Firma musí 
od roku 2016 splnit přísnější 
ekologické limity. Vypouštěné 
emise do ovzduší se sníží 
o desítky procent. „Je to investice 
obrovského rozsahu. Zlepší se 
ovzduší v Pardubicích i okolí,“ 
řekl generální ředitel firmy Josef 
Liška. Synthesia patří k největším 
znečišťovatelům v kraji. Podle 
zástupců firmy je třetí v kraji, 
ale emisní hodnoty vypouštěné 
do ovzduší jsou již nyní nižší, než 
normy stanoví. 

ECHO
Energetické renovace
Postupné energeticky úsporné 
renovace budov státní správy 
nebo povinnost energetických 
firem pomoci zákazníkům 
spořit – to jsou nové povinnosti, 
kterými se zabývají články 5 a 7 
směrnice o energetické účinnosti. 
Vláda projednala návrh na jejich 
implementaci do české legislativy. 
Článek 5 ukládá členským státům, 
aby od roku 2014 energeticky 
úsporně renovovaly tři procenta 
podlahové plochy budov státní 
správy ročně. Stát tímto způsobem 
uspoří významné prostředky nutné 
na provoz budov. 

Kontejnery v Příbrami
V Příbrami by mohlo vzniknout 
až 12 nových podzemních 
kontejnerů na odpad. Město chce 
na jejich vybudování získat dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. „Kolik kontejnerů se 
nakonec vybuduje, bude záležet 
na výši prostředků, které radnice 
z EU získá,“ řekl novinářům starosta 
Pavel Pikrt. V Příbrami zatím funguje 
podzemní kontejner na náměstí 
T. G. Masaryka a vznikl při nedávné 
rekonstrukci náměstí. Ne všem 
lidem se však podobná zařízení líbí. 
Na náměstí J. A. Alise v Březových 
Horách se v minulosti proti instalaci 
podzemního kontejneru postavili 
občané obce, kterým vadilo 
umístění vedle kostela. 

Kam s ním?

Obyvatelé Prahy každoročně 
vyhodí 7 až 10 tisíc tun odpadu 
mimo kontejnery a sběrné 
nádoby. Pražské služby i proto 
zahájily edukativní kampaň „Kam 
s ním?“, jejímž prostřednictvím 
chtějí Pražany přesvědčit, aby 
se při nakládání s odpadem 
chovali zodpovědněji. „Množství 
odpadu pohozeného v okolí 
kontejnerů a nádob by Mariánské 
náměstí v Praze zaplnil do výšky 
neuvěřitelných 30 metrů,“ 
uvedl Julián Záhorovský, mluvčí 
společnosti Pražské služby. 
Podle něho se nejčastěji lidé 
tímto způsobem zbavují starého 
nábytku, elektroniky, koberců 
nebo zbytků umakartových jader. 

Vysoce čistý granulát, 
který neobsahuje žádná 
ocelová nebo textilní 
vlákna ani textil spojený 
s gumou.
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Dotace z OPŽP umožnila vybavení 
kladenské kompostárny. V první eta-
pě projekt zahrnoval nákup techniky 
pro zajištění provozu kompostárny – 
manipulační, třídicí a míchací techni-
ky – tak, aby bylo možné začít ihned 
zpracovávat bioodpady jako zdroj 
živin pro zemědělskou půdu.

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

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Příjemce podpory: Karel Dryák
Ukončení projektu: 23. 9. 2010

Celkové náklady:  17 128 200 Kč
Celková výše podpory:  12 846 150 Kč
Podpora FS:  10 871 925 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 974 225 Kč

Kompostárna pro využití biomasytechnologie na snížení emisí amoniaku, Zemědělské 
družstvo sázavka

Projekt podpořený z OPŽP řešil 
vysoké úniky amoniaku z hovězího 
hnoje, které unikají při aplikaci,  
respektive v období, kdy hnůj leží 
na pozemku bez zapravení. Předmě-
tem projektu bylo pořízení výkonné-
ho rozmetadla pro rychlou a kvalitní 
aplikaci hnoje, čímž bude následně 
zajištěno zapravení hnoje a kejdy  
do 12 hodin vlastní současnou tech-
nikou.

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Příjemce podpory: Zemědělské 
družstvo Sázavka
Ukončení projektu: 30. 6. 2012

Celkové náklady:  1 233 600 Kč
Celková výše podpory:  565 400 Kč
Podpora FS:  480 590 Kč
Dotace SFŽP ČR:  84 810 Kč

Podpora z OPŽP směřovala na  
rekonstrukci a intenzifikaci ČOV  
v Uherském Brodě, která byla pro 
plnění současných legislativních  
a ekologických požadavků již nevy-
hovující. V rámci projektu byly rekon-
struovány stávající objekty a techno-
logie a současně byly vybudovány 
nové objekty: dmychárna, mikrosíta, 
vyrovnávací nádrž, čerpací stanice aj.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Uherské Hradiště
Příjemce podpory: město Uherský 
Brod
Ukončení projektu: 31. 12. 2013

Celkové náklady:  187 141 165 Kč
Celková výše podpory:  113 966 772 Kč
Podpora FS:  107 635 285 Kč
Dotace SFŽP ČR:  6 331 487 Kč

rekonstrukce a intenzifikace ČOV Uherský Brod

Projekt podpořený z OPŽP byl zamě-
řen na odstranění staré skládky ko-
munálního odpadu v lokalitě Dalov 
ve Šternberku. Cílem projektu bylo  
o odtěžení komunálních odpadů,  
ty byly vyvezeny na řízenou skládku. 
Po odstranění komunálních odpadů 
byla krajina upravena do původní 
podoby.

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

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Příjemce podpory: město Šternberk
Ukončení projektu: 31. 12. 2010

Celkové náklady:  20 169 632 Kč
Celková výše podpory:  15 282 788 Kč
Podpora FS:  14 433 745 Kč
Dotace SR:  849 044 Kč

Odstranění staré ekologické zátěže v Dalově

V rámci projektu byl obnoven rybník 
v prostoru, kde v minulosti býval. 
Rybník má rozsáhlou litorální zónu, 
ostrov a stavba byly doplněny čtyřmi 
zemními tůněmi, z nichž jedna je 
v ploše zátopy. Rovněž byla zřízena 
protierozní mez s drobným remíz-
kem a zatravněným pásem.

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

Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Příjemce podpory: Roubík Miroslav
Ukončení projektu: 22. 11. 2010

Celkové náklady:  7 301 124 Kč
Celková výše podpory:  6 571 011 Kč
Podpora ERDF:  5 585 360 Kč
Dotace SFŽP ČR:  985 652 Kč

Obnova rybníka Velký Ján

Informační centrum – soví voliéry, Borová Lada

Předmětem podpory z OPŽP byla 
výstavba informačního centra – so-
vích voliér v Borové Ladě. V rámci 
realizace akce byly vybudovány 
konstrukce voliér, vstupní objekt, 
přístupové cesty, oplocení areálu, 
vodovodní řady a přípojka NN.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Prachatice
Příjemce podpory: Správa národního 
parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava
Ukončení projektu: 18. 10. 2012

Celkové náklady:  8 310 740 Kč
Celková výše podpory:  7 312 261 Kč
Podpora ERDF:  6 906 024 Kč
Dotace SFŽP ČR:  406 237 Kč

Projekt zajistil změnu zdroje tepla 
pro vytápění Základní školy ve Zhoři. 
Díky němu byly odstraněny dva kotle 
na tuhá paliva, nahrazeny byly ply-
novými kondenzačními kotli i novými 
regulačními prvky pro řízení jednot-
livých větví otopné soustavy. Došlo 
ke snížení emisí znečišťujících látek.

Prioritní osa 2 / Oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: obec Zhoř
Ukončení projektu: 31. 3. 2010

Celkové náklady:  1 765 720 Kč 
Celková výše podpory:  1 398 852 Kč
Podpora FS:  1 321 138 Kč
Dotace SR:  77 714 Kč

snížení imisní zátěže ze zdroje v objektu  
Základní školy ve Zhoři

V rámci projektu bylo ve Střední 
průmyslové škole v Karviné pro-
vedeno zateplení neprůsvitných 
obvodových konstrukcí kontaktním 
fasádním systémem s tepelnou izo-
lací z pěnového polystyrenu a byla 
zateplena střecha. Zároveň byly 
vyměněny otvorové výplně – okna a 
dveře.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –  
realizace úspor energie a využití od-
padního tepla (u nepodnik. sféry)

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Příjemce podpory: Moravskoslezský kraj
Ukončení projektu: 11. 3. 2010

Celkové náklady:  44 026 720 Kč 
Celková výše podpory 32 993 624 Kč
Podpora FS  31 162 112 Kč
Dotace SFŽP ČR  1 831 512 Kč

Energetické úspory ve střední průmyslové  
škole v Karviné
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Prioritní osa 4 
Zkvalitnění nakládání s odpady  
a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 systémy pro separaci a  svoz biologicky rozložitelných odpadů 

(BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunální 
odpady (zahrnuje následující katalogová čísla*: 20 01 01, 20 01 08, 
20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí 
tvořit minimálně 50% kapacity systému pro separaci a svoz, 

 systémy pro separaci a  svoz plastů, papíru, skla, kovů, texti-
lu a  nápojových kartonů. Komunální odpad a  odpad podobný 
komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla*: 
papír a  lepenka 15  01  01, 20  01  01; plasty 15  01  02, 20  01  39; 
sklo 15  01  07, 20  01  02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 
15  01  01, 15  01  05;  textil 15  01  09, 20  01  10, 20  01  11, kovy 
15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit mini-
málně 50% kapacity systému pro separaci a svoz. 

 U  projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spo-
lupráce žadatele s  obcí na  umístění nádob v  rámci „separačních 
hnízd“ systému nakládání s  komunálním odpadem v  obci. Maxi-
mální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba 
musí být uzavřená a zabezpečená, 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s  navýšením kapacity) zařízení 
na  překládání směsného komunálního odpadu nebo separova-
ného komunálního odpadu a  odpadu podobného komunálnímu 
odpadu (papír, plast,  sklo, nápojové kartony, objemný odpad, 
biologicky rozložitelný odpad), které budou dále směřovat k dal-
šímu materiálovému či energetickému využití (svozová technika 
pro převoz odpadů ze zařízení na překládání odpadů bez podpory 
z OPŽP). 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s  navýšením kapacity) zařízení 
na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, biolo-
gicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů a objemných 
odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení násled-
ného materiálového nebo energetického využití těchto odpadů 
(např. dotřídění, granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování 
na finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití 
uvedených složek odpadů. Odpady komunálního původu (skupi-
na 19 12 katalogu odpadů), komunální odpad a odpad podobný 
komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla*: 
BRKO 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 
20  03  02, 20  03  07, papír a  lepenka 15  01  01, 20  01  01; plasty 
15  01  02, 20  01  39; sklo 15  01  07, 20  01  02; nápojové kartony 
(vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05;  textil 15 01 09, 20 01 10, 
20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40; objemný odpad 20 03 07) musí 
tvořit minimálně 50% kapacity zařízení. Žadatel v  rámci žádosti 
o podporu projektu zařízení na úpravu výše vyjmenovaných složek 
odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodava-
telů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity 
podporovaného zařízení uvažované pro odpady komunálního pů-
vodu, komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu,           

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) dotřiďova-
cích linek pro separaci odpadů. Komunální odpad a odpad podob-
ný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla*: 

papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 
15 01 07, 20 01 02; objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimál-
ně 50 % kapacity zařízení. Minimální úroveň dotřídění komunální-
ho odpadu a odpadu podobného komunálnímu musí představovat 
4 kvalitativní skupiny výstupních surovin z papírového odpadu, 6 
kvalitativních skupin výstupních surovin z plastových odpadů včet-
ně skupin tvořících barevně odlišené PET a 2 kvalitativní skupiny 
výstupních surovin z  odpadového skla. Žadatel v  rámci žádosti 
o podporu projektu zařízení na dotřídění odpadů předloží potvrze-
ní o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu po-
krytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení 
uvažované pro komunální odpad a odpad podobný komunálnímu 
odpadu.

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) bioplyno-
vých a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů – projekty 
s minimálně 50 % vsázky BRKO1), které zahrnují další systémové prv-
ky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již exis-
tující takový systém svozu a/nebo třídění, a které jsou provozovány  
v režimu § 14 (1) zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s  navýšením kapacity) kom-
postáren, kde podíl zpracovávaných BRKO2) tvoří min. 50 % 
vstupu do  zařízení, a  které zahrnují další systémové prvky svozu 
a  třídění BRO z  nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existu-
jící systém svozu a/nebo třídění. V  rámci této výzvy nejsou pod-
porována zařízení typu komunitní kompostárny, ale pouze zaříze-
ní provozovaná v  souladu s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení 
provozovaná dle § 33 b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech. 
Žadatel prokáže udržitelnost celého systému, zejména s  ohle-
dem na  uplatnitelnost výstupů ze zřízení - kompostů. Kompos-
ty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb.,  
o  podrobnostech nakládání s  biologicky rozložitelnými odpady 
(dále jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I  a  II 
a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími právními před-
pisy zákona č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o ag-
rochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o  hnojivech), 
(pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 vyhlášky pro 
výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). U projektů kompostáren 
předloží žadatel k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na mi-
nimálně polovinu vyrobeného kompostu, ve kterém bude uvedeno 
plánované využití kompostu (využití na zemědělskou půdu, k za-
kládání a  údržbě městské zeleně nebo k  rekultivaci jiných území 
než skládek), 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných 
dvorů. Do hodnocení projektu budou započítáni trvale žijící obyva-
telé, kteří mají možnost využít služby sběrného dvora, a kteří jsou 
zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km, 

 rekultivace starých skládek (stará skládka byla provozována před 
účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz staré skládky byl ukon-
čen před účinností zákona č.238/1991 Sb., nebo nejpozději v ter-
mínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona 238/1991 Sb.),

 odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, 
evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky LII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Fondu soudržnosti
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 starých ekologických zátěží
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Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 budou přijímány 

od 25. září 2013 do 18. prosince 2013.
s možností prodloužení do 15. ledna 2014 s ohledem na aktuální 
stav disponibilních prostředků Fondu soudržnosti

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové 
náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být 
v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 
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 (životní prostředí) a  Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím 
informačního systému BENE-FILL od  6 hodin prvního dne 
lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního 
dne lhůty. V  případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou.

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

Omezení v rámci výzvy - maximální výše podpory v oblasti podpory 
4.1: 
Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 150 mil. Kč na projekt 
a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje). 

Informace k hodnocení oblasti podpory 4.1 u projektů systémů od-
děleného sběru:
U  projektů systémů odděleného sběru biologicky rozložitelných 
odpadů (BRO) nebude v  rámci hodnocení přiděleno bodové 
zvýhodnění za separaci BRO  ve spádové oblasti, pokud nebudou tyto 
odpady prokazatelně určeny k následnému biologickému zpracování – 
kompostování, fermentace.

Oblast podpory 
4.2  - Odstraňování starých ekologických zátěží

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

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

 realizace průzkumných prací, analýz rizik:
 a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
 b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová úze-

mí obsahující více než jedno kontaminované místo.
 sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v  případech, kdy 

žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již 
neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organi-
zační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely 
zřízenou):

 a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb 
(včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) 
a podzemních vod,

 b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (sta-
rých skládek) a  úložišť s  výjimkou odstraňování ekologických 
škod způsobených hornickou činností,

 c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a pod-
zemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,

 d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,
 e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Předložení podkladů pro vydání Závazného stanoviska MŽP v oblasti 
podpory 4.2
Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především 
projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a  to 
i  v  elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději  
15. 11. 2013 (týká se žádostí o podporu podaných v řádném termínu 
výzvy do 18. 12. 2013).

Další Informace a podmínky platné v  rámci výzvy (oblasti podpory 
4.1 i 4.2)

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

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP:
 Žadatel k žádosti doloží podrobný harmonogram postupu realizace 

projektu, ze kterého bude vyplývat ukončení realizace projektu v roce 
2015 včetně vyrovnání veškerých závazků příjemců podpory vůči 
dodavatelům ve smyslu Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory, kapitoly „Zásady financování – náležitosti Žádosti o platbu.“

 K přijetí žádosti o podporu stačí doložit podání žádosti o vydání 
Územního rozhodnutí na stavební úřad. Územní rozhodnutí s na-
bytím právní moci jako povinnou přílohu žádosti je v tom případě 
nutno dodatečně doložit v úředních hodinách na podatelnu SFŽP 
nejpozději do 15. 1. 2014.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP 
č. 12/2012
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před 
akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

1) Zahrnuje následující katalogová čísla*(u projektů bioplynových 
stanic a kompostáren): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 
20 03 02, 20 03 07.

*  Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), (http://www.
mzp.cz/cz/katalog_odpadu).

 V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný 
komunální odpad, zařazuje se do katalogového čísla druhu 
odpadu 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad nebo 
do katalogového čísla 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven. Konkrétní zařazení je dle převažujícího 
druhu vzniku odpadu (např. biologicky rozložitelný odpad 
z přípravy jídla, nebo biologicky rozložitelný odpad vznikající 
údržbou zahrady).

2) Zahrnuje následující katalogová čísla*(u projektů bioplynových 
stanic a kompostáren): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 
20 03 02, 20 03 07.

VÝZVY

Priorita 11-2013.indd   20 13.11.2013   16:15:46

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

VÝZVY
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Prioritní osa 7 – rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu 

LIV. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o  podporu v  rámci prioritní osy 7 (7.1) jsou 

přijímány od 11. října 2013 do 7. ledna 2014.

Výzva je vypsána bez alokace na  zbývající disponibilní 
prostředky PO 7.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být 
v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 
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 (životní prostředí) a  Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím 
informačního systému BENE-FILL od  6 hodin prvního dne 
lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního 
dne lhůty. V  případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou.

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

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky LIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, 
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Prioritní osa 7
rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu 

Oblast podpory 
7.1 rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentál-

ních vzdělávacích programů, poskytování environ-
mentálního poradenství

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na:
 rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů 

center a poraden, v případě, že bude po dobu 20 let od po-
dání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP ČR a jimi 
schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti 
včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,

 nákup, rekonstrukci, dostavbu, přístavbu a  výstavbu objek-
tů za účelem vzniku nových center a poraden, v případě, že 
bude po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předlo-
žen na MŽP a SFŽP ČR a jimi schválen celoroční vzdělávací 
nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti 
a příjmů za uplynulý rok,

 technické vybavení center a poraden investičního charakteru, 
v případě, že bude po dobu 5 let od podání žádosti každo-
ročně předložen na MŽP a SFŽP ČR a jimi schválen celoroční 
vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení 
činnosti a příjmů za uplynulý rok,

 tvorbu materiálů a  pomůcek investičního charakteru (včetně 
úprav dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských 
školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů 
uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírod-
ním stylu.“ Dále včetně vytvoření a rozvoje zázemí pro subjekty 
pracující podle konceptu lesní mateřské školy).

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

Omezení v rámci výzvy
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 30 mil. Kč.
Osobní náklady nejsou způsobilé - využití křížového financování 
není povoleno.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
Žadatel předloží následný plán činnosti ve vazbě na zrealizovaný 
předmět. Závazná osnova je uvedena na  webových stránkách 
www.opzp.cz. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 2 směrnice 
MŽP č. 12/2012
V  rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o  podporu na  projekty, 
u  kterých byl proces zadávacího řízení na  realizaci projektu 
zahájen po 1. lednu 2007.

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

VÝZVY OTÁZKY A ODPOVĚDI

Je na nejbližší období připravo-
vána výzva v rámci prioritní osy 
1, v oblasti podpory 1.1 – snížení 
znečištění vod?

Dle aktuálního harmonogramu 
výzev z října 2013 již není další 
výzva pro oblast 1.1 do konce 
roku 2013 plánována. Poslední 
výzva byla vyhlášena v říjnu 2013, 
přičemž alokace na schválené 
projekty ve výzvě byla stanovena 
ve výši 1,5 mld. korun. Nicméně 
pro velký zájem byl příjem v dané 
LIII. výzvě uzavřen předčasně 
ke dni 14. 10. 2013, již po 4 dnech 
příjmu žádostí. Do konce tohoto 
roku by již mělo dojít k vyhlášení 
výzvy v prioritní ose 1 pouze pro 
podoblast podpory 1.3.1 – Ome-
zování rizika povodní. Harmo-
nogram je však nezávazný, dle 
potřeby může dojít k jeho změně 
nebo aktualizaci. Proto doporuču-
jeme průběžně sledovat aktuality 
na našich webových stránkách 
www.opzp.cz, kde zmiňovaný 
harmonogram naleznete v sekci 
Dokumenty ke stažení či v sekci 
Nabídky dotací.

V rámci LII. výzvy ohledně prio-
ritní oblasti 4.1 – Zkvalitnění na-
kládání s odpady – v rámci OPŽP 
– bychom chtěli žádat o podporu 
na pořízení podzemních kontej-
nerů na tříděný odpad. Musela 
by se v případě, kdy žadatelem 
o dotaci je město a provozovate-
lem jsou technické služby z jiného 
města, na provozovatele vyhlásit 
soutěž? anebo by v případě, 
že provozovatel má oprávnění 
k této činnosti a má se žadatelem 
(městem) smluvní zajištění svozu 
tříděného odpadu, nemusela být 
soutěž vyhlášena, jako je tomu 
tehdy, když jsou technické služby 
100% vlastněny městem, které je 
žadatelem o dotaci?

Je-li budoucí provozovatel 
stavby 100% vlastněn městem, 
které žádá o dotaci, je možné pro-
vozování technickým službám, 
které jsou k tomu účelu zřízeny, 
přímo předat bez výběrového ří-
zení. Avšak v ostatních případech 
platí podmínky dle implementač-
ního dokumentu, kde se uvádí, že 
u projektů 4.1, kde není násled-

ným provozovatelem příjemce, 
bude další provozování podpo-
rované stavby v souladu s „best 
practise“. Podmínky výběru 
provozovatele a provozní smlou-
va podléhají schválení SFŽP ČR 
(viz kapitola 6, tam 6.4 Prioritní 
osa 4). V souvislosti s možností 
získání dotace provozovatele 
podpořeného systému třídění 
odpadu by tedy bylo třeba soutěž 
vyhlásit. Implementační doku-
ment najdete na na webových 
stránkách www.opzp.cz, v sekci 
Dokumenty ke stažení. Přímo 
podmínky zadávacích řízení 
jsou uvedeny v textu Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP, v kapitole 5.

V rámci LII. výzvy zpracovávám 
žádost pro jednu fyzickou osobu. 
tento žadatel bude žádat o pod-
poru dotace v rámci kompostárny 
do 150 t (malé zařízení). Může 
žádat v rámci svého projektu také 
na již opotřebované (ojeté) stroje 
nebo techniku?

Na již dříve používanou tech-
niku nebo používané vybavení 
žádat dotaci v OPŽP nemůžete. 
Takovéto výdaje projektu nejsou 
způsobilé. Viz text implementač-
ního dokumentu, kde je v kapitole 
5 Způsobilé výdaje a v podkapi-
tole 5.1 Obecná pravidla vedle 
jiného uvedeno, že obecně nelze 
podporu poskytnout na: 
 repasovaná a použitá zařízení, 

případně na použité stavební 
materiály a komponenty, 

 provozně neotestované techno-
logie, 

 nákup použitého vybavení.
Upozorňujeme také, že další 

informace ke způsobilým výdajům 
podrobně dle jednotlivých priorit-
ních os ještě řeší podkapitola 5.2 
SPECIFIKA ZPŮSOBILOSTI 
DLE OBLASTÍ PODPORY, viz 
implementační dokument na we-
bových stránkách www.opzp.cz, 
v sekci Dokumenty ke stažení.

Chtěla bych se zeptat, zda je 
na naši organizaci z pohledu této 
žádosti nahlíženo jako na podnik 
(záložka I. Veřejná podpora – 
MsP). Žadatelem je nezisková 
organizace zabývající se prací 
s dětmi a mládeží a hospodářskou 
činnost provádí jako svou vedlejší 
a není plátcem DPH.  Je takováto 
organizace z pohledu projektové 
žádosti podnikem? 

Záložka I v Bene- fillu je 
věnována problematice veřejné 
podpory, je-li ji v souvislosti 
s projektem a dotací nutno řešit. 
Avšak prioritní osa 7 je obecně 

mimo rámec veřejné podpory 
(viz. Implementační dokument 
OPŽP, str. 174), takže danou 
záložku I vůbec nebudete u této 
žádosti vyplňovat.

Kontrolou v katastru nemovitostí 
jsme zjistili, že zhruba 5 % plochy 
zahrady je v katastru nemovitostí 
vedeno jako komunikace. Chceme 
zahradu rozšířit o dalších přibliž-
ně 5 %, ale ta je v Kn vedena jako 
zpevněná plocha. Projekt reali-
zuje obec, všechny pozemky jsou 
obecní. Změnu využití pozemků 
v Kn nelze do konce výzvy stih-
nout. Otázka zní, zda lze udělat 
změnu projektu, jestliže: 
a) Projekt bude předložen na plo-
še vedené v Kn jako zahrada, až 
obec bude mít cestu i zpevně-
nou plochu vedenou v Kn jako 
zahradu, podá změnu projektu 
a projekt se rozšíří i na tyto plo-
chy; realizační náklady zůstanou 
stejné.
b) Projekt bude předložen 
v původní rozloze (tj. i na zpev-
něné ploše a cestě dle Kn) s tím, 
že bude výslovně uvedeno, že 
obec do určitého data (etapy 
zpracovávání žádosti) doloží, že 
došlo ke změně pozemků v Kn. 
Do budoucna však obec plánuje 
přesunout pomník a zřídit parko-
vací místa, čímž dojde ke zmen-
šení zahrady o část, která stejně 
není využívána. Je nutné do ne-
způsobilých nákladů započítat 
náklady na realizaci parkovacích 
míst a přesun pomníku? Bude při 
případné kontrole kontrolována 
realizace parkovacích míst, pře-
sun pomníku, plotu apod.?

Ad a) Ano, k žádosti postačí 
žádost o změnu zápisu v katastru 
z ostatní plochy na zahradu čili 
o změnu využití daného pozem-
ku. Ale projekt jako takový, plo-
chu uvedenou v žádosti, měnit 
nelze. Nelze dodatečně rozšiřovat 
plochu, vzhledem k podobě 
projektu přikládanému k žádosti, 
kde jsou výdaje včetně způsobi-
lých stanoveny a na jejich základě 
je přiznána dotace. Výši dotace 
stanovenou při schválení a uvede-
nou v registračním listu k žádosti 
již nelze navyšovat a ani nelze 
v tomto směru měnit projekto-
vou dokumentaci. Plánované 
rozšíření ploch proto již uveďte 
do projektu k podání žádosti.

Ad b) S ohledem na výše 
uvedené popište záměr budou-
cího zmenšení plochy vlastní 
zahrady již v žádosti (bude tam 
tedy informace, že zahrada bude 
v průběhu realizace částečně 
zvětšena o aktuální komunikaci 

a současně zase následně zmen-
šena o uvažovaný, nyní málo 
využívaný prostor k parkování), 
a to vzhledem k situaci v součas-
ném výpisu z katastru. Následně 
budete muset doložit skutečný 
stav novým výpisem z katastru. 
Projekt bude v průběhu adminis-
trace kontrolován jak fyzicky, tak 
v ZVA, zda skutečně došlo k do-
držení indikátorů a k naplnění 
všech parametrů uvedených v žá-
dosti. Podmínky dotace budete 
mít uvedeny v registračním listu 
a také v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Tyto podmínky je třeba 
dodržet po celou dobu udržitel-
nosti projektu.

Chtěla bych se zeptat na předpo-
kládaný harmonogram aktuální 
výzvy v ose 7 po ukončení příjmu 
žádostí. Kdy budou známy výsled-
ky a do kdy musí být ukončena 
realizace projektu? Prozatím 
nemáme k dispozici přesnější 
odhad postupu administrace 
žádostí pro danou LIV. výzvu. 
nicméně předpokládáme, že 
informace o akceptaci žádosti by 
mohla být žadatelům k dispozici 
zhruba během 3 měsíců od ukon-
čení příjmu žádostí čili po usku-
tečnění formální i věcné kontroly 
žádostí. Možnost předložení 
žádostí k jednání řídicímu výboru 
( již rozděleno na doporučené 
ke schválení nebo k zamítnutí) by 
pak mohla nastat přibližně za 5 
až 6 měsíců po ukončení příjmu 
žádostí. Upozorňujeme však, že je 
to náš odhad situace podle dosa-
vadních zkušeností, nejsou to tudíž 
závazné termíny. Vždy je třeba 
vyčkat na reálnou situaci ohledně 
postupu kontroly a následného 
schvalování žádostí.

Co se týče doby na realizaci 
a proplácení dotací: Aby měli 
žadatelé a příjemci jistotu, že 
jim budou proplaceny veškeré 
nárokované způsobilé výdaje, je 
bezpodmínečně nutné dokončit 
fyzickou realizaci všech projektů 
a průběžně požadovat proplácení 
oprávněných výdajů v OPŽP tak, 
aby finanční prostředky mohly 
být příjemcům podpory propla-
ceny nejpozději do data 31. 12. 
2015. Proto zveřejněným termí-
nem pro podání posledních žá-
dostí o platbu je konec listopadu 
2015. Zároveň je do konce roku 
2015 nezbytné vyrovnat veškeré 
závazky příjemců podpory vůči 
dodavatelům ve smyslu Závaz-
ných pokynů pro žadatele a pří-
jemce podpory v OPŽP, kapitoly 
„Zásady financování – náležitosti 
žádosti o platbu“.

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

č. prioritní osy kraj realizace počet projektů celkové náklady  
v mil. Kč

celková výše  
podpory v mil. Kč

celkem proplaceno  
v mil. Kč

1

Hlavní město Praha 11 700 614 160
Jihočeský kraj 71 2 744 1 726 783
Jihomoravský kraj 205 16 553 10 423 3 493
Karlovarský kraj 19 1 544 900 555
Královéhradecký kraj 101 4 519 2 926 1 170
Liberecký kraj 45 3 364 1 981 993
Moravskoslezský  kraj 116 7 159 4 431 2 375
Olomoucký kraj 150 9 718 6 254 2 318
Pardubický kraj 113 6 991 4 620 2 153
Plzeňský kraj 49 4 223 2 599 1 287
Středočeský kraj 214 14 408 9 576 4 137
Ústecký kraj 49 1 443 965 399
Vysočina 102 5 869 3 817 1 668
Zlínský kraj 91 4 381 2 755 1 220

Prioritní osa 1 celkem 1 336 83 618 53 586 22 712

2

Hlavní město Praha 38 761 656 6
Jihočeský kraj 153 3 313 1 041 240
Jihomoravský kraj 161 664 407 106
Karlovarský kraj 37 251 137 79
Královéhradecký kraj 88 559 323 70
Liberecký kraj 71 747 329 88
Moravskoslezský  kraj 220 14 688 6 939 197
Olomoucký kraj 86 534 279 40
Pardubický kraj 124 5 072 1 806 95
Plzeňský kraj 116 1 170 457 115
Středočeský kraj 216 2 471 1 186 162
Ústecký kraj 89 6 533 2 391 61
Vysočina 223 1 536 671 180
Zlínský kraj 103 1 098 463 128

Prioritní osa 2 celkem 1 725 39 396 17 084 1 567

3

Hlavní město Praha 149 4 262 1 468 856
Jihočeský kraj 226 2 348 1 395 865
Jihomoravský kraj 475 4 472 2 154 1 382
Karlovarský kraj 94 866 506 354
Královéhradecký kraj 201 1 463 796 541
Liberecký kraj 182 1 489 775 432
Moravskoslezský  kraj 366 4 943 2 531 1 778
Olomoucký kraj 265 2 502 1 327 799
Pardubický kraj 253 1 996 1 076 757
Plzeňský kraj 132 1 121 634 383
Středočeský kraj 360 3 005 1 733 680
Ústecký kraj 178 1 996 1 146 691
Vysočina 243 1 847 976 604
Zlínský kraj 383 2 394 1 286 930

Prioritní osa 3 celkem 3 507 34 702 17 803 11 053

4

Hlavní město Praha 21 240 193 126
Jihočeský kraj 154 2 164 1 562 1 165
Jihomoravský kraj 301 4 548 3 318 1 368
Karlovarský kraj 38 652 496 142
Královéhradecký kraj 74 745 516 259
Liberecký kraj 38 1 981 1 149 197
Moravskoslezský  kraj 149 1 223 743 463
Olomoucký kraj 161 1 671 1 265 650

č. prioritní osy kraj realizace počet projektů celkové náklady  
v mil. Kč

celková výše  
podpory v mil. Kč

celkem proplaceno  
v mil. Kč

4
Pardubický kraj 104 1 365 1 069 631
Plzeňský kraj 85 3 856 1 216 501
Středočeský kraj 256 4 406 2 434 1 049
Ústecký kraj 75 5 049 1 431 434
Vysočina 149 1 649 1 152 1 017
Zlínský kraj 225 1 789 1 361 946

Prioritní osa 4 celkem 1 830 31 339 17 906 8 948

5

Hlavní město Praha 3 220 197 173
Jihočeský kraj 7 62 38 15
Jihomoravský kraj 15 128 66 43
Karlovarský kraj 4 33 22 12
Královéhradecký kraj 7 55 36 0
Liberecký kraj 5 66 24 1
Moravskoslezský  kraj 15 279 122 59
Olomoucký kraj 8 80 52 45
Pardubický kraj 19 348 139 72
Plzeňský kraj 8 113 56 34
Středočeský kraj 29 730 267 80
Ústecký kraj 8 671 244 9
Vysočina 13 123 65 20
Zlínský kraj 4 132 55 0

Prioritní osa 5 celkem 145 3 040 1 383 563

6

Hlavní město Praha 3 85 85 5
Jihočeský kraj 326 1 705 1 438 837
Jihomoravský kraj 519 2 541 2 160 760
Karlovarský kraj 145 744 607 187
Královéhradecký kraj 120 890 738 249
Liberecký kraj 151 668 530 168
Moravskoslezský  kraj 240 1 130 896 288
Olomoucký kraj 277 843 669 246
Pardubický kraj 144 754 623 183
Plzeňský kraj 241 869 705 376
Středočeský kraj 335 2 905 2 362 1 163
Ústecký kraj 153 1 272 993 398
Vysočina 497 1 886 1 542 1 045
Zlínský kraj 237 927 806 248

Prioritní osa 6 celkem 3 388 17 221 14 153 6 152

7

Jihočeský kraj 8 140 106 44
Jihomoravský kraj 32 317 274 203
Karlovarský kraj 6 14 13 0
Královéhradecký kraj 9 162 124 33
Liberecký kraj 4 5 4 1
Moravskoslezský  kraj 24 59 49 0
Olomoucký kraj 12 182 148 98
Pardubický kraj 9 48 42 32
Plzeňský kraj 6 11 9 0
Středočeský kraj 26 165 137 68
Ústecký kraj 7 25 22 0
Vysočina 9 92 72 54
Zlínský kraj 20 66 58 29

Prioritní osa 7 celkem 172 1 286 1 058 563

Celkový součet 12 103 210 603 122 973 51 557

Přehled poskytnuté podpory schválených projektů v rámci  OPŽP dle jednotlivých prioritních os a krajů (25. 11. 2013)
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Na trase stezky je rozmístěno 
dvanáct informačních tabulí, 
které pojednávají o prostředí 
a zvláštnostech rašeliniště a navíc 
i o historii těžby rašeliny v Kruš-
nohoří. 

Naučná stezka dlouhá 3,2 km 
začíná u Infocentra Boží Dar. Pře-
vážná část trasy vede po povalo-
vých chodnících, které zajišťují jak 
bezpečnost turistů, tak rašeliniště, 
ale i vzácných druhů živočichů 
a rostlin, které se v něm nachá-
zejí. Na konci stezky se turisté 
mohou plynule napojit na stezku 
Blatenský příkop. Naučná stezka 
Božídarské rašeliniště je přístupná 
i v zimě. Vždy však jen pro pěší, 
nikoli pro běžkaře nebo cyklisty. 
Rodinám s kočárky nebo vozíčká-
řům je však stezka otevřena.

„Podle mého se naše nová naučná 
stezka stala hitem letošní sezóny. Je 
skutečně udělána velmi pěkně. Peníze 
do ní investované jsou vidět. Myslím si, 
že návštěvníci si toho cení, stejně jako 
toho, že vstup na stezku je zdarma,“ říká 
vedoucí Infocentra Boží Dar Iva 
Králová.

Podle ní se díky podpoře 
z Operačního programu Životní 
prostředí podařilo vyřešit letitý 
problém s naučnou stezkou. 

„I když jsme se ji v minulosti snažili 
udržovat, nikdy jsme neměli dostatek pro-
středků. Takže jsme stezku sice udržovali, 
ale ne tak, jak bychom si představovali. 
Díky podpoře z OPŽP se podařilo zachrá-
nit hodnotnou věc,“ dodává Králová. 

Díky OPŽP
Podpora z OPŽP umožnila 

znovuobnovení stezky založené 
již v roce 1977. Stezka prochází 
okrajem rezervace a je umístěna 

tak, aby z ní měl návštěvník mož-
nost zhlédnout to nejdůležitější, 
co rašeliniště nabízí. Trasa začíná 
na božídarském náměstí, kde je 
umístěna první informační tabule. 
Na ní turisté naleznou základní 
informace o naučné stezce a o Bo-
žídarském rašeliništi. Stezka dále 
pokračuje po značkách za město 
západním směrem. Značky mají 
tvar bílého čtverce se zelenou 
úhlopříčkou. Stezka se vine rezer-
vací a okružní cestou se vrací zpět 
do výchozího místa. Při putování 
se návštěvník na trase dozví, že 
božídarské rašeliniště se nachází 
mezi Božím Darem a Rýžovnou. 
Území o rozloze skoro 930 hektarů 
je chráněno od roku 1965 a je ná-
rodní přírodní rezervací. Na tomto 
území se rašelina těžila až do druhé 
světové války. Celý komplex 
rašelinišť obsahuje vzácnou faunu 
i flóru a turisté mají možnost se s ní 
na naučné stezce seznámit. Území 
je protkáno prameny vyvěrajícími 
na povrch, mokřinami, bažina-
mi a temnými jezírky, které jsou 
lemovány typickými porosty bo-
rovice kleče, břízou zakrslou nebo 
smrkem. Celé rašeliniště je pokryto 
keříky vřesu, borůvčí a brusinek. 
Rašeliniště však nabízí výborné 
podmínky i pro výskyt několika 
vzácných druhů rostlin a stromů. 
Mezi nejvýznamnější patří bříza 
trpasličí, borovice blatka, rosnatka 

okrouhlolistá, kociánek dvoudo-
mý, blatnice bahenní a arnika.

Význam rašelinišť
Rašeliniště a mokřady jsou 

domovem mnoha vzácných a spe-
cializovaných organismů, které se 
nenacházejí nikde jinde. Ekolo-
gické organizace i vědci poukazují 
na to, že velkoplošné odstranění 
mokřadů v Británii, Irsku a ve Fin-
sku znamenají ničení stanovišť 
volně žijících živočichů. Regenera-
ce rašelinišť trvá staletí. Nedávné 
studie prokazují, že největší svě-
tová rašeliniště, která se nacházejí 
v západní Sibiři a dosahují velikos-
ti Francie a Německa dohromady, 
poprvé po 11 000 letech rozmrzají. 
Ekologové varují, že tání perma-
frostu by mohlo uvolnit miliardy 
tun metanu do atmosféry.

Rašelina je nahromaděný, čás-
tečně rozložený rostlinný materiál. 
Obsahuje převážně organické 
látky a organické kyseliny. Raše-
lina vzniká v rašeliništích, které 
se často lidově nazývají močály, 
bažiny nebo slatě. Celosvětové zá-
soby rašeliny činí 4 triliony metrů 
kubických, pokrývají dvě procenta 
povrchu Země a vědci uvádějí, 
že v rašeliništích je uloženo osm 
miliard terajoulů energie. V České 
republice se rašelina těžila hlavně 
na Šumavě, ve Slavkovském lese 
u Krásna a v dalších lokalitách. 

Právě na park, vodní nádrž, 
ale i na tamější hřbitov získalo 
středisko podporu z Operačního 
programu Životní prostředí. Pro-
jekt týkající se hřbitova je přitom 
vůbec nejčerstvější. 

„Letos se nám podařilo získat dotaci 
na ošetření stávajících porostů a založení 
nových výsadeb na evangelickém hřbi-
tově v Myslibořicích, který byl založen 
v době vzniku „myslibořických ústavů“ 
čili ve dvacátých letech minulého století. 
Jeho údržba v minulých dobách probíha-
la jen sporadicky a spočívala především 
v odstraňování suchých nebo poškoze-
ných dřevin,“ vysvětluje v tiskové 
zprávě Blanka Veselská, mluvčí 
střediska.

V rámci projektu, který byl 
již realizován, bylo ošetřeno 15 
dřevin, přestárlé a nemocné stro-
my byly pokáceny a nově bylo 
vysázeno 194 kusů dřevin. 

„Důležitou částí projektu bylo ošet-
ření starých lip rostoucích vně hřbitovní 
zdi. Po realizaci projektu je hřbitov opět 
volně přístupný veřejnosti a příchozí vítá 
čtveřice okrasných třešní, vysázena před 

vstupní bránou,“ dodává Veselská. 
Její kolegyně, koordinátorka pro-
jektů střediska Libuše Hašková, 
ji doplňuje: „Bez dotace bychom se 
asi do obnovy hřbitova vůbec nepustili. 
Udržovat a renovovat zámek je finančně 
velmi náročné.“

Úprava vodní nádrže
Jiným zajímavým projektem 

podpořeným z Operačního 
programu Životní prostředí bylo 
odbahnění vodní nádrže v zá-
meckém parku diakonie. Pod-
pora umožnila navíc vytvoření 
tří litorálních zón. Jihovýchodní 
litorální zóny byly opatřeny 
hrázkou až k hladině, takže 
vzniklo oddělené litorální pásmo 
osázené vodními rostlinami. 

„I tento projekt velmi prospěl prostře-
dí, v němž vykonáváme naší činnost,“ 
vyplývá z informací mluvčí 
Veselské.

Středisko v Myslibořicích 
poskytuje péči zejména seni-
orům, kteří již nemohou sami 
zvládnout některé ze základních 

sebeobslužných činností. Na-
bídka střediska je však rozšířena 
o speciální oddělení „Vážka“, 
které je určeno pro péči o lidi 
s Alzheimerovou chorobou. 
Středisko je dokonce kontaktním 
místem České Alzheimerovy 
společnosti. Součástí nabídky 
střediska jsou však i takzvané 
odlehčovací služby. 

„Stále máme naplněnou kapacitu pro 
všechna naše zařízení. Třeba odleh-
čovací služby jsou obsazeny půl roku 
dopředu,“ tvrdí Libuše Hašková.

Nejen OPŽP
Středisko v Myslibořicích se 

však nespoléhá jen na podporu 
z OPŽP. Letos ukončilo napří-
klad již čtvrtou etapu dlouho-
dobé investiční akce, konkrétně 
opravu mansardové střechy. 

„Finance na tu právě ukončenou 
etapu se nám podařilo získat z Kraje Vy-
sočina, z programu Obnovy kulturních 
památek na Vysočině. Celkové náklady 
na tuto etapu činily téměř 900 tisíc 
korun a podíl Kraje Vysočina na této 
akci činil 40 %. Finančně se na této 
akci podílela také obec Myslibořice 
a zbývající finanční prostředky jsme 
použili z vlastních zdrojů,“ vysvětlu-
je Veselská a dodává, že v této 
etapě byl zrekonstruován střešní 
plášť levého křídla budovy. 
Byla vyměněna stávající střešní 
krytina, nahrazena byla střešní 
pálenou taškou bobrovkou. Hni-
loba a dřevomorka domácí, které 
narušovaly celou konstrukci 
krovu, byly odstraněny. Poško-
zené části krovu byly vyměněny 
a překryty latěmi z impregnova-
ného řeziva. 

„Zámek je velmi náročná budova, 
původní části jsou z 12. století. A přesta-
vujeme stále. Po částech rekonstruujeme 
střechu. A stále pořád něco opravujeme, 
nebo obnovujeme. Nyní třeba kotelnu. Ale 
s opravou střechy jsme skutečně už pohnuli. 
Už nám zbývá jen kousek asi za půl milio-
nu korun,“ říká Libuše Hašková.

Z uvedeného je zřejmé, že 
ve středisku v Myslibořicích stále 
usilují o nová zlepšení. To ostatně 
dokládají i slova Vlaďky Růžič-
kové, vedoucí pečovatelky na již 
zmíněném oddělení domova se 
zvláštním režimem: „Všechny pokoje 
už máme vybaveny novým nábytkem 
a k naší práci můžeme využívat i mnoho 
pomůcek, například zvedáky nebo spr-
chovací křeslo. Trochu nás trápí, hlavně 
v zimním období, že nemůžeme s klienty 
ven, ale i nedostatek prostoru, a takovým 
mým tajným přáním je zřídit zimní 
zahradu na terase přiléhající k oddělení.“

OPŽP v diakonii ČCE v MyslibořicíchNaučně božídarským rašeliništěm
středisko v Myslibořicích 
bylo založeno v roce 1991 
jako jedno ze středisek 
Diakonie Českobratrské 
církve evangelické. 
„Jsme nestátní nezisková 
organizace, jejíž služby jsou 
poskytovány v památkově 
chráněném barokním zámku 
s přilehlým parkem a vodní 
nádrží,“ stojí na stránkách 
střediska. 

naučná stezka Božídarské 
rašeliniště vede částí 
národní přírodní rezervace 
Božídarské rašeliniště, které 
bylo dle ramsarské úmluvy 
vyhlášeno mezinárodně 
významným mokřadem. 
na obnovu stezky přispěl 
i Operační program Životní 
prostředí.

naučná stezka Božídarské rašeliniště
Příjemce: město Boží Dar
Místo realizace: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Prioritní osa 6 – Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

Celkové náklady:  11 192 009 Kč
Celkové uznatelné náklady:  11 037 049 Kč
Celková výše podpory:  9 381 491 Kč

Myslibořice – zámecký park – ošetření stromů a dosadba dřevin
Příjemce: Diakonie CCE – středisko v Myslibořicích
Místo realizace: Třebíč, Vysočina
Prioritní osa 6 – Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

Celkové náklady:  2 935 713 Kč
Celkové uznatelné náklady:  2 716 158 Kč
Celková výše podpory:  2 077 860 Kč

RAmSARSKá ÚmLuVA (The Ramsar Convention on 
Wetlands) byla uzavřena 2. února roku 1971 v Rámsaru v Íránu. 
Smlouva slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně význam-
né pro ochranu ptactva. Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká 
ramsarské. Úmluva zavazuje členské země vyhlásit na svém území 
alespoň jeden mokřad, který lze zařadit do mezinárodního seznamu 
mokřadů a také mu věnovat dostatečnou míru ochrany. V roce 2012 
tento dokument podepsalo 160 států světa. Den založení, 2. únor, 
je vyhlášen jako Světový den mokřadů. Ramsarskými mokřady se 
v současnosti označuje 1 801 mokřadů s celkovou rozlohou okolo 
1 630 000 km2. Nejvíce – 166 – jich je ve Spojeném království. Státem 
s největší celkovou rozlohou ramsarských mokřadů je Kanada, kde 
mají dohromady 130 000 km2. Po vzniku samostatné České republiky 
byl ustaven v roce 1993 Český ramsarský výbor. Zákon o přistoupení 
k celosvětové Ramsarské úmluvě přijala Česká a Slovenská Federativ-
ní republika 2. února 1990. Na území České republiky je vyhlášeno 
12 významných mokřadů. Mezi ně patří například šumavské rašeliniš-
tě, třeboňské rybníky, lednické rybníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, 
krkonošská rašeliniště nebo mokřady dolního Podyjí.
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TECHNOLOGIE

Společnost Air Fuel Synthesis 
(AFS) touto syntézou vyrobila ka-
palinu, která vypadá jako benzín, 
stejně tak zapáchá a má i stejné 
vlastnosti, ovšem s tím rozdílem, 
že nikdy nebyla rafinována nebo 
těžena ze země a při jejím spalo-
vání se do vzduchu neuvolňuje 
žádný uhlík. A co víc, syntetizovat 
ji lze v laboratořích o velikosti 
průměrné dvojgaráže.

Laboratorní pracovníci v bílých 
pláštích a s ochrannými brýlemi 
na očích v nich obsluhují destilač-
ní aparaturu, jejímž prostřednic-
tvím se vodní pára a vzdušný oxid 
uhličitý mění ve kvalitní palivo. 
Zní to téměř pohádkově, ale jed-
notlivé fáze celého procesu přitom 
nejsou nijak objevné a mimořád-
né, jen se dosud užívaly v rámci 
zcela odlišných technologických 
postupů. Výroba benzínu ze vzdu-
chu a vody využívá uhlíku, jehož 
je kolem nás dostatek, a vodíku, 
který lze vyrobit z vody. Sami 

objevitelé vidí v nové technologii 
šanci, jak snížit množství oxidu 
uhličitého vzniklého ze spalin kla-
sického „ropného“ paliva, i když 
připouštějí, že benzín ze vzduchu 
zatím nelze považovat za jedno-
značný úspěch.

Zázrak z unimo-buňky
Po dvou letech výzkumu a mi-

lionu investovaných liber se tak 
týmu vědců z Air Fuel Synthesis 
podařilo dospět do konečné 
vývojové fáze, jíž je demonstrační 
„destilační“ jednotka schopná 
vyprodukovat pět až deset litrů 
paliva za den. Projekt zvládající 
produkovat toto palivo v průmys-
lovém měřítku se členům výzkum-
ného týmu podle jejich vlastních 
slov nepodaří dohotovit dříve než 
v roce 2015. Samotný provizorní 
vzhled laboratoří umístěných 
v unimo-buňkách v britském 
Stockton-on-Tees, nacházejících 
se nedaleko místa, kde v roce 1825 
George Stevenson uvedl do pro-
vozu první parní železnici, svádí 
k podezření, že je to jen další „ta-
hák na peníze“, který připomíná 

zázračný recept na výrobu zlata 
ve středověké alchymistické dílně. 
Za projektem však stojí více než 
solidní obchodní zázemí a dozor.

Profesionálně krytá záda
Hlavními investory tohoto 

průkopnického projektu jsou Do-
minic Emery, šéf oddělení vývoje 
společnosti British Petrol Alterna-
tive Energy, a Andreas Schumel, 
vedoucí inženýrského institutu 
společnosti Ford. Odbornou 
garanci nad projektem převzala 
britská komora mechanických 
inženýrů – Institution of Mechani-
cal Engineers (iMechE). 

„Je to poměrně jednoduchý proces zalo-
žený na odsávání vzduchu a extrakci oxidu 
uhličitého. V oblasti jiných technologií 
je to běžný postup, ale v našem případě, 
kdy jsou procesy pospojovány v destilační 
řetězec, je výsledkem palivo. Nemáme 
důvod být skeptičtí, jednoduše to funguje,“ 
říká o projektu Tim Fox, vedoucí 
iMechE. 

Společnost Air Fuel Synthe-
sis zveřejnila v druhé polovině 
října 2012 údaje o první úspěšné 
demonstraci této myšlenky, jejíž 
historie sahá až do ropné krize 70. 
let minulého století. Podstatou 
myšlenky je, že uhlík, vodík a kys-
lík lze oddělit od oxidu uhličitého 
a vody obsažených ve vzduchu 
a přeměnit je na metanol a posléze 
na benzín. Demonstrační zařízení 
za 1,2 milionu liber šterlinků pra-
covalo na její realizaci spolehlivě 
po dobu tří měsíců.

Čisté palivo
Jak se benzín ze vzduchu 

a vody získává? Výroba paliva 
bez „uhlíkové stopy“ probíhá tak, 
že vzduch je nasáván do věže, 
kde je promícháván s aerosolem 
obohaceným o roztok hydroxi-
du sodného. Oxid uhličitý je ze 
vzduchu sekvestrován a po reakci 
s hydroxidem sodným z něj vzni-
ká uhličitan sodný. Směs hydroxi-
du sodného a uhličitanu sodného 
je přečerpávána do elektrolytické 
buňky, přes kterou prochází elek-
trický proud, a přitom dochází 

Možná se skutečně blíží 
doba, kdy bude pohonem 
našich aut voda. a vzduch. 
Britská společnost air 
Fuel synthesis totiž tvrdí, 
že díky technicky nepříliš 
náročnému procesu, 
ve kterém se tradiční 
paliva benzínového typu 
syntetizují doslova z vody 
a ze vzduchu, to možné je. 
K výrobě paliv využívají 
vodíku a uhlíku, základních 
prvků tvořících ropu. 
Využívají je ovšem zcela 
jiným způsobem.

Benzín ze vzduchu a vody
TECHNOLOGIE

k uvolňování vodíku. Ten reaguje 
s oxidem uhličitým a společně vy-
tvářejí směs uhlovodíků. Z oxidu 
uhličitého a vodíku se následně 
produkuje metanol, ze kterého lze 
v závislosti na reakčních podmín-
kách vytvářet různé druhy paliva. 
Vodní pára je přitom průběžně 
kondenzována a doplňována 
do elektrolytu, dokud je dosta-
tečně čistá. Palivo lze poté nalít 
do nádrže jakéhokoli automobilu 
spalujícího benzín.

Žádné svinstvo
Proč už tedy nepoháníme 

automobily vodou a vzduchem? 
Důvodů může být několik. Velcí 
hráči na ropném trhu se možná 
snaží mít podobné alternativní 
vynálezy pod svou majoritní 
kontrolou a v případě potřeby je 
oprášit a vytáhnout jako horkou 
kartu. Poněkud upozaděná 
prozatím zůstává také klíčová 
otázka celého projektu a tou je 
energetické náročnost a náklad-
nost celého výrobního procesu. 
Z řad informovaných kritiků 
se ozývají hlasy, že sice existuje 
téměř nepřeberné množství 
alternativ k fosilním palivům, 
jenže jejich výroba není pokaždé 
ekonomicky zajímavá. Jak je 
tomu v případě syntézy benzínu 
ze vzduchu a vody, není zatím 
příliš jasné. Přitom právě na tom 
velmi záleží, protože tato nová 
a jistě velice atraktivní techno-

logie zatím pro důležité etapy 
procesu využívá elektřinu ze sítě. 
Její spotřeba by neměla předsta-
vovat více energie, než kolik se jí 
získá spálením získaného paliva. 
To představitelům IMechE nijak 
neubírá na nadšení. 

„V našem palivu nejsou žádná svin-
stva,“ prohlašuje Stephen Tetlow 
z IMechE a dodává, že je to 
technologie, která je „příliš dobrá 
na to, aby to byla pravda, jenže 
ona to pravda je“.

 „Je to příležitost ke zmenšení jak uhlí-
kových emisí, tak závislosti na nestabilním 
trhu s energiemi,“ říká. 

Fakt je, že výroba by mohla vy-
užívat elektřinu z obnovitelných 
zdrojů energie, jako jsou sluneční, 
větrná a slapová energie, a benzín 
ze vzduchu by tak byl z hlediska 
uhlíku neutrální. Peter Harrison, 
ředitel Air Fuel Synthesis, to vše 
potvrzuje. 

„Zatím jej samozřejmě nemůžeme 
vyrábět za cenu na čerpacích stanicích, vý-
hledově však ano. Všechno, co potřebujeme 
k jeho výrobě, je obnovitelná energie, takže 
až bude problém s ropou, budeme schopni 
pomoci udržet auta v chodu nebo letadla 
v pohybu.“ 

Pro Daily Telegraph také uve-
dl, že je vzrušující sledovat vznik 
nové technologie, která pojímá 
využití obnovitelné energie „tro-
chu jiným způsobem”. Také proto 
má podle jiných hlasů potenciál 
změnit pravidla hry v boji proti 
klimatickým změnám a vyřešit 
světovou energetickou krizi. 

Na cestě k rafinériím
Podle společnosti AFS bude 

prokázání energetické účinnosti 
procesů předmětem výzkumu 
na větším zařízení, které by 
mělo být instalováno ve třech 
přepravních kontejnerech a mělo 
by denně vyrábět 1 200 litrů ben-
zínu. Cílem je vybudoval závody 
o velikosti běžných rafinerií, které 
by mohly konkurovat rafinériím 
ropným. To by si však vyžádalo 
investice ve výši kolem 10 miliard 
liber a velkou vládní podporu. 
Účinnost tohoto procesu bude 
navíc třeba porovnat s náklady 
alternativních způsobů likvidace 
CO2, jako je např. jeho ukládání 
do podzemních komor. Na kolik 
přijde litr takového alternativního 
paliva, je proto zatím velkou ne-
známou. Jisté je jedno: V případě 
náhlé potřeby, například v dů-
sledku ropné krize nebo války, by 
finanční otázky šly stranou.

Z řad informovaných kritiků se ozývají hlasy, že 
sice existuje téměř nepřeberné množství alternativ 
k fosilním palivům, jenže jejich výroba není pokaždé 
ekonomicky zajímavá. Jak je tomu v případě syntézy 
benzínu ze vzduchu a vody, není zatím příliš jasné.

ECHO
Emise u nových aut
Evropský parlament bude v lednu 
hlasovat o kompromisu, který 
v otázce emisí oxidu uhličitého 
u nových aut dojednal v prosinci 
s litevským předsednictvím unie. 
Kompromis spočívá v dohodě 
dosáhnout emisí 95 gramů 
na kilometr u 95 procent nově 
vyrobených aut do konce roku 
2020. Zbývajících pět procent musí 
tento limit splnit o rok později. 
Mezi roky 2020 a 2022 budou 
navíc výrobci pomocí takzvaných 
superkreditů moci svou trvající 
produkci více znečišťujících 
vozidel vyvažovat stavbou vozů 
přátelských k ovzduší, například 
elektromobilů.

Půl miliardy z OPŽP
Plzeňská teplárenská letos vydá 
za spalovnu komunálního odpadu 
800 milionů korun. Zařízení za dvě 
miliardy korun, jehož stavbu 
nedávno zahájila v areálu skládky 
odpadu v Chotíkově u Plzně, chce 
městská firma zprovoznit do konce 
roku 2015. O dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí ve výši 
500 milionů korun má definitivně 
jednat Ministerstvo životního 
prostředí s Evropskou komisí 
v lednu 2014. ČTK to řekl ředitel 
teplárny Tomáš Drápela. Spalovna 
je zatím jediným podobným 
zařízením v zemi, které se uchází 
o dotace EU.  

Dopady znečištěného 
ovzduší

Vědecké poznatky o znečištění 
ovzduší a vlivu na zdravotní stav 
populace dokazují významné 
genetické poškození i přenos 
na další generace. Vědci 
z pražského Ústavu experimentální 
medicíny Akademie věd ČR využili 
metod molekulární genetiky 
u novorozenců. Metody naznačily 
změny v expresi genů, které 
mohou ovlivnit nemocnost. 
Zdravotní potíže se podle vědců 
projevují u novorozených dětí 
během celého jejich života. Tomu 
by podle odborníků odpovídala 
například zkrácená střední délka 
života obyvatel v pánevních 
okresech Ústeckého kraje. 
S nejvíce znečištěným ovzduším 
se dlouhodobě potýká také 
Moravskoslezský kraj. 
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Toto jednoduché konstato-
vání ušetřilo stromy toho, aby 
byly odstraněny, a zajistilo, aby 
údaje o stavu vody v zálivu byly 
na očích každému, kdo umělecké 
dílo Laurencové navštíví. V boji 
s byrokracií je to 2:0 pro umění. 
Není to však jediné vítězství, 
kterého Laurencová dosáhla. 
Od snímků Petera Dombrovskise 
dokumentujících Franklinovu řeku 
po fotografii Matthewa Newtona, 
na níž zachytil ženu převlečenou 
za anděla sedícího na vrcholu obří 
dřevěné trojnožky a která měla 
upozornit na negativní dopady 
těžby dřeva, informuje ekoumění 
o ožehavých problémech životního 
prostředí a vyvolává debaty. Ně-
kterým pozorovatelům naskakuje 
při představě umělce-ekoaktivisty 
husí kůže, někteří naopak politicky 
aktivní bohémy vychvalují.

O roli umění
V každém případě nastoluje 

výše uvedený příběh otázky o roli 
umění. Existuje umění výhrad-
ně jen proto, aby provokovalo, 
anebo nese také zodpovědnost? 
Australský Národní institut 
experimentálního umění před 
třemi lety uspořádal konferenci 
nazvanou HotHouse (Rozpálený 
dům), která se zabývala tím, jak 
umělci a návrháři mohou pomoci 
zlepšit životní prostředí. I výstava 
In the Balance: Art for a Chan-
ging World (V rovnováze: Umění 
za měnící se svět), která se téhož 
roku konala v Muzeu současného 
umění v Sydney, zobrazovala více 
než sto angažovaných uměleckých 
děl z Austrálie a celé devastované 
planety. 

Jedním z největších lákadel kon-
ference HotHouse bylo vystoupení 
Michaely Crimminové, která tři-
náct let stála v čele Britské králov-
ské umělecké společnosti. Kromě 
toho strávila pět let vedením centra 
umění a ekologie této společnosti 
podporující umělce, kteří se věnují 
environmentálním otázkám. 

Crimminová je přesvědčena, že 
umělci mají jedinečnou možnost 
vyvolávat v lidech otázky a donutit 
je, aby si uvědomovali následky 
změn klimatu, spíše než přenechá-
vat řešení těchto otázek politikům, 
vědcům a inženýrům. 

„Umělci se pohybují napříč nejrůz-
nějšími obory, kladou otázky, zkoumají 
věci, a já si myslím, že umělci jsou nejlepší 
badatelé ze všech právě proto, že jsou tak 
široce zaměřeni.“ 

Věří také tomu, že čerstvým po-
hledem na staré problémy umělci 
povzbuzují lidi, aby přehodnotili 
své chování.

Sluneční palírna
Pro Amy Franceschiniovou, 

sanfranciskou umělkyni a za-
kladatelku uměleckého sdru-
žení nazvaného Futurefarmers 
(Farmáři budoucnosti), nespočívá 
role ekoumění pouze v tom, aby 
způsobilo, že lidé přehodnotí své 
zaběhlé návyky. Vidí umělce také 
jako osoby zodpovědné za to, 
aby přispívali k řešení současných 
problémů. 

„Většina mé práce vychází ze starosti 
o budoucnost jídla na této planetě,“ říká 
o sobě i o Futurefarmers, které 
sdružuje umělce, návrháře, farmá-
ře, vědce a zahradníky. Tam, kde si 
jiní vystačí s akrylovými barvami 
a čistým plátnem, si Amy France-
schiniová obléká bílý laboratorní 
plášť. Kvůli svému umění již 
spolupracovala s vědci zkoumající 
biopaliva, aby se dozvěděla, jak je 
možné získávat vodík z řas. Říká, 
že diskuze, které spolu vedli, 
ukázaly vědcům nové způsoby 
výzkumu.

Na výstavě v Sydney vysta-
vovala dílo nazvané Sluneční 
palírna. Název paroduje nelegál-
ní palírny, ve kterých se vyráběl 
alkohol (moonshine) v době 
americké prohibice, a samotné 
dílo znázorňuje prototyp zaří-
zení, ve kterém zahradní odpad 
fermentuje na biopalivo. Moon-
shine se vyráběl tajně, ale Amy 
Franceschiniová chce, aby její 
Sluneční palírna vyprovokovala 
otevřenou debatu o jídle a o spo-
třebě energie.

Názor nejen úřední
Elizabeth Farrellyová, která 

dříve pracovala v odboru pro 
územní rozvoj města Sydney, je 
k ekoumění velmi skeptická a vět-
šinu ekoumění shledává domýšli-
vým a samolibým.

„Politická korektnost je pro umění 
smrt. Nestojím o to, dívat se na umění, 
které se mě snaží přesvědčit. Chci vidět 
umění, které mi ukazuje něco, nad čím 
jsem se dosud nezamyslela.“ 

Jeden z mluvčích na konferen-
ci HotHouse citoval Tima Jackso-
na, profesora trvale udržitelného 
rozvoje z univerzity v anglickém 
Surrey, který podněcuje umělce, 
aby se zabývali otázkami měnící-
ho se klimatu. 

ZAHRANIČÍ

Zachrání umělci svět?
aby na předměstí 
Homebush vytvořila 
„Ve stínu“, umělecké 
dílo pro olympijský park 
v sydney, zasadila Janet 
Laurencová tři tisíce 
přesličníků a nainstalovala 
21 senzorů monitorujících 
stupeň znečištění vody 
v zálivu. Dnes stromy 
zasahují na pozemky 
blízkého tenisového 
klubu a úřadům se nelíbí, 
že veřejnost má přístup 
k údajům o kvalitě vody 
v zátoce. „Co chtějí, tohle 
je umění,“ odbývá všechny 
výtky Laurencová.

ZAHRANIČÍ

„Věda dokáže nastínit povahu pro-
blému. Technologie dokážou najít řešení. 
Ekonomika nastíní výdaje a výhody. 
A umění osloví duši… Umění se mi zdá být 
skvělým doplňkem ostatních nástrojů, které 
jsou zapotřebí ke změně,“ řekl. 

Elizabeth Farrellyová na nic 
z toho neslyší. 

„Odpověď známe. Nejezděme tolik auty, 
nejezme tolik, nekupujme toho tolik. Pro-
blémem je, že nevíme, jak toho dosáhnout. 
Kdyby nás umění mohlo vést tímto směrem, 
bylo by to fantastické, ale nemyslím si, že je 
toho schopno,“ je přesvědčena.

Elizabeth Farrellyová není 
ve své skepsi sama. Umělecký 
kritik John McDonald poukazuje 
na to, že umělci jsou propagan-
disty již od dob renesance, a tvrdí, 
že ekoumění vychází z tradice 
krajinářství. Ale oddanost tradici 
ještě není zárukou kvality. 

„Ve většině případů je umění jednou věcí 
a aktivismus druhou. A když se propojí, je 
to poněkud složitý svazek. Umělecká díla 
stojí a padají na síle vizuálního dopadu. 
Nemají úspěch, protože si někdo odfajfkuje 
kolonku a řekne: Ó, tohle je velmi dobré – to 
poukazuje na degradaci životního prostředí 
nebo to pomáhá velrybám.“

Jít svou cestou 
Janet Laurencovou se tato kri-

tika netýká. Jakkoli John McDo-
nald považuje většinu ekoumění 
za průměrné, připouští, že dnešní 
doba vytváří určitý tlak na to, aby 
i umění bylo zelené. A kupodivu 
má zastání i v Bridget Smythové, 
současné ředitelce odboru územ-
ního plánování města Sydney. 
I tak se Smythová musí vypořá-
dávat s kritikou, že ekoumění je 
upřednostňováno. 

„Bylo by fantastické, kdyby nebyl 
nikdo, kdo by potřeboval vyburcovat z ne-
tečnosti, ale skutečnost je taková, že tomu 
tak není,“ říká Smythová. Po dva-
ceti letech spolupráce s austral-
skými a americkými umělci věří, 
že umění nese zodpovědnost 
za přesvědčování veřejnosti. 

Rachel Kentová, kurátorka 
výstavy v Muzeu současného 
umění v Sydney, zdůrazňuje, 
že umělci však nemusejí být 
bezvýhradně „zelení“, aby jejich 
práce byla považována za ekou-
mění. Například James Newitt 
prezentoval na zmíněné výstavě 
video zobrazující kácení dřeva 

na Tasmánii a pokusil se snímkem 
zdokumentovat problematiku 
z obou stran, tak jak by to udělal 
dobrý novinář. 

„Na jeho práci shledávám zajímavým 
to, že se nestaví ani na jednu ani na dru-
hou stranu. Dívá se na věc ze širšího úhlu, 
jednak z pohledu lidí, kteří si potřebují 
vydělat na živobytí a musejí živit rodiny, 
jednak z pohledu ostatních lidí, kteří 
věří, že zachování divočiny je naprosto 
nezbytné,“ říká Kentová. 

Kázat vodu, pít víno?
Na opačné straně polemiky 

stojí Andrea Bowersová, ekoak-
tivistka z Los Angeles, k jejímž 
dílům patří například instruktážní 
video o tom, jak správně provádět 
sezení na stromě, když chcete 
zabránit jeho pokácení. Jestliže 
ekoumělci kážou, jak tvrdí Farel-
lyová, pak také praktikují to, co 
kážou. Environmentální umělec-
ká díla téměř univerzálně využí-
vají udržitelné nebo recyklované 
materiály. Dalším rysem ekoumě-
ní je, že je často pouze dočasné 
a lidové. Michaela Crimminová 
na ekoumění oceňuje to, že se 
odklání od velkých uměleckých 
gest. To je podle ní vítaná změna. 
Odpověď na klíčovou otázku, 
jestli se nás ekoumění dotýká, 
nutí nás přemýšlet nebo změnit 
své chování, však stále neznáme. 

Environmentální umělecká díla téměř univerzálně 
využívají udržitelné nebo recyklované materiály. 
Dalším rysem ekoumění je, že je často pouze 
dočasné a lidové.

ECHO
Vysoká poptávka po dřevu
Topení biomasou zažívá 
v Rakousku již od poloviny 
devadesátých let rozmach. Díky 
podpoře biomasy se dřevo 
stalo drahou komoditou, neboť 
poptávka po něm výrazně 
vzrostla. Spotřeba dřeva jako 
biopaliva stoupla za posledních 
deset let o devítinásobek. 
Díky rakouskému spolkovému 
zákonu o ekologickém proudu 
(Ökostromgesetz) bylo 
v Rakousku vybudováno již 127 
zařízení, která vyrábějí teplo 
a elektrickou energii ze dřeva. 
Zařízení jsou podporována 
formou dotované výkupní ceny 
elektrické energie, která při tom 
převyšuje cenu tržní. Biomasa je 
na trhu dřeva silnou konkurencí 
pro papírenský i dřevařský 
průmysl. 

Pokuta za úhyn ptáků
Americká vláda poprvé potrestala 
provozovatele větrných elektráren 
za to, že lopatky jejich větrných 
turbín ve velkém zabíjejí ptactvo. 
Společnost Duke Energy podle 
dohody z konce listopadu zaplatí 
vládě milion dolarů (přes 20 
milionů korun) za to, že její dvě 
větrné farmy ve státě Wyoming 
usmrtily 14 orlů a asi 150 dalších 
ptáků. Informovala o tom 
agentura AP. Dohoda při urovnání 
žaloby s Duke Energy je prvním 
počinem federální vlády proti 
výrobcům větrné energie v rámci 
zákona o ochraně stěhovavého 
ptactva. 

Kontejnery na Plzeňsku

Třicet pět měst a obcí v Plzeňském 
kraji nakoupilo s dotací EU 37 
kontejnerů na velkoobjemový 
odpad, jehož podíl v komunálním 
odpadu stoupá. Končí většinou 
na skládkách a zatěžuje rozpočty 
obcí. Sdružení měst a obcí 
získalo na nákup kontejnerů 3,5 
milionu korun z Operačního 
programu Životní prostředí čili 
90 procent nákladů. Obce již 
měly velkoobjemové kontejnery 
ve sběrných dvorech, jichž je 
nyní v kraji 73. Třídit však v jedné 
nádobě nebylo možné. Sdružení 
jedná s Plzeňskou teplárenskou 
o spalování odpadu. 

ECHO
Dům přírody
Život v jeskyních, informace 
o přírodě, venkovní expozice 
a mnoho dalšího nabídne nový 
Dům přírody Moravského krasu. 
Nejnavštěvovanější turistická 
atrakce Blanenska a Boskovicka 
se jej dočká nejpozději na konci 
roku 2015. V blízkosti propasti 
Macocha vznikne dvoupodlažní 
nízkoenergetický objekt 
z přírodních místních materiálů 
a budou v něm použity ekologické 
technologie minimalizující 
provozní náklady. Celkové 
výdaje na projekt ve výši 84 
milionů korun spolufinancuje 
z 85 procent Evropská unie 
prostřednictvím OPŽP.

alej roku

Z více než sedmi tisíc hlasujících 
v soutěži o nejhezčí alej roku 
se nejvíce lidí rozhodlo, že 
největší obdiv si zaslouží alej 
spojující jihomoravské Jedovnice 
s Lažánkami. V internetovém klání 
zvítězila mezi 61 nominovanými 
stromořadími z Čech, Moravy 
i Slezska, když získala 21,1 % 
hlasů. Na druhém místě skončila 
Priessnitzova lázeňská kolonáda 
v Jeseníku, místo třetí obsadila 
alej ulice Na valech v Poličce. 
Na všechna soutěžní stromořadí 
z tohoto i minulých ročníku se lidé 
mohou podívat na www.alejroku.
cz. V soutěžní fotografické části, 
v níž porota vybírá nejpůsobivější 
foto, zvítězila alej na Anenském 
vrchu v Andělské hoře. 

OPŽP v Ústí nad Orlicí
Nový speciální zametací stroj 
získala Městská společnost 
Tepvos v Ústí nad Orlicí. Mimo 
standardního zametacího 
zařízení pro úklid nečistot 
a sběr smetků je stroj vybaven 
i přídavnou hadicí pro odsávání 
nečistot z kanalizačních vpustí 
a pro sběr listí a vysokotlakou 
myčkou. Společnost koupila 
stroj v elektronické aukci za cenu 
3,8 milionu korun. Uspěla také 
se žádostí o dotaci v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí a dotace pokryje 90 
procent celkových nákladů 
na pořízení tohoto nového 
zametacího stroje.
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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

TAHÁK

Příjem žádostí

Posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí 

Projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, schválení Řídicím orgánem OPŽP

Vydání dokumentů – registračních listů a rozhodnutí ministra

Pro realizaci podpory je nezbytné kladné stanovisko Evropské komise (EK),  
o němž jedná Ministerstvo životního prostředí s EK.

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 10. říjnu 2013

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován.

1)  Případné hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou 
s Evropskou komisí. 

2)  V případě kontinuálního příjmu žádostí budou projekty hodnoceny 
a schvalovány postupně ve třech skupinách. První skupina bude 
tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina 
žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádost-
mi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013. 

3)  V případě nevyčerpání alokace přidělené pro prioritní osu 4 projekty 
podanými do 15. 11. 2013 bude termín příjmu žádostí prodloužen 
do 15. 1. 2014 (za průběžného posuzování přijatelnosti a hodnocení 
již podaných žádostí). 

4)  Příjem a hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích – první fáze se 
týká žádostí podaných od 2. 5. do 31. 7. 2013, druhá fáze žádostí 
podaných od 1. 8. do 31. 10. 2013.

Číslo 
PO/

oblasti 
podpory

název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2013

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 - LIII. výzva

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

2 ZLEPŠOVÁnÍ KVaLItY OVZDUŠÍ a snIŽOVÁnÍ EMIsÍ

2.1.2
Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systé-
mů včetně CZT – LI. výzva

2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – alternativní doprava 1)

2.2a
Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW – 
LV. výzva

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

3 UDrŽItELnÉ VYUŽÍVÁnÍ ZDrOJŮ EnErGIE

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – L. výzva kontinuální příjem žádostí 2)

3.1.3
Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie 
a tepla využívajících OZE – L. výzva

kontinuální příjem žádostí 2)

3.2
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry –  
L. výzva

kontinuální příjem žádostí 2)

4 ZKVaLItnĚnÍ naKLÁDÁnÍ s ODPaDY a ODstraŇOVÁnÍ starÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁtĚŽÍ

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – LII. výzva 3)

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – LII. výzva 3)

5 OMEZOVÁnÍ PrŮMYsLOVÉHO ZnEČIŠtĚnÍ  a snIŽOVÁnÍ EnVIrOnMEntÁLnÍCH rIZIK

5.1
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – 
XXXXVII. výzva

 kontinuální příjem žádostí 4)

6 ZLEPŠOVÁnÍ staVU PŘÍrODY a KraJInY

6.3 Obnova krajinných struktur – XXXXVI. výzva

6.1 – 6.6 Všechny oblasti podpory v PO 6 – XXXXIX. výzva, určena pouze pro národní parky kontinuální příjem žádostí 2)

6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – L. výzva kontinuální příjem žádostí 2)

7 rOZVOJ InFrastrUKtUrY PrO EnVIrOnMEntÁLnÍ VZDĚLÁVÁnÍ, POraDEnstVÍ a OsVĚtU

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


