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Netradičního průvodce Čechami a Moravou vydal Státní fond životního prostředí ČR. Ces-
tovní kniha o místech, kde se uskutečnily projekty podpořené z Operačního programu Životní 
prostředí, provádí všemi kraji vyjma Hlavního města Prahy. V prázdninovém vydání Priority 
vám předkládáme třináct tipů na výlet, pro každý kraj České republiky jeden. Cíle cest jsou vy-
brány tak, aby byly přitažlivé pro cestovatele jak dospělé, tak dětského věku. stranY 22–37

Jaroslav Michna: Čím více peněz letos příjemci podpory vyčerpají, tím více jich budou mít v roce 2015.

OPŽP v číslech
Jaroslav Michna, ředitel Odboru 
fondů EU Ministerstva životního 
prostředí, je přesvědčen, že již 
v průběhu loňského roku se 
podařilo nastartovat úspěšná ak-
celerační a optimalizační opatření, 
která pomáhají snižovat ztráty 
finančních prostředků z rozpočtu 
Operačního programu Životní 
prostředí. V rozhovoru s Prioritou 
však dodává, že v operačním 
programu jsou stále k dispozici 
finanční prostředky na úrovni 
zhruba 54 miliard korun. str. 8

Malý kompost v Řevnicích
Likvidace bioodpadu, který lidé 
házeli do popelnic a svozová 
firma jej vyvážela s ostatním ko-
munálním odpadem na skládku, 
stála Řevnice každý rok nemalé 
peníze. To však platilo pouze 
do doby, než se Pavel Kubásek, 
ředitel řevnické společnosti Ekos, 
zamyslel nad tím, kolik by město 
ušetřilo, kdyby dokázalo biood-
pad z komunálního odpadu od-
dělit. Dalším krokem bylo získání 
podpory z OPŽP. str. 12 

Nová síla na MŽP
Vedoucí Oddělení přípravy nového 
programového období Minister-
stva životního prostředí se stala 
Barbora Holková. „Ještě při studiu 
vysoké školy a dva roky po jejím 
absolvování jsem pracovala 
v neziskových organizacích, kde 
bylo čerpání různých dotačních 
titulů neoddělitelnou součástí mé 
práce. Dovedu si tedy velmi dobře 
představit postavení žadatele nebo 
příjemce," říká Barbora Holková 
v rozhovoru s Prioritou. str. 16

Zpráva o realizaci OPŽP
Členové Monitorovacího výboru 
Operačního programu Životní 
prostředí přijali na svém 15. zase- 
dání (15. 6. 2014) nejen Výroční 
zprávu OPŽP za rok 2013, ale 
byli seznámeni i se Zprávou 
o průběhu realizace OPŽP 
ke dni 31. 3. 2014. Tato zpráva 
jim nabídla souhrnné informa-
ce o stavu programu a o dění 
v rámci jednotlivých prioritních os 
a oblastí podpory od 1. 10. 2013  
do 31. 3. 2014. str. 38 

Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo výzvu na kofinancování 
projektových záměrů 
připravovaných do výzvy LIFE, 
kterou Evropská komise zveřejnila 
v půli června. STR. 4

 Na cestách 
 s netradičním 
 průvodcem 



2

ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2014

3

EDITORIAL

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

Řídicí výbor: MŽP pochválilo SFŽP ČR za rychlou práciVážení čtenáři, 
letní dvojčíslo Priority je 
plné statistických údajů 
o současné situaci v čerpá-
ní finančních prostředků 

z Operačního 
programu Ži-
votní prostře-
dí. I rozhovor 
s Jaroslavem 
Michnou, 
ředitelem Od-
boru fondů 
EU Minister-
stva životního 
prostředí, se 

čísly jen hemží. Ostatně zdá 
se, že čísla a z nich vzešlé 
tabulky jsou jeho hobby, což 
je jen dobře, protože z ředite-
lových informací získá člověk 
velmi dobrý přehled o tom, 
jak se Operační program 
Životní prostředí v čase vyvíjí. 
Tak například: „Alokace Ope-
račního programu Životní 
prostředí činí zhruba 132 
miliard korun, přičemž téměř 
všechny tyto prostředky již 
byly rozděleny konkrétním 
projektům. K tomu je však 
třeba také dodat, že projek-
tů s vydaným rozhodnutím 
o poskytnutí dotace, a tedy 
se zahájenou realizací, je 
bohužel jen za zhruba  
78 miliard korun a z nich je 
příjemcům reálně proplaceno 
necelých 60 miliard korun,“ 
říká Jaroslav Michna a nato 
odpovídá na otázku, kolik 
peněz Operační program 
Životní prostředí ještě žada-
telům o podporu v tuto chvíli 
nabízí: „V operačním pro-
gramu jsou stále k dispozici 
finanční prostředky na úrovni 
zhruba 54 miliard korun. To 
je oněch 132 miliard korun 
minus 78 miliard korun, které 
jsou přiděleny projektům bez 
zahájené realizace.“
Jaroslav Michna však nemluví 
jen řečí čísel. Podle něho 
by všichni žadatelé z Ope-
račního programu Životní 
prostředí měli už nyní velmi 
poctivě zvažovat, zda dodrží 
jimi stanovený harmonogram 
realizace jejich projektů pod-
pořených z OPŽP. Žadate-
lům, kteří tak neučiní, může 
totiž po ukončení současné-
ho Operačního programu 
Životní prostředí hrozit na-
vrácení poskytnutých finanč-
ních prostředků a dokončení 
projektu na vlastní náklady.

Koncem června  
(24. 6.) se uskutečnilo  
38. zasedání Řídicího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí. Členové 
výboru posuzovali projekty 
předložené ve výzvách L., 
LVII. a LX. Jednali rovněž 
o změnách registračních listů 
u konkrétních projektů. 

Jednání výboru uvedl Jan 
Kříž, náměstek ministra a ředi-
tel sekce fondů EU, ekonomiky 
a politiky životního prostředí: 
„Co se týče organizačních věcí, dovoluji 
si připomenout, že bychom opět hla-
sovali konsenzem. Nebude-li nějaký 
zásadní nesouhlas s tou konkrétní 
baterií projektů, ke které bude příslušná 
prezentace ze strany Státního fondu 
životního prostředí ČR, pojali bychom 
ji za odsouhlasenou tak, jak bylo navr-
ženo fondem.“ 

Jan Kříž členy výboru infor-
moval, že posuzovat se budou 
především projekty z výzev 
zaměřených na oblast úspory 
energií, „zateplovací projekty“, což 
se týká především L. a LX. výz- 
vy. Členové výboru tak dostali 
k posouzení projekty za více než 
sedm miliard korun alokova-
ných nákladů.

„Dnes máme k posouzení více jak 
tisíc projektů. Takže z toho pohledu nás 
čeká náročnější jednání, protože těch 
projektů je opravdu hodně,“ dodal 
úvodem jednání Jan Kříž. 

Pochvala fondu
V souvislosti s vysokým 

počtem předložených projektů 
Jan Kříž vyzdvihl práci zaměst-
nanců Státního fondu životního 
prostředí ČR, kteří v případě 

akcelerační LX. výzvy, zaměřené 
na oblast zateplování, zvládli 
vyhodnotit během jednoho 
a půl měsíce více než tisíc 
projektů. 

„Za to kolegům děkuji, protože tento 
jejich přístup samozřejmě souvisí s tím, 
že se snažíme snižovat ztrátu finančních 
prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí jak v roce 2014, tak 
na konci roku 2015,“ uvedl. 

L. výzva
L. výzva byla zaměřena 

na prioritní osu 3, oblast 
podpory 3.2 – Realizace úspor 
energie a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry. 
S výsledky této výzvy členy 
výboru seznámil Bohdan Polak, 
vedoucí Odboru ochrany 
ovzduší a obnovitelných zdrojů 
SFŽP ČR.

„Je to výzva, která byla vyhlášena 
22. 6. 2013 s tím, že příjem žádostí 
a vyhodnocování byly rozděleny do tří 
skupin. Dnes budeme rozhodovat o třetí 
skupině, ve které byl příjem žádostí za-
hájen 21. 10. 2013 a ukončen 29. 11. 
2013,“ řekl B. Polak úvodem.

V rámci třetí skupiny bylo 
podáno celkem 999 žádostí, 
z nich akceptováno bylo 884 

a hodnoceno 872 žádostí. 
Z hodnocených nebylo doporu-
čeno 104 projektů. Doporučeno 
k financování bylo 768 projektů 
s celkovou výší podpory  
2,9 miliardy korun a s poža-

davkem na prostředky z Fondu 
soudržnosti ve výši 2,7 miliardy 
korun. 

„V rámci stanovení minimální bodo-
vé hranice jsme vycházeli z předcházejí-
cích dvou skupin, kde minimální bodová 
hranice pro to, aby projekt byl navržen 
k financování, byla stanovena na úroveň 
30 bodů z možného celkového bodového 
zisku,“ dodal Bohdan Polak.

Členové výboru neměli k vý-
sledkům k této výzvy výrazněj-
ších námitek a projekty předlo-
žené Státním fondem životního 
prostředí ČR k posouzení 
doporučili ministrovi životního 
prostředí k podpisu. 

LVII. výzva
Prezentace projednávaných 

projektů z LVII. výzvy, která 
byla zaměřena na prioritní osu 2,  
oblast podpory 2.1 – Zlepšení 
kvality ovzduší –, se opět ujal 
Bohdan Polak. 

„V tomto případě je to výzva v rámci 
prioritní osy dvě týkající se snižování 
emisí do ovzduší. Je to výzva pro 
alternativní dopravu, tudíž se týká 
jak podpory autobusů na CNG, tak 
plnicích stanic. Výzva s příjmem žádostí 
do 31. 3. 2014 byla vyhlášena v lednu 
letošního roku. Výzva byla omezena 

alokací ve výši jedné miliardy korun,“ 
řekl B. Polak. 

Výzva byla specifická v tom, 
že s ohledem na diskuzi s Ev-
ropskou komisí byly vytipovány 
tři kraje pro podávání projektů, 

respektive dva kraje a jedna aglo-
merace z pohledu definice záko-
na o ochraně ovzduší. Výzva se 
týkala Moravskoslezského kraje, 
Ústeckého kraje a aglomerace 
Brno. 

„Celkem bylo podáno osm projektů, 
všech osm projektů bylo akceptováno, 
hodnoceno a všech osm projektů doporu-
čujeme k podpoře. Celkový požadavek 
je ve výši 1,5 miliardy a prostředky 
z Fondu soudržnost činí přibližně  
1,4 miliardy korun. K tomu je třeba 
říci, že i přes to, že je definována alokace, 
navrhujeme podpořit všechny projekty,“ 
řekl B. Polak. 

Z informací, které zazněly 
na jednání řídicího výboru, vy-
plynulo, že zástupci Ministerstva 
životního prostředí se setkali 
se všemi žadateli v této výzvě, 
přičemž na ně apelovali, aby 
maximální část čerpání uskuteč-
nili ještě v letošním roce. Aby 
50 procent způsobilých výdajů 
bylo realizováno ještě letos, bylo 
jednou z podmínek, která byla 
definována v registračním listu. 

Ani v tomto případě neměli 
členové výboru výraznějších námi-
tek a projekty předložené Státním 
fondem životního prostředí ČR 
k posouzení doporučili ministrovi 
životního prostředí k podpisu. 

Podle zástupců Ministerstva 
životního prostředí je LVII. výz- 
va jednou z výzev důležitých, kte-
ré mají výrazně napomoci ke sní-
žení finančních ztrát z Operační-
ho programu Životní prostředí. 

LX. výzva
I úvodu k následnému jednání 

o projektech z LX. výzvy, která 
byla vyhlášena začátkem letošní-
ho února, se ujal Bohdan Polak.

„V rámci výzvy bylo podáno celkem 
1 142 projektů, z nich 1 060 bylo akcepto-
váno a 1 054 bylo hodnoceno, z toho 184 
projektů je navrženo do zásobníku. Záro-
veň se v případě této výzvy opět uplatňují 
minimální limity jako v L. výzvě. To 
znamená, že projekty s celkovým bodovým 
ziskem pod 30 nebyly navrženy k dopo-
ručení ministrovi k podpisu. Celkem tato 
výzva disponuje dotací 3,3 miliardy 

korun, z nich 3,1 miliardy je z Fondu 
soudržnosti,“ vysvětlil B. Polak.

Náměstek Jan Kříž ještě dopl-
nil: „Rád bych zdůraznil, že v rámci této 
výzvy jsou to projekty, které mají výrazný 
potenciál přispět k záchraně finančních 
prostředků v rámci OPŽP. Jednak v roce 
2014 svým dílem, jednak zcela jistě 
v roce 2015. Jsou to projekty, které se dají 
realizovat rychle, které mají velkou šanci 
na zrealizování do konce roku 2015, což 
třeba neplatí pro náročné vodohospodář-
ské stavby, které se ještě úplně nerozjely.“

Jan Kříž ještě vysvětlil specifič-
nost této výzvy: „Vyhlášení této výzvy 
jsme na konci února podpořili z toho 
důvodu, že projekty v ní předložené mají 
potenciál nahradit takzvané spící projek-
ty, které se nikterak nevyvíjejí a s největší 
pravděpodobností budou vyškrtnuty ze 
systému OPŽP.“

Tímto argumentem Jan Kříž 
vysvětlil, proč jsou v rámci této 
výzvy členům výboru předkládány 
projekty jen v rámci operačních 
listů, nikoliv rozhodnutí anebo 
závazků, které navíc objemem pro-
středků nutných pro jejich realizaci 
překračují alokaci v rámci OPŽP. 

„Tyto projekty by měly nahrazovat 
právě již ty zmíněné spící projekty z před-
chozích výzev,“ řekl náměstek Kříž 
a členům výboru nastínil i možné 
budoucí realokace finančních 
prostředků v rámci jednotlivých 
prioritních os. 

„Bude například docházet k realokaci 
z prioritní osy 1 do prioritní osy 3 čili 
na zateplování,“ řekl J. Kříž, podle 
kterého budou přesuny peněz 
realizovány s největší pravděpo-
dobností na podzim tohoto roku. 
A to proto, že stále ještě není 
zcela jasné, kolik bude na konci 
roku 2013 činit přesná a konečná 
výše finanční ztráty z operačního 
programu. 

Vyjmutí ze zásobníku
Členové výboru nato jednali 

o konkrétních projektech předlo-
žených v rámci L. výzvy, které byly 
navrženy k vyjmutí ze zásobníku 
projektů. Projekty představila Kvě-
toslava Rejlová, vedoucí Odboru 
ochrany přírody SFŽP ČR. 

„Nejprve budu prezentovat projekty, 
které byly podány v rámci L. výzvy a byly 
původně neakceptovatelné, avšak po jejich 
vyhodnocení byly tyto projekty akceptovány 
a dále hodnoceny. Jsou to projekty podané 
v rámci L. výzvy, první skupiny projektů. 
Výzva byla vyhlášena 6. 6. 2013. Jsou 
to tři žádosti podané v rámci ERDF 
s celkovou výší podpory 26 208 000 korun 
z ERDF a s požadovanou výší dotace 
22 837 000 korun. Tyto projekty prošly 
hodnocením, získaly dostatečný počet 
bodů, a tak byly podpořeny,“ uvedla 
Rejlová a dodala, že za dvěma 
projekty stojí obecně prospěšná 
společnost Šumárník, třetím ža-
datelem je obec Lipov, ve které se 
všechny tři projekty uskutečňují. 

„Všechno jsou to projekty realizova-
né v rámci komplexních pozemkových 
úprav na katastrálním území Lipova. 
Projekty byly původně neakceptované 
z důvodu nevyjasněných majetko-
právních vztahů, které jsou jednou 
z povinných příloh žádosti. Žadatel 
se vůči neakceptaci odvolal, doplnil 
potřebné dokumenty, doložil majetko-
právní vztahy a doplnil tak, že mohly 
být jeho projekty takzvaně ‚doakcep-
továny‘. Poté proběhlo standardní 
hodnocení a vyhodnocení. Projekty 
společnosti Šumárník a obce Lipov 
tak získaly celkově 93,5 bodu a druhý 
projekt Šumárníku získal 66 bodů. 
Oba tyto bodové zisky jsou dostatečné 
k tomu, aby byly projekty podpořeny,“ 
vysvětlila Rejlová. 

Členy řídicího výboru její 
vysvětlení uspokojilo. Zmíněné 
tři projekty navrhli ministrovi 
životního prostředí ke schválení. 

Jednání pokračovalo posouze-
ním devíti návrhů na změny –  
ať už registračního listu, nebo 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Členové výboru jednali o změ-
nách u projektů v prioritních 
osách 1, 3, 4 a 6. 

Jednání rady SFŽP ČR
Po skončení jednání Řídicího 

výboru Operačního programu 
Životní prostředí následovalo 
jednání Rady SFŽP ČR. Členové 
rady se věnovali vývoji Operač-
ního programu Životní prostře-
dí, programu Zelená úsporám, 
programu Nová zelená úsporám 
a také národním programům.

I když jsou žadatelé i zaměstnanci státního 
fondu tlačeni do co nejrychlejšího vydávání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace u většiny 
životaschopných projektů, neděje se tak 
bezhlavě a bez důsledné kontroly.

Ve čtvrtek 26. června, 
na základě doporučení  
38. jednání Řídicího výboru 
OPŽP, podepsal ministr 
životního prostředí richard 
Brabec seznam schválených 
a zamítnutých žádostí 
a žádostí zařazených 
do zásobníku v rámci 
Operačního programu 
Životní prostředí.

Schváleno bylo 776 žádostí 
z L. výzvy (ve 3. skupině žádostí 
PO 3 a 6), 8 žádostí z LVII. výz- 
vy (podoblast podpory 2.1.5) 
a 804 žádostí z LX. výzvy (PO 3).

Podklady pro RoPD
Lhůta pro předložení všech 

podkladů pro vydání RoPD dle 
směrnice MŽP pro předkládání 
žádostí a o poskytování finanč-
ních prostředků pro projekty 
z Operačního programu Životní 

prostředí včetně spolufinanco- 
vání ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky  
a státního rozpočtu České  
republiky – kapitoly 315 (životní 
prostředí, dále jen „směrnice“) –,  
je stanovena na šest měsíců 
od vydání registrace akce. Jsou to 
jedny z posledních schválených 
projektů z výzev vyhlašovaných 
v OPŽP a vzhledem k těžko 
předvídatelnému vývoji budoucí 
volné alokace bude poskytnutí 

Ministr životního prostředí schválil další projekty  
dotace vázáno na skutečný stav 
disponibilních prostředků v době 
předkládání podkladů pro vydání 
RoPD.

A přece výjimky
Výjimka z výše uvedeného 

platí pro LVII. výzvu (podoblast 
podpory 2.1.5), v jejímž rámci je 
termín pro doložení kompletních 
podkladů pro vydání RoPD dle 
směrnice stanoven na čtyři měsí-
ce od vydání registrace akce.

U veřejných zakázek projektů 
z L. výzvy (jen PO 3) platí výjimka 
ze Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce v OPŽP a SFŽP ČR 
bude výběr dodavatele posuzovat 
uceleně až po ukončení výběro-
vého řízení a uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem.

Zamítnuté žádosti
Dalších 183 žádostí z LX. výzvy 

(PO 3) bylo vloženo do zásobníku 
projektů s tím, že žadatelé budou 

vyzváni k doložení závazného 
harmonogramu dokládajícího 
dokončení realizace v roce 2014, 
což by jim zajistilo vyjmutí ze zá-
sobníku. Ostatní projekty budou 
k dispozici pro případné vyjmutí 
ze zásobníku v roce 2015.

Zamítnuto bylo také 116 žá-
dostí z L. výzvy (PO 3 – 3. sku- 
pina) a 73 žádostí z LX. výzvy 
(PO 3). Do zásobníku bylo za-
řazeno 183 žádostí z LX. výzvy 
(PO 3).
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ZPRÁVY MŽP

ECHO

ZPRÁVY MŽP

Příběh o Luční boudě 
Na pulty krkonoš-
ských informač- 
ních center 
přibyla nová 
publikace: Příběh 
Luční boudy. 
„Tato publikace 

se zařadila do cyklu, který jsme loni 
odstartovali Příběhem Erlebachovy 
boudy,“ řekl Radek Drahný, mluvčí 
Správy Krkonošského národního 
parku. Publikace, jejímž autorem je 
Miloslav Bartoš, historik a emeritní 
ředitel Krkonošského muzea, byla 
pokřtěna na akci Den Krkonoš, kte-
ré se zúčastnili ministr životního 
prostředí Richard Brabec a polský 
ministr životního prostředí Macej 
Grabowski. Ministři společně 
otevřeli nedávno opravenou Jan-
tarovou cestu, jejíž rekonstrukce 
byla spolufinancována z prostřed-
ků OPŽP. 

Nové hřiště v Návojné

Děti z obce Návojná na Zlínsku se 
mohou těšit na nové hřiště u ma-
teřské školy. Hřiště bude mít nový 
výukový altán, pocitový chodníček 
nebo třeba záhonek, na kterém si 
děti mohou vyzkoušet pěstování 
rostlin. „Zkusíme zapojit i žáky 
ze základní školy a praktické 
školy ve Valašských Kloboukách – 
Smolině,“ řekl František Machara, 
starosta Návojné a dodal, že díky 
tomuto projektu děti získají bližší 
vztah k přírodě. Obec již připravila 
výběrové řízení na dodavatele. 
Celé hřiště by mělo stát více než 
milion korun. Devadesátiprocentní 
dotací by na hřiště přispěl Operač-
ní program Životní prostředí.

Nová kotelna
Významnou investiční akci za více 
než 160 milionů korun realizuje 
v současné době Elektrárna Ledvi-
ce ČEZ Teplárenská, a. s. Tamější 
budovaná největší plynová kotelna 
v České republice nahradí výtopnu 
v Proboštově. Kotelna se čtyřmi 
kotli na zemní plyn bude schopna 
vyrobit za hodinu 200 tun tzv. ostré  
páry. Kotelna bude fungovat jako 
záložní zdroj tepla pro Bílinu, Tep-
lice a Ledvice. Výstavba kotelny 
byla podpořena z Operačního 
programu Životní prostředí. 

Ministerstvo vyhlásilo dvě nové výzvy
Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásilo 
koncem června výzvu 
na kofinancování 
projektových záměrů 
připravovaných do výzvy 
LIFE, kterou Evropská 
komise zveřejnila 18. 
června. 

Program LIFE poskytuje až 
75% kofinancování na ochranu 
prioritních druhů a stanovišť 
v rámci sítě NATURA 2000 
a 60% spolufinancování na pi-
lotní testování ekoinovativních 
technologií a postupů v ochraně 
životního prostředí a na osvěto-
vé informační kampaně. 

Změny klimatu
Nově jsou podporovány ak-

tivity na zmírňování změny kli-
matu a přizpůsobování se této 
změně. Výzva pro předkládání 
tzv. tradičních projektů bude 
ukončena 16. října 2014. MŽP 
umožňuje kofinancovat projek-

ty schválené v rámci výzvy EU. 
Obecná nejvyšší míra národ-
ní podpory činí maximálně 
15 % z celkových způsobilých 
nákladů projektu a současně 
ne více než 10 milionů korun. 
Výzva pro předkládání rozpra-
covaných projektových návrhů 
pro rok 2014 je otevřena pro 
všechny typy právnických osob 
registrovaných v ČR. Žádosti 
je možné předkládat do 15. 
srpna 2014 do 15 hodin na ad-
rese Ministerstva životního 
prostředí. 

Švýcarsko-česká 
spolupráce

Do 3. srpna je také možné 
předkládat žádosti o grant 
v druhé otevřené výzvě z Fondu 
environmentální odbornosti 
Programu švýcarsko-české 
spolupráce. Mezi podporované 
aktivity patří posílení spolu-
práce českých a švýcarských 
subjektů v oblasti ochrany 
přírody a krajiny, udržitelného 
využívání přírodních zdrojů, 
ochrany vod a klimatu nebo 
rekultivace krajiny v oblastech 
dříve využívaných pro vojenské 
účely. Aktivity by měly vést 
ke zvyšování znalostí a k širšímu 
povědomí o dané problemati-
ce jak u odborné, tak u široké 
veřejnosti.

Udržitelný rozvoj
Dalším cílem výzvy je podpo-

ra strategického plánování krajů, 
měst a obcí za účasti veřejnosti 
směrem k udržitelnému rozvoji. 
V neposlední řadě jsou pod-
porovány aktivity k předávání 
informací o přírodním dědictví 
v cenných lokalitách. Příjemci 
dotace mohou být subjekty  
z řad veřejných a nestátních 
neziskových organizací. Nejvyšší 
míra podpory činí 3,5 milionu 
korun. Přijímání žádostí probíhá 
do 15 hodin dne 5. srpna 2014 
na podatelně Ministerstva život-
ního prostředí. 

Jednání se spolkovou ministryní životního prostředí
V rámci své pracovní cesty 
do Berlína se 1. července 
setkal ministr životního 
prostředí richard Brabec 
se spolkovou ministryní 
životního prostředí 
Barbarou Hendricksovou. 
takové setkání na úrovni 
ministrů bylo první po pěti 
letech. 

Český ministr s německou 
ministryní probírali otázky 
ochrany ovzduší a klimatu a také 
možnosti, jak na tomto poli 
dále spolupracovat. Hlavním 
tématem jednání se spolkovou 
ministryní Hendricksovou byla 
aktuální politika ochrany život-
ního prostředí v České republice 
a Německu, ale také na úrovni 
Evropské unie. 

Spolupráce s Německem 
je pro naši zemi zásadní hlav-

ně v oblasti ochrany ovzduší 
a klimatu. Obě strany spojuje 
zájem pokračovat v této úspěšné 
spolupráci a dále ji rozvíjet. 

„S paní ministryní Hendricksovou 
máme oba velký zájem na pokračování 
společných česko-německých pilotních 
projektů v oblasti životního prostředí 
na základě existující rámcové smlouvy 
mezi oběma zeměmi. Vhodné projekty 
navrhneme německé straně do září, 
například z oblasti kvality ovzduší a vod 
v příhraniční oblasti,“ řekl po jed-
nání se spolkovou ministryní 
Richard Brabec.

Obnovitelné zdroje
Dalším bodem ministrovy 

návštěvy v Berlíně bylo setkání 
s Rainerem Baakem, státním 
tajemníkem ministra pro hospo-
dářství a energetiku. 

Stěžejními tématy jejich roz-
hovoru byly vývoj energetické 
koncepce obou zemí a reforma 
německého zákona o obnovitel-
ných zdrojích, kterou nedávno 
schválil Německý spolkový 
sněm. 

Výroba elektřiny
Reforma upravuje stávající 

podporu rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie v Německu tak, 
aby byl zastaven strmý nárůst 
nákladů na podporu obnovitel-
ných zdrojů a zároveň zaručen 
růst podílu obnovitelných 
zdrojů na výrobě elektřiny ze 
stávajících 25 % na 55 až 60 % 
v roce 2035.

Po několika letech marné 
snahy byl novorenesanční 
zámek Vimperk předán 
Ministerstvu kultury. 
Dohodu o předání zámku 
Vimperk podepsali ministr 
životního prostředí richard 
Brabec s ministrem kultury 
Danielem Hermanem.

Převod objektu vimperského 
zámku byl iniciován ministrem 
Richardem Brabcem, který veřej-

nosti přislíbil, že se dále o tuto 
památku bude starat instituce 
skutečně kompetentní. Do této 
doby byl vimperský zámek 
majetkem Správy NP a CHKO 
Šumava. 

„Správa národního parku má mít 
podle mých představ na starosti přede-
vším ochranu přírody, péči o návštěvníky 
národního parku a chráněné krajinné 
oblasti a dobrou komunikaci s obcemi, 
které na území parku leží. Proto od ní také 
očekávám úplně jiné investiční priority, 
než aby si držela a také platila objekt 

unikátní kulturní hodnoty,“ uvedl 
ministr Richard Brabec. 

Ministerstvo kultury při-
slíbilo, že bude pracovat s již 
hotovým projektem na podporu 
turistického ruchu a nadále 
spolupracovat s městem Vim-
perk, které v objektu zámku 
provozuje muzeum. Zvýšený 
zájem široké veřejnosti o tuto 
výjimečnou kulturní památku se 
očekává i proto, že v ní restaurá-
torský výzkum odhalil unikátní 
fresky ze 17. století. Díky tomuto 

objevu se uvažuje i o tom, že by 
se zámek Vimperk mohl dostat 
na seznam kulturního dědictví 
UNESCO. 

Součástí dohody je harmono-
gram jednotlivých kroků vedou-
cích k předání pozemků a jejich 
součástí včetně objektu vimper-
ského zámku. Zámek by měl být 
předán k 1. lednu 2015 a přejde 
pod správu Národního památko-
vého ústavu, jenž je příspěvkovou 
organizací Ministerstva kultury 
České republiky. 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
Letos již poněkolikáté 
se v mezirezortním 
připomínkovém řízení ocitá 
novela zákona o ochraně 
zemědělského půdního 
fondu. novela, kterou 
připravila předchozí, 
rusnokova vláda, 
byla novým vedením 
Ministerstva životního 
prostředí znovu upravena 
a po jednáních v rámci 
koalice ji ministerstvo 
poslalo do mezirezortního 
připomínkového řízení. 

Současný návrh oproti před-
chozí variantě ruší výjimky z plat-
by odvodů pro dopravní stavby 
a stavby umisťované v průmys-
lových zónách. Výjimky čekaly 
na schválení Evropskou komisí. 
Nově oprošťuje od platby odvo-
dů např. výstavbu cyklostezek. 
Snižuje i celkové sazby za od-
vody za vynětí ze zemědělského 
půdního fondu oproti sazbám 
nastaveným v roce 2011, které 
tehdy rychle reagovaly na masivní 
zábor půdy způsobený výstavbou 
fotovoltaických elektráren. 

Ochrana půdy
Komplexní novela, kterou 

připravilo Ministerstvo životního 
prostředí, lépe definuje kvalitu 
půdy a její ochranu. S ohledem 
na praxi posledních let zpřesňu-
je podmínky pro nakládání se 
zemědělskou půdou. Umožňuje 
správním úřadům lépe chránit 
kvalitu půdy skrze zásady plošné 
ochrany zemědělského půdního 
fondu, které využívání země-
dělské půdy směřují především 
do zastavitelných ploch nebo 

do ploch s méně kvalitní půdou. 
Z povolovacího procesu vypouští 
novela úřady pověřených obcí, 
což zrychlí procesy státní správy 
a sníží administrativu. Nově 
zavádí působnost České inspekce 
životního prostředí jako kontrol-
ního orgánu v případě znečišťo-
vání půdy.

Cena za vynětí
Ke snížení odvodů dochází 

vlivem nového způsobu výpočtu 
odvodů. U půdy nejvyšší bonity 
se nově nebudou koeficienty eko-
logické váhy sčítat, ale použije se 
nejvyšší hodnota. Cena za vynětí 
půdy ze zemědělského půdní-
ho fondu se tak u nás srovná 
s okolními státy Evropské unie. 
Například Slovensko za vynětí 
ze zemědělského půdního fondu 
u půd nejvyšších tříd účtuje 20 
eur za metr čtvereční. U půd 

ve IV. a V. kategorii dochá-
zí k mírnému navýšení ceny 
za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. V tomto případě 
byla původní cena naopak nasta-
vena příliš nízko. Do budoucna 
by stát měl jakoukoliv výstavbu 
směřovat právě do kategorií méně 
kvalitních půd. 

„V roce 2011 bylo cílem zvýšení 
odvodů určitě doslova odradit investory 
od zabírání zemědělské půdy u nás, a to 
zejména ve vztahu k masivní výstavbě 
fotovoltaických elektráren v roce 2009. 
Ta doba pominula, a my se proto můžeme 
vrátit k racionální úpravě odvodů, která 
ležela na ministerstvu už před rokem 

2010, ale nebyla nikdy přijata. Odvody 
jsou účinným ekonomickým nástrojem. 
Ale nemohou být jediným nástrojem pro 
ochranu zemědělského půdního fondu,“ 
řekl Vladimír Mana, náměstek 
ministra pro legislativu.

Úkol státu
Podle Many má být úkolem 

státu nastavení účinné legislativy, 
aby už ve fázi územního pláno-
vání stát nasměroval investory 
do míst, která jsou z pohledu 
ochrany zemědělského půdního 
fondu přijatelná.

„Takovým místem by nemělo být území 
s nejcennějšími půdami. Novelizací smě-
řujeme k lepší legislativě, která účinnější 
rozhodovací nástroj pro ochranu země-
dělského půdního fondu vloží do rukou 
správních úřadů, a to už ve fázi územního 
plánování,“ dodal Mana.

Jeho slova doplnil Vladimír 
Dolejský, náměstek ministra pro 

ochranu přírody: „Ačkoliv se odvody 
za vynětí půdy snižují, jsme přesvědčeni, 
že ochrana té nejcennější zemědělské 
půdy může zůstat zachována. Například 
ochrana půdy v chráněných oblastech je 
zajištěna i dalšími mechanismy. Inten-
zivně budeme s Ministerstvem pro místní 
rozvoj a s kraji spolupracovat na metodice 
ochrany zemědělského půdního fondu, 
která by měla zajistit, aby v rámci územ-
ního plánování nedocházelo k nadbyteč-
nému znehodnocování zemědělské půdy 
tam, kde existují jiné možnosti využití 
stávajících ploch zejména pro průmyslo-
vou zástavbu.“

 Pod těžebními stroji
V České republice ročně ubu-

de zhruba pět tisíc hektarů orné 
půdy. Většina překvapivě nezmizí 
pod bytovou a průmyslovou zá-
stavbou, ale pod těžebními stroji. 

„Státní surovinová politika, jejíž 
aktualizaci připravuje Ministerstvo prů-
myslu a obchodu, musí do budoucna určit 
směr využívání nerostných surovin, jímž 
se Česká republika bude ubírat v souvis-
losti s těžbou a jenž jednoznačně ovlivňuje 
úbytek orné půdy v České republice,“ 
uzavřel náměstek Dolejský. 

Předaný Vimperk

V České republice ročně ubude zhruba pět tisíc 
hektarů orné půdy. Většina překvapivě nezmizí 
pod bytovou a průmyslovou zástavbou, ale pod 
těžebními stroji.

Foto: ČTK/Rýzner Zdeněk
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Evropská komise 3. července 
2014 schválila v pořadí 
již osmý takzvaný velký 
projekt (projekt s celkovými 
náklady nad 50 milionů 
eur) Operačního programu 
Životní prostředí, projekt 
s názvem „Odstranění 
starých ekologických zátěží 
po těžbě ropy v prostoru 
jímacího území Moravská 
nová Ves v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod 
Kvartér řeky Moravy“. 

Celkové náklady projektu 
činí 79 283 186 eur čili více než 
dvě miliardy korun. Vydaným 
rozhodnutím k projektu přislíbila 
Evropská komise poskytnutí do-
tace z Fondu soudržnosti ve výši 

53 064 302 eur (zhruba 1,4 mld. 
korun). V případě vyčerpání této 
částky to bude nejvyšší obdržená 
dotace na projekt OPŽP v pro-
gramovém období 2007 až 2013. 

Palivový kombinát
Žadatel, státní podnik Palivový 

kombinát Ústí, který byl státem 
pověřen sanací staré ekologické 
zátěže, předložil žádost projektu 
v rámci XXIX. výzvy OPŽP pro 
oblast podpory 4.2 – Odstraňo-
vání starých ekologických zátěží 
(prioritní osy 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňová-
ní starých ekologických zátěží). 
Na posouzení projektu se vedle 
Ministerstva životního prostředí 
a Státního fondu životního pro-
středí ČR podíleli rovněž experti 
iniciativy JASPERS. 

Záměr projektu 
Projekt je zaměřen na realizaci 

bezpečné relikvidace a sanace 
starých ekologických zátěží 
po průzkumu, těžbě a úpravě ropy 

v chráněné oblasti přirozené aku-
mulace vod Kvartér řeky Moravy 
v okresech Hodonín a Břeclav.
Předměty projektu jsou:
• relikvidace nedostatečně zlik-

vidovaných (neutěsněných) 
ropných vrtů po průzkumu 
a těžbě ropy a zemního plynu,

• odstranění fyzických zbytků 
z těžby ropy/plynu z území 
projektu,

• selektivní odtěžení konta-
minované zeminy za účelem 
dekontaminace biologickým 
rozkladem (off-site, mimo 
místo odtěžení),

• provedení opatření na úpravu 
podzemní vody současně s opat-
řeními na odtěžení zeminy,

• provádění monitoringu během 
prací a založení sítě moni-
torovacích sond v blízkosti 
rekultivovaných míst pro post-
rekultivační monitorování 
za účelem kontroly účinnosti 
provedené práce.
Specifickými cíli projektu jsou 

ochrana zdrojů podzemní vody 

pro veřejný vodovod a ochrana 
ekosystémů (lužní lesy) na okol-
ním území Natura 2000. 

Z historie území
Oblast řešená projektem se 

nachází v okrese Hodonín (kata-
strální území Hodonín a Mikul-
čice) a v okrese Břeclav (katast-
rální území Moravská Nová Ves 
a Týnec na Moravě). Ropa tam 
byla těžena od 20. let 20. století 
až do konce 20. století. Těžba 
v řešeném území byla zakonzer-
vována na bývalém dobývacím 
prostoru Hodonín z důvodu 
vyhlášení ochranného pásma 
vodního zdroje Moravská Nová 
Ves (v roce 1990). 

Na dobývacím prostoru Týnec 
se těžilo nadále za podmínek 
stanovených vodohospodářským 
orgánem, ložiska proto zcela 
dotěžená nejsou, což má dopady 
projevující se zbytkovým tlakem 
v nedostatečně zlikvidovaných 
sondách. Ropné sondy tak 
představují transportní cestu 
mezi ropným ložiskem a nadlož-
ními geologickými vrstvami, 
kde se nachází zdroj podzemní 
vody, který je využíván pro pitné 
účely. Ropné sondy, ze kterých se 
po jejich nevhodné likvidaci uvol-
ňují kontaminační ropné látky 
do okolních zemin a podzemní 
vody, představují vysoké riziko 
pro jímací území Moravská Nová 
Ves, respektive CHOPAV Kvartér 
řeky Moravy, odkud je zásobo-
váno přibližně 40 000 obyvatel 

pitnou vodou (okresy Hodonín 
a částečně Břeclav).

Zlepšení podmínek
Realizace projektu významně 

přispěje ke zlepšení životního pro-
středí v okrese Hodonín a Břeclav 
a zároveň se zlepší podmínky pro 
život místních obyvatel, pro které 
kontaminované území představuje 
zdravotní riziko, jež bude po re-
kultivaci eliminováno. V průbě-
hu rekultivace se předpokládá, 
že dojde k odčerpání přibližně 
106 215 m3 kontaminovaných 
vod a odtěžení zhruba 22 100 m3 
kontaminované zeminy. Zároveň 
projekt významně přispěje k plně-
ní pravidla N+2 v rámci OPŽP.

Evropská komise zveřejnila 
na začátku července 
koncepci strategie nakládání 
s odpady a obaly a jejich 
využívání jako zdroje 
a náhrady primárních 
surovin ve výhledu na 15 let. 

Navržené nové cíle v oblasti 
odpadů a obalů, o kterých se 
v následujících měsících bude 
diskutovat na úrovni členských 
států, vedou k podstatným 
změnám především v rámcové 
směrnici o odpadech, ve směrnici 
o skládkách odpadů a směrnici 
o obalech a obalových odpadech.

Dosažení nových cílů v oblasti 
odpadů by podle Komise mohlo 
vytvořit 580 tisíc nových pracov-
ních míst ve srovnání se sou-
časným stavem a zároveň zvýšit 
konkurenceschopnost Evropy 
a snížit poptávku po nákladných 
a vzácných zdrojích. 

Zákaz skládkování
Návrhy rovněž znamenají sní-

žení dopadů na životní prostředí 
a snížení emisí skleníkových 
plynů. Podle plánů Komise mají 
Evropané do roku 2030 recyklo-
vat 70 procent komunálního 
odpadu a 80 procent obalového 
odpadu. Ukládání recyklovatel-
ného odpadu – zejména plastů, 
papíru, kovů, skla a biologic-
ky rozložitelného odpadu – 
na skládky má být od roku 2025 
zakázáno. Spolu s cílem omezení 
plýtvání potravinami nebo cílem 
zajištění plné sledovatelnosti 
nebezpečných odpadů má být 
do koncepce rovněž zahrnut cíl 

pro snížení množství odpadků 
v mořích. 

Odpadová legislativa
Ministerstvo životního 

prostředí povede s Evropskou 
komisí dialog a na základě 
dosavadních zkušeností zaujme 
k výhledu stanovisko a pozice, 
které projedná se všemi zain-
teresovanými subjekty na poli 
odpadů a obalů. 

„Chceme v souladu s navrženým 
Plánem odpadového hospodářství České 
republiky a Programem předcházení 
vzniku odpadů v České republice 
umožnit všem společnostem, svazům 
a asociacím vyjádřit se k návrhu Komi-
se. Pracovní skupiny pro přípravu nové 
odpadové legislativy na ministerstvu 
tak paralelně zapojíme do diskuse nejen 
o konstrukci zákona o odpadech a záko-
na o výrobcích s ukončenou životností, 
ale i do přípravy evropské legislativy,“ 
řekl Jaromír Manhart, ředitel 

Odboru odpadů Ministerstva 
životního prostředí.

Sekce technické ochrany
Úvodní prezentaci o předsta-

vě dosažení vyšších cílů recykla-
ce a přechodu na udržitelně ros-
toucí „oběhové hospodářství“ 
pořádala Komise v polovině 
července v Bruselu pro všechny 
státy Evropské unie včetně Čes-
ké republiky. Výstupy z jednání 
se budou odborné veřejnosti 
předkládat prostřednictvím sek-
ce technické ochrany životního 
prostředí, kterou vede Berenika 
Peštová, náměstkyně ministra 
životního prostředí, nebo přímo 
odborem odpadů. 

Zákon o odpadech
Poslanecká sněmovna schvá-

lila 20. června 2014 ve třetím 
čtení vládní návrh zákona, kte-
rým se mění zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Spolu s tímto návrhem byl 
schválen i pozměňovací návrh 
o posunutí účinnosti ustanove-
ní § 40 zákona o odpadech, to 
znamená elektronizace pře-
pravy nebezpečných odpadů 
na území České republiky. 

Za předpokladu, že bude 
tento návrh schválen Senátem 
Parlamentu ČR a podepsán pre-
zidentem, ustanovení ohledně 
elektronické přepravy nebez-
pečných odpadů na území 
České republiky bude účinné 
od 1. 1. 2016.

Nová vize odpadového  
a obalového hospodářství

V Koutě na Šumavě
Hasiči v obci Kout na Šumavě se 
mohou pochlubit novou zbrojni-
cí. Rekonstrukce zbrojnice byla 
podpořena z Operačního progra-
mu Životní prostředí, trvala jeden 
rok a stála čtyři miliony korun. 
„Stavba hasičárny byla dokonče-
na v roce 1975 a od té doby už 
nijak opravována nebyla,“ uvedl 
při slavnostním otevření zbrojnice 
starosta obce Václav Duffek. Bu-
dova se až nyní dočkala zateplení, 
nové střechy, výměny topného 
systému, nových rozvodů a hasiči 
mají i o něco větší šatnu. Na re-
konstrukci získala obec z OPŽP 
600 tisíc korun.

Zraněným zvířatům

U Poděbrad byla zahájena stavba 
nové části stanice pro zraněná 
zvířata. Zraněná zvířata naleznou 
nový domov u bývalé hájenky 
na Huslíku v obci Pátek. Stavba 
by měla být hotova v příštím roce. 
Podle vedoucího stanice a neú-
navného ochránce přírody Lubo-
še Vaňka se tak konečně podaří 
vybudovat zázemí pro raněná 
zvířata, kterých každým rokem 
přibývá a o která je stále těžší se 
na pozemku u rodinného domu 
starat. Ročně se na uzdravení 
do této stanice dostane kolem 
čtrnácti stovek zvířat. „Za finanč-
ní podporu děkujeme Státnímu 
fondu životního prostředí ČR, 
Středočeskému kraji i sponzo-
rům,“ řekl Vaněk.

Autobusy v Brně
Dvanáct nových autobusů na stla-
čený zemní plyn již v červenci, 
osmdesát osm vozů na přelo-
mu let 2014 a 2015 a k tomu 
velkokapacitní plnicí stanice, která 
bude každý den obsluhovat všech 
sto autobusů: Brno se konečně 
dočkalo plynofikace vozového 
parku svého dopravního podniku. 
„Projekt autobusů na CNG v Brně 
patří svým rozsahem k největším 
v ČR. Že má tento významný 
ekologický krok pro Brno smysl, 
potvrdilo také Ministerstvo životní-
ho prostředí, které Brnu schválilo 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí ve výši téměř 
400 milionů korun,“ řekl Roman 
Onderka, primátor města Brna.

ZAOSTŘENO ZAOSTŘENO

Evropská komise schválila další velký projekt 

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions) je partnerství technické pomoci mezi Evropskou komisí, 
Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou bankou pro obnovu 
a rozvoj (EBRD) a bankovní skupinou Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW). Partnerství pomáhá dvanácti členským státům včetně 
ČR. Experti JASPERS pomáhají členským státům s přípravou žádostí 
na velké projekty před jejich odesláním Evropské komisi. Přispívají 
tak ke zvýšení kvality žádostí a tím k usnadnění schválení žádosti ze 
strany Evropské komise.

ZDeněk ŠprIngar,
oddělení projektů OpŽp – pO 2 až 7, 

SFŽp Čr

ropné sondy tak představují transportní 
cestu mezi ropným ložiskem a nadložními 
geologickými vrstvami, kde se nachází 
zdroj podzemní vody, který je využíván  
pro pitné účely.

ECHO
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Na posledním jednání Monitorovacího 
výboru Operačního programu Životní 
prostředí jste vystoupil s velmi zajímavou 
prezentací o vývoji tohoto programu nejen 
v loňském a letošním roce. Jaká jsou hlav-
ní sdělení vyplývající z vaší prezentace? 

Operační program Životní prostředí není 
ani zdaleka v ideální kondici. Z důvodu 
neuspokojivého stavu čerpání finančních 
prostředků v předchozích letech ztratí 
program za rok 2013 zhruba 7,5 miliardy 
korun a v letošním roce to pravděpodobně 
bude ještě vyšší částka. Na druhou stranu 
již v průběhu loňského roku se podařilo 
nastartovat různá akcelerační a optimali-
zační opatření, která se ukazují být ales-
poň částečně úspěšná, a proto je důležité 
usilovat o jejich důsledné dodržování, aby 
případné budoucí ztráty prostředků v rámci 
Operačního programu Životní prostře-
dí byly v maximální míře eliminovány. 
Samozřejmě je nutné i nadále pokračovat 
v hledání a v implementaci případných dal-
ších opatření, která mohou navýšit čerpání 
alokovaných finančních prostředků.

OPŽP v číslech

Jedna věc jsou schválené projekty, druhá 
projekty profinancované. Mohl byste jasně 
a srozumitelně říci, jak si nyní OPŽP stojí? 
Jaká je současná bilance?

Operační program Životní prostředí se 
v současné době velmi dynamicky vyvíjí 
a je velmi obtížné v několika větách popsat 
aktuální stav, protože se v záležitosti pro-
mítá velké množství často protichůdných 
faktorů. 

Jistě…  Avšak co říkají čísla?
Velmi zjednodušeně řečeno: Alokace 

Operačního programu Životní prostředí činí 
zhruba 132 miliard korun, přičemž téměř 
všechny tyto prostředky již byly rozděleny 
konkrétním projektům. K tomu je však třeba 
také dodat, že projektů s vydaným rozhodnu-
tím o poskytnutí dotace, a tedy se zahájenou 
realizací, je bohužel jen za zhruba 78 miliard 
korun a z nich je reálně proplaceno necelých 
60 miliard korun. 

Kolik peněz tedy ještě zbývá proplatit?
V operačním programu jsou stále k dispo-

zici finanční prostředky na úrovni zhruba  
54 miliard korun. To je oněch 132 miliard 
korun minus 78 miliard korun, které jsou při-
děleny projektům bez zahájené realizace. A to 
je problém, protože prostředky nevyčerpané 
ve stanovených termínech budou z pohledu 
České republiky nenávratně ztraceny. Součas-
ná bilance však není stěžejní, podstatná bude 
bilance na konci roku 2014 a závěrečná bilan-
ce Operačního programu Životní prostředí, 
která souvisí s konečným termínem uznatel-
nosti výdajů, jenž je stanoven na 31. 12. 2015. 
Pořád je tedy určitý prostor ke zlepšení.

Riziko přezávazkování

Ve své prezentaci jste hovořil o riziku takzvané-
ho přezávazkování programu. Mohl byste toto 
riziko blíže popsat a říci, nakolik reálně hrozí? 

Riziko možného přezávazkování celého 
programu představuje zásadní problém, kte-
rému aktuálně čelíme. Na jedné straně máme 
dostupné finanční prostředky Operačního 
programu Životní prostředí čili alokaci, která 

se z důvodu nedostatečného čerpání v letech 
2013, 2014 a možná i 2015 bude snižovat o ně-
jakou sumu, kterou je nyní obtížné předjímat, 
protože to úzce souvisí s úrovní budoucího 
čerpání prostředků. Na straně druhé máme 
schválené projekty, které mají tyto prostřed-
ky čerpat. Riziko přezávazkování hrozí, 
kdybychom vydali rozhodnutí o poskytnutí 
dotace více projektům, než bude po odečtení 
výše naznačených ztrát činit zbývající alokace 
Operačního programu Životní prostředí. 
Taková situace teoreticky nastat může, ale 
prozatím určitě není aktuální. A činíme 
veškeré kroky, abychom se takovému scénáři 
i do budoucna vyhnuli.

Přestože v rámci Operačního programu 
Životní prostředí stoupá počet podaných 
projektů, vaše prezentace ukázala, že úměr-
ně tomuto počtu neroste objem vyčerpaných 
prostředků. Čím je to způsobeno?

V Operačním programu Životní prostře-
dí je relativně velký podíl investičně méně 
náročných projektů. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byla doposud vydána zhruba deseti 
tisícům projektů, avšak projektů s dotací  
100 milionů korun a více je pouze kolem dvou 
stovek. Investičně méně náročné projekty mají 
obvykle rychlejší realizaci, ale nárůst čerpání 
finančních prostředků není tak výrazný, přes-
tože administrativní náročnost je podobná. 
Jinak řečeno, když nemáte projekt s dotací 
například jedné miliardy korun, jehož žadatel 
je schopen tyto peníze čerpat, musíte takový 
projekt nahradit například pěti stovkami pro-
jektů s dotací dvou milionů korun. 

Kotlíkové dotace

Lze říci, čí je chyba, že 94 procent projektů 
v OPŽP jsou projekty do 20 milionů korun 
podpory, nikoli větší?

Tak se na to nedívám. Z administrativ-
ního hlediska by samozřejmě bylo ideální, 
kdybychom měli několik set projektů s dotací 
v řádu miliard nebo minimálně stamilionů 
korun. Vše by pak bylo pravděpodobně 
mnohem jednodušší, a to nejen v souvislosti 
s čerpáním, ale i s personálními kapacitami. 
Skutečná situace je však jiná. Úkoly, které 
je v oblasti životního prostředí potřeba 
realizovat, jsou často spojeny s přípravou 
menších projektů, a my proto musíme systém 
přizpůsobit existujícím potřebám. Na druhou 
stranu je určitě správné zabývat se otázkou, 
kde leží jakási pomyslná hranice minimálních 
nákladů na projekt, při níž je ještě efektivní 
spolufinancovat projekt z prostředků Evrop-
ské unie s ohledem na administrativu, která je 
ve srovnání například s národními dotačními 
tituly mnohem náročnější.

Myslíte si, že by se to mělo již v příštím pro-
gramovém období nějak zohlednit?

V přípravě budoucího programového ob-
dobí 2014 až 2020 je to velmi důležité téma, 

Čím více peněz letos vyčerpáte, tím více jich budete mít v roce 2015
„Jinak řečeno, když nemáte projekt s dotací například jedné miliardy korun, 
jehož žadatel je schopen tyto peníze čerpat, musíte takový projekt nahradit 
například pěti stovkami projektů s dotací dvou milionů korun,“ upozorňuje 
Jaroslav Michna, ředitel Odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí, 
na jeden ze současných problémů čerpání finančních prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí. 

protože v souvislosti se snahou o zlepšení 
stavu ovzduší v České republice je mimo 
jiné nastoleno téma podpory fyzických 
osob. To jsou ty takzvané kotlíkové dotace. 
Implementace desítek tisíc individuál-
ních projektů je při současném nastavení 
systému administrativně nezvládnutelná, 
takže bude nutné hledat cesty agregování 
projektů a využití spolupráce regionálních 
partnerů.

Výběrová řízení

Bude podle vás v příštím programovém 
období nutné jinak přistupovat i k admi-
nistraci výběrových řízení u podpořených 
projektů, které se v praxi ukazují jako velký 
problém? Neúměrně zdržují celý proces, 
žadatelé při nich dělají mnoho chyb… 

Oblast realizace zadávacích řízení by prav-
děpodobně vystačila na samotný velmi rozsáhlý 
rozhovor nebo článek. Pozice příjemců dotace, 
především těch menších, s velmi omezenými 
administrativními kapacitami, není jednodu-
chá, protože naplnění zákonných požadavků 
při realizaci zadávacích řízení je administrativ-
ně náročné a v ideálním případě by mělo být 
zajišťováno odborníky pro tuto oblast.

Jaké jsou hlavní prohřešky proti správně 
realizovanému výběrovému řízení? 

Jednou z problémových oblastí je napří-
klad správné nastavení kvalifikačních podmí-
nek čili podmínek, které musejí potenciální 
uchazeči splnit, aby se mohli zadávacího 
řízení vůbec zúčastnit. V mnoha případech 
je velmi obtížné najít dělicí čáru mezi tím, 
co je ještě přiměřený požadavek ze strany 
zadavatele, aby měl jistotu, že vybere „spo-
lehlivého“ dodavatele, a co už je nepřiměřená 
diskriminace případných zájemců o zakázku. 
Posuzování problémů v této oblasti často vy-
chází z výkladové praxe Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže nebo soudů. Proto lze 
existenci pochybení v této oblasti vnímat jako 
„částečně přirozenou“, přestože na možná 
úskalí jsou žadatelé v některých případech 
předem upozorňováni Státním fondem život-
ního prostředí ČR v doporučujících stanovis-
cích k zadávacím dokumentacím. 

A další problémy?
Horší situace nastává v případech, kdy 

dochází k porušení konkrétního ustanove-
ní zákona o veřejných zakázkách, ať už se 
to týká dodržení pevně definovaných lhůt, 
požadavků na doložení specifických dokladů, 

„
 V Operačním programu 
Životní prostředí je relativně 
velký podíl investičně méně 
náročných projektů. Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace 
byla doposud vydána zhruba 
deseti tisícům projektů, avšak 
projektů s dotací 100 milionů 
korun a více je pouze kolem 
dvou stovek.

ROZHOVOR ROZHOVOR

O VýBěROVýCH ŘíZENíCH
Jaroslav Michna hovoří o neúnosně dlouhém trvání realizace výběrových řízení u projektů 
podpořených z OPŽP, avšak na problém upozornil na posledním jednání Monitorovacího 
výboru OPŽP také Christos Gogos, zástupce Evropské komise. Jan Kříž, náměstek ministra 
a ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí, k tomu na jednání moni-
torovacího výboru uvedl, že realizace výběrových řízení skutečně celý proces administrace 
projektů podpořených z OPŽP zdržuje.
„Stačí, aby se některý z jeho neúspěšných účastníků odvolal k antimonopolnímu úřadu, 
a projekt se zastaví na týdny, měsíce, roky. Problémy u výběrových řízení tvoří 90 procent 
všech problémů, s nimiž se žadatelé a zástupci Státního fondu životního prostředí ČR potý-
kají,“ řekl Jan Kříž, podle kterého však Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fon-
dem životního prostředí ČR nemají příliš možností, jak záležitost ovlivnit, protože správná 
realizace výběrového řízení je odpovědností zejména samotných žadatelů. Náměstek Kříž 
také poukázal na to, že problém tendrů je problémem celospolečenským. Podle Jana Kříže 
je jejich standardní a hladký chod otázkou určité osvěty a kultury ve společnosti.
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nebo například splnění administrativních 
náležitostí samotného hodnocení podaných 
nabídek. Takové chyby je možné označit 
za opravdu zbytečné a v některých případech 
představují drahou životní zkušenost.

Lze v rámci výběrových řízení něco dělat se 
zdržováním realizace projektů, tedy i čerpá-
ní z OPŽP? 

Při současném nastavení systému jen velmi 
málo. Co se týče zdržení v procesu veřejných 
zakázek, je také možné identifikovat několik 
příčin. Zdrojem zdržení často bývá samotná 
příprava zadávací dokumentace a poté také 
námitky neúspěšných uchazečů, které mohou 
vyústit i v podání podnětu k antimonopol-
nímu úřadu. Nutno přiznat, že v některých 
případech vznikají prodlevy i v administrativ-
ním procesu vydávání rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace, ale usilujeme o to, aby takových 
případů bylo minimum. Obecně však platí, 
že právě prodlužování zadávacích řízení 
oproti původním harmonogramům je hlav-

ním důvodem zpoždění v čerpání finančních 
prostředků.

Stejný problém se tedy podle vás bude řešit 
i v programovém období 2014 až 2020?

Realizace zadávacích řízení je v procesu 
implementace projektů spolufinancova-
ných z prostředků Evropské unie identi-
fikována jako zásadní problém již od dob 
stanovení nástrojů předvstupních struktu-
rálních politik, nástrojů ISPA. Přes zásadní 
legislativní úpravy se nedaří tento problém 
účinně eliminovat. Pro budoucí programo-
vé období určitě předpokládáme, že pro 
žadatele zpracujeme jakousi „kuchařku“, 
v níž najdou nejčastější chyby, kterých by 
se neměli dopustit při důsledném respek-
tování předpisů. Jakékoliv kroky v této 
oblasti však musejí především vždy respek-
tovat zásadu, že odpovědnost za realizaci 
zadávacího řízení je vždy na zadavateli a že 
nemůže být přenášena na orgány zajišťující 
implementaci programu.

Personální nestabilita

Kde a kdy podle vás vznikl onen součas-
ný skluz v čerpání finančních prostředků 
z OPŽP a čím byl způsoben?

Vnější vlivy spojené především s realizací 
zadávacích řízení jsem již uvedl, je tedy vhodné 
se zmínit i o problémech vnitřních. Nejsem 
příznivec zjednodušených černobílých pohledů 
a hledání konkrétních viníků, zaměřuji se raději 
spíše na identifikaci systémových příčin. Na ne-
uspokojivý stav čerpání finančních prostředků 
má určitě významný vliv dlouhodobá personál-
ní nestabilita, která se bohužel týká všech úrov-
ní řízení. Za takové situace je samozřejmě velmi 
problematické stanovit a hlavně dodržovat 
nějakou střednědobou strategii, upozorňovat 
potenciální uchazeče na informace potřebné 
pro jejich rozhodování s potřebným časovým 
předstihem a budovat tím vzájemnou důvěru. 
Potom nastal také problém možná až přílišné 
vstřícnosti vůči žadatelům při prodlužování 
původně předpokládaných termínů a harmo-

nogramů realizace projektů. To jsou oblasti, 
na kterých musíme v budoucím programovém 
období určitě zapracovat, a to i v souvislosti 
s tvrdšími pravidly pro čerpání finančních 
prostředků, abychom se vyvarovali současných 
problémů.

Co je podle vás stěžejní pro hladký chod ope-
račního programu typu OPŽP?

Dle mého názoru je základem jasně defino-
vaná střednědobá strategie, která se nemění 
z roku na rok. Je třeba jasně stanovit, co jsou 
priority, které budou podporovány, a v dosta-
tečném předstihu o tom potenciální žadatele 
informovat, aby měli čas zpracovat kvalitní 
žádosti. Takový postup může vést k eliminaci 
velkého množství chyb, a tím k optimalizaci 
využití personálních kapacit na straně žadatelů 
i poskytovatele dotace.

V příštím programovém období se počítá 
s poloviční alokací, než měla ČR k dispozici 
doposud. Máte za to, že tato nedobrá zpráva 
se paradoxně pozitivně promítne do plynulé 
administrace programu, že s méně penězi pro-
gram „pojede“ hladčeji a rychleji a bez ztrát? 

Co se týče vlivu snížené alokace na samot-
nou administraci programu, pozitiva bych příliš 
nehledal. Snížená alokace automaticky nezna-
mená méně projektů. Z pohledu administrace 
vnímám jako zásadnější například vzájemnou 
provázanost informačních systémů, které bude 

nutné při implementaci programu využívat 
na všech úrovních. 

Ze sníženého objemu finančních prostředků 
radost tedy nemáte… 

Samozřejmě jsem přesvědčen, že potenciál 
smysluplného využití dotačních prostředků 
v resortu životního prostředí je podstatně vyšší 
než aktuálně schválená alokace pro budoucí 
programové období, ale je to dohoda odsouhla-
sená na národní úrovni, která je určitě i dů-
sledkem právě neuspokojivého stavu čerpání 
současného programu. Je na nás, abychom 
praktickou implementací programu prokáza-
li, že důvěra ve schopnost sektoru životního 
prostředí čerpat finanční prostředky by měla 
být vyšší.

Co je podle vás nutné ještě udělat, aby ztráty 
finančních prostředků byly v případě součas-
ného Operačního programu Životní prostředí 
co nejnižší? 

Asi to bude znít jako klišé, ale všichni musí-
me přidat. Pro minimalizaci ztrát je v současné 
době nejdůležitější maximalizovat čerpání v le-
tošním roce. To by měla být hlavní zpráva pro 
příjemce dotací. Čím více peněz letos vyčerpáte, 
tím více jich pro vás zůstane do roku 2015.

To mluvíte k žadatelům. V čem však musejí 
přidat Ministerstvo životního prostředí a Stát-
ní fond životního prostředí ČR? 

Pro oba úřady vnímám jako prioritní úkol 
identifikaci těch projektů, kterým má být 
rozhodnutí o poskytnutí dotace ještě vydáno, 
abychom maximálně efektivně využili zbývající 
prostředky Evropské unie, ale zároveň program 
nepřezávazkovali.

Prioritní osy

Jak si z vašeho pohledu nyní stojí jednotlivé 
prioritní osy v rámci OPŽP? 

Relativně uspokojivý trend vykazuje 
prioritní osa 3, která je zaměřena na oblast 
využívání obnovitelných zdrojů energie. 
V ostatních prioritních osách je úroveň závaz-
ků i čerpání nižší, přičemž vzrůstajícím pro-
blémem je prioritní osa 1, která je zaměřena 
na vodohospodářskou infrastrukturu. Jednak 
je v této prioritní ose alokováno zhruba  
40 procent prostředků celého programu, jed-
nak jsou v jejím rámci infrastrukturní projekty 
s delší dobou realizace oproti projektům v ji-
ných oblastech. Riziko ztráty těchto projektů 
z důvodu neschopnosti dokončit je v potřeb-
ných termínech se jeví jako velmi vysoké. 

Dojde ještě v tomto programovém období 
k realokaci finančních prostředků? 

S ohledem na pozitivní vývoj čerpání 
finančních prostředků v prioritní ose 3 určitě 
předpokládáme posílení této prioritní osy 
na úkor jiných prioritních os, například 
na úkor již zmíněné prioritní osy 1. V tuto 
chvíli jsou to však skutečně pouze předpokla-
dy. Finální realokace prostředků bude stanove-
na zhruba za dva měsíce podle skutečného sta-
vu čerpání jednotlivých prioritních os a v úzké 
souvislosti s potřebou rozdělit mezi jednotlivé 

prioritní osy ztrátu zhruba 7,5 miliardy korun, 
které se nepodařilo vyčerpat v roce 2013.

Již jednou jste apeloval na žadatele, aby 
v letošním roce co nejvíce čerpali finanční 
prostředky z OPŽP. Co dalšího byste jim 
doporučil? 

Žadatelé by měli především objektivně zva-
žovat reálnost harmonogramu realizace připra-
vovaných projektů. Uvědomuji si, že v mnoha 
případech je předložený projekt výsledkem 
mnohaletého úsilí spousty lidí, kteří se nechtějí 
zastavit před vysněným cílem, který je již 
na dohled. Avšak stále je to lepší varianta než 
mít nedokončený projekt, kde hrozí možnost 
buď vracet finanční prostředky, nebo dokončit 
realizaci projektu na vlastní náklady.

Jsou podle vás problémem také takzvané spící 
projekty neboli projekty, k jejichž realizaci se 
žadatelé stavějí dosti laxně?

Určitě. Jak jsem uvedl výše, musíme se 
maximálně snažit využít dostupné prostředky 
a zároveň zabránit přezávazkování programu. 
K tomu jsou klíčem správná identifikace a eli-
minace projektů s nerealistickým harmonogra-
mem a případným rizikem pomalého čerpání 
finančních prostředků.

Žadatelé by tedy měli spící projekty probudit, 
anebo počítat s tím, že budou vyřazeni?

Kdybych to měl přiblížit nějakou parale-
lou, tak když půjdete na houby, máte obvykle 
omezený čas na jejich hledání a také kapacitu 
košíku, který si na ně nesete. Snažíte se jich 
přirozeně nasbírat co nejvíce, ale červavé, pří-
padně shnilé houby určitě sbírat nebudete, a už 
vůbec ne jejich jedovaté druhy. A když košík 
naplníte, jdete domů, protože hledat další hou-
by je zbytečné. Problém by byl, kdybychom ten 
košík nedokázali naplnit z důvodu nedostatku 
hub, které chceme. Ale protože čas je omezený, 
i takové riziko hrozí.

Jak hodnotíte Operační program Životní pro-
středí z pohledu celé délky jeho trvání? Uspěl 
tento program, nebo ne?

Odpověď bych rozdělil na dvě části. Z věcné-
ho hlediska určitě ano, podařilo se a stále se 
ještě daří realizovat spoustu projektů, které mají 
významný dopad na zlepšení stavu životního 
prostředí v České republice. Byly a ještě budou 
proinvestovány desítky miliard korun, což 
nemá v oblasti životního prostředí v minulosti 
obdoby. Na druhou stranu je zřejmé, že se 
mohlo udělat více, kdyby se k podpoře vhod-
ných projektů využily prostředky, které z důvo-
dů neuspokojivého čerpání bohužel ztratíme.

Kolik bude podle vás činit částka, kterou 
vrátíme Evropské komisi, suma, kterou jsme 
naší vlastní neschopností nedokázali z Ope-
račního programu Životní prostředí vyčerpat? 

Přestože se analýzou stavu Operačního 
programu Životní prostředí dlouhodobě zabý-
vám, toto si v současné době nedovolím jakkoli 
odhadovat. Faktorů, které to mohou ovlivnit, je 
příliš mnoho. Za sebe pouze zopakuji, že budu 
usilovat o to, abychom vyčerpali maximum, ale 
program nepřezávazkovali.

JAROSLAV MICHNA (1978): Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, obor 
krajinné inženýrství. Na Ministerstvu životního prostředí pracuje od roku 2006, věnuje se 
tam implementaci projektů s podporou prostředků Evropské unie se zaměřením na analy-
tické úkoly, jako jsou sledování trendů, analýza variant řešení apod. Mezi jeho koníčky patří 
hudba, sport, příroda, a když zbývá čas, tak populárně-naučná literatura.

„
Je určitě správné zabývat se 
otázkou, kde leží jakási po-
myslná hranice minimálních 
nákladů na projekt, při které 
je ještě efektivní spolufinan-
covat projekt z prostředků 
Evropské unie s ohledem na 
administrativu, která je mno-
hem náročnější ve srovnání 
například s národními 
dotačními tituly.

Jaroslav Michna, ředitel Odboru fondů 
EU Ministerstva životního prostředí: 
„Na neuspokojivý stav čerpání  
finančních prostředků má určitě 
významný vliv dlouhodobá personální 
nestabilita, která se bohužel týká  
všech úrovní řízení.“
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O zelené hmotě v malém kompostu
V dobách před vybudováním 

kompostárny v areálu sběrného 
dvora v kopcích nad městem 
se v Řevnicích veškerý městský 
odpad navážel na rampu a z ní 
vysypával do velkokapacitních 
kontejnerů – ať to byl odpad 
komunální, stavební suť, nebo 
odpad biologický – a poté se 
likvidoval. Technické služby 
Beroun odvážely stavební odpad 
na skládku stavebního odpadu, 
komunální odpad na běžnou 
skládku a odpad biologický 
na kompostárnu mimo město. 

„Za odvoz biologického odpadu jsme 
jim platili v podstatě stejnou částku jako 
za odvoz komunálního odpadu, takže 
ve výsledku bylo vlastně jedno, jaký druh 
odpadu to byl,“ říká Pavel Kubásek. 

Protože společnost Ekos, 
která řevnický sběrný dvůr 
provozuje, je vlastněna městem, 
byly veškeré náklady hrazeny 
z rozpočtu města.

„Když jsem si spočítal, kolik biologic-
kého odpadu Řevnice vyprodukují, vyšlo 
mi zhruba 80 tun za rok. Při jednotkové 
ceně za tunu to představovalo poměrně 
vysoké náklady na jeho likvidaci,“ 
vysvětluje.

S předstihem
Dalším důvodem k oddělová-

ní bioodpadu od jiného odpadu 
byla skutečnost, že k oddělené-
mu sběru bioodpadu směřuje 
legislativa Evropské unie, a lze 
proto předpokládat, že i u nás 
bude zavedení sběrného systému 
pro bioodpad brzy povinné, 
protože i Česká republika se 
zavázala snižovat procenta 
biologického odpadu v odpadu 
komunálním. 

„Mluví se o tom, že už v příštím roce 
by měly začít platit přísnější podmín-
ky pro sběr odděleného biologického 
odpadu, takže vybudovat kompostárnu 
v letošním roce znamenalo získat tak 
trochu náskok před zákonem,“ usmívá 
se P. Kubásek a dodává, že třídit 
a zpracovávat bioodpad je eko-
logické a přináší to větší komfort 
občanům. 

Zásadní rozhodnutí
V rozpočtu města nebyla 

investice na kompostárnu pláno-
vána, a tak začal Pavel Kubásek 
pátrat po vhodném dotačním 
titulu, z něhož by bylo možné 
potřebné finance získat. 

„Když už jsme věděli, že by bylo dobré 
neodvážet biologický odpad na jinou 
kompostárnu, zachytili jsme možnost 

Za bioodpady, které 
lidé házeli do popelnic 
a svozová firma je vyvážela 
s ostatním komunálním 
odpadem na skládku, platily 
Řevnice každý rok nemalé 
peníze. to však platilo 
pouze do doby, než se Pavel 
Kubásek, ředitel řevnické 
společnosti Ekos, zamyslel 
nad tím, kolik by město 
ušetřilo, kdyby dokázalo 
bioodpad z komunálního 
odpadu oddělit. K tomu 
však bylo zapotřebí 
vybudovat kompostárnu.

zažádat o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí,“ popisuje situaci 
okolo vzniku kompostárny. 

Pavel Kubásek dodává, že 
prvním a logickým krokem bylo, 
že město po schválení rozhodnu-
tí vybudovat komunitní kom-
postárnu definovalo její velikost, 
od níž se odvíjely všechny další 
požadavky na její vybudování.

Výhody malé kompostárny
V případě komunitní kom-

postárny o kapacitě do 150 tun 
zpracovaného materiálu je to 
zařízení, které provozuje obec, 
zařízení, kde je nutné alespoň 
základní strojní vybavení a zajiš-
tění místa kompostování. Kapa-
cita malé kompostárny je podle 
zákona o odpadech odvozována 
od limitu pro malé zařízení a je 
určena na základě předpokladu, 
že množství zpracovaného odpa-
du z malé kompostárny bude mít 
minimální negativní vlivy na ži-

votní prostředí a že není třeba 
žádného zvláštního zajišťování 
místa proti vedlejším ekologic-
kým škodám. Samozřejmě také 
záleží na místních podmínkách. 
A právě v Řevnicích hrály 
všechny podmínky pro malou 
kompostárnu. Výhoda byla 
v tom, že při jejím vybudování 
není zapotřebí vybudovat žádné 

složité zázemí. V podstatě stačí 
dostatečně velká rovná plocha 
na vhodném místě – a ta se našla 
v areálu bývalé skládky. 

„Kdybychom chtěli kompostárnu 
větší, museli bychom vybudovat nádrže 
na záchyt povrchových vod se systémem 
rozvodů a čerpadel. Také by se značně 
zvýšily administrativa a provozní ná-
klady. Taková investice by se nám v tuto 
chvíli nevyplatila. A nebyla ani nutná, 
protože jsme potřebovali kompostárnu 
pouze pro řevnické občany,“ vysvětluje 
Pavel Kubásek, podle kterého – 
kdyby se v budoucnosti ukázalo, 

že malá kompostárna je až příliš 
malá – není nikde psáno, že Řev-
nicím nemohou sloužit dvě malé 
kompostárny. 

Žádost z OPŽP
Pavel Kubásek vzpomíná 

na to, že u vypsaných výzev 
Operačního programu Život-
ní prostředí, které přicházely 
v případě jeho firmy do úvahy, 
se rozhodovalo mezi dvěma 
možnostmi. Buď žádat celkově 
o prostředky na zřízení kom-
postárny, nebo pouze na strojové 
vybavení.

 „Rozhodli jsme se pouze pro strojové 
vybavení a kompostárnu jako takovou 
jsme vybudovali za své,“ tvrdí P. Kubá-
sek. Zřízení kompostárny v tomto 
případě obnášelo skrývku ornice 
a úpravu vhodné plochy.

Na zpracování žádosti uza-
vřela společnost Ekos smlouvu 
s externí firmou, na jejíž výběr 
vypsala výběrové řízení. 

„Zpracování žádosti je bohužel tak 
složité, že sami bychom to nezvládli. 
Jsme s kolegyní sami dva, a tak není 
možné, abych se třeba dva měsíce 
věnoval jen zpracovávání žádosti, navíc 
v programu Bene-fill, který není zrovna 
dvakrát přehledný. Navíc i to hlídání 
termínů, hlášení a ta celková adminis-
trace projektu, když byl zrealizován. 
Mohli bychom jednoduše na něco z toho 
zapomenout, a tak bylo lepší nechat si 

Jedinými podmínkami tak v podstatě bylo, že 
kompostárna se musí nacházet alespoň sto metrů 
od zdroje pitné vody, nesmí se nacházet v žádném 
ochranném pásmu a může být vybudována 
na ploše, ze které byla shrnuta ornice a která je 
urovnána v určitém sklonu, aby se na ní nedržela 
voda a nevytvářely se kaluže.

Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu 
(BrO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních pro-
cesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přemě-
ňuje bioodpad (BrO) na kompost. Jedná se o aerobní proces 
přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity 
na kompost. Při kompostování hraje důležitou roli surovinová 
skladba, přesněji poměr uhlíku a dusíku, dostatečné množství 
strukturního materiálu, které dovolí přístup kyslíku, přítomnost 
mikroorganizmů a vhodná vlhkost kompostu.

Standardní cenové indexy 
Státní fond životního prostředí ČR 
zveřejnil přehled standardních ce-
nových indexů použitých v tvorbě 
cen pro vodné a stočné dle pravidel 
OPŽP 2007–2013, jež jsou platná 
pro dvě období kalendářního roku, 
pro která je cena vodného nebo 
stočného stanovována, a to vždy 
k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku. 
Cenové indexy jsou platné pro 
projekty spolufinancované z OPŽP 
2007–2013 v rámci prioritní osy 1 –  
Zlepšování vodohospodářské infra-
struktury a snižování rizika povodní 
(podoblasti podpory 1.1.1 –  
Snížení znečištění z komunálních 
zdrojů – a oblasti podpory 1.2 – 
Zlepšení jakosti pitné vody). Indexy 
budou aktualizovány v pravidelných 
čtvrtletních intervalech a vždy bu-
dou zveřejněny na webu OPŽP. 

Závazné pokyny 
Ke dni 20. 6. 2014 byly aktualizo-
vány Závazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP. Aktu-
alizace se týká kapitol 5.1 Náleži-
tosti zadávacího řízení mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách, 
7.2 Prostředky na propagaci  
a informovanost v rámci povinné 
publicity a 8.1 Pravidla a nutné pod-
mínky pro uvolňování finanční  
podpory. Například v kapitole  
5.1 Náležitosti zadávacího řízení 
mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách byly upraveny informace 
o postupu v případě, kdy zadavatel 
obdrží ve lhůtě pro podání nabídek 
v rámci zadávacího řízení pouze jed-
nu nabídku. V seznamu zkratek byla 
navíc upřesněna definice smlouvy 
o dílo. Více je na stránkách OPŽP. 

Nový park
V Poličce nedaleko Pardubic vznik-
ne nový park u rodinných domků 
a u Mánesovy ulice. Práce na něm 
začnou v létě. Předpokládané 
náklady na letošní první etapu bez 
altánu, mobiliáře a herních prvků 
dosáhnou asi 2,2 milionu korun. 
„Radnice získala na výsadbu  
zeleně 750 tisíc z Operačního  
programu Životní prostředí,“ 
uvedla mluvčí města Naděžda 
Šauerová. Park zahrnuje území  
o rozloze 4 000 metrů čtverečních. 
O prázdninách začnou práce na 
hrubých terénních úpravách  
a komunikacích, na podzim budou 
pokračovat sadové úpravy, tehdy 
budou vysázeny trvalky, keře  
a jehličnaté i listnaté stromy, které 
poslouží k doplnění stávající zele-
ně. V trávníku budou vybudovány 
i štěrkové plochy pro budoucí 
osazení herních prvků pro děti. 

ECHO
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žádost zpracovat od někoho, kdo se tím 
přímo zabývá. Koneckonců i město si 
na zpracování dotačních žádostí najímá 
externí firmy, protože na to nemá 
aparát a chce mít větší jistotu úspěchu,“ 
vysvětluje P. Kubásek. 

Překvapivě jednoduše 
K úspěšnému zpracování 

žádosti tak společnost Ekos 
dodávala potřebné podklady, 
například povolení z krajského 
a ze stavebního úřadu. 

„Středočeský kraj jsme pouze požá-
dali o stanovisko a on nám je v dubnu 
2013 vydal. U stavebního úřadu to 
bylo o něco složitější, ale to jen proto, 
že v té době ještě s povolováním tohoto 
typu kompostáren neměli příliš mnoho 
zkušeností a nebyli si úplně jisti, zda jim 
správně interpretujeme zákon,“ přibli-
žuje Pavel Kubásek svůj podíl 
práce na zpracování žádosti 
o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

Nakonec byla důležitá pouze 
změna využití území původně ve-
deného jako manipulační plocha. 

„Je to tak, že zákonodárci chtěli, aby 
zřízení malé kompostárny bylo právě 
takhle jednoduché,“ říká. 

Jedinými podmínkami tak 
v podstatě bylo, že kompostárna 

se musí nacházet alespoň sto me-
trů od zdroje pitné vody, nesmí 
se nacházet v žádném ochranném 
pásmu a může být vybudována 
na ploše, ze které byla shrnuta 
ornice a která je urovnána v urči-
tém sklonu, aby se na ní nedržela 
voda a nevytvářely se kaluže. 

„Nejsložitější vlastně bylo vysvětlit 
úředníkům, že povolit zřízení kom-
postárny je opravdu takhle jednodu-
ché,“ směje se P. Kubásek.

Vyšlo to
Zpracovaná žádost byla 

úspěšná a společnosti Ekos 
byla přiznána dotace na nákup 
strojního vybavení kompostár-
ny. Společnost koupila překo-
pávač a štěpkovač za traktor. 
Štěpkovač je důležitý, protože 
zelený odpad – tráva a listí – se 
musí v určitém poměru míchat 
s dřevní štěpkou, aby se dosáhlo 
správných měr a výsledný kom-
post měl optimální parametry. 

„V době, kdy jsme žádali o dotaci, 
neměla naše společnost příliš dobré 
finanční zajištění, a tak jsme žádali 
pouze o prostředky na nákup těchto dvou 
strojů. Teď trochu řešíme, že pronajímat 
si ke štěpkovači traktor není úplně šťast-
né řešení,“ říká Pavel Kubásek.

I na nákup potřebných strojů 
vypsala společnost Ekos výběro-
vé řízení, které nakonec vyhrála 
firma z Olomouce. 

„Nákup vyšel nakonec mnohem levně-
ji, než jsme předpokládali, ale zase jsem 
byl docela nervózní z toho, že vítězná firma 
je až z Olomouce, a to pro případ, že by se 
stroje třeba porouchaly a závady by museli 
řešit olomoučtí technici,“ svěřuje své 
obavy Pavel Kubásek a dodává, 
že zatím vše bez problémů fungu-
je a není se čeho obávat.

Uzavřený koloběh
Město Řevnice letos přikou-

pilo další kontejnery, z nichž 
některé budou rozmístěny 
do městských ulic. Řevničtí tak 
budou mít možnost zbavit se 
ekologicky listí, až na podzim ze 
stromů opadá. 

„Vypadá to, že jsme na dobré cestě 
separovat biologický odpad od komu-
nálního, jen mám trochu strach, aby 
lidé do těchto kontejnerů neházeli i jiný 
odpad. Ale snad se to nebude stávat,“ 
myslí si P. Kubásek. 

Letos na jaře byla navíc 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí v oblasti naklá-
dání s odpady narychlo vypsána 
výzva na svoz biologického 
odpadu, a tak se město Řevnice 
rozhodlo zažádat o vůz, který by 
odpad z biopopelnic svážel. 

„Tak je to všechno nastartováno, 
a když všechno vyjde a v příštím roce se 
rozeběhne pravidelný svoz biopopelnic, 
hezky by se nám celý koloběh nakládání 
s řevnickým bioodpadem uzavře," tvrdí 
Pavel Kubásek. 

Podaří-li se to, od příštího 
roku bude možné občanům Řev-
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nic poskytnout ucelený systém 
sběru a nakládání s biologickým 
odpadem. 

Velký zájem
Zatím je to tak, že lidé, kteří 

mají vůli zbavit se zeleného 
odpadu ze svých zahrádek 
způsobem šetrným k životnímu 
prostředí, musí odpad naložit 
na vozík nebo do kufru auta 
a odvézt jej dva kilometry 
do kompostárny v kopci nad 
městem. 

„Až mě překvapuje, jak je ten návoz 
velký, kolik lidí je ochotno svůj bioodpad 
napytlovat a dovézt jej sem namísto 
toho, aby odpad jednoduše strčili doma 
do popelnice,“ říká Pavel Kubásek 
potěšeně. „Jsou i takoví, kteří naplní 
dvě igelitky, dají je do kufru, sednou 

za volant, projedou stovku v benzínu 
a přivezou je sem,“ pochvaluje si. 

Věří tomu, že když bude zave-
den pravidelný svoz biopopelnic, 
skončí na podzim většina trávy, 
listí a jablek v nich, nikoli v po-
pelnicích na komunální odpad. 
Město tím hodně ušetří. „Když bio-
logický odpad skončí u nás v kompostárně, 
je už třeba jej pouze obracet a překopávat, 
což nepředstavuje žádné náklady navíc. 
V případě, že se ocitne v popelnici na ko-
munální odpad, platíme výsyp popelnice, 
skládkovné a pro město je to dvakrát tak 
drahé,“ dodává.

Porodní bolesti 
Základními surovinami pro 

výrobu kompostu jsou zelená 
hmota: tráva, listí a dřevní štěp-
ka. Z toho důvodu je hlavním 

vybavením kompostárny právě 
štěpkovač na větve a překopávač, 
kterým se uložený materiál pra-
videlně provzdušňuje. Při žádání 
o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí je možné získat 
bonusové body v případě, že 
se žadatel zaváže, že alespoň 
část hotového kompostu skončí 
na zemědělské půdě. 

„Máme dohodu s rodinou místních 
sedláků, že si více než 50 procent kom-
postu odebere a dá jej na pole. Zbytek 
připadne na přihnojování veřejných 
ploch a zeleně města a část plánujeme 
využít na přihnojení zrekultivované 
skládky sousedící s areálem sběrného 
dvora, která byla zrekultivována 
nepříliš úrodnou půdou a na níž tráva 
neroste moc dobře,“ objasňuje Pavel 
Kubásek. 

„Na to, abychom kompost mohli 
prodávat soukromníkům, bychom 
museli mít certifikaci coby prodejci,“ 
doplňuje. 

To by podle něho obnášelo 
pravidelné vzorkování, splňová-
ní limitu obsahu těžkých kovů 
a další požadavky. 

„Neříkám, že se do toho časem nepus-
tíme, dotačně nejsme, co se týče nakládá-
ní s hotovým kompostem, nijak svázáni. 
V současné době však řešíme porodní 
bolesti začínající kompostárny, a tak si 
nebudeme přidělávat další práci.“ 

Nic by ovšem nebránilo 
tomu, aby lidé kompost odebíra-
li zadarmo. 

„To záleží jen na tom, jaký systém 
odběru město v dohodě se společností 
Ekos nastaví,“ uzavírá ředitel 
společnosti Pavel Kubásek 
úvahu o budoucnosti nakládání 
s hotovým kompostem.

Zpracovaná žádost byla úspěšná a společnosti 
Ekos byla přiznána dotace na nákup strojního 
vybavení kompostárny. společnost koupila 
překopávač a štěpkovač za traktor. Štěpkovač je 
důležitý, protože zelený odpad – tráva a listí – se 
musí v určitém poměru míchat s dřevní štěpkou, 
aby se dosáhlo správných měr a výsledný 
kompost měl optimální parametry.

Projekt v číslech
Celkové náklady:  770 770 Kč
Celkové uznatelné náklady:  565 950 Kč
Celková výše podpory:  432 951 Kč

OBNOVA ZELENě V ŘEVNICíCH
Město Řevnice v současnosti zažádalo o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt, jež nese název „Komplexní 
revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“. Žádost byla Státním 
fondem životního prostředí ČR akceptována. Projekt navrhuje 
rekonstrukci městské zeleně ve třech lokalitách. Bude-li podpora 
projektu schválena, v Řevnicích bude na základě dendrologického 
průzkumu provedena obnova stávajících dřevin včetně nové vý-
sadby v ulici Pod Lipami vedoucí k vlakovému nádraží, na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad, kde chybí koncepční výsadba pro zacho-
vání kontinuity v péči o stromy, a v lesoparku Havlíčkovy sady. 

Vynikající absolventi
Ceny za vynikající diplomové práce 
s přínosem pro životní prostředí 
předal koncem června náměstek 
ministra Vladimír Dolejský. Učinil 
tak jménem ministra životního 
prostředí Richarda Brabce v aule 
České zemědělské univerzity 
v Praze. Cena ministra životního 
prostředí byla letos udělena po-
druhé, z každé fakulty ji dostal vždy 
jeden absolvent. Hlavním kritériem 
výběru byl přínos diplomové práce 
pro ochranu životního prostředí. 
Dalšími důležitými kritérii byly vě-
decká hodnota a formální stránka 
práce. Součástí ceny je finanční 
ocenění. „Tato cena má svou 
nespornou váhu,“ uvedl náměstek 
Vladimír Dolejský.

Nový dvůr v Přerově
Slavnostním přestřižením pásky 
byla 2. července ukončena stavba 
nového sběrného dvora v Žela-
tovské ulici v Přerově. Sloužit by 
dvůr měl hlavně lidem z okolních 
bytů a domů a také zahrádkářům. 
Ještě před tím je však nutné areál 
zkolaudovat. Otevření veřejnosti je 
tak plánováno na polovinu srpna. 
„Poté bude otevřeno sedm dní 
v týdnu,“ uvedl Václav Zatloukal, 
jednatel Technických služeb města 
Přerova. Investice do nového dvora 
přesáhla částku 5,4 milionu korun. 
Městu se dotaci ve výši 4,1 milionu 
podařilo získat z Evropské unie, 
z Operačního programu Životní 
prostředí.

Zateplí školní jídelnu 

Prázdniny v milevské Základní 
škole J. A. Komenského proběhnou 
ve znamení výměny oken a zatep-
lení fasády. Obdobné zásahy však 
může čekat i Základní škola T. G. 
Masaryka v milevské Jeřábkově uli-
ci. „Čeká nás tradiční běžná údrž-
ba školy a také realizace projektu 
Snížení energetické náročnosti 
objektů s podporou z Operačního 
programu Životní prostředí. Pro-
jekt se týká zateplení školní jídelny 
a školní družiny a výměny oken,“ 
uvedl Martin Hrych, ředitel Základ-
ní školy T. G. Masaryka. Celkové 
předpokládané náklady projektu 
budou činit zhruba pět milionů 
korun. Práce by měly být do konce 
prázdnin dokončeny.

ECHO
Větší ochrana ovzduší
Environmentálnímu shromáždě-
ní OSN, které proběhlo  
23.–27. června 2014 v keňském 
Nairobi, předsedala mongolská 
ministryně životního prostředí 
a zeleného rozvoje Oyun Sanjaa-
suren. Českou delegaci vedl Petr 
Kalaš, poradce ministra životního 
prostředí Richarda Brabce. „Znečiš-
tění ovzduší má dle odhadů Světové 
zdravotnické organizace každo-
ročně na svědomí sedm milionů 
mrtvých, a proto jsme se s ostatními 
zástupci zemí na konferenci v Nair-
obi shodli, že je to jeden z nejpal-
čivějších celosvětových problémů 
a jako takový vyžaduje okamžitou 
reakci mezinárodního společenství,“ 
prozradil P. Kalaš, o čem se v keň-
ském Nairobi jednalo. 

Kniha pro nevidomé
Nevidomí lidé mají velmi dobrou 
příležitost představit si, jak velké 
území zabírá národní park Šumava 
a v kterých místech leží jeho 
nejznámější turistické cíle a vrcholy. 
Nabízí jim to nová kniha „Šumava 
pro všechny – Průvodce pro turisty 
se zrakovým postižením“. Kniha 
je napsána v Braillově písmu a její 
přílohou jsou unikátní reliéfní mapy 
celého území s vyznačenými cíli. 
„Právě tyto mapy byly hlavním 
motivem zrodu této knihy. Díky 
tomu si poprvé mohou nevidomí 
udělat představu, jak velké území 
zabírá národní park, jak jsou 
od sebe vzdáleny ty nejznámější 
cíle a vrcholky a kde v něm leží,“ 
uvedl autor knihy Jiří Vencl. 

Obnova zámeckého parku
Správci památek 
na Vysočině 
dostanou 
z evropských 
fondů miliony 
korun na obno-
vu zámeckých 
parků. Peníze 

na větší odborné zásahy jim větši-
nou chyběly mnoho let. Nyní plánují 
prořezání stovek stromů a vykácení 
náletů a nebezpečných dřevin. Ob-
novy se dočká i park u barokního 
zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou 
na Třebíčsku nebo zeleň pod hra-
dem Kámen na Pelhřimovsku. To 
vše vyplývá z údajů správců pamá-
tek. „Dřeviny v parku jsou ve špat-
ném zdravotním stavu a neustále 
nám tam něco padá,“ vysvětluje na-
příklad Radim Petr, kastelán zámku 
Jaroměřice nad Rokytnou, a raduje 
se, že jeho zámek má již přislíbenu 
dotaci z OPŽP na revitalizaci parku 
ve výši 4,9 milionu korun.

ECHO
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Na Ministerstvu životního prostředí máte 
na starosti přípravu nástupce Operačního 
programu Životní prostředí pro roky 2014 
až 2020. Jaké jsou vaše zkušeností s takovou 
prací, s čerpáním evropských dotací, s na-
stavováním operačního programu? 

Ještě při studiu vysoké školy a dva roky 
po jejím absolvování jsem pracovala v ne-
ziskových organizacích, kde bylo čerpání 
různých dotačních titulů neoddělitelnou 
součástí mé práce. Dovedu si tedy velmi 
dobře představit postavení žadatele nebo 
příjemce. Poté jsem několik let pracovala 
na Ministerstvu školství, mládeže a tělo-
výchovy, nejprve při rozjezdu Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace 
a v uplynulých dvou letech při přípravě 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Znám tak dobře obě strany 
dotační mince.

Co všechno zahrnuje příprava nového ope-
račního programu v dalším programovém 
období?

Každý operační program je nastavován 
v souladu s nařízeními Evropského parla-
mentu a rady. V nařízeních jsou definovány 
především tematické cíle a investiční priority 
pro jednotlivé oblasti. Jsou jimi ochrana 
životního prostředí, výzkum, informační 
a komunikační technologie, podpora malých 
a středních podniků a tak podobně. Na pod-
zim roku 2012 Česká republika obdržela 
Poziční dokument, Position paper, ve kterém 
jsou vymezeny okruhy aktivit, na které by se 
měly, nebo naopak neměly operační progra-
my připravované v České republice zaměřit. 

Hraniční oblasti

Co obsahuje Poziční dokument? 
Nařízení Evropské unie, která specifi-

kují další oblasti, jež je v programu třeba 
obsáhnout. Namátkou vyberu například 
popis jednotlivých prioritních os do úrovně 
specifických cílů a obecného shrnutí aktivit, 
finanční alokace na program, využití finanč-
ních nástrojů, podpora velkých projektů, 

plnění předběžných podmínek, přístup 
k územnímu rozvoji…

Jak jsou tato nařízení projednávána?
Každou z těchto oblastí je nutné do po-

měrně velkého detailu projednat se zainte-
resovanými subjekty – stakeholdery –, a to 
jak z dalších úřadů, tak ze strany konečných 
příjemců nebo těch, na které bude mít pro-
gram zásadním způsobem dopad. V praxi se 
to děje na základě takzvané Platformy Mi-
nisterstva životního prostředí 2014 až 2020, 
do které jsou zapojeni zástupci oborových 
svazů, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů 
ČR, nestátních neziskových organizací, 
akademické sféry, orgánů státní správy nebo 
podnikatelské sféry. 

A co ostatní resorty?
Ty samozřejmě také nestojí stranou. 

Při nastavování programu je nutné s dal-
šími resorty vyjednat takzvané hraniční 
oblasti, to znamená oblasti aktivit, které 
by mohly být podporovány z více operač-
ních programů, a to tak, aby nedocházelo 
k nežádoucím překryvům, ale ani k propa-
dům nepokrytých potřebnou podporou. 
Výsledkem je souhrn synergií a komplemen-
tarit jednotlivých operačních programů, 
které Ministerstvo životního prostředí řeší 
zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj 
a jeho Integrovaným regionálním operač-
ním programem, s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a jeho Operačním programem 
Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost, s Ministerstvem zemědělství a jeho 
Programem rozvoje venkova a s Magistrá-
tem hlavního města Prahy, řídícím Operač-
ní program Praha – pól růstu ČR.

Celou věc přitom koordinuje Ministerstvo 
pro místní rozvoj?

Ano, celý proces přípravy programu 
koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj, 
které je Národním orgánem pro koordinaci, 
a významnou roli při stanovování pravidel 
na národní úrovni hraje také Ministerstvo 
financí ČR. 

A jak jste na tom s finální verzí nového 
OPŽP? Nyní prý zpracováváte již šestý 
návrh.

Ano, protože pátá verze Operačního 
programu Životní prostředí byla zaslána 
do meziresortního připomínkového řízení, 
které bylo ukončeno k 19. květnu 2014, 
a jeho vypořádání je promítnuto do aktuál-
ní, šesté verze. 

Podoba programu

Jak moc se podle vás bude nástupce OPŽP 
lišit od stávajícího OPŽP? 

Nový program z věcného hlediska nava-
zuje na intervence, které byly realizovány 
v současném programovém období. Zásadní 

rozdíly vyplývají z požadavků Evropské 
komise, která klade velký důraz na to, aby 
všechny operační programy poskytovaly 
komplexní řešení oblasti, ve které mají 
pomáhat, a to i napříč operačními programy. 
A důležité také je, aby se prostředky z evrop-
ských strukturálních a investičních fondů 
rozdělovaly na základě jasné vize stanovené 
strategickými dokumenty, k jejichž dodržo-
vání se členské státy zavážou. Tento princip 
bude zajištěn naplněním takzvaných před-
běžných podmínek, ex-ante kondicionalit.

Jak to bude vypadat v praxi?
Co se týče nastavení programu, mnohem 

více než v předchozím období se požaduje 
dodržování intervenční logiky programu 
od samého počátku jeho přípravy. To zname-
ná, že program v sobě musí nést zcela jasnou 
linku vedoucí od popisu problému a jeho 
příčin přes vybrané aktivity, které přispějí 
k eliminaci takového problému, a stanovení 
cíle, kterého chceme dosáhnout, až po uka-
zatele, kterými budeme objektivně měřit, 
zda bylo daného cíle dosaženo. A když se 
podíváte na samotný text programového do-
kumentu, zjistíte, že vzhledem k omezenému 

počtu znaků, který je limitován možnostmi 
informačního systému, do kterého bude 
program vkládán, je program také trochu 
kratší, a tím uživatelsky přívětivější ke čtení 
a prostudování.

Co je třeba přednostně udělat, aby byl ná-
stupce OPŽP schválen Komisí co nejdříve?

V návaznosti na předání dohody o part-
nerství Evropské komisi ke dni 17. dubna 
2014 má Česká republika povinnost před-
ložit Evropské komisi všechny operační 
programy do tří měsíců, tj. do 17. července 
2014. Před tím musí být program samo-
zřejmě projednán vládou České republiky. 
Očekáváme, že v září tohoto roku se naplno 
rozběhne takzvaný formální dialog s Evrop-
skou komisí čili upřesňující jednání o ko-
nečné podobě textu operačního programu. 

Doufáme, že úspěšně navážeme na diskuse 
vedené v rámci takzvaného neformálního 
dialogu a že na konci roku bude nový Ope-
rační program Životní prostředí schválen 
tak, aby na začátku příštího roku mohly být 
vyhlašovány první výzvy. 

Bez komplikací

Napadá vás něco, co tento postup kompli-
kuje? 

Vzhledem k vývoji posledních jednání 
v rámci neformálního dialogu s Evropskou 
komisí ve dnech 19. a 22. května 2014 si 
troufám tvrdit, že při nastavování nového 
programu a jeho vyjednávání s Evropskou 
komisí není třeba se nyní obávat nějakých 
výrazných komplikací. Je však nutné počítat 
s tím, že Evropská komise bude požadovat, 

aby všechny plánované aktivity byly založe-
ny na dostatečně silných strategických zákla-
dech, abychom navazovali na již realizované 
aktivity a abychom především dokázali při 
vyjednávání obhájit do posledního písmene 
vše, co je v operačním programu napsáno. 

Je vám osobně bližší problematika dotací, 
nebo problematika životního prostředí?

Je pravda, že problematika dotací mě 
již nějakou dobu živí, ale odpočinout si 
půjdu raději do přírody. Proto i když jsem 
se dosud v oblasti nastavování pravidel pro 
čerpání dotací zabývala oblastí výzkumu 
a vysokého školství, se zajímám samozřejmě 
i o obsahovou stránku našeho nového pro-
gramu. Nerada bych byla úředníkem, který 
přes hranu svého stolu nedokáže dohléd-
nout důsledky své práce. 

PROgRAMOVé ObdObÍ 2014 AŽ 2020PROgRAMOVé ObdObÍ 2014 až 2020

Znám dobře obě strany dotační mince
novou vedoucí Oddělení přípravy 
dalšího programového období 
na Ministerstvu životního prostředí se 
nedávno stala Barbora Holková, která 
pracovala v neziskových organizacích, 
ale i na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

BARBORA HOLKOVá je absolventkou oboru mezinárodní a evropská studia – 
diplomacie na Vysoké škole ekonomické. Pracovala v neziskových organizacích (Nadace 
Forum 2000, Člověk v tísni), jako konzultantka pro oblast veřejné správy v Pricewaterhouse-
Coopers a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy při realizaci Operačního progra-
mu Výzkum a vývoj pro inovace a při přípravě nového Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.

„
Doufáme, že úspěšně  
navážeme na diskuse vedené 
v rámci takzvaného  
neformálního dialogu  
a že na konci roku bude  
nový Operační program  
Životní prostředí schválen 
tak, aby na začátku příštího 
roku mohly být vyhlašovány 
první výzvy. 

„Nerada bych byla úředníkem, který 
přes hranu svého stolu nedokáže  
dohlédnout důsledky své práce,“ 
říká Barbora Holková, vedoucí  
Oddělení přípravy nového programo-
vého období MŽP.
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Jak dlouho od ukončení realizace 
projektu budeme muset zajistit 
udržitelnost projektu v případě 
přiznané podpory v podoblas-
ti 1.1.1 (realizace kanalizace 
a ČOV)?

Z textu Implementačního 
dokumentu OPŽP (viz str. 21 
dokumentu, v informacích k práv-
nímu vztahu k předmětu podpory 
a k jeho provozování, anebo si 
stáhněte dokument ze složky Sou-
bory ke stažení na adrese opzp.
cz) vyplývá, že není-li u příslušné 
prioritní osy stanoveno jinak, 
příjemce podpory je povinen 
předmět podpory provozovat 
nejméně po dobu 5 let od do-
končení realizace projektu. To je 
obecná informace. V podrobněj-
ším popisu k prioritní ose 1, resp. 
k podoblasti podpory 1.1.1, již 
implementační dokument žádné 
další upřesnění nepřináší. V da-
ném případě tedy platí, že doba 
udržitelnosti projektu je 5 let.

naše obec má schválenu dotaci 
z OPŽP na kanalizaci. Při pohledu 
do projektu jsem zjistil, že oproti 
parametrům uvedeným v projektu 
může dojít k několika drobným 
změnám. avšak nedojde k na-

výšení metrů (spíše naopak) ani 
ke změnám v rozsahu financová-
ní. Je možné při realizaci projektu 
provést takovéto změny bez obav 
z odejmutí dotace? 

Jsou-li to změny v projektové 
dokumentaci a v realizaci projek-
tu, doporučujeme vždy projed-
nat vhodný postup ještě před 
zahájením realizace s příslušným 
projektovým manažerem, který 
byl k žádosti přidělen. Z naší 
pozice obecného informačního 
pracoviště nelze bez podrobných 
informací a znalosti problematiky 
předávat vyjádření, zda je určitá 
změna zcela přijatelná, zda bude 
mít dílčí, anebo zásadní vliv 
na čerpání dotace apod. Podrob-
né dotazy k realizaci projektu 
a k případným změnám oproti 
schválenému stavu je opravdu 
třeba řešit s odborníky Státního 
fondu životního prostředí ČR, 
kteří jsou k tomu určeni.

Žádosti o podporu v rámci LXII. 
výzvy pro oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí – byly přijímány 
od 17. 4. do 30. 6. 2014. Je však 
pevně stanoven i termín, do kdy 
by měly být úspěšné projekty 
podané v rámci této výzvy realizo-

vány? související informaci nelze 
nikde nalézt.

Ano, máte pravdu, text uve-
dené výzvy nestanovuje omezení 
nebo upřesnění k harmonogramu 
a termínu dokončení realizace 
projektů. Proto je třeba vychá-
zet z obecných informací, resp. 
z pravidel, která jsou platná pro 
celý program OPŽP 2007 až 2013. 
A platí, že dotace mohou být 
v tomto programu proplaceny 
nejpozději do konce roku 2015. 
Chtějí-li žadatelé a příjemci mít 
jistotu, že jim budou proplaceny 
veškeré nárokované způsobilé 
výdaje, musejí dokončit fyzickou 
realizaci projektu a průběžně 
požadovat proplácení způsobilých 
výdajů dostatečně včas, aby jim 
odpovídající finanční prostředky 
mohly být proplaceny do data 
31. 12. 2015. Proto nejzazším 
termínem pro podávání žádostí 
o platbu byl stanoven konec listo-
padu 2015. Zároveň je do tohoto 
termínu nutné vyrovnat veškeré 
závazky příjemců podpory vůči 
dodavatelům (Závazné pokyny 
pro žadatele a příjemce pod-
pory v OPŽP, kapitola Zásady 
financování – náležitosti žádosti 
o platbu). Avšak bude-li realizace 
ukončena kdykoli dříve, záležitost 
bude pro žadatele i Státní fond ži-
votního prostředí ČR jednodušší.

Dotaz k projektům zateplení veřej-
ných budov podávaných v rámci 
podoblasti 3.2.1 – realizace úspor 
energie: Může sFŽP Čr požadovat 
při výměně plastových oken dodání 
certifikátů k jednotlivým plastovým 
oknům? Jestli ano, vyžádá si origi-
nály, anebo prosté kopie? 

Ano, certifikáty oken jsou 
vyžadovány přinejmenším jako 
doklad k ZVA. Tím žadatel 
prokazuje, že všechny požadavky 
uvedené v energetickém auditu 
a v předloženém projektu splnil. 
Zda je to originál, nebo kopie cer-
tifikátu, není rozhodující, v pří-
padě potřeby to ještě obvykle lze 
ověřit na stránkách výrobce.

Dotaz k pravidlům publicity: 
Město má již akceptovány nebo 
schváleny nějaké projekty z financí 
Operačního programu Životní 
prostředí, předmětem všech třech 
projektů jsou zateplení a výměna 
otvorových výplní na budovách 
ve vlastnictví města. Podle podmí-
nek výzvy jsou to projekty, jejichž 
realizace již probíhá nebo je již 
zcela uzavřena. Jak je to u těchto 
projektů s povinnou publicitou?

Vámi popsaná problematika 
je zohledněna v aktuálním znění 

Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP (verze 
ke dni 20. 6. 2014, účinná od 20. 6. 
2014), kde do kapitoly 7.2 s ná-
zvem „Prostředky na propagaci 
a informovanost v rámci povinné 
publicity“ byly doplněny požadav-
ky v případě zpětného financování 
již ukončených projektů. Situace je 
následující: Velkoplošný informační 
panel instaluje příjemce podpory 
v rámci zahájení realizace projektu 
v případě, že projekt spočívá ve fi-
nancování infrastruktury nebo sta-
vebních prací, kde celkový veřejný 
příspěvek na operaci (tj. příspěvek 
z fondů EU a příspěvek SFŽP ČR 
nebo státního rozpočtu) překročí  
10 milionů korun. Tato povin-
nost se však nevztahuje na zpět-
né financování již ukončených 
projektů na základě výjimky ze 
směrnice MŽP (čl. 7, odst. 2) 
uvedené ve výzvě pro předkládání 
žádostí o podporu. V uvedeném 
případě tak povinnost instalovat 
panel odpadá. Naproti tomu stálá 
informační tabule (trvalá pamětní 
deska) musí být umístěna v případě 
nákupu hmotného předmětu nebo 
v případě financování infrastruk-
tury nebo stavebních prací, jestliže 
celkový veřejný příspěvek překročil 
5 milionů korun. Přičemž příjemce 
podpory je povinen nejpozdě-
ji do tří měsíců od dokončení 
realizace projektu tabuli instalovat. 
U popsané zpětné podpory již 

ukončených projektů na základě 
výjimky ze směrnice MŽP  
(čl. 7, odst. 2) uvedené ve výzvě pro 
předkládání žádostí o podporu má 
příjemce povinnost vyvěsit stálou 
informační tabuli nejpozději do tří 
měsíců od data vydání rozhod-
nutí o přiznání dotace. Povinnost 
ke splnění proto platí i pro již 
dříve realizované projekty. Závazné 
podrobnosti o podobě a velikosti 
billboardu a stálé informační tabule 
jsou uvedeny v Grafickém manuálu 
publicity OPŽP na webu programu.

V rámci našeho projektu a žádosti 
o dotace v OPŽP bylo zahájeno 
výběrové řízení, které je podle 
Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP řešeno 
jako zakázka malého rozsahu  
II. kategorie. V souladu s pokyny 
byly proto osloveny tři firmy a vý-
zva byla zveřejněna na webu obce. 
V termínu pro podání nabídek 
však přišla pouze jedna nabíd-
ka. Můžeme v takovém případě 
pokračovat ve výběru? a bude-li 
tato jediná doručená nabídka úplná 
a splní všechny požadavky zada-
vatele, můžeme podepsat s tímto 
uchazečem smlouvu? V pokynech 
jsme nenašli postup, jak se tato 
situace řeší. 

Dle textu nejnovějších Zá-
vazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP 
(verze účinná od 20. 6. 2014), 
konkrétně dle bodu 5.1.4, platí, že 
když obdržíte jedinou nabídku, 
jste povinni zadávací řízení zrušit 
a zadat zakázku v novém zadáva-
cím řízení. V něm vyzvete k podání 
nabídek minimálně tři zájemce, 
mezi nimi může být také zájemce, 
který v předchozím zrušeném 
řízení jako jediný nabídku podal. 
V případě, že obdržíte ve lhůtě pro 
podání nabídek opět jen onu jednu 
jedinou nabídku, můžete toto 
řízení zrušit, anebo můžete rovnou 
uzavřít smlouvu s dodavatelem, 
který podal jedinou, avšak dle pod-
mínek řízení přijatelnou nabídku.

Dotaz k veřejné podpoře, kon-
krétně k režimu de minimis: Které 
datum je považováno za termín při-
jetí podpory? Je to datum přiznání, 
nebo až datum výplaty dotace 
(připsání na účet)? a v jakém kurzu 
máme sledovat čerpání, když limit 
je stanoven v eurech?

Datem přijetí podpory se 
rozumí datum rozhodnutí po-
skytovatele o poskytnutí (přidě-
lení) podpory, v případě OPŽP 
proto datum vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD). 
Konkrétní termín vyplacení nebo 

případného proplácení podpory 
ve více splátkách proto na uvede-
ném nic nemění. Nyní k otázce 
kurzu: Od počátku fungování 
Registru de minimis, který vede 
Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS), se pro přepočet 
používá měnový kurz Evropské 
centrální banky (ECB) platný 
v den vydání RoPD. Tyto měnové 
kurzy naleznete na webu ECB, 
tam: http://www.ecb.eu/stats/
exchange/eurofxref/html/index.
en.html. Doplníme ještě krátký 
návod k hledání na této adrese: 
Klikněte na sekci Download latest 
& previous rates a poté klikněte 
na nadpis Previous rates (předcho-
zí kurzy). Když tam rozkliknete 
„zazipovaný“ soubor, dostanete se 
k excelové tabulce, v níž jsou kurzy 
s daty jednotlivých dnů (první 
sloupec v tabulce). Naleznete daný 
konkrétní den a u něj odpovídající 
hodnoty kurzu (šestý údaj – včetně 
data – v řádku daného dne je kurz 
eura ke koruně). 

Mohli bychom někde dohledat 
ke stažení manuál k aplikaci Bene-
-fill? Zajímá nás zejména přesná 
definice pojmu finanční ukazatele, 
se kterými aplikace pracuje. 

Bohužel, žádný takový manuál 
k používání a vyplňování není 
k dispozici. Nicméně v samotném 
prostředí Bene-fillu jsou vysvětliv-
ky u jednotlivých tabulek a nápo-
vědy u jednotlivých pojmů zave-
deny v podobě zelených otazníků. 
Záložka D Bene-fillu (máte-li onu 
na mysli) se týká prověření bonity 
žadatele. Je to prověření schop-
nosti žadatele spolufinancovat, 
realizovat a následně také udržet 
plánovaný projekt. Podléhá-li 
žadatel prověření bonity, souvi-
sející doklady předkládá spolu se 
žádostí v písemné podobě. Popis 
a výčet všech těchto dokladů 
naleznete v Závazných pokynech 
pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP, kap. 3. Výše uvedený 
dokument je k dispozici v záložce 
Dokumenty ke stažení na našich 
webových stránkách www.opzp.
cz. Vyplnění údajů v Bene-fil-
lu můžete konzultovat na naší 
bezplatné Zelené lince s číslem 
800 260 500, případně na krajském 
pracovišti fondu. Vlastní prověře-
ní bonity probíhá až po akceptaci 
žádosti (po formální a specifické/
odborné kontrole). Prověření 
bonity provádí finanční mana-
žer akce, který bude k projektu 
přidělen právě až po akceptaci 
žádosti a který vás bude v případě 
nejasností kontaktovat s žádostí 
o doplnění informací a podobně.

Pro zájemce o dotace 
z Operačního programu 
Životní prostředí je na call 
centru sFŽP Čr zřízena 
bezplatná Zelená linka 
800 260 500. 

Profesionálně vyškolení 
pracovníci radí žadatelům při 
řešení možných nejasností 
ohledně zpracování 
a podávání žádostí. na níže 
uvedené otázky odpovídala 
vedoucí Oddělení call centra 
Jana tlustá.

OTÁZKY A OdPOVĚdI OTÁZKY A OdPOVĚdI

ZELENÁ LINKA 800 260 500

izitka_080922.indd   1 30.9.2009   18:03:5
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Předmětem projektu podpořeného 
z Operačního programu Životní pro-
středí byla výstavba dvou průtočných 
vodních nádrží v katastrálním území 
Hosov. V rámci realizace akce byly 
vybudovány vodní nádrže  
s homogenními hrázemi, výpustnými 
zařízeními a bezpečnostními přelivy. 
Vytvořeny byly také dvě vodní tůně  
a litorální zóny.

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

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: Soukup David
Ukončení projektu: 26. 9. 2012

Celkové náklady:  6 287 908 Kč
Celková výše podpory:  5 659 117 Kč
Podpora ERDF:  4 810 250 Kč
Dotace SFŽP ČR:  848 868 Kč

Vodní nádrže u Hosova Odstranění migrační překážky – odběrný objekt pro 
ÚV Karlov v toku Moravice

Předmětem podpory z Operačního 
programu Životní prostředí byla 
výstavba nového odběrného objektu 
pro ÚV Karlov v katastrálních úze-
mích Karlov pod Pradědem a Malá 
Morávka. Realizace akce se týkala 
výstavby nového odběrného objektu 
včetně rybího přechodu, demolice 
stávajícího odběrného objektu  
a revitalizace koryta po odstranění 
původního odběrného objektu.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Příjemce podpory: VaK Bruntál, a. s.
Ukončení projektu: 27. 9. 2013

Celkové náklady:  13 049 504 Kč
Celková výše podpory:  3 577 065 Kč
Podpora ERDF:  3 378 340 Kč
Dotace SFŽP ČR:  198 726 Kč

Předmětem podpory z Operačního 
programu Životní prostředí je výsad-
ba aleje podél Kazůbkové cesty  
v katastrálním území Lanžhot.  
V rámci realizace akce bude prove-
dena výsadba druhově pestré aleje 
podél Kazůbkové cesty, která byla  
v minulosti hlavní spojnicí Lanžhota 
s Břeclaví.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Břeclav
Příjemce podpory: město Lanžhot
Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Celkové náklady:  419 655 Kč
Celková výše podpory:  368 718 Kč
Podpora ERDF:  348 234 Kč
Dotace SFŽP ČR:  20 484 Kč

Výsadba aleje podél Kazůbkové cesty

regenerace vybraných lokalit lázeňské obce  
Velké Losiny
Cílem projektu podpořeného  
z Operačního programu Životní 
prostředí byla obnova přírodě blízké 
zeleně v sídelním prostředí obce Vel-
ké Losiny. Zeleň byla obnovena na 
místním hřbitově, v areálu mateřské 
školy II, v Zámecké uličce  
a při cestě na Chlumek.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 –  
Podpora regenerace urbanizované 
krajiny

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Šumperk
Příjemce podpory: obec Velké Losiny
Ukončení projektu: 28. 2. 2014

Celkové náklady:  2 204 647 Kč
Celková výše podpory:  1 632 700 Kč
Podpora ERDF:  1 523 853 Kč
Dotace SFŽP ČR:  108 847 Kč

Cílem projektu podpořeného  
z Operačního programu Životní 
prostředí byla rekonstrukce jezu  
v katastrálním území Doksany.  
V rámci realizace akce byla prove-
dena výměna hradicích konstrukcí 
a jejich pohonů. Došlo i ke zlepšení 
životních podmínek kriticky ohrože-
ných mlžů vyskytujících se ve zdrži 
jezu.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Litoměřice
Příjemce podpory: Povodí Ohře, 
státní podnik
Ukončení projektu: 31. 5. 2013

Celkové náklady:  36 363 410 Kč
Celková výše podpory:  26 593 817 Kč
Podpora ERDF:  25 116 382 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 477 434 Kč

Jez Doksany: zlepšení ekologických podmínek  
pro život zvláště chráněných druhů

Projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí umožnil 
implementovat soustavu Natura 
2000 v Kraji Vysočina. V rámci rea-
lizace akce bylo provedeno značení 
hranic 14 evropsky významných loka-
lit v souladu s § 45c odst. 2 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny. V rámci propagace akce 
byly taktéž instalovány informační 
tabule.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.1 – 
Implementace a péče o území sou-
stavy natura 2000

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: Kraj Vysočina
Ukončení projektu: 31. 5. 2013

Celkové náklady:  554 400 Kč
Celková výše podpory:  554 400 Kč
Podpora ERDF:  526 680 Kč
Dotace SFŽP ČR:  27 720 Kč

Implementace soustavy natura 2000 v Kraji Vysočina: 
označení hranic lokalit se základní ochranou

Projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí umožnil 
výstavbu malé vodní nádrže v kata-
strálním území Okřešice u Třebíče. 
V rámci realizace akce byla vybu-
dována vodní nádrž se zemní hrází, 
výpustným zařízením a bezpečnost-
ním přelivem. Při vodní nádrží byly 
také vyhloubeny dvě vodní tůně  
a byla vysázena zeleň.

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

Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Příjemce podpory: obec Okřešice 
Ukončení projektu: 31. 12. 2014

Celkové náklady:  22 313 496 Kč
Celková výše podpory:  15 619 447 Kč
Podpora ERDF:  14 503 772 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 115 675 Kč

Vodní nádrž střence

Mokřad v Kantorkách v k. ú. rajhradice

Podpora z OPŽP umožnila vytvoření 
mokřadního biotopu v k. ú. Rajhra-
dice. V rámci akce byla vybudována 
nevypustitelná tůň a byly vysázeny 
nové dřeviny a mokřadní rostliny. 
Opatření prospělo hlavně ropuše ze-
lené a rosničce zelené, taktéž skoka-
nům – štíhlému a zelenému –, ropuše 
obecné a užovce obojkové.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-venkov
Příjemce podpory: obec Rajhradice
Ukončení projektu: 30. 4. 2012

Celkové náklady:  2 671 250 Kč
Celková výše podpory:  2 332 070 Kč
Podpora ERDF:  2 202 511 Kč
Dotace SFŽP ČR:  129 559 Kč



22 23

ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2014VÝLETY S OPŽP VÝLETY S OPŽP

Pozvánka k cestě po České republice
státní fond životního prostředí Čr loni vydal bedekr po místech s projekty podpořenými  
z Operačního programu Životní prostředí. Jmenoval se netradiční průvodce Českou republikou  
aneb „Půjdem tudy…“ I letos jsme z něj pro prázdninové dvojčíslo vybrali několik zajímavých  
výletních tipů. Ostatně, někdy je jedno, kam se pojede, když hlavní je, že se jede. 2
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Obklopena rybníky

Proslulost i řehole 

Podyjí

Ohrožené lázně

stezkou K. J. Erbena

Celnice obchodní cesty

svatostánky ze dřeva

Lázně Vincenze Priessnitze 

Ekocentrum Paleta

Krajina tůní i rozhleden 

Město automobilů

Královské město pod Úhoštěm

Mokřadní společenstva

Město dřevěnic
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Jihočeský kraj 2 848 m
Jihomoravský kraj 18 699 m
Karlovarský kraj 5 822 m
Královéhradecký kraj 12 731 m
Liberecký kraj 4 060 m
Moravskoslezský  kraj 12 961 m
Olomoucký kraj 24 513 m
Pardubický kraj 24 496 m
Plzeňský kraj 1 338 m
Středočeský kraj 40 046 m
Ústecký kraj 10 919 m
Vysočina 8 929 m
Zlínský kraj 14 461 m
Celkový součet 181 823 m
  

Celková délka zakládaného  
a regenerovaného stromořadí

Jihočeský kraj 34 732 ks
Jihomoravský kraj 247 090 ks
Karlovarský kraj 65 532 ks
Královéhradecký kraj 35 931 ks
Liberecký kraj 42 139 ks
Moravskoslezský  kraj 165 350 ks
Olomoucký kraj 116 480 ks
Pardubický kraj 57 093 ks
Plzeňský kraj 45 142 ks
Středočeský kraj 178 732 ks
Ústecký kraj 31 960 ks
Vysočina 112 013 ks
Zlínský kraj 105 907 ks
Celkový součet 1 238 101 ks

Celkový počet vysazených  
a ošetřených dřevin

Jihočeský kraj 179 ha
Jihomoravský kraj 1 176 ha
Karlovarský kraj 794 ha
Královéhradecký kraj 143 ha
Liberecký kraj 349 ha
Moravskoslezský  kraj 130 ha
Olomoucký kraj 163 ha
Pardubický kraj 1 008 ha
Plzeňský kraj 151 ha
Středočeský kraj 401 ha
Ústecký kraj 6 767 ha
Vysočina 431 ha
Zlínský kraj 383 ha
Celkový součet 12 075 ha

Plocha revitalizovaných území

Ve třech níže uvedených tabulkách uvádíme vybrané přínosy 
prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Na mapě 
jsou pak uvedeny počty podpořených projektů v rámci všech 
prioritních os, včetně celkové výše podpory z Operačního 
programu Životní prostředí.

Jihomoravský kraj
celkem 2 143 projektů

ve výši 20 594 079 672 Kč

Hlavní město Praha
celkem 357 projektů

ve výši 4 363 256 906 Kč

Karlovarský kraj
celkem 426 projektů

ve výši 3 089 429 577 Kč

Jihočeský kraj
celkem 1 219 projektů

ve výši 8 879 107 778 Kč

Královéhradecký kraj
celkem 859 projektů

ve výši 6 491 907 270 Kč

Liberecký kraj
celkem 670 projektů

ve výši 5 540 704 132 Kč

Moravskoslezský kraj
celkem 1 527 projektů

ve výši 19 036 290 486 Kč

Pardubický kraj
celkem 967 projektů

ve výši 9 670 732 086 Kč

Plzeňský kraj
celkem 782 projektů

ve výši 6 094 341 509 Kč

Olomoucký kraj
celkem 1 302 projektů

ve výši 11 287 163 998 Kč

středočeský kraj
celkem 1 985 projektů

ve výši 19 992 739 995 Kč

Ústecký kraj
celkem 791 projektů

ve výši 8 237 343 250 Kč

Vysočina
celkem 1 492 projektů

ve výši 8 903 546 419 Kč

Zlínský kraj
celkem 1 355 projektů

ve výši 7 629 616 325 Kč

3
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JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ

Chvála rákosu i kosatci
Kořenová 
čistírna od-
padních vod 
(KČOV) je pří-
rodní čistírnou 
s přirozenými 
biochemický-
mi procesy, 
probíhajícími 
ve vodním 

a mokřadním prostředí. Slouží 
k odstraňování znečišťujících 
látek z vody. Typickou KČOV je 
mokřad, pro technické využití 
však zpravidla umělý. Důležitým 
činitelem jsou vodní rostliny, které 
se na samočisticích pochodech 
v porézním půdním prostředí 
vysokou měrou podílejí. Mohou 
být plovoucí, ponořené i vynoře-
né. Kořeny rostlin provzdušňují 
substrát a vytvářejí tak prostředí 
pro rozvoj bakterií, odbourávají-
cích organickou hmotu. Rostliny, 
zejména rákos, rovněž kořeny 
vylučují látky, které odstraňují 
bakterie z fekálního znečištění. 
Vedle rákosu jsou vhodnými rost-
linami některé druhy orobince, 
zblochanu, chrastice, skřípince, 
zevaru, sítiny, ale i kosatec žlutý.

Obklopena rybníky
na Zlaté stoce 
mezi rybníky svět 
a rožmberk se 

rozkládá lázeňské město 
třeboň. Leží 22 km východně 
od Českých Budějovic 
a 25 km jihozápadně 
od Jindřichova Hradce.

1 Na konci cesty Petra Voka
Budoucí středisko CHKO Tře-

boňsko bylo původně dvorcem, 
ke kterému později přibyla osada. 
Byla v držení Vítkovců a od roku 
1366 ji vlastnili bratři z Rožm-
berka. Tehdy získala svůj český 
název – Třeboň. Městem byla 
již od roku 1341, v letech 1376 
a 1378 získala práva královské-
ho města a výsadu dovozu soli. 
Pevnostní opatření jí přineslo 
výhodu za husitských válek. Tře-
boň byla nedobytnou, schopnou 
odolat tvrdým útokům. V 16. 
století byl třeboňský zámek síd-
lem alchymistické dílny Viléma 
z Rožmberka. Šestého listopadu 
1611 zemřel na zámku jeden 
z nejznámějších a nejvýznamněj-
ších šlechticů české historie Petr 
Vok z Rožmberka. Jím významný 
rod vymřel. 

Od roku 1660 do roku 1918 
panství Třeboně vlastnili a spra-
vovali Schwarzenbergové. V roce 
1960 získalo město lázeňský 
statut. Okolí Třeboně je však 
proslulé zejména oblastí ryb-
níků. První rybníky na území 
původních mokřadů vznikaly 
za Karla IV. V patnáctém století 
bylo kolem Třeboně 20 chovných 
rybníků. Začátek skutečného 
rybnikaření nastal na počátku 16. 
století, za správy panství Petrem 
IV. z Rožmberka,  který do svých 
služeb najal Štěpánka Netolické-
ho. Jeho  zásluhou začaly vznikat 
rybniční soustava a umělý kanál 
Zlatá stoka. 

V 2. polovině  16. století na své 
předchůdce navázal Jakub Krčín 
z Jelčan, jenž ve službách Rožm-
berků převzal již rozvinuté rybnič-
ní hospodářství, které ještě rozšířil. 
Je tvůrcem rybníků Svět a Rožm-
berk, umělého kanálu Nová řeka 
a upravené trasy Zlaté stoky.

Hráze zpevněné  
letitými duby

Třeboň má nesčíslné množ-
ství zachovaných památek, 
vedle církevních staveb, měšťan-
ských domů, technických objek-
tů jsou to právě rybníky, které 
nejvíce přitahují pozornost ve-
řejnosti. Jejich historická cena je 
nepopiratelná a zároveň mají již 
po staletí významnou krajinnou 
a přírodní funkci. Město Třeboň 
o ně pečuje příkladně. 

Posledním jeho velkým 
počinem byly obnova a údržba 
hrázových porostů rybníků. 

Podstatnou část nákladů měs-
tu pomohly uhradit prostředky 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Byly to především 
duby, jimž projekt věnoval 
přednostní péči. Jsou na hrázích 
vysazeny uměle, snad proto 
potřebují pravidelné ošetření. 

Dopady civilizačních tlaků 
jsou na nich patrné, zdravotně 
oslabené duby trpí velkou mě-
rou houbovým onemocněním. 
Regenerační řezy na čas posílily 
kondici nemocných stromů. 
Pevnost hrází však nesměla být 
ohrožena, proto i odumírající 
dřeviny byly patřičně upraveny 
tak, aby dále sloužily svému 
účelu a nadále plnily biologické 
a estetické funkce a zároveň 
neohrožovaly bezpečnost veřej-
nosti při pohybu na hrázích. 

Kořenová čistírna 
odpadních vod

Údržba 
vodního prvku 
krajiny kolem 
Třeboně 
není jediným 
zajímavým 
uskutečněným 
projektem, 
který v ob-
lasti přispěl 
ke zlepšení životního prostředí. 

V obci Cep, 11 km jihojihový-
chodně od Třeboně, vyzkoušeli 
přednosti kořenové čistírny 
odpadních vod. Novinka je plně 
funkční, vegetační kořenová 
ČOV je nyní napojena na pří-
vod kanalizace z obce a areál 
je chráněn oplocením i zelení. 
Ke snížení znečištění území 
z komunálních zdrojů v obci 
Cep přispěl dotací Operační 
program Životní prostředí. 
Obec Cep si ke svým dějinám 
připsala další dobrý záznam 
do kroniky.

Jméno jako nástroj  
i zbraň

Přestože rozlohou menší 
a z části obývaný chalupáři, je 
Cep na jižním okraji chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko dosti 
zajímavou obcí. Původ názvu je 
zřejmý, obec se jmenuje podle 
nástroje k vymlacování obilí, 
který – ovšem s hlavicí okovanou 
hřeby – byl používán také jako 
zbraň za husitských a selských 
válek. Na počátku dějin obce stojí 
drobná šlechta, vladykové. Hned 
první známá zmínka z roku 1404 
se týká Vavřince z Cepu, poté osa-
du vlastnili jeho synové Ondráček 
a Mikuláš společně, než Ondráček 
bratrův díl v roce 1439 odkoupil. 
Roku 1482 se Cep stal součástí 
panství bystřického a v roce 1508 
obec směnil vladyka Kunrát Kra-
jíř z Krajku pánu oblasti Petrovi 
IV. z Rožmberka. Obec stavěná 
do tvaru podkovy od té doby 
patřila k panství třeboňskému. 
Dominantou obce je kostel sv. 
Jana Křtitele z roku 1871. Cep je 
s Třeboní propojen dvěma trasami 
cyklostezek a turistickou cestou. 
Ostatně celá oblast Třeboňska 
je pro turistiku a cykloturistiku 
velice dobře značená.
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Přemyslovské sídlo
První písemná zmínka o lokalitě 

pochází z padělané listiny k roku 
1048, ale na skalním ostrohu nad 
brodem v Dyji vzkvétalo slovan-
ské hradiště již v 8. století našeho 
letopočtu. V 10. století po útoku 
Maďarů zaniklo. O století později 
u brodu vyrostl hrad v držení 
Přemyslovce Konráda I. Brněn-
ského. Ze znojemských Přemys-
lovců vynikl Konrádův pravnuk 
Konrád II. Ota, vládce Moravy 
a nakonec i hlava Přemyslovců. 
V roce 1190 založil v Louce, v části 
Znojma, premonstrátský klášter. 
Královským městem se Znojmo 
stalo v polovině dvacátých let 13. 
století. Ve Znojmě cestou do Uher 
zemřel 9. prosince 1437 Zikmund 
Lucemburský. V roce 1628 se 
ve městě konal zemský sněm, 
na kterém bylo vyhlášeno Obno-
vené zřízení zemské. Po porážce 
Turků u Vídně ztratil v roce 1683 
význam znojemský hrad, zpustlý 
byl prodán a Maxmilián František 
Deblín jej přestavěl na zámek. 19. 
století přineslo městu zemědělský, 
vinařský i průmyslový rozmach, 

který zastavila první světová válka, 
jejíž konec vyvolal národnostní 
třenice. Ty v neprospěch Čechů 
a Moravanů vyvrcholily v roce 
1938, avšak v letech 1945–1946 byli 
němečtí usedlíci vystěhováni. Nové 
osídlení původně sudetoněmecké-
ho Znojma bylo největší etnickou 
proměnou v dějinách města od 13. 
století.

Město lahodných okurek
Řada památek města je v se-

znamech kulturních památek ČR 
a historické Znojmo je městskou 
památkovou rezervací. Nástěn-
né malby z roku 1134 v rotundě 
sv. Kateřiny činí ze svatostánku 
národní kulturní památku. Vedle 
kostelů, chrámů, klášterů, ale 
i měšťanských domů jsou pamě-
tihodnými Znojemský hrad nad 
soutokem Gránického potoka 
a Dyje, rozsáhlé několikapatrové 
podzemí z 13. až 17. století či 
radniční věž. Znojmo se stále hlásí 
k tradované proslulosti okurek. 
Vždyť se zásluhou opata Jiřího II. 
pěstují ve Znojmě již od roku 1571! 
Ovšem nebylo by to jihomoravské 
město, kdyby nebylo hrdé na své 
víno. Na víno Podyjí, oblasti, o kte-
rou pečuje Svazek znojemských 
vinařských obcí Daníž.

Cíle nejen ve prospěch vína
Svazek byl založen v roce 

1999 s cílem naplňovat program 
obnovy venkova, rozvoje vinařství 
a společné propagace obcí. Z šesti 
obcí se svazek postupně rozrostl, 
dnes jich je ve svazku sdruženo 
třicet pět. Vedle hlavních cílů dbá 
svazek na zkvalitnění turistického 
ruchu, revitalizaci krajiny i ochranu 
přírody. Jedním z jeho počinů je 
vybudování naučné stezky Národ-
ním parkem Podyjí. Stezka vede 
po předchozí značené turistické tra-
se a jsou na ní umístěny informační 

tabule s texty a fotografiemi tamější 
flory a fauny včetně zajímavostí 
a kuriozit z historie a současnosti 
obcí, kolem nichž stezka probíhá. 
S pomocí Operačního progra-
mu Životní prostředí tak svazek 
zajímavým způsobem splnil cíle 
propagace regionu i sdružených 
vinařských obcí a zároveň poutavě 
informuje o vzácné přírodě kolem 
řeky Dyje. Samotná řeka, přesněji 
její problematická část na dolním 
toku, přiměla svého správce, Povo-
dí Moravy, s. p., k řešení omezené 
průchodnosti pro rybí hejna. Tak-
zvaný Jamborův práh u Lednice 
(58 km východně od Znojma) měl 
rybí přechod zajištěn balvanitou 
rampou u jezu. Ten však správce 
toku nechal odbourat a v rámci 
Akčního plánu výstavby rybích pře-
chodů pro významné tažné druhy 
ryb na vybraných vodních tocích 
v ČR umožnil migraci ryb při všech 
průtokových stavech včetně mož-
nosti dnového přesunu. Zákrok, 
podpořený z OPŽP, zároveň umož-
nil migrační napojení ryb v úseku 
Dyje od dolní hráze nádrže Nové 
Mlýny až k Dunaji a zvolený typ 
rybího přechodu doplnil chybějící 
biotop pro litofilní, nad štěrkovým 
dnem se vytírající druhy ryb. 

Národní park za humny
Osm kilometrů severozápadně 

od Znojma stojí zámek Kravsko 
s parkem, který občanské sdružení 
Regen nechalo za přispění Operač-
ního programu Životní prostředí 
revitalizovat, čímž především 
dendrologická hodnota zámeckého 
parku významně stoupla. Není to 
však jediná výzva k výletu kolem 
Znojma. Od jihozápadního okraje 
Znojma, od hráze nádrže na toku 
řeky Dyje, se rozkládá nádherný 
národní park Podyjí. Táhne se 
až k pramenům potoka Daníže 
na hranici s Rakouskem. 

Posmrtné stěhování
V bitvě u Suchých Krut na Mo-
ravském poli, jak se říkalo oblasti 
v Dolních Rakousích zhruba 30 km 
jižně od Břeclavi, padl 26. srpna 
1278 český král „železný a zlatý“ 
Přemysl Otakar II. a byl pohřben 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Znojmě, ve společném 
svatostánku klášterů minoritů 
a klarisek. Odpočíval tam 18 let. 
V roce 1296 nechal jeho ostatky 
převézt a uložit v Chrámu sv. Víta 
v Praze syn a král Václav II.

Proslulost i řehole Podyjí
střed Znojma leží 
9 km od státní hranice 
s rakouskem a 55 km 

jihozápadně od Brna. 
rozkládá se na levém břehu 
řeky Dyje a ta je s regionem 
osudově spojena již 
od prvopočátku.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

Pramen světoznámé 
minerálky

V Kyselce, tehdy zvané Buková 
Kyselka, žili lidé proka- 
zatelně v roce 1522. O tamějších 
pramenech lékaři psali již  
ve druhé polovině 16. století. 
Teprve v letech 1792–1796 tam 
hrabě Johann Josef Stiebar začal 
skromně provozovat první stá-
čírnu minerální vody. Roku 1829 
stála u altánku nad pramenem 
restaurace a hosté mohli využívat 
promenádních cest. V této podobě 
založil lázně Wilhelm von Neu-
berg. V srpnu 1852 navštívil Ky-
selku řecký král Otto I. a hlavní 
pramen dodnes nese jeho jméno. 
V roce 1867 se nájemcem Ottova 
pramene stal karlovarský vývozce 
minerální vody Heinrich Mattoni, 
který nato četné pozemky a Ottův 
pramen koupil. Ještě v roce 1950 
se obec psala Kysibl Kyselka, což 
svědčí o původním výhradním 
osídlení Němci. Do 50. let se 
také klade počátek postupného 
úpadku lázní. K tomu přispělo 
především zestátnění lázeňských 
domů i stáčírny minerální vody. 
Nevýhodou Kyselky je odlehlost 
od hlavních silničních tahů, přesto 
neuniká zájmu široké veřejnosti. 
Ta ze sdělovacích prostředků ví, 
že Kyselka již od počátku třetího 
tisíciletí volá o pomoc.

Hrozba zániku kulturního 
dědictví

Iniciála „M“ na podestě kolo-
nády učinila z minerálky v Ky-
selce světově proslulou značku. 
Přestože je stále zdrojem obrov-
ského zisku, akciová společnost 
Karlovarské minerální vody, která 
od roku 1989 minerální vodu 
stáčí, prodává a vyváží, neproje-
vuje zájem o lázeňské středisko, 
především o jeho údržbu a opra-
vu. Patřilo kdysi k nejkrásnějším 
v Evropě, od roku 1970 sloužilo 
dvacet let jako léčebné preventivní 

zařízení výhradně dětem z oblastí 
postižených exhalacemi a důlní 
činností, avšak po privatizaci 
v roce 1992 mu hrozí úplný zánik. 
Chátrá. Proto aktivisté hledají 
podporu u široké veřejnosti, 
jejíž hlas by měl přimět vlastníka 
světoznámé značky k restaurování 
alespoň zbytku lázeňských objek-
tů. Vedení obce aktivisty v rámci 
svých možností podporuje a samo 
nalezlo způsob, jak z části přispět 
k záchraně kulturního dědictví 
Kyselky.

Oživený lázeňský park 
K revitalizaci zeleně přistoupi-

la Kyselka velkoryse. Nejrozsáh-
lejší částí projektu, podpořeného 
z OPŽP, je obnova lázeňského 
parku, spočívající v ošetření 
stromů a ve výsadbách keřů jako 
izolační zeleně vůči průmyslo-
vému areálu. Projekt nezapo-
mněl na sadové úpravy v sídlišti 
a na ošetření stromů v areálu 
základní školy. Ani malý návesní 
prostor v samostatné části obce 
neušel odborným sadovým zása-
hům. V Kyselce tak vznikla nová 
zeleň, která doplnila regenero-
vané travnaté plochy využívané 
dětmi a zároveň zatraktivnila 
Kyselku coby předpokládaný cíl 
většího počtu návštěvníků. 

Vodácký ráj i pozůstatky 
vulkánu

Ohře, vodácká dálnice 
severozápadních Čech, vybízí 
k zastavení po proudu nejprve 
v Dubině 2,5 km před Kyselkou, 
poté v Kyselce, pak v Radošově či 
Velichově a následných Vojkovi-
cích se železniční stanicí osobních 
vlaků. Jižně od Kyselky, na vrchu 
Bučina (582 m n. m.), stojí zděná 
rozhledna z roku 1880, kterou 
nechal vystavět Heinrich Mattoni. 
Od Jindřichova pramene v Kysel-
ce k ní vede červeně značená stez-
ka dlouhá 1,5 km. Vrch Bučina je 
součástí Doupovských hor, které 
sousedí se Slavkovským lesem. 

Technický zázrak
V horách Slavkovského lesa 

se nachází technický zázrak: 
Dlouhá stoka vybudovaná v letech 
1531–1536. Sloužila k dopravě 
dřeva do báňských provozů, 
měřila 24 km a po zdokonalení 
sítě kanálů přes 30 km. Historické 
vodní dílo si zasluhuje pozornost 
i dnes. Jeho správce, Povodí 
Ohře, nechalo s pomocí finanční 
podpory z Operačního programu 
Životní prostředí revitalizovat 
objekty a opevnění na toku, a to 
podle požadavků Správy CHKO 
Slavkovský les. Také v Karlových 
Varech nedaleko Kyselky, jejichž 
lázeňská část leží v klínu mezi 
oběma pohořími, využili možnosti 
získat dotaci z OPŽP. V měst-
ské části Drahovice se postarali 
o zlepšení životního prostředí pro 
živočichy ve třech rybnících: v uli-
ci Mozartova a rybníků Rokosák 
I. a II. ležících v sídlišti. Odbah-
nění rybníků a obnova výpust-
ních zařízení společně s úpravou 
okolní zeleně přispěly k příznivé-
mu stavu krajinné a ekosystémové 
diverzity a ke zvýšení retenční 
schopnosti krajiny.

andělská hora
Na jihozápadním okraji Dou-
povska stojí Andělská hora 
s vrcholem v 717 m n. m. Na něm 
stojí stejnojmenný hrad s podhra-
dím. Hrad i obec jsou vzdáleny 
necelých 7 km vzdušnou čarou 
jihozápadně od Kyselky. Původ-
ně zván Engelsburg vznikl hrad 
zřejmě koncem 14. století. Poprvé 
je připomínán roku 1402. Jeho 
majitelé se velmi často střídali, jako 
sídlo ztratil význam s vypuknutím 
třicetileté války. V roce 1621 byl 
konfiskován a prodán. Po dobytí 
Švédy v roce 1635 byl udržován 
pouze okrajově. Definitivně opuš-
těn byl po požáru roku 1718. Hrad 
zdaleka, již při příjezdu od Prahy, 
přímo k návštěvě vybízí.

Ohrožené lázně
Kyselka lemuje 
pravý břeh řeky 
Ohře přibližně 10 km 

západně od Karlových 
Varů. na východě 
Kyselku ohraničují svahy 
Doupovských hor. Přístupná 
je od Karlových Varů 
nebo z Velichova (3 km) 
a Vojkovic (5,5 km) ve směru 
od Chomutova.

32
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Propadla se do země
Na mapách sice Byšičky, 

2,5 km jihovýchodně od Lázní 
Bělohrad v Královéhradeckém 
kraji, naleznete, ale vískou 
dávno nejsou. Přitom jí kdysi, 
od roku 1318, skutečně byly. Ta-
mější pověst o Byšičkách praví, 
že se pro špatný život obyvatelů 
propadla do země. Tak tomu 
zcela jistě nebylo, prameny 
říkají, že poměrně starobylá ves 
nepřečkala třicetiletou válku 
a zničenou ji nikdo již nevzkří-
sil. Kupodivu se však na místě 
vsi zachoval historický klenot, 
nejstarší památka Podzvičinské 
oblasti. Na kopci tam stojí pů-
vodní románský kostel sv. Petra 
a Pavla z roku 1267. Současnou 
podobu má z roku 1718, román-
ská apsida je zachována, a již 
v roce 1854 jej nechal opravit 
majitel panství Alfons Aichel-
burg. Cesta vedoucí ke kostelu 
je lemována obrazy Křížové 
cesty. Ke kostelu dnes však ne-
míří jen věřící nebo svatebčané. 
Okolí je krásné a láká návštěvní-
ky z celé země.

Byšičky ve Svatební košili
„A byla cesta nížinou, přes 

vody, luka, bažinou; a po ba-
žině, po sluji modrá světélka 
laškují: dvě řady, devět za se-
bou, jako když s tělem k hrobu 
jdou; a žabí havěť v potoce 
pohřební píseň skřehoce. A on 
vždy napřed – skok a skok, a jí 
za ním již slábne krok. Ostřice 
dívku ubohou břitvami řeže 
do nohou; a to kapradí zelené 
je krví její zbarvené,“ napsal 
básník Karel Jaromír Erben 
ve své baladě Svatební košile. 
Verše se týkají právě prostředí 
Byšiček, které tolik básníka 
v baladě inspirovalo. Nebyl 
sám. Na kostelním hřbitově 
jsou pohřbeny osobnosti české 
kultury, které kraj také oslovil: 
spisovatelka Leontina Maší-

nová a skladatel Karel Moor, 
rodák z Lázní Bělohrad. Kouzlo 
a tajemnost Byšiček se skutečně 
snoubí s jedinečným prostředím 
krajiny. Není proto divu, že je 
toto území chráněno.

Pestré koberce rostlin
Přírodní památkou vyhlásil 

Byšičky Okresní úřad v Jičíně 
1. září 1998. Území je zhruba 
ohraničeno samotou Brdík 
na severu, rybníkem Nadýmák 
na severovýchodě, Zákopským 
rybníkem na jihu a rybníkem By-
šička na západě. Převážnou část 
území pokrývají lesní porosty 
více či méně přirozeného složení, 
na které navazuje několik ryb-
níků s unikátními rašelinnými 
loukami v záplavové zóně. Tento 
souhrn přírodních prvků je 
důležitým biocentrem v převáž-
ně zemědělské krajině. V lesním 
prostoru roste dokonce jedle 
bělokorá a na slatinných místech 
se nacházejí vzácné druhy rost-
lin, například přísně chráněná 
orchidej hlízovec Loeselův nebo 
silně ohrožená orchidej kruštík 
bahenní. Další pestré koberce 
flory pokrývají půdu v dubohab-
řinách. Biotop je důležitým pro 
rozmnožování řady druhů oboj-
živelníků a plazů, hnízdí tam 

vzácný chřástal vodní či jestřáb 
lesní, nechybějí ani druhy chrá-
něného a vzácného hmyzu. Není 
divu, že udržení a zlepšení stavu 
Byšiček, zejména zvýšení jejich 
krajinné a druhové biodiverzi-
ty, se staly předměty podpory 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Projekt se týkal vodo-
hospodářských úprav rybníka 
Bahník a po Lukaveckém potoce 
navazujícího, 300 metrů vzdále-
ného Zákopského rybníka.

Toulky Podzvičinskem
Východiskem k návštěvě Byši-

ček jsou Lázně Bělohrad, malé 
podkrkonošské město vzdálené 
16 km východně od Jičína. Jsou 
tam k vidění barokní zámek 
z přelomu 17. a 18. století, rod-
ný dům spisovatele Karla Vác-
lava Raise nebo barokní kostel 
Všech svatých, postavený roku 
1689. Tři kilometry západně 
od Lázní Bělohrad leží Svato-
jánský Újezd s kostelem sv. Jana 
Křtitele. Červená Třemešná se 
stejnojmennou přírodní rezerva-
cí – rybníkem – leží 3,5 km jiho-
východně od Byšiček. Je velmi 
starobylou obcí, záznamy o ní 
pocházejí již z roku 1267. Ještě 
starší, z roku 1124, jsou zmínky 
o 5,5 km vzdáleném Miletíně, 
městečku se zámkem. Všemi 
uvedenými obcemi prochází čer-
veně značená cesta K. J. Erbena. 
6,5 km na sever od Byšiček stojí 
na kopci hrad Pecka. O jeden 
kilometr blíže Byšičkám jsou 
na jihu Hořice, město prosla-
vené tenkými trubičkami se 
sladkou náplní. A vrch Zvičina, 
středobod oblasti, přímo vybízí 
k vyhlídce do okolí. Podzvi-
činsko je navíc hustě protkáno 
cyklostezkami, Byšičkami lze 
projet na trase č. 4134. 

Životní prostředí  
v režii šlechty

Ačkoli již od roku 1918 nemá 
šlechtický titul v českých zemích 
váhu, přítomnost šlechty v našem 
společenském a kulturním životě 
vnímáme od konce roku 1989 
se zvýšenou pozorností. Léty 
zakořeněný odstup mnoha Čechů 
vůči šlechtě může zmírnit také její 
zájem o životní prostředí, tak jak 
to prokázala Bernadeta Kinská. Je 
příslušnicí starobylého rodu, jehož 
jméno vzniklo postupnou změnou 
přepisu. Rod se původně jmenoval 
Wchynsky čili Vchynský z Vchynic 
a z Tetova. Přídomek se změnil 
nejprve na Chynský, za třicetileté 
války začal rod používat tran-
skripci Kinský či Kinski. Hraběnka 
Bernadeta má navíc k Byšičkám 
úzký vztah, jako Bernadette von 
Merveldt se totiž v roce 1922 naro-
dila v Lázních Bělohrad. Do koste-
lecké větve rodu Kinský, založené 
hrabětem Josefem Ervínem  
v 1. polovině 19. století, se přivdala 
v březnu roku 1947. Vzala si Josefa 
Karla Kinského.

Stezkou K. J. Erbena
Byšičky leží na území 
regionu Podzvičinska 
pojmenovaného podle 

vrcholu Zvičina u třebihoště. 
Vrchol je vzdálen zhruba 
7 km vzdušnou čarou 
severovýchodně od Byšiček. 

V přízni manželů 
z Lemberka

Osidlování pomezních hvoz-
dů severních Čech ve 12. století 
Slovany z vnitrozemí i z Lužice, 
ale i Němci se soustředilo kolem 
obchodní cesty ze Žitavy do Pra-
hy. Jablonné vděčí za svůj vznik 
výhodné poloze, brzy mělo význam 
celního městečka. Prvním důkazem 
o existenci Jablonného je podpis 
Havla z Lemberka „de Yablonni“ 
ze 40. let 13. století. Havel s manžel-
kou Zdislavou založil v Jablonném 
v roce 1250 klášter dominikánské 
řehole. Poté, až na krátké období 
v první třetině 15. století, vlastnili 
Jablonné až do roku 1706 Berkové 
z Dubé. Za husitské revolty byli 
věrni císaři Zikmundovi, proto 
oblast trpěla husitskými nájezdy. 
Ve 2. polovině 16. století Berkové 
opustili Lemberk – Starý Falken-
burk – a přesídlili do zámku, který 
si nechali vystavět. Měli zásluhu 
na zvelebení města, v něm postup-
ně přibyla špitální kaple, pivovar 
a škola. Rekatolizované Jablonné 
bylo za třicetileté války pleněno 
zejména Švédy. V roce 1788 město 
zničil požár, ušetřeno bylo jen 10 

domů. Obnovu města narušova-
ly napoleonské války, sám císař 
Napoleon Bonaparte jej navštívil 
v srpnu 1813. Vývoj Jablonného 
v Podještědí ve 20. století ovlivnila 
společenská atmosféra po 1. světové 
válce. Rozmíšky Čechů a Němců 
byly v letech 1945–1946 ukončeny 
novým osídlením oblasti.

Město zámků
Bazilika Minor svatého Vavřince 

a svaté Zdislavy je součástí do-
minikánského kláštera, od roku 
1989 opět aktivního. Pod bazili-
kou je soustava krypt a chodeb. 
Církevními památkami jsou také 
kaple sv. Wolfganga a dominanta 
náměstí – morový sloup. Přístup-
ná je pivovarská vyhlídková věž. 
V centru města stojí zámeček 
Pachtů z Rájova, který kdysi užíval 
hraběcí nadlesní. A na západním 
okraji Jablonného stojí zámek Nový 
Falkenburk. Postavit jej nechal 
v letech 1565–1572 Jindřich Berka 
z Dubé a z Lipé. Renesanční stavba 
měnila často majitele i podobu. 
Výrazná změna nastala po roce 
1718, kdy panství i se zámkem 
koupil Jan Jáchym Pachta z Rájo-
va. Jeho dědicové provedli v roce 
1755 přestavbu zámku do pozdně 
barokní podoby s rokokovými 
prvky. K renovaci zámku přistoupil 
také liberecký průmyslník Johann 
Mořic, svobodný pán von Liebieg, 
který zámek vlastnil od konce roku 
1900. Za 2. světové války v zámku 
sídlil berlínský Hlavní říšský bez-
pečnostní úřad. Po konfiskaci v roce 
1945 sloužil zámek jako Výcvikové 
středisko ČSD. Po rekonstrukci se 
v něm usadil dětský domov, ale jeho 
okolí je možné navštěvovat.

Falkenburská alej
Založit francouzský park 

a přesázet alej vedoucí k České 

Vsi (1 km) nechal Johann Mořic 
v roce 1910. Právě alej, původně 
z roku 1901, se Jablonné snažilo 
od roku 2008 renovovat a ošetřit. 
Ukázalo se, že ve stromořadí 
lip a dubů byly některé dřeviny 
na hranici životnosti a jejich stav 
ohrožoval bezpečnost okolí. Ná-
klady na inventarizaci, ošetření 
aleje a provedení zdravotních 
řezů s cílem zachovat dřeviny 
ve stromořadí v co nejvyšším 
počtu pomohl hradit Operační 
program Životní prostředí. Nová 
výsadba nahradila nevhodné 
smrkové stromořadí, alej byla 
rozšířena do míst, kam v minu-
losti původně zasahovala, a cesta 
byla opravena. Historicky velmi 
hodnotnou lipovou a dubovou 
alej v památkové zóně Lember-
sko se tak podařilo zachránit.

Obdobně si počínali 11 km 
severovýchodně od Jablonného, 
v Hrádku nad Nisou. Necitlivé 
ošetření dřevin v minulosti tam 
způsobilo onemocnění stromů, 
následně napadených houbami. 
I tamější zastupitelé schválili 
obnovu historické lipové aleje 
a podání žádosti o dotaci z OPŽP. 
Významný krajinný prvek má nyní 
po revitalizaci vysokou ekologic-
kou hodnotu, stejně jako stromo-
řadí v Jablonném v Podještědí.

Přeshraniční turistika
Jablonné v Podještědí oživil 

od roku 1990 rozvíjející se cestov-
ní ruch, k čemuž značnou měrou 
od 1. ledna 1995 přispělo otevření 
turistické stezky mezi Českou re-
publikou (obec Petrovice) a SRN 
(obec Lückendorf). Obdobně ožil 
i Hrádek nad Nisou se svým pře-
chodem do SRN směrem k Žitavě 
(Zittau). Obě města jsou zároveň 
protkána trasami cyklostezek, 
po kterých lze dojet až za hranice.

Celnice obchodní cesty
Jak napovídá název 
města, Jablonné 
v Podještědí leží  

na dohled dominantě 
Liberecka, Ještědu. Jablonné  
se nachází na půli cesty mezi 
novým Borem (17 km)  
a Chrastavou (16 km) 
u Liberce (21 km).

5

Zdislava z Lemberka
„Pět mrtvých vzkřiešila, mnoho 
slepých prosvietila, chromých 
a malomocných mnoho uzdravila, 
nad jinými pracnými velké pomoci 
činila…“, napsal o Zdislavě z Lem-
berka kronikář Dalimil. Pocházela 
z Českomoravské vrchoviny, 
z Křižanova. Narodila se někdy 
po roce 1220 v zámožné, vzděla-
né a pobožné rodině. Ještě před 
svatbou s Havlem z Lemberka se 
prý toulala lesy kolem Křižanova 
a posilovala svou víru k Bohu. Zdi-
slava z Lemberka byla v roce 1907 
blahoslavena papežem a roku 
1995 byla prohlášena za svatou.

4
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Dřevěné kostely  
unikáty oblasti

Že může stát jen 5 kilometrů 
od okraje rozsáhlé aglomerace 
dřevěný kostel, vědí asi jen 
tamější obyvatelé. Jednolodní 
filiální kostelík sv. Michaela 
Archanděla byl v Řepištích 
postaven v roce 1485. Stalo se 
tak zhruba 200 let po založení 
samotné obce Řepiště, ovšem 
v poslední čtvrtině 13. století se 
ještě osada jmenovala Baru-
tov. Tehdy oblast Těšínska při 
kolonizaci pohraničí českého 
království osidlovali Lužičtí 
Srbové. Kromě dřevěného 
kostela, vedeného v seznamu ne-
movitých kulturních památek, 
se v Řepištích do současnosti 
příliš upomínek minulosti nedo-
chovalo. Dřevěného dvojníka, 
ovšem mnohem většího, má 
kostel v Sedlištích, vsi pouhé 

3 km jihovýchodně od Řepišť. 
Sedlišťský kostel Všech sva-
tých je jednou z nejvzácnějších 
sakrálních památek v České 
republice, svou velikostí je mezi 
dřevěnými kostely unikátem. 
Prameny se různí v dataci jeho 
vzniku, byl založen buď v roce 
1624, nebo roku 1638, i tak byl 
postaven na místě dřívějšího 
kostelíku. Kostel byl významně 
opravován v roce 1999. Samotná 
obec Sedliště je poprvé v kroni-
kách uváděna k roku 1305.

Pod ochranou  
Natura 2000

Paskov, sotva 1 km západně 
od Řepišť, je patrně starší než 
dvě sousední obce. Už v roce 
1267 musela osada u potoka 
Olešná před ústím do Ostravice 
existovat. V průběhu dějin získal 
Paskov status městyse, v roce 

2011 byl povýšen na město. 
Od roku 1871 má železniční spo-
jení s Vratimovem (4 km) a Os-
travou na severu a Frýdkem-Mís-
tek na jihu (6 km). I v Paskově 
stojí kostel, nikoliv však dřevěný, 
ale zděný, barokní, zasvěcený sv. 
Vavřinci. Nejvýznamnější památ-
kou města je zámek, jehož původ 
sahá až do 14. století. Původně 
byl gotickou tvrzí. Po roce 1530 
se na stavbě zámku pravděpo-
dobně podíleli páni z Pernštejna, 
renesanční přestavba je dílem 
Ctibora Syrakovského z Pěrko-
va. Po vydrancování Švédy byl 
zámek v roce 1643 obnoven, teh-
dy dostal čtyřkřídlou podobu. 
V roce 1869 vyhořel a byl znovu 
upravován. Poslední vlastník 
– rod Stolbergů – se zasloužil 
o doplnění zámku o pseudoba-
rokní kapli v roce 1914. Zámek 
podlehl v roce 1945 konfiskaci 
a byl záhy přizpůsoben nemoc-
ničnímu využití. V současné 
době je zámek prázdný, na něm 
i na jeho bezprostředním okolí 
se podepsaly minulé zásahy. 
K zámku patří park, kdysi ho-
nosná zahrada s množstvím cen-
ných soch. Zámecký park je pod 
ochranou Natura 2000. Od zám-
ku vede Paskovem k Řepištím 
a Sedlištím cyklotrasa č. 6065. 

Posílení v boji  
proti imisím

O podporu z Operačního 
programu Životní prostředí pro-
střednictvím SFŽP ČR požádala 
obec Řepiště a její projekt se 
týkal založení nového liniového 
krajinného prvku podél cyk-
lostezky. Obec nechala vysázet 
v délce 500 m čerstvé stromořadí 
– alej jabloní. Celkem 65 stromů 
přispělo ke zvýšení biodiverzity 
a v boji proti imisím posílilo 

zeleň v této oblasti. S obdob-
ným cílem připravili projekt 
v Českém Těšíně, hraničním 
městě přibližně 25 km východně 
od Řepiště. S podporou z OPŽP 
nechal Český Těšín revitalizovat 
městskou zeleň v ulicích. Mezi 
vzrostlé stromy v ulicích přibyly 
keře a plnění funkční i estetic-
ké úlohy se zhostily popínavé 
rostliny. Zároveň Českotěšínští 
asanovali stromořadí a parky 
ve městě, ošetřením stromů 
prodloužili životnost dřevin 
a všeobecnou péčí o zeleň posí-
lili tamější biodiverzitu.

Přínosným byl rovněž projekt 
obce Zbyslavice na Ostravsku, 
zhruba 20 km severozápadně 
od Řepiště. Operační program 
Životní prostředí přispěl obci 
na oživení údolí potoka Seziny, 
v místech zvaném Dolní louky. 
V údolní nivě je obnovena 
část mlýnské strouhy, přibyly 
tam mokřad, dvě tůně a hlavní 
nádrž spolu s novou vegetač-
ní plochou. Cíle obce, zvýšit 
zadržovací schopnost vody 
v krajině a novým krajinotvor-
ným prvkem zároveň posílit 
obohacování druhové skladby 
vázaných organizmů v lokalitě, 
se podařilo naplnit.

Vše dostupné  
na kole i pěšky

Ostrava je z Paskova, Řepišť 
i Sedlišť dostupná po postupně 
budovaných cyklostezkách, stej-
ně jako správní město Frýdek-
Místek. Na východ lze na kole 
zajet k vodní nádrži Žermanice 
(10 km). Blízkost větších měst 
i aglomerací umožňuje zdat-
nějším turistům spojení pěšky. 
Hustá síť spojnic k městům, cest 
i silnic, však nemá turistická 
značení.

Chráněný zlatohlávek
Při výběru území oblastí Natu-
ra 2000 se klade důraz hlavně 
na kvalitu území, více než na jejich 
uspořádání a vzájemné propojení. 
Výběr území podléhá pravidlům 
uvedeným v evropské směrnici 
o ochraně přírodních stanovišť 
volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Musí zahrnovat 
nejcennější území s výskytem nej-
početnějších populací chráněných 
druhů a nejzachovalejších přírod-
ních stanovišť a musí být doložen 
aktuálními vědeckými poznatky. 
V Paskově se ochrana Natura 2000 
týká páchníka hnědého (Osmoder-
ma eremita), vzácného zlatohláv-
ka. Dřeviny v parku broukovi vy-
hovují ohleduplně zastřešovanými 
dutinami. Aby se nebránilo vývoji 
larev páchníka, jsou v parku přísně 
zakázány vybírání trouchu z dutin 
a chemická konzervace dutin.

Svatostánky ze dřeva
Moravskoslezský 
kraj nabízí svým 
návštěvníkům 

překvapivě mnoho 
turistických atrakcí, dokonce 
i některé unikáty.

 Dějiště honů na čarodějnice
Německý název mělo město 

odjakživa, Vriwald (později 
Vrowald, Vrienwalde, Freynwalde 
atd.) znamená místo zbavené 
lesa. Poprvé je město zmíněno 
v latinském pramenu z roku 1267. 
O 28 let později již zcela jistě 
bylo městem. Od roku 1284 totiž 
toto místo střežil zároveň hrad 
v držení vratislavského (polské-
ho) biskupa. Důležitým se pro 
Jeseník stal nález ložisek železné 
rudy. Již roku 1326 bylo poblíž 
Jeseníku třináct hamrů, ruda byla 
ve 14. století prodávána dokonce 
do Anglie. Pravý rozmach těžby 
rudy, ale i stříbra a zlata začal 
ve druhé polovině 15. století. 
Majitelé Jeseníku se často střídali, 
významné bylo v roce 1506 pře-
vzetí panství Fuggery, celoevrop-
sky působícím podnikatelským 
německým rodem z Augsburgu. 
Ti na panství rozvinuli důlní čin-
nost. Od roku 1547 však Jeseník 
opět patřil vratislavskému bis-
kupství. Po třicetileté válce město 
pozdvihlo zejména plátenictví. 
Rekatolizace Jesenicka v po-
lovině 17. století proběhla bez 
výrazných potíží, avšak oblast je 
dodnes pověstná „čarodějnickými 

procesy“, v letech 1622–1684 jim 
za oběť jen v Jeseníku padlo 102 
lidí, převážně žen. 

Jemné prádlo i sestry 
voršilky

Nový rozvoj čekal město až 
na počátku 19. století. Na světo-
vé trhy dosáhla tamější továrna 
Adolfa Raymana, který od roku 
1822 vyráběl a vyvážel jemné 
prádlo. Významné průmyslové 
centrum v roce 1890 posílila 
továrna na rukavice, která již 
mohla využívat železniční spojení 
se světem, uvedené do provozu 
v roce 1888.  Již od roku 1850 
byl Frývaldov – Jeseník – poli-
tickým okresem.  Důležitým pro 
rozvoj frývaldovského školství 
byl příchod sester konventu 
voršilek v roce 1881, působily 
tam do roku 1945, poslední byly 
vyhnány po únorovém puči 1948. 
Do historie Československa se 
Frývaldov významně zapsal dva-
krát. Poprvé odporem německé 
většiny k připojení k republice 
v roce 1918, podruhé v listopadu 
1931, když při střetu s četníky 
za frývaldovské stávky zahynuli 
dělníci z kamenolomů a vápenek. 
Národnostní třenice vyřešil v le-
tech 1945 a 1946 nucený odsun 
původních obyvatel. Následující 
čtyři desetiletí poznamenala Jese-
ník zvůle urbanistické výstavby. 

Zázračný „vodní doktor“
Přes úpadek významu města 

přece jen Jeseníku zůstala světová 
proslulost. Na jejím počátku stojí 
příběh šestnáctiletého chlapce, 
kterému přejel hrudník plně na-
ložený povoz. Přivolaný ranhojič 
chlapce předem odsoudil k trvalé 
invaliditě, ale kluk se nevzdal. 
Jmenoval se Vincenz Priessnitz 
(1799–1857). Narodil se v osadě 

Gräfenberg 2 km od Jeseníku. 
Od dětství pozoroval účinky 
vody na raněná zvířata, a proto si 
sám určil léčbu – vodou. Do roka 
byl zcela zdráv. Od té doby měl 
širokou klientelu, neodmítal léčit 
nikoho. V roce 1822 dal přestavět 
původně dřevěný rodný dům 
na kamennou budovu se speci-
álními prostorami určenými pro 
léčení. Dům se tak stal prvním 
vodoléčebným ústavem na světě. 
Odpor vědecké veřejnosti však 
byl značný, proto až v roce 1838 
získal povolení k definitivnímu 
provozu lázní. Již v roce 1839 
se v Gräfenbergu léčilo 1 500 
pacientů a 120 lé kařů z Evropy 
studovalo Priessnitzovy léčebné 
metody. Vrcholu dosáhlo sana-
torium po Priessnitzově smrti, 
pod vedením primáře dr. Josefa 
Reinholda (1885–1947), psychi-
atra a psychologa, který Priess-
nitzův odkaz spojil s vědeckými 
poznatky. 

Zbrusu nový lázeňský park
Sanatorium mělo od poloviny 

19. století park sloužící pacientům 
a klientům. Původní parkové 
úpravy byly dle možností upra-
vovány až do současnosti, ovšem 
v bezprostřední blízkosti Lázní Je-
seník, jak se již přes 65 let jmenuje 
původní Gräfenberg, byly dlouho 
pozemky bez využití. Proto 
Společnost Vincenze Priessnitze, 
o. s., požádala o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí 
a předložila projekt na založení 
Parku Vincenze Priessnitze. Dnes 
se již území proměnilo v repre-
zentativní parkovou plochu. 
Nové lázeňské a rekreační zázemí 
současně podpořilo ekologické 
funkce území a vznik pestré mo-
zaiky přírodních stanovišť, které 
zvyšují hodnotu oblasti.

Okolím lázní
Ústřední lázeňský pavilon Priessnit-
zových léčebných lázní nese název 
Priessnitzovo sanatorium a je dílem 
architekta Leopolda Bauera. Dětský 
pavilon Karolina je pojmenován 
po dcerce Vincenze Priessnitze, 
kterou nedokázal vyléčit a jež 
zemřela ve třech letech. V areálu 
stojí také pavilon Bezruč, pojmeno-
vaný po bardovi severní Moravy, 
a k němu vázaný dům Maryčka. 
V parku lázní stojí hrobka zaklada-
tele a jen 800 m jižně, pod kopcem 
Přední vršek, je vztyčen Památník 
obětem čarodějnických procesů. 
Na protější straně, východním 
směrem přes Jeseník, je ve vzdále-
nosti 3,5 km vrchol Zlatého chlumu 
(875 m n. m.), na kterém stojí roz-
hledna vybudovaná v roce 1899. Je 
dokladem rozvíjejícího se cestovního 
ruchu v Jeseníku koncem 19. století.

Lázně Vincenze Priessnitze 
Do roku 1947 se 
město jmenovalo 
Frývaldov, 

z německého Freiwaldau. 
Leží v Dolním slezsku, jen 
13 km od hranice s Polskem, 
v oblasti s rušnými dějinami.
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Velmi staré sídlo  
západních Čech

Věrohodná zmínka o vsi 
Tachov pochází již z roku 
1126, o pět let později stál 
u ní hrad. Ves měla přízeň 
Přemysla Otakara II., který 
nechal v podhradí nového 
hradu založit kolem roku 1285 
královské město a obehnat je 
hradbami. Strategickou polo-
hu města na česko-bavorské 
hranici vyzkoušeli husité hned 
ve třech bitvách. Protihabsbur-
ské povstání přineslo Tachovu 
statut pouhého poddanského 
města a během třicetileté války 
byl soustavně ničen a pleněn. 
Rozmach prožíval v držení 
šlechty, zejména Windischgrät-
zů od roku 1784. V letech 1938 
a 1945 poznamenal Tachov osud 
většiny sudetoněmeckých měst, 
nejprve z něj odcházeli Češi, po-
druhé Němci. Tachov musel být 
po válce dosídlen nejen Čechy, 
ale i obyvateli z východní a ji-
hovýchodní Evropy. Rozmach 
města po roce 1948 neumožnila 
blízkost státní hranice se SRN 
a historický Tachov poznamena-
la postupná rozsáhlá demolice 
a stavba panelových domů. Až 
pád „železné opony“ přinesl 
Tachovu potřebné oživení.

Nejzachovalejší městské 
hradby v ČR

Městu vévodí kostel Nane-
bevzetí Panny Marie, vystavěný 
původně v raně gotickém stylu 
a v polovině 14. století rozšířený 
ve stylu gotickém. Interiér koste-
la je však mladší, pochází z roku 
1670. Tachovský zámek vznikl 
v 17. století přestavbou gotické-
ho hradu. Po požáru v roce 1770 
byl zámek obnoven, je přestavěn 

v klasicistním stylu z roku 1784. 
Obě památky jsou uvnitř velmi 
dobře zachovalých městských 
hradeb. Jejich podoba pochází 
z přelomu 13. a 14. století, jsou 
tak jedny z nejstarších v Čes-
ké republice. Historické jádro 
obklopují v délce 700 m. V místní 
části Vysoká stojí od roku 1971 
Památník bitvy u Tachova v roce 
1427. Západně od Tachova, 
v přibližně 2 km vzdálených 
Světcích, jsou pozůstatky 
kláštera, zrušeného v roce 1786. 
Jedinou zachovanou stavbou je 
monumentální Windischgrätzo-
va jízdárna v pseudorománském 
stylu. K ní z Tachova vede cesta 
roubená stromy, která je v mno-
hém ojedinělá.

Památná Knížecí alej
Stromořadí v Tachově je dél-

kou, krajinářskou a estetickou 
funkcí a návazností na histo-
rické objekty ve Světcích nejen 
nejdůležitějším ve městě a nej-
bližším okolí, zároveň je počtem 
stromů největší v Plzeňském 
kraji. V celé délce měřila alej 
kdysi přibližně 3,5 kilometru. 
Začíná ve Světcích u kláštera, 
u jízdárny, směrem na jihový-
chod míří k jižní části Tachova, 
kde do ní zasahuje městská zá-
stavba, a pokračuje na východ 
k Windischgrätzovu minerál-
nímu prameni. Již v roce 1987 
byla alej vyhlášena chráněným 
přírodním výtvorem a jako 
památná je součástí schválené-
ho regionálního biokoridoru 
a částečně biocentra ÚSES. 
Tachovští využili možnosti 
požádat o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 
a na konci prvního desetiletí 
21. století se pustili do obnovy 
stromořadí nejen se snahou po-

stupné náhrady a rekonstrukce 
celé jeho kompozice, ale i s cí-
lem posílit biodiverzitu lokality 
a především zachovat význam-
nou krajinnou dominantu i pro 
příští generace. Autoři k projek-
tu přistupovali uvážlivě, proto 
se náhradou za nutně vykácený 
poškozený a nebezpečný porost 
staly solitérní stromy místního 
původu.

Údolími až za hranice Čech
Zdá se, že nevýhodou Ta-

chova je poloha mimo hlavní 
silniční a železniční tahy, 
přestože město má vlakové 
nádraží. Ovšem právě nepří-
tomnost rušné dálniční dopravy 
je velkou předností Tachova. 
Užívat si klidu můžeme přímo 
v Aglaině údolí kolem říčky 
Mže nedaleko Světce a jeho 
kláštera. Nabízená procházka 
Knížecí alejí je zároveň pozván-
kou k návštěvě naučné stezky 
Okolím Tachova. Město coby 
předpolí Českého lesa je protká-
no cyklostezkami, které míří jak 
horským údolím k hraničnímu 
přechodu v bývalém Pavlovu 
Studenci a dále do bavorské-
ho Barnau, tak do vnitrozemí 
k Plané a Mariánským Lázním 
či jižně a jihovýchodně k Přim-
dě, Poběžovicím, Horšovskému 
Týnu a Domažlicím. Vytýčené 
jsou rovněž trasy pro turisty, 
po zeleně značené cestě lze dojít 
až na hraniční přechod (15 km) 
a dále do Barnau v Bavorsku. Se 
západočeskou metropolí Plzní 
a s dalším husitským městem 
Stříbrem je Tachov spojen au-
tobusovou dopravou, ta rovněž 
umožňuje návštěvy atraktivních 
turistických cílů směrem k Roz-
vadovu, Přimdě nebo k Chod-
skému Újezdu a Plané.

Muzeum Českého lesa
V budově tachovského františkán-
ského kláštera, založeného v roce 
1466 a zrušeného v roce 1950, 
jsou prostory využity k expozicím 
regionálního muzea. Bylo vytvo-
řeno již v roce 1954. Muzeum má 
čtyři stálé expozice a dva prostory 
pro krátkodobé výstavy. Sbírka 
muzea je členěna na dvě části. 
V oblasti přírodovědné jsou to 
sbírky z oblasti geologie, botaniky, 
entomologie a zoologie, v oblasti 
společenskovědní sbírky archeolo-
gické, numismatické, etnografické, 
zbraní, psané a tištěné dokumen-
tace, předmětů z cínu a předmětů, 
které mají svoji tradici na území 
Českého lesa. Součástí muzea jsou 
terária s obojživelníky, v přírodě 
stěží zahlédnutelnými. Muzeum 
nabízí programy pro školní děti.

Krajina tůní i rozhleden 
tachov, bývalé okresní 
město v podhůří 
Českého lesa,  

se rozkládá kolem říčky Mže. 
Leží 55 km vzdušnou čarou 
na západ od Plzně a 18 km 
jižně od Mariánských Lázní.

Z panství do panství
V zakládací listině zbraslav-

ského kláštera krále Václava II. 
z roku 1292 jsou Oucmanice po-
prvé písemně zaznamenány pod 
jménem willa Walczmanni, což 
odkazuje na německý původ za-
kladatelů osady. Vznikla v první 
fázi kolonizace pohraničních úze-
mí českého království. Od roku 
1307 ji vlastnil Vítek ze Švábenic 
v lanšperském panství, pozdě-
ji, až do poloviny 16. století, 
náležela k litomyšlskému panství 
Kostků z Postupic a poté se stala 
součástí panství Brandýs nad Or-
licí v držení Františka Norberta 
Trauttmansdorffa. Po zrušení 
poddanství byla obec roku 1850 
přidělena do obvodu Okresního 
hejtmanství ve Vysokém Mýtě. 
Správní začlenění obce však ani 
tentokrát neskončilo. Od  
1. února 1951 byly Oucmanice 
přesunuty z vysokomýtského 
okresu do okresu Ústí nad Orlicí. 
A dnes je Vysoké Mýto pro Ouc-
manice opět nadřízenou obcí, 
tentokrát s rozšířenou působností. 
Obec je zároveň členem svazku 
obcí Mikroregion Vysokomýtsko.

Středisko ekologické 
výchovy

Oucmanice nejsou velké, proto 
v nich významné památky nejsou. 
Dominantou jádra vsi je rekon-
struovaná kaplička, drobnou 
sakrální památkou je také ka-
menný křížek ve stínu vzrostlých 
ovocných stromů na návsi. Sever-
ně od Oucmanic se rozprostírá 
podél toků Divoké a Tiché Orlice 
v délce 200 km přírodní park Or-
lice. A zřejmě poloha vsi poblíž 
významných přírodních lokalit 
byla jedním z podnětů ke vzni-
ku jedinečného areálu, který 
Oucmanice zpopularizoval nejen 
v Pardubickém kraji. Od roku 
2003 vznikalo v Oucmanicích 
krajské pobytové středisko ekolo-
gické výchovy v režii Ekocentra 

Paleta. A v květnu roku 2007 
mohli zástupci Pardubického 
kraje, Ministerstva životního pro-
středí a Státního fondu životního 
prostředí ČR uvést slavnostně 
do provozu oucmanické středisko 
v novém venkovním zázemí pro 
ekovýchovné programy a eko-
poradenství, v budově venkovní 
učebny se související prostorem. 

Škola mezi hospodářskými 
zvířaty

Pobytové centrum působí 
na 161 metrech čtverečních a ob-
jekt má demonstrační fotovoltaic-
kou střechu s výkonem 9,24 kWp.  
Ve středisku se ubytovávají skupi-
ny dětí z mateřských a základních 
škol, studenti ze středních a vy-
sokých škol. Může tam pobývat 
až 40 účastníků výchovných 
a studijních programů. Ekolo-
gickou výchovu ve formě života 
na vesnici spojeného s chovem 
hospodářských zvířat a péčí o ně 
doprovází osvojení si znalostí 
ekosystémů, využívání šetrných 
zdrojů energie, například slunce 
prostřednictvím kolektorů, ale 
i způsobů čištění vod, v případě 
Palety kořenové čistírny. Nejmenší 
děti tam poznají například životní 
cyklus a užitečnost včel, školáci 
pochopí princip kompostování 

a výhody třídění odpadů a sezná-
mí se s pěstováním lnu či chovem 
ovcí, středoškoláci si osvojí třeba 
podstatu vodního hospodářství. 
Výchova dětí a mládeže k ochraně 
přírody byla podpořena z Operač-
ního programu Životní prostředí.

Od teorie k praxi
Návštěvníci ekocentra Paleta 

v Oucmanicích mají jedinečnou 
možnost ověřit si způsob šetrné-
ho přístupu k přírodě v nedaleké 
obci Písečná. Od Oucmanic je 
vzdušnou čarou vzdálena jen 
13,5 km severovýchodně. Leží 
mezi Žamberkem a Letohradem. 
Obec s pomocí dotace revitali-
zovala u Písečné rybník Šušek. 
Rybník potřeboval odbahnit 
a výrazně upravit hloubku dna 
pro mokřadní organismy. Řešení, 
jak a kam uložit vytěžené usazeni-
ny, našli realizátoři projektu 5 km 
od rybníka. Tamější devastova-
nou půdu nechali bahnem zavézt, 
čímž přispěli k výživě degradova-
né, vyčerpané zeminy. Rozhrnutý 
sediment byl oset trávou i osázen 
stromy, čímž se zamezilo další 
erozi. V rybníku Šušek byl vytvo-
řen ostrov o ploše 325 m2. Šušek 
má zároveň opravenou korunu 
hráze. Po revitalizaci rybníka se 
významně zlepšila jeho ekologic-
ká stabilita a rovněž schopnost 
zadržovat vodu. Oživení vodní 
plochy podmínilo omezení rybář-
ského hospodaření, zároveň byla 
na toku před rybníkem moderni-
zována čistírna odpadních vod. 
Ukázalo se, že opatření mělo 
kladný vliv na rozvoj druhově 
bohatých a z hlediska ochrany 
přírody hodnotných společenstev 
vázaných na tento druh bioto-
pu. Zvláště nezatopená plocha 
ostrova se dle předpokladů stala 
útočištěm a hnízdištěm ptactva. 

Kolem tiché Orlice
Oucmanice a Písečnou spojují cyk-
lostezky jak přes podhorské vsi, tak 
podél toku Tiché Orlice. Na ces-
tě severní trasou nelze minout 
romantické zříceniny Žampachu 
u Písečné, Skalky u České Libchavy 
a hrádku Orlík nad Oucmanicemi, 
na jižní trase podél řeky se lze 
zastavit u zříceniny Hrádku nebo 
Lanšperka, který stojí v půli cesty 
mezi Písečnou a Ústím nad Orlicí. 
K návštěvě vybízejí historická 
centra Brandýsu nad Orlicí, kde je 
rovněž zřícenina hradu, Chocně 
a k ní přilehlé přírodní památky Pe-
liny, Hemže-Mýtkov a Vstavačová 
louka, nebo starobylého Vysokého 
Mýta, původně kolonizačního 
města založeného v roce 1262 krá-
lem Přemyslem Otakarem II., ale 
i bývalého okresního města Ústí 
nad Orlicí. Oucmanicemi turistické 
cesty neprocházejí, Písečnou však 
ano, stezky jsou tam dle náročnosti 
rozdílně barevně značené.

Ekocentrum Paleta
Oucmanice jsou 
obklopeny hned třemi 
městy. na západ leží 

Choceň (5 km), na sever 
Brandýs nad Orlicí (1,5 km) 
a na východě Ústí nad Orlicí 
(8 km). a jihozápadně ještě 
Vysoké Mýto (9,5 km).

8 9
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Jeden král za druhým
Výhodná poloha 

u mělkého brodu v řece 
Ohři předurčovala význam 
místa již ve starověku. 
V roce 805 se tamější 
slovanská pevnost dlouho 
bránila nájezdníkům Karla 
Velikého. První písemná 
zmínka přímo o Kadani 
pochází z roku 1183, o tři 
roky později se v ní usadili 
johanité. Královským měs-
tem byla Kadaň již za vlády 
Přemysla Otakara II., 
plnou samosprávu jí udělil 
Karel IV. v roce 1366, o rok 
později Kadaň osobně také 
navštívil. V první polovině 
16. století přišli do oblasti 
saští řemeslníci a horníci a s nimi 
i myšlenky německé náboženské 
reformace. Koncem června 1534 
se v Kadani setkal římský a český 
král Ferdinand I. s předními 
politiky Svaté říše římské ve věci 
uzavřené kompromisní mírové 
dohody, známé pod názvem 
„Kadaňský mír“. Za třicetileté 
války byla Kadaň vydrancována, 
zničeny byly katolické svatostán-
ky. Německý vliv na rozvoj města 
byl patrný až do května roku 
1945. V následujících desetiletích 
urbanistický ráz Kadaně narušila 
okolní socialistická výstavba, 
snad proto byla v historické části 
vyhlášena městská památková 
rezervace již v roce 1978.

Hradby, brány, kostely 
Po roce 1990 Kadaň přistoupila 

k pečlivější ochraně svých pamá-
tek. Opraveny jsou zbytky hradu 
i radnice s gotickou věží. Spolu 
s měšťanskými domy kolem ná-
městí a v okolních uličkách zůsta-
ly v Kadani pro budoucí generace 

zachovány špitální kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele, hřbitovní kostel sv. 
Anny, děkanský kostel Povýšení 
sv. Kříže, kaple sv. Jana Křtitele, 
Křížová cesta k františkánské-
mu klášteru Čtrnácti svatých 
pomocníků, alžbětinský klášter 
sv. Rodiny, minoritský klášter sv. 
Michaela, sloup Nejsvětější Tro-
jice, Šlikova kašna, Svatá brána 
zvaná též Mikulovická, barbakan 
Žatecké brány, kaple Růžencové-
ho bratrstva, pseudogotický kostel 
sv. Petra a Pavla a další.

Příměstský les a alej
Chce-li si návštěvník Kadaně 

od přemíry památek odpočinout, 
stačí vyjít jen kousek nad město. 
Na jeho západním okraji, na hře-
benu zvaném místně Svatý kope-
ček, je příměstský les s naučnou 
stezkou Svatý vrch. Na příhod-
ném místě stojí vyhlídkový altán 
s železným schodištěm a vyvý-
šeným krytým vyhlídkovým ocho-
zem. Přírodovědecky nejatraktiv-
nější místa jsou dnes dostupná 
po původních pěšinách, které 
byly upraveny pro návštěvníky. 
Trasa je vybavena lavičkami 
a informačními tabulemi, které 
slouží ke zvýšení ekologického 
povědomí veřejnosti. Stezka za-
číná na západním okraji Kadaně, 
u sídliště Strážiště, nedaleko 
františkánského kláštera Čtrnácti 
svatých pomocníků. Ještě před 
vycházkou na Svatý kopeček 
návštěvník projde klášterní alejí 
lip, jasanů a jírovců. Historický 
významný krajinný prvek doplatil 
na silný provoz automobilů 
a dlouhodobou absenci údržby, 
nahrazovanou pouze občasným 
kácením stromů. Alej je dnes 
již dosázena mladými stromy, 

koruny a kmeny těch starých, 
zachovaných, jsou ošetřeny 
a prořezány.

Oba krajinné prvky by Kadaň 
nezachránila bez finanční pomo-
ci. V jednom městě získaly dotaci 
z OPŽP dva projekty.

Okolí pro rybáře i turisty
Veřejnosti zřejmě nejznámější 

je v okolí Kadaně Nechranická 
přehrada, cíl rybářů, jachtařů 
a rekreantů na plážích. Její hráz 
je vzdálena zhruba 11 km od Ka-
daně. Podél řeky k přehradě vede 
naučná stezka Údolím Ohře 
s přírodní památkou Želinský 
meandr.

Kadaň je napojena na síť 
cyklostezek. Jedna z tras vede 
podél řeky do Klášterce nad Ohří 
(8 km), města se zámkem, stezka 
pokračuje dále přes Perštejn-Luž-
ný (15 km), menší vísky a Stráž 
nad Ohří (23 km) do Karlovar-
ského kraje. Další trasa vede 
z Kadaně podél vojenského 
újezdu Doupovských hor přes 
Vintířov s poškozeným zámeč-
kem (15 km) do Radonic (16 km) 
a k přírodnímu parku Doupovská 
pahorkatina kolem Mašťova (22 
km). Pro pěší výletníky vede 
z Kadaně žlutě značená cesta přes 
část Doupovských hor, náročnější 
je červeně značená trasa přes 
vrch Úhoště (5 km) k zřícenině 
Lestkova (13 km) a podél Ohře 
od Klášterce nad Ohří (15 km) 
do Karlovarského kraje. 

Lákadlem pro veřejnost je 
tradice, kterou Kadaň v roce 1993 
založila na počest návštěvy císaře 
Karla IV. v roce 1367. Císařský 
den se odehrává na náměstí 
a přilehlých ulicích každý rok 
v poslední srpnový víkend. 

stolová hora
Nepřehlédnutelný vrch jihozápad-
ně od Kadaně již léta zaměstnává 
laické badatele. Podle nich je 
Úhošť dějištěm dávné bitvy u Wo-
gastisburku v roce 631, v níž kupec 
Sámo porazil vojsko franckého 
vládce Dagoberta I. I když tuto 
možnost historici a archeologové 
vyvrátili, mohutný čedičový útvar 
k dávnému osídlení sloužil. Úhošť 
(593 m n. m.) ve tvaru stolové hory 
je především dokladem sopečné 
činnosti Doupovska. Vrcholová 
pláň a úbočí jsou domovem leso-
stepní a stepní vegetace. Od roku 
1974 je Úhošť národní přírodní 
rezervací a dnes je součástí vyhlá-
šené ptačí oblasti Doupovské hory 
navržené na evropsky významnou 
lokalitu Doupovské hory. 

Královské město pod Úhoštěm
Kadaň leží na okraji 
Doupovských hor, 
14 km vzdušnou 

čarou jihozápadně 
od Chomutova. ačkoli mezi 
oběma městy zeje obrovský 
kráter způsobený důlní 
činností na jihozápadním 
okraji hnědouhelného revíru 
severozápadních Čech,  
je Kadaň mimořádně 
zachovalé starobylé město.

Bombardována až po válce
Na skalním ostrohu nad 

řekou založil kníže Boleslav 
II. dřevný hrad nazvaný Nový, 
respektive Mladý Boleslav. Stře-
disko sloužilo ke správě nově 
získaných území. Záhy pod 
hradem vznikla osada. Po vy-
mření Přemyslovců v roce 1306 
vlastnili Novou Boleslav Mi-
chalovicové, v roce 1334 ji Ješek 
z Michalovic nechal listinným 
právem přenést do sousedství 
hradu a přidělil jí řadu měst-
ských práv. Jádrem města se sta-
lo náměstíčko trojúhelníkového 
tvaru. Za husitských válek pad-
ly za oběť revoltě všechny kláš-
tery a město bylo opakovaně 
pustošeno. Od roku 1469 vlast-
nili Mladou Boleslav Tovačovští 
z Cimburka, po jejich vymření 
Krajířové z Krajku. Mikuláš 
Klaudián založil ve městě roku 
1518 tiskárnu. Díky významné 
podpoře Krajířů z Krajku se 
z Mladé Boleslavi stalo centrum 
Jednoty bratrské a začalo se mu 

přezdívat bratrský Řím. V 16. 
století město vzkvétalo, v roce 
1528 bylo rozšířeno o předměstí 
zvané Nové město, ale skupo-
valo i okolní majetky, zakládalo 
vinice a šafranice. Královským 
městem se Mladá Boleslav stala 
3. července 1600 z vůle císaře 
Rudolfa II. Hrad nevydržel 
nápor mnohých útoků za třice-
tileté války, z jejích důsledků se 
město dlouho vzpamatovávalo. 
Až rozvoj průmyslu na po-
čátku 19. století začal městu 
vracet někdejší význam. Mladá 
Boleslav se rychle rozšiřovala 
o nové čtvrtě. V roce 1905 byla 
založena továrna na jízdní kola 
Slavia, z ní se zanedlouho stala 
továrna na motocykly a poté 
automobilka Laurin & Klement, 
dnešní Škoda Auto. Mladá Bo-
leslav se stala posledním bom-
bardovaným městem v Evropě, 
jen několik hodin po oficiálním 
konci války na ní nalétla letadla 
s rudými hvězdami. Zda patřila 
sovětské armádě, se nikdy pro-
kázat nepodařilo. 

Honosná Borgorelliho 
renesanční radnice 

Ačkoli urbanistické pojetí 
výstavby mezi léty 1950 a 1990 
ohleduplné k historické zástav-
bě nebylo, v Mladé Boleslavi 
se zachovala spousta památek. 
K církevním patří kostely, 
z nichž vyniká původní kališ-
nický, dnes arciděkanský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. 
Zachovala se Bratrská tiskárna, 
nesporně zajímavý je mlado-
boleslavský hrad, na jehož 
přestavbě se v 2. polovině 16. 
století podílel Matteo Borgo-
relli. Italský umělec je zároveň 
autorem klenotu Mladé Bolesla-
vi, honosné renesanční radnice 
postavené v letech 1554–1559. 
Pozoruhodné je také Staroměst-
ské náměstí na místě někdejšího 
trojúhelníkového rynku. U měs-
ta je zachován starý židovský 
hřbitov a na severozápadním 
okraji Mladé Boleslavi stojí 
zřícenina hradu Michalovice, 
nazývaného podle tvaru věže 
také Michalovická putna. Přímo 
v centru města působí Centrum 
83, ve dvou téměř sousedních 
objektech. Jeden z nich, v Hav-
líčkově ulici, je budovou z roku 
1925, s krásnou zahradou. Její 
revitalizace byla finančně pod-
pořena z Operačního programu 
Životní prostředí.

Účinný způsob integrace 
hadicapovaných

Dům postavil architekt Jiří 
Kroha a sloužil od počátku jako 
Masarykův sociální ústav. Později 
v něm sídlila dětská nemocnice. 
V roce 2006 ji převzalo Centrum 
83, jehož zřizovatelem je Stře-
dočeský kraj. Tehdy se ukáza-
lo, k jakému stupni devastace 
budovy i zahrady dospěly. Dnes 
je zahrada víceúčelovým areálem 
určeným k setkávání lidí se zdra-
votním postižením a je otevřena 
veřejnosti. Oživena, se vzrost-
lými ošetřenými stromy, novým 
parčíkem, lavičkami a pódiem 
i sportovištěm pro handicapova-
né občany, je právem nazývána 
Oázou. Projekt byl zároveň 
podpořen jako priorita komunit-
ního plánu města Mladá Boleslav. 
Budova s areálem dále slouží 
k poskytování sociálních služeb 
lidem s mentálním a tělesným 
postižením a zároveň část prostor 
Centrum 83 poskytuje nájemcům, 
chráněné dílně vozíčkářů a chrá-
něné zahradnické dílně Fokusu 
– lidem s duševním postižením. 
Vybavení zahrady podiem umož-
nilo rozšíření kulturní nabídky 
Mladé Boleslavi, na zahradě jsou 
pořádána divadelní a hudební 
představení, letní programy také 
jedinečným způsobem obohacují 
městskou kulturu o integraci lidí 
se zdravotním postižením.

Na kole k Máchovu jezeru
Mladá Boleslav je již léta 

cíleně obohacována o nové trasy 
cyklostezek. Lze po nich vyrazit 
na severozápad do Bělé pod 
Bezdězem (12 km), či až k Má-
chovu jezeru (25 km), na sever 
k Mnichovu Hradišti (17 km). 
Na jihovýchodě s městem sousedí 
přírodní rezervace Chlum.

Město automobilů
na levém břehu 
středního toku Jizery 
leží Mladá Boleslav. 

s Prahou (50 km) je 
spojena silnicí r10. Město 
je urbanisticky propojeno 
se sousedním městečkem 
Kosmonosy.
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Mušelín i lázeňská 
kolonáda

Poprvé se o Rožnovu pod 
Radhoštěm v roce 1267 zmiňuje 
listina zakladatele osady Bruna 
ze Schamburku. Byla založena 
zřejmě dříve, při Brunových 
kolonizačních snahách, a byla 
původně celá dřevěná. Nedaleko 
založené osady na jihozápadní 
straně se zdvihal nad řekou Rož-
novskou Bečvou vrch sopečného 
původu Hradisko, na něm byl 
postaven stejnojmenný hrad. 
V průběhu let se v Rožnově 
vystřídalo několik šlechtických 
rodů. Roku 1548 získali pan-
ství Žerotínové a udrželi si je 
až do 19. století. Za nich došlo 
v Rožnově k rozkvětu hospo-
dářství i řemesel. Významným 
se stalo sklářství a tkalcovství. 
Tkaním plátna a mušelínu byl 
Rožnov znám v celé rakouské 
monarchii. Věhlasu dosáhlo 
valašské vyšívání. V roce 1796 si 
rožnovských příznivých klimatic-
kých poměrů povšiml brněnský 
lékař dr. Kročák a poslal tam 
první čtyři pacienty. Překva-
pivý léčebný účinek a narůs-
tající počet hostů dal podnět 
ke vzniku klimatických lázní. 
Ty založil roku 1820 tehdejší 
ředitel tamějšího panství Josef 
Drobník. Po lázeňské kolonádě 
v rožnovském parku se za nej-
většího věhlasu lázní procházeli 
světoznámý lékař a zakladatel 

psychoanalýzy Sigmund Freud 
nebo průkopník genetiky Gregor 
Mendel. Lázně sloužily k léčbě 
nemocí dýchacího ústrojí, plic 
a také srdce. Lázeňská historie 
Rožnova skončila s druhou svě-
tovou válkou.

Valašské muzeum v přírodě
K památným objektům 

Rožnova patří katolický chrám 
Všech svatých z let 1748–1752.  
Minout nelze budovu součas-
ného sídla chráněné krajinné 
oblasti Beskydy, historickou 
stavbu vybudovanou před dvě-
ma stoletími. Rekonstruované 
jsou měšťanské domy na ná-
městí. Na počátku 19. století 
měl Rožnov pod Radhoštěm 
ještě vesměs dřevěné domy, 
jen na náměstí stály čtyři nízké 
zděné. První větší jednopo-
schoďový dům byl vystavěn 
teprve roku 1839. Jen zvolna 
se dřevěné městečko měnilo 
na kamenné. Evropsky i světo-
vě proslulým je však skanzen 
na stráni na východním okraji 
Rožnova. Valašské muzeum 
v přírodě je druhým nejstar-
ším ve střední Evropě. V roce 
1925 je založili Alois Jaroněk 
s bratrem Bohumírem, českým 
výtvarníkem. Počali shromaž-
ďovat domy z rožnovského 
náměstí, které nechali přenést. 
Založili tak Dřevěné městečko, 
nejstarší část skanzenu. V měs-

tečku jsou i kostely a stavby 
či jejich kopie z okolních vsí. 
Nejrozsáhlejší část areálu tvoří 
Valašská dědina se 70 dřevěnými 
stavbami – salašemi, stájemi, 
kovárnou a dalšími. Nejmladší 
částí je Mlýnská dolina zahrnu-
jící funkční technické stavby. 
Muzeum od roku 1995 doplňují 
dvě secesní ubytovny. A k mu-
zeu v přírodě náleží také park.

Obnova po prudké vichřici
Městský park byl jako 

doplněk lázní založen roku 
1820. Řeku Bečvu lemuje podél 
levého břehu v délce 2 km 
a rozkládá se na zhruba 17 ha. 
Je významným prvkem systému 
zeleně města a zároveň součástí 
národní kulturní památky Va-
lašské muzeum v přírodě. Poté, 
co se parkem prohnala vichřice, 
velmi utrpěla jeho centrální 
lipová alej. Stromořadí tak při 
plánu komplexní revitalizace 
parku dostalo přednost. Rožnov 
pod Radhoštěm získal pod-
poru z Operačního programu 
Životní prostředí. Mimořádně 
cenný parkový prvek se po-
dařilo včas ošetřit a obnovit, 
prodloužení životnosti starých, 
avšak vitálních dřevin ještě 
hodnotu aleje a celého parku 
zvýšilo. Procházky veřejnosti 
v zeleni v sídelním prostředí 
jsou zároveň bezpečné. 

Naučné stezky i lyžování
Rožnov pod Radhoštěm je 

východiskem k návštěvě okolní 
CHKO Beskydy. Na jihozá-
padě města je od roku 2001 
tříkilometrový okruh naučné 
stezky Hradisko. Pustevny, 8 km 
severovýchodně, jsou výchozím 
bodem naučné stezky Radegast, 
její trasa sousedí s přírodní pa-
mátkou Radhošť, jehož vrchol 
v nadmořské výšce 1 129 m 
je od Rožnova vzdálen 6 km 
severovýchodně. Z Pusteven, 
od chaty Martiňák, se lze rovněž 
vydat po naučné stezce Čertův 
mlýn. Prostředí je známé příz-
nivcům zimních sportů, sjezdov-
ky s vleky jsou zejména na Pus-
tevnách, cestu po hřebenech lze 
projíždět na běžkách. Většina 
cílů v horách včetně Pusteven je 
dostupná po značených turistic-
kých cestách i po cyklostezkách. 
Známé zimní středisko, Frenštát 
pod Radhoštěm, leží od Rož-
nova 10 km severovýchodním 
směrem.

Mystická hora
Radhošť je nejznámější hora 
v CHKO Beskydy. Je spojována 
s uctíváním pohanského boha 
pohostinnosti, plodnosti a úrody 
Radegasta, boha slunce, vál-
ky a vítězství, jenž míval podle 
pověstí na hoře sídlo. Jeho modlu 
na vrcholu prý nechali zbořit 
Konstantin a Metoděj po příchodu 
na Velkou Moravu. Staří Slované 
na Radhošti slavili letní slunovrat. 
Od šedesátých let 20. století se 
tam počátkem července konají 
cyrilometodějské poutě. Hora 
okouzlila i umělce. Od roku 1931 
stojí na Radhošti u kaple sv. Cyrila 
a Metoděje sousoší obou věrozvěs-
tů a nedaleko Pusteven je socha 
Radegasta.

Město dřevěnic
na úpatí Vsetínských 
vrchů leží v nadmořské 
výšce 378 m n. m. 

rožnov pod radhoštěm, 
známý snahou o zachování 
dědictví po předcích žijících 
v této oblasti.

Betlémské město
Při hledání vhodného místa 

pro novou osadu se rytíř a jeho 
výprava ztratili v lesích. Znavený 
pán ulehl pod dub. Sotva usnul, 
spatřil dívku rozhazující z košíku 
domečky do okolní krajiny. Sen 
ho probudil a inspiroval k zalo-
žení osady. Na paměť snu – jen 
pouhého třeštění – pojmenoval 
osadu Třešť. Tak to v kronikách 
psáno není, avšak víme, že far-
níci žili v osadě již ve 13. století. 
V letopisech se Třešť objevuje 
v roce 1349. Do historie školství 
se zapsala obec roku 1872, tehdy 
v ní byla založena první česká 
měšťanská škola na Moravě. 
Povýšení na město se Třešťští 
dočkali až v roce 1901. Květnové 
povstání na samém konci 2. svě-
tové války je nejsmutnější kapi-
tolou třešťských dějin. Jen jeden 
den před uzavřením příměří 
bylo za odpor proti okupantům 
popraveno 57 občanů města. 
Dodnes město sluje pověstí „bet-
lémského města“. Papírníci totiž 
založili na počátku 19. století 
v Třešti nový obor – betlemář-
ství. A v druhé půli století začaly 
vznikat betlémy dřevěné. Výroba 
panoramatických výjevů z no-
vozákonní legendy od té doby 
ve městě neustala.

Rodiště pana Taua 
Třešť, domov herce Otty 

Šimánka, má řadu církevních 
památek, například kostel sv. 
Kateřiny Sienské – původně 
německý luteránský chrám 
z roku 1492, v němž dnes působí 
katolická církev. Nejstarší třešť-
skou památkou je farní kostel 
sv. Martina ze 13. stol. Početná 
židovská komunita, žijící v Třešti 
takřka od jejího vzniku, založila 
ve městě synagogu. Tu ovšem 
dnes využívá jiná církev. Zámek, 
od roku 1513 šlechtické sídlo, je 
vystavěn ve třech slozích. Spodní 
část je gotická, první podlaží 

renesanční a obytná část je barok-
ní. U zámku je anglický park ze 
čtyřicátých let 19. století. Třešť 
je obklopena rybníky. Valcha, 
rozměry druhý největší, je u cesty 
z Třeště k jihozápadu, kolem ži-
dovského hřbitova. Valcha se pro 
svůj cenný biotop stala předmě-
tem žádosti o podporu z OPŽP.

Rybník a mokřady 
s ostrůvky

Mělký rybník neumožňo-
val rozvoj cenných přírodních 
společenstev. Zároveň zarůstal 
chrasticí rákosovou. A tak se pro-
jekt zaměřil nejen na technické 
vylepšení rybníka, ale především 
na jeho přírodě šetrné odbah-
nění tak, aby zůstaly zachovány 
pozvolné sklony břehů pro 
rozvoj litorálních společenstev. 
Mokřad na přítoku do rybníka 
je dnes tvořen plochami různých 
hloubek a jsou v něm dvě stálé 
tůně a tři ostrovy. U rybníka je 
mokřad zakončen zemní hráz-
kou, která zadržuje vodu v době 
vypuštění. Splaveniny zachycuje 
dřevěná palisáda. Opravena je 
koruna hráze, u které je oživen 
travnatý porost, okolní dřeviny 
jsou ošetřeny nebo nahrazeny 
novými. Kvalita vody se proto 
ve Valše velmi zlepšila, řeše-

ní umožnilo rozvoj druhově 
bohatých a z hlediska ochrany 
přírody hodnotných společen-
stev, i mokřad je dnes domovem 
řady druhů rostliny a živočichů. 
A na ostrovech začali hnízdit 
ptáci. Rybník je oblíbeným cílem 
Třešťských i návštěvníků města.

Sousedé také nezaháleli
Obdobně se do revitalizace 

vodního zdroje pustili v nedale-
kém Stonařově (8 km východně). 
V městysi, proslulém zazname-
naným deštěm meteoritů, si vzali 
za své oživit horní tok Jihláv-
ky. Potok pramení 3 km jižně 
od Stonařova a na svém toku 
vytváří větší vodní plochy. Toho 
Stonařovští využili a s pomocí 
finančního příspěvku z OPŽP 
dva původní rybníky renovovali, 
jeden nový nechali vybudovat 
a vytvořili i dvě nové tůně. Sou-
stava průtočných vodních ploch 
dnes umožňuje klidnou a přiro-
zenou reprodukci obojživelníků 
a zadržuje vodu v krajině, čímž 
zvýšila stupeň protipovodňové 
ochrany oblasti.

I v krajské metropoli, na je-
jím severozápadním okraji, se 
zasloužili o ošetření rybníka. 
Rozlévá se v údolí Smrčenského 
potoka a nazývá se Borovinka. 
Pod hrází jsou rybí sádky a pří-
městské koupaliště. Díky dotaci 
z OPŽP byl rybník odbahněn, 
v místě přítoku nebylo zasaže-
no do litorálních a břehových 
kořenových porostů v původním 
přírodním stavu, tím nebyly 
narušeny mokřadní plochy u pří-
toku potoka. Spolu s opravou 
hráze opatření zajistilo obnovu 
přírodních hodnot v lokalitě 
a tím zlepšení kvality životního 
prostředí, ale i zvýšení retenční 
schopnosti krajiny.

stonařovské meteority
V roce 1803 vzala světová vědecká 
obec na milost možnost, že z nebe 
může „pršet kamení“. Jen pět let 
nato, 22. května 1808 krátce před 
6 hodinou ranní, „zapršelo“ nad 
Stonařovem, v rozptylové elipse 
v délce 12,5 km a šířce 4,8 km. 
Podle odhadu během necelých 
8 minut prolétlo jasnou oblo-
hou k zemi 200 až 300 žhavých 
úlomků. Nebeské představení 
na jasné obloze popsala řada 
svědků. Byla totiž neděle a Sto-
nařovští se chystali ke mši. Podle 
výpovědí krajinu ohlušovaly rány 
jako z děla a krajinou se šířil 
nevábný zápach. Kupodivu nebyl 
nikdo zasažen, dokonce i majetek 
obyvatel zůstal ušetřen. Vesmírné 
poselství do Stonařova přilákalo 
vědce, již 31. května 1808 událost 
komentovaly noviny a meteority si 
našly cestu do dvou kramářských 
písní. Pomník ve Stonařově událost 
připomíná dodnes.

Mokřadní společenstva
na západní výspě 
Moravy, mezi kopci 
Českomoravské 

vrchoviny, leží město třešť. 
Od krajské metropole Jihlavy 
je vzdálena 13,5 km a leží 
od ní jihozápadním směrem. 

12 13
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Členové Monitorovacího 
výboru Operačního 
programu Životní prostředí 
přijali na svém 15. zasedání 
(15. 6. 2014) nejen Výroční 
zprávu OPŽP za rok 
2013, ale byli seznámeni 
i se Zprávou o průběhu 
realizace OPŽP ke dni  
31. 3. 2014. tato zpráva jim 
nabídla souhrnné informace 
o stavu programu a dění 
v rámci jednotlivých 
prioritních os a oblastí 
podpory od 1. 10. 2013 
do 31. 3. 2014. 

za sledované období byla vydána 
RoPD ve  výši dvanácti procent 
celkové alokace Operačního 
programu Životní prostředí. 

„Výsledkem je, že do konce sledované-
ho období byla vydána RoPD pro  
77 procent doporučených projektů  
na 58 procent celkové alokace, vyjá-
dřeno v penězích tedy 86,8 miliardy 
korun,“ píše se ve zprávě.

Avšak i přes výše uvedený 
pozitivní faktor je procento vy-
daných RoPD dle znění zprávy 
stále nízké, což je zapříčiněno 
dlouhou dobou mezi vydáním 
registračního listu a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, které se 
vydává až po dokončení výběro-
vých řízení na dodavatele. 

„I z tohoto důvodu nastala sku-
tečnost, že v roce 2013 nebylo splněno 
pravidlo N+2 a N+3 a dojde k auto-
matickému zrušení části závazku, a to 
ve výši 7,2 až 8,2 miliardy korun,“ 
uvádí zpráva.  

Podle zprávy však zejména 
v druhé polovině roku 2013 
a následně v dubnu a květnu 
2014 Ministerstvo životního 
prostředí společně se Státním 
fondem životního prostředí Čes-
ké republiky podnikly všechny 
možné kroky, jejichž cílem bylo 
tuto ztrátu maximálně snížit. 
Mezi tyto kroky patřila realizace 
optimalizačních a akceleračních 
opatření nastavených dle mož-
ností stanovených v článku 94 až 
96 obecného nařízení. 

Objem prostředků
„Pokud porovnáme objem finančních 

prostředků včetně započtených úspor pro-
jektů doporučených k financování s alokací 
jednotlivých prioritních os, zjistíme, že vli-
vem výše uvedených faktorů nebyla alokace 
v žádné prioritní ose na konci roku 2013 
zcela rozdělena,“ stojí ve zprávě. 

I přes tuto skutečnost však byly 
napříč všemi prioritními osami 
posuzovány a hodnoceny žádosti, 
které byly podávány v roce 2013 
a na počátku roku 2014. Celkem 
jich bylo 3 740. 

„Z průběžných informací o kvalitě 
těchto žádostí, jejich finančním objemu, 
předpokládaným úsporám jak v rámci 
výběrových řízení, tak například v rámci 
odstupování od projektů a finančnímu ob-
jemu projektů doporučených k financování 
vyplývá, že v prioritní ose 3 dojde k bez-
problémovému vyčerpání alokace. Volné 
disponibilní prostředky by také neměly být 
v prioritní ose 7. V ostatních prioritních 
osách jsou zatím volné finanční prostředky, 
na jejichž výši však bude mít v nejbližší 
době dopad ztráta finančních prostředků 
v roce 2013, automatické zrušení závazku, 
kterou během července a srpna tohoto roku 
bude nutné rozdělit mezi prioritní osy 
a oblasti podpory financované z Fondu 
soudružnosti a Evropského fondu regionál-
ního rozvoje,“ píše se ve zprávě, která 
se zmiňuje i o závěru roku 2013 
v tom smyslu, že příjemci dotace 
podávali žádosti o platbu, které 
byly ihned administrovány. 

„Většina z 12,5 miliardy korun pro-
placených od 1. 10. 2013 až 1. 4. 2014 
byla proplacena v listopadu a na začátku 
prosince 2013. Nejvíce finančních pro-
středků bylo proplaceno v rámci prioritní 
osy 2 a 3,“ uzavírá úvodní shrnutí 
text zprávy. 

Závěry a úkoly
Zpráva o průběhu realizace 

OPŽP ke dni 31. 3. 2014 před-
kládá také informace, v nichž se 
soustředí na hlavní závěry a úkoly 
v Operačním programu Životní 
prostředí. Hlavní závěr zní: „Ve sle-
dovaném období byly činěny kroky zejména 
k urychlení čerpání a minimalizaci ztráty 
finančních prostředků z evropských fondů. 
V závěru roku 2013 se dostavil dlouho 
očekávaný efekt z akceleračních opatření. 
Od měsíce listopadu 2013 došlo k poměrně 
výraznému nárůstu vydaných nových 
rozhodnutí o poskytnutí dotace i ke zvýšení 
dynamiky proplácení.“

Text ještě upozorňuje na to, že 
mimo jiné se jako velmi pozitivní 
projevilo telefonické vyzývání 
příjemců k urychlenému zasílání 
podkladů pro rozhodnutí o po-
skytnutí dotace, žádostí o platbu, 
faktur i bankovních výpisů. 

Zpráva o průběžné realizaci OP Životní prostředí
„Kumulace mnoha aspektů v prů-

běhu realizace Operačního programu 
Životní prostředí, především pak absence 
vyhlašování výzev v roce 2011, a poměr 
mezi projekty registrovanými k podpoře 
a projekty s vydaným rozhodnutím o po-
skytnutí dotace měly za následek zpoždění 
v realizaci programu, které již v roce 2013 
nebylo možno reálně eliminovat. V roce 
2013 tak nebylo splněno již zmíněné pra-
vidlo N+2 a N+3 a dojde k automatické-

mu zrušení části závazku, a to ve výši 7,2 
až 8,2 miliardy korun,“ vrací se text 
zprávy k nevyčerpaným prostřed-
kům z Operačního programu 
Životní prostředí, k prostředkům, 
které bude muset Česká republika 
vrátit Evropské komisi. 

Finanční plán
Zpráva dodává, že přesná výše 

ztráty bude známa po vyjádření 
Evropské komise k podkladům 
k uplatnění článku 95 a 96 obec-
ného nařízení, které byly Komisi 
zaslány v letošním květnu, a to 
na základě žádosti Komise. 

Po stanovení přesné výše 
takzvaného „decommitmentu“ 
čili zrušení části závazku, přesněji 
odepsání peněz z alokace OPŽP, 
bude podle zprávy nezbytné 
upravit finanční plán OPŽP, a to 
jak pro Fond soudružnosti, tak 
pro Evropský fond regionálního 
rozvoje. A bude nutné tento 
revidovaný finanční plán následně 
schválit. 

„V současné době se předpoklá-
dá, že decommitment bude uplatněn 
u Fondu soudružnosti u prioritních os 
2, 4 a 8 a v případě Evropského fondu 
regionálního rozvoje u prioritních os 5 

a 6. Je však pravděpodobné, že se tento 
předpoklad ještě upraví na základě 
výsledků jednotlivých výzev a aktualizo-
vané analýzy projektů, které nevykazují 
žádný pokrok,“ uvádí zpráva.  

Při zmiňované analýze jsou 
takzvané spící projekty podrobně 
zkoumány z hlediska reálnosti har-
monogramu jejich realizace, z hle-
diska provedení administrativních 
kroků souvisejících s vyhlášením 

veřejné zakázky u projektů s ukon-
čenou platností registračního listu, 
z hlediska dodání dokladů pro 
vydání o rozhodnutí o poskytnutí 
dotace nebo žádosti o prodloužení 
registračního listu v řádném termí-
nu a nakonec i z hlediska splnitel-
nosti podmínek pro prodloužení 
registračního listu projektu. 

„Od projektů, které stanovená 
kritéria nesplní, bude poté odstoupeno 
nebo jim nebude prodloužen registrační 
list, čímž vzniknou další volné finanční 
prostředky, které ovlivní výši disponibilní 
alokace jednotlivých prioritních os,“ stojí 
ve zprávě.  

Výše ztrát
Zpráva se zmiňuje také o ne-

příjemném faktu poukazujícím 
na to, že v současné chvíli musí 
Česká republika počítat se ztrátou 
finančních prostředků z Operač-
ního programu Životní prostředí 
i v budoucím roce. Ve zprávě 
se píše: „Vzhledem ke skutečnosti, že 
na základě finančně platebních kalendářů 
projektů je predikována ztráta finanč-
ních prostředků i na další roky, na rok 
2014 ve výši zhruba deseti miliard 
korun a na rok 2015 ve výši zhruba pěti 
miliard korun, jsou i nadále realizována 

další a další akcelerační a optimalizační 
opatření s cílem minimalizovat velikost 
predikovaných ztrát.“ 

Akcelerační opatření
Jedním z akceleračních opatře-

ní bylo například vyhlášení LXI., 
takzvané fázovací výzvy pro ob-
lasti podpory 1.1.1. a 1.2. Výzva 
byla určena žadatelům s projekty 
ve vysokém stupni připravenosti 
a s celkovými náklady od pěti 
do 50 milionů eur s tím, že reali-
zace projektů může být rozdělena 
do dvou fází.

„První fáze projektu bude realizo-
vána v OPŽP 2007 až 2013, druhá 
fáze v OPŽP pro období 2014 až 2020. 
Náročné vodohospodářské projekty, které 
by z důvodu nedodržení milníku roku 
2015 nemohly být v rámci stávajícího 
OPŽP vůbec administrovány, bude 
možné spolufinancovat alespoň částečně. 
Navýší a urychlí se tak čerpání finančních 
prostředků a zároveň realizace druhé fáze 
projektů zajistí rychlý náběr čerpání evrop-
ských prostředků v programovém období 
2014 až 2020,“ uvádí zpráva, podle 
které Ministerstvo životního pro-
středí, řídicí orgán OPŽP, společ-
ně se Státním fondem životního 
prostředí ČR, zprostředkujícím 
subjektem OPŽP, i nadále usilují 
o co největší minimalizaci ztrát 
finančních prostředků z Operač-
ního programu Životní prostředí.

„Ministerstvo životního prostředí se 
ve spolupráci se Státním fondem životního 
prostředí ČR dále zaměřuje na akcelerač-
ní a optimalizační opatření, kterými jsou 
třeba výzvy na takzvané rychloobrátkové 
projekty. Také se soustředí na zrychlení 
tempa vydávání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, na zrychlení čerpání ze strany 
příjemců systematickým působením 
na příjemce podpory a proplácení podpory 
žadatelům. To vše s cílem bližší spolupráce 
s žadateli a zvýšení tlaku na žadatele 
ve smyslu plnění finančně platebních ka-
lendářů a tím i rychlejšího čerpání finanč-
ních prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí,“ stojí ve Zprávě 
o průběhu realizace OPŽP ke dni 
31. 3. 2014.

Zpráva o průběhu realizace OPŽP ke dni 
31. 3. 2014 upozorňuje na pozitivní dopad 
telefonického vyzývání příjemců k urychlenému 
zasílání podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, žádostí o platbu, faktur i bankovních 
výpisů.

Zrušené výběrové řízení 
Výběrové řízení na zateplení pra-
chatické základní školy v Národní 
ulici radní Prachatic zrušili. „Zbyla 
pouze jediná firma, která splňuje 
parametry zakázky. Vyhlásíme 
nové výběrové řízení,“ vysvětlil 
starosta Martin Malý. Město totiž 
nechce přijít o dotační peníze, kte-
ré získalo z Operačního programu 
Životní prostředí. V případě další 
školní budovy, základní školy v ulici 
Zlatá stezka, zůstaly po výběrovém 
řízení dvě nabídky, a proto může 
výběr firmy pokračovat. „Rada 
města potvrdila jako dodavatele 
prachatickou firmu Lubryco, jejíž 
cenová nabídka byla nižší,“ uvedl 
Martin Malý s tím, že běží odvolací 
lhůty. Opravy vyjdou na zhruba 
dvacet milionů korun.

Srovnání programů
„Nejvíce evrop-
ských dotací 
šlo do dopravy, 
životní prostřed-

ní jich prozatím využilo pouze 
polovinu,“ informovaly čtenáře 
Hospodářské noviny. Podle nich 
dva ze sedmnácti operačních 
programů v programovém období 
2007–2013 dokonce přidělené 
alokace finančních prostředků 
přesáhly. U Operačního programu 
Životní prostředí prozatím zůstalo 
nevyužito 44 procent alokované 
částky. Část z ní se ovšem bude 
moci ještě čerpat. Hospodářské 
noviny vycházejí ze studie, kterou 
vydalo Ministerstvo financí ČR. 
Studie se zabývá financováním ze 
tří fondů unie: z Evropského fondu 
regionálního rozvoje, Evropského 
sociálního fondu a Fondu sou-
držnosti. V jejich rámci bylo pro 
Českou republiku vypsáno  
24 operačních programů.

Povolení uděleno
Ministr životního prostředí Richard 
Brabec výjimečně udělil povolení 
k prodloužení lhůty registračního 
listu projektu „Zateplení budov ob-
jektů Střední odborné školy a Střed-
ního odborného učiliště Nymburk“. 
Zateplení škol je finančně podpoře-
no z OPŽP. Informoval o tom web 
Středočeského kraje. „Je to nejen 
pro nymburskou školu, ale i pro 
nás výborná zpráva a chtěl bych 
tímto panu ministru Brabcovi velice 
poděkovat za to, že tím umožnil 
zateplení další z krajských budov. 
Škola tak uspoří nejen energii a více 
ochrání životní prostředí, ale uspoří 
také peníze,“ uvedl Marek Semerád, 
hejtmanův náměstek pro oblast 
životního prostředí.

ECHO

V úvodu zprávy se uvádí, že 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí bylo od po-
čátku programového období 
do konce sledovaného období 
podáno celkem 23 341 projektů 
se žádostí o podporu ve výši více 
než 311 miliard korun. 

Z těchto žádostí byly od 1. 4. 
2014 doporučeny k financování 
projekty v celkové výši 159,9 miliar- 
dy korun, respektive 135,9 mi- 
liardy korun při započtení úspor 
a korekce. Naproti tomu byly 
zamítnuty nebo žadateli staženy 
projekty v celkovém objemu 
125,5 miliardy korun. A v procesu 
posuzování a hodnocení přitom 
byly projekty v souhrnné částce 
podpory ve výši 25 miliard korun. 

„Ke konci sledovaného období bylo 
vlivem výrazné změny měnového kurzu 
na konci roku 2013, vlivem odstupování 
od projektů a vlivem schválení projektů 
pouze v prioritních osách 5 a 6 skutečně 
rozděleno 89 procent alokace na celé 
programové období, což je méně než ke dni 
1. 10. 2013,“ uvádí zpráva. 

Plusy a minus v OPŽP
Ve zprávě je rovněž uvedeno, 

že pokrok nastal u projektů 
s vydaným rozhodnutím o po-
skytnutí dotace (RoPD), neboť 

Výstavba kanalizace 
Ve Lhotce u Berouna byla zahá-
jena výstavba kanalizace včetně 
kanalizačního přivaděče. Nová 
kanalizační síť obce Lhotka bude 
připojena na stávající systém 
obce Lochovice, odkud budou 
odpadní vody svedeny na centrál-
ní čističky odpadních vod. Kana-
lizační síť je navržena především 
jako gravitační, tlaková kanalizace 
je navržena na dvou místech 
v obci, kde výškové podmínky 
neumožnily gravitační odvedení 
odpadních vod. Tento projekt je 
spolufinancován Evropskou unií, 
konkrétně Fondem soudržnosti 
a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 

Zateplení škol
Zateplení se dočkají další dvě 
budovy základní školy a jedné 
mateřské školy v Pardubicích.
Město již vypsalo výběrové řízení. 
Na projekt úspory energií dostane 
město dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Celkové 
náklady stavebních prací u všech 
tří škol činí podle projektové 
dokumentace 58,3 milionu korun. 
„Ze zkušeností předpokládám, 
že vysoutěžená cena bude nižší. 
Z OPŽP dostaneme až 90 procent 
uznatelných nákladů. Přesná 
suma se bude odvíjet od vítězné 
nabídky,“ uvedl Jindřich Tauber, 
náměstek pardubické primátorky.

Sběrný dvůr v Blovicích

Letos se v Blovicích v západních 
Čechách rozběhlo a má být 
ukončeno nebývalé množství 
investičních akcí. Celkem jich je 
patnáct, příslušný finanční objem 
činí 35 milionů korun, přičemž 
dotace čítají 22 milionů korun. 
„Akce chceme ukončit v letošním 
roce, kdy si připomínáme 730. vý-
ročí založení města. Je však třeba 
říci, že ne všechny jsou s dotací. 
Osm akcí dělá město bez dota-
ce,“ uvedl starosta Jan Poduš-
ka. Z Operačního programu 
Životní prostředí bude v Blovicích 
podpořena výstavba sběrného 
dvora, který bude hotov do konce 
června a zkolaudován do konce 
července. Pro občany města 
budou jeho služby zdarma. 

ECHO



40

ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2014

41

TECHNOLOgIE

K používání solárních vařičů 
se váže mnoho předsudků. Lidé 
si většinou myslí, že využití 
slunečního vařiče je ve střední Ev-
ropě problematické, nebo přímo 
nemožné, že se sluncem lze vařit 
jen kolem poledne. Obecně se 
věří, že na solárním vařiči není 
snadné uvést vodu k varu, že není 
možné na něm připravovat jiná 
jídla než dušená. Dalším úsměv-
ným, ale nepravdivým mýtem je, 
že při vaření musíte být neustále 
přítomni a stát na plném slunci 
a že při používání slunečního 
vařiče oslepnete. A že vaření se 
sluncem je nebezpečnější než 
vaření s konvenčními vařiči, že 
s používáním solárního vařiče jde 
ruku v ruce změna stravovacích 
návyků a že není možné, vaříte-li 
se sluncem, servírovat teplá jídla 
večer. Opak je pravdou.

Beze ztrát
Solární vařiče jsou ekologic-

ké, ekonomické a originální. 
K přírodě šetrné solární vaření 
je pravděpodobně nejefektiv-
nějším způsobem využití přímé 
sluneční energie. Nedochází při 
něm k žádné ztrátové akumulaci 
a k dalším ztrátovým konverzím 
energie. Solární vařič je navíc 
díky koncentrovanému sluneč-
nímu záření vysoce účinný i při 
nízkých venkovních teplotách, 
při slunečném počasí je možné 
vařič provozovat od východu 
do západu slunce po celý rok, 
ale efektivně funguje, i když je 
proměnlivé, polojasné počasí. 

S trochou nadsázky lze solární 
vařiče přirovnat k oblíbeným 
zahradním grilům. Na rozdíl 
od grilu však jejich užitím 
můžeme připravit jakékoli jídlo 
a na zahradní party nabídnout 
hostům kompletní solární menu. 
Velkou výhodou solárních vařičů 
je, že umožňují nejen vaření, 
ale i pečení, smažení a sušení. 

A protože mají schopnost zahřát 
nádoby nebo předměty na více 
než 200 °C, je možné je použít 
také k výrobě domácích svíček 
nebo třeba mýdel, lze v nich 
sterilizovat potraviny, půdu a jiné 
materiály.

Pro a proti
Solární vařič nemusíme 

používat jen doma na zahradě 
nebo na balkóně. Takový vařič si 
můžeme zabalit na cesty a vařit 
na něm třeba na vrcholku hory 
nebo na břehu rybníka. A to bez 
použití jakéhokoli paliva. To, že 
vařič nepotřebuje kromě sluneč-
ního záření žádné další palivo, je 
důležité zvláště v zemích, kde je 
při vaření zvykem topit dře-
vem. Solární vařiče šetří fosilní 
energetické zdroje využívané 
s nízkou účinností, šetří biomasu, 
na rozdíl od otevřených ohnišť 
neprodukují skleníkové plyny 

a jedovaté látky – například 
polyaromatické uhlovodíky –, 
nepotřebují žádné zásobovací 
vedení nebo energetickou síť 
a ve svém humanitárním aspek-
tu mohou pomoci omezit nebo 
zastavit stále se prohlubující krize 
v různých oblastech lidského 
bytí, i když jen tím, že nahradí 
palivové dřevo dvěma miliardám 
chudých v rozvojových zemích 
na celém světě. Solární vařiče je 
v těchto zemích navíc většinou 
možné sestavovat z lokálně do-
stupných materiálů. 

Používání solárních vařičů 
neoplývá jen samými přednostmi, 
samozřejmě že nevýhody také 
má. Nesvítí-li slunce, vařič nevaří. 
Proto na něm nelze vařit v noci. 
Vařič nefunguje ani pod souvisle 
zataženou oblohou, když prší 
nebo sněží, neboť neumí zužit-
kovat difuzní záření. Vařič bývá 
umístěn venku, což ne každému 

solární vařiče vešly 
do povědomí jako nástroje, 
které pomáhají chudým 
v rozvojových zemích 
světa, ale jejich obliba 
v poslední době stále stoupá 
i na evropském kontinentě. 

Je libo solární menu?
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vyhovuje, a navíc je třeba postavit 
jej na vodorovnou osluněnou 
plochu chráněnou před větrem. 
V určitých časových intervalech je 
navíc nutné vařič polohovat pod-
le slunce. A stejně jako s konvenč-
ním vařičem můžete nedbalým 
přístupem k bezpečnostním 
pravidlům způsobit škody.

Princip lupy
A jak takový solární vařič 

funguje? Obdobně jako lupa. Jen 
s tím rozdílem, že paprsky se ne-
lomí jako u lupy průchodem čoč-
kou, ale odrazem od zakřiveného 
zrcadla. Solární vařiče se vyrábějí, 
anebo si je můžete vyrobit sami 
doma, v nejrůznějších podobách. 
V současnosti asi nejpoužívanější 
typ vařičů, takzvaný vařič krabico-
vý, připomíná klasickou troubu. 
Nádoba s jídlem se vkládá dovnitř 
a ohřívá se obvykle pomocí jedno-
ho nebo více zrcadel, kterými se 
sluneční záření usměrňuje dovnitř. 
Jsou i vařiče bez zrcadel, ale s nimi 
fungují lépe. Krabicové vařiče sta-
čí natáčet ke slunci jednou za dvě 
hodiny. V našich podmínkách je 
třeba velmi dbát na dobrou izola-
ci, aby pracně získané naakumulo-
vané teplo neuteklo pryč.

Jednoznačně konstrukčně 
nejjednodušší a nejlevnější 

jsou vařiče panelové. Dobře se 
přenášejí a skladují. Nejčastěji se 
používají v rámci humanitární 
pomoci v uprchlických táborech. 
Na druhou stranu jim hodně vadí 
vítr a oslnivých výkonů v našich 
podmínkách nedosahují. To lze 
trochu vylepšit, jestliže nádobu, 
v níž vaříte, vložíte do „sáčku 
na pečení“, který se dá koupit 
v domácích potřebách nebo 
v papírnictví. Krabicové a panelo-
vé vařiče jsou vhodné především 
k přípravě pokrmů varem. Teplo-
ty v nich nedosahují tak vysokých 
hodnot, a výhodou proto je, že se 
pokrm během přípravy nepřipá-
lí a není třeba jej míchat: Tyto 
vařiče stačí dopoledne postavit 
na sluníčko, vložit do nich nádo-
bu se surovinami a po několika 
hodinách z nich vyjmout hotový 
pokrm, například rizoto.

Parabolické vařiče
Dalším typem solárních vařičů 

jsou vařiče parabolické. Parabola 
odráží všechny sluneční paprsky, 
které na ni dopadají, do jednoho 
bodu, ohniska. V tomto bodě 
teplota běžně dosahuje několika 
set stupňů Celsia. Parabolické va-
řiče dosahují největšího výkonu. 
Na druhou stranu je při jejich 
používání nutné velmi dbát 
na bezpečnost, lze s nimi založit 
požár nebo způsobit popáleniny. 
Doporučuje se také používat 
tmavé brýle na ochranu očí. 
Parabolické vařiče je také nutné 
často natáčet za sluncem.

Vyrobme si sami
Parabolický sluneční gril si 

dokonce můžeme zhotovit sami. 
Stačí sehnat co největší deštník, 
nejlépe neskládací staré paraple, 

které může být i lehce děravé. Je 
také zapotřebí opatřit si dosta-
tečně velkou plochu plastové stří-
brné fólie, například té, ze které 
se vyrábějí sáčky na kytice. Je 
pevnější a pružnější než alobal, 
který však můžeme také použít. 
Lze také použít lesklou fólii, 
která se jako stavební materiál 
používá například při izolování 
saunové kabiny, anebo zdravot-
nickou termoizolační pomůcku, 
jež slouží jako podložka pod 
zraněné na místě nehody. 

Z papíru je poté nutné vystřih-
nout šablonu, která bude tvarem 
a velikostí odpovídat jednomu 
z pruhů látky, z nichž je deštník se-
šit. Podle šablony je zapotřebí na-
stříhat díly z lesklé fólie. Pod dráty 
kostry deštníku musíme širší lepicí 
pásku podvléknout přilnavou 
plochou dovnitř deštníku a na tuto 
pásku poté postupně nalepit 
vystřižené díly fólie. Tím získáme 
velké skládací a přibližně parabo-
lické zrcadlo. Držadlo deštníku 
namíříme ke slunci a zjistíme, kde 
na držadle se koncentruje sluneční 
svit. Pro jistotu si při této operaci 
chráníme oči slunečními brýlemi, 
při samotném vaření už nebude 
tato ochrana nutná. V místě, kde 
se na tyči koncentrují sluneční 
paprsky, nebo ještě lépe kousek 
pod ním, držadlo odřízneme 
a umístíme na ně plošinku či rošt 
pro varnou nebo pečicí nádobu. 
Deštník upevníme na konstrukci, 
která umožní náš sluneční vařič 
stabilně postavit a případně i mě-
nit svislý úhel nastavení „parabo-
ly“ ke slunci. Inspiraci lze hledat 
v konstrukci již prodávaných 
parabolických koncentrátorů, ale 
vlastní kutilské fantazii se samo-
zřejmě meze nekladou.

solární vařič nemusíme používat jen doma 
na zahradě nebo na balkóně. takový vařič si můžeme 
zabalit na cesty a vařit na něm třeba na vrcholku hory 
nebo na břehu rybníka. a to bez použití jakéhokoli 
paliva. to, že vařič nepotřebuje kromě slunečního 
záření žádné další palivo, je důležité zvláště v zemích, 
kde je při vaření zvykem topit dřevem.

ZELENINOVý PILAF NA SOLáRNíM VAŘIČI: 
Pod tímto názvem se skrývá jednoduché jídlo vytvořené ze zeleniny 
a rýže. Podle chuti a počasí je možné do něj přidat houby nebo 
maso, nejlépe kuřecí. Potřebujeme 150 g rýže, 250 ml vody,  
1 malou cuketu a další libovolnou zeleninu dle chuti (mrkev, rajčata, 
paprika, kukuřice apod., vše i mražené), 1 menší cibuli a 2 stroužky 
česneku, 2 lžíce oleje nebo másla, malou lžičku soli, špetku kmínu, 
další koření dle chuti a sýr na posypání. V pečicí nádobě zahřejeme 
máslo nebo olej, přidáme všechny ostatní přísady mimo sýra, za-
mícháme, nádobu zavřeme a vložíme do slunečního vařiče. Za dvě 
hodiny posypeme sýrem – a pilaf je hotov.

Zdroj: http://nuon-inc.com

Nová fasáda aquaparku
Aquapark v Příbrami se zřejmě 
brzy dočká nové fasády. Finální 
povrch bude tvořit silikonová 
omítka v imitaci režného spáro-
vaného cihelného zdiva. Úsporu 
tepelné energie podpoří také 
nová plastová okna s izolačními 
dvojskly a nová střecha z hydro-
izolačních pásů PVC. Provozní 
a technologické řešení v objektu 
plaveckého bazénu zůstane beze 
změn. „Předpokládaná hodnota 
zakázky činí něco málo přes  
19 milionů korun bez daně z při-
dané hodnoty a čerpat bychom 
měli dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí,“ uvedl 
starosta města Pavel Pikrt.

Ve Lhotce u Lochovic
Výstavbu nové vodohospodářské 
infrastruktury zahájila koncem 
června Lhotka u Lochovic. Tato 
akce představuje pro obec neda-
leko Berouna jeden z největších 
investičních počinů v její historii. 
„Vytvoří se předpoklad pro při-
pojení 332 obyvatel na vyhovující 
čistírnu odpadních vod,“ uvedl 
Karel Fiala, starosta Lhotky. Pro-
jekt je spolufinancován z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Náklady jsou předpokládány 
ve výši 35,3 milionu korun, spolu-
účast obce je vyčíslena na zhruba 
8,5 milionu.

Kanalizace v Trutnově

V červnu byla v Trutnově dokon-
čena výstavba nové kanalizace 
v městské části Volanov. Práce 
začaly na jaře minulého roku. 
„Součástí stavby jsou i veřejné 
části kanalizačních přípojek, 
které umožní majitelům přileh-
lých nemovitostí bezproblémové 
připojení ke kanalizaci bez toho, 
aby se muselo následně zasaho-
vat do již opravených povrchů 
veřejných komunikací,“ vysvětlil 
výhody nové kanalizace starosta 
města Ivan Adamec. Celková 
částka všech úprav se vyšplhala 
na 42 milionů korun. Podpora 
z Operačního programu Životní 
prostředí činila 19 milionů korun. 
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Náklady na stavbu takového 
ekomrakodrapu při správném 
přístupu jen lehce převyšu-
jí náklady na běžný projekt. 
Avšak díky všestranně zelenému 
přístupu ke stavbě a následnému 
provozu ekomrakodrapu dochází 
poté k výrazné úspoře energie, 
což má kladný vliv ekologický 
i ekonomický. Důležité jsou 
nejen technologie, které mají tuto 
energii šetřit, ale i celkově využitý 
materiál.

Sto let staré základy
Jedním z prvních ekomrako-

drapů je Hearst Tower, stojící 
nedaleko Central Parku na  
newyorském ostrově Manhattan. 
Původní sídlo amerického vyda-
vatelství Hearst Corporation,  
které je vlastníkem dvanácti 
renomovaných časopisů včetně 
Cosmopolitanu, ale i dvaceti 
sedmi televizních stanic, si nechal 
postavit jeho zakladatel William 
Randolph Hearst ve dvacátých le-
tech minulého století podle návr-

hu Josepha Urbana. Pozemek pro 
stavbu Hearst dlouho vybíral. 
Místo nakonec zvolil s očekává-
ním, že se ze čtvrti v budoucnosti 
stane centrum novinářů a uměl-
ců. Sen se mu částečně naplnil. 
Ke stávající Carnegie Hall a Met-
ropolitní opeře se sice žádný další 
divadelní ústav nepřidal, avšak 
okolí Columbus Circle prodělalo 
velký rozvoj. 

Mrakodrap průkopník
Původně šestipodlažní budova 

byla dostavěna v roce 1928 a její 
cena se vyšplhala na dva miliony 
dolarů. Podle nového projektu 
z počátku tisíciletí se budova 
rozrostla o několik desítek pater 
do výšky, stala se novou ikonou 
firmy a v roce 2006 se do ní nastě-
hovaly téměř dva tisíce zaměst-
nanců nakladatelství. Nás však 
zajímá, že budova Hearst Tower 
je významná především díky své 
šetrnosti vůči životnímu prostře-
dí, na což autoři i investor kladli 
obzvláštní důraz. Je to první 
„zelená“ komerční budova v New 
Yorku čili první, jež se může pyš-
nit „zlatým hodnocením“ v LEED 
(Leadership in Energy and Envi-
romental Design), který uděluje 
U. S. Green Building Council. 
Hearst Tower byl také prvním 
realizovaným mrakodrapem po  
11. září 2001. Po svém dokončení 
v roce 2006 obdržel cenu Empirie 
Skyscraper za nejlepší mrakodrap 
roku.

Renomovaný architekt
Za designem budovy stojí 

Norman Foster, držitel prestižní 
Pritzkerovy ceny za architekturu 
(Pritzker Architecture Prize), 
kterou založili v roce 1979 Jay 
Pritzker, filantrop, podnikatel 
a zakladatel hotelové skupiny 
Hyatt, a jeho žena Cindy. Od to-
hoto roku je udělována žijícím 
architektům. Bronzová medaile 
Pritzkerovy ceny je inspirována 
pracemi amerického architekta 
Louise Sullivana, který je považo-
ván za „otce mrakodrapů“.

Avšak zpět k ekomrakodrapu. 
K projektu čtyřicetipatrové nástav-
by mrakodrapu na šestipatrovém 
secesním domě přistupoval Nor-
man Foster se zkušeností z berlín-
ského Reichstagu nebo z Britského 
muzea v Londýně. I v New Yorku 
dokázal těžit ze současných tech-
nologických znalostí a navrhl věž, 
která se nad zděným základem 
doslova vznáší. Při návrhu stavby 
dbal kromě jiného také na to, aby 
většina materiálu – ve výsledku 
více než 90 procent – pocházela 
z místních zdrojů.

Netradiční fasáda
Dojem posiluje nejen celopro-

sklená fasáda, ale také lehká oce-
lová konstrukce, pro kterou Foster 
zvolil netradiční trojúhelníkové 
řešení. Neobvyklá trojúhelníková 
fasáda spotřebovala přes deset 
tisíc tun ocele, což se možná zdá 
příliš, ale v porovnání s tradičním 

ZAHRANIČÍ

Dotknout se mraků 
Ještě před několika lety 
patřila stavba „zeleného“ 
mrakodrapu do říše fantazie 
a neuskutečnitelných 
přání. Dnes je to relativně 
běžná záležitost a k přírodě 
šetrné výškové stavby 
již stojí takřka po celém 
světě. Obvykle jsou poznat 
na první pohled. Mají totiž 
netypický vzhled.

ZAHRANIČÍ

skeletem se tím ušetřilo 20 procent 
ocele. Unikátní technické řešení 
se odrazilo i na estetice stavby: 
Díky rohům prolomeným dovnitř 
připomíná mrakodrap broušené 
sklo nebo kámen.

Ve čtyřiceti šesti patrech a při 
výšce 182 metrů dnes budova nabí-
zí prostor o rozloze 80 000 metrů  
čtverečních. Typické patro tam 
má plochu 1 900 metrů čtvereč-
ních při výšce čtyř metrů a jeden 
trojúhelník fasády má výšku  
16,5 metrů, jimiž obsáhne čtyři 
patra budovy.

Nové ve starém 
Dominantním prostorem je 

vstupní hala. Je vysoká dvanáct 
až dvacet jedna metrů a vznikla 
vybouráním příček i nosných zdí 
původní budovy. Je osvětlena 
střešními světlíky, fasáda zacho-
vává klasické členění oken, ačkoli 
je již pouhou kulisou, obalem pro 
novou náplň. Foyer je v podstatě 
zastřešeným náměstím, místem, 
kde se setkávají všichni uživatelé 
domu. Nalezneme tam devatenáct 
výtahů, dva z nich jsou služební 
a dva slouží mezaninu, a také 
kavárnu a posluchárnu. Podlahu 
atria tvoří tepelně vodivý vápenec. 

Šetří, kde to jen lze
Ocelová konstrukce je z 85 pro- 

cent vyrobena z recyklovaného 
materiálu. Celková spotřeba 
energií je o 26 procent nižší než 
u budovy podobného rozsahu 
postavené podle současných 
norem a standardů. Roční úspora 
elektřiny se – názorně řečeno – 
rovná 1 074 tunám CO2. Speciál-
ní sklo s protisluneční ochranou 
umožňuje chránit budovu před 
přehříváním při minimálním 
omezení prostupu světla. To 
logicky šetří klimatizaci, která 
bývá u celoprosklených budov 

největším problémem. Samozřej-
mostí jsou čidla pohybu a osvět-
lení: Intenzita umělého světla se 
automaticky přizpůsobí podle 
intenzity přirozeného světla 
z exteriéru a zcela se vypne, je-li 
místnost prázdná. 

Beze zbytku využitá  
dešťová voda

Ventilace a vytápění využívají 
po dvě třetiny roku venkovní 
vzduch a spínají se v závislosti 
na naměřených hodnotách CO2. 
Na střeše je zachycována dešťová 
voda, což o čtvrtinu snižuje 

objem vody, která během deště 
proudí do kanalizace. Dešťová 
voda se shromažďuje v suterénu 
budovy v nádrži o objemu přes 
padesát tisíc litrů a využívá se 
pro doplnění vody v klimatizaci, 
neboť voda se za provozu odpa-
řuje, a za pomoci automatického 
systému se jí také zalévají rostliny 
uvnitř a vně budovy. Třetím 
místem, kde je takto shromáž-
děná voda využívána, je Icefall 
neboli ledový vodopád v hlavní 
hale mrakodrapu. Jeho funkce 
není jen estetická, pomáhá také 
osvěžovat a zvlhčovat vzduch. 

Ocelová konstrukce je z 85 procent vyrobena  
z recyklovaného materiálu. Celková spotřeba 
energií je o 26 procent nižší než u budovy 
podobného rozsahu postavené podle současných 
norem a standardů. roční úspora elektřiny se 
rovná 1 074 tunám CO2.

Původní sídlo amerického vydavatelství Hearst 
Corporation, které je vlastníkem dvanácti 
renomovaných časopisů včetně Cosmopolitanu, 
ale i dvaceti sedmi televizních stanic, si nechal 
postavit jeho zakladatel William randolph Hearst 
ve dvacátých letech minulého století podle návrhu 
Josepha Urbana.

LEADERSHIP IN ENERgy  
AND ENVIRONMENTAL DESIgN (LEED)  
je mezinárodní systém hodnocení a certifikace úsporných budov 
udělovaných americkou organizací U.S. Green Building Council. 
Nezávislá komise hodnotí budovy podle řady kritérií, vedle spo-
třeby energie a hospodaření s vodou sleduje například i materiály, 
ze kterých jsou budovy postaveny. Podle počtu obdržených bodů 
budova získá certifikát na jedné ze čtyř úrovní: Certified, Silver, 
Gold, Platinum. Systém LEED je často terčem kritiky pro údajnou 
neobjektivitu a přikládání přílišné váhy nepodstatným kritériím. 
Přesto je to zatím nejuznávanější systém hodnocení vlivu budov 
na životní prostředí. Jedinou budovou v Česku s LEED certifikací je 
ústředí ČSOB v Praze, které dosáhlo úrovně Gold.

NORMAN ROBERT FOSTER je britský architekt a designér. Narodil se v dělnické rodině 
ve městě Reddish. Jako dítě projevoval velké výtvarné nadání 
a už na škole se zajímal o architekturu, zvláště o práce Franka 
Lloyda Wrighta nebo Ludwiga Miese Van Der Roha. Jakmi-
le v šestnácti letech opustil školu, pracoval v Manchesteru 
v záložně, poté absolvoval vojenskou službu v Royal Air Force. 
Po skončení služby v roce 1956 vystudoval na universitě 
v Manchesteru architekturu a územní plánování a později stu-
doval na Univerzitě Yale ve Spojených státech. Po škole jezdil 
rok po Spojených státech amerických a čerpal inspiraci. Když 
se v roce 1963 vrátil zpět do Británie, založil architektonickou 

firmu jménem Team 4 a později Foster and Partners. Od svého tvůrčího debutu s Willisovou budovou 
navrhl mnoho významných staveb v Británii a po celém světě. Za svou práci získal více než 190 ocenění 
a více než 50 národních a mezinárodních cen v soutěžích. V roce 1990 byl povýšen do šlechtického stavu.

Zdroj – www.international-highrise-award.com
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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

PRO ŽAdATELE

příjem žádostí
posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí
projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP 
schválení Řídicím orgánem OPŽP,
vydání dokumentů – registračních listů  
a rozhodnutí ministra
hodnocení žádostí bude ze strany fondu  
zahájeno až po schválení změny Programového 
dokumentu OPŽP Evropskou komisí

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
Projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur (aktualizace k 21. únoru 2014)

1)  Hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou s Evropskou komisí. 
2)  Kontinuální příjem žádostí – projekty budou 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 žádostmi podanými 
od 21. 10. do 29. 11. 2013. 

3)  Termín příjmu žádostí byl z důvodu nevyčerpání alokace přidělené pro prioritní osu 4 projekty 
podanými do 18. 12. 2013 prodloužen do 15. 1. 2014 (za průběžného posuzování přijatel-
nosti 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

2014

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

1 ZLEPŠOVáNí VODOHOSPODáŘSKÉ INFRASTRUKTURy A SNIŽOVáNí RIZIKA POVODNí
1.1, 1.2 Snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody – fázovací výzva (ALOK 4 mld. Kč)

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – LIII. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – LVI. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany (ALOK 0,5 mld. Kč)

2 ZLEPŠOVáNí KVALITy OVZDUŠí A SNIŽOVáNí EMISí
2.1 Zlepšení kvality ovzduší – (ALOK 0,5 mld. Kč)

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

2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – LVII. výzva (ALOK 1 mld. Kč) 1) 
2.2 Omezování emisí – (ALOK 0,5 mld. Kč)

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

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

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí 
(ALOK 0,3 mld. Kč)

2.2d
Technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (ALOK 
0,3 mld. Kč)

 

3 UDRŽITELNÉ VyUŽíVáNí ZDROJŮ ENERgIE

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (ALOK 0,5 mld. Kč)

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

3.1.3
Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využíva-
jících OZE – L. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry – L. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (ALOK 3 mld. Kč)
4 ZKVALITNěNí NAKLáDáNí S ODPADy A ODSTRAŇOVáNí STARýCH EKOLOgICKýCH ZáTěŽí

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady – LII. výzva 3)

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady (ALOK 1,5 mld. Kč)
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – LII. výzva 3)

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží (ALOK 0,5 mld. Kč)
5 OMEZOVáNí PRŮMySLOVÉHO ZNEČIŠTěNí  A SNIŽOVáNí ENVIRONMENTáLNíCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – XLVII. výzva 4)

6 ZLEPŠOVáNí STAVU PŘíRODy A KRAJINy
6.1 – 6.6 Všechny oblasti podpory v PO 6 – XLIX. výzva, určena pouze pro žadatele národní parky
6.1 – 6.6 Všechny oblasti podpory v PO 6 – L. výzva
6.1 – 6.6 Všechny oblasti podpory v PO 6 (ALOK 0,6 mld. Kč)

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

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován.


