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Vládou schválená Zpráva o životním prostředí za rok 2013 konstatuje, že stav životního prostře-
dí ČR se mírně lepší. Zpráva zdůrazňuje pokrok v celkové péči o životní prostředí od roku 1989, 
kdy tehdejší Československo patřilo spolu s Polskem a Německem do takzvaného černého trojú-
helníku zemí, jejichž pohraniční oblasti se vyznačovaly znečištěným ovzduším. I když problémy 
přetrvávají, přínos OPŽP je pro kvalitu životního prostředí v ČR zásadní. ���������

Nová vyhláška MŽP stanovuje obcím od příštího roku povinnost začít třídit bioodpady a kovy.
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Jan Kříž, náměstek ministra 
životního prostředí – ředitel sek-
ce fondů EU, představil v úvodu 
jednání Monitorovacího výboru 
OPŽP nové členy výboru. Těmi 
se spolu s dalšími stala například 
Jitka Znamenáčková z Odbo-
ru mnohostranné a společné 
obchodní politiky Ministerstva 
průmyslu a obchodu nebo Šárka 
Fojtíková z Odboru řízení a ko-
ordinace programů EU Minister-
stva pro místní rozvoj. 

��(��(������+�	#&
Jan Kříž také seznámil členy 

výboru s aktuálním vývojem 
v Operačním programu Životní 
prostředí. Podle náměstka 
dosáhla administrace programu 
letos úžasného zrychlení, a to ze-
jména vlivem zavedení akcelerač-
ních opatření na konci loňského 
a letošního roku. Náměstek 
vyzdvihl i dle jeho názoru vyni-

kající spolupráci mezi Státním 
fondem životního prostředí 
České republiky a Ministerstvem 
životního prostředí. 

„Ukazuje se, že funguje-li dobře ko-
munikace mezi SFŽP ČR a MŽP a je-li 
odvaha činit i nepopulární kroky, podaří 
se i nemožné. Letošní ztráta finančních 
prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí tak bude maximálně 
5,5 miliardy korun, přičemž stále ještě 
nejsme na konci roku, takže věřím, že to 
číslo bude ještě o poznání nižší,“ řekl 
Jan Kříž. 

Ztráta okolo pěti miliard ko-
run, které Česká republika za le-
tošní rok nezvládne vyčerpat, je 
podle náměstka Kříže skvělým 
úspěchem, protože na začát-
ku roku, kdy současné vedení 
Ministerstva životního prostředí 
a Státního fondu životního 
prostředí ČR přebíralo řízení 
programu, byla pro letošek 
odhadována ztráta ve výši třináct 
miliard korun. 

„To, že se ji podařilo takto srazit, je 
výsledkem tvrdé práce jak Ministerstva 
životního prostředí, tak Státního fondu 
životního prostředí ČR. Práce o víken-
dech není ničím výjimečným,“ vysvětlil 
J. Kříž.

Snížení letošní ztráty z pro-
středků Operačního programu 
Životní prostředí ocenil na jed-
nání monitorovacího výboru 
i zástupce Evropské komise 

Christos Gogos. Vyjádřil se 
v tom smyslu, že pokrok v ad-
ministraci a čerpání prostřed-
ků z Operačního programu 
Životní prostředí byl v letošním 
roce fantastický. Neopomněl 
však naznačit, že je škoda, že 
přišel takříkajíc za pět minut 
dvanáct, protože Česká republi-
ka již určité peníze z programu 
do Bruselu vrátila a vrátí. 

I podle Gogose je však třeba 
vidět, že ještě na začátku letoš-
ního roku byl stav Operačního 
programu Životní prostředí 
kritický. Ztráta finančních 
prostředků z programu dosáhla 
v loňském roce 7,5 miliardy 
korun a očekávaná ztráta pro 
letošní rok byla takřka dvojná-
sobná. Stovky projektů čekaly 
na rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a prakticky se nehýbaly 
z místa. 

„Je skvělé, že byl zvrácen trend 
ve vývoji operačního programu, proto-
že Operační program Životní prostředí 
má pro své konkrétní přínosy obrovský 
význam pro Českou republiku,“ řekl 
Ch. Gogos. 

4���	� (����% (�-
Členům Monitorovacího 

výboru OPŽP předložil na jed-
nání svou zprávu o průběhu 
realizace programu Jaroslav 
Michna, ředitel odboru fondů 
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EU. Upozornil na to, že v sou-
časné chvíli je v administračním 
systému operačního programu 
dostatek projektů na to, aby 
celková alokace finančních pro-
středků byla vyčerpána. 

„Na první pohled se může i zdát, 
že program je přezávazkovaný, že 
v jeho systému je více projektů s větším 
objemem nároků na podporu, než činí 
celková alokace finančních prostředků 
v programu, ale realita je jiná,“ řekl 
J. Michna. 

Podle něj bylo za celé ob-
dobí 2007 až 2014 schváleno 
v Operačním programu Životní 
prostředí již 18 tisíc projektů. 
A zkušenosti s již realizovanými 
projekty ukazují, že při výbě-
rových řízeních na dodavatele 
hlavního předmětu projektu 

dochází k významnému snížení 
předpokládaných nákladů. 

„U mnohých projektů se po realizaci 
výběrového řízení na hlavního dodavatele 
předmětu projektu sníží náklady na pro-
jekt až o 30 procent, což ponižuje i výši 
žádané podpory. A s tím je třeba počítat. 
Čili mít v zásobě vždy dostatek projektů, 
u nichž uplatníme například takto uspo-
řené peníze,“ řekl ředitel Michna. 

Jeho slovům odpovídá i sku-
tečnost, že v současnosti jsou 
v systému Operačního programu 
Životní prostředí evidovány pro-
jekty za více než 131 miliard, ale 
celková alokace programu po ode-
čtení ztrát kvůli nedostatečnému 
čerpání v minulosti by měla činit 
zhruba 124 miliard korun. 

„Právě v tom rozdílu je pamatová-
no na úspory při výběrových řízeních 

i na ty žadatele, kteří od svého projektu 
odstoupí, anebo na projekty, od kte-
rých kvůli liknavosti jejich žadatelů 
odstoupí Státní fond životního prostředí 
ČR,“ vysvětlil Jaroslav Michna 
a ještě dodal, že v rámci projektu 
dochází i na realokaci finančních 
prostředků mezi těmi prioritními 
osami, které to umožňují. 

„Nevyrovnané závazky evidujeme 
hlavně v prioritní ose 3, což jsou dotace 
na udržitelné využívání zdrojů energie, 
proto jsme do této osy převedli část 
prostředků z jiných os,“ uvedl. 
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Jaroslav Michna se také vyjádřil 

i ke ztrátám finančních prostředků 
plynoucích z minulých let, kdy 
nebyl řídicím orgánem Operační-
ho programu Životní prostředí vy-
hlašován v odpovídajícím tempu 
dostatek výzev, jež by umožňovaly 
žadatelům o podporu realizovat 
a profinancovávat projekty. 

„Budeme-li se bavit o celkové alokaci 
finančních prostředků v Operačním progra-
mu Životní prostředí, v níž jsou zohledněny 
i ztráty finančních prostředků z jejich 
nedostatečného čerpání, tak celková alokace 
ze zhruba 131 miliard korun klesla o sedm 
miliard korun,“ uvedl J. Michna. 

Ale aspektů, které podle ředi-
tele Michny mohou ještě ovlivnit 
konečnou výši alokace finančních 
prostředků v Operačním progra-
mu Životní prostředí v programo-

vém období 2007 až 2013, je více. 
Vedle ztrát finančních prostředků 
to může být i kurzový vývoj 
koruny, u kterého však vzhledem 
k vyjádřením zástupců centrální 
banky nepředpokládá Jaroslav 
Michna žádné velké posuny. 

Michnovým velmi význam-
ným tvrzením je, že vzhledem 
k současnému pozitivnímu vývoji 
v Operačním programu Životní 
prostředí lze očekávat, že v příštím 
roce by mohla Česká republika 
vyčerpat vůbec všechny finanční 
prostředky z Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

„Těžko se to predikuje, protože 
do hry vstupuje mnoho neznámých, ale 
kdybychom pokračovali tím tempem, které 
jsme zavedli na začátku letošního roku, 
je velmi pravděpodobné, že v příštím roce 
nebude Česká republika muset z finančních 
prostředků v Operačním programu Životní 
prostředí vracet do Bruselu vůbec nic,“ 
řekl J. Michna. 

Podle něj je však podmíneč-
né, aby bylo na účet příjemců 
podpory v příštím roce vyplace-
no takřka 40 miliard korun a aby 
do vývoje v operačním programu 
nezasáhly vnější vlivy, kterými 
jsou třeba povodně, jež význam-
ně zpomalují realizaci projektů 
podpořených z Operačního 
programu Životní prostředí. 
A velmi důležité je i profinanco-
vání projektů.
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„Jsem rád, že jsme to stihli, protože 
kdybychom návrh programu poslali 
později, byl by s největší pravděpodob-
ností komisí projednáván v červnu, 
nikoli v březnu, kdy budou nové pro-
gramy Evropskou komisí schvalovány,“ 
uvedl Jan Kříž s tím, že nelze 

s rozjetím nového programu 
nijak otálet. 

„Je důležité, abychom mohli co nej-
dříve začít vyhlašovat výzvy a aby mezi 
námi a Evropskou komisí již panovala 
shoda u všech zásadních parametrů 
nového programu,“ řekl J. Kříž. 

Jako jednu ze současných klí-
čových otázek, která není ještě 
s Evropskou komisí dořešena, 
uvedl náměstek návrh České 
republiky na možnost z nového 
Operačního programu Životní 
prostředí prostřednictvím krajů 
finančně podpořit i výměnu 
zdrojů vytápění v domácnos-
tech. 

„V případě lokálních topenišť to 
máme nastaveno tak, že by žadatelem 
z OPŽP byl kraj, který by na svou odpo-
vědnost peníze z operačního programu 
přerozdělil formou dotací domácnos-
tem. Toto je však věc, kterou je třeba 
ještě s Evropskou komisí dojednat,“ 
vysvětlil náměstek Kříž. 

Nástupce Operačního progra-
mu Životní prostředí pro roky 
2014 až 2020 však dle náměstkova 
názoru kopíruje stávající program 
v základním nastavení podpory. 
Přesto však přináší i několik 
inovativních prvků. 

„Jedním z nich je i větší důraz na pou-
žívání alternativních finančních nástrojů 
k běžným dotacím. Jsou to různé půjčky, 
návratné dotace a podobně. Toto bychom 
rádi zavedli u těch opatření, u nichž 
vidíme určitou finanční návratnost. To 
jsou například energetické úspory nebo 
nakládání s odpady,“ uvedl Kříž. 

Další novinkou je snaha 
o propojení Operačního progra-
mu Životní prostředí s takzva-
nými integrovanými územními 
investicemi (ITI: Integrated 
Territorial Investment), což je 
nový nástroj kohezní politiky 
Evropské unie pro programové 
období 2014–2020. Zjednodušeně 
si ITI lze představit jako investiční 

plán, který vychází z rozvojové 
strategie území. Pro dosažení 
cílů tohoto plánu umožňuje ITI 
sdružovat finanční prostředky 
napříč několika prioritními osami 
jednoho operačního programu, 
a dokonce využít k financování 
i více operačních programů najed-
nou. Podle některých to otevírá 
prostor ke komplexnějšímu řešení 
problémů v území a k ucelenějším 
investicím do oblastí s růstovým 
potenciálem. Kombinovat lze 
tvrdé investice do infrastruktury 
s měkkými projekty.

„V tomto případě chceme postupovat 
spíše obezřetně, nechceme stavět napří-
klad protipovodňová opatření tam, kde 
si místní lidé myslí, že bude stát továrna, 
ale musíme je stavět hlavně tam, kde 
jsou již nyní zejména zapotřebí. Naší 
prioritou tedy stále zůstává péče o životní 
prostředí, přesto jsme v nové podobě 
OPŽP vyčlenili pro ITI půl miliardy 
korun,“ uvedl Jan Kříž. 
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Z důvodu neuspokojivého 
čerpání přidělených prostředků 
OPŽP v průběhu předchozích 
let nastala v roce 2013 poprvé 
situace, že nebyla naplněna 
pravidla N+2 a N+3 spojená 
s čerpáním finančních prostřed-
ků. Nebyly vyčerpány prostředky 
v celkovém objemu přibližně 7,6 
miliardy korun, z toho z Evrop-
ského fondu regionálního rozvo-
je ve výši přibližně 2,8 miliar- 
dy korun, z Fondu soudržnosti 
ve výši přibližně 4,8 miliardy 
korun. 
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Uvedené prostředky bylo 
nutné odečíst (decommitment) 
od celkové alokace OPŽP, 
přičemž bylo nezbytné decom-
mitment rozložit mezi jednotlivé 
prioritní osy a oblasti podpory, 
aby částky odpovídající ztrátě 
prostředků z Evropského fondu 
regionálního rozvoje a Fondu 
soudržnosti zůstaly reflektovány 
odděleně. S ohledem na stav 
disponibilních prostředků, 
akceleračních opatření a strategii 
dočerpání OPŽP bylo přistoupe-
no k umístění decommitmentu 
za rok 2013 ve Fondu soudrž-
nosti do prioritní osy 1 (oblast 
podpory 1.1), prioritní osy 2 
(oblast podpory 2.2), prioritní 

osy 4 (oblast podpory 4.1 4.2), 
prioritní osy 8 (oblast podpory 
8.1 a 8.2) a v Evropském fondu 
regionálního rozvoje do prio-
ritní osy 5 (oblast podpory 5.1) 
a prioritní osy 6 (všechny oblasti 
podpory).

�� ������������������ �>
Vedle rozdělení decommit-

mentu za rok 2013 bylo také 
nutné řešit situaci nedostatku 
finančních prostředků v prioritní 
ose 3 (zateplování). V rámci ak-
celeračních opatření byly v první 
polovině roku vyhlášeny výzvy 
na podporu projektů s krátkou 
dobou realizace, a v prioritní ose 
3 tak vznikl značný převis závaz-
ků oproti skutečně dostupné alo-
kaci. V tomto případě je důležité 
zdůraznit, že  je to pouze dílčí 
deficit, přičemž jiné prioritní osy 
mají volné finanční prostředky, 
proto OPŽP jako celek není 
vystaven riziku přezávazková-
ní. Přezávazkování prioritní 
osy 3 bylo dlouhodobě předpo-
kládáno, a proto bylo přistou-
peno k převedení prostředků 
z prioritní osy 1 (vodohospo-
dářské projekty) a prioritní osy 
8 (technická pomoc OPŽP), kde 
lze předpokládat volné finanční 
prostředky s ohledem na vývoj 
celého programu, do prioritní 
osy 3.
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Vzhledem ke skutečnosti, že 

se předpokládala ztráta v čer-
pání finančních prostředků 
z OPŽP i v letošním roce a že 
stále živé je i riziko nedočerpání 
finančních prostředků v progra-
mu v roce 2015, byla Minis-
terstvem životního prostředí 
a Státním fondem životního 
prostředí ČR zavedena takzvaná 
akcelerační opatření, jejichž 
cílem bylo a stále je zrychlení 
administrace projektů, včetně je-
jich realizace a profinancování. 
Akcelerační opatření se v praxi 
ukázala jako velmi efektivní. To 
se významně promítlo do cel-
kového stavu čerpání prostřed-
ků z OPŽP, očekávaná ztráta 
prostředků z OPŽP v roce 2014, 
která byla původně odhadována 
mezi deseti až třinácti miliar-
dami korun, byla dle aktuálně 
dostupných (konec listopadu) 
informací ponížena na zhruba 
pět a půl miliardy korun. Lze 
přitom očekávat, že do konce 
roku bude vyčíslení ztráty ještě 
nižší. Důležitým momentem při 
aplikaci akceleračních opat-
ření bylo přesvědčit žadatele 
o podporu a příjemce podpory, 
aby tato akcelerační opatření 
využívali a usilovali o proplace-
ní maximálního objemu faktur 
ve stanovených termínech.
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Státní fond životního pro-
středí ČR zveřejňuje aktuali-

zovaný přehled standardních 
cenových indexů použitých 
při tvorbě cen pro vodné a pro 
stočné dle pravidel OPŽP 
2007–2013, která jsou platná 
pro dvě období kalendářního 
roku, pro něž je cena pro vodné 
a/nebo stočné stanovována. 
Přehled indexů je zohledněn 
vždy k datům 30. 6. a 30. 9. 
daného roku.

Aktualizovaný přehled 
cenových indexů zohledňuje 

poslední zveřejněné údaje 
z Českého statistického úřadu 
k ukončenému 3. čtvrtletí roku 
2014, s výjimkou průměrné 
nominální hrubé měsíční mzdy 
(PHNMM), jejíž výše je známa 
pouze za ukončené 2. čtvrtletí 
roku 2014.

Indexy jsou Státním fondem 
životního prostředí ČR aktuali-
zovány v pravidelných čtvrt-
letních intervalech a vždy jsou 
zveřejněny na webu OPŽP.

?��)�(�� $�/��
��� #�
��
�
�
! .���/����	�-���������%�����
������4%�,��-�����������-�������
�
�
������"��	/���������������=���'�
.�.
��,�
����������.�����.'�.����
��	�0��������/���!���"�����
��#�����$
����������%������2���
�����
�� ��	������#����
���
�!�
���������	���3���$���	
�����*
����$��+�����$����������
�	������+�����
����������
���
�����	�
��������!���#�����!�$�
��+�+	����+���"%���	�����	�	���	
/����	������	
�%&�����	���.�����
9	����-������.��7���
�	����
5�����

���#�@?A�	&���&�-�
���
���.�4�5�����	�#
��-��� 	-�
�/��������5��"��������4�����%��
.���-�������-�"���
������/�����
�����������������
�������-���
 ����O�P/������&��������%�5����
.���/�,
�����	�"��-�����������
	/���QMKRS����4����-������4��
<�G����������������	
�.
,�.������
I1B�MKR����� ��)�����������,�
BI��4������������ �����.�������
������
��4�������������.�-�4�
B22���	5�������
��	����MKR���,4
�������	��+��
���!�	���!�����
��������� ������ ���	�	� 
���������	��� 
��������	
�
����
�����#������ �5	�  ��	1	�#��
678��9:����������������6.;
��+���8<��=:��������#�$
678->������������������+�
������++����� //���"
��%+��
������	
�
���	�%&�����	�&
%��T
���'�
�����%�������?��/�G���-���
	/�������-������������%������
MKR����� ��)��4��)����� ����
���,U�.��
���������!���"�����
��#�����$
����������%�����

��% #������	
 ���'B
9��� ��4�
���"�������� ��'�
%���4����D�'������"�������#���
���-��� �� ���) ������/�,
	��
��������(���)�*�����-���
�'�
����,����%
���
	��,�������.����
0��������������������������.)��
7�����4������ ���G?���
��.����	���
��1I2�� ��'�������-������������
���/�,�����������,��D��������
���
�������
���
�
�%
����� ���
�4	/�������/��
	
�����������
�.$����#����+
� �������$���#
����+��� ����$�#��
����
� -
?�� 
��
����
�"����
� �	����

���
����#��������%���!��
�
������+�%&�����	�!	�%
���<	����'�
�����%����������������-�
��	�,
����
�7������4������ ���G?��
���	�������%�����/�.�����5���
��������(���)�*+�����������
���"�������
��	����������.)�� ���
���4��������/ +�����	� �	�������
+�+	����1���%&����	�!��<	������

���&��!��
��#���$��$��
 �
��	��
 ��
!�$�'%�&�
����	$�( 	���#�	��( 	�

'@"�

$������������8�����#%�������,��#��,���������EF�����'���;��"����/��5%�"1 5��
�'�������������#��5��/����%����8G��"�#:��';��:��,�����5:��,#�;�#:��5�8#�"�#��
��������C��"�#� ����"��#�%������3����� �"�"�#���������'�#���������E����������#�
�����	�F5%�"1 ��'5������0�����"���$�����������������������'���0����%�����)#���5�8#����
0� ����� ���������,#��������/��5%�"1 5������� �"�"�#��� ����"��#���������	�
@*�����
����$A��B:C

)�	��	*�
����� �"+��������$����
*!		$��$&����	�%

�������	
���
������������
��
��������
�
�������� �����	
 ��������
 �����
 ��
 ����������
 ��
 �����	��
 ������
 ���
 ���� 
 !"!�


# ���$� ��
�����	�%
�������%
��&����'�� ! �%&�#��"
 �����" ����� (((((�������� �	�
���
�� �	��
��
���� ��
���	��� ����
�

����"
��
���������#���
�����"��
����������
�����)
�� �������#"
��$�)
�!��" ���
���!�� 
��
#�*���	��
����!����!#���
# ���%)
�������
���


���������
�����"��
�����"��
����������
������+� �!���#%$!�
�����	��
�����
��
���!�)
���
���
�����"
����� 
!�#���
����
�*�������


���!�� 
 &�
 ������
 ���$���
 ���������
 ��
 �����	�
 ���������
 ������� ����#����


������
�!���#%$!�
�����	��
�����
���
%��%#%�����
����
��������
���
#���
�%#�!��,�����������������������������
�������� �!�#����� ������� ��
 ��&�� �!�#����
 �
 �����%���
 ������
 �!�#����
 �����
 ����


�������
����������
+� �!�#����
 �����
 �&� ����!)
 �*���!
 �%
 ���!���%! ��&�
 &������
 �!���#��	�


&�,������
-� ���
��������
�!�#������
�����
��
����"
���������	��
�����	�
����	��
��
�����
���

���
��������
����	��
�
����� �������!��
��"���������#"�	�
��� �������
����� ���	�!��������
������ .�� !��
 ��%����!%
 !"!�
 # ���$� 
 ��
 &�$��
 /�����
 &�#�&��
 # ���$��
 ����


��(0(�)
 ((
 1������ !�
�$� �"����"� ��%�"&��� 	�
� '''� (�� )*)+++�� 	� ����"�"���

� �	#��"���#�������
���#�	����
#��

+� 2�!�
# ���$��
���	#�
��%����!%
����
((((((

������������,	���������������������������������������������������������������������������������������������������,	����





((((((�

















































































��((((((�






!%!�
3�"��
�*������









































































!%!�
3�"��
�*������







���!��!����!�

























































































�!����!�
4 #�$���
��
�*����
�����
��������
�*��
���'
(((((((((((����!�
& �*����
���� 
��������
�*��
���'
((((((((((��






�

+� �����	� ��������� ������� ��
 ��&�� &� �	
 ��������
 �����
 ��

�!���#��"�


# !*�����
�����
��
�!�#�� �
�����
��)
��)
��)
��)
�� �

5��

����"

��	
���
������
#������
�
�����

�� 2*����	
�����
��

���������#��
��
&#��$

!����
�����	��
��
����

+� 6#��$!��
 �����"

����� 
 ���
 �

��!�� 
 ((((�
 ���
� ���#
�	�
��� 	��� ��(
�"�

����	��&�$�� ��
� �
��	� ��$���� �"�	

��� ��	�� �#���$��
� �
�	� ����	��&�$

� ��
� ���#
�	����

� ����	�
� ((�
�

-� 6#��$!��
�����"
�
���� 
���
����#�

�
���%$�� 
�
�&��
��� 
�*���$�	�%
���%� '

�� -�	�	���� 	��������������
�

�� ,���������������

� ,�������,./���%�

����������

�� 0��	�����������


� 1	������������

7� 8�
&#��$!����
 ���
��	��
 �����
 ��
 &

���&���
�����!

�%�"
 ����� 
 ����������
�����,)

��� ���
�!��"
���
��
�� �

����$

���	�����
%�����
%��!�&'����
���

�
��������
�
��
���

)� ����
 �
 �#�& ����&����	��
 ��
����
 ���������� �����

+� ��
 &��%$9�#�� �%�%�����


�#����!
 ����� ((((( ���%��
 ����������
 ��
 �*����
 # ���$��	��
 �*������	��


�!���#%$!���
 �*��
�
 ��
 &#��$!����


�����	��
 �����

� !��!�
 ����
 ����

	���
 :�5������


� ����
 ���
 &#�*��;�#�� 
 ((((((�
 ������ ���  �
���� �
�
� 	�
��%	�  �����

���
�	��%���	%
"%��#�����#������

��� #�����#��	�%��
�
��������
��
�� �

��������

+� ���������#���
 ����&�
���	��
 ������
 ��

��������
 �����
����"��
 ������#

�,�


�!���#��	��
# ��� -
���!�
7��
����(

���	�����
%�
�)��
���
�
�����

�� /�����	
 �����
 ��
 !���
#	
 �����)
 �!��	


#&������
 ��
 �#	� ��&���,�
 ���,��
 �	!


���!��
�� �����	��
�����
1
�������	�
�
��#�

���
���"���
���
��

2� ����
 �
 �#�&
 ���
���"��
 �����
 ��


&��%$9�#��
 (((((((((�
 ������ �����"��

�	(�$� ����
 ����������
 ��
 �*����
 # ���$��	��
 �*�
�����	��
 �!���#

%$!���
 �*���
 ��


&#��$!����
 �����	��
 �����
 � !��!�
 ����
 ����	���
 :�5������
 �
 ����
 ���


&#�*��;�#�� 
 ���
*�
 (((((((((�� ������� ���  �
���

� �
�
� 	�
��%	
�  �����

���
�	��%���	%
"%��#�����#������

��� #�����#��	�%��
�
��������
��
�� �

��������

-� /�����	
�����
�&�
!��"

���#&��#�!
#�
��

���"�
�#�*�)
�!��	
��
�
��!��
((�
((

7� ���������#���
������"��
����� ����"��
������#�
,�
�!���#��	��
# ���
-
���!�
7��


+� 4 ���$��
�� -<�0+
==�
���)
�!���
��


�!���#�
>�!���?
�
����,)
��&���
����&����	��
��

���,
�
��&��� 


�����,
�
�!�!,
��
�
���� 
#	#�&)
�

�#�&
�
!���&%!
�
����,
�
���!�
�

*%
����#���
����
��
� #	#�&)
��#�&
�




!���&%!
�����,
1>
�!���?
�����,�







A��B:C

�
 ���� 
 !"!�


���	��� ����
�

�������
���


�*�������

��#����

�,�

�
 ����


��	�


��
���

�

��

+� �����	� ��������� ������� ��
 ��&�� &� �	
 ��������
 �����
 ��

�!���#��"�


# !*�����
�����
��
�!�#�� �
�����
��)
��)
��)
��)
�� �

5��

����"

��	
���
������
#������
�
�����

�� 2*����	
�����
��

���������#��
��
&#��$

!����
�����	��
��
����

+� 6#��$!��
 �����"

����� 
 ���
 �

��!�� 
 ((((�
 ���
� ���#
�	�
��� 	��� ��(
�"�

����	��&�$�� ��
� �
��	� ��$���� �"�	

��� ��	�� �#���$��
� �
�	� ����	��&�$

� ��
� ���#
�	����

� ����	�
� ((�
�

-� 6#��$!��
�����"
�
���� 
���
����#�

�
���%$�� 
�
�&��
��� 
�*���$�	�%
���%� '

�� -�	�	���� 	�����
����������

�� ,���������������

� ,�������,./���%�

���������

,,
�

�� 0��	�����������


� 1	�����������11 �

7� 8�
&#��$!����
 ���
��	��
 �����
 ��
 &

���&���
�����!

�%�"
 ����� 
 ����������
�����,)

��� ���
�!��"
���
��
�� �

����$

���	�����
%�����
%��!�&'����
���

�
��������
�
��
���

)� ����
 �
 �#�& ����&����	��
 ��
����
 ���������� �����

+� ��
 &��%$9�#�� �%�%�����


�#����!
 ����� ((((( ���%��
 ����������
 ��
 �*����
 # ���$��	��
 �*������	��


�!���#%$!���
 �*��
�
 ��
 &#��$!����


�����	��
 �����

� !��!�
 ����
 ����

	���
 :�5������


� ����
 ���
 &#�*��;�#�� 
 ((((((�
 ������� ��� ���  �
���� �
�
� 	�
��%	�  �����

���
�	��%���	%
"%��#�����#������

��� #�����#��	�%��
�
��������
��
�� �

��������

+� ���������#���
 ����&�
���	��
 ������
 ��

��������
 �����
����"��
 ������#

�,�


�!���#��	��
# ��� -
���!�
7��
����(

���	�����
%�
�)��
���
�
�����

�� /�����	
 �����
 ��
 !���
#	
 �����)
 �!��	


#&������
 ��
 �#	� ��&���,�
 ���,��
 �	!


���!��
�� �����	��
�����
1
�������	�
�
��#�

���
���"���
���
��

2� ����
 �
 �#�&
 ���
���"��
 �����
 ��


&��%$9�#��
 (((((((((�
 �������� �����"��

�	(�$� ����
 ����������
 ��
 �*����
 # ���$��	��
 �*�
�����	��
 �!���#

%$!���
 �*���
 ��


&#��$!����
 �����	��
 �����
 � !��!�
 ����
 ����	���
 :�5������
 �
 ����
 ���


&#�*��;�#�� 
 ���
*�
 (((((((((�� ��������� ���  �
���� �
�


� 	�
��%	�  ����
�

���
�	��%���	%
"%��#�����#������

��� #�����#��	�%��
�
��������
��
�� �

��������

-� /�����	
�����
�&�
!��"

���#&��#�!
#�
��

���"�
�#�*�)
�!��	
��
�
��!��
((�
((

7� ���������#���
������"��
����� ����"��
������#�
,�
�!���#��	��
# ���
-
���!�
7��


+� 4 ���$��
�� -<�0+
==�
���)
�!���
��


�!���#�
>�!���?
�
����,)
��&���
����&����	��
��

���,
�
��&��� 


�����,
�
�!�!,
��
�
���� 
#	#�&)
�

�#�&
�
!���&%!
�
����,
�
���!�
�

*%
����#���
����
��
� #	#�&)
��#�&
�




!���&%!
�����,
1>
�!���?
�����,�







*� � 
�
+ ' � & �

�� � � 	 +
� �


��
	
����#�

)�����
	��,- �


%
	�
����
�

�	
�,�*
+�+���	

������
�+�	��

.%
	�

��'��

�%���%
����,�

��/�,�

�'��


�����

������

,����
����	


���

����-��

��	�-�

�#��	�
�,-��#��

���-��,
�����

����
��
�	�0
�

�����

�����

��'��

����1

������
������

����

������
����
�

�����
�

22222
22222

22222
22222

22222
22222

22222
22222

22222
22222

22222
22222

22222
2222

3456
�77���

3��'�
��%���

%����,
���/��


�'��7
7

!��77877��-


�����

�����

�,����
����	


���

����-��

��	�-�
�#��	�

�,-��#��
���-��,

�����
��

��
���
	�0
�

�����

�����

��'��

����1

������
������

�������
������

�
����
�����

�9%��
��


�'��7
777

6��!�
%!���!#�


����(
�
��
�

�
�#"�

&����

���
��
�
((��

��

������

��
(
����

��
# �
�!
��


&�����
�
 @
 �

A
 ���
!�
 +
 &�

����

�� �<B

0+==�

���)
 �


 ����
����


�
 �
 &�
���
 �

��!��	
��
 ��

�$���


&����
,)
 #�


&����

��&��

�$���
 �
*���%�

,
 1���
�
 ���


C&����

 � �����

���D�)

�
 # ��

���

�
 @
 �=




�����
��
�

@
<7
�

��!�
+

�����
��
&�

����
�
� �+<0+

===
�
��)
�
�

�����

1�����

�
&*�&�
���)
#�


&����



��&��
�$���
�

*���%�
,)
1���

�
���
C
&����


�
���
���D�)
!

!�
��
����
&

�#�&�
�
# �

��$�'

����:

;�
��
�������


����

�� 2�!�
�
�����


&�#�&
��
# �

��$��

1����
�

��
C# 
���$��

D�
�!��
�#��


� �!"�

�����

����#
���)


����)

 �*��

��# )

!*�����

)
 # �
�#���


�
 ���
!��;�#

���
 ��
������

��
 ��
���,


#&�%��
������


��


�&���
����

(((�)
#��!

��
���
������


��
�!�
#�����


�����
��

�� �

����<

=#����
���
��

������

�
��

���

�� >�������

�����


�� !*��� ��
����� 

'

��
-�	�	�

��� 	
�����

���	��
"#��3

#���#
"��$��	

�������
%	��4�

	����

��
,�����

�
,�����

�(
��$
�,./��

�%���

��
0��	�


�
1	���

5�
6
�
�

�
(��
��	#�

�"����	
�����

�

��
!��
#

���	��
���

%�
0#$��

���	#
��"���

�	����
�

��	��"
#��3 	

�
�#
47
���

��	���
����&��

��	7��
�8 ���

����"�
	�	���

����	�
��

	� ��������������	 
��	�!"�#���$��%�&$�&����'(�)�����*���+��,#�!$-��.��$"$-+$��/0����+��,���&$-��.��

��+��,���&���,�+���1�$���'/'�-%#���'�-%�������-��%���+��,���+�&�%+�+2��%�3��'��(�&�%���&%�� '/'�-%#���'�-%���

����-��%���+��,�4)�����*���+��,� 	

���������	
�
�	��������� 	��	
�
�	���	���	��



6

ZPRÁVY MŽP

,���&�	��!�	�����������	�$����(��	*������	�$��!��
��	*��#���#��� 	�+��	&�����!�	&�	��$&+�

Ministerstvo vyčlenilo 40 mi-
lionů korun na ozdravné pobyty 
pro děti mateřských a základních 
škol z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR. Finanční 
podpora je určena pro pobyty, 
které se uskuteční v období dvou 

topných sezon: od listopadu 2015 
do dubna 2016 a od listopadu 
2016 do dubna 2017.

�� *�!���)�����&!�
Cílem ozdravných pobytů pro 

děti je pomoci dětem z regionů, 

které se potýkají s největší mírou 
znečištění ovzduší. 

„Problematiku ovzduší, jehož stav se 
dle Zprávy o životním prostředí ČR v roce 
2013 nelepší, vnímám jako jednu ze svých 
klíčových priorit,“ říká ministr život-
ního prostředí Richard Brabec. 

Dodává, že podpora opatření 
vedoucích k čistšímu ovzduší, 
jako je například obměna starých 
neekologických kotlů, za peníze 
vyhrazené v národních progra-
mech je pro ministerstvo zásadní. 

„Dalším nástrojem pro boj se špatným 
ovzduším jsou ozdravné pobyty pro děti. 
Pobyty jim alespoň na krátkou dobu 
umožní z oblastí s opakovaně překračo-
vanými imisními limity vyjet a nadýchat 
se čerstvého vzduchu. Proto vznikl před 
čtyřmi lety program na podporu ozdrav-
ných pobytů dětí, v němž ministerstvo 
dosud přispělo téměř 70 miliony korun 
na skoro 150 projektů,“ uvedl ministr 
Brabec. 

4��(��
 �$ ��	
Ozdravné pobyty jsou určeny 

pro děti z míst se zhoršenou kva-
litou ovzduší. To jsou ty oblasti, 
kde nejvyšší denní koncentrace 
částic PM10 v pětiletém průměru 
let 2009–2013 překročila denní 
imisní limit 50 mikrogramů 
na metr krychlový. Zároveň se 
pobyty mohou konat pouze 
v oblastech s vyhovující kvalitou 
ovzduší. Jimi jsou oblasti, v nichž 

nejvyšší denní koncentrace částic 
PM10 v pětiletém průměru let 
2009–2013 nepřekročila 40 mikro-
gramů na metr krychlový.

 „Žádosti o poskytnutí podpory je nut-
né doručit doporučeně poštou nebo osobně 
na podatelnu Státního fondu životního 
prostředí ČR. Příjem žádostí končí  
30. ledna 2015 ve 12 hodin,“ upozor-
ňuje Petr Valdman, ředitel Státní-
ho fondu životního prostředí ČR, 
a dodává, že rozhoduje datum 
doručení fondu, nikoliv datum 
uvedené na poštovním razítku.

�#��	��������$�C�(&
Oproti předchozí výzvě jsou 

ozdravné pobyty ve výzvě nynější 
určeny nejen pro děti 1. stupně 
ZŠ, ale nově i pro 2. stupeň a také 
pro mateřské školy. Ministerstvo 
životního prostředí nově nastavi-
lo i délku pobytu. dotaci mohou 
získat pobyty trvající od pěti 
do patnácti dní. Dříve to bylo 
deset až patnáct dní. 

„MŽP ke změně přistoupilo po zkuše-
nostech z již proběhlých výzev, dle kterých 
školy upřednostňují kratší pobyty, neboť 
s délkou pobytu roste i cena,“ vysvětlila 
mluvčí ministerstva Petra Rou-
bíčková.

Pro získání dotace bude nutné 
nejen splnit všechny formální 
náležitosti, ale také zajistit během 
ozdravného pobytu environmen-
tální výchovu a vzdělávání.

$������������8�����#%��
�����,��#���%"0�����,#0���
8"����#�������0� �5����;,��/�
���� ���*�� ����&�%���:�
���;�"�"�#���'������������#�
���'������8�����#%�������,��#	�
F��"�������*�����������5�
�����������"��#%��
���;�"�"�#:����;�5�
������������#��5%�������
������0� �5��6�������3� �����
�������,�� 3���"��#%��=�����
8�����#%�������,��#�4�	�

Žádosti mohou podávat školy, 
školská zařízení, kraje nebo obce 
až do 27. února 2015 na Státním 
fondu životního prostředí ČR, 
a to osobně i poštou.

„Tento program jsme obnovili po tříle-
té pauze. Od roku 2011 žádná podobná 

výzva vyhlášena nebyla. Těší nás tedy, 
že můžeme po této citelné mezeře právě 
otevřenou výzvou opět navázat a obnovit 
přerušenou podporu osvěty a vzdělávání 
v oblasti životního prostředí. Budovat 
a pěstovat správné povědomí veřejnosti 
a její pozitivní vztah k životnímu prostře-
dí je stejně důležité jako podpora opatření 
vedoucích k jeho zlepšování,“ řekl To-
máš Kažmierski, ředitel Odboru 
ekonomických a dobrovolných 
nástrojů MŽP.

D�#�$���-
Cílem vypsané výzvy je 

zkvalitnění služeb v oblasti 
ekologického vzdělávání, osvěty 
a poradenství. Na to minister-
stvo vyhradilo 8 milionů, které 
jsou určeny zejména na poříze-
ní technického vybavení škol, 
didaktických a interaktivních 
modelů nebo pomůcek pro 

výuku. Může to být například 
podpora budování přírodních 
učeben, pořízení didaktických 
pomůcek, jako jsou meteosta-
nice pro pozorování počasí, 
nebo multimediálních pomůcek 
pro výuku. Žadatelé z řad škol, 
školských zařízení, krajů a obcí 
mohou žádat o dotaci 50 000 až 
500 000 korun. 

<2�#�$���-
Dalších 12 milionů korun 

vyčlenilo Ministerstvo životního 
prostředí z prostředků Státního 
fondu životního prostředí ČR 
na osvětové kampaně pro veřej-
nost a ekovýchovné projekty pro 
školy. 

U již plně zavedených progra-
mů a projektů s celorepubliko-
vým významem, které dlouhodo-
bě zlepšují povědomí veřejnosti 

o otázkách životního prostředí 
a udržitelného rozvoje, musejí 
žadatelé doložit minimálně 
tříletou existenci své organizace 
a stejně jako v případě vybavení 
učeben i účelnost a hospo-
dárnost navržených opatření. 
Na zkvalitnění vzdělávacích 
environmentálních projektů je 
možné žádat o podporu  
od 500 tisíc do 2 milionů korun.

„Důležité ovšem je, aby zájemci 
podali žádosti včas. Učinit tak můžou 
prostřednictvím formuláře, který je 
k dispozici na internetu, a to buď osobně 
na podatelně Státního fondu životního 
prostředí ČR, nebo poštou,“ upozor-
nil ředitel fondu Petr Valdman. 

Podávání žádostí končí  
27. února 2015 ve 12 hodin, roz-
hodující bude datum doručení 
státnímu fondu, nikoliv datum 
uvedené na poštovním razítku.
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Granty jsou financovány 
z finančních mechanismů EHP 
a Norska 2009 až 2014 a z pro-
středků Ministerstva životního 
prostředí. Projekty byly vybrány 
za účasti Dr. Baatvika z norské 
agentury pro životní prostředí. 
Projekty zajistí mimo jiné umělý 
odchov perlorodky říční, zlepší 
péči o biotopy užovky stromové 
nebo sysla obecného, vytvoří pro-
gram péče o rysa ostrovida, vlka 
obecného a medvěda hnědého. 

„Realizace projektů byla zahájena 
v průběhu listopadu 2014 a uzavřena 

bude ke konci dubna 2016,“ řekl To-
máš Kažmierski, ředitel odboru 
ekonomických a dobrovolných 
nástrojů MŽP.

�	$)�+�	����)��
�)#	
Cílem dotačního programu 

Malé grantové schéma Záchranné 
programy pro zvláště chráněné 
druhy II je naplnit závazek ochra-
ny biodiverzity vyplývající z me-
zinárodní Úmluvy o biologické 

rozmanitosti, na evropské úrovni 
však plnit zejména evropskou 
směrnici o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin. 

Grantové schéma přispívá 
k naplnění Strategie ochrany 
biologické rozmanitosti České re-
publiky a Koncepce záchranných 
programů a programů péče zvláš-
tě chráněných druhů živočichů 
a rostlin v České republice.

„Konkrétním cílem malého grantového 
schématu je podpořit aktivní ochranu 
zvláště chráněných druhů v České republi-
ce, zejména realizaci a přípravu nových 
záchranných programů a programů péče, 
a také prohloubit znalosti o nejohroženěj-
ších druzích české fauny a flóry,“ uvedla 
Veronika Vilímková, ředitelka 
odboru druhové ochrany a imple-
mentace mezinárodních závazků 
MŽP.

?���(�E�5�$	��E�
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Malé grantové schéma je  
z 85 procent financováno z tak-
zvaných EHP fondů 2009–2014, 
do nichž přispívají Norsko, 
Island a Lichtenštejnsko. 

„Další patnáctiprocentní kofinan-
cování se podařilo zajistit z prostředků 
Ministerstva životního prostředí, které je 
zprostředkovatelem tohoto dotačního titu-
lu,“ vysvětlil ředitel T. Kažmierski.

Kompletní výsledky hodnoce-
ní žádostí z Malého grantového 
schématu Záchranné programy 
pro zvláště chráněné druhy II 
najdou zájemci na stránkách Mi-
nisterstva životního prostředí. 
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Podle Ministerstva životního 
prostředí není vystudovaný eko-
nom Erik Geuss ve státní správě 
ani v oblasti životního prostředí 
žádným nováčkem. Erik Geuss 
v minulosti působil na pozici ná-
městka a později i jako poradce 
na Ministerstvu životního pro-
středí nebo jako ředitel odboru 
ekonomické politiky Ministerstva 
životního prostředí.

„Erik Geuss zvítězil ve výběrovém 
řízení, kterého se kromě něho a bývalého 
ředitele Jana Slance zúčastnilo dalších 
22 zájemců,“ uvedla Petra Rou-
bíčková, mluvčí Ministerstva 
životního prostředí. 

Geuss se podle Roubíčkové 
věnoval ekologii i v Českém 
ekologickém ústavu, příspěvkové 
organizaci ministerstva, kde byl 
ředitelem. Zkušenosti z vedoucích 
funkcí má rovněž z Ministerstva 
informatiky nebo Ministerstva 
průmyslu a obchodu, kde zastával 
pozici náměstka ministra. Do Čes-
ké inspekce životního prostředí 
přichází Erik Geuss z Magistrátu 
hlavního města Prahy, kde působil 
jako ředitel odboru podnikatel-
ských aktivit. 

?������$ ���	���

Ministr Brabec od nastupují-

cího ředitele očekává, že přinese 
do České inspekce životního 
prostředí nový pohled na fungo-
vání a směřování této organizace 
a vnese do ní nový impuls. 

„Pevně věřím, že se panu řediteli bude 
dařit naplňovat hlavní poslání inspekce, 
tedy nestranný a důsledný dozor nad 
respektováním zákonů v oblasti životního 
prostředí. Přeji panu řediteli v jeho 
náročné misi dostatek energie a tahu 
na branku při naplňování plánů, s který-
mi do ČIŽP přichází,“ uvedl ministr 
Richard Brabec.

Podle něho budou inspekci 
v budoucnosti přibývat další 

kompetence zejména v oblasti 
ochrany zemědělského půdního 
fondu. Ministr Brabec očekává 
od inspekce také větší aktivitu 
například v oblasti kontroly výku-
pen druhotných surovin. 

„Ale samozřejmě nejen tam,“ dodal 
ministr Brabec. 

4-���&�� �#���$�. ��&
Erich Geuss věří, že se mu 

podaří zvládnout všechny úkoly, 
kterými ho ministr životního pro-
středí Richard Brabec pověřil. 

„Vážím si důvěry, kterou jsem od pana 
ministra dostal, a věřím, že se mi podaří 
realizovat všechny plány, se kterými 
do nové funkce vstupuji,“ řekl Geuss. 

Dle jeho slov je jeho hlavní 
prioritou inspekce transparentní, 
předvídatelná a spravedlivá. 

„Hlavním cílem této resortní orga-
nizace Ministerstva životního prostředí 
je dle mého názoru zlepšování stavu 
životního prostředí, nikoliv primárně 
udělování sankcí. Proto budu klást důraz 
i na činnosti preventivní, jako jsou osvěta 
nebo komunikace s veřejností, a za důle-
žitou považuji i komunikaci se znečišťo-
vateli životního prostředí. To proto, aby 
se jejich pochybení dařilo lépe, rychleji 
a efektivněji napravovat a tím přispívat 
ke zlepšování ochrany i stavu životního 

prostředí,“ řekl Erik Gauss, nový 
ředitel ČIŽP.

:���
 �2;<>
V roce 2013 se počet inspektorů 

České inspekce životního prostředí 
snížil o 38 lidí, sníženy však byly 
i provozní prostředky instituce. 
Inspekce tak provedla méně 
kontrol. Při svých kontrolách se 
i proto soustředila hlavně na velké 
a střední znečišťovatele. Přestože 
loni inspekce vydala v meziročním 
srovnání o zhruba 20 procent 
méně rozhodnutí o pokutě, udělila 
pokuty v téměř dvojnásobné výši 
než předloni. Výše pokut stoupla 
o více než 50 procent. Zástupci 
inspekce to vysvětlovali zacílením 
kontrol na významné kauzy. 

Česká inspekce životního 
prostředí je odborný orgán, 
který je pověřen dozorem nad 
respektováním právních předpi-
sů v oblasti životního prostředí. 
Dohlíží rovněž na dodržování 
závazných rozhodnutí správních 
orgánů v oblasti životního pro-
středí. Česká inspekce životního 
prostředí byla zřízena v roce 1991 
zákonem č. 282/1991 Sb., o České 
inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa.

ZPRÁVY MŽP
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Volba způsobu, který nejlépe 
vyhovuje lokálním podmínkám 
a bude pro obec nejvýhodněj-
ší, nejjednodušší i nejlevnější, 
bude plně na vedení obcí 
a měst. 

Mezi způsoby třídění stano-
vené vyhláškou patří sběr pro-
střednictvím sběrných dvorů, 
velkoobjemových kontejnerů, 
sběrných nádob, pytlového 
způsobu sběru a v případě  
bioodpadů i např. bioplyno-
vých stanic nebo obecních 
a komunitních kompostáren. 

Biologicky rozložitelný 
komunální odpad bude muset 
obec povinně od příštího roku 
třídit každoročně minimálně 
v období od 1. dubna do  
31. října. Kov, stejně jako 
plasty, papír a sklo, bude muset 
třídit celoročně. 

„V období od jara do podzimu, kdy 
probíhají hlavně práce na zahrádkách 
a kdy na podzim opadává listí, je 
produkce bioodpadu nejvyšší. V úvahu 
jsme brali i ohled na rychlé zavádění 
nové regulace v ČR. Nepodaří-li se 
snížit ukládání bioodpadu na skládky 
zásadním způsobem tak, abychom 

směřovali k naplnění evropského limi-
tu, bude v průběhu příštích let nutné 
opatření zavést celoročně,“ uvedla 
Berenika Peštová, náměstkyně 
ministra pro technickou ochra-
nu životního prostředí. 

:/�$�!(	�����������
Povinnost třídit kovy a biood-

pad od roku 2015 zavedla novela 
zákona o odpadech, která prošla 
Poslaneckou sněmovnou v září 
letošního roku. 

„Sněmovna tak reagovala mimo 
jiné na varování MŽP před možnými 
sankcemi Evropské komise, které ČR 
hrozí při neplnění závazků vyplývajících 

z evropských směrnic. Patří mezi ně po-
vinnost všech členských států třídit kovy 
od roku 2015 a snížit ukládání biolo-
gicky rozložitelných odpadů na skládky 
o 50 v roce 2013 a o 65 procent v roce 
2020, a to oproti výchozímu stavu v roce 
1995,“ řekl ministr životního 
prostředí Richard Brabec. 

Podle něho patří kovy i bio-
odpady mezi hodnotné surovi-
ny, které však bohužel končily 
na skládkách. 

„Čím méně těchto vytříděných 
odpadů skončí v černých popelnicích, 
tím méně budou obce platit za ukládání 
odpadů na skládky. Bioodpad i kovy je 
možné zpeněžit různými způsoby. Proto 
není důvod, aby v důsledku zavedení 
třídění těchto komodit starostové 

zvyšovali občanům poplatky za svoz 
odpadu,“ upozornil ministr
R. Brabec. 

�����	����	�/
V letech 2007 až 2014 

vyčerpaly obce z Operačního 
programu Životní prostředí 
14 miliard korun na zkvalit-
nění systému třídění a sběru 
odpadů. V ČR vznikla tisíce za-
řízení, jako jsou sběrné dvory, 
třídírny odpadů, bioplynové 
stanice nebo kompostárny. 
V novém Operačním programu 
Životní prostředí 2014 až 2020 
je pro podporu těchto zaříze-

ní připraveno přes 6 miliard 
korun. Výzvy chce ministerstvo 
začít vyhlašovat hned z počát-
ku příštího roku. 

:������ 
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Ministerstvo životního 

prostředí chce usnadnit zástup-
cům měst a obcí zavedení nové 
vyhlášky, proto připravilo vzor 
obecní vyhlášky o stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem, kterou projednalo 
s Ministerstvem vnitra a zve-
řejnilo na svých internetových 
stránkách.
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Proč bylo nutné zavádět povin-
nost třídit biologicky rozložitelný 
komunální odpad? 

Je to krok, kterým chce Mi-
nisterstvo životního prostředí 
docílit splnění cílů, jež vyplývají ze 
směrnice 1999/31/ES, o skládkách 
odpadů. Klíčovým rokem pro Čes-
kou republiku je přitom rok 2020. 
Směrnice ukládá členským státům 
povinnost snížit množství biolo-
gicky rozložitelných komunálních 
odpadů ukládaných na skládky. 
Z celkového množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpa-
dů produkovaného v roce 1995 je 
třeba toto množství snížit do roku 
2020 na 35 procent, to znamená, že 
Česká republika může v roce 2020 
uložit na skládky pouze 535 500 tun  
biologicky rozložitelných komu-
nálních odpadů. 

To byl jediný důvod?
Dalším důvodem je samozřejmě 

fakt, že z biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu lze vyrobit 
kvalitní organickou hmotu ve for-
mě kompostu, která by měla skon-
čit především na zemědělské půdě, 
nikoliv na skládkách odpadů. 
Z hlediska Ministerstva životního 
prostředí tedy byly pro zavedení 
povinnosti třídit biologicky rozlo-
žitelný komunální odpad důležité 

tyto aspekty: docílit splnění cílů 
podle evropské legislativy, snižovat 
množství odpadů ukládaných 
na skládky a navrátit organickou 
hmotu do půdy. 

��.���������&

Máte za to, že tato povinnost 
způsobí obcím problémy, anebo 
naopak tuto povinnost budou 
zvládat? 

Vzhledem k tomu, že novela 
zákona o odpadech a její vyhlášky 
stanovují minimální požadavky 
pro obce, jsme přesvědčeni, že 
povinnosti, které s sebou nová 
legislativa přináší, nebudou obcím 
způsobovat problémy. Podstatné 
je občanům vysvětlit, proč třídit 
a k čemu systém tříděného sběru 
povede. V prvé řadě je totiž nutné 
dbát na kvalitu a čistotu vytřídě-
ných biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů a stanovit 
systém nakládání s nimi takovým 
způsobem, který zajistí funkčnost 
systému s ohledem na finanční 
dopady v příslušné obci. 

Dává Ministerstvo životního 
prostředí obcím na výběr, jak se 
postavit k povinnosti třídit bio-
logicky rozložitelný komunální 
odpad?

Ministerstvo dává prostřed-
nictvím vyhlášky obcím mnoho 
možností ve výběru rozsahu a za-
jištění odděleného soustřeďování 
biologicky rozložitelného komu-
nálního odpadu a prozatím stano-
vuje pouze minimální požadavky 
na oddělené soustřeďování tohoto 
odpadu. Víme, že je nutné pone-
chat v prvních dvou až třech letech 
obcím určitou volnost a umožnit 
jim, aby se daný systém v obci 
rozvíjel s ohledem na místně pří-
slušné podmínky. Celkové náklady 
vyvolané zavedením povinnosti 
odděleného sběru biologicky roz-
ložitelného komunálního odpadu 
je velmi obtížné kvantifikovat, ne-
boť není možné předvídat, pro jaké 

varianty odděleného sběru tohoto 
odpadu se obce rozhodnou. 

Je tedy možné, že nařízení dozná 
ještě nějakých změn? 

Ministerstvo bude celý systém 
a jeho výsledky průběžně vyhod-
nocovat. V případě nutnosti lze 
přistoupit k úpravám legislativy. 
Dobré je, že obce mohou dlouho-
době čerpat prostředky z Operač-
ního programu Životní prostředí 
na zkvalitnění systému třídění 
odpadů. 

��#�
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Jakým konkrétním způsobem 
může při naplňování nové povin-
nosti třídit biologicky rozložitelný 
komunální odpad pomoci Ope-
rační program Životní prostředí? 

Připravovaný nový Operač-
ní program Životní prostředí 
2014–2020 je zaměřen převážně 
právě na podporu materiálového 
využití a podporu systému separa-
ce a svozu odpadů. V rámci OPŽP 
2014–2020 se připravuje podpora 
realizace implementace nově zave-
dených legislativních povinností, 
jako jsou zejména povinný sběr 
biologicky rozložitelného komu-
nálního odpadu a posílení sběru 
ostatních využitelných složek 
komunálních odpadů. Nelze však 
opomenout, že již ze stávajícího 
OPŽP 2007–2013 bylo podpořeno 
několik set projektů zaměřených 
na nakládání s biologicky rozlo-
žitelným komunálním odpadem. 
Tlak bude především na to, aby již 
podpořené projekty maximálně 
využily projektovanou kapacitu 
svých zařízení.

Na co mohou v této souvislosti 
obce a města zejména žádat? 

V této souvislosti budou moci 
obce žádat především na posílení 
systému tříděného sběru a svozu 
odpadů, na výstavbu a dovybavení 
kompostáren a sběrných dvorů 
a podobně. 

����*�!����,�����$���

Je třeba, aby obce rozlišovaly 
mezi odpadem živočišným a rost-
linným? 

Povinnost obce zajistit místa 
pro oddělené soustřeďování biolo-
gicky rozložitelného komunálního 
odpadu bude splněna v případě za-
vedení odděleného soustřeďování 
minimálně pro biologické odpady 
rostlinného původu. Obce mohou 

zavést oddělené soustřeďování 
biologických odpadů rostlinného 
původu společně s biologickými 
odpady živočišného původu, ale 
je nutné disponovat zařízeními, 
ve kterých je možné – i s ohledem 
na požadavky nařízení  
č. 1069/2009, o vedlejších produk-
tech živočišného původu – tyto 
odpady zpracovávat. Důležité je, 
že bez možnosti soustřeďování 
odpadu, za podmínek zajišťujících 
ochranu veřejného zdraví a životní-
ho prostředí a následného zpraco-
vání těchto odpadů v příslušných 
zařízeních disponujících hygieni-
zační jednotkou, nebude reálné, 
aby obec tento způsob odděleného 
sběru zaváděla.

Jak jsou na tom města a obce 
s tříděním biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu a jeho 
likvidací v tuto chvíli? Například 
ve srovnání s jinými zeměmi?

V této oblasti je aktivní řada 
měst a obcí, které samy, i bez pří-
mé legislativní povinnosti, třídění 
bioodpadů na svém území již 
zavedly. Většina obcí s rozšířenou 
působností má separaci bioodpadů 
zavedenu. Několik set projektů 
bylo podpořeno ze stávajícího 
Operačního programu Životní 
prostředí. Avšak odhadujeme, že 
biologicky rozložitelný komu-
nální odpad třídí přesto v České 
republice jen jedna šestina obcí. 
I proto Ministerstvo životního 
prostředí hodlá finanční prostřed-
ky z Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 využít na další 
výraznou podporu tříděného sběru 
tohoto typu odpadu.
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„
V prvé řadě je nutné 
dbát na kvalitu  
a čistotu vytříděných 
biologicky 
rozložitelných 
komunálních odpadů 
a stanovit systém 
nakládání s nimi...
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Plán představuje klíčový do-
kument pro realizaci dlouhodobé 
strategie nakládání s odpady, 
obaly a výrobky s ukončenou 
životností. Poprvé je součástí 
tohoto dokumentu i program 
předcházení vzniku odpadů. 
Novou odpadovou legislativou se 
Ministerstvo životního prostředí 
zaměřuje na upřednostnění způ-
sobů nakládání s odpady podle 
celoevropské odpadové hierar-
chie. Vypořádáním připomínek je 
řádně zakončeno půlroční rozší-
řené připomínkové řízení tohoto 
strategického materiálu pro řízení 
toku odpadů. V rámci mezirezort-
ního řízení přišly řádově desítky 
zásadních věcných připomínek. 

�������������	�
Ministerstvo životního pro-

středí vydalo k návrhu koncepce 
Plán odpadového hospodářství 
České republiky 2015–2024 
souhlasné stanovisko posouzení 
vlivu koncepce na životní pro-
středí (SEA). Podle něj bude mít 
plán dlouhodobě pozitivní do-
pad na životní prostředí v České 
republice, a to přímý i nepřímý 
(například omezení těžby suro-

vin). Stanovisko zároveň nařizuje 
povinnost zajistit monitoring 
a rozbor vlivů koncepce na život-
ní prostředí a veřejné zdraví. 

:! ���% ���#
Připravený Plán odpadového 

hospodářství České republi-
ky 2015–2024 nově zahrnuje 
i program předcházení vzniku 
odpadů, analýzu současného 
stavu odpadového hospodářství 
i ekonomickou analýzu nakládá-
ní s odpady. Závaznou část před-
kládaného celorepublikového 
odpadového plánu včetně jeho 
cílů, zásad a opatření vyhlásí 
vláda svým nařízením. 

���$ ��	�2;<3
Plán odpadového hospodář-

ství České republiky, jako strate-
gický rámec pro rozvoj naklá-
dání s odpady podle hierarchie 
nakládání s odpady, by měl začít 

platit od ledna 2015. Zároveň 
bude podkladem pro přípravu 
krajských plánů odpadového 
hospodářství a jasným ukazate-
lem směru pro předcházení vzni-
ku odpadů, náhradu primárních 
zdrojů odpady, pro recyklaci 
a využívání odpadů s prioritním 
cílem odklonu odpadů ze sklá-
dek. Nový Plán odpadového hos-
podářství ČR pro léta 2015–2024 
navazuje na předchozí Plán 
odpadového hospodářství ČR 
2003–2013, který byl prodloužen 
až do letošního roku.
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Pod názvem Otevřená zahra-
da se skrývají dvě věci: moderní 
pasivní budova poradenského 
centra, která svou zelenou 
střechou vrůstá do špilberského 
svahu, a okolní zahrada s dva-
nácti herními stanovišti urče-
nými především pro vzdělávání 
žáků základních škol. Otevřená 
zahrada je nejen projektem Na-

dace partnerství, ale především 
vzdělávacím a poradenským cen-
trem na severním svahu Špilber-
ku. Díky interaktivním vzdělá-
vacím objektům, které pocházejí 
z dílny skupiny architektů kolem 
Petra Koreckého, tam všichni 
návštěvníci mohou hravou 
formou vyzkoušet různé prvky, 
které se vyskytují ve světě kolem 
nás, ale často si jich nevšimneme 
nebo je nezkoumáme. Podpora 
z Operačního programu Život-
ní prostředí činila bezmála  
77 milionů korun. 
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Dalšími oceněnými stavbami 

byl pražský Dům v úžině, ostrav-
ský Concept House, bytový dům 
Ecocity Malešice, rekonstrukce 
elektrárny v Piešťanech a pasivní 
rodinný dům ve Stúpavě. Česko-
slovenská soutěž Building  
Efficiency Awards 2014 hodnotí 
nejen architekturu, ale také 
používané materiály a výslednou 
energetickou náročnost staveb.

„Celkově jsme vybírali z 230 projektů 
ze Slovenska a České republiky. Odbor-
ná porota následně hodnotila v šesti 
kategoriích. V jedné se shodla, že neudělí 
první místo – byla to kategoriei revi-
talizace panelových domů. I v ní však 
platí, že oceněné projekty jsou na trhu 
vysoce nadprůměrné,“ řekl tajemník 
poroty Petr Štěpánek.

Kategorii rodinné domy vy-
hrál pražský Dům v úžině, který 
dokazuje, že kvalitně stavět lze 
i na velmi úzké ploše. Pozemek 
měl pouhé čtyři metry na šířku 
a čtyři byly i roky, které potře-
boval úřad na vydání povolení 
ke stavbě.

�
 ������� ����	��	
Nejlepší dřevostavbou se stal 

pasivní rodinný dům ve sloven-
ské Stúpavě. Proč je dřevostav-
ba pro lidi stále přitažlivější? 
Jedním z důvodů jsou i finance. 
Délka výstavby je totiž výrazně 
kratší než u klasických cihlových 
domů.

Nejlepším nebytovým domem 
je v druhém ročníku soutěže 
BEFFA’14 ostravský Concept 
House, nejlepší rekonstrukcí je 
elektrárna ve slovenských Pieš-
ťanoch. Ve sféře bytových domů 
byla oceněna „normální, kvalitní 
práce“ Ecocity Malešice.

Vedle ocenění v obvyklých 
šesti kategoriích byla udělena 
ještě cena hlavního partnera, 
firmy Saint-Gobain, s názvem 
Multikomfortní dům. 

„Vyvíjíme špičkové materiály, které 
umožňují architektům, projektantům 
a stavařům nedělat kompromisy, když 
chtějí stavět nízkoenergeticky a nesnižo-
vat kvůli tomu komfort staveb,“ uvedl 
Slawomir Szpunar z centrály 
společnosti Saint-Gobain. Nej-
lépe se to povedlo architektům 
Domu pro seniory v Modřicích 
u Brna, který ocenění Multikom-
fortní dům získal.

4-#��#&�(&
Velmi silná konkurence se 

sešla také v soutěži studentských 
projektů. Vítězem se stal sloven-
ský projekt na Dom smútku. 

„Jsem velmi rád, že můžeme 
hodnotit také špičkové studentské 
práce. V případě vítězného projektu je 
navíc dobře vidět, proč je to důležité. 
Projekt by se nejspíš mohl realizovat, 
tedy nezůstane jen na papíře,“ řekl 
doc. Jiří Hirš, také letos vedoucí 
odborné poroty.
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Město Králův Dvůr bylo 

a i nadále zůstává průmyslovou 
oblastí. Cementárny a zejména 
tamější železárny svého času 
zaměstnávaly tisíce lidí z Králova 
Dvora a okolí. 

„Za socialismu se v našem městě 
na zeleň vůbec nehledělo. Jako malý kluk 
si v Králově Dvoře pamatuji jen šedivý 
sníh,“ vzpomíná na nedávnou 
dobu dnešní královédvorský 
starosta Petr Vychodil.

Doba po roce 1989 sice přines-
la změny, ale v oblasti životního 
prostředí, hlavně čistého ovzduší, 
se toho podle starosty zase tolik 
nezměnilo. 

„A to i přesto, že se vedení města ne-
přetržitě snaží získávat informace o všech 
vypsaných výzvách v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a že město 
dotace i pravidelně čerpá,“ říká Petr 
Vychodil. Zároveň odkazuje 
na fakt, že město leží v kotlině, 
takže jeho přirozené předpoklady 
k čistotě ovzduší nejsou nejlepší. 

4-$ .����% �(�#&��(	
 
„Žádání o dotaci proběhlo naprosto 

standardně, dotace z OPŽP není nároko-
vá. Musíte tudíž předvídat komplikace 
jako u každé jiné žádosti,“ vzpomíná 
Vychodil na to, jak město žádalo 
o podporu z Operačního progra-
mu Životní prostředí na projekt, 
jehož cílem bylo vysazení širokých 
pásů druhově pestré zeleně, která 
by část emisí ve vybraných lokali-
tách v Králově Dvoře pohlcovala 
a tím nepříznivý vliv dopravy 
na přilehlé obytné zóny zmírnila. 

Žádost o dotaci byla podána 
na konci roku 2011, samotná 
realizace trvala několik měsíců, 
v listopadu roku 2013 byl již 
projekt ukončen, 

Starosta zdůrazňuje, že při 
každé žádosti o podporu musí 
žadatel počítat s tím, že dotaci 
nakonec nemusí získat. A to 
záležitost podle starosty občas 
komplikuje. 

„Představte si, že zastupitelstvo 
chce peníze na projektovou dokumen-

taci, někdy i na výkupy pozemků, ale 
nikdy nemá jistotu, že dotaci dostane. 
Nebude-li žádost o dotaci úspěšná, 
jsou to stovky, možná i tisíce hodin 
zbytečné práce projektantů a vedení 
radnice,“ říká. 

Předpokladem úspěchu jsou 
tak neustálá komunikace se všemi 
zastupiteli a snaha přesvědčit je 
o nutnosti pokusu o získání dotace. 

4�$��
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V případě projektu vysazení 

širokých pásů druhově pestré 
zeleně muselo vedení města jed-
nat také se zástupci Národního 
památkového ústavu. Projekt byl 
totiž specifický tím, že se dotýkal 
i zámecké zahrady, kterou dálnice 
D5 necitlivě protíná. 

„V tomto případě jsem opravdu ocenil 
rychlost a vstřícnost ústavu k projektu 
i ke mně samotnému, protože jako starosta 
jsem na celou záležitost opravdu spěchal,“ 
vysvětluje Vychodil a dodává, že 
šťastnou ruku měli zastupitelé 
i při výběru projekční kanceláře 
Living in green.

Příprava projektu vysazení 
širokých pásů druhově pestré 
zeleně vycházela z charakteru 
konkrétního místa.

 „Samozřejmostí bylo zhodnocení kli-
matických podmínek, které tam panují, 
a především vysokého zatížení prašností 
a výfukovými plyny, které ne každá 
dřevina snese,“ přibližuje zahradní 
architekta Lenka Vyhnálková 
zákulisí projektu. 

Podle jejích slov neponechali 
nic náhodě a oslovili také specia-
listy z Výzkumného ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví v Průhonicích. 

„S jejich pomocí jsme specifikovali 
potřebnou šířku výsadbového pásu, aby 
byl co nejvíce funkční a odclonil co nejvíce 
prachu a hluku,“ vzpomíná Lenka 
Vyhnálková.

Projekt výsadby izolační zele-
ně v Králově Dvoře byl údajně 
zcela odlišný od jiných návrhů 
veřejné zeleně, které v ateliéru 
běžně zpracovávají. 

„Především jsme museli brát zřetel 
na izolační vlastnosti jednotlivých dřevin, 
jako jsou například tvar růstu koruny, 
hustota olistění a poměr velikosti listů 
k objemu koruny,“ vysvětluje důležité 
detaily Lenka Vyhnálková. 

Jak dodává, dřeviny, které byly 
nakonec v Králově Dvoře vysáze-
ny, patří v potřebných parametrech 
k nadprůměrným. Proto by měla 
být za několik let i odcloněna dál-
nice D5, a to taktéž z Operačního 
programu Životní prostředí

„Přestože dálnice protíná zámeckou 
zahradu, snažili jsme se zachovat její 
původní koncepci, což v této etapě zahr-
novalo obnovení kaštanové aleje vedoucí 
k zámku,“ vysvětluje Vyhnálková. 

�����$ ����	��	�	
Královédvorský projekt byl 

specifický především záchranou 
a revitalizací zámecké zahrady, 
nešťastně protnuté plzeňskou dál-
nicí. Jak se něco takového, jako 
je dálnice procházející zámeckou 
zahradou, vůbec mohlo stát? 

„Za doby socialismu někdo chytrý spl-
nil stranický úkol, vzal tužku a nakreslil 
přes naše údolí dálnici,“ popisuje Petr 
Vychodil. 

Že tím rozdělil zámeckou za-
hradu napolovic, podle starosty 
nikoho nezajímalo. Zámek byl 
využíván jako výpočetní středisko 
a v prostorách, kde se nacháze-
jí jedinečné historické fresky, 
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byl velkoobchod se zeleninou. 
Podle toho to také nyní v zámku 
vypadá.

Zámek ze XIV. století vlast-
nilo město Králův Dvůr v době 
podání žádosti o dotaci z OPŽP 
zhruba dva roky. Zastupitelé 
města totiž jen nedávno rozhodli 
o koupi zámku a jeho postupné 
záchraně. 

„V těchto dnech máme dokončenu re-
konstrukci první třetiny. Podařilo se nám 
získat i dotace z jiných zdrojů, například 
na městskou knihovnu a společenské míst-
nosti, které využívají důchodci z Králova 
Dvora, na miniškolku a romský spolek,“ 
říká Petr Vychodil. 

Část zrevitalizované zámecké 
zahrady mohou již nyní využívat 
k odpočinku nejen návštěvníci 
knihovny a spolků. 

„Při odklízecích pracích si člověk uvě-
domoval, že v 80. letech stav zahrady ni-
kdo neřešil. Stala se obrovským smetištěm 
v centru města,“ vzpomíná starosta 
Vychodil na počátky projektu. 

Bylo tedy nutné odklidit beton 
a asfalt ještě z doby budování 
dálnice. Tehdy bylo zkrátka vše, 
co se nehodilo, odvezeno do zá-
mecké zahrady. 

„Abych jen nekritizoval starou dobu, 
musím říct, že i mnoho našich současných 
spoluobčanů bydlících v okolí zámku si 
ze zámecké zahrady udělalo soukromou 
skládku. To vše jsme museli nechat odkli-
dit,“ uvádí věci na pravou míru. 
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Realizaci výsadby dostala 

na starost ostravská firma Petr 
Vykrut.

„Dodržení ceny a času je v této době 
již většinou samozřejmostí, ale firma 
disponovala i kvalitní technikou a přede-
vším kvalitními odborníky,“ říká Petr 
Vychodil.

„Byli velmi flexibilní, i proto nás práce 
na projektu opravdu bavila,“ doplňuje 
ho Lenka Vyhnálková. 

Samotná výsadba byla reali-
zována za přesně stanovených 
podmínek. Veškerý výběr rostlin 
musel být před výsadbou schvá-
len objednavatelem i zpracova-
telem projektové dokumentace. 
Před výsadbou dřevin bylo třeba 
ověřit propustnost výsadbové 
jámy a v případě nepříznivých 
odtokových poměrů bylo nutné 
vybudovat drenážní vrstvu. 
Pozornost byla věnována také 
výsadbě dřevin v silně zhutněném 
prostředí v blízkosti zpevněných 
ploch, kde by mohl hrozit takzva-
ný „květináčový efekt“: Stěny vý-
sadbových jam tam byly záměrně 
narušeny tak, aby kořeny rostlin 
měly možnost pronikat do okol-
ního prostředí. 

Zásadní byla i doba výsadby. 
Přípustnou dobou pro výsadbu 
listnatých stromů s balem bylo 
období od opadu listů ve zhruba 
polovině října do období před 

jejich rašením přibližně počátkem 
dubna, ale s výjimkou stromů, 
které se vysazují při rašení listů, 
jako je například bříza nebo habr. 

Celý výsadbový prostor byl 
následně zamulčován ve vrstvě 
deseti centimetrů v kruhu o prů-
měru přibližně 50 cm. 

Realizátoři počítali i s tím, 
že u nově vysazených alejových 

stromů bude nutné provádět 
takzvaný výchovný řez. Nezbyt-
né bude také včasné odstranění 
kotvících úvazků, aby nedošlo 
k nenapravitelné deformaci 
kmene. 

Projekt nevynechal ani tráv-
níky. Prvním krokem pro jejich 
výsev bylo chemické odplevelení 
plochy totálním herbicidem 
v dávce, která byla nezbytná pro 
úspěšné zlikvidování stávají-
cího náletového a plevelného 
porostu. Následovalo obdělání 
půdy frézováním, smykováním, 
válením a hrabáním, a některé 
tyto úkony byly prováděny hned 
dvakrát, aby byla zemina kva-
litně provzdušněna a urovnána. 
V rámci projektu tak bylo založe-
no celkem 5 862 m2 trávníku.

:! #�� �� �	���*�� 
Avšak ne všechno proběhlo tak 

hladce, jak by se mohlo na první 
pohled zdát.

„Každý projekt přináší komplikace. 
Zejména debaty o pokácení stromů 
nebo jejich odstranění rozdělují občany. 
Dokonce jsme se setkali s různými názory 
sousedů na jednom patře. Jeden byl nad-
šen, že konečně pokácíme strom a jeho dítě 
bude mít světlo v dětském pokoji, zatímco 
jeho přímý soused s pokácením rezolutně 
nesouhlasil, protože se mu strom líbil. 
Ale také se nám stalo, že někteří odpůrci 
projektu přišli po jeho dokončení s oceně-
ním, že výsledek je skvělý,“ vzpomíná 
starosta Vychodil. 

I Lenka Vyhnálková potvrzuje, 
že pokácení náletových stromů 
rostoucích podél zámecké zdi 
se u občanů zprvu nesetkalo 
s příznivými reakcemi. Jenže pro 
zachování statické stability zdi 
bylo kácení nutné. 

„Na vhodnější místo jsme umístili 
stromořadí nové, takže výsledný dojem 
bude za pár let stejný,“ dodává. 

Hlavní přínos projektu – izo-
lační funkce – v Králově Dvoře 
se podle architektky plně projeví 
až za několik let, až se rostliny 
rozrostou a dosáhnou zamýšle-
ných rozměrů. 

:�$ �������(�% ����
Petr Vychodil je s výsledkem 

projektu podpořeného z Operač-
ního programu Životní prostředí 
spokojen. 

„Zachránili jsme zámeckou zahradu, 
zpřístupnili jsme ji veřejnosti, zastavili 
jsme návoz odpadu a nastartovali jsme 
další pokračování záchrany zámku v Krá-
lově Dvoře. Po celém městě jsme vysázeli 
více než 30 tisíc stromů a keřů, s projektem 
výsadby zeleně oddělující obytnou zástavbu 
od dálnice D5 je to téměř 40 tisíc stromů 
a keřů, což znamená, že za dva roky jsme 
na každého obyvatele v Králově Dvoře 
vysázeli pět stromů,“ vypočítává. 

Vhodnost takové výsadby 
je nesporná, ale důležité bylo 
podle starosty i pokácení starých 
stromů a keřů, které byly nemoc-
né nebo velmi špatně vysázené 
a zasahovaly do výhledů z oken, 
do fasád domů a podobně. 
A s výsadbou zeleně Králův Dvůr 
údajně neskončil. 

Začátkem prosince startuje 
druhá etapa revitalizace vý-
znamné zeleně v intravilánu 
města. I v tomto případě se městu 
podařilo uspět se žádostí o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Jednou z lokalit zapo-
jených do této etapy je i nádvoří 
zámku, kterému se dostane 
obdobné péče jako zámecké 
zahradě v první etapě. 

„Byli bychom rádi, kdyby se místo 
stalo opravdovým kulturním a společen-
ským centrem města. Nespíme na vavří-
nech a v průběhu této zimy připravujeme 
projektovou dokumentaci pro třetí 
etapu, ve které chceme dokončit a osázet 
zelení i další královédvorské lokality,“ 
uzavírá svou vizi o budoucí 
podobě zeleně tohoto města 
starosta Petr Vychodil. 
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Příjemce podpory je po-
vinen postavit velkoplošný 
informační panel při zahájení 
realizace projektu v případě, že 
projekt spočívá ve financování 
infrastruktury nebo stavebních 
prací a celkový veřejný příspěvek 
na operaci nebo projekt pře-
kročí 10 milionů korun. Panel 
musí být umístěn bezprostředně 
po zahájení fyzické realizace pro-
jektu a po celou dobu průběhu 
této realizace musí být zachován. 
Stálá informační tabule nebo 
trvalá pamětní deska je povinná 
u všech projektů, u nichž činí 
celkový veřejný příspěvek (opět 
k nákupu hmotného předmětu 
nebo u financování infrastruk-
tury nebo stavebních prací) 
více než 5 milionů korun. Tato 
deska je instalována v souvislosti 
s přiznáním dotace: Příjemce má 
povinnost vyvěsit stálou infor-
mační tabuli nejpozději do tří 
měsíců od data vydání rozhod-
nutí o poskytnutí dotace (RoPD) 
a veřejný příspěvek uvedený výše 
znamená součet příspěvků z fon-
dů EU, SFŽP ČR nebo státního 
rozpočtu k realizaci akce nebo 
projektu.

Náklady na zhotovení infor-
mačních panelů a desek jsou 
v popsaných povinných pří-
padech způsobilým výdajem pro-
jektu. Před zhotovením panelu 
nebo desky fond vždy připravuje 
pro příjemce podpory závaz-

ný tiskový podklad. Příjemce 
podpory je proto povinen dodat 
všechny údaje o projektu, které 
budou součástí textu zveřejněné-
ho prostřednictvím panelu nebo 
desky. K předání údajů slouží 
elektronický formulář dostupný 
na webu www.opzp.cz. Závazný 
tiskový podklad pošle SFŽP ČR 
e-mailem příjemci podpory do  
14 dnů od vyplnění elektronic-
kého formuláře. Další podrobné 
informace o lhůtě pro instalaci 
a umístění informačního panelu 
nebo trvalé desky najdete v ak-
tuální verzi Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP, viz soubory ke stažení 
na stránkách www.opzp.cz.
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Aktuální Závazné pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP (ZP) vždy v zásadě platí 
pro všechny žadatele. Nyní je 

platná verze zveřejněná a účinná 
ke dni 6. října 2014, viz soubo-
ry ke stažení na webu OPŽP. 
U konkrétních ustanovení ZP 
však musí být brán ohled na stav 
projektu, resp. na fázi adminis-
trace žádosti. Standardně se jako 
v každé oblasti práva dodržuje 
princip, že v určité době působí 
jen takové právo, které je v dané 
době kodifikováno, se kterým 
se každý může seznámit a které 
je účinné. Žadatel se tedy řídí 
tou verzí ZP, která je aktuální 
v konkrétní řešené fázi, v níž se 
projekt nachází (např. jestliže 
žadatel ještě nezahájil VŘ na do-
davatele a dojde k aktualizaci ZP, 
je povinen řídit se nově platnou 
úpravou, protože se na něho 
rovněž vztahuje). Každá úprava 
právních norem může směřovat 
vždy pouze „pro futuro“, platí 
zákaz retroaktivity, právní normy 
nemohou měnit věci již proběhlé 
a měnit pravidla směrem do mi-
nulosti. Lze proto říci, že žadatel 
je povinen se obecně řídit aktuál-
ně platnou verzí ZP, ale samo-
zřejmě pouze v rozsahu noveli-
zace, která je pro něho aktuální. 
V popisovaném případě se tak 
na žadatele vztahuje i ustanovení 
o sankcích z dodavatelsko-od-
běratelských vztahů tak, jak je 
uvedeno v textu aktuálních ZP, 
a to s ohledem na skutečnost, že 
je pro něho toto ustanovení ča-
sově relevantní. Platí tedy v plné 
míře, že uplatní-li příjemce 
podpory vůči zhotoviteli sankci 
dle smlouvy o dílo a zhotovite-
lem je daná sankce uhrazena, 
částka odpovídající této sankci 
bude odečtena ze způsobilých 
výdajů projektu. V této souvis-
losti připomínáme, že aplikovat 

případné sankce vůči zhotovi-
teli na základě platné smlouvy 
o dílo je žadatel povinen, neboť 
v opačném případě by to bylo 
považováno za nerespektování 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách.
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Aby měli žadatelé a příjemci 
jistotu, že jim budou proplaceny 
veškeré nárokované způsobi-
lé výdaje, je nutné dokončit 
fyzickou realizaci projektu 
a průběžně požadovat propláce-
ní oprávněných výdajů (podá-
vat žádosti o platbu) tak, aby 
finanční prostředky mohly být 
příjemcům podpory proplaceny 
do data 31. prosince 2015. Proto 
předběžně předpokládaným 
termínem pro podání posledních 
žádostí o platbu je konec listo-
padu 2015. Současně je třeba mít 
na paměti, že je do konce roku 
2015 nezbytné vyrovnat veške-
ré závazky příjemců podpory 
vůči dodavatelům ve smyslu 
Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, tam 
dle kapitoly „Zásady financování 
– náležitosti žádosti o platbu“. 
Nicméně potřebné bližší detaily 
a přesně stanovené závazné 
termíny k podávání žádostí 
o platbu pro projekty financo-
vané z OPŽP 2007–2013 budou 
teprve zveřejněny v průběhu 
roku 2015 na webu programu 
www.opzp.cz. 
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Korespondenční adresa 
fondu je: Státní fond životní-
ho prostředí ČR, Olbrachtova 
2006/9, 140 00 Praha 4. Dopl-
ním, že všechny platné kontak-
ty na SFŽP ČR jsou uvedeny 
na webu fondu, konkrétně 
na adrese https://www.sfzp.cz/
sekce/40/kontakty/. Na uve-
denou adresu je třeba směro-
vat všechna písemná podání. 
Naproti tomu adresa SFŽP ČR 
určená pouze pro fakturační 
účely je: Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11 – Chodov. 
Některé dokumenty (například 
smlouvu o dotaci podepsanou 
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statutárním zástupcem žadatele) 
je třeba zasílat pouze v písemné 
podobě. Další podklady (jako 
jsou kupř. podklady k žádostem 
o platbu) je již možné předávat 
fondu a jeho kompetentním pra-
covníkům také prostřednictvím 
datové schránky, viz ID datové 
schránky: favab6q. Faktury, 
bankovní výpisy i žádosti o plat-
bu budou tímto způsobem fon-
dem přijaty a předány k rukám 
projektového nebo finančního 
manažera, kterého uvedete. 
V okamžiku přijetí nebo převze-
tí zprávy pracovníkem fondu 
dostane odesilatel zprávu, že 
pošta byla řádně převzata, obdr-
ží tudíž doručenku.
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Nemám pro vás dobrou 
zprávu. Odvolání v popsaném 
případě totiž není možné. Ze 
strany žadatele nebyly splněny 
podmínky k vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Jestliže 
se toto stane, problém je řešen 
v souladu se zněním směrnice  
č. 6/2014, kde z textu článku 8  
RoPD a smlouvy vyplývá, že 
nejsou-li kompletní dokumenty 

předloženy ve stanovené lhůtě 
dle registrace akce, příjemce 
podpory ztrácí nárok na pod-
poru z ERDF/FS, státního 
rozpočtu i na případnou 
podporu z fondu, přičemž daná 
lhůta může být prodloužena jen 
ve výjimečných případech, a to 
pouze na základě řádně odů-
vodněné žádosti zaslané ještě 
PŘED uplynutím lhůty příjem-
cem podpory fondu. Jak bylo 
na webu programu opakovaně 
zveřejněno, prodloužení plat-
nosti RL je žadatelům umož-
něno jen výjimečně, a to pouze 
z objektivních důvodů, které 
nemohl žadatel ovlivnit. Jest-
liže jste kompletní dokumenty 
nedodali v termínu stanoveném 
dle registračního listu a součas-
ně jste nepožádali o možnost 
prodloužení lhůty, automaticky 
ztrácíte nárok na dotaci bez 
možnosti odvolání. K dodržení 
určeného termínu jste byli vy-
zváni také Bene-fillem, doda-
tečně prodlužovat administraci 
projektů opravdu nelze. 
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Jestliže se podrobněji podí-
váte na znění textu na uvedené 
straně 81 Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce podpo-
ry v OPŽP, tento citovaný text 
spadá pod kapitolu „5 Zadávací 
řízení“. Dotčená věta v textu 
znamená jen tolik, že fond 
s ohledem na relevantní rozho-
dovací praxi nebude akceptovat 
vyjmenované požadavky. Tudíž 
zmiňovaná relevantní rozho-
dovací praxe není praxí fondu, 

ale praxí obecnou, resp. praxí 
rozhodovacích subjektů v oblasti 
veřejných zakázek (nejčastěji 
ÚOHS, případně soudní roz-
hodnutí v dotčené oblasti).
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Podpora veřejného osvětlení 
byla projednávána s Evropskou 
unií již v předchozích letech. 
Jednalo se o možnosti zahrnout 
tuto dotaci do nabídky v rámci 
OPŽP. Nebylo to však nako-
nec uskutečněno, schváleno. 
Ani v aktuálně připravované 
podobě OPŽP 2014–2020 (v ná-
vrhu podmínek) není veřejné 
osvětlení uvedeno v přehledu 
podporovaných opatření. 
Avšak úsporu energie řeší 
i jiné programy financované ze 
strukturálních fondů EU, nejen 
program OPŽP. Doporučujeme 

vám proto zavolat na infor-
mační linku Eurofon s číslem 
800 200 200, která je zaštítěna 
ze strany MMR ČR a informuje 
o dotačních nabídkách z fondů 
EU v rámci celé ČR. Žádné 
informace o případné speciální 
výzvě, kterou by připravoval 
SFŽP ČR na počátek roku 2015, 
v tuto chvíli na našem praco-
višti nemáme. Pro jistotu však 
můžete samozřejmě průběžně 
sledovat web fondu, viz  
www.sfzp.cz.

9� ���;����0��������8�������&�
P)����8��������N���O=�������#�:�8��
'5�%����������,�'������� ��#O
��������1���������0� �5�(�+�B�
9�����0��0�8���� ��������=����)O
�#���5��,"�"�#������%&�0�1�;�
����3';%������������Q�� ��)��#�
�6�IR	��5������0� �5������"��
�3����;��������������8"�����
����X+��4�����������'���"�
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Máte-li již zřízen vstup 
do Bene-fillu a v něm založen 
účet, potřebné údaje k tomuto 
novému účtu předejte projekto-
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vému manažerovi, který je fon-
dem k dané žádosti o dotaci při-
řazen. Na základě požadavku, 
který zadá projektový manažer 
správci systému, bude původní 
projekt převeden na aktuální 
účet tak, abyste k němu měli 
funkční přístup a administra-
ce projektu mohla bez obtíží 
pokračovat i v budoucnu. 
Doplníme, že podobný postup 
je třeba dodržet i v případech 
změny statutárních zástupců 
nebo kontaktních osob. Nový 
účet sice vytvářen nebude, ale je 
nutné přes příslušného projek-
tového manažera vyřídit změnu 
kontaktních nebo vstupních 
údajů žadatele u projektu. Nový 

starosta nebo statutární zástup-
ce obce by tak měli oslovit PM 
s žádostí o provedení takové 
změny. Tuto záležitost je vždy 
třeba řešit ve vztahu ke kon-
krétním projektům, obecné 
oznámení obce fondu, že se 
změnila statutární osoba, není 
dostatečné. 

T����������8�������;�5�0�8�
��%�"���/%�����0� ��B�('����,��
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Všechny změny projektu 
a jeho realizace je nezbytné kon-
zultovat a řešit přímo s konkrét-
ním projektovým manažerem, 
který zná podrobnosti projektu, 
indikátory vstupující do hodno-
cení a jejich dosažené hodnoty 
atd. Jestliže změny nezhorší 
původně deklarované výsledky 

projektu, resp. projekt bude na-
dále přinášet stejný „užitek“, je 
možné, že budou moci být změ-
ny uskutečněny. Nicméně toto 
opravdu jednoznačně vyhodnotí 
a případně schválí až konkrét-
ní PM, viz výběr kontaktních 
osob v Bene-fillu (Vzkazník). 
V krajních případech by totiž 
mohla změna v projektové 
dokumentaci vést až ke sníže-
ní, nebo dokonce k zamítnutí 
dotace, proto je třeba záležitost 
detailně a individuálně posoudit 
v dostatečném předstihu před 
samotnou realizací.

T����5� ���,�0�/������,�:�
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�����������1��)���"�#:� �58�������
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Datem přijetí podpory se 
vždy rozumí datum rozhodnu-
tí poskytovatele o poskytnutí 
(přidělení) podpory, v případě 
OPŽP je to proto datum vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(RoPD). Konkrétní termín vy-
placení nebo případné propláce-
ní podpory ve více splátkách tak 
na termínu již nic nemění. Co 
se týče kurzu eura, od počátku 
fungování Registru de minimis, 
který vede Úřad na ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS), 
se pro přepočet používá měnový 
kurz stanovený Evropskou cen-
trální bankou (ECB) a platný 
v den přijetí podpory (vydání 
RoPD). Tyto měnové kurzy 
naleznete na webu ECB: http://
www.ecb.eu/stats/exchange/
eurofxref/html/index.en.html. 
Pro jistotu přidáme ještě krátký 
návod k hledání na této adrese: 
Rozkliknete sekci „Download 
latest & previous rates“ a tam 
najdete nadpis „Previous rates“ 
(předchozí kurzy). Když tam 
rozkliknete „zazipovaný“ 
soubor, dostanete se k excelové 
tabulce, v níž jsou kurzy s daty 
jednotlivých dnů (první sloupec 
v tabulce). Vyhledáte si daný 
konkrétní den a u něj odpovída-
jící hodnoty kurzu (šestý údaj 
– včetně data – v řádku daného 
dne je kurz eura ke koruně). 

����#�����,��"�#�P)����/%��
��� �:��"����0��������0��������PO
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Obecně vám mohu doporučit 
informaci na adrese www.opzp.
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cz, článek Pomocná tabulka 
pro příjemce dotace k účtování, 
případně vás odkázat na Zá-
vazné pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, 
tam příloha č. 7: Účtování 
o příjmu podpory OPŽP, viz str. 
133. I ty najdete na stránkách 
OPŽP, konkrétně v Souborech 
ke stažení. Současně platí, že 
související informace lze najít 
také v Bene-fillu přímo u kon-
krétního řešeného projektu, kde 
máte záložku s názvem Přehled 
plateb. Po rozkliknutí záložky 
uvidíte v horní části soubor Tisk 
přehledu kódů plateb. Tam je 
vždy pro daný zdroj financování 
a typ platby uveden příslušný 
znak platební operace. Také tam 
naleznete přehled kódů účelo-
vých znaků pro jednotlivé zdroje 
financování. K tomuto přehledu 
v Bene-fillu má přístup pověřená 
osoba žadatele. Rovněž platí, 
že v okamžiku platby na účet 
žadatele přichází vždy tzv. avízo 
o platbě, na e-mail statutární-
ho zástupce, resp. pověřené 
kontaktní osoby. Dané avízo již 
obsahuje informace o konkrétní 
platbě. Toto avízo je rovněž 
uloženo v Bene-fillu.

+"���������� 5����#���=�������
�����%�����#�Q���� �� �/��#��
)#����RB�9����� 5�����"��������
�������)�#:�)���� ����U�

Z naší strany obecného 
informačního pracoviště nelze 
bohužel jednoznačné informace 
v této věci předat. Zjednodu-
šeně lze říci, že stavební práce 
spadají do výdajů investičních. 
Základní informace k této 
problematice najdete na webu 
www.opzp.cz, v sekci Doku-
menty ke stažení, a také v Zá-
vazných pokynech pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, 
tam v kapitole 8 Financování. 
Nicméně to, zda jsou jednot-
livé konkrétní výdaje řešené-
ho projektu investiční, nebo 
neinvestiční, neřeší fond. Závisí 
to totiž na účetnictví žadatele. 
K nastavení dělení nákladů 
dochází již při podání žádosti, 
resp. při zadávání smluv o dílo 
do Bene-fillu. Toto dělení již 
musí být dodrženo po celou 
dobu administrace žádosti. My 
tedy respektujeme takovéto 
rozdělení a uvádíme je v avízu 
k platbě ve chvíli, kdy probíhá 
platba dotace na žadatelův 
účet. Pro doplnění upozorním 
na dvě informace z výše uve-
dené kapitoly 8 závazných po-
kynů: „Příjemce podpory musí 

věnovat zvýšenou pozornost 
rozdělení na investiční a nein-
vestiční výdaje, neboť od tohoto 
se odvíjejí charakter poskyto-
vané dotace a její zaúčtování 
poskytovatelem i příjemcem 
podle platné legislativy, včetně 
rozpočtové sklady MF. V průbě-
hu financování již změna není 
prakticky možná… Klasifikaci 
na investiční a neinvestiční 
výdaje určuje příjemce při 
zadávání smluv o dílo do IS Be-
ne-fillu.“ Jestliže však i nadále 
budete potřebovat konzultovat 
konkrétní žádost o dotaci a její 
finanční podmínky, zkuste kon-
taktovat k projektu přiděleného 
finančního manažera. 

��1���'����#� ��������������'��O
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Podrobné podmínky k dotaci 
(po upřesnění se týká oblasti 
podpory 6.3) jsou uvedeny 
v textu doprovodného doku-
mentu a přílohy k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD). 
Všechny potřebné dokumenty, 
čili přílohu k RoPD, vlastní 
RoPD a také smlouvu o poskyt-
nutí dotace, byste jako žadatel 
měli mít k dispozici. V nich 
najdete blíže specifikované 
podmínky dotace. Kromě jiného 
je tam uvedeno, že účel, pro 
který je poskytována dotace dle 
dané smlouvy, musí být řádně 
plněn nejméně po dobu 10 let 

od ukončení realizace akce. 
A příjemce podpory je rovněž 
povinen zajistit, že předmět 
podpory nebude převeden na ji-
nou osobu ani právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch 
jiné osoby (vyjma věcných 
břemen, u kterých výkon práv 
z nich odvozený neohrozí reali-
zaci akce a plnění jejího účelu) 
nejméně po danou dobu 10 let. 
Po stejnou dobu je příjemce po-
vinen o předmět podpory řádně 
pečovat a zajistit jeho funkč-
nost. K tématu následné péče: 
Dle textu Implementačního 
dokumentu a kapitoly „5.2 Spe-
cifika způsobilosti dle oblastní 
podpory“ platí, že za způsobilé 
výdaje v rámci prioritní osy 6 
a oblasti podpory 6.3 jsou nad 
rámec obecných položek po-
važovány zemědělské, lesnické 
a související služby zajišťující 
splnění parametrů dané oblasti 
podpory, zejména náklady 
na výsadbu, povýsadbové 
práce v rámci realizace záměru, 
nejdéle po dobu 2 let od ukon-
čení realizace výsadeb, ochranu 
a ošetření dřevin, likvidaci 
nevhodných náletových dřevin, 
likvidaci kalamitně rozšířených 
nežádoucích invazních druhů 
a zatravnění, v lesních porostech 
náklady na výsadbu a ochranu 
stanovištně vhodných druhů 
dřevin a odstranění stanovišt-
ně nevhodných druhů dřevin. 
S dalšími podrobnějšími dotazy 
se obracejte přímo na projek-
tového manažera přiřazeného 
k této konkrétní žádosti o do-
taci, který zná projekt detailně, 
a je tak kompetentní k řešení 
nebo objasnění všech souvi-
sejících podrobností ohledně 
následných požadavků údržby 
a také udržitelnosti projektu.
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Ministerstvo životního prostředí 
zveřejnilo na stránkách České infor-
mační agentury životního prostředí 
(CENIA) srovnání vývoje situace 
životního prostředí za posledních 
25 let. Srovnání obsahuje i speciální 
přílohu s analýzami jednotlivých 
oblastí životního prostředí v České 
republice. Vychází také ze Zprávy 
o životním prostředí za rok 2013, 
kterou zpracovala CENIA, a to 
ve spolupráci s dalšími resortními 
i mimoresortními institucemi. Před-
kládáme shrnutí hlavních oblastí. 

������	
Poškození lesních porostů 

v ČR, které tvoří třetinu území ČR, 

vyjádřené procentem odlistění, 
nepostupuje tak rychle jako v mi-
nulosti, je však stále velmi vysoké 
a patří k nejvyšším v Evropě. Podíl 
listnáčů na celkové ploše lesů ČR 
stoupá, zvyšuje se i plocha přiroze-
né obnovy lesa. Na lesní ekosys-
témy nepříznivě působí dozvuky 
silně znečištěného ovzduší z doby 
před r. 1989. Ačkoliv se provedlo 
plošné odsiřování průmyslu, lesy 
reagují se zpožděním a jejich 
kvalita zeslábla. Regionálně se stav 
lesů začal zhoršovat především 
dlouhodobým působením sucha 
a vysokých teplot, nárůstem abio-
tických faktorů (vítr, mráz, sucho) 
a s nimi souvisejícím nárůstem 
hmyzích a houbových škůdců 
i škod způsobených spárkatou 
zvěří. Populaci živočichů a rostlin 
negativně ovlivňují budování sta-
veb a přehrazování toků, například 
proti povodním.

����&!�
Kvalita ovzduší v ČR se 

celkově nezlepšuje, pouze kolísá 
dle aktuálního vývoje meteorolo-
gických podmínek v daném roce. 
Zhruba třetina obyvatel ČR žije 
nadále v oblastech s překročenými 
imisními limity pro suspendo-
vané částice frakce PM10 a dvě 
třetiny obyvatel jsou vystaveny 
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nadlimitním koncentracím 
karcinogenního benzo[a]pyrenu. 
Nejvíce zdraví ohrožují nadlimit-
ní koncentrace suspendovaných 
částic PM10, PM2,5 a nadlimitní 
koncentrace benzo[a]pyrenu. 
Jejich největším producentem 
je lokální vytápění domácnos-
tí, které produkuje téměř 90 % 
veškerých emisí benzo[a]pyrenu 
a přibližně 41 % suspendovaných 
částic. Proto jsou pro ovzduší 
přínosem programy jako Nová 
zelená úsporám nebo kotlíkové 
dotace. I když plošně nejsou sta-
novené imisní limity koncentrací 
znečišťujících látek překračovány, 
kvalita ovzduší v určitých regio-
nech (zejména v Moravskoslez-
ském kraji) je nevyhovující. Zátěž 
způsobují intenzivní doprava 
a lokální zdroje pro vytápění do-
mácností i přes to, že domácnosti 
v loňském roce spotřebovaly pa-
liv stejně jako předloni. Celkové 
emise skleníkových plynů klesají, 
předloni dosáhly nejnižší úrovně 
od roku 1990, zaostávají jen emi-
se skleníkových plynů z výroby 
elektřiny a tepla. 

:��	
Vzhledem k tomu, že postupně 

klesá odběr a spotřeba vody, sni-
žuje se i množství vypouštěných 
odpadních vod a koncentrace 
znečišťujících látek ve vodních 
tocích. Díky Operačnímu progra-
mu Životní prostředí se zásadně 
zlepšila kvality vody. Do kana-
lizace odchází více čištěných 
odpadních vod. Na druhou stranu 
se zpomaluje růst podílu obyvatel 
připojených na kanalizaci zakon-
čenou ČOV, dosud není připojeno 
21,3 % obyvatel. Významným 
zdrojem znečištění povrchových 
vod je i plošné znečištění, které se 
vloni díky mírnému meziročnímu 
poklesu používání minerálních 
hnojiv a přípravků na ochranu 
rostlin v zemědělství snížilo.

�-�	
V důsledku rozšiřování zastavě-

ných a ostatních ploch (meziroční 
nárůst v roce 2013 o 2,4 tisíc ha, tj. 
0,3 %) pokračují zábory zeměděl-
ské půdy a dochází k fragmentaci 
krajiny. Loni bylo podle zprávy 
zabráno 2,9 tisíce hektarů orné 

půdy. Za období 2000–2013 se zvý-
šil rozsah zastavěných a ostatních 
ploch o 3,5 % (28,7 tisíc hektarů), 
a ty tak překročily již 10 % území 
republiky. Krajinu rozdělují i do-
pravní stavby. Živočichové mají 
menší možnost migrovat, přijímat 
potravu a rozmnožovat se. To má 
za následek ztrátu genetické pes-
trosti a sníženou životaschopnost 
populací.

V ČR je potenciálně ohroženo 
35,9 % zemědělské půdy vodní ero-
zí a 18,4 % větrnou erozí. Na větši-
ně ploch erozí ohrožených půd se 
neprovádí systematická ochrana, 
která by omezovala jejich ztráty. 
Meziročně loni poklesla spotřeba 
minerálních hnojiv a přípravků 
na ochranu rostlin. Příznivý vliv 
představuje nárůst ekologicky 
obhospodařované půdy, a to díky 
zemědělským dotacím zejména 
na ošetřování trvalých travních 
porostů, a také počtu ekofarem.

'� �+� 
Postupně klesá výroba elek-

třiny v parních elektrárnách, 
naopak roste význam jaderné 
energie a energie z obnovitelných 
zdrojů. Výroba elektřiny z OZE 
se meziročně zvýšila o 14,6 %. 
Ve srovnání s průměrem států 
Evropské unie má ČR o 7 % vyšší 
spotřebu energie na jednoho oby-
vatele. Zároveň se řadí mezi země 
s vysokou energetickou náročnos-
tí na jednotku HDP.

4���	�	
Plošně klesají zátěže životního 

prostředí z dopravy, především 
díky modernizaci vozového 
parku. Snižuje se spotřeba energie 
v dopravě, výrazně klesají emise 
znečišťujících látek i emise sklení-
kových plynů z dopravy. Meziroč-
ně však v roce 2013 výrazně vzrostl 
přepravní výkon nákladní silniční 
dopravy. Silniční doprava je téměř 
výhradně zdrojem nadměrné 
hlukové zátěže obyvatelstva. Hluk 
přesahující mezní hodnoty trápí 
desetinu lidí, zejména ve velkých 
městských aglomeracích.

���	�/
Celková produkce odpadů 

mezi lety 2009–2013 stagnovala 
nebo mírně klesala. Snížil se podíl 
skládkování na celkové produkci 
odpadů, naopak vzrostl podíl 
materiálového využití odpadů 
na celkové produkci odpadů i po-
díl energetického využití odpadů. 
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Mnoho pesticidů a herbici-
dů totiž nikdy nebylo pořádně 
testováno na toxicitu pro lidi 
a živočichy. Podle NCAMP 
(Americká koalice proti zneuží-
vání pesticidů) může  
13 z nejběžněji používaných 
pesticidů pro trávníky způso-
bovat rakovinu, 14 jich může 
způsobovat narození dítěte 
s vadami, 21 může poškodit 
nervový systém, 15 játra nebo 
ledviny a 30 z nich poškozuje 
nebo dráždí pokožku. O pesti-
cidu MCPA, používaném jako 
přídavek do ostatních přípravků 
na trávníky, bylo zjištěno, že 
poškozuje mozkovou krevní 
bariéru, která chrání před 
neurologickými onemocněními. 
A u organofosfátových pesticidů 
se ukázalo, že způsobují ztráty 
paměti a zkracují dobu koncen-
trace. Pro děti jsou extrémně 
nebezpečné i v malých dávkách. 
Přesto se stále používají. Jiné 
studie spojují dlouhodobé 
používání pesticidů s rakovinou 
prostaty, mozku a plic.

:��	�	���% ����#�.�)�� ��
��
�

Psal se rok 1984 a lékařka 
June Irwinová si v quebeckém 
městě Hudson všimla, že zdraví 
jejích pacientů závisí na tom, 
jak moc jsou vystaveni chemic-
kým pesticidům a herbicidům. 
Neúnavně upozorňovala své 
spoluobčany na to, jakému ne-
bezpečí vystavují sebe i prostře-
dí, ve kterém žijí, když na své 
trávníky používají takzvanou 
kosmetickou chemii. K nelibosti 
firem zaměřených na chemické 
ošetřování trávníků vedla lékař-
čina kampaň zaměřenou na pro-
sazení zákona o naprostém 
zákazu veškerých chemických 

pesticidů a hnojiv. Tento zákaz 
platí jak pro veřejné, tak soukro-
mé plochy, a jakmile vzdorující 
postřikové firmy tento zákaz 
porušily, následné soudní spory 
prohrály. Soudce prohlásil, že 
zájem veřejného zdraví je pro 
město přednější a doporučil 
zaměřit se na poskytování eko-
logické péče o trávníky. Mnoho 
měst v Kanadě zanedlouho 
následovalo příkladu Hudsonu 
a prosadilo stejný zákon. 

1�����(Q�$&R&���������	�)
Jak taková ekologická péče 

o trávníky a její výsledek vy-
padají? Český permakulturní 
průkopník Jaroslav Svoboda, 
velký odpůrce nakrátko střiže-
ných sterilních chemotrávníků, 
na tuhle otázku odpovídá ve své 
knize Kompletní návod k vy-
tvoření ekozahrady a rodového 
statku. 

Ještě předtím se však podívej-
me do historie trávníků a péče 
o ně. První trávníky se vyskytly 
nejprve jako domácími zvířaty 
spásaná plocha kolem panských 
domů. Mít pěkný trávník tedy 
bylo známkou bohatství a moci, 
protože to ukazovalo, že máte 
dostatečný kus země a na něm 
stádečko krav a ovcí. Po prů-
myslové revoluci již množství 
zvířat nebylo známkou bohat-
ství, i tak se trávník stal symbo-
lem společenského postavení. 
Znamenal, že máte víc země, 
než potřebujete účelně využít. 
Později se trávníky začaly spo-
lečně s lidmi stěhovat do měst, 
ale stále se zmenšovaly. Spásání 
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a ruční sečení bylo nahraze-
no automatickou, přírodními 
zdroji plýtvající a bezúčelnou 
sekačkou. Dvacáté století zažilo 
explozi v zakládání trávníků 
a s ní spojenou produkci neko-
nečného množství osiva, hnojiv, 
pesticidů, herbicidů, zahradní 
a zavlažovací techniky. Firmy 
na budování zahrad tak objevily 
levný způsob, jak založit dra-
hou zahradu. Stačí rozprostřít 
relativně tenkou vrstvu úrod-
né půdy na cokoliv, co se na 
místě nachází, a rozložit hotové 
travní koberce. Velká plocha vy-
padá podle uznávaných měřítek 
luxusně a osázet obvod zahrady 
je již snadné.

0#���������#���(&$�&�	
Jenže čistě travní monokul-

tura – porost z jediného typu 
rostliny – je umělá a v našich 
zeměpisných podmínkách 
nepřirozená. Příroda má ten-
denci vytvářet pestrou skladbu 
rostlin, biodiverzitu, která 
podporuje sama sebe. Jeden 
metr přírodní louky obsahuje 
více rostlinných a živočišných 
druhů než nekonečné kilo-
metry trávníků. Trávník, jak 
jej známe, proto není trvale 
udržitelný bez chemie, fyzické 
práce a času. Navíc neumožňuje 
život ani úkryt vůbec žádným 

živočichům. Ptáci, včely, motýli 
a další zvířata začínají mizet, 
stejně tak mnohé kdysi běžné 
rostlinné druhy. Jediné tvory 
a květiny schopné přežít v naší 
travní monokultuře nazýváme 
škůdci a hubíme je chemicky.

T �$�������(
Jaroslav Svoboda ve své kni-

ze nabízí návod, jak si namísto 
mrtvé zelené pouště na zahra-
dě můžeme vypěstovat „jedlý 
trávník“. Podle něj je třeba klást 
důraz na druhovou rozmani-
tost, užitkovost pro nás i jiné 
živé organismy a na minimum 
práce. 

A také změnit pohled na věc 
a místo boje s trávníkovým 
plevelem podporovat růst tráv-
níkových léčivek a salátovek. 
Už jim plevel říkat nebudeme, 
jejich pozice se tak elegantně 
změní v pěstované rostliny. 
Mnoho doposud přehlížených 
rostlinek lze totiž jíst a jsou 
velmi výživné. Zda svůj trávník 
budete opravdu jíst, záleží čistě 
jen na vás: Kromě přílohy na ta-
líři je jedlý trávník použitelný 
i jako čistě okrasný.

��	����	(�($	��(/
Jeho založení je jednoduché. 

Máte-li holou půdu, vysejte 
do ní nižší luční směs k sešla-
pání a častějšímu kosení. Máte 
trávník běžný, přestaňte jej 
hnojit, zalévat i postřikovat 
herbicidy, sekejte jej o pár centi-
metrů výš – a sám se vám v jedlý 
přemění. Je nutné, aby některé 
choulostivější trávy vyhynuly.

„Mnohdy stačí dělat pravý opak 
pravidel pro klasický trávník, nechat 
jej v létě trochu proschnout, aby 
tráva sem tam uvolnila místo pro nové 
rostlinky, nekosit příliš často a příliš 
nízko,“ radí Jaroslav Svoboda. 

Mnoho bylin se tam zabydlí 
samo, některé již tam nejspíš 
zabydleny budou a ty zbývající 
dle možností dosadíte nebo 
dosejete. Čím více druhů bude 
přítomno, tím lépe. Každá za-
hrada má jiné podmínky a sama 
si časem i přes naši snahu zvolí, 
co na ní poroste a co ne.

 Léto je většinou doba sucha, 
kdy se žádný chemotrávník 
neobejde bez vydatné zálivky 
(často pitnou vodou!), žloutne 
a schne. Ten váš si povede lépe, 
bude totiž složen z extrémně 
odolných rostlin s hlubokými 

kořeny. Když jej v tu dobu 
neposekáme, ještě mu tím po-
můžeme, protože si více zastíní 
povrch půdy, omezí vypařo-
vání, vykvete, vysemení a tím 
do příštího roku zahustí.

T	(����&�/
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Větší pestrosti dosáhneme 

rychleji, když metr nebo více 
široký pruh napříč trávníkem 
zryjeme a uhrabeme a na něm 
vysejeme výše zmiňované luční 
osivo. Rostliny se časem rozšíří. 
Možností je i dosazování trsů 
potřebných rostlin. Dosev 
do existujícího trávníku bez od-
stranění trávy příliš nefunguje. 
K vhodným rostlinám do jedlé-
ho trávníku patří řebříček obec-
ný, zběhovec plazivý, kontryhel 
obecný, česnek domácí i česnek 
viniční, rmenec sličný, sedmi-
kráska obecná, čekanka obecná, 
pampeliška srstnatá, komonice 
lékařská, jitrocel kopinatý, větší 
a prostřední, černohlávek obec-
ný, krvavec menší, pampeliška 
lékařská, jetel plazivý a podběl 
lékařský.

 Rostliny v jedlém trávníku 
snesou a pro spokojený růst po-
třebují pravidelné sekání a při-
měřené sešlapávání trávníku. 
Častost sekání je však menší, 
než bývá běžné, provádí se dle 
potřeby na výšku 4–5 centime-
trů, lze to provést sekačkou, 
ale celkem snadno i příjemněji 
i ostrou kosou.

��(����
�&��
Jedlý trávník poslouží hlavně 

našemu zdraví. 
„Většina jedlých planých rostlin má 

více minerálů a vitaminů než běžně 
používaná zelenina. Ta šlechtěním pro 
chuť, velikost a jemnost většinu svého 
potenciálu ztratila,“ říká Jaroslav 
Svoboda. 

Upozorňuje však na to, že 
na chuť planých rostlin si člo-
věk déle zvyká. Nejlepší je začít 
s čerstvými jarními bylinami, 
které ještě nejsou nahořklé. Sta-
čí je přidávat do salátů a zvykat 
si na jejich chuť. 

Avšak experimentování se 
nevyplácí. Platí zásada, že 
konzumovat bychom měli jen 
rostliny, které dobře známe 
a o kterých víme, že nejsou je-
dovaté. Každou novou bylinku 
nejdřív ochutnejte jen v malém 
množství, abyste vyloučili mož-
nost alergií.
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Od nejbližšího místa, kam 
lze dojet autem, je Kargyak dva 
až čtyři dny pěší chůze daleko. 
Děti z této ani z okolních vesnic, 
z nichž nejbližší je vzdálena ho-
dinu pěšky, neměly žádnou mož-
nost navštěvovat školu. Na trhu 
práce proto s malým anebo 
žádným vzděláním nemohly již 
jako dospělé konkurovat vzdě-
lanějším lidem z jiných oblastí. 
Rodiče, kteří svým dětem chtěli 
dopřát alespoň základní vzdělá-
ní, je posílali do internátní školy. 
Děti se z města domů často 
již nevrátily, byly tak doslova 
odtrženy od půdy a tradic svých 
předků, což do značné míry 
ovlivnilo rozpad rodinného 
systému a pomalé vytlačování 
buddhistického náboženství 
islámem. Vše se změnilo, když 

tam občanské sdružení Surya 
v září 2008 dostavělo energeticky 
soběstačnou školu. 

0$&�
&$�(
„Našli jsme vesnici Kargyak, která je 

v údolí pod velkým sedlem úplně poslední. 
Učitel tam chodil na týden v roce, párkrát 
přetáhl děti rákoskou a zase odešel. To 
bylo všechno, co si vesničtí pod pojmem 
škola představovali,“ říká architekt 
Jan Tilinger, předseda občanské-
ho sdružení Surya, mezi přáteli 
znám pod přezdívkou Slunculák. 

Někdejší student Fakulty 
stavební ČVUT Slunculák nebyl 
v Himálaji poprvé. Nehostinné 
prostředí ho inspirovalo již při 
volbě tématu diplomové práce: 
jak v extrémním klimatu vysoko-
horské pouště postavit energetic-
ky nezávislou budovu. Zároveň 
však chtěl stavbě dát určitou 
přidanou hodnotu a tou se v tom-
to případě stalo vzdělání. A tak se 
synek z učitelské rodiny rozhodl, 
že ve své diplomce postaví školu. 
S přibývajícími popsanými strán-
kami začínalo být jasné, že škola 
nezůstane jen na papíře. 

„Já jsem v těch informacích šel 
až na dřeň, až mi občas někdo z těch 
profesorů říkal: ‚Ty se ptáš, jako kdybys 
to chtěl opravdu stavět.‘ A já – asi bych to 
nejradši opravdu postavil,“ vzpomíná 
Jan Tilinger.

��(&����($ ��(
Vesničané o školu moc stáli. 

Jan Tilinger s nimi v roce 2007 
podepsal dohodu v angličtině 
a tibetštině, že pro dobro projek-
tu budou pomáhat. Podepsali 
všichni, každý jak uměl, většinou 
otiskem prstu. Ledy se hnuly. Ale 
ještě dříve než školu vesničané 
pod dohledem dobrovolníků po-
stavili pokusný skleník. Bylo tře-
ba vše ověřit: správnost výpočtů, 
kvalitu materiálu a hlavně chuť 
vesničanů spolupracovat. Všichni 
tvrdě pracovali a skleník odolával 
venkovním mrazům. 

„Fungovalo to skvěle, i v zimě jsme 
z něj jedli ředkvičky a všechno možné,“ 
vzpomíná Jan Tilinger. 

�� ������� ��� U
Ještě nebyl položen ani základ-

ní kámen a už byl problém: Kde 
vzít peníze na základní materiál, 
na dřevo? Jan Tilinger vybral 
všechny své úspory, sto tisíc 
korun. Karavany dopravily kula-
tinu po zamrzlé řece do vesnice, 
na jaře vesničané vyrobili další 

důležitý stavební prvek: obří 
nepálené cihly. 

„Jinou velikost, než vesničané 
normálně používají, jsem zvolil proto, že 
jsem nechtěl, aby mi cihly nějak mizely,“ 
směje se Jan Tilinger. 

Materiál byl připraven, opět 
však chyběly peníze, tentokrát 
na zaplacení nepálských kameníků. 
Kamarád architekt-horolezec Jaro-
slav Sklenář právě nějaké peníze vy-
dělal, a tak poslal do Kargyaku celý 
milion korun. Projekt nadchl i další 
dárce. Stavba školy mohla začít. 

4 !���� �#���
„Když se dával první kámen do zákla-

dů, přišel láma, třikrát to místo obešel a ho-
dil tam zapálené svaté koření,“ vzpomíná 
Jan Tilinger. 

Celá stavba proběhla naprosto 
ekologicky, bez použití mechani-
zace. Pracovalo se takřka výhrad-
ně s lokálně dostupnými přírodní-
mi materiály a na veškerou práci 
musely stačit pouze lidské ruce 
a zvířecí síla. Nepálci poskládali 
takzvaně nasucho kamenné nosné 
zdivo, koně a jaci nosili těžké 
náklady jílových nepálených cihel 
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ke stavbě vnitřních akumulač-
ních zdí. Do dvaceticentimetrové 
mezery mezi kámen a cihly přišla 
sláma. Stropní trámy, na ně vr-
bové proutí, sláma a jílová vrstva 
proti prosakování dešťové vody. 
A nastal další problém. 

„Když jsem tu budovu projektoval, 
vycházel jsem z dostupných dat, že tam 
nespadne více než patnáct centimetrů vody 
ročně,“ popisuje Jan Tilinger. „Díky 
globálnímu oteplování se tam však deštivost 
zvyšuje, takže jednou za pár let prší týden 
v kuse, a to začne střecha prosakovat.“

 Na plochou střechu se ukládá 
palivo na zimu: dřevo a sušený 
jačí trus.

1 �$��� ��$&�
 
Celá stavba je řešena tak, aby co 

nejméně zasahovala do místního 
prostředí. Díky dokonalé sestavě 
solární elektrárny a větrné turbíny 
je k dispozici stále dostatečný pří-
sun elektrické energie. Proto tam 
může výuka probíhat na laptopech 
a ani promítání nepředstavuje 
žádný problém. Škola je energe-
ticky soběstačná, sluneční záření 
v této nadmořské výšce je mimo-

řádně intenzivní a je Kargyaku 
dopřáno celých 300 dnů v roce. 
Právě proto je jižní stěna sestavena 
ze 160 skleněných tabulí. Chladný 
vzduch odchází ze tříd spodem 
dolů do chodby, tam jej přes sklo 
ohřejí sluneční paprsky a vrchem 
se do tříd vrací vzduch teplý. Aku-
mulační zdi z nepálených cihel na-
víc teplo absorbují, proto v budově 
vydrží i přes mrazivou noc. Škola 
je široko daleko jediná a děti se v ní 
můžou učit nejen v teplých letních 
měsících, ale také v zimě, kdy 
teplota klesá i na minus 40 stupňů 
Celsia. Solární panely a rozvod 
elektřiny na osvětlení a provoz 
počítačů nainstaloval Janův dobrý 
přítel Ondřej Cundr bez nároku 
na honorář – a vůbec toho nelituje. 

„Člověk vidí, že škola pořád stojí 
v perfektním stavu, že se do ní děti těší, 
jsou tam nadšené a večer je musíme ze 
školy vyhánět, protože je fakt baví,“ říká. 

�	
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Stavbu provázely různé záko-

ny schválnosti včetně nečekané 
sněhové nadílky v době, kdy ještě 
nebyla skleněná stěna hotova. 
Nic z toho nadšence Jana Tilin-
gera a jeho přátele neodradilo. 
Školné ve škole pro šedesát kluků 
a holek z Kargyaku a okolí stojí 
tři pytle jačího trusu a na stří-
dačku tam učí tibetští učitelé 
a dobrovolníci z Čech. Snaží 
se připravit tamější obyvatele 
na změny, které přináší rozvoj 
turistiky v regionu, a na změny, 
jež s sebou přinese plánovaná 
výstavba silnice údolím. A škola 
již má i první absolventy. Co jim 
škola dala? 

„Zachovávají si tradiční způsob 
života, starají se o svá stáda a jsou do jisté 
míry soběstační, ale v momentě, kdy se 
do Kargyaku postaví silnice a někdo jim 
nabídne, aby svá pole vyměnili za mobil 

nebo rádio, neodejdou a nebudou někde 
na periferii velkého města čekat, jestli jim 
někdo náhodou dá práci, aby se mohli 
najíst,“ míní Jan Tilinger. 

A co dala škola jemu? 
„Vrásky,“ směje se architekt. „Ne, 

myslím si, že jsem při ní tak nějak dospěl,“ 
dodává vážně.

�	��&(�. 
Záměrem projektu bylo nejen 

zlepšení dostupnosti vzdělání 
v nejodlehlejší oblasti Zanskaru, 
ale i předání technologických po-
stupů a zkušeností místním lidem 
tak, aby byli během několika dal-
ších let schopni postupně přebrat 
správu a řízení školy kompletně 
do svých rukou.

A skutečně: Po pěti letech pro-
vozu svěřila nezisková organizace 
Surya školu do správy samotných 
vesničanů. Zatím jen na rok. Jak 
říká Jan Tilinger, čas ukáže, jak 
moc si školy, na které sami praco-
vali, váží. On sám čekat nebude. 
Shání další sponzory, již dlouho 
má totiž v plánu najít podobné 
vesnice, kde by Surya mohla 
pomoci postavit další školy. 

^ ����0��1��� ������ ��0����"����;���������#��38���
�)�����0���������&�%�����#�%��;�#�#�%:������� /�
�����;:� �5��������� ���"������������76�����C3�
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Zdroj – www.international-highrise-award.com

Foto: Surya, o.s./www.surya.cz
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