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Vážení čtenáři, 

rok 2018 se chýlí ke konci, 
a pokud budu hodnotit jeho 
průběh z pohledu životního 
prostředí, musím říct, že to 
byl především rok extrémně 
suchý, se všemi důsledky, 
které z toho pro nás plynou. 
Kvůli naší středoevropské 
poloze postihuje Českou re-
publiku změna klimatu více 
než okolní státy a její dopady 
na naši krajinu i životy jsou 
velmi závažné. MŽP proto 
průběžně investuje do tisíců 
projektů, které nám pomá-
hají se na sucho adaptovat 
a jeho dopady na životní 
prostředí zmírnit.

V roce 2018 se nám součas-
ně podařilo vybudit spole-
čenský zájem o boj s jed-
norázovými plasty, a za to 
jsem mimořádně rád. Naše 
kampaň #dostbyloplastu se 
postupně šíří po celé zemi 
a my v této osvětě budeme 
určitě pokračovat i v nad-

cházejícím roce. Ostatně 
i náš prosincový Zpravodaj 
upozorňuje na předcházení 
vzniku odpadů, a to zejmé-
na v čase adventním, kdy 
možná více nakupujeme, než 
přemýšlíme.

V příštím roce nás čekají 
obrovské úkoly v oblasti 
nové legislativy: zákon 
o obchodování s emisními 
povolenkami, novela zákona 
o ochraně přírody a krajiny 
kvůli invazním druhům, kte-
ré působí významné škody 
v naší i evropské krajině, 
nové odpadové zákony 
a s nimi revoluční změna 
přístupu ČR k nakládání 
s odpady. Nově budeme 
k odpadním materiálům 
přistupovat jako ke zdrojům, 
které mohou nahradit a ušet-
řit zdroje primární. Věřím, že 
upcyklace, recyklace nebo 
zerowaste se stanou horkými 
kandidáty na nejvyhledá-
vanější slova na českých 
internetech v roce 2019. Ale 
nesmím zapomenout ani na 
kotlíkové dotace, které ote-
víráme zkraje nového roku 
a které se spolu s progra-
mem Nová zelená úsporám 
staly inspirací pro spuštění 
podobných programů v Pol-
sku i na Slovensku. Je vidět, 

že v České republice stále 
dokážeme i v oblasti ochrany 
životního prostředí jít pří-
kladem okolním státům, byť 
to možná na mediální scéně 
dostatečně nezní.

V novém roce připravuje 
MŽP spoustu novinek, které 
můžete sledovat na našem 
Facebooku, Instagramu 
nebo našich webových 
stránkách, kde se dočtete 
o zprávách ze světa envi-
ronmentální politiky z první 
ruky a najdete tu nejrůznější 
tipy, jak se můžete i vy dob-
rovolně zapojit do ochrany 
životního prostředí. Dob-
rých zpráv není nikdy dost 
a právě ty inspirují a motivují 
ke změně.

A pokud jste letos nestihli 
připravit „šetrné Vánoce“, 
věřím, že to doženete v prů-
běhu roku, třeba i s pomocí 
tipů, které najdete na násle-
dujících stránkách. 

Ať je vám příroda inspirací 
a vše dobré v roce 2019. 

Richard Brabec,  
ministr životního prostředí 
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Hamr  
nOvinka mžp 

v boji proTi suchu

 V lednu 2019 se opět sejde 
Národní koalice pro boj se 

suchem, kterou ministr Richard 
Brabec založil na podzim 2018.
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OHlédnutí 
za letOšním 
ekofilmem 

 Letošní ročník 
Ekofilmu byl již 

44. v pořadí a jeho 
ústředním tématem 
byla Voda v krajině. 
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NAŠE TÉMA |

Chodí vynášet koš 
se smetím  
a na nákup?  
Třídí doma odpad? 
Čím jezdí do práce? 

Nejsem a nikdy jsem ani nebyl konzument 
luxusu. Takže zbytečně neplýtvám 
a nemařím zdroje, včetně těch lidských, 
což se snažím přenášet i na ministerstvo. 
Baví mě přemýšlet o tom, jestli věci, které 
každodenně děláme, mají smysl a domýšlet 
to až za horizont. A tak mě třeba chytnul 
bioodpad a jeho kompostování.

Před SilveStrem 
nahlédneme 
do domácnoSti 
miniStra 
richarda 
BraBce.

Jasně, že třídím domá-
cí odpad, a to včetně 
biosložky určené ke 
kompostování, což 
dělám i v úřadě, kde 
jsme oddělený sběr 
bioodpadu zavedli 
v roce 2015. 

Zásadně a už dlouho ne-
kupuji balená hotová jídla 
a všechny nákupy potravin 
se snažím plánovat, jak jen 
to jde, abychom nenechá-
vali zbytky a neplýtvali.

Nyní chceme na naší budo-
vě udělat zelenou střechu 
a venku zavlažovací systém, 
který by napájel jezírko před 
ní. Aby se o koloběhu vody 
něco dozvěděly děti z okol-
ních školek a škol, stejně 
jako děti našich zaměstnan-
ců z dětské skupiny.

Vytvářet odpad související 
s jídlem nechceme ani na 
ministerstvu, takže kromě 
promyšlených nákupů 
potravin nabízíme k pití jen 
vodu z kohoutku, a napří-
klad dole v bufetu si můžete 
vybrat a koupit jídlo bez 
palmového oleje. Taky káva, 
kterou si v bufetu necháte 
udělat do jednorázového 
kelímku je u nás až o 5 Kč 
dražší. 

Na talíři dávám 
přednost místním 
pro duktům. A také 
sezónnímu ovoci a ze-
lenině (byť to na mně 
není moc vidět ). 

Kromě papíru, skla a plas-
tu třídím poctivě také kovy 
a nyní i olej. Na nákupy 
(můžete mě potkat v Ede-
nu naproti MŽP) vždy no-
sím vlastní plátěnou tašku, 
tu, kterou jsme nechali pro 
osvětu vyrobit v rámci naší 
ministerské kampaně na 
ukončení rozdávání plas-
tových tašek zdarma. 

Cestování je trochu pro-
blém, veřejnou dopravu 
používám méně často, 
než bych chtěl. A občas 
musím létat do ciziny na 
dlouhé vzdálenosti. Ale 
v autě se aspoň snažím 
nejezdit sám. Na pracovní 
cesty beru k sobě do auta 
i kolegy úředníky. Buď se 
připravujeme na jednání, 
nebo probíráme novinky 
na úřadě. Často jsem se 
setkával s překvapením, 
když v roce 2014 přijelo 
do krajů jedno auto místo 
ministerské kolony, kterou 
místní viděli u mých před-
chůdců. Ale už si zvykli, 
však je to snad normální, 
ne? A na cesty po EU si ob-
čas stopnu vládní letadlo 
slovenských kolegů . 

Mám sebou (hlavně 
na delší cesty) také 
vlastní kelímek na 
kávu, ale raději si 
tam nechám nalít 
čaj s mlékem. Kávu 
i čaj by vám do 
vlastního kelímku 
měli dát všude, 
a pokud to odmítají 
kvůli hygienickým 
předpisům, tak ne-
mají pravdu, možné 
to je. 

Nejraději jídlo obohacuji 
o houby. Hledání hub je 
mojí celoživotní vášní, 
a tak jezdím na dovole-
nou téměř výhradně do 
českých a moravských 
lesů. 

Současně teď pracuje-
me i na zlevnění kávy 
z nápojového automa-
tu, když si přinesete 
vlastní hrníček. 

Také jsme pro MŽP 
pořídili celoroční 
jízdenky na vlak, které 
zaměstnanci využívají 
na služební cesty. Je 
to ekologické, a navíc 
z hlediska úřadu i eko-
nomické. A když pak 
vystoupí na blízkém 
nádraží ve Vršovicích, 
mohou na zbytek cesty 
zpět do práce využít 
sdílená Rekola, jejichž 
místo na vrácení je 
přímo vedle vchodu do 
ministerstva. 

A pro pravidelné „cyklo-
úředníky“ máme parko-
vání uvnitř budovy, aby 
jejich kola byla v bezpečí 
a také nemokla venku. 

Svět, kde žijeme, je už našich dětí



7Zpravodaj Ministerstva životního prostředí | číslo 4 | prosinec 20186

O cO si můžete 
pOžádat v rOce 2019: 
Tři klíčové doTační 
programy mŽp pro 
domácnosTi

Mezi jednu z hlavních priorit Ministerstva 
životního prostředí patří cílená finanční podpora 
určená projektům zaměřeným na zlepšování 
stavu životního prostředí. Ochrana ovzduší, 
čistota povrchových i podzemních vod, 
způsob, jakým zacházíme s odpady, jsou sice 
aktivity, které z velké části záleží na každém 
z nás, ale pokud chceme, aby výsledky byly 
viditelné, plošné a trvalé, musíme do opatření 
něco investovat. A právě pomoc s takovými 
investicemi obcím, městům nebo rodinám už 
dlouhodobě nabízíme.

1.  kOtlíkOvé dOtace
V období topné sezóny je aktuální připomenout stále 
oblíbené tzv. „kotlíkové dotace“. Do výměn zasta-
ralých kotlů na tuhá paliva Ministerstvo životního 
prostředí masivně investuje od roku 2015. Celkem už 
bylo zainvestováno do více než 65 tisíc výměn starých 
kotlů za více než 6 miliard korun. Na začátku příštího 
roku odstartujeme další, už 3. vlnu kotlíkových dota-
cí, do které budou moci kraje začít přijímat žádosti  
od občanů v dubnu 2019. 

AkTuAliTy |

Co Získají doMáCnosti

Dotace pro domácnost dnes dosáhne výše  
až 127 a půl tisíce korun a získáte ji na výměnu 
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za 
nový plynový kondenzační kotel, tepelné čer-
padlo nebo kotel na biomasu. Použít ji můžete 
také na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci 
v rodinném domě, novou nebo zrekonstruova-
nou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest 
i zpracování dokumentace. y

oChrana 
ovzduší 

A pro všechny, kteří mají kotel 
na tuhá paliva, připomínáme, 
že musíte mít povinnou revizi 
kotle v roce 2019 a další zase  

až za 3 roky. 

S výměnou kotle není dob-

ré otálet. dotační program 

skončí v roce 2020. a od 

roku 2022 bude provoz 

neekologických kotlů 1. a 2. 

emisní třídy úplně zakázán.

AkTuAliTy |

2.   nOvá zelená 
úspOrám

Výraznou úsporu výdajů za vytápění 
a ohřev vody v rodinných a bytových 
domech již pátým rokem nabízí úspěšný do-
tační program Nová zelená úsporám (NZÚ). 
S financováním energeticky úspornějšího 
a zároveň pro životní prostředí šetrnějšího 
bydlení pomohl již 28 tisícům žadatelů. 
Ministerstvo životního prostředí a Státní 
fond životního prostředí ČR rozdělily přes 
6 miliard korun a s dvojnásobnou částkou 
počítají na další 4 roky. Pro desítky tisíc 
domácností to může znamenat příspěvek 
v řádu statisíců korun.

Program Nová zelená úsporám je v součas-
nosti hodnocen jako nejúspěšnější program 
v ČR v oblasti úspor energie. Podle ministra 
Brabce má velmi dobrou bilanci jak z hlediska 
efektivnosti vynaložených nákladů na dosa-
žené úspory, tak i z pohledu čerpání prostřed-
ků. „Podle výroční zprávy, kterou jsme v roce 
2018 předložili vládě, se nám od roku 2014 
povedlo ušetřit v konečné spotřebě asi 3,36 PJ 
energie a snížit emise CO2 o 384 tisíce tun ročně. 
A zapomenout nesmíme ani na pozitivní přínos 
pro ekonomiku a trh práce,“ bilancuje ministr.

pro ty, kteří Chtějí ušetřit

Finanční prostředky programu Nová zelená 
úsporám směřují především na energeticky 
úsporné renovace, výstavbu domů v „pasiv-
ním“ standardu a obnovitelné zdroje energie. 
Dotaci mohou získat majitelé rodinných nebo 
bytových domů a také budovy veřejného 
sektoru. Stát tím podporuje snižování energe-
tické náročnosti budov a úsporu energií a sni-
žování emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Výhodou programu je také jeho stabilní na-
stavení a reakce na rozvoj nových technologií. 
Vychází vstříc finančním možnostem staveb-
níků, kteří si mohou stavební úpravy rozložit 

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají navíc 
7 500 korun. Další bonus je připraven pro ty, kteří se rozhodnou 
zkombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu 
Nová zelená úsporám. Ve 3. vlně plánujeme vyměnit dalších 
minimálně 30 tisíc kotlů.

Kotlíkové dotace pro občany administrují krajské úřady. V první 
řadě se proto informujte na vašem kraji, kdy vyhlásí výzvu k po-
dávání žádostí o dotaci pro občany. 

pilotní projekt půjček 
v MoravskosleZskéM kraji

 „Abychom umožnili výměnu kotle co nejvíce domácnostem i bez 
nutnosti mít na to našetřené peníze, spustíme pilotní projekt pro 
Moravskoslezský kraj. Z prostředků SFŽP ČR si budou lidé moci půjčit 
na dorovnání ceny kotle, kterou jim nepokryje kotlíková dotace. 
Také na obecních úřadech zaplatíme specialisty, kteří s výměnami 
a administrativou kolem půjček i kotlíkových dotací lidem pomo-
hou. A pokud se program osvědčí, budeme ho rozšiřovat do dalších 
krajů, především do Ústeckého nebo Karlovarského, které jsou na 
tom ekonomicky hůře než ostatní kraje,“ vysvětluje ministr Brabec.
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do více etap a čerpat dotaci postup-
ně, nebo mohou využívat kombi-
naci s jinými dotačními programy 
rezortu a čerpat potom bonusy. 

od října 2018 se 
nabíZí ještě víCe

Revoluční novinky přinesl program 
od 15. října 2018. Dotace z progra-
mu Nová zelená úsporám mohou 
lidé získat i na úsporné rekonstruk-
ce domů realizované svépomocí, 
na venkovní stínicí techniku, stavbu 
domu v nízkoenergetickém stan-
dardu nebo výměnu starých kamen 
bez nutnosti zateplení. Ministerstvo 
tak chce rozšířit nabídku podporo-
vaných opatření, oslovit větší okruh 
žadatelů a připravit jednodušší 
cestu k získání dotace.

„Na příspěvek na zateplení obvodo-
vých či vnitřních stěn domu a vý-
měnu oken či dveří nyní dosáhnou 
i ti majitelé, kteří chtějí rekonstrukci 
svého domu provést svépomocí, 
samozřejmě vždy pod odborným 
technickým dozorem. V takovém 
případě budou moci mezi způsobilé 
výdaje zahrnout faktury za materiál 
či zápůjčku nářadí, ale i zmiňovaný 
technický dozor. Rekonstrukce svépo-
mocí jsme do programu zahrnuli ze 
dvou důvodů. Jednak kvůli aktuální-
mu nedostatku stavebních firem na 
trhu, ale také, a to především, aby-
chom zkvalitnili rekonstrukce u těch, 
kteří by i tak zateplovali svépomocí,“ 
upřesňuje jednu ze zásadních změn 
programu ministr Brabec. Dotace 
na zateplení, výměnu oken a dveří 
může přitom uhradit až 50 procent 
způsobilých výdajů.

Spolu se zateplením podporuje 
rezort životního prostředí také 
instalaci venkovní stínicí techniky, 
což ve výsledku přinese ještě větší 

energetické úspory. Mohou to být 
předokenní žaluzie, rolety či slu-
nolamy. Vhodně zvolená technika 
má tepelněizolační schopnosti, 
v zimním období zabraňuje únikům 
tepla a šetří náklady na vytápění, 
v létě naopak přispívá k tomu, aby 
se místnosti nepřehřívaly. Pokud při 
zateplení domu bude instalována 
i venkovní stínicí technika, mohou 
stavebníci získat až 1 000 Kč na m2 
plochy okna.

„Od října 2018 přispíváme částkou 
150 tisíc korun na stavbu nízkoener-
getického domu s rekuperací; nadále 
zůstává příspěvek ve výši 300 tisíc ko-
run na novostavbu v pasivním stan-
dardu nebo 450 tisíc, pokud majitelé 
novostavbu doplní o další systémy 
využívající obnovitelné zdroje energie 
– například instalují fotovoltaické 
panely,“ informuje o novinkách 
v programu NZÚ ministr Brabec.

koMbinovat se 
vypláCí

Zateplení domů mohou žadatelé 
vhodně kombinovat i s dalšími 
úsporami. Je možné například 
instalovat solární systém pro ohřev 
vody a vytápění, malou domácí fo-
tovoltaickou elektrárnu, či využívat 
teplo z odpadní vody nebo pořídit 
nový ekologický zdroj vytápění. 
Úplnou novinkou je pak možnost 
získat dotaci ve výši 150 tisíc korun 
na kombinaci fotovoltaického sys-
tému s tepelným čerpadlem. 

„Doba ekonomické prosperity na-
hrává tomu, aby lidé mysleli na horší 
časy a snížili si provozní výdaje za 
vytápění a ohřev teplé vody třeba od-
kládanými renovacemi či instalací al-
ternativních zdrojů energie. Program 
Nová zelená úsporám lze už dnes 
také propojit s kotlíkovými dotacemi. 

V kotlíkových dotacích mohou ma-
jitelé domů získat finanční podporu 
na výměnu starého kotle za nový 
ekologický zdroj. A pokud navíc 
provedou zateplení nebo instalují 
solární systém s podporou z Nové 
zelené úsporám, získají dotační 
bonus na nákup kotle až dalších 
20 tisíc korun,“ upřesňuje Richard 
Brabec.

Oba programy se navíc navzájem 
doplňují. Tam, kde nejdou využít 
kotlíkové dotace, nastupuje NZÚ, 
ze které získáte dotaci i na výmě-
nu starých kamen. „Od 15. října 
2018 jde z Nové zelené úsporám vy-
měnit stará kamna na tuhá paliva, 
na jejichž výměnu nelze kotlíkovou 
dotaci získat a nebude nutné u toho 
mít současně zateplený dům. Chce-
me tím podpořit rychlejší výměnu 
neekologických zdrojů vytápění 
s cílem zlepšit kvalitu ovzduší. Na 
výměnu kamen za nový ekologič-
tější i úspornější a výkonnější zdroj 
vytápění přispěje MŽP až ve výši 
80 tisíc korun,“ dodává ředitel SFŽP 
ČR Petr Valdman.

jednodušší vyříZení 
dotaCe

Žadatelé nyní mohou zasílat jak 
žádost, tak veškeré související 
dokumenty ke zpracování přes in-
ternet. Dotaci tak vyřídí komplet-
ně z domova bez nutnosti posílat 
dokumenty poštou či chodit na 
pobočku fondu, jak tomu bylo dří-
ve. Samozřejmě všem žadatelům, 
kteří potřebují osobní konzultaci 
či nemají přístup k internetu, jsou 
stále k dispozici odborníci na 
všech 13 krajských pracovištích 
Státního fondu. 

Fond spustil na podzim 2018 
také přehlednější webové stránky 

dotovanou 
nádrž k zálivce 

zahrady všem majite-
lům obytných domů napříč 
celou republikou. Jestliže se 

mohly dříve o dotaci ucházet do-
mácnosti zhruba z tisícovky obcí, nyní 
mají šanci i obyvatelé v dalších zhruba 

pěti tisících obcí,“ dodává ministr životního 
prostředí Richard Brabec. Výše příspěvku na 

nejjednodušší dotovaný systém se přitom může 
vyšplhat až na 55 tisíc korun.

Vedle toho program přispívá i na další dva systémy, díky 
kterým lze srážkovou vodou také splachovat nebo lze 

recyklovat odpadní vodu z domácnosti. Mohou o ně po-
žádat majitelé stávajících domů i novostaveb opět z celé 

republiky a na jejich zprovoznění získají až 105 tisíc korun.

Dotaci je však možné uplatnit nejen na pořízení zcela 
nových nádrží, ale také na úpravu například nepouží-

vané jímky, do které lze následně srážkovou vodu 
zachytávat. Žadatelé, kteří budou systém in-

stalovat do novostavby, mají na realizaci 
celého projektu dva roky. 

AkTuAliTy | AkTuAliTy |

mimořádně suchý rok. Příspěvek na nejjednodušší 
systém, kdy nádrž zachytává srážkovou vodu jen 
k zalévání zahrady, byl do té doby určen pouze pro 
domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostat-
kem pitné vody. Nyní o něj mohou zažádat domác-
nosti z celé ČR a program Dešťovka se také otevřel 
lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

„Zásadně se mění rozložení srážek v roce, kdy extrémní 
sucha střídají silné přívalové lijáky. Musíme proto s vo-
dou lépe hospodařit, např. akumulovat srážkovou vodu, 
abychom ji mohli využít v době sucha,“ uvádí ministr 
Richard Brabec. „Proto nabízíme možnost pořídit si 

programu a vylepšenou online kalkulačku s pokročilými 
funkcemi pro výpočet dotace a zrušil některé dosud 
povinné dokumenty k doložení dotace, jako je výpis 
z katastru nemovitostí či potvrzení o právní subjektivitě.

3.  prOgram dešťOvka
V důsledku klimatické změny, extrémních jevů, jako 
jsou dlouhodobá období sucha nebo bleskové povod-
ně a přívalové srážky, a s tím související nepříznivé 
změny v krajině, je nutné připravovat opatření pro 
stabilní zásobování obyvatel České republiky kvalitní 
a čistou vodou a především je nutné začít vodou šet-
řit. Program Dešťovka jako společný projekt Minister-
stva životního prostředí a Státního fondu životního 
prostředí ČR podporuje lepší hospodaření se sráž-
kovou a odpadní vodou v domácnostech. Dešťovka 
dotuje tři základní systémy – nádrž na srážkovou vodu 
na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalé-
vání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci 
odpadní vody z domácnosti.

Pilotní program spustilo Ministerstvo životního prostře-
dí v dubnu 2017. Majitelé rodinných a bytových domů si 
dotace v celkové výši 110 milionů korun rozebrali doslo-
va během několika hodin. V září téhož roku bylo tedy vy-
hlášeno druhé kolo s dvojnásobným množstvím peněz, 
z nichž polovina byla určena do lokalit dlouhodobě 
postižených suchem. Dalších 100 milionů bylo přidáno 
v září 2018, celkem je tak k dispozici 340 milionů korun.

podZiMní výZva přinesla vítané 
novinky

Dotační program Dešťovka ve své třetí výzvě vyhláše-
né v září 2018 zareagoval změnou podmínek na další 

Program poběží do roku 2021, případně 
do vyčerpání finančních prostředků. i když 
peněz je zatím dostatek, lidé by si určitě 
neměli nechat přípravu žádosti na posled-
ní chvíli. rok 2021 se blíží a časová rezerva 
u větších renovací je důležitá. 
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žádné poplatkové hlášení

Nově (poprvé na rok 2019) nebudete již mu-
set podávat poplatkové hlášení a platit zálo-
hu na poplatek. Tato pozitivní změna všem 
sníží administrativu a ušetří čas i náklady. 
Platit se bude až podle skutečného množství 
odebrané podzemní vody nebo vypuštěné 
odpadní vody a množství jejího znečištění. 
Důležité je, že limity ani sazby pro zpoplat-
nění se přitom nemění. Termín pro zaslání 
poplatkových přiznání zůstává zachován 
(15. února) stejně jako forma podání (systém 
ISPOP).

Rok 2019 
změna vodní 
legislativy

ne čižp, ale sFžp čr

Nově, počínaje přiznáním za rok 2019 po-
daném do 15. února 2020, také nebudete 
komunikovat s Českou inspekcí životního 
prostředí, ale se Státním fondem životního 
prostředí ČR, kam se celá správa poplatků 
převádí. Letošní přiznání za rok 2018 zpra-
covává a poplatkový výměr ještě vydává 
Česká inspekce životního prostředí. Správa 
poplatků se bude nově řídit daňovým 
řádem.

do srážkové kanaliZaCe odpadní vody nepatří

Novela s určitostí stanovila, že směsi srážkových a odpadních vod jsou vodami odpadními. Takže jakékoliv 
vody vypouštěné z jednotné kanalizace jsou vodami odpadními a na jejich vypouštění je nutné mít povolení 
k vypouštění odpadních vod. Výjimku tvoří pouze odpadní vody vypouštěné z odlehčovacích komor, které 
chrání stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením. Znamená to tedy také, že do oddílné srážko-
vé kanalizace nemohou být odpadní vody vypouštěny, a to ani v případě, že byly již vyčištěny.

lEgislATivA |

Malí 
Znečišťovatelé 
neMusí přes ispop
Pro malé znečišťovatele z řad 
obcí nebo majitelů domov-
ních čistíren odpadních vod se 
nově ruší povinnost ohlašová-
ní údajů přes elektronický sys-
tém ISPOP. Ten se od 1. 1. 2019 
bude týkat pouze zdrojů, které 
mají povoleno vypouštět více 
než 6 000 m3 odpadních vod 
za kalendářní rok.

Od rOku 2019 platí nOvela 
vOdníhO zákOna. aby náS 

legiSlativa nepřekvapila, 
přinášíme výběr změn  

Od 1. 1. 2019.

01 

02

03

04

Malí Znečišťovatelé Mohou 
Zasakovat

Pro malé znečišťovatele je ale důležité rozšíření možnosti 
vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních, 
tzv. zasakování, i na několik územně souvisejících staveb 
(například část obce). Tak se dá využít semicentrální řešení při 
odvádění a čištění odpadních vod až pro cca 150 obyvatel. 
Tato odpadní voda může být čištěna na centrální čistírně od-
padních vod a poté vypouštěna i v místech, kde není k dispo-
zici vhodný vodní tok.

Ze žuMpy na čističku!

Pro ty, co provádějí vývoz bezodtokých jímek  (žump) je v novele  zřetelně stanoveno,  
že jediná možná likvidace obsahu jímek v souladu s vodním zákonem, je vývoz na čistírnu 
odpadních vod. Požadavky na likvidaci odpadních vod z jímek se ovšem oproti součas-
né právní úpravě nemění. Už před přijetím novely zákona platí, že musí být odpadní vody 
z jímky likvidovány v souladu s vodním zákonem, což znamená jedině vyvážením do čistírny 
odpadních vod. Tam, kde jsou požadavky už platného zákona respektovány, není důvod ke 
zvýšení nákladů za likvidaci odpadních vod. Nová pravidla pouze zavádějí povinnost vývozci 
vydávat o tomto svozu potvrzení se stanoveným obsahem a objednateli si pak tato potvrzení 
uchovávat pro potřeby kontroly, a to od 1. 1. 2021.  

průZkuM vrtů se souhlaseM

Nově pro provádění tzv. průzkumných hydrogeologických vrtů musí být vydán souhlas 
vodoprávního úřadu. O ten žádá budoucí vlastník vrtu a bez platného souhlasu nesmí být 
geologické průzkumné práce zahájeny. Také chceme upozornit, že z průzkumného hydro-
geologického vrtu není možné legálně odebírat podzemní vodu. K tomu je třeba vrt převést 
na vodní dílo (studnu). Zájemcům o legální stavbu zdroje podzemní vody (studny) proto 
v případě známých hydrogeologických poměrů v dané lokalitě doporučujeme postup podle 
běžného stavebního řízení, tj. podáním žádostí o povolení ke stavbě vodního díla a povolení 
k odběru podzemních vod.

05

06

07

Pokud jste odběratelem podzemní vody 
za poplatek nebo vypouštíte odpadní 
vody do vod povrchových, pak se vás 
budou týkat změny, které přináší novela 
zákona o vodách č. 113/2018 Sb. Novela 
reaguje na aktuální klimatické poměry 
a nutnost ochránit zdroje vody a vodní 
toky před znečišťováním a nadměrným 
odčerpáváním.
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zpráva O živOtním 
prOstředí Čr  
za rOk 2017: 
díky rozvoji Technologií 
a zaváděným opaTřením  
nadále klesá záTěŽ našeho  
ŽivoTního prosTředí

Emise znečišťujících látek do ovzduší se meziročně opět snížily, kvalita ovzduší 
zůstává přesto neuspokojivá. V loňském roce ji ovlivnily smogové situace v souvislosti 
s aktuálními rozptylovými podmínkami, ovzduší znečišťuje zejména silniční doprava 
ve městech a vytápění domácností, situace je nadále neuspokojivá i v místech 
koncentrace průmyslových podniků. Situaci by měla v budoucnu napomoci výměna 
neekologických kotlů díky kotlíkovým dotacím a také zákaz provozu nevyhovujících 
kotlů v září 2022. Klimatické změny se rok od roku projevují znatelněji, vloni jsme 
v ČR zažili 12 tropických dní s teplotou nad 30 °C, což bylo ve srovnání s rokem 2016 
o 5 dní více. Vývoj teplot a nedostatek srážek se podepsal na rozvoji hydrologického 
a půdního sucha. Ekonomický růst a konzumní chování společnosti se odrazily i na 
odpadovém hospodářství, produkce komunálních odpadů meziročně stoupla. Míra 
skládkování komunálních odpadů je stále alarmující, loni dosahovala 45 %. Díky 
technologiím se ale mění struktura nakládání s odpady, a to především s obaly, u nichž 
roste míra materiálového využití.

vodní hospodářství a jakost 
vody

Meziročně došlo k poklesu celkových odběrů vody 
o 4,5 mil. m3 na hodnotu 1 630,4 mil. m3.

Specifické množství vody fakturované domácnostem 
meziročně mírně vzrostlo o 0,4 l na osobu a den na 
celkových 88,7 l na osobu a den.

V roce 2017 bylo 94,7 % obyvatel zásobováno vodou 
z vodovodu, na veřejnou kanalizaci bylo připojeno 
85,5 % obyvatel ČR. Meziročně došlo ke zvýšení počtu 
obyvatel připojených na veřejný vodovod o 0,3 % a na 
veřejnou kanalizaci o 0,8 %.

Dle základních ukazatelů sledovaných podle českých 
technických norem je jakost vody v tocích ČR uspo-
kojivá, ale velká část toků zůstává hodnocena jako 
III. třída.

příroda a krajina

Celková výměra zemědělského půdního fondu ČR 
se v období 2000–2017 snížila o 1,7 %. V roce 2017 
v rámci zemědělského půdního fondu vzrostla plocha 
trvalých travních porostů na 12,8 % území a kles-
la výměra orné půdy na 37,5 % území. Mezi roky 
2016–2017 vzrostla rozloha trvalých travních porostů 
o 0,3 % a rozloha orné půdy klesla o 0,2 %.

kliMa

Rok 2017 byl na území ČR teplotně nadnormální, 
průměrná roční teplota 8,6 °C byla o 0,7 °C vyšší než 
v letech 1981–2010. V roce 2017 se v průměru za ce-
lou ČR vyskytlo 12 tropických dní s teplotou nad 30 °C, 
což bylo o 5 tropických dní více než v roce 2016.

ovZduší

Meziročně došlo v roce 2017 k poklesu vybraných 
emisí znečišťujících látek; nejvíce, a to o 3,8 %, pokles-
ly emise tuhých znečišťujících látek, emise NOx o 2,9 % 
a emise SO2 o 2,5 %.

 V roce 2017 došlo opakovaně na 50 zatížených loka-
litách ČR k překročení imisního limitu pro 24hodino-
vou koncentraci suspendovaných částic PM10. Roční 
limit pro PM10 byl překročen na 2 stanicích, pro PM2,5 
na 10 stanicích. Současně byl překročen imisní limit 
pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu na 
25 stanicích.

Rok 2017 v někteRých 
oblastech životního 
pRostředí:

AkTuAliTy |
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lesy

Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR každoročně 
stoupá, v roce 2017 tvořil 27 % z celkové plochy lesů 
oproti 26,7 % v roce 2016.

Zvýšila se plocha lesních porostů, které jsou certifi-
kované podle zásad trvale udržitelného hospodaření 
v lesích (PEFC a FSC), a to na 70,6 %.

půda a ZeMědělství

Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7 % země-
dělské půdy vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo 
18,4 % zemědělské půdy.

Celková výměra ekologicky obhospodařované půdy 
roste. Vloni bylo takto obhospodařováno 520 075 ha, 
tj. 12,4 % z celkové výměry zemědělského půdního 
fondu (ZPF), oproti 506 106 ha a 12 % podílu z celkové 
výměry ZPF v roce 2016.

průMysl a energetika

Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla 
o 6,5 %.

Energetická náročnost hospodářství ČR klesá, od roku 
2010 nastal její celkový pokles o 17,5 %.

Výroba elektřiny v roce 2017 se meziročně zvýšila 
o 4,5 %.

V roce 2017 bylo vyrobeno 9 616 GWh elektřiny z ob-
novitelných zdrojů, což znamená meziroční nárůst 
o 2,6 %. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny v roce 
2017 činil 11 %.

doprava

Podíl veřejné dopravy na celkovém přepravním výko-
nu osobní dopravy v roce 2017 činil 33,9 %.

Emise NOx, VOC, CO a suspendovaných částic z dopra-
vy v období 2000–2017 poklesly.

Pozitivně stoupá spotřeba CNG, za posledních 10 hod-
nocených let (období 2008–2017) se zvýšila  
na desetinásobek.

odpady

Celková produkce odpadů mezi lety 2016–2017 
vzrostla o 0,8 % na 34 512,6 tis. tun. Zvýšila se rovněž 
produkce komunálních odpadů (celkem 5 690,6 tis. t) 
a obalových odpadů (celkem 1 195,4 tis. t). Naopak 
dlouhodobě dochází k poklesu u produkce nebezpeč-
ných odpadů (celkem 1 507,7 tis. t).

V nakládání s komunálními odpady nadále převažuje 
skládkování, jehož podíl (45,4 %) se snižuje ve pro-
spěch materiálového využití (37,5 %) a také energetic-
kého využití (12 %).

V nakládání s obalovými odpady roste míra recyklova-
ných odpadů z obalů (73,7 %), a tím i míra celkového 
využití odpadů z obalů (78,6 %).

Letošní 44. ročník Ekofilmu měl jako ústřední téma Vodu v krajině. 
Do soutěže se přihlásilo celkem 2 252 soutěžních filmů, 30 z nich 
od českých tvůrců. Porota vybrala do tří soutěžních kategorií 
24 nejlepších snímků, přičemž devět z nich, což je nejvíce,  bylo 
z české produkce. Představily se také filmy z Indie, Ghany, Ruska, 
USA, Velké Británie, Slovenska nebo Německa. 

OHlédnutí za letOšním 
ekofilmem

AkTuAliTy |AkTuAliTy |
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Další besedy s porotci nebo 
odborníky v otázce zadržování 
vody v krajině a opatřeními 
pro její přirozenou obnovu 
nabídla Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Ná-
vštěvníci mohli také na několika 
výstavách obdivovat snímky za-
chycující různou podobu vody 
od polského fotografa Macieje 
Duczyńského nebo zajímavé 
plastiky a keramiku na téma 
voda a sucho. 

Nejviditelnější křižovatkou 
festivalu bylo náměstí Svobody, 
kterému po dobu trvání akce 
dominoval EKODÓM, veliký 
stan netradičního tvaru, kde 
například technologické firmy 
v rámci tzv. EKOEXPO předsta-

vily svoje nejzají-
mavější produkty 
šetrné k životnímu 
prostředí, ale i k našim 
peněženkám. Podnětné 
byly ukázky, jak hospodařit 
s dešťovou vodou, ozelenit 
střechy a fasády, jak kombi-
nací technik zajistit přírodní 
tepelnou stabilizaci budovy, 
a také byl předveden systém 
kořenové čistírny. Užitečnou 
novinkou byl ekologický 
půdní sorbent, který dokáže 
zadržovat vodu a živiny 
u kořenů rostlin a dávkovat 
je podle potřeby až po dobu 
5 let.

V rámci partnerského dopro-
vodného programu hostil 

Výstava fotografií

Zahajovací koncert v rytmu elektroswingu na Moravském 
náměstí v Brně se skupinou Mydy Rabycad

Grand prix – Cenu ministra životního prostředí 
Richarda Brabce získal snímek Děkujeme za déšť, 
cenu převzala zástupkyně velvyslanectví Ghany 
v ČR paní Worwornyo Agyeman

Vítězem kategorie 
Středoevropských filmů byl snímek 

německého režiséra Olivera Goetzla 
Bílí vlci, přízraky Arktidy

Ze slavnostního zakončení festivalu 
v pátek 12. října si odneslo cenu pět 
filmů. Grand prix – Cenu ministra život-
ního prostředí Richarda Brabce získal 
snímek Děkujeme za déšť. Jde o auten-
tickou výpověď keňského farmáře, 
který natáčel škody způsobené 
klimatickou změnou v jeho 
rodné vesnici.

Cenu prezidenta festivalu 
Ladislava Mika si odnesl 
film českého režiséra Jana 
Svatoše Archa světel a stí-
nů. Vypráví příběh amerických 
filmařů Martina a Osy Johnsonových, 
kteří nasazovali vlastní život, aby po-
skytli světu svědectví o mizející africké 
divočině. 

V kategorii Krásy přírody zvítězil ruský 
snímek Medvědi z Kamčatky. Sedm 
měsíců natáčení mláďat medvědů 
hnědých umožnilo ponořit se do krásy 
divoké přírody, ale také ukázat hranici, 
kterou člověk nesmí překročit. 

Vítězem kategorie Středoevropské 
filmy zvolila porota film německého 

režiséra Olivera Goetzla Bílí vlci, přízraky Arktidy. Jedná se o příběh 
věrnosti, pospolitosti a oddanosti jedné rodiny arktických vlků, která 
žije v krutých podmínkách na nejsevernějším okraji Kanady.

Kategorie Krátké filmy nabídla ke zhlédnutí desítky filmů. Jejím vítě-
zem se stal dokument Každá kapka se počítá z indické produkce. Ten 
poukazuje na důležitost vody ve městech, na což lidé vzhledem k její 
snadné dostupnosti často zapomínají.

Součástí festivalu byl jako vždy doprovodný program. Začínalo se 
tanečně na Moravském náměstí se skupinou Mydy Rabycad v rytmu 
elektroswingu.

 V Otevřené zahradě probíhaly vzdělávací pořady pro základní a střední 
školy nebo beseda s laureáty Ceny Josefa Vavrouška a Ceny ekopublika. 

2252
počet 

přihlášených 
filmů

276
nejvíce 

přihlášených 
filmů (indie)

Beseda s ministrem  
Richardem Brabcem

30
počet 

přihlášených 
českých 

filmů

Ekodóm na brněnském náměstí Svobody představil nové 
technologie šetrné k životnímu prostředí
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festival několik samostatných akcí: na-
příklad národní konferenci k environ-
mentální výchově, debatu nad dosud 
málo využívanými ekosystémovými 
službami řek ve městech nebo 
vyhlášení vítězů ankety Strom roku 
2018 – letos se speciální edicí Stromy 
svobody, určené pro stromy vysazené 
na oslavu vzniku Československa.

Závěrečný večer byl věnován slav-
nostnímu vyhlášení vítězů a promí-
tání vítězných filmů. A jako vždy se 
s těmito festivalovými snímky mohou 
setkat i další zájemci z ostatních měst 
České republiky na tzv. Ozvěnách 
Ekofilmu. Promítat je ale můžete i ve 
školách, školkách, kulturních domech, 
domovech pro seniory nebo klubov-
nách. 

pokud chcete ozvěny uspořádat i u vás, informace a seznam filmů ze 44. ročníku ekofilmu najdete na:  
http://www.ekofilm.cz/ozveny/

Ministerstvo životního prostředí 
spustilo projekt 12. prosince 2018 
v ostrém provozu. V první fázi cílí 
především na informovanost široké 
veřejnosti. Druhá fáze bude spuštěna 
v průběhu léta 2019 a bude odpo-
vídat požadavkům úprav vodního 
zákona, který je nyní v mezirezortním 
připomínkovém řízení. Systém tak 
bude sloužit i jako podklad pro rozho-
dování tzv. komise pro sucho. Ta bude 
fungovat během vyhlášeného stavu 
nedostatku vody na území kraje (příp. i obce s rozší-
řenou působností) tak, jak to definuje připravovaná 
novela vodního zákona. 

MŽP na projektu spolupracuje s Výzkumným ústavem 
vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou 

V lednu 2019 se opět sejde Národní 
koalice pro boj se suchem, kterou ministr 
životního prostředí Richard Brabec 
založil na podzim 2018, aby vyhodnotila 
stanovené úkoly a navrhla akční plán pro 
nadcházející měsíce. Kromě toho se pod 
Národní koalicí pro boj se suchem schází 
špičkový vědecký tým, vedený ČHMÚ, 
který připravuje konkrétní inovativní 
projekty na řešení problémů se suchem. 
Online předpovědní systém pro zvládání 
sucha s názvem HAMR je prvním 
příkladem dobré spolupráce vědeckých 
organizací.

Hamr  
nOvinka mžp 
v boji proTi suchu

zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologic-
kým ústavem.

 „První verze HAMRu, kterou jsme odstartovali v prosinci 
2018, má sloužit hlavně veřejnosti. Přináší informace o su-
chu, včetně videa s vysvětlujícím komentářem, jak systém 
používat. HAMR nám soustředí informace o suchu pod 
jeden webový portál a zjednoduší informovanost široké 
veřejnosti,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard 
Brabec. 

aktuální inForMaCe o stavu 
suCha pro veřejnost

Veřejnost se tak aktuálně dozví, kde je na území České 
republiky sucho a jak je závažné. Video komentáře se 
budou v systému objevovat pravidelně i s výhledem 
počasí na následující týden. Každý si pak může udělat 

představu o tom, jaká je situace, 
jestli se v nejbližších dnech nějak 
změní a připravit se na projevy 
sucha s předstihem, tzn. přizpůsobit 
se situaci – šetřit s pitnou vodou, 
zadržovat srážkovou vodu apod. Na 
jednom místě díky HAMRu zjistíte 
údaje o aktuálním stavu řek, půd 
i hladin podzemních vod či informa-
ce o možném vznikajícím nedostat-
ku vody v dané oblasti. 

„Důležitou roli při zvládání sucha hraje i osvěta, lidé by měli 
vědět, jak postupovat, pokud se na jejich území sucho obje-
ví a výhled do dalších dní nebude příznivý. V takové chvíli je 
rozhodně na místě správně racionálně hospodařit s vodou, 
tedy nenapouštět bazény, zalévat pouze zachycenou sráž-
kovou vodou, nesekat trávníky a také pro dlouhodobější 

klíčová data pro 
roZhodování 

v boji se suCheM 
Získají občané 

i vodoprávní 
úřady

Promítání soutěžních snímků

44. ekOfilm 2018 
vOda v krajině 
SkOnčil, ať 
žije 45. ekOfilm 
2019 S tématem 
přírOda – naše 
dědictví.

AkTuAliTy | AkTuAliTy |
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adaptaci na sucho zajistit dostatečně kapacitní zdroj pitné vody a snižovat 
její spotřebu např. využitím šedých či srážkových vod v objektech,“ dodává 
ministr Brabec.

Co ještě Můžete v pilotníM haMru najít? 

rozlišení jednotlivých typů sucha. První mapa prezentuje sucho mete-
orologické, zjednodušeně řečeno nám říká, zda prší více či méně, než je 
v dané oblasti dlouhodobě normální. Údaje o deficitu úhrnu srážek jsou 
pro nás prvním varováním, že se něco začíná dít. Další mapy již prezentují 
vývoj sucha v různých oblastech projevu: tedy hydrologické sucho u po-
vrchových vod vypovídá o průtocích vody v řekách a u podzemních vod 
hodnotí stav hladin podzemních vod, agronomické sucho pak zobrazuje 
množství vody v půdě. Poslední mapa zahrnuje i informace o nakládání 
s vodami a dále prezentuje množství dostupných zdrojů ve vztahu k po-
žadavkům v dané oblasti. Intenzita sucha je, stejně jako v novele vodního 
zákona, rozdělena do tří kategorií - sucho mírné, silné a mimořádné. 
Hodnoty odpovídající nule tedy znamenají dlouhodobý normální stav 
a plusové hodnoty prezentují větší množství vody (vlhko), než je v tuto 
dobu obvyklé. 

k dispozici je i vývoj za posledních 12 týdnů a procentuální čísla o plo-
še území zasažené některou kategorií sucha.

jednotlivé mapy lze stáhnout a dále využívat pro prezentaci aktuálního 
stavu a stavu minulého. Portál také obsahuje informace o aktuálních hod-
notách odtoku a procentuálního nasycení retenční kapacity půd. 

krátká komentovaná videa. Ta prezentují aktuální stav sucha. Každý 
týden ve středu v poledne bude systém aktualizován a doplněn o nový 
video komentář. V komentáři bude zhodnocen nejen aktuální stav, ale 
i předpokládaný vývoj sucha v nejbližších dnech. 

HAMR je dostupný z adresy http://hamr.chmi.cz.  
Video s komentářem se každý týden objeví také  
na facebookovém profilu ČHMÚ:  
https://www.facebook.com/chmi.cz/ (@chmi.cz).

  první video najdete na:  
https://ulozto.chmi.cz/ulozto/www/?a=d&i=5690366739

předpověď vývoje hydrologické 
situace až na 8 týdnů dopředu. 
Ta bude do systému doplněna 
během roku 2019, stejně jako další 
podrobné moduly sloužící primár-
ně pro rozhodování „suché“ komise 
(komise pro zvládání sucha a stavu 
nedostatku vody). Jako příklad lze 
uvést tzv. „Rozhodovací systém 
pro optimalizaci užívání“, který 
umožní porovnání, zda množství 
zdrojů v lokalitě je dostatečné pro 
požadovanou potřebu. Jednotli-
vé hodnoty potřeby vody bude 
možné také upravit a provést 
simulaci dopadů takovýchto změn 
na dostupnost vody pro obyvatele 
i jednotlivá odvětví. „Suchá“ komise 
si tak může prověřit různé scénáře 
dopadů plánovaných opatření. 
V současné době vodoprávní úřady 
pracují s hodnotami povolenými 
v rozhodnutí o nakládání s vodami, 
které však mohou být až o polovinu 
větší, než je skutečné odebírané 
množství. 

sdílení dat pro klíčové 
odběratele

Součástí HAMRu bude speciální webové 
rozhraní pro klíčové odběratele vody (jako 
např. provozovatele vodovodů, podniky 
z oblasti zemědělství, průmyslu, energeti-
ky), díky němuž budou moci do systému 
zadávat svou aktuální potřebu vody na 
následující týdny. Díky informaci o sku-
tečné potřebě je možné následně upravit 
požadavek na vodní zdroj a tím může dojít 
k významnému oddálení a zmírnění nega-
tivních dopadů především hydrologického 
sucha. Forma spolupráce bude čistě na 
dobrovolné bázi, benefitem bude zvýhod-
nění v rámci hierarchizace omezování od-
běru dle plánu pro zvládání sucha a stavu 
nedostatku vody. Tedy podniky, které se do 
systému sdílení dat zapojí a začnou včas 
s vodou šetřit, budou ve výhodě.

jak Mžp bojuje se suCheM

Vedle přípravy HAMRu, který bude už 
v příštím roce klíčovým nástrojem vodo-
právních úřadů pro zvládání sucha a zajiš-
tění dostupnosti pitné vody pro obyvatele, 
Ministerstvo životního prostředí realizuje 
ze svých dotačních programů tisíce pro-
jektů, jejichž cílem je především zlepšit 
vodní bilanci v krajině. Jedná se především 
o návrat vody do krajiny v podobě přiroze-
ných rozlivů vody v nivách vodních toků, 
obnovy rybníků, mokřadů a tůní, výsadby 
zeleně do krajiny (meze, remízy, aleje), 
zlepšování struktury lesních porostů a ze-
leně v sídlech, hospodaření se srážkovou 
vodou nebo zajišťování zdrojů pitné vody. 
Na opatření proti suchu je z evropských 
i národních peněz alokováno do r. 2020 
celkem přes 14 mld. korun. Schválených je 
zatím už přes 9 tisíc konkrétních projektů 
za 7, 6 mld. korun, z nichž již bylo realizová-
no nebo je v realizaci cca 5300 projektů za 
2, 4 mld. korun.

Obce a města mohou díky dotacím řešit 
svou situaci a připravit se dopředu na 

Obce a města 
mohou díky 
dotacím řešit svou 
situaci a připravit 
se dopředu na 
možné ohrožení 
suchem.

možné ohrožení suchem. Budovat 
nové zdroje pitné vody či zkapa-
citnit stávající, budovat přívody 
a rozvody vody apod. Z evropských 
i národních zdrojů je na tyto projek-
ty alokováno celkem 3, 9 mld. korun, 
schváleno již bylo 444 projektů za 
3,8 mld. korun a realizováno je již 
360 projektů za 1, 2 mld. korun. 

Na boj se suchem cílí také minis-
terský program Dešťovka, určený 
jak pro obce, tak pro fyzické osoby. 
V Dešťovce pro fyzické osoby bylo 
ve dvou výzvách s celkovou alokací 
440 mil. korun (poslední výzva stále 
běží) schváleno již na 3 tisíce projek-
tů za cca 142 mil. korun. V Dešťovce 
pro obce evidujeme 24 schválených 
projektů s celkovou dotací 74 mil. 
korun.

Státní fond životního prostředí ČR, 
který všechny dotační programy 
MŽP administruje, připravil přehled-
nou mapu projektů, které rezort 
v rámci boje se suchem realizuje. 

V neposlední řadě ministerstvo 
spolu s Výzkumným ústavem vodo-
hospodářským TGM již realizuje pro-

  najdete ji na:  
https://bit.ly/2l9shhp

jekty tzv. umělé infiltrace. 
Ty spočívají v budování 
podzemních rezervoárů 
vody, využitelných v době 
ohrožení daného území 
hydrologickým suchem. 
Konkrétně se jedná 
o těsnící podzemní bariéru 
v obci Meziboří a břeho-
vou infiltraci z připravo-
vaného meandru Jordán 
u Týniště nad Orlicí. Sys-
tém těsnící stěny je určen 
pro lokální boj s nedostat-
kem podzemní vody. Pod-
zemní bariéra je umístěna 
napříč směru proudění 
podzemní vody, které se 
tak přeruší a akumuluje. 
Dochází tím k lokálnímu 
zvýšení hladiny podzemní 
vody a možnému návratu 
vody do studní. 

AkTuAliTy |AkTuAliTy |
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Nabízíme vám několik možností, jak 
prožít letošní Vánoce „udržitelně“, 
stále ještě není pozdě. A pokud 
už u vás pozdě je, protože jste 
jako každý rok „vyměkli“ a zase 
to s nákupy a přípravami přehnali, 
můžete to další rok napravit a mít 
všechno dopředu promyšlené.

jak o vánoCíCh 
šeTřiT žiVoTní 
proSTředí
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Foto: Jenifer Vorlová (FB MŽP)
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oZdoby v duChu 
doby

Zajímavé, finančně nenáročné 
a pro životní prostředí šetrné jsou 
ozdoby z běžných materiálů. Mů-
žete například využít různé tvary 
kartonů nebo překližky, polepit 
je ubrousky s vánočními motivy, 
přidat stužku a nevšední ozdoba 
je na světě. Inspirovat se můžete 
také na přiložených fotkách. Pokud 
k takovým tvůrčím řešením přizvete 
i děti, budou mít prima zážitek pro 
povídání s kamarády a v ekovýcho-
vě tak nenápadně uděláte velký kus 
práce. 

sváteční tabule 
jinak

Jíst se musí a o Vánocích svátečně, 
ale neměly by z toho být závody, 
kolik toho kdo upeče, uvaří a po-
tom spořádá. Méně je i v tomto pří-
padě více. Zásoby polévky, salátu 

a smaženého kapra na několik 
dní pro celé příbuzenstvo 
nejsou dnes už „in“. Jezte jen 
čerstvě uvařené věci, připrave-
né v množství, které okamžitě 
spotřebujete a z kvalitních 
lokálních surovin. Není třeba 
chystat náplň do povánočních 
popelnic!

pro tebe Malý dárek 
MáM

Obdarovat blízké a milé? Lovte 
věci z místní produkce, které se 
nepřepravují přes celou zeměkouli, 
nejsou vyráběné z plastů a mají 
přidanou hodnotu. Jako obal pak 
poslouží třeba látková taška, která 
se dá využít i při nakupování.

proberte to všeChno

V předvánočním čase se více než kdy jindy 
hodí někoho obdarovat. Udělejte doma 
letecký den. Věci, kterých se chcete zbavit, 
můžete dát do charity, domovů pro seni-
ory, dětských domovů nebo se sousedy, 
případně ve škole či v práci uspořádat 
výměnný bazar. Věci mohou najít nové 
majitele, udělat někomu radost, nebo 
docela obyčejně ještě posloužit. A vy tak 
získáte doma vzdušnější prostor. A že to 
všechno pomůže i životnímu prostředí, je 
bez debat. Nevzniknou odpady a nebude 
se muset nově vyrábět.
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Kam s ním?

desatero

s tukeM po sMažení. Pokud o Štědrém 
večeru držíte tradici a dáváte si houbového Kubu nebo 
jako většina v republice skončíte nad prskající pánví 
a vršící se horou kapřích podkov nebo řízků, zbyde vám 
olej na pánvi. Klidně na druhý den nalijte vychladlý tuk 
po smažení do PETky, řádně ji zašroubujte a při první 
příležitosti, která se naskytne, ji odevzdejte ve sběrném 
dvoře.  

se skořápkaMi  
od ořeChů. I kdybychom 
do té spousty skořápek po sladkých 
aromatických jádrech, která přidáváme 
do cukroví, dortů a na ozdobu, 
nepočítali i ty, z nichž uděláme v rámci 
vánočních zvyků lodičky, i tak je jich 
víc než dost. Nerozpakujte se a přidejte 
je spolu s bramborovými a jinými 
slupkami k bioodpadu, tedy do 
hnědých kontejnerů, nebo je odneste 
do sběrného dvora. Můžete je směle 
nasypat i do kompostu na zahradě, 
skořápky od ořechů ho provzdušní. 

s obaly po dárCíCh. 
Každému je jasné, že je jich moc. 
Předejít by se tomu dalo, „re – 
use“ je skvělý trend, ale člověku 
se opravdu nechce balit vánoční 
dárky do starých novin. Přesto 
balme úsporně. Balicí papír použijte 
ideálně ten z recyklovaného 
papíru. Pokud dárkové tašky nebo 
balicí papíry chytře nepopíšete, 
ale použijete visačky se jménem, 
můžete sváteční obaly znovu využít 
při další příležitosti nebo napřesrok. 
A papír strhaný z dárků, který je již 
nepoužitelný, odneste do modrého 
kontejneru. Modrá je pro něj dobrá. 

s rostouCíCíMi kily. Vánoční zaslepenost a s jídlem 
rostoucí chuť mívá své lednové prozření v podobě většinou 
dalšího zdraví ohrožujícího chování, tedy diet. A přitom 
s nadbytečnými kily je to jako s odpadem, nejlepší je předcházet 
jejich vzniku. V rámci zdravé prevence plánujte během svátků 
pohyb a darujte si ho tak často, jak to jen jde. Kromě tradičních 
vánočních kratochvílí, jakými jsou (pokud počasí dovolí) 
koulování, sáňkování, bruslení, lyžování a další zimní sporty, jsou 
tu na přípravu zcela nenáročné aktivity. S vhodným oblečením 
a obuví můžete vyrazit na sváteční procházku nebo výlet do 
zimní přírody hned. 

s neChtěnýMi dárky. Stane se, ne vždy se blízcí a milí trefí 
do vašeho vkusu. Takové dárky ale nikdy nepatří do koše. Nechtěnou 
nepoškozenou věc s účtenkou můžete v obchodě vyměnit, nebo vrátit. 
Můžete se také rozhodnout, že uděláte radost jiným a zanesete dárek na 
povánoční bazar, do kaváren, kde se pořádají večírky recyklace vánočních 
překvapení. Další variantou je návštěva klasického bazaru nebo můžete svůj 
dárek věnovat charitě. 

s oloveM po lití. Známe to ze školy: 
těžké kovy jako olovo, kadmium nebo rtuť 
vypuštěné do životního prostředí představují 
vážné riziko pro přírodu i zdraví lidí. Lití olova se 
praktikuje už od dob antiky, zabydlelo se v duchu 
novoročních tradic v evropských zemích, ale 
připusťme, že s rizikem, jaké olovo přináší, raději 
už zůstaneme jen u rozkrajování jablíček nebo 
házení dřeváků za hlavu. A pokud už neodkladně 
potřebujeme hledět do budoucnosti, raději 
naleštíme křišťálovou kouli, nebo se začteme do 
prognóz analytiků. V nejhorším případě odneseme 
odlité olovo do kontejnerů na kov nebo do 
sběrného dvora.

se jMelíM. Tohoto 
něžného parazita stromů 
o Vánocích milujeme. 
Tím, že je šetrně sbíráme, 
stromům vlastně 
pomáháme a navíc nám 
jmelí zavěšené na dveřích 
v duchu tradice přináší 
nejednu radost, včetně 
lásky. Dodejme k tomu, že 
pravé štěstí podle pověr 
přinese pouze zelené 
jmelí, které dostaneme 
zdarma. A zelené jmelí, až 
doslouží, odneseme do 
bioodpadu. Pokud myslíme 
na přírodu a životní 
prostředí, tak třpytivým 
větvičkám nastříkaným 
zlatěnkou, stříbřenkou 
nebo měděnkou s chladnou 
hlavou odoláme. A když ne, 
nakonec je dáme do černé 
popelnice, nikam jinam 
nepatří.

se stroMečkeM 
umělým. Když už jste si ho 
pořídili a dlouhá léta vám věrně 
sloužil, až dosloužil, můžete ho 
ještě využít. Ostříhejte štěpy 
a používejte je jako štětky na mytí 
nádobí nebo wc mísy. Ostatky 
umělého stromku odneste do 
žlutého plastového kontejneru.

se stroMečkeM živým. Ať už 
si pořídíte klasický řezaný, nebo v květináči, 
stromeček bude potřebovat vaši péči. Aby život 
řezaného stromku nepřišel zcela nazmar, lze ho 
po Vánocích nechat seštěpkovat na mulčování, 
musí však být dokonale odstrojený, jinak skončí 
ve spalovně nebo na skládce. Odložte ho tam, 
kam určí vaše obec. Většinou to bývá v den svozu 
k černé popelnici nebo k barevným kontejnerům. 
Od půlky ledna do půlky února je berou i ve 
sběrných dvorech. Vánoční stromeček si dnes 
můžete i pronajmout a po Vánocích ho opět vrátit, 
aby mohl být vysazen do přírody. Se sazenicí 
(půjčenou nebo vlastní) zacházejte s citem, nesmíte 
ji vystavit skokové změně teploty. V květináči vydrží 
doma zhruba jen několik dnů. Pak musí opět ven.

01 

02 
03

04 

08

05

07 

06 

09 

Často z příprav na Vánoce 
únavou odpadneme a po 
nich zas odpadávají třeba 
popeláři kvůli nárůstu 
odpadu. Ten údajně 
roste téměř třetinově. 
Domácnosti tak podle 
jejich odhadů vyhodí do 
koše průměrně o 5 pytlů 
odpadků více než běžně 
v průběhu roku. A tak 
zkusme svou spotřebu 
držet na uzdě, a když už 
vyhazujeme, přemýšlejme 
jak a kam.

tip na vánoční dárek
A aby bylo po celý rok komunálního odpadu čím dál tím míň, máme 
pro vás skvělý tip na dárek pro celou rodinu i nové domácí mazlíčky - 
designový vermikompostér s partou zdomácnělých žížal!

vánoční 
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  jitka kubečková

Já letos volím ekodárky. Ať už to 
jsou kelímky na T/A kafe, kartáčky 

z bambusu nebo i nějaké ekologicky šetrné 
čisticí prostředky do domácnosti – beru to 
jako environmentální osvětu rodiny. Takže 

Vánoce budou v ekostylu.  

  anna táborská

Vánoce hlavně bez 
zbytečného šílenství 

a stresu. Jídlo připravit 
v rozumné míře z lokálních 

surovin, jejichž původ je 
mi známý. Nakupovat bez 
obalu do vlastních tašek. 

Dárek stačí jeden, praktický, 
který potěší a využije se. 
Zabalit se dá i do novin 

a vypadá to hezky. Stromek 
stačí malý, který se dá pak 
vysadit ven. Já například 

letos z důvodu přemnožení 
žížal budu rodině a přátelům 

vyrábět vermikompostér 
– velmi praktický dárek do 

bytu, který při správném 
zacházení zajistí přísun 

kvalitního hnojiva 
a kompostu pro pokojové 

i balkonové rostliny. 
Z důvodu bydlení prakticky 

v centru Prahy vím, že si 
člověk občas musí poradit 

sám s nerudovskou 
otázkou, kam s ním.

  mo be

Letos se inspiruji 
na webu 

Ecovanoce, 
nakupuji na Econea; 

také se dají balit dárky 
do látky, ne do papíru. 

A pomalu vytvářím výzdobu 
z toho, co doma najdu. 
Také si myslím, že by 
se nemělo nakupovat 

zbytečně moc dárků, ale 
přemýšlet o tom, co komu 

dáme, a nekupovat tak 
zbytečnosti, které třeba 
ani nepotěší a nevyužijí 

se. Letos poprvé nakupuju 
dárky už od září postupně, 

a to myslím ušetří nejen 
čas, peníze, nervy, ale i to 
naše zaneřáděné životní 

prostředí. Vše s rozmyslem 
a s úctou k přírodě.  

  Olalé ng  

Nejlepší dárek je ten, 
který pomáhá. 

Minulý rok jsem obdarovala 
kamarády skutečným 
dárkem od organizace 

Člověk v tísni. Certifikát 
posílají i přes mail, tak 

se ušetří i papír. Co mám 
ještě z minulého roku, tak 

adoptovaný pohozený 
stromeček. Viděla jsem 

dost stromečků u paneláku 
a kolem popelnic, které 

někdo vyndal z květináče 
a vyhodil. Jeden stromek 
máme na balkóně. Sice je 
takový pochroumaný, ale 

daří se mu u nás. 

  tripitaka

Mně by se líbily 
minimalistické 

Vánoce – dárek 
ideálně ručně vyrobený pro každou 
osobu maximálně jeden, zabalený 
„přírodně“ např. v balicím papíru 

a ozdobený sušeným pomerančem, 
větvičkou nebo kusem skořice. 
Veškerá pozornost pak nebude 

směřovat na hromadu dárků, ale 
na popovídání a příjemně strávený 

čas. Cukroví třeba jen dva druhy à la 
raw – např. kuličky z rozinek a datlí 
obalené v kokosu nebo drcených 

dýňových semínkách (nemám ráda 
vánoční obžerství) – a vzhledem 

k tomu, že jsem přešla na veganský 
způsob stravování, tak určitě 

nebudou o mase a nutnosti zabíjení 
kaprů. Budu se snažit i dodržet 

detox od sociálních sítí a PC a čas 
trávit s knihou nebo výletem do 

přírody. 

  jenifer vorlová 

Tyhle Vánoce nejsou prvními, kdy se 
snažím omezit odpad na minimum 

a zároveň potěšit své blízké smysluplným 
dárkem. Dárky, které rozdám mezi své 
blízké, dávám do znovupoužitelných 

tašek, nebo látkových „balicích papírů“ 
z již nepoužitelných triček. Některé dárky 

také dávám v látkovém pytlíku, který 
dotyčný potom může použít například při 
nákupu pečiva. Pokud patří dárek mezi 

měkké, ovážu ho stuhou. Přemýšlela jsem 
i o ekologické stopě dárků. Takže tentokrát 

žádná doprava z Asie. Tento rok se moji 
blízcí můžou těšit na doma vypěstované 
rostlinky rýmovníku a aloe. Zahrádkáře 

potěším semínky ze zahrady. Pro ostatní 
mám připravené vstupenky, látkové tašky 

a pytlíky a v neposlední řadě i láhev na 
vodu a domácí kosmetiku. Stromeček mám 

schovaný ještě z minulého roku. Vyrobila 
jsem ho z větví ze zahrady a jutového 

provázku. Ozdobený je papírem, sušenými 
kolečky pomeranče, šípky a šiškami. 
Dokonce i svítící řetěz se mi podařilo 

sehnat z druhé ruky. Výzdoba bude i tento 
rok přírodní. Šišky, papír a pár zelených 
větví ze smrčků na zahradě. Všechno 

jídlo budu dělat domácí. Nejvíc se těším 
na bramborový salát z brambor, které mi 

vyrostly na zahradě. Taky cukroví budu dělat 
z lokálních zdrojů, takže žádný palmový či 

kokosový tuk.

  pavel melichárek 

Nekupovat 
zbytečně balicí 
papíry na jedno 

použití, ale zabalit dárky do 
starých novin. Jako stromek 
si koupit jedličku v květináči, 

kterou pak ve vhodném 
období jde zase zasadit. 

U věcí platí, že méně je více. 
Lepší je zaměřit se na lidi, 

vztahy, zážitky a radši strávit 
čas v klidu a společně. 

  mir da novotný 

Nedávat si hmotné dary, ale 
naopak darovat společné 

chvíle. Vánoce jsou moc materiální 
a přitom se říká, že jde jen o to, být 
spolu. Mělo by to tak být, ale není 
tomu tak. Největší dar pro mne by 

bylo, kdyby se sešla celá rodina 
a podnikli jsme spolu nějaký výlet. 
A myslím to vážně. Žádné hmotné 
dary neudělají tak velkou radost, 

jako být s tím, koho milujete a máte 
rád.  

vaše tipy na FB mžp  

jak na šeTrné Vánoce  
půjdeTe leToS Vy?

PF 2019

veselé vánoce a šťastný nový Rok

FRohe Weihnachten und ein glückliches neues JahR

MeRRy chRistMas and happy neW yeaR


