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MILIONY PROTI SUCHU 
Desítky milionů korun pomáhají obcím zajistit dostatek 
kvalitní pitné vody pro obyvatele. Schváleny byly desítky 
dalších projektů. Příjem žádostí stále probíhá. STR. 2
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Priorita

Bývalý vojenský prostor Ralsko je 
skutečnou divočinou. Návštěvníci 
jej začínají objevovat a z dotace 
Operačního programu Životní 
prostředí tam vznikla turistická 
infrastruktura. STR. 10

RALSKÁ DIVOČINA 

Nová výzva programu LIFE startuje. 
O fi nanční podporu pro tradiční, 
přípravné a integrované projekty 
mohou žádat také podnikatelské 
subjekty a další instituce. 
STR. 4 

PROGRAM LIFE 

Stavební sezóna je v plném proudu. 
I vy se můžete pustit do energeticky 
šetrné stavby či rekonstrukce. 
Výraznou úsporu vám nabízí 
program Nová zelená úsporám. 
STR. 6

ZATEPLETE SI DŮM 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tématem posledních týdnů je nedosta-
tek vody. Ještě aby ne, protože voda je 

důležitější než třeba 
internet. Bez vody 
člověk vydrží jen 
pár dní, bez wifi  
i několik týdnů. 
Podle některých 
odhadů se z České 
republiky může stát 
Středomoří. To ne-
zní špatně – palmy, 
bílé skály, víno, oli-
vy. Jenom nesmíme 
zapomenout, že 

nemáme moře. Musíme se tak spolehnout 
na vodu, která na nás spadne nebo sem 
tam přiteče od sousedů. I proto dotace 
podporují hledání nových zdrojů vody pro 
obce. Mnohé z nich už peníze dostaly, pro 
další jsou připraveny.

Ač by se mohlo zdát, že v období veder 
není úplně patřičné psát o zateplování, 
opak je pravdou. Stavaři mají sezónu, 
a když se náhodou zpozdí dodávka 
oken, díky počasí v opravovaném domě 
nezmrznete. A pokud máte dobře zaizo-
lováno, ochrání vás to i před vedrem. 
O programu Nová zelená úsporám, který 
vám zaplatí až polovinu nákladů, píšeme 
na dvoustraně uvnitř časopisu.

Na konci měsíce se sešel Monitorovací 
výbor Operačního programu Životní 
prostředí, který schvaluje různá opatření 
k vylepšení administrace a čerpání dotací. 
Součástí byla i exkurze po projektech rea-
lizovaných za pomoci dotací. Je skvělé se 
na vlastní nohy projít revitalizovaným par-
kem, projít se kolem tůní nebo potkat ryby 
na rybím přechodu. Ze světa prioritních 
os, implementací a indikátorů se člověk 
dostane do přírody, které pomohli lidé 
a peníze. Sice se občas vynoří pochyb-
nost, například proč se staví rybí přechod, 
když ryby nemají nohy, ale rybám je to 
jedno, číst neumějí, přechod používají 
a nejsou z toho přešlé.

V Prioritě najdete mnoho dalších zajíma-
vých textů, třeba reportáž z Ralska, po-
hled do světa technologií nebo úspěšně 
zrealizované projekty.

Přeji příjemné čtení a letní prázdniny.

JAN RÖDLING
šéfredaktor

AKTUALITY

První zastávkou byla exkurze na rybím 
přechodu v Radobyčicích u Plzně. Poté 

byla na programu návštěva města Stříbra, 
kde byla z dotací ESI fondů revitalizová-
na zeleň v místním parku. Starosta Stříbra 
také přiblížil plány s parkem do budoucna. 
Třetí exkurze zavedla účastníky do údo-
lí Úterského potoka u obce Trpísty, kde 
na kulturní louce vznikly vodní plochy.

Po přesunu do kláštera v Teplé začalo 
samotné jednání. Na jeho úvod náměstek 
ministra pro řízení sekce fondů EU, fi nanč-
ních a dobrovolných nástrojů a předseda 
Monitorovacího výboru OPŽP 2014–2020 
Jan Kříž zrekapituloval průběh čerpání 
fi nančních prostředků z OPŽP 2014–2020. 
V prioritní ose 1 se obcím daří výborně čer-
pat prostředky na stavbu kanalizací a čistí-
ren odpadních vod. V rámci prioritní osy 2 
právě probíhá druhá vlna kotlíkových 
dotací, jejímž cílem je nahradit 35 tisíc 
starých neekologických kotlů v domácnos-
tech. Do dnešního dne bylo v rámci první 
i druhé vlny kotlíkových dotací nahrazeno 
téměř 32 tisíc kotlů, které jsou fi nancovány 
z ESI fondů. V prioritní ose 3 je velký zá-
jem o projekty spojené se separací odpadů, 
menší zájem je zatím o materiálové využití 
a přímou recyklaci odpadů. Mezi nejméně 
poptávané projekty patří projekty v oblas-
ti ochrany přírody a krajiny a péče o ně 
(prioritní osa 4). Oproti začátku progra-
mového období se zájem žadatelů zvedl, 
ale ve srovnání s jinými prioritními osami 
je stále nízký. Na jednání bylo zmíněno, 

že AOPK ČR eviduje přípravu velmi zají-
mavých, až unikátních projektů, zejména 
v oblasti povodí Moravy, Vltavy a Labe. 
V prioritní ose 5 je největší zájem o podpo-
ru energetických úspor u stávajících veřej-
ných budov, zvyšuje se i poptávka v oblasti 
novostaveb v pasivním standardu.

V dalším průběhu jednání Monitoro-
vací výbor OPŽP 2014–2020 prodiskuto-
val a schválil revize v programovém do-
kumentu Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020, které budou následně 
zaslány k posouzení Evropské komisi, jejíž 
zástupci byli na jednání rovněž přítomni. 
Dále byly představeny změny hodnoticích 
kritériích prioritní osy 3 a 4 v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 
Členové Monitorovacího výboru OPŽP 
2014–2020 byli také informováni o výroč-
ní zprávě OPŽP za rok 2017, pololetním 
vyhodnocení strategického realizačního 
plánu na rok 2018, dále byly prezentová-
ny kroky řídicího orgánu OPŽP ke snížení 
administrativní zátěže pro žadatele a byl 
představen aktuální stav implementace 
inovativních fi nančních nástrojů.  

MONITOROVACÍ VÝBOR 
SCHVÁLIL ZMĚNY V OPŽP
Výjezdní zasedání Monitorovacího výboru 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 
2014–2020 se konalo v klášteře Teplá. Jeho účastníci 
navštívili v okolí projekty podpořené z OPŽP, poté 
následovalo samotné jednání.

Ministr životního prostředí Richard Bra-
bec schválil dotace pro více než čtyři 

stovky projektů. Úspěšní žadatelé se tak 
mohou pustit do realizace svých záměrů. 
V rámci Národního programu Životní pro-
středí dostalo nově zelenou celkem 446 pro-
jektů s dotací ve výši 221 milionu korun.

Vedra a nedostatek vody začínají sužo-
vat Českou republiku již v této části roku. 
V mnoha obcích je voda tématem číslo jed-
na, mnohé z nich se teď díky dotacím mohou 
pustit do hledání a budování nových zdrojů 
vody. „Nedostatek pitné vody je akutní problém hlav-
ně v místech, která nejsou napojena na kapacitní vo-

dárenskou soustavu nebo nemají dostatečné povrchové 
zdroje vody. Týká se to řady obcí, kterým chceme fi nanč-
ně pomoci. Již dříve jsme schválili 222 žádostí, teď 
k nim přibylo další 71. V reálu to znamená, že 135 tisíc
lidí získá dostatek kvalitní pitné vody,“ uvádí minis-
tr životního prostředí Richard Brabec.

Například obec Chroboly na Prachaticku 
získala bezmála 2 miliony korun na zdroj 
vody pro jednu svoji část, osadu Leptač. „Pro-
blém je v tom, že nemáme vodu, dovážíme ji. Jsme teď 
na hraně, část obyvatel, co jsou níž, vodu mají, co jsou 
výš, ji nemají a jsou na cisterně. Od projektu si slibujeme 
vybudování nového vrtu, který zvýší přísun vody,“ říká 
starosta Chrobol Oldřich Valouch.

OBCE DOSTANOU PENÍZE NA ZAJIŠTĚNÍ 
PITNÉ VODY PRO OBČANY, TISÍCE DĚTÍ 
VYJEDOU DO PŘÍRODY

Desítky milionů korun pomohou obcím zajistit 
dostatek kvalitní pitné vody pro obyvatele. Podpora 
míří také na ozdravné pobyty pro děti a další projekty, 
které zkvalitní život v obcích. 

Žádosti o podporu na zdroje pitné vody 
mohou obce podávat i nadále. „O dotace byl vel-
ký zájem, proto jsme na ně vyhradili celkem 600 milionů 
korun, což je dvakrát více než v minulé výzvě,“ popi-
suje ministr Brabec. Peníze jsou připraveny 
v dotační výzvě č. 2/2018 v rámci Národního 
programu Životní prostředí.

Žádosti přijímá Státní fond životního pro-
středí ČR. „Podpora se vztahuje nejen na podzemní, 
ale i povrchové zdroje a zcela nově také na výstavbu 
nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné 
vody. Žádosti přijímáme průběžně a po našem posouzení 
jsou předkládány Radě Fondu a ministrovi ke schválení 
v pravidelných intervalech, nečeká se na ukončení výzvy, 
která poběží do 18. prosince 2020 nebo do vyčerpání alo-
kace,“ vysvětluje ředitel Státního fondu život-
ního prostředí ČR Petr Valdman.

Schvalovány byly nejen projekty týkající 
se vody. Díky podpoře ozdravných pobytů 
pro školy, školky a jiné dětské kolektivy se 
na výlet do přírody podívají tisíce dětí, které 
žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzdu-
ší. Podpořeno bylo na 130 takových pobytů. 
Děti ze základní a mateřské školy v Hnojní-
ku na Frýdecko-Místecku tak třeba vyjedou 
do Jizerských hor, kam se podívají například 
i žáci ze Strupčic na Chomutovsku. Školáci 
z Ostravy-Výškovic stráví čas ve škole v pří-
rodě v Karlově, jejich vrstevníci z ústecké zá-
kladní školy v Českém Švýcarsku.

Schváleny byly i desítky dalších projektů 
s různým zaměřením. Mnohé samosprávy 
a organizace využijí dotace na pořízení vozi-
del s alternativním pohonem či domovních 
čistíren odpadních vod nebo na snížení svě-
telného smogu.

Schvalovaly se i výhodné půjčky
Ministr Richard Brabec neschvaloval fi nanční 
podporu jen ve formě dotací, ale i v podobě 
výhodných půjček. Ty ze svých prostředků 
poskytuje Státní fond životního prostředí ČR 
za velmi výhodných podmínek a s minimál-
ním úrokem. Obce si tak na velké investice 
realizované v rámci Operačního programu 
Životní prostředí mohou půjčit peníze přímo 
od Fondu a získat fi nanční prostředky na do-
tací nepokrytou část výdajů. Celkem bylo 
schváleno čtrnáct půjček v celkovém objemu 
264,5 milionu korun.

Obec Sibřina bude stavět kanalizaci a vo-
dovod, k dotaci 45 milionů korun si půjčí 
ještě 25 milionů od Státního fondu životního 
prostředí ČR. Tím pokryje prakticky veškeré 
způsobilé výdaje a realizace projektu bude 
o to jednodušší. Podobně postupovaly další 
obce. Kromě půjček na kanalizace a čistírny 
odpadních vod využily výhodné půjčky i při 
zateplování veřejných budov.  

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ  
Členové Monitorovacího výboru navštívili 
několik projektů podpořených z Operační-
ho programu Životní prostředí. Na snímku 
návštěva projektu Vodní plochy v údolí 
Úterského potoka u obce Trpísty. 

PŘIJĎTE NA SEMINÁŘ O BOJI PROTI SUCHU A POVODNÍM 
Státní fond životního prostředí ČR vás srdečně zve na odborné semináře Boj se 
suchem a povodněmi. Semináře jsou vhodné zejména pro starosty menších obcí 
a zpracovatele projektových žádostí. Představena budou vhodná řešení, jak před-
cházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích, jak efektivně 
hospodařit s dešťovou vodou, nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních 
čistíren. Připraveny jsou i další praktické informace o dotacích z Národního programu 
Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí.

Stavíte, rekonstruujete a přemýšlíte, jak ušetřit? Zůstaňte i na druhou část semináře. 
Dozvíte se, jak můžete levněji zateplit či postavit dům nebo jak uspořit výdaje za pitnou 
vodu s dotačním programem Dešťovka.
KDY A KDE
20. června od 13.30 – Ústí nad Labem, Krajský úřad, budova C, 2. patro, zas. č. 222
26. června od 13.30 – Zlín, Baťův institut, budova č. 15 – sál A 

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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AKTUALITY

Dalších 397 milionů eur jde na zlepšení evropského 
životního prostředí. Nová výzva programu LIFE startuje

Kvalitně zpracovaný projektový návrh 
předložený do právě vyhlášené evropské 

výzvy je nezbytným krokem k získání fi nanč-
ních prostředků z programu LIFE, pomocí 
něhož EU fi nancuje aktivity či inovace sou-
visející se životním prostředím a klimatem. 
Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo 
Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hod-
nocení.

„Letos došlo k významné změně,“ říká ředitel 
odboru fi nančních a dobrovolných nástro-
jů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: 
„Evropská komise upravila podávání žádostí do ev-
ropské výzvy v podprogramu Životní prostředí. Nově 
zde dochází k dvoustupňovému přihlašování žádostí. 
V první etapě předloží žadatelé koncept, a teprve po-
kud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh 
na základě přijatých připomínek z prvního kola. 
Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodu-
šení postupu pro předkládání projektů. U podprogra-
mu Klima zůstává postup podání žádostí beze změn. 
Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících 
pravidel.“

Pokud projekt uspěje, 
činí míra kofi nancování pro-
jektů LIFE z EU 55 procent 
způsobilých výdajů. Kon-

cepty do podprogramu Životní prostředí se 
předkládají v první polovině června 2018. 
Projektové návrhy do podprogramu Klima 
mohou žadatelé odevzdat do začátku září. 
Na hodnocení projektů má Evropská komi-
se zhruba osm měsíců, podpořené projekty 
tedy budou známy na jaře roku 2019. Nej-
častější doba realizace projektu činí tři až 
šest let a rozpočet typického projektu dosa-
huje až 3 milionů eur.

Další fi nanční podporu nabízí českým 
projektům prostřednictvím národní výzvy 
Ministerstvo životního prostředí. V letoš-
ním roce proto ze svého rozpočtu vyčlenilo 
celkem 53 milionů korun. Z této částky je 
alokováno 50 milionů na spolufi nancování 
projektů, jestliže uspějí v konkurenci EU 
projektů, a 3 miliony na přípravu projekto-
vé dokumentace v případě podání projektu 

do evropské výzvy. Nejvyšší míra spolufi -
nancování činí 15 procent z celkových způ-
sobilých nákladů projektu a zároveň ne více 
než 10 milionů korun na jeden projekt.

Na pokrytí nákladů s přípravou projektu 
lze získat pro podprogram Životní prostředí 
max. 240 tisíc korun na jeden projekt. V pod-
programu Klima mohou žadatelé obdržet 
max. 200 tisíc korun na jeden projekt. Ná-
rodní výzva je pro žadatele v podprogramu 
Životní prostředí otevřena do 3. května 2018 
a v podprogramu Klima do 22. června 2018.

Českým zájemcům o program LIFE po-
skytuje služby a konzultace při přípravě pro-
jektových návrhů národní kontaktní místo, 
kterým je Ministerstvo životního prostředí. 
Bližší informace o programu LIFE jsou do-
stupné na adrese www.mzp.cz v sekci Pro-
gram Life.  

OTO KLIKAR
PR specialista projektu Czech LIFE, oddělení 
programů EU, MŽP

Pokud vás některý z výletů dovede 
do Kunovic na Vsetínsku, můžete se za-

jet podívat na obnovenou alej. Na takovou 
cestu je nejlepší vyrazit na kole, protože 
stromořadí v jedné části lemuje právě tra-
su pro cyklisty. Vidět tam můžete staré, ale 
i nově dosazené stromy.

V obci se rozhodli starou alej zachránit 
a revitalizovat. „V roce 2014 jsme vybudovali 
novou cyklostezku podél starší aleje. Tyto stromy ale 
nebyly nikdy v minulosti odborně ošetřeny. Hrozilo 
zde i zranění osob pohybujících se na cyklostezce, na-
příklad spadem suchých větví,“ říká starosta Ku-
novic Josef Haša. Je proto rád, že v rámci 
projektu byly odstraněny nemocné stromy 
a místo nich byly vysázeny nové vzrostlé 
stromy. „Ty stromy, které zůstaly, byly odborně ošet-
řeny a na řadě z nich byla instalována bezpečnostní 
vazba. Tím došlo k minimalizaci rizika zranění osob 
při pohybu po cyklostezce, zároveň byl ale obnoven 
výrazný krajinotvorný prvek na našem katastru,“ 
uvádí starosta.

Obec tak zachránila významný přírodní 
prvek v krajině. Ten je domovem mnoha 
druhů organismů a přispěl k rozmanitější 
přírodě v okolí. V aleji byly vysazeny lípy, 

švestky a jilmy. Starosta si za projektem 
stojí, přestože se našlo pár lidí, kteří kácení 
stromů kritizovali. Ale jak podotýká, tako-
vé ohlasy provázejí každé poražení stromu 
v obci. Hlavní výhody vidí v obnovení vý-
znamného krajinotvorného prvku. „V našem 
okolí se jedná o ojedinělý prvek, tedy o kombinaci 
liniového stromořadí, liniové stavby – cyklostezky – 
a vodního toku. To vše vytváří prostor pro trávení vol-

ného času nejen našich občanů, ale i občanů z okolních 
obcí,“ dodává.

Obci se podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí, konkrét-
ně z prioritní osy 4, specifi ckého cíle 4.3. 
Z něho jsou podporovány realizace na po-
sílení přirozené funkce krajiny. Součástí 
projektu je i následná péče, projekt jako 
takový by měl být ukončen v roce 2020. 

KUNOVICKOU CYKLOSTEZKU 
LEMUJE OBNOVENÁ HISTORICKÁ ALEJ

V Kunovicích na Valašsku obnovili historickou alej podél zánovní cyklostezky. Zlepšili 
tak vzhled krajiny a zároveň zvýšili bezpečnost pro projíždějící cyklisty.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

O OBCI KUNOVICE
Kunovice leží na severovýchodním úpatí Hostýnských vrchů na rozhraní Valašska a Záhoří. 
Převládající ráz krajiny je zemědělský, v jižní části katastru jsou smíšené lesy. Na ploše 817 
hektarů žije přibližně 640 obyvatel. V obci je železniční stanice Kunovice-Loučka. Pošta 
a matrika jsou v sousední obci Loučka. Katastrem obce protéká potok Komárník.
První písemné zprávy o vzniku pocházejí již z roku 1131. Tehdy vydal olomoucký biskup 
Jindřich Zdík listinu, v níž vypočítával příslušenství olomouckého kostela. V roce 1892 
byla v Kunovicích postavena kaple a byl zde zřízen místní hřbitov. Spojení se světem se 
obci dostalo po roce 1885 po výstavbě železnice Kojetín–Bílsko, jejíž trasa vedla přes ka-
tastr obce. V období první republiky byl vybudován místní vodovod a veřejné osvětlení, 
byla zřízena telefonní ústředna a byl postaven hostinec. Během druhé světové války bylo 
v okolí obce silné partyzánské hnutí, které bylo podporováno místními občany. V roce 
1985 byla obec sloučena s Loučkou, Podolím, Lazy a Policemi. Integrace se neosvědčila 
a v roce 1990 se všechny obce opět osamostatnily. Zdroj: www.obec-kunovice.cz

Jako každým rokem vyhlašuje Evropská komise výzvu k předkládání žádostí do programu 
LIFE. O fi nanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty mohou 
žádat také zájemci z řad českých podnikatelských subjektů, neziskových 
organizací, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí i veřejné správy.

Dokument, který vznikl na základě 
společných jednání vlády s Českým 

plynárenským svazem a Sdružením auto-
mobilového průmyslu, je uzavřen na dobu 
určitou, a to do 31. prosince 2025.

„Podpora rozvoje CNG je z pohledu životního pro-
středí jednoznačná. Vozidla na CNG oproti konvenčním 
pohonům v reálném provozu produkují méně znečišťují-
cích látek, jako jsou prach a oxidy dusíku, i méně emisí 
skleníkových plynů. CNG pohon pak neprodukuje žád-
né karcinogenní aromatické uhlovodíky. Podpora CNG 
pohonů je tak další příspěvek státu ke snížení znečištění 
v našem ovzduší,“ říká místopředseda vlády 
a ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Memorandum má za cíl stanovit přiměřené pod-
mínky pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, 
aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných 
rozpočtů. Dokument také v souladu s politikou Evrop-

ské unie deklaruje potřebu zvýšit podíl vozidel na al-
ternativní pohon a snižovat emise v dopravě,“ říká 
ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

„Stěžejním závazkem je, že do roku 2025 sazba 
daně pro zemní plyn určený pro pohon motorů nepře-
kročí hranici 290 Kč za megawatthodinu. Jako mini-
stryně fi nancí zodpovědná za státní pokladnu vítám, 
že memorandum pamatuje i na situace, při kterých by 
ke zvýšení dojít mohlo. To je důkazem, že jde o odpo-
vědnou deklaraci, která nebyla ušita horkou jehlou,“ 
říká ministryně fi nancí Alena Schillerová.

Podpis memoranda považuje za důležitý 
posun ve snaze České republiky zlepšovat 
životní prostředí i ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová, která říká: „Věřím, že 
se nám tak podaří docílit toho, aby se nám všem v blízké 
budoucnosti zdravěji žilo. Ministerstvo pro místní rozvoj 
již nyní v tomto směru prostřednictvím Integrovaného 

regionálního operačního programu podporuje nákup vo-
zidel na zemní plyn pro dopravce, kteří zajišťují dopravu 
městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy.“

„V oblasti CNG plnicích stanic pro osobní vozidla je 
na tom již Česká republika poměrně dobře, postrádáme 
však více CNG stanic, které by umožňovaly rovněž plně-
ní vozidel nákladní dopravy. Tento stav by se však měl 
díky dotačním programům do několika let zlepšit,“ říká 
ministr dopravy Dan Ťok.

V současné době je v České republice té-
měř 600 bioplynových stanic. V roce 2016 vy-
robily více než 1,159 mld. m3 bioplynu, který 
se využil zejména na výrobu elektřiny a tepla.

„Ruku v ruce s memorandem jde pak i naše vize, a to 
podpora využití biometanu v dopravě. Díky rozšíření vo-
zového parku na CNG budeme moci využívat ve větším 
měřítku i biometan, který je s technologií CNG plně kom-
patibilní. Má minimální emise CO

2
 a je obnovitelným 

zdrojem. Získává se ze zbytkové biomasy pocházející ze 
zemědělství či odpadních čistírenských kalů. Přispějeme 
tak nejenom ke zlepšení ovzduší, snížení emisí CO

2
, které 

souvisejí se změnou klimatu, ale také podpoříme recykla-
ce a využití bioodpadů, což koresponduje s našimi plány 
v oblasti oběhového hospodářství,“ dodává místo-
předseda vlády a ministr životního prostředí 
Richard Brabec. 

Stát chce přispět ke snížení znečištění ovzduší, podpoří 
rozvoj vozidel na CNG 
Představitelé pěti ministerstev a čtyř plynárenských 
společností/sdružení podepsali na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu Memorandum o dlouhodobé 
spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období 
do roku 2025.

Foto: archiv SFŽP ČRFoto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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Ministerstvo životního prostředí a Státní 
fond životního prostředí ČR rozdělily 

majitelům rodinných a bytových domů přes 
6,4 miliardy korun a na další čtyři roky počítají 
s dvojnásobnou částkou. Pro desítky tisíc do-
mácností to může znamenat příspěvek v řádu 
statisíců korun.

Program Nová zelená úsporám je v sou-
časnosti v Česku hodnocen jako nejúspěšnější 
program v oblasti úspor energie. Podle mini-
stra životního prostředí Richarda Brabce má 
velmi dobrou bilanci jak z hlediska efektivnos-
ti vynaložených nákladů na dosažené úspory, 
tak z hlediska čerpání prostředků. „Podle výroční 
zprávy, kterou jsme předložili vládě, se nám od roku 2014 
povedlo ušetřit v konečné spotřebě asi 3,36 PJ energie 
a snížit emise CO

2
 o 384 tisíc tun ročně. A zapomenout ne-

smíme ani na pozitivní přínos pro ekonomiku a trh práce,“ 
bilancuje ministr. Příznivou situaci vidí i v ob-
lasti čerpání. „Od roku 2014 jsme schválili podporu 
28 tisícům žadatelů, což představuje částku 6,4 miliardy 
korun. Polovinu z toho jsme již poslali na účty příjemců 
a peníze odcházejí každý týden, jakmile žadatelé doloží 
faktury za realizovaná opatření,“ informuje minis-

tr Brabec. Se zhruba dvojnásobnou částkou 
přitom počítá i na další čtyři roky. „Aktuálně jsme 
vyčíslili celkové investice do programu na 18,7 miliardy 
korun, jde však o předpoklad. Rozpočet závisí na skuteč-
ných ročních výnosech z prodeje emisních povolenek, z nichž 
je program fi nancován,“ uvádí Richard Brabec.

Finanční prostředky programu Nová zele-
ná 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 sek-
toru. Stát tím podporuje snižování energetické 
náročnosti budov a úsporu energií a snižování 
emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Předností programu je stabilita 
a možnost čerpat dotace postupně
Podle ředitele Státního fondu životního pro-
středí ČR Petra Valdmana, jehož úřad přijímá 
a vyhodnocuje žádosti, stojí za úspěchem pro-
gramu Nová zelená úsporám jeho efektivní 
a stabilní nastavení. „Velkou výhodou programu je, 
že fi nanční prostředky nabízíme dlouhodobě za stabilních 

podmínek. Každoročně rozšiřujeme v závislosti na rozvoji 
nových technologií i spektrum podporovaných opatření. 
Vycházíme více vstříc fi nančním možnostem stavebníků, 
kteří si mohou stavební úpravy rozložit do více etap a čer-
pat postupně nebo mohou využívat kombinaci s jinými do-
tačními programy resortu a čerpat bonusy,“ vypočítává 
přednosti dotačního programu.

Od loňského roku resort například rozšířil 
podporovaná opatření o moderní úsporné 
technologie, jako jsou zelené střechy či systé-
my na využívání tepla z odpadní vody. Velký 
zájem eviduje Státní fond životního prostředí 
ČR také o nově dotované výkonnější fotovol-
taické systémy, na které přispívá částkou až 
150 tisíc korun na dům. „Nerozhodnuté domácnosti 
hojně slyší na čerstvě zavedený motivační bonus, kdy vyplá-
címe 40 tisíc korun za kombinaci programu Nová zelená 
úsporám s kotlíkovou dotací. Těší nás i vzrůstající zájem 
o dotace na stavbu rodinných domů v pasivním standar-
du, na něž přispíváme částkou až 450 tisíc korun. Těch 
přijímáme v průměru 500 ročně,“ uvádí ředitel Val-
dman. Domy vystavěné s podporou programu 
tak představují zhruba 3,6 procenta celkového 
počtu dokončených rodinných domů.

Je něco, co byste doporučil ostatním 
žadatelům?

Poradil bych jim, pokud mají tu mož-
nost, aby k rekonstrukci přistupovali kom-
plexně. Aby k tomu přistoupili takzvaně 
od podlahy, nechali zateplit střechu, stěny, 
vyměnit okna a tak dále. Co se týká admi-
nistrace, šlo to celkem lehce. Mám už zku-
šenost s první Zelenou úsporám, která se 
týkala jiné stavby.

Jak významná je úspora energií opro-
ti minulosti? Máte ji případně i nějak 
vyčíslenu?

Máme to samozřejmě v posudku, tam 
je to 92 procent. Nastěhovali jsme se ne-
dávno, takže nemohu říct, jaká přesně je 
to úspora oproti dřívějšku. Ale bude velká. 
To, co tady platíme za energie v rodinném 
domku, jsme platili v Praze za byt.

Uvažujete ještě o nějakých dalších opat-
řeních, která by snížila spotřebu energie?

Ještě uvažujeme o sluneční energii, buď 
fotovoltaiku, nebo fototermiku. Když jsme 
zateplovali, připravili jsme si všechny roz-
vody. Záleží na tom, co bude výhodnější, 
ceny panelů klesají. Zatím se kloním spíše 
k fototermice, ale uvidíme. Co se týká další 
podpory, třeba dešťovku už sbíráme něko-
lik let, máme dvojí rozvody. To jsme si udě-
lali ještě předtím, než byla podporována.

Je něco, co považujete za přínosné 
sdělit nebo vypíchnout?

Asi aby se lidé nebáli si o peníze požá-
dat. Administrace není tak složitá, existu-
jí na to i specializované fi rmy. Já jsem si 
to dělal sám, protože už mám zkušenosti 
z dřívějšího programu. Ale opravdu se není 
čeho bát a stojí to za to, aby to lidé zkusili. 

DOTACE Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ŠETŘÍ OVZDUŠÍ 
I NÁKLADY DOMÁCNOSTÍ NA ENERGIE

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

SEMINÁŘ O NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM A DEŠŤOVCE

Zveme vás na seminář o Nové zelené úsporám a Dešťovce, na němž se můžete ptát 
přímo našich odborníků. V červnu ho pořádáme v Ústí nad Labem, a to dne 
20. června 2018 v budově krajského úřadu, a pak dne 26. června v Baťově institutu 
ve Zlíně. Oba semináře začínají v 17 hodin a jsou bezplatné.

„Nová zelená úsporám je příkladem dobře nastavené-
ho programu. Svým záběrem, co se týče fi nanční alokace 
a podpořených projektů, je ve střední a východní Evropě 
zcela unikátní,“ sdělil Petr Holub, ředitel Šance 
pro budovy, aliance významných oborových 
asociací podporujících energeticky úsporné 
stavebnictví. „Průběžný příjem žádostí, nízká admi-
nistrativa a stabilní podmínky vytváří potřebnou důvěru 
žadatelů,“ doplnil závěrem.

Dům zateplíte za poloviční náklady
Program však nepodporuje jen nejmoderněj-
ší úsporné technologie, ale i klasické zatep-
lování. To je oblast, o kterou je mezi žadateli 
největší zájem. Částka, kterou lze z dotační-
ho programu na zateplení získat, není totiž 
vůbec zanedbatelná. „U zateplení domů, tedy 
zateplení fasády, stropů, podlahy nebo výměny oken 
a dveří, se příspěvek pohybuje v průměru kolem 250 tisíc 
korun. U bytových domů je to přes 820 tisíc korun,“ vy-
čísluje ředitel Petr Valdman. Dotace se může 
vyšplhat až na 50 procent z celkových výdajů 
na projekt. Nemusí přitom jít vždy o kom-
plexní rekonstrukci domu. Na dotaci dosáh-
nou i majitelé, kteří plánují jen částečnou re-
novaci, například jen výměnu oken a dveří či 
částečné zateplení.

S žádostí raději neotálejte
Žádosti se přijímají do konce roku 2021, pří-
padně do vyčerpání fi nančních prostředků. 
„I když peněz má program k dispozici zatím dostatek, 
lidé by si určitě neměli nechat přípravu žádosti na po-
slední chvíli. Rok 2021 se blíží a zkušenosti ukazují, 
že časová rezerva u větších renovací je důležitá. Navíc 
například nárok uplatnit 40tisícový bonus je možné 
maximálně do dvou let od získání dotace na nový kotel,“ 
uzavírá ředitel Petr Valdman.

Nevíte si rady? Poradíme
Aby bylo podání žádosti o dotaci Nová ze-
lená úsporám co nejsnazší, mohou zájemci 
i žadatelé nalézt mnoho užitečných informací 
v online poradenském centru na webu pro-
gramu www.novazelenausporam.cz. Kromě 
seznamu spolehlivých specialistů, dodavatelů 
i doporučených výrobků tu nechybí ani vzoro-
vé projekty konkrétních podpořených domů, 
kalkulačka pro výpočet výše dotace či návod, 
jak u vyřizování dotace postupovat. V do-
hledné době se přitom žadatelé mohou těšit 
na přehlednější a modernější webové stránky.

Kdo stále tápe, na co všechno lze dotaci zís-
kat a co vlastní žádost obnáší, může se obrátit 
přímo na některé z třinácti krajských pracovišť 
Státního fondu životního prostředí ČR nebo 
na bezplatnou telefonní linku 800 260 500. 
V průběhu roku pracovníci Fondu také bez-
platně radí na celé řadě seminářů, výstav a ve-
letrhů. O pravidelný přísun aktualit a příkladů 
z dotační praxe SFŽP ČR se postará i e-mailový 
zpravodaj nebo tištěný měsíčník Priorita, které 
lze objednat opět zdarma na www.sfzp.cz. 

Zatímco suché jaro trápí vodohospodáře a zemědělce, stavebníci se 
radují. Pouštějí se do staveb a rekonstrukcí. Výraznou úsporu jim již 
pátým rokem nabízí úspěšný dotační program Nová zelená úsporám. 
S fi nancováním energeticky úspornějšího a zároveň pro životní 
prostředí šetrnějšího bydlení pomohl již 28 tisícům žadatelů.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

„Pokud můžete, přistupujte k rekonstrukci 
komplexně,“ radí úspěšný žadatel
Daniel Fišer si s dotací Nová zelená úsporám 
zrekonstruoval a zateplil rodinný dům. Tuto 
možnost využil už podruhé.

PŘED A PO. Daniel Fišer se pustil do re-
konstrukce domu. Přestavba se vydařila, 
dům je navíc energeticky úsporný. 

VÝSLEDKY PROGRAMU NOVÁ ZELENÉ ÚSPORÁM

1. výzva RD 2. výzva RD 3. výzva RD

Schválené 
žádosti

Výše vyplacené 
podpory

5 742

Výše schválené
podpory

Vyplacené 
žádosti

1 211 783 257 Kč

4 808

912 792 807 Kč

Schválené 
žádosti

Výše vyplacené 
podpory

4 044

Výše schválené
podpory

Vyplacené 
žádosti

872 164 068 Kč

3 461

702 811 412 Kč

Schválené 
žádosti

Výše vyplacené 
podpory

18 296

Výše schválené
podpory

Vyplacené 
žádosti

3 858 885 516 Kč

11 254

1 810 184 865 Kč

+         =Celkem 
vyplaceno

BYTOVÉ DOMYRODINNÉ DOMY

3 602 971 698 Kč

1. výzva BD 2. výzva BD

Schválené 
žádosti

Výše vyplacené 
podpory

233

Výše schválené
podpory

Vyplacené
žádosti

141 387 040 Kč

17

16 744 622 Kč

Schválené 
žádosti

Výše vyplacené 
podpory

413

Výše schválené
podpory

Vyplacené
žádosti

347 898 025 Kč

214

160 437 992 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR
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HARMONOGRAM VÝZEV NPŽP

Výkup pozemků ve zvláště 
chráněných územích
Příjem žádostí: do 31. 12. 2018, 
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 50 000 000 Kč

Výzva č. 1/2018 je určena na výkup pozemků ve zvláště chráněných 
územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení. 
O podporu mohou žádat správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Průzkum, posílení a budování 
zdrojů pitné vody
Příjem žádostí: do 18. 12. 2020, 
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 600 000 000 Kč

Výzva č. 2/2018 se zaměřuje na zlepšení zásobování pitnou vodou a vyhle-
dávání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě. 
Do podporovaných projektů patří realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, stavba, zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkč-
ních přivaděčů pitné vody a realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody 
pro zásobování obyvatelstva.

Ekologická likvidace 
autovraků 
Termíny: 2. 1. 2019 – 1. 4. 2019 (za komodity 
odevzdané v roce 2018), 2. 1. 2020 – 31. 3. 2020 
(za komodity odevzdané v roce 2019)
Alokace: 40 000 000 Kč

Výzva č. 22/2017 se zaměřuje na podporu kompletního zpracování 
autovraků, respektive na zpracování odpadů z těchto autovraků, v zařízeních k tomu určených 
s materiálovým nebo energetickým využitím. Toto musí být realizováno v souladu s podmínkami 
výzvy, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění a dalšími relevantními právními 
předpisy. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů 
vzniklých při zpracování autovraků.

Vozidla na alternativní 
pohony
Příjem žádostí do: 27. 9. 2018, 
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 100 000 000 Kč

Výzva č. 21/2017 se zaměřuje na snížení negativních vlivů dopravy na zdra-
ví obyvatel a životní prostředí, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním po-
honem. Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního 
leasingu na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil). O dotace mohou 
žádat územně samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace a další subjekty jimi vlastněné 
více než z poloviny. Dotaci je možné nově kombinovat se zvýhodněnou půjčkou od SFŽP ČR.

Likvidace 
nepotřebných vrtů
Příjem žádostí do: 20. 12. 2019,
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 20 000 000 Kč

Výzva č. 20/2017 podporuje likvidaci nepotřebných hydrogeologic-
kých vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství 
podzemních vod, nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. Předmětem výzvy jsou vrty, jejichž 
původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody, které nejsou z hlediska 
svého původního účelu již potřebné, které nejsou již jinak využitelné a které představují riziko 
ohrožení životního prostředí.

Domovní čistírny 
odpadních vod
Příjem žádostí do: 30. 6. 2019,
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 200 000 000 Kč

Výzva č. 17/2017 se zabývá prevencí či omezením znečištění povrchových 
a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistí-
ren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, a to v oblastech, kde není 
z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti 
zakončené ČOV. Podpora je určena pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budo-
vy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku.

Podpora obcí v NP
Příjem žádostí do: 21. 12. 2018, 
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 50 000 000 Kč

Výzva č. 15/2017 má za cíl zlepšení životního prostředí a kvality života 
občanů v obcích, které leží na území národních parků. Žádosti je možné podávat už jen v jedné 
z aktivit této výzvy a tou je kofi nancování projektů podpořených v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP). Maximální výše podpory na jeden projekt kofi nancovaný 
z prioritní osy 1 OPŽP je 5 procent, na projekty fi nancované z ostatních prioritních os to jsou 
3 procenta z celkových způsobilých výdajů. 

Dešťovka 
Příjem žádostí: do vyčerpání alokace 

Alokace: 240 000 000 Kč

Výzva č. 12/2017 podporuje udržitelné a efektivní hospodaření s vodou 
v obcích. Motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hos-
podaření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních 
zdrojů. Výzva je pokračováním úspěšného programu Dešťovka. O peníze je možné žádat na sys-
témy, které využívají srážkovou vodu pro zalévání zahrady, na splachování toalet, případně 
na takové systémy, které budou recyklovat odpadní vodu. Výzva je určena pro majitele domů.

AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace akutních zátěží
Kontinuální výzva

Příjem žádostí do: 31. 12. 2020, 
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 100 000 000 Kč

Výzva č. 3/2017 podporuje odstraňování akutních ekologických zátěží 
s neznámým původcem. Platí to zejména pro místa v bývalých továrních areálech či opuštěných 
průmyslových skladech, jejichž majitel je neznámý nebo se k areálu nehlásí. O dotaci mohou 
žádat kraje, obce s rozšířenou působností i obce, které na svém území mají sklad či skládku 
nebezpečného odpadu.

Územní studie 
krajiny
Příjem žádostí do: 31. 12. 2019, 
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 35 000 000 Kč

Výzva č. 14/2016 nabízí obcím kofi nancování ve výši 10 procent na pro-
jekty územních studií krajiny podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Podmínkou získání dotace je vydané rozhodnutí 
o poskytnutí fi nanční podpory v IROPu, konkrétně v prioritní ose 3 operačního programu, 
určené na územní studie krajiny. O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností.

Podporovaná aktivita
Přepokládaná 

alokace (mil. Kč)
Předpokládaný termín vyhlášení

PRIORITNÍ TÉMA: BOJ SE SUCHEM A KVALITA VOD 2018 2019 2020

Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce 600 2Q 2018 (kontinuální výzva) – –
Rekonstrukce vodovodních přivaděčů 500 4Q 2018 – –
Udržitelné hospodaření s vodou – program „Dešťovka“ 200 3Q 2018 (kontinuální výzva) – –

Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových 
i podzemních vod z komunálních zdrojů

2 000 3Q 2018
2 000 3Q 2019
1 000 3Q 2020

Soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV)
100 – 1Q 2019
100 1Q 2020

Tematicky zaměřené kampaně
5 2Q 2018
5 2Q 2019
5 2Q 2020

Celkem 2018–2020 6 515 5 3 3
PRIORITNÍ TÉMA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V SÍDLECH A LIDSKÉ ZDRAVÍ 2018 2019 2020
Přírodní zahrady 150 – 3Q 2019 –
Čisté ovzduší ve městech a obcích 130 4Q 2018 – –
Sanace havarijních stavů a nelegálních skladů odpadů 200 – 1Q 2019 (kontinuální výzva) –

Udržitelná doprava – vozidla s alternativním pohonem
100 4Q 2018 –
100 4Q 2019

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů
30 3Q 2018
30 3Q 2019
30 3Q 2020

Zelená stuha 21 3Q 2018 (kontinuální výzva) – –

Obce v národních parcích
100 3Q 2018
100 3Q 2019
100 3Q 2020

Tematicky zaměřené kampaně
12 2Q 2018
5 2Q 2019
5 2Q 2020

Osvěta čisté mobility 20 – 3Q 2019 –
Světelné znečištění 50 3Q 2018 – –
Ozdravné pobyty 40 – 3Q 2019 –

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
5 – 1Q 2019
5 4Q 2020

Celkem 2018–2020 1 233 7 9 4
PRIORITNÍ TÉMA: EKOINOVACE 2018 2019 2020

Ekoinovace
100 2Q 2018 –
100 1Q 2020

Celkem 2018–2020 200 1 0 1
OSTATNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY 2018 2019 2020
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – pilíře EVVO 40 2Q 2018 – –
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – národní síť EVVO 15 2Q 2018 – –
Podpora systému pro zpracování autovraků 40 – 4Q 2019 –

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
50 1Q 2018
50 1Q 2019
50 1Q 2020

Ochrana ozónové vrstvy Země 30 4Q 2018 – –
Celkem 2018–2020 275 4 2 1
CELKOVÝ POČET VÝZEV 2018–2020 40 17 14 9
CELKOVÁ ALOKACE VÝZEV 2018–2020 8 223 3 983 2 845 1 395

PŘEHLED VÝZEV NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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mocí byly podle mínění Lenky Mrázové také 
konzultace na SFŽP, které přímo předcházely 
podání žádosti. „Vzhledem k tomu, že to byla posled-
ní výzva SFŽP v daném programovém období, nebylo 
na podání žádosti a projektové dokumentace příliš času: 
samotná výzva byla otevřena pouze 17 dní,“ vzpo-
míná. Výhodou podle ní bylo, že vzhledem 
k probíhajícímu strategickému plánování byli 
připraveni. „Nicméně vyjednávání jednotlivých sou-
hlasů majitelů pozemků a spolupráce se stavebními úřady 
probíhala v poměrně velkém časovém stresu,“ dodává. 
Všechno pak proběhlo v rychlém sledu a celý 
projekt byl dokončen 30. listopadu 2015.

Projekt přinesl parku naučnou 
geostezku, pískovcová zastavení 
i návštěvnická střediska
A tak vznikla v rámci projektu naučná geostez-
ka, která se skládá z naučných tabulí a dvou 
interaktivních prvků. „Jednotlivé tabule vhodně 
doplnily dvě lokality: okolí Hamru na Jezeře a geostez-
ku Přes Bukové hory,“ dodává Lenka Mrázová. 
Vzniklo pět pískovcových zastavení tvořených 
kamenným stolem, lavicemi a pískovcovým 
artefaktem, který vyjadřuje konkrétní téma 
spojené s daným místem, a také dva kruho-

vé altány s 3D mapou. „Reliéfní mapa ukazuje 
geomorfologii okolí Hamru na Jezeře, kde jsou stolové 
hory, hluboká údolí a vulkanické vrcholy,“ popisuje 
Lenka Mrázová. Je to podle ní ideální námět 
pro reliéfní mapu, která je výborným osvěto-
vým nástrojem pro vysvětlení geologické stav-
by krajiny. „V kruhových altánech byly umístěny také 
velké informační tabule vysvětlující geologickou historii 
krajiny,“ doplňuje. Byla vybudována i dvě ná-
vštěvnická střediska, v Kuřívodech a v Jablo-
nečku, tvořená čtyřmi otevřenými přístřešky. 
„Návštěvnická střediska slouží jako odpočívadla pro ná-
vštěvníky, především cyklisty. Zároveň jsou také zázemím 
pro Geopark Ralsko při organizaci aktivit pro veřejnost, 
například land art festivalu Proměny na Jablonečku 
nebo při realizaci environmentálních programů pro ško-
ly,“ přibližuje, co všechno nyní turistická infra-
struktura geoparku nabízí.

Na realizaci projektu se podíleli 
vybraní umělci a řemeslníci
Realizaci zakázky projektu na vybudová-
ní turistické infrastruktury vysoutěžil Jiří 
Šuma z České Lípy, který podal cenově nej-
výhodnější nabídku a stal se generálním do-
davatelem. 

AKTUALITYREPORTÁŽ

KRAJ, KDE SLYŠÍTE TICHO I VLASTNÍ MYŠLENKY, VYBAVIL OPŽP TURISTICKOU INFRASTRUKTUROU
Národní geopark Ralsko leží na území bývalého vojenského prostoru Ralsko. 
Zabírá území 294 kilometrů čtverečních a je to kraj skutečné divočiny. Mezi 
třemi středověkými hrady – Ralskem, Bezdězem a Děvínem – se tu v nekonečných 
borových lesích skrývají zákoutí tak opuštěná, že tu slyšíte ticho i vlastní myšlenky. 
Návštěvníci ho postupně začínají objevovat a z dotace OPŽP tu pro ně 
vybudovali turistickou infrastrukturu.

Geopark Ralsko je svým způsobem velmi 
specifi ckým geoparkem. Jeho území, 

bohaté na výjimečné scenérie šedesát let ne-
dotčené přírody, se z převážné části nachází 
v územní jednotce jedné obce. Poměr pří-
rodní a kulturní krajiny tu hraje velice speci-
fi ckou roli: převážnou část území tvoří lesní 
porost. Nedotčená krajina Ralska je unikát-
ní a nabízí velké množství přírodních i kul-
turních jedinečností. Nejvýznamnějšími pří-
rodními památkami Geoparku Ralsko jsou 
Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou, Skal-
ní divadlo s monumentální Skalní branou, 
vrch Stohánek se zbytky hradu, Široký ká-
men s hnízdištěm výra velkého, Malý a Vel-
ký Jelení vrch, rašeliniště Černého rybníka 
s vodní plochou s lekníny bílými. Součástí 
geoparku jsou i přírodní rezervace Břehyně-
-Pecopala a Hradčanské rybníky s rašeliniš-
ti. Z oblasti kultury pak Ralsko nabízí ve své 
centrální části například Kuřívody, založené 
Přemyslem Otakarem II. coby královské 
město na území bezdězského panství.

Turistická infrastruktura v geoparku done-
dávna v podstatě chyběla, a tak se obecně pro-
spěšná společnost Geopark Ralsko rozhodla 
zažádat o podporu z OPŽP na její vytvoření.

Ralsko v roce 2016 obdrželo titul 
národní geopark
Projekt na vybudování turistické infrastruk-
tury v parku vycházel ze strategického plá-
nování Geoparku Ralsko v rámci přípravy 
nominační dokumentace pro titul národní 
geopark. Ten obdrželi v roce 2016. „V rámci 
nominační dokumentace se zpracovávaly kapitoly, 
které pojednávaly o způsobu prezentace geoparku ná-
vštěvníkům a interpretace jednotlivých témat o využití 
konkrétních nástrojů, například geostezek,“ vypráví 
Lenka Mrázová, ředitelka geoparku. Sama 
byla součástí týmu, jenž již před realizací 
projektu pracoval na plánování vhodných 
tras a bodů pro geostezky a na jehož popud 
vzniklo vytyčení dvou geostezek: Po stopách 

těžby železných rud v okolí Hamru nad Je-
zerem a Přes Bukové hory v okolí Hradčan. 
„Projekt na tyto aktivity vhodně navázal,“ konstatu-
je Lenka Mrázová.

Projekt byl první zkušeností s do-
tací z OPŽP
Pro Geopark Ralsko to byla první zkušenost 
s investičním projektem. „Naše předchozí zkuše-
nosti se týkaly především projektů neinvestičních, které 
probíhaly ve zcela odlišných režimech fi nancování a žá-
dostí o platbu a samozřejmě ani projektová dokumentace 
se nedala srovnat s projektem investičním,“ říká Lenka 
Mrázová. Při zpracování žádosti jim proto po-
máhali externí konzultanti, kteří pak na pro-
jekt dohlíželi i během realizace. Značnou po-

Tým složený z ředitelky geoparku Lenky Mrázové, 

geologa Dominika Rubáše a mentora pro geologii 

Jiřího Adamoviče z Geologického ústavu AV ČR 

pracoval na plánování vhodných tras a bodů pro geostezky.

GEOPARK RALSKO 
VYDAL PRVNÍ 
GEOTURISTICKOU MAPU 
NA ČESKOLIPSKU
Obecně prospěšné sdružení Geopark 
Ralsko vydalo 10 tisíc geoturistických 
map geoparku a 10 tisíc trhacích map 
formátu A3, které zahrnují širší okolí. 
Na obou mapách jsou podrobné infor-
mace o geologicky zajímavých lokalitách, 
například staré lomy, historické doly 
na železnou rudu a skalní věže. „Dal-
ším tištěným materiálem je brožurka 
Po stopách prospektorů v Libereckém 
kraji. Netradiční průvodce popisuje pět 
vybraných míst z Českolipska a Pod-
ještědska a je doplněn kvízy pro děti 
a pověstmi z regionu,“ říká ředitelka 
Geoparku Ralsko a propagátorka geotu-
rismu Lenka Mrázová. Všechny materiály 
jsou dostupné zdarma v informačních 
centrech v České Lípě a okolí. Dalším ko-
munikačním kanálem je interaktivní mapa 
Geoparku Ralsko, která se rozšířila o nové 
turisticky zajímavé lokality z Českolipska 
a Podještědska. Je uzpůsobena zobrazení 
na mobilu, každý si může vyhledávat in-
formace online. „Naší snahou je turistům 
co nejvíce představit geologicky unikátní 
potenciál našeho regionu. Geoturismus 
jednoznačně patří k současným trendům 
cestovního ruchu. Poskytuje autentický 
zážitek a je šetrný k životnímu prostředí,“ 
doplňuje Lenka Mrázová.

PROJEKT 
V ČÍSLECH

Celkové způsobilé výdaje
5 798 842 Kč 

Dotace ERDF
4 929 015 Kč 

Dotace SFŽP ČR
289 942 Kč 

V Geoparku Ralsko by rádi znovu žádali o dotaci z OPŽP. 

Získané fi nanční prostředky by využili na realizaci další 

části turistické infrastruktury v geoparku, například 

na vybudování venkovní geoexpozice.

Foto: Geopark Ralsko Foto: Geopark Ralsko Foto: Geopark Ralsko

Foto: Geopark Ralsko

Foto: Geopark Ralsko
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„V rámci této zakázky bylo realizováno množství sub-
dodávek od truhlářských, stavebních a kamenických 
po grafi cké i výtvarné práce. Generální dodavatel 
i jednotliví subdodavatelé intenzivně spolupracova-
li s Geoparkem Ralsko na obsahové části projektu 
a na podobě jednotlivých částí,“ vypráví Lenka 
Mrázová. Realizaci sochařských prací měl 
na starosti akademický sochař Jaromír Šva-
říček z Dolních Břežan. „Každé pískovcové 
zastavení má jiné téma, které vychází z daného mís-
ta,“ popisuje Lenka Mrázová. Například 
tématem zastavení Prameniště u Flesla je 
samozřejmě voda, která je zvláště v chudé 
pískovcové krajině vzácná. V Kuřívodech 
u otevřených přístřešků jsou v pískovco-
vých kamenech zase ztvárněny domy zanik-
lé vsi, v Jablonečku byly inspirací jabloňo-
vé sady, které zde kdysi na stráních stály, 
na křižovatce u Sochorova památníku je to 
historická událost spojená se smrtí generál-
majora Sochora a pod Děvínem je vytesáno 
pískovcové srdce geoparku.

Autorem kreseb pro naučné tabule je 
Vlasta Matoušová a Lukáš Umáčený, au-
torem většiny fotografi í a především textů 
na tabulích je Lenka Mrázová a Dominik 
Rubáš. „Před stavbou kruhových altánů a návštěv-
nických center musel proběhnout archeologický prů-
zkum, který zajišťovalo Vlastivědné muzeum v České 
Lípě. Žádné vzácné nálezy však objeveny nebyly,“ 
doplňuje Lenka Mrázová.

Reliéfní mapy v Ralsku
„Kromě standardních věcí, které najdete téměř na kaž-
dé naučné stezce, jsme se v rámci našeho projektu 
pustili do tvorby reliéfních map,“ přibližuje pro-
jekt ředitelka geoparku Lenka Mrázová. 
Některá města podle jejích slov podobné 
venkovní mapy také mají, ale ty jsou větši-
nou kovové. V Ralsku vzhledem k fi nancím 
potřebovali levnější řešení, které by však 
zároveň sneslo venkovní povětrnostní pod-
mínky včetně případného sněhu a střídání 
teplot a které by zároveň vydrželo i van-
dalismus. 3D mapy jim tu tedy na zakázku 
vytvořili pomocí CNC frézování, a navíc 

1. a 2. GEOTURISMUS Ralsko okouz-
luje turisty geologicky unikátní krajinou. 
Geoturismus patří k trendům současného 
turistického ruchu. 

3. a 4. RELIÉFNÍ MAPY Venku najdete 
reliéfní mapy parku, které jej plasticky před-
stavují. Jsou vyfrézovány z materiálu, 
ze kterého se dělají architektonické návrhy.

5. INFORMAČNÍ TABULE Klasika, 
na které si návštěvník přečte vše důležité.

6. až 9. FESTIVAL PROMĚNY Ralsko je 
místem konání celodenního land artového 
festivalu. Představovány jsou na něm práce 
z dílen, součástí jsou procházky, exkurze 
po zaniklých obcích, hudba a mnohé další 
aktivity.

MÁCHŮV KRAJ – TAJGA POD BEZDĚZEM

Oblast Ralska, nazývaná také Máchův kraj, je podle vědců ostrovem tajgy ve světovém 
měřítku nejvíce vysunutým k jihozápadu. Tajga je specifi cký typ krajiny, který souvisle 
pokrývá území od Skandinávie po Sibiř. V Česku se vyskytovala brzy po době ledové, 
ale už během několika dalších tisíciletí zmizela. Výjimkou je dodnes toto relativně malé 
území mezi Doksy, Českou Lípou, Stráží pod Ralskem a Bakovem. Našemu největšímu 
romantickému básníkovi učarovala tato krajina nejspíše právě svou nehostinností. 
„Dokesko, což přesněji znamená celé území mezi Doksy, Českou Lípou, Mimoní, 
Osečnou, Kuřívody, Bakovem a Bělou pod Bezdězem, je reliktní oblast nížinné tajgy. 
Devět tisíc let jeho stability ukazuje, že tato krajina je řízena z perspektivy minulosti. 
Borové ekosystémy se zde nemění po zhruba 9000 let, tedy právě od momentu jejich 
vzniku. Nereagovaly na holocénní změny klimatu, nemění je ani intenzifi kace lesnictví 
a holosečné hospodaření. Vytvořily si své neúrodné arenické podzoly, vyloučily poku-
sy o zemědělství a budování velkých měst. Tajga je tedy věčná a odolná, a to díky své 
schopnosti vyhojit si kulturní zásahy,“ říká Jiří Sádlo, český přírodovědec věnující se 
fytocenologii. Kdo chce tedy zažít atmosféru severské tajgy, nemusí cestovat až daleko 
na Sibiř. 

z materiálu, který má výhodné vlastnosti, 
jako je dobrá pevnost v tlaku pro kopírova-
cí obrábění, velmi jemná struktura, dobrá 
stabilita hran a také velmi dobrá obrobitel-
nost. „Obecně se využívá například pro architek-
tonické a designové modely,“ říká o něm Lenka 
Mrázová.

Projekt dal geoparku to, co mu 
chybělo
Podle Lenky Mrázové pomohl projekt Geo-
parku Ralsko vybudovat základní turistic-
kou infrastrukturu, která v regionu citelně 
chyběla. „Vzhledem k tomu, že území bývalo vojen-
ským výcvikovým prostorem, kde se nesměli pohybovat 
civilisté, nebyla zde ani pořádná síť stezek, natož na-
učné stezky či informační tabule,“ říká. Provedení 
jednotlivých prvků a použitý materiál podle 
ní navíc výborně vystihují tematické ladění 
geoparku, jehož motem je „Krajinou zanik-
lých obcí, železné rudy a pískovce“. „V nepo-
slední řadě projekt pomohl k získání titulu ,národní 
geopark‘ pro Ralsko, neboť v procesu certifi kace, který 
probíhal v březnu 2016, byla velmi pozitivně hodnoce-
na právě nová turistická vybavenost v území,“ uzaví-
rá Lenka Mrázová příběh Geoparku Ralsko.

Geopark Ralsko je v naší zemi jedním 
z míst, které svou atraktivitu založilo 
na geoturismu. Co to vlastně geoturismus 
je? Jde o formu udržitelného cestovního 
ruchu založeného na poznávání vývoje 
Země prostřednictvím aktivního prožitku 
geologicky zajímavé krajiny s významným 
geologickým dědictvím. Hlavními atrakti-
vitami geoturismu jsou takzvané geotopy. 
Geoturismus se vyznačuje profesionálním 
populárně odborným výkladem nebo ani-
mací geoprůvodce a praktikuje se zejmé-
na v geoparcích, například v krasových 
oblastech, ve skalních městech, v pale-
ontologicky zajímavých územích a bý-
valých hornických oblastech. Typickými 
geoturistickými aktivitami jsou například 
montanistika, amatérské rýžování zlata, 
geocaching, poznání kulturní historie kra-
jiny skrze návštěvy archeoskanzenů, řeme-
slných dílen, degustaci a nákup místních 
produktů a podobně. Geoturismus pod-
poruje místní identitu a místní produkci 
a prostřednictvím spolupráce s regionální-
mi akademickými pracovišti rozvíjí místní 
znalosti. 
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AKTUALITYOTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro zájemce o dotace z Operačního programu Životní prostředí 
je na Call centru SFŽP ČR zřízena bezplatná Zelená linka 800 260 500. 

Profesionálně vyškolení pracovníci radí žadatelům při řešení možných nejasností 
ohledně zpracování a podávání žádostí. Na níže uvedené otázky odpovídala 

vedoucí oddělení Call centra SFŽP ČR Jana Tlustá a Elena Bočevová 
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.3

Měli bychom dotaz k „využití dešťové 
vody v obcích“. Chtěli bychom vyměnit 
betonovou zámkovou dlažbu okolo školy 
za propustnější povrch. Je to možný způsob 
využití dotace? A co budeme potřebovat 
k předložení žádosti za dokumenty?

Ano, podle zaslaného popisu by bylo zís-
kání dotace reálné. Dle platných podmínek 
SC 1.3 a aktivity 1.3.2 (Hospodaření se sráž-
kovými vodami v intravilánu) přitom platí, 
že výměnu zámkové dlažby za propustný 
zpevněný či propustný povrch je možné 
podpořit za předpokladu, že při součiniteli 
odtoku původního nepropustného zpevně-
ného povrchu (zámková dlažba) nižšího než 
1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší 
nebo roven 0,5. Více viz kritéria přijatelnosti 
pro SC 1.3. Konkrétní řešení vám navrhnou 
zvolení odborníci. Pokud se týká přehledu 
podkladů nutných k podání žádosti, najdete 
je v textu Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory, konkrétně příloha č. 1 – Podklady 
k žádosti o podporu, pro SC 1.3 kapitola 
1.1.3.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce podpo-
ry v OPŽP v období 2014–2020 je v typech 
podporovaných projektů popsána možnost 
výměny nepropustných zpevněných povr-
chů za propustné zpevněné a propustné 
povrchy. Je ale možné zahrnout do této 
aktivity i projekty týkající se celkové úpravy 
prostranství? Konkrétně nám jde o výstavbu 
parkoviště se zpevněným propustným po-
vrchem v místě stávající nezpevněné plochy. 
Mohlo by to být podpořeno?

Popsané úpravy by případně mohly 
spadat do nabídky nějakého programu 
na podporu vzhledu obce, zlepšení její in-
frastruktury apod., nicméně daný projekt 
nelze bohužel v žádném případě podpořit 
v OPŽP a v aktivitě cílené na lepší hospo-
daření se srážkovými vodami v intravilánu. 
Zde totiž patří mezi podporované akce sku-
tečně jen v PrŽaP uvedené: „výměna nepro-

pustných zpevněných povrchů za propustné 
zpevněné a propustné povrchy se součini-
telem odtoku každého z nových povrchů 
do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původ-
ního nepropustného zpevněného povrchu 
1,0), při součiniteli odtoku původního ne-
propustného zpevněného povrchu nižšího 
než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku 
větší nebo roven 0,5“. V citované nabídce se 
tedy jedná výhradně o odstranění a vhod-
nou náhradu u současných nepropustných 
povrchů a snížení jejich ploch v obcích. 
Jednoznačně ale není podporována změna 
pískových či travních ploch za plochy dláž-
děné apod.

Město Příbor zvažuje podat žádost o dotaci 
k aktivitě 1.3.4 – Stabilizace a sanace svaho-
vých nestabilit ohrožujících zdraví, majetek 
a bezpečnost zařazených a kategorizova-
ných v registru svahových nestabilit. Chtěla 
jsem se zeptat k bodu, kdy je požadováno 
doložit kladné odborné stanovisko odboru 
geologie MŽP. Prosím o vyjádření, jak je 
tento bod zamýšlen a jak můžeme odbor 
geologie žádat. Aktuálně máme vyhotoven 
posudek z České geologické služby, ale 
nevíme, zda je to dostačující a odpovídá to 
zmíněnému bodu.

Jak jsme byli ujištěni kolegy z Odboru 
ochrany přírody, stanovisko odboru geolo-
gie by mělo správně být vydáno vždy před 
podáním vlastní žádosti o dotaci v OPŽP. 
Kolegové z MŽP ČR s tím počítají. Primár-
ně je tedy třeba předat související projekt 
k posouzení danému pracovišti minister-
stva, aby jeho odborníci mohli posoudit 
soulad s pravidly programu OPŽP a před-
mětné výzvy a mohli při kladném výsledku 
vydat potřebné stanovisko. Více viz pravidla 
OPŽP v textu Pravidel pro žadatele a pří-
jemce podpory v OPŽP 2014–2020 (tzv. Pr-
ŽaP, ke stažení na adrese http://www.opzp.
cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1), 
příloha č. 1 – Podklady k žádosti o podporu. 
Organizační strukturu MŽP ČR a kontaktní 
informace najdete na adrese www.mzp.cz, 

konkrétně na https://www.mzp.cz/cz/orga-
nizacni_struktura.

Obecně musí všechny žádosti splnit sou-
visející podmínky uvedené v textu PrŽaP 
a dotčené výzvy. Více viz PrŽaP. Tento do-
kument najdete na adrese http://www.opzp.
cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1, 
zde zejm. kap. B.6.1.3, Prioritní osa 1, spe-
cifi cký cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochra-
nu intravilánu a hospodaření se srážkovými 
vodami.

 Prioritní osa 3, specifi cký cíl 3.1

Chtěli bychom se zeptat, zda bude k dispo-
zici ještě nějaké výzva týkající se dotací pro 
komunitní kompostárny.

Základ programu je defi nován a shrnut 
v textu výchozího programu k OPŽP, tedy 
v Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014–2020 (tzv. PrŽaP), nicméně 
tento základ vždy podrobněji doplňuje/roz-
vádí text vlastní výzvy. Přímo v textu aktuál-
ně vyhlášené výzvy č. 103 se ve specifi ckém 
cíli 3.1 (prevence vzniku odpadů) k vámi 
řešenému uvádí:

„V rámci podporované aktivity 3.1.1 bude možno 
podporovat projekty zaměřené na předcházení vzniku 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů pro-
střednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv 
kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy není 
možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní 
kompostárny. V rámci projektu není možné pořídit svo-
zový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se 
pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného 
původu (v rámci hodnoticích kritérií je bráno jako jed-
na složka). V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač 
přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v sou-
vislosti s předmětem projektu. Štěpkovač nemůže být 
hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým 
zařízením, které nevytváří vlastní kapacitu. Náklady 
na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 100 procent 
ostatních přímých realizačních nákladů.“

Aktuální výzva pro SC 3.1 (předcháze-
ní vzniku odpadů) tedy vámi popisované 
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projekty nezahrnuje. Současně lze říci, že 
kompostárny, včetně komunitních, a jejich 
vznik či modernizace byly podporovány 
v předchozím programovém období, tedy 
v letech 2007–2013. V OPŽP 2014–2020 
prozatím nabídka pro tento typ projektů 
nebyla vyhlášena. Velká pravděpodobnost 
zřejmě není ani do budoucna, nicméně pod-
mínky budoucích, dosud nevyhlášených 
výzev nemůžeme z naší pozice podrobněji 
předjímat, zásadní kompetence je na straně 
MŽP ČR. Doplňujeme, že výzva pro SC 3.2 
(nakládání s již vzniklými odpady, viz přes-
ný název cíle dle PrŽaP – Zvýšit podíl mate-
riálového a energetického využití odpadů) 
je avizována na podzim tohoto roku, viz 
výzva č. 104 dle aktuálního harmonogramu 
výzev na rok 2018. Její podmínky mají být 
zveřejněny v srpnu 2018. Ve výsledku musí 
všechny předkládané projekty samozřejmě 
splňovat kompletně odpovídající podmín-
ky programu a výzvy. Více viz PrŽaP, pri-
márně kap. B.6.3.1, Prioritní osa 3, speci-
fi cký cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů. 
Aktuální výzva č. 103 ke SC 3.1 a podklady 
k ní jsou k dispozici také na webu progra-
mu, sekce Výzvy – 103. výzva – Dokumenty.

 Prioritní osa 4

Je možné žádat podporu na výsadby 
stromů, které budou náhradou za poká-
cené stromy v havarijním stavu? Kácení 
proběhlo již před pěti lety a dosud nebyla 
realizována náhradní výsadba, která nám 
byla nařízena obecním úřadem. Výsadba 
by byla v téže lokalitě strom za strom. Je 
v rámci dotace možné zafinancovat i opra-
vu historické kašny?

Tyto činnosti z prioritní osy 4 fi nancovat 
nelze, jelikož není možné poskytnout fi -
nance na nápravné či kompenzační opatře-
ní nařízené úřadem. Samostatně fi nancovat 
stavební práce či mobiliář, tj. např. kašnu, 
bez realizace zeleně také nelze. Jiná situa-

ce by nastala v případě uceleného projektu 
revitalizace zeleně, kdy výsadby navazují 
na kácení. Pokud tyto nové výsadby naří-
dí úřad jako náhradu za pokácené dřeviny 
a obě činnosti jsou navrženy v rámci jed-
noho projektu, nejedná se o náhradní vý-
sadbu. V takovém případě je způsobilým 
výdajem nejen výsadba, ale i kácení.

Ve vámi popsaném případě se nejedná 
o kácení v souvislosti s realizací projektu 
na revitalizaci zeleně, výsadba byla přiká-
zána jako nápravné opatření, a proto nelze 
takový projekt z prioritní osy 4 OPŽP fi nan-
covat.

Je možné zaplatit z dotace vybudování 
umělého mokřadu v městském parku 
včetně vhodných druhů vodomilných nebo 
bahenních rostlin?

V rámci dotačního titulu prioritní osy 4 
(specifi ckého cíle 4.4) OPŽP lze fi nancovat 
i vybudování umělého mokřadu, ale pouze 
jako doprovodné opatření k realizaci zele-
ně uvnitř sídla. Finanční limit pro budová-
ní a obnovu vodních prvků je 10 procent 
celkových způsobilých výdajů souvisejících 
s realizací zeleně (výsadbou či ošetřením 
dřevin, trávníků apod.). Osázení mokřadu 
neinvazivními rostlinami vhodnými pro 
dané stanoviště je možné fi nancovat, tyto 
náklady mohou být zahrnuty do kapito-
ly „trvalkové záhony“, která je limitována 
20 procenty celkových způsobilých výdajů 
souvisejících s realizací zeleně.

Je však nutné upozornit, že realizace 
umělého mokřadu v místě, kde není jeho 
výskyt přirozený, to jest mimo lokalitu 
s trvale zamokřenou půdou, je z hlediska 
udržitelnosti nevhodná a může se odrazit 
v bodovém hodnocení kvality projektu.

V restitucích mi byly navráceny pozemky 
včetně loveckého zámečku s přilehlým 
parkem. Z parku už toho moc nezbylo a po-
zemek připomíná spíše džungli. Je možné 
žádat o dotaci na obnovu parku a navrátit 
mu jeho původní podobu?

V rámci dotačního titulu prioritní osy 4 
(specifi ckého cíle 4. 4) OPŽP lze popsaný 
projekt fi nancovat, bude-li splněna podmín-
ka, že park je součástí veřejné zeleně v sídle 
(ve městě či obci), a je-li v platné územně 
plánovací dokumentaci plocha parku evido-
vána jako zastavěné nebo zastavitelné úze-
mí. Nutnou podmínkou je, že park musí být 
veřejnosti volně či částečně přístupný (část 
dne, měsíce, roku), přičemž omezení vstu-
pu bude specifi kováno návštěvním řádem 
(např. omezení v nočních hodinách apod.).

Hlavním cílem SC 4.4 je zlepšení kvality 
prostředí v sídlech. Jedná-li se tedy v přípa-
dě „džungle“ o přírodě blízký biotop vhod-
ný pro dané podmínky a lokalitu, nemusí 
být revitalizace parku v souladu s cílem 
dotačního titulu, protože zamýšlený zásah 
kvalitu prostředí v sídle nezlepší, ba právě 
naopak. V tomto případě by byl projekt ne-
přijatelný.

 Prioritní osa 5, specifi cký cíl 3.1

Do 100. výzvy OPŽP řešíme zateplení 
památkově chráněného objektu. U jedné 
z konstrukcí není technicky možné na-
vrhnout takovou vrstvu tepelné izolace, 
aby byla splněna podmínka U < 0,9 Urec. 
Konstrukce s možným zateplením splní po-
žadovanou hodnotu U < Un. Je nějaká mož-
nost získat podporu i na tuto konstrukci?

V textu Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020 (tzv. PrŽaP)je 
mezi podmínkami pro zisk dotace ve SC 5.1 
a aktivitě 5.1a kromě dalších informací 
uvedeno v tabulce s požadavky na U zatep-
lovaných konstrukcí také toto: „Je možno 
uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko 
příslušného orgánu památkové péče.“ Jest-
liže tedy nesplnění podmínek plyne z vy-
daného omezujícího vyjádření orgánu pa-
mátkové péče, mělo by být vše v pořádku. 
Pokud by ale nesplnění požadavku na od-
povídající hodnotu součinitele prostupu 
tepla nebylo podmíněno konkrétními po-
žadavky památkářů, nebude možné tako-
vou konstrukci zařadit mezi dotací podpo-
řené plochy. Zásadní informace k nabídce 
a podmínkám OPŽP naleznou žadatelé 
v textu PrŽaP, primárně ke SC 5.1, kap. 
B.6.5.1. Zcela konkrétní podmínky pak sta-
noví text výzvy. Pro SC 5.1 je přitom nyní 
k dispozici výzva č. 100, která je otevřena 
od 1. března 2018 do 31. ledna 2019, viz 
www.opzp.cz, sekce Výzvy – 100. výzva – 
záložka Dokumenty. 

V případě dalších dotazů k OPŽP 
můžete využít e-mailovou adresu 
dotazy@sfzp.cz, což doporučujeme 
zejména u odbornějších (technických, 
právních) či obsáhlejších dotazů. 
Zájemci o informace mají také k dispo-
zici Zelenou linku 800 260 500.

Foto: archiv AOPK ČR
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Priorita přináší stručný přehled aktuálních výzev. Jejich kompletní znění včetně všech 
podporovaných aktivit naleznete na stránkách programu www.opzp.cz. 

Soustava 
Natura 2000

Ukončení příjmu žádostí: 
7. 1. 2019

Alokace: 250 000 000 Kč

31. výzva nabízí krajům peníze na dokončení implementace, plánování a zajištění péče 
o lokality soustavy Natura 2000. Mezi podporovaná opatření patří mimo jiné projekty zaměřené 
na péči o bezlesí, o lesní společenstva, péči o vodní útvary a mokřadní biotopy v územích národního 
významu, péči o dřeviny mimo les a další druhy péče. K dalším podporovaným aktivitám patří opat-
ření k usměrňování návštěvníků: dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, 
schody, žebříky apod. Podporu mohou získat i projekty budování či obnovy prvků pro interpretaci 
chráněných území: informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska.

Přirozené funkce 
krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 
29. 6. 2018

Alokace: 150 000 000 Kč

50. výzva míří na projekty k posílení přirozené funkce krajiny. Podporuje zprůchodnění 
migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem 
technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o výstavbu či úpravy rybích přechodů. Dotaci lze získat 
i na odstranění migračních překážek na vodních tocích nebo na podporu poproudové migrace. 
V rámci výzvy lze podpořit pouze opatření vyplývající z koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Výzva 
je určena vlastníkům a správcům pozemků, organizacím podílejícím se na ochraně přírody a krajiny, 
správcům povodí a vodních toků a dalším subjektům.

Přirozené funkce 
krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 
29. 6. 2018

Alokace: 500 000 000 Kč 

51. výzva nabízí půl miliardy korun na revitalizaci vodních toků, realizaci tůní a mokřadů 
a zprůchodnění migračních bariér z plánů dílčích povodí. Dotaci lze získat například na odstranění 
opevnění dna a břehů nebo na odstranění příčných překážek, obnovu říčních ramen v nivě vodního 
toku, posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť. K podporovaným opatřením 
patří i budování přehrážek v uměle zbudovaných odvodňovacích kanálech, podpora přirozených ko-
rytotvorných procesů a odstranění opevnění včetně odvozu a skládkovného a mnohá další opatření. 
Finančně podpořena budou opatření vyplývající z plánů dílčích povodí, která posilují přirozené 
funkce krajiny, zvyšují biodiverzitu a přispívají ke zlepšení ekologického stavu vodních útvarů.

Přirozené funkce 
krajiny

Ukončení příjmu žádostí: 
2. 1. 2020

Alokace: 30 000 000 Kč

52. výzva podporuje projekty na posílení přirozených funkcí krajiny. Výzva je zaměřena 
na tvorbu plánů územních systémů ekologické stability (ÚSES), které jsou jedním z podkladů pro 
zpracování územně plánovací dokumentace obcí a podkladem pro realizaci skladebných prvků 
ÚSES, dále pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány a vodohospodářské 
a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Dotaci lze získat na zpracování plánu ÚSES (včetně 
aktualizace stávajícího plánu). Žádosti mohou podávat pouze obce s rozšířenou působností. Plán 
ÚSES musí být zpracován dle metodiky vymezování územního systému ekologické stability.

Budovy v pasivním 
energetickém 
standardu
Ukončení příjmu žádostí: 
31. 10. 2019 

Alokace: 500 000 000 Kč

61. výzva podporuje výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém 
standardu. Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Žada-
telé o dotace mohou nově získat až 30 procent ze způsobilých výdajů na stavbu veřejných budov 
v pasivním standardu. Mezi oprávněné žadatele v prioritní ose 5 byly zařazeny obchodní společnosti 
stoprocentně vlastněné veřejným subjektem. Mezi povinné indikátory patří v rámci výzvy odhadova-
né roční snížení emisí skleníkových plynů. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou kraje, obce a města, 
svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejno-
právní instituce nebo vysoké školy a školská zařízení.

Znečištění 
povrchových 
i podzemních vod 
Ukončení příjmu žádostí: 
18. 9. 2018 

Alokace: 50 000 000 Kč

72. výzva se zaměřuje na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod 
živinami (eutrofi zace vod), a to zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na příto-
cích do těchto nádrží. V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené 
zejména na opatření na stávajících čistírnách odpadních vod k dodatečnému odstraňování fosforu, 
na realizaci záchytných nádrží na jednotných kanalizacích, na sedimentační nádrže na přítocích 
do nádrží a na biologická nebo technická opatření realizovaná ve vodních nádržích. Oprávněnými 
příjemci jsou kraje, obce, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní 
podniky, příspěvkové organizace a obchodní společnosti vlastněné z více než 50 procent majetku 
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Významně chráně-
ná území
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 1. 2019

Alokace: 1 150 000 000 Kč

78. výzva Cílem výzvy je zajistit fi nancování prioritních opatření v chráněných územích 
přispívajících k zachování či zlepšení stavu předmětů ochrany. Mezi oprávněné žadatele patří AOPK 
ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků. Opatření lze realizovat pouze v případě zpracované 
plánovací dokumentace o daném území. Jedná se o aktivitu zaměřenou na omezený okruh žadatelů. 
Tomu odpovídají i podporované aktivity, jimiž je zajišťování péče o národní parky, chráněné krajinné 
oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a lokality soustavy Natura 2000. Dotaci 
lze čerpat i na sběr informací, tvorbu informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění 
ochrany a péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní pří-
rodní památky a lokality soustavy Natura 2000.

Sanace svahových 
nestabilit
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 7. 2018

Alokace: 100 000 000 Kč

95. výzva poskytuje formou dotací podporu na projekty vedoucí ke stabilizování a sanaci 
svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizo-
vány v Registru svahových nestabilit. Hlavními cílovými skupinami jsou veřejný sektor či organizace 
zajišťující technická opatření na vodních tocích (správci toků). Mezi oprávněné žadatele patří kraje, 
obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné 
výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, 
vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti 
a jejich svazy.

Preventivní 
protipovodňová 
opatření 
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 7. 2018 

Alokace: 250 000 000 Kč

96. výzva je určena pro státní podniky a příspěvkové organizace, které mohu čerpat 
peníze na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni. Dotace je možné získat 
i na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo na vybudování či modernizaci sys-
témů předpovědní povodňové služby. Finanční podpora je zároveň určena i na projekty budování 
a modernizace systémů předpovědní povodňové služby, budování a rozšíření varovných a výstraž-
ných systémů na státní úrovni. Dotaci je možné získat rovněž na vytvoření digitálních povodňových 
plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Protipovodňová 
opatření
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 7. 2018

Alokace: 250 000 000 Kč

97. výzva je určena na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzu odtokových 
poměrů nebo pořízení protipovodňových varovných systémů. Žádosti o dotace mohou podávat 
obce a jejich dobrovolné svazky, kraje, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další 
subjekty veřejného sektoru. Přihlásit mohou projekty zaměřené na zpracování analýzy odtokových 
poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotaci získají také na vybudování nebo rozšíření 
protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni. Dotace na realizaci protipovodňových 
opatření může být až 85procentní. Projekty zaměřené na vybudování varovných systémů mohou být 
pokryty z dotace maximálně ze 70 procent.

VÝZVA PRODLOUŽENA
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Sledování vývoje 
kvality ovzduší
Ukončení příjmu žádostí: 
20. 12. 2018

Alokace: 100 000 000 Kč

98. výzva podporuje tři typy aktivit. První je výstavba a obnova systémů sledování kvality 
ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku, kam 
patří zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro 
primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci. Dále se jedná o aktivity vedoucí k pořízení 
a aktualizaci systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlep-
šení kvality ovzduší. Jako třetí je podporována obnova a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování 
údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardními znečišťujícími látkami, tak skleníkový-
mi plyny.

Snižování 
energetické 
náročnosti 
veřejných budov
Ukončení příjmu žádostí: 
31. 1. 2019

Alokace: 3 000 000 000 Kč

100. výzva má za cíl snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie. Žadatelé mohou žádat o peníze na celkové nebo dílčí energeticky 
úsporné renovace veřejných budov včetně projektů realizovaných metodou EPC. Patří sem napří-
klad zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, realizace opatření 
majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního pro-
středí a další opatření včetně výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody 
s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii. Podporovány jsou 
i instalace fotovoltaických systémů a solárně-termických kolektorů. Hlavní cílovou skupinou jsou 
vlastníci veřejných budov.

Prevence vzniku 
odpadů
Ukončení příjmu žádostí: 
31. 7. 2018

Alokace: 500 000 000 Kč

103. výzva podporuje projekty, které mají za cíl předcházení vzniku komunálních 
a průmyslových odpadů. Podporovány jsou aktivity na předcházení vzniku biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů a textilního a oděvního odpadu. V rámci projektů není možné pořídit svozový 
prostředek ani manipulační techniku. Výzva podporuje také vybudování či rozšíření infrastruktury po-
travinových bank. V rámci druhé aktivity mohou být podpořeny projekty zaměřené na realizace nebo 
modernizace technologií, jejichž výstupem je menší množství produkovaného odpadu na jednotku 
výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových 
odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti. Změna výrobní technologie musí přinést 
redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem. Podrobné informace 
najdete v kompletním textu výzvy a v Pravidlech pro žadatele a příjemce v OPŽP 2014–2020.

Zajištění péče 
o území národního 
významu 
Zahájení příjmu žádostí:
15. 6. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 
15. 11. 2018

Alokace 150 000 000 Kč

106. výzva je zaměřena na podporu zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně 
jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále přírodní rezervace a přírodní pa-
mátky na pozemcích nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou 
státu. V rámci této výzvy bude možné podporovat například zpracování plánovací dokumentace 
o chráněná území, péči o nelesní stanoviště (travní porosty, vřesoviště apod.), lesní společenstva, 
vodní prvky a mokřadní biotopy, likvidaci invazivních a nepůvodních druhů. Jejich detailní popis je 
uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020. Opatření zaměřená na 
péči o vyjmenovaná území jsou podporována pouze v případě, že se jedná o obnovní management, 
nikoliv management udržovací. Mezi oprávněné žadatele patří široká škála subjektů.

Podpora 
biodiverzity 
Zahájení příjmu žádostí:
15. 6. 2018

Ukončení příjmu žádostí:
15. 11. 2018

Alokace: 80 000 000 Kč

107. výzva podporuje aktivity na posílení biodiverzity. Mezi podporovaná opatření patří 
například speciální péče o vzácné biotopy, speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich 
biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť, opatření na podporu vzácných druhů v urbanizova-
ném prostředí a mnohá další. Podporována je rovněž prevence šíření a omezování výskytu invazních 
druhů. Výzva umožňuje také čerpat peníze na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobe-
ných zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku. Oprávněnými žadateli jsou rozmanité subjekty 
od obcí přes neziskové organizace až po podnikající fyzické osoby.

INOVATIVNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE (IFN) – kombinace půjčky z fondů EU a dotace od SFŽP ČR

Odstraňování 
průmyslového 
znečištění
Ukončení příjmu žádostí: 
31. 12. 2018 nebo 
do vyčerpání alokace

Alokace: 480 000 000 Kč

Výzva č. 1/2017 IFN Inovativní fi nanční nástroje (IFN) představují nový, 
účinnější způsob využívání fi nančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
Jedná se o výhodné půjčky ze zdrojů EU určené na snižování environmentálních rizik, které mohou 
být kombinovány s dotací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Nabídka podpory 
se vztahuje na projekty z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v prioritní ose 3, spe-
cifi cký cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.  Zvýhodněnou půjčkou 
či kombinací půjčky a dotace mohou žadatelé pokrýt 100 procent celkových investičních nákladů. 
Nově se v rámci tohoto fi nančního nástroje podporuje rekonstrukce nebo nákup technologií pro 
monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí. I nadále lze podporu 
čerpat i na náhrady a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšit bezpečnost provozu a nákup technologií 
vedoucích k omezení znečištění. Prodloužen byl také termín pro příjem žádostí. O podporu je mož-
né nově požádat až do 31. prosince 2018. 

VÝZVA PRODLOUŽENA

Posílení přirozené 
funkce krajiny 
Zahájení příjmu žádostí:
15. 6. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 
15. 11. 2018

Alokace 400 000 000 Kč

108. výzva fi nancuje širokou škálu projektů cílených na posílení přirozené funkce 
krajiny. Mezi ně patří aktivity vedoucí ke zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k 
omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, dále projekty, které bu-
dou vytvářet a obnovovat krajinné prvky. Výzva pamatuje také na revitalizaci a podporu samovolné 
renaturace vodních toků a niv, obnovu a budování vodních prvků jako jsou rybníky, tůně a mokřady.  
Další podporovanou aktivitou je zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů a realizace 
přírodě blízkých opatření zaměřených na řešení eroze. 

Sídelní zeleň 
Zahájení příjmu žádostí:
15. 6. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 
15. 11. 2018

Alokace 150 000 000 Kč

109. výzva se zaměřuje na zlepšení kvality prostředí v obcích a městech prostřednictvím 
projektů na zakládání a obnovu sídelní zeleně. Součástí projektů mohou být i vodní prvky přírodního 
charakteru (tůňky, jezírka), cestní síť s propustným nebo polopropustným povrchem a také mobiliář 
jako jsou lavičky, koše a pítka. Realizace opatření musí vést ke zvýšení biodiverzity v daném místě. 
O peníze mohou žádat obce, kraje,příspěvkové organizace a mnohé další subjekty včetně fyzických 
osob podnikajících.

Posílit 
biodiverzitu
Ukončení příjmu žádostí: 
30. 6. 2018 

Alokace: 40 000 000 Kč

110. výzva Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových 
služeb. Do typu podporovaných projektů a aktivit patří předcházení, minimalizace a náprava škod na ma-
jetku způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům 
podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím Operačního programu Rybářství. Podporuje realizaci 
opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými dru-
hy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. Podporována budou pouze opatření, která jsou 
předmětem notifi kace u Evropské komise, tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených 
zvláště chráněnými druhy, jako je vlk, rys, medvěd a jestřáb. Oprávněnými příjemci podpory jsou fyzické 
osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby.

Povodňová 
ochrana
Ukončení příjmu žádostí: 
7. 1. 2019

Alokace: 1 800 000 000 Kč

113. výzva cílí na tři základní aktivity. Jedná se o zprůtočnění nebo zvýšení retenčního 
potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, o zlepšení přirozených rozlivů a hospodaření se 
srážkovými vodami v intravilánu obce a nakonec o obnovení, výstavbu a rekonstrukce, případně 
modernizace, vodních děl sloužící povodňové ochraně. Oprávněnými žadateli mohou být různé 
subjekty od obcí a krajů přes veřejné výzkumné instituce až po církve a náboženské společnosti.
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IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORY ZACÍLENÍ VÝZVY ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ

Prioritní 
osa

Specifi cký cíl
Číslo 
výzvy 

Podporované aktivity Cílové skupiny Druh výzvy

Předpokládané 
datum 

zahájení 
příjmu žádostí 

Předpokládané
datum 

ukončení 
příjmu žádostí

1

1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrcho-
vých i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a podzemních 
vod

72 aktivita 1.1.3 veřejný sektor kolová (soutěžní) 16. 10. 2017 18. 9. 2018

1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospoda-
ření se srážkovými vodami

95 aktivita 1.3.4 veřejný sektor, organizace zajišťující technická opatření na vodních tocích, Česká republi-
ka prostřednictvím organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací

kolová (soutěžní) 2. 5. 2018 2. 7. 2018

101 aktivita 1.3.4 kolová (soutěžní) 1. 10. 2018 20. 12. 2018

113 aktivita 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3

veřejný sektor, organizace zajišťující technická opatření na vodních tocích, Česká republi-
ka prostřednictvím organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací
fyzické osoby podnikající pro aktivitu 1.3.3 – vybudování nebo rekonstrukce bezpečnost-
ních přelivů vodních nádrží

průběžná (nesoutěžní) 1. 3. 2018 7. 1. 2019

1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

96

aktivita 1.4.1 – zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 
2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a zpracování podkladů pro sta-
novení záplavových území a map povodňového ohrožení, a aktivita 1.4.2

veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 8. 1. 2018 2. 7. 2018

97
aktivita 1.4.1 – zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní 
povodní a aktivita 1.4.3

veřejný sektor kolová (soutěžní) 2. 5. 2018 2. 7. 2018

105

aktivita 1.4.1 – zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 
2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a zpracování podkladů pro 
stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení 

veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 1. 10. 2018 20. 12. 2018

102
aktivita 1.4.1 – zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní 
povodní a aktivita 1.4.3

veřejný sektor kolová (soutěžní) 1. 10. 2018 20. 12. 2018

2
2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 

vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologic-
kých aspektů

98 aktivity a), b), c) veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 1. 3. 2018 20. 12. 2018

3
3.1 – Prevence vzniku odpadů 103 bez omezení, dle PD kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty kolová (soutěžní) 3. 4. 2018 31. 7. 2018

3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů

104 bez omezení, dle PD kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty kolová (soutěžní) 3. 9. 2018 3. 12. 2018

114 aktivita 3.2.2 kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty průběžná (nesoutěžní) 3. 9. 2018 2. 12. 2019

3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 99 aktivita 3.4.3 subjekty zajišťující odstraňování ekologických zátěží kolová (soutěžní) 1. 11. 2018 31. 1. 2019

4

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

31 bez omezení, dle PD
orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy 
NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků

průběžná (nesoutěžní) 30. 5. 2016 7. 1. 2019

78 bez omezení, dle PD
orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy 
NATURA 2000

průběžná (nesoutěžní) 9. 1. 2017 2. 1. 2019

106
dle PD vyjma opatření na zajištění územní ochrany a zpracování podkladů pro 
zajištění péče o území národního významu

orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu, území soustavy 
NATURA 2000 a PR/PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem 
hospodaření organizační složkou státu, vlastníci a nájemci pozemků

průběžná (nesoutěžní) 15. 6. 2018 15. 11. 2018

4.2 – Posílit biodiverzitu
107 bez omezení, dle PD

vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně 
přírody a krajiny 

průběžná (nesoutěžní) 15. 6. 2018 15. 11. 2018

110 aktivita 4.2.4 vlastníci a nájemci pozemků průběžná (nesoutěžní) 1. 12. 2017 30. 6. 2018

4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

50
aktivita 4.3.1 – zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření 
k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 
vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014

vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci 
povodí a správci vodních toků

průběžná (nesoutěžní) 9. 1. 2017 29. 6. 2018

51

aktivita 4.3.3 – revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, 
obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opat-
ření vyplývající z plánů dílčích povodí
aktivita 4.3.1 – zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření 
k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – 
opatření vyplývající z plánů dílčích povodí
aktivita 4.3.2 – vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků 
a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci 
povodí a správci vodních toků

průběžná (nesoutěžní) 9. 1. 2017 29. 6. 2018

52 aktivita 4.3.2 – zpracování plánů ÚSES vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci 
povodí a správci vodních toků

průběžná (nesoutěžní) 3. 4. 2017 2. 1. 2020

108 dle PD vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES průběžná (nesoutěžní) 15. 6. 2018 15. 11. 2018

4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
109 bez omezení, dle PD orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků průběžná (nesoutěžní) 15. 6. 2018 15. 11. 2018

115 studie systémů sídelní zeleně s navazující realizací orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků průběžná (nesoutěžní) 1.8.2018 2.1.2020

5
5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvý-

šit využití obnovitelných zdrojů energie
100 bez omezení, dle PD vlastníci veřejných budov průběžná (nesoutěžní) 1. 3. 2018 31. 1. 2019

5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu no-
vých veřejných budov

61 bez omezení, dle PD stavebníci průběžná (nesoutěžní) 3. 4. 2017 31. 10. 2019

HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP

PŘEHLED VÝZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA ROK 2018
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Výzva zadaná v rámci harmonogramu v předešlých letech, která pokračuje do roku 2018.
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GALERIE PROJEKTŮ NPŽP

Broumova Lhota: Vodní nádrž
V rámci projektu došlo k výstavbě malé vodní nádrže o celkové vodní 
ploše 0,783 ha a celkovém objemu zadržené vody 17 740 m3. Byly 
také vybudovány tři tůně. Stavba nádrže zahrnuje vybudování hráze, 
požeráku, bezpečnostního přelivu dimenzovaného na kapacitu Q100 

a úpravu litorálního pásma.

Podoblast podpory: 1.6 – Zdroje vody
Název projektu: Vodní nádrž U modřínů
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Příjemce podpory: Milan Prokop
Ukončení projektu: 28. 2. 2018

Kouty: Vodovodní přivaděč
V rámci projektu došlo k regeneraci dvou stávajících nevyužívaných 
studní, instalaci čerpadel a vybudování elektrické přípojky. Objekt 
zdrojů pitné vody byl nově oplocen. Dále byl vybudován vodovodní 
přivaděč do úpravny vody (odradonovací stanice).

Podoblast podpory: 1.6 – Zdroje vody
Název projektu: Výstavba vodovodního přivaděče – 

posílení zdroje Kouty
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Příjemce podpory: obec Kouty
Ukončení projektu: říjen 2017

Celkové způsobilé výdaje
783 034 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
626 427 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČRFoto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje
3 417 413 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
2 050 448 Kč

Lobodice: Pořízení elektrotříkolky
Předmětem projektu bylo pořízení elektrotříkolky L2E pro obec 
Lobodice, která je využívána především k rozvozu obědů ze školní 
jídelny pro starší či nemohoucí osoby. Nově pořízená tříkolka zároveň 
slouží při úklidu a úpravě veřejných prostor a při kulturních akcích 

pořádaných obcí.

Podoblast podpory: 5. 2 – Udržitelná městská doprava 
a mobilita
Název projektu: obec Lobodice – pořízení L2E, 
Lobodice, okres Přerov
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Příjemce podpory: obec Lobodice

Předpokládané ukončení projektu: 24. 7. 2020

Celkové způsobilé výdaje
58 080 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
20 000 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Říčany: Vozidla s alternativním pohonem
Předmětem projektu bylo pořízení automobilu kategorie M1 s po-
honem CNG a vozidla typu plug-in hybrid kategorie M1 pro město 
Říčany. Automobil na CNG slouží pro potřeby městské policie. 
Vozidlo typu plug-in hybrid bylo pořízeno pro potřeby vedení města 

ke služebním cestám mimo území města.

Podoblast podpory: 5. 2 – Udržitelná městská 
doprava a mobilita
Název projektu: Nákup vozidel s alternativním po-
honem pro město Říčany
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Příjemce podpory: město Říčany

Předpokládané ukončení projektu: 12. 10. 2020

Celkové způsobilé výdaje
1 296 388 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
250 000 Kč

Třebíčsko: Dostavba kanalizace
Byla vystavěna nová kanalizace a byly odvedeny splaškové vody do již 
existující kanalizace, která je zaústěna do čistírny odpadních vod. 
Dále byla vybudována nové splaškové kanalizace v severní části obce 
na levém břehu Rešického potoka.

Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1. 1. – Snížit množství 
vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek 
do povrchových a podzemních vod
Název projektu: Třebíčsko – dostavba vodovodů 
a kanalizací + B11
Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Příjemce podpory: Vodovody a kanalizace Třebíčsko
Ukončení projektu: 7. 4. 2017

Zubří: Rekonstrukce sportovní haly
Smyslem projektu je komplexní zateplení budovy sportovní haly 
v Zubří včetně vzduchotechniky, větrání, vytápění a chlazení pomocí 
tepelného čerpadla a osvětlení. Opatření přinesou zlepšení tepelně 
technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení 
emisí.

Prioritní osa 5, specifi cký cíl 5.1 – Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie
Název projektu: Rekonstrukce sportovní haly Zubří
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Příjemce podpory: město Zubří
Předpokládané ukončení projektu: 30. 4. 2019

Bohuslavice: Sanace sesuvu
Cílem projektu bylo provedení stabilizačních opatření ve formě piloto-
vé stěny a tím zabezpečení sesuvu svažitého pozemku. Ohrožena sesu-
vem byla zejména místní komunikace, pod níž jsou uloženy inženýrské 
sítě a jež vede k rodinným domům.

Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.3 – Zajistit povodňovou 
ochranu intravilánu
Název projektu: Sanace sesuvu – Bohuslavice u Zlína
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Příjemce podpory: obec Bohuslavice u Zlína
Ukončení projektu: 31. 3. 2018

Plav: Povodňový plán
V Plavu nechali zpracovat digitální povodňový plán včetně napojení 
na celorepublikové systémy. Dále vybudovali lokální výstražný systém, 
jehož cílem je získávání okamžitých informací zejména o přívalových 
srážkách a vzniklých náhlých povodňových situacích. Nakonec doplnili 
obecní bezdrátový rozhlas.

Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.4 – Podpořit 
preventivní protipovodňová opatření
Název projektu: Zpracování digitálního povodňového 
plánu pro obec Plav, vybudování varovného a výstražného 
systému ochrany před povodněmi pro obec Plav
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Příjemce podpory: obec Plav
Ukončení projektu: 31. 3. 2018

Celkové způsobilé výdaje
25 934 498 Kč

Příspěvek EU
10 373 799 Kč

Celkové způsobilé výdaje
398 368 Kč
Příspěvek EU
298 776 Kč

Celkové způsobilé výdaje
4 039 573 Kč

Příspěvek EU
3 433 637 Kč

Celkové způsobilé výdaje
2 682 567 Kč

Příspěvek EU
2 280 181 Kč

GALERIE PROJEKTŮ OPŽP
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FRANCIE A IRSKO JDOU V BOJI 
S PLASTOVOU EPIDEMIÍ CELÉMU 
SVĚTU PŘÍKLADEM

AKTUALITYZAHRANIČÍ

Podle odhadů Francouzské asociace pro 
zdraví a životní prostředí se ve Francii kaž-

doročně vyhodí téměř 5 miliard jednorázo-
vých plastových kelímků. V roce 2016 tu proto 
vešel v platnost zákon, na jehož základě by 
do konce dekády mělo být zakázáno použí-
vání všech umělohmotných plastových talířů, 
příborů a kelímků. Zákon uvádí, že počínaje 
rokem 2020 budou muset být všechny tyto 
předměty vyrobeny z biologicky získaných 

materiálů a budou muset být kompostova-
telné. Příspěvek Francie k objemu produko-
vaného pastového odpadu nebyl totiž vůbec 
zanedbatelný. V zemi se každý rok použilo 
17 miliard plastových tašek, z čehož 8 miliard 
skončilo v odpadu. Od roku 2016 jsou tu pro-
to zakázány plastové tašky, které byly k vy-
zvednutí u pokladen. V roce 2017 byl tento zá-
kaz rozšířen na plastové sáčky, které zákazníci 
používají na nákup ovoce a zeleniny.

Irská daň
Irsko, stejně jako Francie, také podniklo 
výrazné, nezanedbatelné kroky na vypořá-
dání se s plastovou epidemií. Daň uvalená 
v roce 2002 na plastové sáčky a tašky inspi-
rovala zavedení podobných schémat na ce-
lém světě. Její zavedení inspirovalo mnohé 
podobné iniciativy na světě a poukáza-
lo na skutečnou příčinu současné krize: 
plast, který byl po dlouhé roky rozdáván 
zadarmo. V irských číslech to znamenalo, 
že 15procentní daň, v roce 2007 zvýšená 
na 22 procent, se postarala o to, že počet 
spotřebovaných plastových tašek se snížil 
z 350 na „pouhých“ 14 na osobu v roce 
2012. Finanční zisk, který daň přinesla, byl 
využit na podporu nakládání s odpadem, 
prevenci jeho zbytečného a nadměrného 
vytváření a další environmentální aktivity.

Plast zabíjí ve velkém
Povědomí o ohromném množství plasto-
vého odpadu a jeho dopadu na světové 
oceány, jezera a řeky v posledních letech 
vzrůstá. Spojené národy odhadují, že 
ročně skončí v mořských vodách kolem 
8 milionů tun odpadu. Miliony velryb, ptá-
ků, tuleňů a želv umírají, protože si sple-
tou plastové tašky, připomínající medúzy, 
s potravou anebo protože se nevyprostitel-
ně zamotají do sítěk, obalů a podobných 

Spojené národy vydaly v prosinci minulého roku jedno-

myslné rozhodnutí týkající se „krize“ oceánského plastu. 

Čína v reakci na toto rozhodnutí prohlásila, že už nadále 

nebude dovážet plast na spalování, čímž bohatým zemím 

západního světa vrátila jejich zodpovědnost za nakládání 

s vlastním odpadem namísto jeho vyvážení za moře. Ve stej-

né době vyhlásila Evropská unie svou první celoevropskou 

strategii na snížení používání jednorázových plastových 

předmětů a podporu obecně větší recyklovatelnosti.

Plastové sáčky a tašky jsou pro životní prostředí velmi velkým rizikem. V přírodě 
se nerozkládají jednoduše a často končí na skládkách nebo v mořích a ve vodních 
tocích. Ve Francii i v Irsku podnikli razantní krok, kterým celému světu ukázali, že 
řešení velkých globálních problémů může začít úplně lokálně.

ECHO

V Dlouhé Vsi staví kanalizaci
Po letech příprav zahájili v Dlouhé 
Vsi na Klatovsku stavbu kanalizace 
a čistírny odpadních vod. Zásadní 
pro obec bylo vzhledem k nákla-
dům získání dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. Stavba 
potrvá zhruba dva roky, a i když 
přinese do obce několik omezení, 
výsledek za to podle starostky obce 
stojí. „Vůbec si nedokážu představit, 
jak bychom v budoucnu i s ohledem 
na neustálé zpřísňování legislativy 
mohli bez kanalizace fungovat. Na-
příklad aktuálně letos v dubnu při-
jala Poslanecká sněmovna novelu 
vodního zákona, podle které každý 
občan bude mít od roku 2021 po-
vinnost doložit potvrzení o odvozu 
splašků z jímek a septiků do čistíren 
odpadních vod, a to dva roky zpět. 
Už jen splnění požadavků tohoto 
zákona by bylo pro lidi fi nančně 
značně náročnější než platit stočné 
a mít to bez starostí,“ uvedla pro 
Deník starostka Ivana Vítovcová.

V Přívratu staví zábrany pro 
obojživelníky
V Přívratu začala stavba trvalých 
zábran, které ochrání migrující 
obojživelníky před smrtí na frek-
ventované silnici. Půjde o jeden 
z úseků, na němž dosud ochránci 
přírody obojživelníky odchytávali 
u provizorních zábran a v kbelících 
je přenášeli na druhou stranu silnice 
k rybníku. Trvalé řešení zafi nancuje 
Pardubický kraj. Letošní záchranný 
transfer obojživelníků tu proběhl 
v dubnu a poměrně rychle, ochránci 
přírody přenesli více než 7200 jedin-
ců. Většinou se jednalo o ropuchu 
obecnou, ale objevoval se i čolek 
obecný, blatnice skvrnitá nebo 
skokan zelený. Stavba zábran má být 
dokončena v závěru léta. Celkové ná-
klady činí 3,3 milionu korun, z toho 
je 85 procent hrazeno z Operačního 
programu Životní prostředí.

Sázava má nový 
protipovodňový systém 
Město Sázava vybudovalo nový 
varovný a výstražný systém ochrany 
před povodněmi. Součástí systému 
je i srážkoměr a hladinoměr. Data 
z těchto přístrojů mohou zajímat 
také občany, informace z nich tak 
zájemci naleznou na webu www.
hladiny.cz. Projekt na vybudování 
systému byl ze sedmdesáti procent 
spolufi nancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí.

NA ŘADU BY MOHLY PŘIJÍT I KELÍMKY 
NA KÁVU A DALŠÍ OBALY

Dalším plastem, který by si environmentální iniciativy mohly vzít na mušku, by mohly 
být plastové kelímky a víčka na kávu, kterou si z kaváren můžeme vzít s sebou. Kávu 
možná vypijeme za pár minut, ale kelímku a víčku, vyrobeným z organismů, které tu 
žili před 300 miliony lety, to bude velmi pravděpodobně trvat 200milionkrát déle, než 
se na skládce rozloží. Mnohé kavárny už nabízejí slevy pro zákazníky, kteří si na kávu 
přinesou vlastní nádobu, ale to samo k eliminaci jednorázových kelímků nestačí.
Obdobná situace platí u příborů, které dostáváme, když si bereme jídlo „s sebou“, 
i u veškerých obalů, ve kterých dnes kupujeme potraviny. Pro začátek by možná stačilo, 
kdyby plastové příbory a tašky nebyly zdarma a kdyby jejich cena nebyla schována 
ve vyšší ceně za jídlo, které si odnášíme. Bezobalové supermarkety anebo alespoň 
bezobalová oddělení v nich jsou zřejmě hudbou více či méně vzdálené budoucnosti, ale 
i ony by přispěly svou troškou do mlýna při potírání plastové epidemie.

předmětů. Podle průzkumů se dnes plas-
tové tašky vznášejí ve vodách dokonce až 
u Špicberských ostrovů za severním po-
lárním kruhem i u Falklandských ostrovů 
na jihu. Média už nějakou dobu přinášejí 
šokující obrázky plovoucích plastových 
ostrovů ve vzdálených oceánských destina-
cích. Největším z nich je takzvaná „velká 
tichomořská odpadková skvrna“ v sever-
ní části Tichého oceánu, popisovaná jako 
„plastová polévka“ o velikosti amerického 
státu Texas. Skládá se z degradovaného od-
padu – z mikroplastů tenčích než 5 milime-
trů, představovaného sáčky, taškami, víčky 
od PET lahví a polystyrenovými kelímky, 
prostě veškerými druhy plastu poskytova-
nými spotřebitelům zadarmo.

Mikrovlákna z tohoto plastu nakonec 
vstupují do potravního řetězce. Ti, kteří si 
libují v mořských plodech a rybách, mož-
ná netuší, že každý rok spolykají v průmě-
ru 11 tisíc malých kousíčků plastu, a po-
kud se současná situace výrazně nezmění, 
bude toto množství narůstat. Například 
74 procent kohoutkové vody v Irsku už 
je také kontaminováno plastem, zatímco 
o dopadech na zdraví konzumentů, kteří 
jsou tak přímo vystaveni chemii v plastech 
obsažené, se zatím mnoho neví.

Přitom jde o mýtus: plastové obaly ne-
jsou vůbec tak zadarmo, jak se tváří být. 

Mnoho z nich je zdarma nabízeno, ale 
stejně za ně platíme, a to prostřednictvím 
dražšího jídla, všeho možného, co si mů-
žeme odnést s sebou, a v neposlední řadě 
i cen kávy. Pro výrobce plastových před-
mětů je to nepochybně skvělý byznys, ale 
na naši modrou planetu to má devastující 
dopady.

Nákupní taška „na celý život“ je 
dnes v Irsku samozřejmostí
Irsko je důkazem toho, že i malé země 
mohou mít vliv na velké věci. Poplatky 
za plast jsou postupně zaváděny v dal-
ších městech a zemích světa, od Hong-
kongu a Jižní Afriku přes Velkou Británii 
po Washington, D.C., Austin a Chicago. 
Ve zprávě vydané v  americkém státě 
New York, kde nyní zvažují, jakým způ-
sobem se vypořádat s tamější plastovou 
epidemií, je irský model uváděn jako 
úspěšný a hodný následování. V Irsku 
po zavedení daně nedošlo k žádnému vý-
raznému humbuku na veřejné ani poli-
tické scéně a látkové nákupní tašky, které 
vydrží klidně celý život, se brzy staly sa-
mozřejmostí. Ba co víc, používat na ná-
kup jednu plastovou tašku denně je nyní 
pro většinu Irů hrůznou a nepřijatelnou 
představou. 

Zdroje: irishtimes.com, greennews.ie

Foto: ©Kudryashka/Fotky&Foto
Foto: ©sablin/Fotky&Foto
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3D tisk neboli aditivní výroba je pro-
ces tvorby třídimenzionálních 

pevných objektů z digitálního souboru. 
V aditivních procesech je objekt vytvořen 
pokládáním souvislých vrstev materiálu, 
dokud není celý projekt dokončen. Kaž-
dá z těchto vrstev může být považována 
za úzce rozříznutou horizontální sekci 
daného projektu. Přes svou třicetiletou 

historii je 3D tisk technologií poměrně 
novou a stále se vyvíjí. To přináší svá po-
zitiva i negativa. Negativa v tom smyslu, 
že se ještě nevyvinula do dokonalé envi-
ronmentálně šetrné technologie. Pozitiva 
v tom smyslu, že má velkou naději se jí v bu-
doucnu stát. Je tu tedy současná situace 
3D tisku na jedné straně a jeho potenciál 
na straně druhé.

3D tisk má ještě co zdokonalovat
Přestože výzkumy této revoluční technolo-
gie ještě nedošly k žádným uceleným závě-
rům, dá se konstatovat, že za současného 
stavu 3D tisk nepatří k technologiím, které 
by byly k životnímu prostředí zrovna dva-
krát šetrné. Při svém provozu spotřebovává 
velké množství energie, většina tisku vy-
užívá plastových materiálů a coby vedlejší 
produkt při něm vznikají výpary obsahující 
toxické látky. Některé hlasy dokonce tvrdí, 
že 3D tiskárny spotřebovávají více energie 
než konvenční těžební zařízení. Za povšim-
nutí také stojí, že spotřeba energie samotná 
nevypovídá o celém obrazu, jak si techno-
logie ve vztahu k životnímu prostředí stojí. 
Je potřeba přihlédnout i k energetickým 
nárokům celého procesu, který zahrnuje 
nejen vlastní výrobu, ale například také 
použití surových materiálů, které musí být 

Trojrozměrné tiskárny a celou technologii vůbec používají 

lidé zhruba třicet let, ale do povědomí veřejnosti vešly až 

v posledních několika letech, a to především díky ultravýkon-

ným strojům, moderním materiálům a příznivým cenám.

Hledat technologie, které jsou šetrné či přímo prospěšné prostředí, ve kterém 
žijeme, je velkou výzvou naší doby. 3D tisk je v tomto ohledu slibným odvětvím, 
ale zda bude skutečně schopen produkovat čisté výstupy čistým způsobem, je 
zapotřebí ještě důkladně prozkoumat.

JE TŘÍROZMĚRNÝ TISK ŠETRNÝ 
K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME?

BUDEME SI DOMA 
TISKNOUT 3D?

Příznivci 3D tisku věří, že jak ceny 
klesají, bude si stále více lidí tisknout své 
vlastní 3D produkty. Z pohodlí domova 
dokážeme navrhnout i vytisknout coko-
liv, co bude lehké, trvanlivé a vytvořené 
bez jakéhokoliv odpadu. Jestliže 3D tisk 
v budoucnu ovládne výrobu, začne to 
být teprve zajímavé. Nejspíše se dočká-
me výrobků, jež vypadají skvěle, fungují 
lépe a jejichž výroba stojí méně, což 
se potom samozřejmě odrazí na ceně, 
za kterou si je budeme moci koupit. Také 
nám mnohem déle vydrží, což ve výsled-
ku zmenší objem celkově produkované-
ho odpadu. Pokud by se používání 3D 
tisku opravdu rozšířilo, znamenalo by 
to návrat výroby k místním komunitám, 
což by se na životním prostředí odrazilo 
menší potřebou dálkové dopravy a cel-
kovými výdaji.

Dvěma hlavními plasty, které se při současném 3D tisku 

používají, jsou tzv. termoplasty ABS a PLA, jež jsou 

snadno tavitelné a ohýbatelné. Vše hovoří ve prospěch PLA, 

vyrobeného na kukuřičné bázi a šetrného k životnímu 

prostředí, při jehož používání vzniká méně toxických výparů 

i odpadu. Do budoucna by tu svého využití mohly dojít také 

bioplasty, nejrůznější pudry, pryskyřice, akryláty a vosky.

ECHO

Pražská radnice vymění 
333 oken
Hlavní město nechá v budově Nové 
radnice na Mariánském náměstí, 
kde sídlí magistrát, repasovat a vy-
měnit 333 oken a balkonových dve-
ří. Praha za to zaplatí 27,6 milionu 
korun. Na výměnu a opravu oken 
město získalo dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Kvůli 
stáří a minulým úpravám do oken 
zatéká, někde se objevila hniloba 
rámů a nefunguje ovládání oken, 
celkově je pak problém následná 
vyšší spotřeba energie.

Ve Varech zateplí školu
Karlovarský magistrát letos provede 
další část zateplení základní školy 
v Krušnohorské ulici na Růžovém 
vrchu. Na investici za téměř 
33 milionů korun se bude částečně 
podílet evropská dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Vloni se ve škole uskutečnila první 
etapa rekonstrukce, která spočívala 
v zateplení a opravách prvního 
stupně školy. Hlavní práce se budou 
dělat během letních prázdnin.

Před tachovským zámkem 
revitalizují zeleň
Nádvoří před tachovským zámkem 
získává nový ráz. V minulých týdnech 
tam bylo vysazeno dvacet nových 
stromů. Nahradily původní vzrostlé 
keře a stromy, které byly na základě 
dendrologického průzkumu vykáce-
ny. Další úpravy budou navazovat. 
V plánu je například bylinkový záhon 
doplněný trvalkami. Na výměnu 
čekají přenosné květináče, do kterých 
přijdou vhodnější květiny. Rozkvetlé 
okolí zámku doplní truhlíky s převislý-
mi květinami. Přeměna tachovského 
zámeckého nádvoří je plánována 
do července příštího roku. Město 
Tachov na jeho revitalizaci získalo do-
taci z Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020.

V Rožmitálu rozdávají 
kontejnery na bioodpad
Město Rožmitál pod Třemšínem 
ještě více podpořilo systém domá-
cího kompostování a zajistilo pro 
své občany žijící trvale v rodinném 
domě v Rožmitálu a přilehlých 
obcích kompostéry s možností 
vybrat si ze dvou druhů: plastový, 
nebo betonový kompostér. Oba 
druhy dostanou občané zdarma, 
jejich fi nancování proběhlo v rámci 
projektu podpořeného z Operační-
ho programu Životní prostředí.

na místo výroby nějakým způsobem pře-
praveny z méně či více vzdáleného místa. 
Právě způsob dodávání materiálu pro 3D 
tisk a vzdálenosti, ze kterých je dovážen, 
jsou často jeho velkou slabinou. Daleko 
lépe už si pak vede při vlastní produkci, 
a to proto, že spotřebovává poměrně málo 
materiálu a celkově produkuje méně od-
padu. Některé 3D tiskárny ale ke svému 
provozu potřebují podpůrné materiály, 
které po ukončení tisku končí také v odpa-
du, jehož množství tím přirozeně narůstá. 
Hlavním závěrem dosavadních výzkumů 
tedy je, že 3D tisk je schopen přinejmenším 
nízkoenergetického provozu, ovšem zatím 
pouze při samotné produkci, ale ne v dal-
ších procesech, které s ní souvisejí.

Budoucnost by ale mohla splnit 
kýžená očekávání
Ve srovnání s mnohými jinými výrobní-
mi procesy tedy 3D tisk zatím nevypadá 
jako ultra zelená alternativa. Skrývá v sobě 
ale poměrně velký potenciál toho, aby se 
jí v budoucnosti mohl stát. V úvahu je tu 
potřeba vzít nejen spotřebu energie nutné 
k provozu tiskáren, ale také jejich život-
nost a životnost výsledných produktů tisku, 
těžbu surových materiálů, které používají, 
výrobu samotnou, skládání a dočišťování 
hotových výrobků i veškerou jejich údržbu 
stejně jako údržbu tiskařských zařízení. Vý-
robky vzniklé 3D tiskem mají ve srovnání 
s výrobky z běžné výroby některé nesporné 
výhody: při jejich výrobě není potřeba žád-
ného velkého ořezávání, vyřezávání, vrtání 
ani drcení, a tudíž tu vzniká nesrovnatelně 
menší množství odpadu. Méně následného 
montování a očišťování znamená i velkou 
úsporu při skladování hotových výrobků 
předtím, než jsou prodány a distribuovány. 
Jde tedy o nezanedbatelnou část 3D tisku, 
ve které je nadužívání nejrůznějších zdrojů 
redukováno na zatím nejnižší možnou míru.

Mnohé se dá změnit už nyní
Zní automobily, budovy, televize, pračky 
a počítače vytištěné 3D tiskárnami s mi-
nimálním dopadem na životní prostředí 
jako obrazy z nějakého sci-fi  fi lmu? Těžko 
říci. Při dnešní rychlosti vývoje všech věcí 
a historii toho, co už nejrůznější technolo-
gie dokázaly, by to ale nemusela být až tak 
vzdálená ani nedosažitelná budoucnost. 
Na cestě k ní by si 3D tisk mohl mezitím vy-
pomoci nejrůznějšími dílčími kroky. Jedny 
dopomáhají k nižší spotřebě energie, jiné 
vedou přes používání vhodnějších mate-
riálů. Určitě by napomohlo třeba tisknutí 
dutých součástek, kteréžto spotřebují mno-
hem menší množství materiálu a tisknou se 
rychleji než plné a také se při jejich výrobě 
vyprodukuje méně nechtěných výparů. Při-
způsobení polohy součástek při tisknutí, 
například tisk dlouhých předmětů naleža-
to, a tisk více součástek najednou by také 
určitě sehrály významnou roli ve snižování 
ekologické stopy 3D tisku. 

Zdroj: www.3dinsider.com

Foto: ©3dmentat/Fotky&Foto
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Výstavba zelených střech:
v kombinaci s oblastmi podpory A a B,
náklady cca 1 000 Kč/m2,
dotace 500 Kč/m2

Využití tepla z odpadní vody:
v kombinaci s oblastmi podpory A, B i C,

náklady cca 10 000 Kč, 
dotace 5 000 Kč / jeden systém

Výměna zdroje tepla: 
podpora z programu NZÚ pouze v případě, 
kdy žadatel nesplňuje podmínky podpory 
z kotlíkových dotací nebo v případě výměny 
elektrického vytápění za tepelné čerpadlo,
dotace 15–100 tis. Kč.

Zateplení stropu 
a ostatních konstrukcí: 
náklady cca 900 Kč/m2, 
dotace 330–550 Kč/m2

Zateplení obvodových stěn: 
náklady cca 1 250 Kč/m2, 
dotace 500–800 Kč/m2

Zateplení střechy v podkroví: 
náklady cca 1 500 Kč/m2, 
dotace 500–800 Kč/m2

Výměna oken a dveří:
náklady cca 5 500 Kč/m2, 
dotace 2 100–3 800 Kč/m2

Zateplení podlahy na terénu: 
náklady cca 2 000 Kč/m2, 
dotace 700–1 200 Kč/m2

Odborný posudek:
oblast podpory A  –  

dotace max. 25 tis. Kč,
oblast podpory B  –  

dotace max. 35 tis. Kč,
oblast podpory C –  

dotace max. 5 tis. Kč

Instalace nuceného větrání 
se zpětným získáváním tepla: 

náklady cca 140 tis. Kč,
 dotace 75–100 tis. Kč

Solární systémy: 
náklady cca 70 tis. Kč za termický systém 
a cca 200 tis. Kč za fotovoltaický systém, 
dotace 35–150 tis. Kč

Bonus za použití materiálu 
s vydaným environmentálním 

prohlášením typu III (EPD): 
oblasti podpory A, B i C

Dům s velmi nízkou energetickou náročností: 
náklady od 3,3 mil. Kč při stavbě „na klíč“, 
dotace 300 tis. Kč

Dům s velmi nízkou energetickou náročností, 
s důrazem na využití OZE: 
náklady cca 3,5 mil. Kč při stavbě „na klíč“, 
dotace 450 tis. Kč

Uvedené náklady na realizaci opatření jsou orientační vč. DPH. Maximální výše podpory činí 50 % způsobilých výdajů.

50 %
Ze způsobilých výdajů 
dotace pokryje až

250
Průměrná výše 
dotace dosahuje

tis. 
Kč 40

Za kombinaci s kotlíkovou 
dotací bonus

Oblast podpory A 
Snižování energetické náročnosti 
stávajících rodinných domů 

Oblast podpory B
Výstavba rodinných domů s velmi 
nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C
Efektivní využití 
zdrojů energie 

Stavíte, renovujete? 
Dotace vám ušetří statisíce

tis. 
Kč


