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Priorita

Začala stavba nové úpravny vody 
na vodním zdroji Želivka. Obří 
investice do nové technologie 
zlepší kvalitu vody, kterou pije 
zhruba každý sedmý Čech. 
STR. 3

ČISTŠÍ VODA 

Přihlaste do soutěžní přehlídky 
Pasivní dům 2018 svou novostavbu 
či rekonstrukci. Hledají se 
nejzajímavější úsporné domy Česka. 
Soutěží se o zajímavé ceny. 
STR. 4

PASIVNÍ DŮM 

V Mírově uspěli se žádostí o dotaci 
na domovní čistírny odpadních 
vod. Tamější obyvatelé tak mají 
u rodinných domů vlastní čistírny, 
které z velké části zaplatila dotace. 
STR. 7

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT 

POMÁHÁME SOVÁM 
Noční dravci to nemají vždy jednoduché. 
Jeden z dotovaných projektů usnadňuje 
sovám přežití v zemědělské kulturní 
krajině. STR. 10
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítám vás v podzimu, období, kdy je počasí 
skutečně cítit, je zima, někdy teplo, hodně 

fouká a prší. Zkrátka 
vhodný čas vlézt 
pod deku, dát si čaj 
a otevřít Prioritu.

Pokud žijete v Praze, 
středních Čechách 
nebo na Vysočině, 
je dost pravděpo-
dobné, že jste si 
udělali čaj z vody ze 
Želivky. Voda je to 
dobrá a za pár let 

bude ještě lepší. V obci Hulice, o které jste 
možná neslyšeli, protože je malá a obyčej-
ná, se začíná stavět nová úpravna vody. 
Pískové fi ltry, které vodu čistí teď, si odpo-
činou. Místo nich se do práce pustí nové, 
mladé, perspektivní, granulované a nejmo-
dernější technologií ověnčené aktivní uhlí. 
Už se těšíme, uhlí, co nám ukážeš. Vyčistit 
3500 litrů vody za vteřinu, to už dá zabrat.

Když je vody málo, není to dobré, když 
je jí moc, zvlášť tam, kde být nemá, je to 
špatné. Proto jsou připraveny další peníze 
na protipovodňová opatření, třeba výstraž-
né systémy. Je lepší, když vás vzbudí staros-
ta z amplionu dříve, než to udělá studená 
ruka rozvodněné říčky přímo v posteli.

A co dál? Pokud máte nový dům, který šetří 
energií, přihlaste ho do soutěže. Je jasné, 
že sám to neudělá, protože je pasivní. 
V soutěži to bude jeho výhoda. Aby to star-
ším domům nebylo líto, je možné soutěžit 
i s energeticky šetrnými rekonstrukcemi. 
I o soutěži Pasivní dům 2018 se dočtete 
v tomto čísle.

Autor dalšího článku nechce sýčkovat ani 
nosit sovy do Athén, ale sovy těžší to maj. 
O tom, jak je možné pomáhat těmto krás-
ným nočním tvorům, aby se jim dařilo co 
nejlépe, si přečtěte v naší reportáži.

Přeji krásný podzim.

JAN RÖDLING
šéfredaktor

AKTUALITY

Pro státní podniky a příspěvkové organi-
zace je připraveno 50 milionů na zpraco-

vání podkladů pro stanovení záplavových 
území nebo na vybudování či modernizaci 
systémů předpovědní povodňové služby.

Nové dotace z Operačního programu 
Životní prostředí zajistí lepší ochranu před 
výkyvy počasí, přispějí k přesnějšímu před-
vídání povodní a pomohou předejít nebez-
pečným sesuvům. Ministerstvo životního 
prostředí dá k dispozici ve třech výzvách cel-
kem 400 milionů korun z evropských fondů.

„Je to další logický krok v boji s klimatickou 
změnou, která se projevuje velkými výkyvy počasí. 
Na jedné straně řešíme sucho, na druhé pomáháme 
předejít škodám způsobeným lokálními povodněmi 
a extrémními srážkami,“ říká ministr životního 
prostředí Richard Brabec. „Protipovodňová 
opatření podporujeme kontinuálně a dlouhodobě. 
Nové dotační výzvy jsou dalším kouskem do systému 
lepší ochrany obyvatel a majetku,“ doplňuje mini-
str Richard Brabec. 

Lokální ochrana před povodní 
i před sesuvy
Obce, kraje a další zájemci mohou přihlásit 
projekty zaměřené na zpracování podkladů 
pro vymezení území ohrožených zvláštní 
povodní nebo digitálních povodňových 
plánů. Dotace získají na vybudování nebo 
rozšíření protipovodňových výstražných 
systémů na lokální úrovni. Zároveň rezort 
pomůže se sanací svahových nestabilit, 
jako jsou sesuvy půdy či řícení skal.

„Varovné systémy mohou obce a města vybudovat 
jen tehdy, pokud mají současně vypracovaný či ak-
tualizovaný digitální povodňový plán. Celý systém 
pak funguje tak, že díky výstražnému systému obdrží 
starosta obce varovnou zprávu o překročení limitní 
hodnoty srážky či vzestupu hladiny a díky povodňo-
vému plánu vyhodnotí nastalou situaci. Rozhlasem 
či sirénou poté občany upozorní na hrozící nebezpečí,“ 
vysvětluje ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Valdman s tím, že k to-
muto zdánlivě jednoduchému postupu je 
nezbytné proškolení členů povodňového 
orgánu. Ti se musí naučit data správně 
vyhodnocovat, rychle pracovat s povodňo-
vým plánem a včas podat klíčové informace 
v případném hlášení.

Nebezpečí pro občany představují i skal-
ní svahy, ze kterých se vlivem přívalových 

dešťů mohou uvolňovat nestabilní bloky. 
Tuto zkušenost má například i město Smr-
žovka na Liberecku, kde skalní svah ohro-
žoval v blízkosti stojící mateřskou školku, 
ale díky dotaci z OPŽP se jim podařilo pro-
blém vyřešit. „Ohrožovalo to školku a také vedlejší 
nemovitost. Museli jsme to řešit, a proto jsme využili 
dotace. Časově se to sešlo a přišla nám velmi vhod,“ 
říká starosta Smržovky Marek Hotovec.

Předcházení povodním na celostát-
ní úrovni
Operační program Životní prostředí pomá-
há s protipovodňovou ochranou nejen lo-
kálně, ale i celostátně. O dotaci se v tomto 
případě mohou ucházet příspěvkové orga-
nizace a státní podniky. Příspěvek mohou 
čerpat na zpracování podkladových analýz 
na státní a regionální úrovni pro 2. období 
plánování dle směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2007/60/ES a na zpraco-
vání podkladů pro stanovení záplavových 
území nebo map povodňového ohrožení. 
Podporu získají i projekty zaměřené na vy-
budování nebo zefektivnění výstražných či 
hlásných povodňových systémů řešených 
na celostátní úrovni.

„Všechny projekty mohou být realizovány až 
s 85procentní dotační podporou. Výjimku tvoří pouze 
projekty zaměřené na vybudování varovných systé-
mů, kde může být dotace maximálně 70procentní,“ 
upřesňuje Petr Valdman. V případě sanace 
svahů je však nezbytná řádná analýza na-
rušené lokality a její zařazení do Registru 
svahových nestabilit.

Žádosti o dotace bude Státní fond ži-
votního prostředí ČR přijímat od 1. října 
do 20. prosince tohoto roku. 

STOVKY MILIONŮ OCHRÁNÍ 
OBCE PŘED POVODNĚMI 
A NEBEZPEČNÝMI SESUVY 
Obce, kraje a další subjekty mohou od října čerpat 
z Operačního programu Životní prostředí 
350 milionů korun na dokonalejší varovné systémy 
před povodněmi a na zabezpečení nestabilních svahů. 
Lépe tak ochrání své obyvatele a jejich majetek.

V Hulicích u břehů Švihovské vodní 
nádrže, vyroste  v rámci areálu úprav-

ny vody moderní hala s 16 fi ltry s náplní 
granulovaného uhlí. Úpravna čistí vodu 
z vodního zdroje Želivka, který zásobuje 
nejen obyvatele Prahy, ale i Středočeského 
kraje a Kraje Vysočina. V současnosti vodu 
z tohoto zdroje využívá zhruba 1,3 milionu 
obyvatel, tedy přibližně každý sedmý Čech. 

Modernizace úpravny vody byla dlouho-
době plánována. Voda se bude nově čistit i 
přes granulované aktivní uhlí, což je špičková 
technologie aplikovaná při obdobných mo-
dernizacích úpraven pitné vody po celé Evro-
pě. „Uhlí má specifi cký povrch a dokáže zachytit zbytky 
léčiv i pesticidy,“ vysvětluje šéf představenstva 
Úpravny vody Želivka Mark Rieder. Dosavad-
ní pískové fi ltry tyto látky zachytit nedokáží. 

Zároveň bude možné eliminovat důsledky 
možných úmyslných nepřátelských činů na 
zdroji nebo případné úmyslné neplnění opat-
ření v ochranném pásmu vodního zdroje v po-
vodí Želivky. Realizace projektu zajistí výrobu 
pitné vody v krizových situacích a minimální 
legislativou požadovanou kvalitu pitné vody 
i v případě živelních katastrof nebo ekologic-
kých havárií. S ohledem na rizikové scénáře 
klimatické změny, a to i vzhledem k vývoji růs-
tu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní 
modernizace dlouhodobé a jisté plnění hygie-
nických limitů, a to i s ohledem na předpoklá-
dané zpřísňování hygienických limitů. 

Celková hodnota stavby bude zhruba 
1,2 miliardy korun. Projekt bude spolufi nan-
cován z Operačního programu Životní pro-
středí, dotace je ve výši 753,2 milionu korun. 
„Přeji projektu úspěch a za Ministerstvo životního pro-
středí a Státní fond životního prostředí ČR mohu říci, 
že budeme nablízku a nápomocní, aby byl tento důležitý 
projekt zrealizován,“ uvedl na slavnostním zahá-
jení stavby Jan Kříž, náměstek ministra ži-
votního prostředí pro řízení sekce fondů EU, 
fi nančních a dobrovolných nástrojů. 

Stavba bude dle podepsané smlouvy o 
dílo dokončena 31. prosince 2020, poté bude 
následovat roční zkušební provoz. Nová hala 
s fi ltry s náplní granulovaného uhlí bude 
dána do plného provozu od 1. ledna 2022. 

Praha a střední Čechy budou pít lepší vodu 
z nejmodernější úpravny vod
Začala výstavba nového 
technologického stupně 
úpravny vody Želivka. 
Lepší vodu bude pít 
každý sedmý člověk
 v Česku. Poklepání 
na základní kámen 
a může se stavět. 

MINIROZHOVOR 
Mark Rieder, předseda předsta-
venstva Úpravny vody Želivka, a. s.

Jak dlouho se projekt připravoval?
Tři roky. Je za tím hodně vyjednávání 

a práce, od stanovisek rady hlavního měs-
ta Prahy přes proces EIA, dotace, staveb-
ní povolení po mnoho dalších stanovisek 
a úkonů. Pro tak velký a náročný projekt 
jsou tři roky na přípravu velmi dobrý čas.

Jaké jsou hlavní důvody pro vznik 
nové úpravny vody?

Použití technologie aktivního granu-
lovaného uhlí lépe vyčistí vodu. Zbaví 
vodu pesticidů a zbytků léčiv. Smyslem 
je tedy zvýšení kvality pitné vody.

Pozná koncový uživatel, který si 
doma pustí vodu z kohoutku, že je 
voda lepší?

Velmi pravděpodobně ne. Na chuť 
vody má vliv kvalita potrubí, kterým 
voda přitéká k odběratelům. Chuť urči-
tě nebude horší, voda ale bude každo-
pádně čistší a kvalitnější.

Úpravy se budou dělat za plného 
provozu?

Ano. Provoz nebude nijak omezen. 
Postaví se nový objekt. 

Úpravna vody Želivka je největší úprav-
nou vody pro hlavní město Praha a pro 
středočeskou aglomeraci a jednou z nej-
větších úpraven vody v Evropě. Průměrně 
odtud odteče 3 000 litrů čisté vody za 
vteřinu. První etapa výstavby úpravny 
vody Želivka byla uvedena do provozu 
v roce 1972. Současně s první etapou 
výstavby byl vybudován i 52 km dlouhý 
štolový přivaděč končící vodojemem 
Jesenice. V roce 1987 byla úpravna vody 
rozšířena o 2. a 3 linku a v roce 1991 byla 
technologie doplněna o úpravu vody 
ozónem. Technologie ozonizace byla v 
roce 2010 modernizována. Úpravna vody 
stále používá původní technologii koagu-
lační fi ltrace. Úpravnu vody i společnost 
odpovědnou za provoz úpravny vody 
vlastní výhradně města a obce odebírající 
vodu z úpravny vody Želivka.

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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AKTUALITY

„Soutěžní přehlídku nejzdařilejších úsporných domů 
podporujeme již od prvního ročníku. Příklady táhnou, 
a proto považujeme za důležité oceňovat ty, kteří se roz-
hodli bydlet komfortně, úsporně a zároveň šetrně k život-
nímu prostředí. Současně chceme motivovat další, aby je 
následovali,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Přihlaste svůj dům do soutěže – 
novostavbu i rekonstrukci
Soutěžní přehlídka Pasivní dům 2018 hle-
dá, mapuje a oceňuje nejzajímavější úsporné 
domy na území České republiky. Hlásit se 
mohou stavby nulové, pasivní nebo s velmi 
nízkou energetickou náročností, rodinné, by-
tové i administrativní a veřejné budovy. Letos 
budou hodnoceny jak domy nově postavené, 
tak budovy zrekonstruované.

„Z programu Nová zelená úsporám jsme podpořili už 
tisíce velmi zdařilých úsporných rekonstrukcí. Přišlo nám 
tedy smysluplné vyčlenit pro ně v soutěži samostatnou 
kategorii Zelená rekonstrukce,“ říká Petr Valdman 
a dodává, že do této kategorie je možné přihlá-
sit jakýkoliv rodinný či bytový dům, veřejnou, 
ale i jinou budovu, která je provedena v klasifi -
kační třídě energetické náročnosti „B“ a lepší.

Pokud byla rekonstrukce podpořena do-
tací, může se soutěže zúčastnit rodinný dům, 
který splňuje technická kritéria 3. výzvy pro 
rodinné domy v programu Nová zelená úspo-
rám v podoblasti A.2 nebo A.3, a bytový dům 
splňující kritéria 2. výzvy v programu Nová 
zelená úsporám v podoblasti A.2. Budovy 
zrekonstruované s dotací z Operačního pro-

gramu Životní prostředí 2014–2020 se mohou 
řídit kritérii podle specifi ckého cíle 5.1.

Další kategorie, nazvaná Zelená novostav-
ba, je vyčleněna pro domy, které jsou nově 
zkolaudovány a splňují kritéria pasivního 
domu dle standardu PPHP (Passive House 
Planning Package) nebo podmínky progra-
mu Nová zelená úsporám pro oblast B2.

Čerpání dotace však není ani u jedné z ka-
tegorií podmínkou účasti v soutěži, ucházet 
o titul se mohou domy bez ohledu na to, zda 
na ně byla čerpána dotace, či nikoli.

Důležité termíny soutěže
Stavby mohou do soutěže přihlásit jejich 
majitelé, investoři či architekti do 3. prosin-
ce 2018. Po hodnocení odbornou porotou 
bude následovat hlasování veřejnosti a vy-
hlášení výsledků proběhne tradičně na úno-
rovém veletrhu FOR PASIV. 

Hledáme nejlepší úsporné 
domy Česka, nejen novostavby 
a nejen pasivní
Odstartoval další ročník soutěže Pasivní dům. 
Státní fond životního prostředí ČR se poprvé stal 
spoluvyhlašovatelem soutěže a přinesl novou kategorii 
Zelená rekonstrukce.

ECHO

Na Šlovickém vrchu jsou 
divocí koně
Vypuštění divokých koní je dalším 
krokem k oživení a udržení kvalitní 
krajiny přírodní památky Šlovický 
vrch, která je součástí evropsky 
významné lokality Dobřany a kterou 
dlouhodobě podporuje Plzeňský 
kraj. Divocí koně byli do lokality 
Šlovický vrch bezplatně zapůjčeni 
společností Česká krajina.
Zvířata vypuštěná na začátku října 
na Šlovickém vrchu jsou potomky 
zakládajícího stáda, které bylo 
přivezeno do rezervace velkých ko-
pytníků ve středočeských Milovicích 
v roce 2015 v rámci projektu fi nan-
covaného z Operačního programu 
Životní prostředí. Právě pastva 
divokých koní je nejdůležitějším 
a základním plošným nástrojem pro 
dlouhodobou udržitelnost bioto-
pů a vegetace v krajině přírodní 
památky. Divocí koně pastvou zajistí 
udržitelnost rovnováhy v krajině, 
která spočívá v potlačení bylinné 
a dřevinné vegetace. Ta se na území 
evropsky významné lokality a v pří-
rodní památce šíří, čímž dochází 
k problematickému zarůstání vhod-
ného biotopu zejména pro kuňku 
žlutobřichou. Režim pastvy, tzn. 
zatížení, skladbu stáda, případné 
rozčlenění pastviny a další faktory, 
bude nutné přizpůsobovat momen-
tálním potřebám a aktuálnímu stavu 
vegetace. O stádo bude pečovat 
město Dobřany.

Stromy připomenou výročí 
republiky
Cestu na kopci Humenec propoju-
jící místní části Zábřehu na Šum-
persku Rudolfov a Skaličku bude 
po jedné straně lemovat nová alej 
vysázená při příležitosti stého 
výročí republiky. Vytvoří ji ovocné 
stromy. Cílem je připomenout sté 
výročí a přispět k rozvoji zeleně 
ve městě. Nový prvek zeleně je 
součástí komponované krajiny 
města a jeho okolí. Přímo v den 
výročí, tedy 28. října, budou vysá-
zeny lípy na sídlišti Severovýchod 
na prostranství před základní 
školou. Město na Humenci při-
pravuje výsadbu ovocného sadu, 
ve kterém by měly být zastoupeny 
staré krajové odrůdy, na mezích 
v dolní části kopce. Projekt bude 
předložen k fi nancování Operační-
ho programu Životní prostředí. Ze 
stejného titulu chce vedení radnice 
získat peníze také na výsadbu 
parku Knížecí sady.

Parádní 15. místo, 2 641,5 kilometru 
a 79 245 korun. To je bilance týmu zaměst-

nanců Státního fondu životního prostředí 
ČR nazvaného „Dešťovka vs. Nová zelená 
úsporám“ na letošním ročníku sportovně-
-charitativní akce Teribear hýbe Prahou.

Do populární akce Nadace Terezy Ma-
xové dětem se zapojil tým Fondu již podru-
hé. I když se oproti loňskému roku rozrostl 
na 29 účastníků, musel se potýkat s daleko 
větší konkurencí. Od 6. do 15. září totiž 
bojovalo na pražském Vítkově a v Mladé 
Boleslavi o každý kilometr na 600 týmů 
a 19 tisíc příznivců. Přesto se týmu Fondu 
podařilo zdolat neuvěřitelných 2 641,5 ki-
lometru a obsadit výborné 15. místo.

Vzhledem k tomu, že za každý kilome-
tr získá nadace od partnerů 30 korun, vy-
sportoval tým „Dešťovka vs. Nová zelená 
úsporám“ pro dobrou věc 79 245 korun. 
Konečný výtěžek akce Teribear hýbe Pra-
hou je 9 624 375 korun. Darované peníze 
věnuje nadace na pomoc znevýhodně-
ným dětem a rodinám v nouzi.

Obrovské uznání patří organizáto-
rům, partnerům a všem z týmu „Dešťov-
ka vs. Nová zelená úsporám“. 

Žádosti v rámci právě vyhlášené výzvy 
na projekty v oblasti ochrany životní-

ho prostředí a udržitelného rozvoje mohou 
nevládní neziskové organizace podávat 
od 1. října do 29. října 2018.

„Mezi aktivity, které chceme podpořit, patří napří-
klad péče o cenné biotopy, zachování krajinného rázu, péče 
o remízky a další drobné krajinné prvky, ale i revitalizace 
keřových porostů, sadů, polních cest nebo stromořadí. Dále 
nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu 
a na boj se suchem. V oblasti vzdělávání podporujeme vý-
ukové programy pro sociálně a jinak znevýhodněné cílové 
skupiny. V rámci právě otevřené výzvy preferujeme projekty 
s jasnými výstupy a vysokým podílem dobrovolnické práce 
u neziskových organizací,“ upřesňuje Jan Kříž, ná-
městek pro řízení sekce fondů EU, fi nančních 
a dobrovolných nástrojů.

O dotace na realizaci konkrétního pro-
jektu mohou žádat nestátní neziskové 
organizace působící v oblasti životního 
prostředí a udržitelného rozvoje právně 
vedené jako spolek či pobočný spolek, 
obecně prospěšná společnost, zapsaný 
ústav, nadace, nadační fond nebo církevní 
právnická osoba.

Podmínkou je spolufi nancování pří-
jemcem dotace minimálně 30 procent roz-
počtu projektu. Každá organizace může 
požádat o podporu nejvýše tří projektů. Mi-
nimální výše dotace je 30 000 Kč a maximální 
200 000 Kč na jeden projekt. Příjem žádostí 
končí 29. října 2018. Rozhodující je datum 
doručení žádosti do podatelny MŽP, nikoliv 
datum poštovního razítka. 

Celých 13,5 milionu korun 
k ochraně biologické rozmanitosti 
nebo adaptace na klimatickou změnu
Finanční podpora Ministerstva životního prostředí 
pro rok 2019 míří na neinvestiční projekty 
se zaměřením na ochranu přírody a biologické 
rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské 
zdraví, adaptaci na klimatickou změnu nebo 
na environmentální vzdělávání.

Tým Fondu vyběhal 
téměř 80 tisíc korun

PŘEHLED TERMÍNŮ

Registrace soutěžících: 
do 3. 12. 2018
Hodnocení odbornou porotou: 
10.–17. 12. 2018
Hlasování veřejnosti: 
17. 12. 2018 – 29. 1. 2019
Vyhlášení soutěže, předání cen: 
na veletrhu FOR PASIV 2019
Další informace na www.pasivni-dum.cz

Dlouhodobou vizí ČHMÚ je neustálé 
zlepšování, hledání nových řešení 

a přizpůsobování se měnícím se pod-
mínkám a potřebám uživatelů s důrazem 
na kvalitu a objektivitu dat, produktů 
a služeb.

ČHMÚ v letošním roce připravil no-
vou komunikační strategii směrem k veřej-
nosti a médiím. Byly sjednoceny aktivity 
na sociálních sítích, byly vydány mobilní 
aplikace ČHMÚ a ČHMÚ+ a připravuje 
se návrh nových webových prezentací. 
„Zásadní změnou je zřízení Tiskového a informač-
ního oddělení, které bude koordinovat přípravu in-
formací pro veřejnost a média a zprostředkovávat 
informace a zajímavosti od jednotlivých specialistů 
v oblastech meteorologie a klimatologie, hydrologie 
a kvality ovzduší a o dalších činnostech ústavu,“ 
upřesnil Mark Rieder, ředitel ČHMÚ. 
Oddělení bude rovněž zajišťovat popula-
rizační a osvětovou činnost.

Nově vzniklé Tiskové a informační 
oddělení také přebírá stávající agendu 
tiskového mluvčího úseku meteoro-
logie a klimatologie, kterým byl Petr 
Dvořák. „Výhodou nového oddělení bude 
zajištění komunikace o činnostech, výstupech 
a službách ústavu. Vše by mělo být zajištěno 
napříč veškerými úseky a pobočkami Českého 
hydrometeorologického ústavu, což doposud 
nebylo v možnostech jediného, byť velmi schop-
ného odborníka a mediálně zdatného člověka,“ 
poděkoval Petru Dvořákovi za jeho 
dlouholetou práci na pozici tiskového 
mluvčího Libor Černikovský, ředitel 
pro meteorologii a klimatologii.

„Změnu komunikační strategie ČHMÚ pova-
žuji za správnou cestu. Mých devět let ve funkci 
mluvčího byla velmi dobrá zkušenost, Český hyd-
rometeorologický ústav se zviditelnil v médiích 
a nyní je čas pokročit dále,“ okomentoval změny 
Petr Dvořák. 

Zveřejňujeme plán 
dotačních výzev 
OPŽP na rok 2019

Zajímá vás, jaké výzvy budou v Operač-
ním programu Životní prostředí nově 

otevřeny v příštím roce? Podívejte se harmo-
nogram plánovaných dotačních výzev. Z Ev-
ropských strukturálních a investičních fondů 
je na příští rok připraveno k čerpání 11,9 mi-
liardy korun, které budou rozdělovány v šest-
nácti nových výzvách. Největší objem peněz 
(4 mld. korun) je vyhrazen na energeticky 
úsporné renovace budov sloužících k veřej-
né potřebě a další vlnu kotlíkových dotací 
(3 mld. korun). I nadále budou k dispozici 
prostředky na hospodaření se srážkovou 
vodou v obcích a městech, preventivní 
opatření proti povodním a ochranu vod-
ních zdrojů (2,65 mld. korun). Více než 
1 miliarda korun je připravena na ochranu 
krajiny a přírody a podobná alokace je vy-
členěna také na projekty odpadového hos-
podářství. Navíc bude v následujícím roce 
pokračovat dalších jedenáct již otevřených 
výzev za 8,7 mld. korun, u nichž je příjem 
žádostí rozložen na delší dobu. Žádosti 
o dotace přijímá Státní fond životního pro-
středí ČR a v případě výzev z prioritní osy 
4 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
Harmonogram výzev najdete na straně 20, 
průběžně aktualizovaný jej naleznete na 
stránkách www.opzp.cz 

ČHMÚ s vámi bude mluvit více a častěji
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zřídil 
tiskové a informační oddělení. Jeho úkolem bude 
zajišťovat včasné a cílené informace o činnosti ústavu 
veřejnosti a médiím, vyřizovat jejich dotazy 
a zpracovávat jejich podněty.

Foto: archiv SFŽP ČR
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AKTUALITY

Mírov se zařadil mezi žadatele, kteří se 
rozhodli využít první dotační výzvu 

na podporu domovních čistíren odpad-
ních vod. Ta byla vypsána na konci roku 
2016. Obec se žádostí uspěla, rozhodnu-
tí o poskytnutí dotace předal starostovi 
Lubomíru Pejchalovi osobně ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec přímo 
v Mírově. Následovala příprava projektu 
a samotná realizace, která byla defi nitiv-
ně ukončena letos v červnu.

Mírov má kanalizaci a čistírnu odpad-
ních vod, ale v obecní části Míroveček se 
klasická kanalizace nevyplatila. „Při budová-
ní velké kanalizace jsme osadu nenapojili. Odbočka 
pro pár lidí by nás stála milion korun, to ekonomicky 

nedávalo smysl,“ vysvětluje starosta. Nicméně 
na Míroveček obec nezapomněla a rovněž 
tamější obyvatelé kanalizaci chtěli.

Když se objevila možnost získat dota-
ci na domovní čistírny odpadních vod, 
obec tedy neváhala a žádost podala. 
V Mírovečku tak mohly vzniknout čtyři 
čistírny. Přečištěná odpadní voda z nich 
odtéká do vodoteče, případně se vsakuje 
do podloží. Čistírny mají systémový mo-
nitoring pro nepřetržité sledování jejich 
provozních stavů. Jsou vybaveny čidly 
monitorujícími jejich chod, tlak vzduchu 
a otevření/zavření víka. Všechna data jsou 
dostupná v reálném čase odbornému pro-
vozovateli a současně archivována v pro-
vozním deníku pro následné zpracování 
roční souhrnné zprávy.

Každý ze čtyř domů získal vlastní do-
movní čistírnu odpadních vod. Na jejich 
pořízení obec získala podporu ve výši 
400 tisíc korun z Národního programu Ži-
votní prostředí. Celkové způsobilé výdaje 
projektu byly necelých 512 tisíc korun.

Pilotní dotační výzva, které se Mírov 
zúčastnil, byla velmi populární. Po jejím 
úspěchu uvolnil ministr životního pro-
středí na zlepšení čištění splaškových vod 
pomocí domovních čistíren dvojnásob-
nou částku, celkem 200 milionů korun. 
Žádosti jsou přijímány do konce června 
příštího roku, nejpozději však do vyčerpá-
ní alokace. 

V MÍROVĚ VSADILI NA DOMOVNÍ 

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V Mírově je kanalizace a čistírna odpadních vod, ale 
v jedné z částí bylo efektivnější vybudovat malé 
čistírny vod přímo u rodinných domů. V této obci se 
názorně ukazuje, že dotace nejsou pouze o velkých 
projektech, ale také o mnoha menších.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

O OBCI
Mírov je obec ležící v jižní části 
okresu Šumperk asi čtyři kilometry 
od Mohelnice. Skládá se z několika 
částí. Především je to hrad, pak 
vlastní obec Mírov a dále Míroveček, 
Mírovský grunt a Nové Sady. Středo-
věký hrad patřil pod olomoucké bis-
kupství a později arcibiskupství. Už 
během vlastnictví církve sloužil jako 
vězení. V polovině devatenáctého 
století se z něho stala státní věznice, 
tomuto účelu slouží dodnes. Jsou 
do ní umisťováni nejtěžší zločinci.

ECHO

Příbramští dostanou nové 
kompostéry
Na 828 domácích kompostérů 
na trávu, listí a další bioodpad 
předává svým občanům příbram-
ská radnice. Popelnice o velikosti 
650 nebo 1050 litrů budou kvůli 
dotačním podmínkám prvních pět 
let majetkem města a lidé je budou 
mít zdarma zapůjčené. Po uplynutí 
této doby přejdou do vlastnictví 
uživatelů. Na nákup popelnic zís-
kala radnice dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí.

V bývalé textilce Vitka 
nebezpečné odpady nehrozí
V areálu bývalé textilní továrny 
Vitka Brněnec byly dokončeny 
práce, jejichž cílem bylo zjistit, zda 
a případně v jaké míře je konta-
minována půda, podzemní vody 
či sousední řeka Svitava. Oproti 
původním předpokladům bylo 
zjištěno, že míra kontaminace 
je naprosto minimální a riziko 
pro lidské zdraví a ekosystémy je 
tak v současné době vyloučeno. 
Pardubický kraj získal na tyto zjiš-
ťovací práce fi nanční prostředky 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Další osud opuštěného 
areálu zůstává otevřený.

Další úseky silnic 
na Liberecku se dočkají 
nových alejí
Liberecký kraj připravil další pro-
jekty na rekonstrukce alejí podél 
krajských silnic na Frýdlantsku. 
Celkem zde bude vysazeno až 
1444 kusů nových stromů. Připra-
veno je také dalších osm projektů 
na Novoborsku. Snahou Liberec-
kého kraje je znovu získat dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Kraji se doposud dařilo 
získávat prostředky na obnovu 
stromořadí a chce v tom pokra-
čovat.

Písek dostal peníze na zeleň
Výsadba bezmála sedmdesáti 
stromů a keřů ve třech píseckých 
lokalitách a následná tříletá péče 
o ně bude výsledkem projektu 
Revitalizace funkčních ploch 
a prvků sídelní zeleně v Písku, 
na který se městu podařilo získat 
dotaci ve výši přes 400 tisíc korun 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Půjde především o do-
plnění zeleně na sídlišti Jih, v ulici 
Karla Čapka a v lokalitě nástup-
ních prostor u Nemocnice Písek.

Podíl komunálních odpadů na celkové 
produkci odpadů v roce 2017 tvořil 16,5 %. 
Obyvatelé Česka jich v roce 2017 vyprodu-
kovali 5,69 milionu tun, to je o 80 tisíc tun 
více než v roce 2016. Každý občan tedy 
v průměru ročně vyprodukuje 537 kg komu-
nálního odpadu.

V roce 2017 bylo v ČR z komunálních 
odpadů využito 37,5 % materiálově (recy-
klace a kompostování) a 12 % energeticky 
(přeměna na teplo nebo elektrickou ener-
gii v ZEVO – lidově ve spalovnách).

Na skládkách loni bohužel opět skon-
čilo 45,4 % komunálních odpadů, což je 

o 0,5 % více než v roce 2016. V černých 
popelnicích, a tudíž i na skládkách ale 
oproti roku 2016 ubylo o téměř 10 % bio-
odpadu, a to díky zavedení povinného 
sběru bioodpadu v obcích v roce 2015. 
„Nová legislativní povinnost určitě pomohla, dal-
ší odklon bioodpadu ze skládek očekáváme poté, co 
bude vyhláškou zavedena povinnost třídit biood-
pad v obcích celoročně. To začne s příchodem jara 
příštího roku,“ upozorňuje Jaromír Man-
hart, ředitel odboru odpadů Ministerstva 
životního prostředí (MŽP).

V meziročním srovnání i z dlouhodobé-
ho trendu produkce a nakládání s odpady 

v jednotlivých letech vyplývá, že pokud 
Česko nepřijme novou prorecyklační le-
gislativu v oblasti nakládání s odpady, 
není možné, aby skládkování samo o sobě 
klesalo. Vysokou mírou ukládání odpadů 
na skládky a zvýhodňováním skládková-
ní odpadů přicházíme o cenné druhotné 
suroviny, o rozvoj recyklačního průmyslu, 
o inovativní technologie a v neposlední 
řadě i o nová pracovní místa.

Výše skládkovacího poplatku u nás patří  
k těm nejnižším v Evropské unii. Je proká-
záno, že vyšší poplatek vede k větší recykla-
ci odpadů. 

Množství odpadů stagnuje, dominantní je skládkování
V roce 2017 vyprodukovala Česká republika 34,5 milionu tun všech odpadů, 
z toho 1,5 milionu tun odpadů nebezpečných. Na jednoho obyvatele Česka tak 
ročně připadá produkce 3 259 kg všech druhů odpadů.

Foto: archiv obce

Konferenci, která nesla titul „Jsme na 
střeše Evropy. Umíme sklízet srážkovou 

vodu?“, pořádala nezisková organizace Voda 
základ života. Pozvání přijali odborníci, fi r-
my, zástupci státní správy i zahraniční hosté. 
„Na zdánlivě jednoduchou otázku, zda umíme sklízet 
dešťovou vodu, nemáme jednoznačnou odpověď. Od-
borníci se ve svém ano či ne liší. Ve svých názorech jsou 
však za jedno. Vykročili jsme správným směrem, čeká 
nás však ještě dlouhá cesta,“ zhodnotil konferenci 
Josef Nistler z pořádající organizace.

Na sympoziu přivítal ministr životního 
prostředí Richard Brabec řadu přednáše-
jících. Představil novinky v dotačním pro-
gramu Dešťovka, který podporuje využívá-
ní srážkové a odpadní vody v domácnosti 
i na zahradě. Do programu ministerstvo 
přidalo 100 milionů korun a požádat si o 

ně může nově mnohem více lidí. Až 55 tisíc 
korun na zachytávání dešťové vody pro za-
lévání zahrady získají od října domácnosti 
z celého Česka, nejen ty z úředně vyhláše-
ných suchých oblastí, jak tomu bylo dosud. 
Nově se program otevírá i lidem, kteří tr-
vale žijí v rekreačních objektech. Podporo-
vány jsou i systémy, které srážkovou vodu 
využijí pro splachování toalet či recyklují 
odpadní vodu z domácnosti.

Na konferenci vystoupil i ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, 
který se věnoval podpoře efektivního hos-
podaření s vodou nejen na úrovni domác-
ností, ale i na úrovni obcí a měst. Předsta-
vil tzv. Dešťovku pro obce, ve které mohou 
obce získat fi nanční podporu z evropských 
fondů na vybudování podzemních aku-

mulačních nádrží pro zachytávání dešťové 
vody, vybudování podzemních a povrcho-
vých vsakovacích zařízení, retenčních nádr-
ží, zasakovací pásů, průlehů, přeměnu ne-
propustných povrchů na propustné plochy 
či výstavbu zelených střech. Některé obce se 
už do využívání dešťovky pustily. „Podpořili 
jsme už desítky zajímavých obecních projektů, díky 
kterým je srážková voda efektivně a účelně využívána 
namísto toho, aby skončila bez užitku v kanalizaci,“ 
uvádí Petr Valdman.

Setkáním samozřejmě rezonoval fenomén 
sucha, se kterým se Česko potýká a se kterým 
se podle odborníků bude muset vypořádávat 
i v budoucnu. Poslední roky jsou charakteris-
tické vysokými teplotami a nerovnoměrným 
rozložením srážek. I proto je nutné se zabývat 
efektivnější hospodařením s vodou. 

PROGRAM DEŠŤOVKA JE PRO VŠECHNY, 
ZAZNĚLO NA KONFERENCI
Na konci září se odborníci sešli na konferenci Voda 2018. Tématem bylo, zda 
umíme využívat srážkovou vodu.
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HARMONOGRAM VÝZEV NPŽP

Podpora pro držitele 
Zelené stuhy 
Příjem žádostí: od 15. 10. 2018 
do 1. 4. 2019 pro oceněné z roku 2018

Alokace: 21 000 000 Kč 

Výzva č. 10/2018 cílí na udržitelné užívání venkovské krajiny a péči o zeleň 
a životní prostředí v malých obcích. Patří sem zakládání a obnova ploch a prvků zeleně, přemě-
na nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či 
rekonstrukce drobných stavebních objektů a mnohé další projekty. Příjemci podpory jsou obce 
oceněné titulem Zelená stuha (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku) a obce oceněné 
titulem Zelená stuha ČR (ocenění v celostátním kole soutěže).

Podpora obcí v NP 
Příjem žádostí: od 3. 12. 2018 
do 20. 12. 2019, nejpozději však 
do vyčerpání alokace

Alokace: 100 000 000 Kč 

Výzva č. 9/2018 podporuje zlepšení životního prostředí na území národních 
parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků. Mezi podporované 
aktivity patří projekty v o blasti infrastruktury a vybavenosti obcí, snížení světelného znečištění, 
podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií, podpora informačních center orientova-
ných na národní parky, podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí 
a kofi nancování podpořených projektů v rámci OPŽP.

Snížení emisí stacionárních 
zdrojů 
Příjem žádostí: od 15. 10. 2018
do 28. 2. 2019, nejpozději však 
do vyčerpání alokace
Alokace: 30 000 000 Kč 

Výzva č. 7/2018 podporuje pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí 
vybraných těžkých kovů (olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti) a na pořízení technologií a změny 
technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek jako například zakrytování 
a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na 
omezování zápachu, podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

Veřejné osvětlení 
v obcích v CHKO
Příjem žádostí: do 31. 10. 2018 

Alokace: 30 000 000 Kč 

Výzva č. 6/2018 je určena pro obce, jejichž katastrální území zasahuje 
na území chráněných krajinných oblastí a jejichž počet obyvatel je zároveň menší než 100 tisíc. 
Obce mohou získat až 2 miliony korun na rekonstrukci systémů veřejného osvětlení. Podpora se 
vztahuje na rekonstrukci či úpravu soustavy veřejného osvětlení. Dotace pomůže uhradit nákup 
svítidel, řídicí systém veřejného osvětlení, výměnu kabeláže ve sloupech veřejného osvětlení, 
rekonstrukci rozvaděčů, pronájem montážní plošiny nebo zpracování projektové dokumentace. 
Naopak stavební a výkopové práce, sloupy či výložníky fi nancovány nebudou.

Ekologické výchovné 
programy
Příjem žádostí: do 1. 10. 2018, 
nejpozději však do vyčerpání alokace 

Alokace: 15 000 000 Kč

Výzva č. 5/2018 umožňuje získat fi nanční prostředky na zajištění denních 
a pobytových ekologických výchovných programů pro žáky mateřských, základních či střed-
ních škol pořádaných v období od 3. září 2018 do 31. prosince 2019. Předmětem podpory je 
zajištění realizace denních i pobytových ekologických výchovných programů (EVP) pro žáky 
mateřských, základních a středních škol.

Environmentální 
vzdělávání
Příjem žádostí: do 15. 1. 2019

Alokace: 40 000 000 Kč

Výzva č. 4/2018 se zaměřuje na environmentální vzdělávání a výchovu 
(EVVO). Žadatelé mohou získat dotaci na koordinaci a rozvoj dlouhodobých environmen-
tálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního 
významu a dosahu, dále na pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory 
EVVO a pedagogy, tvorbu metodik, spolupráci s vysokými školami či zavádění evaluačních 
mechanismů. Peníze je možné získat také na efektivní interpretaci přírodního dědictví a tvorbu 
informačních nástrojů v oblasti ochrany přírody v rámci zvláště chráněných území.

Ekoinovace
Příjem projektových fi ší: do 31. 10. 2018 

Alokace: 100 000 000 Kč

Výzva č. 3/2018 cílí na tzv. ekoinovace – inovativní projekty, které využívají 
netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí. Podpořeny 
budou inovativní a demonstrační projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí v Čes-
ké republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody 
a ovzduší, tak odpadů, energetických úspor a chytrých řešení v energetice nebo pro ochranu 
přírody a krajiny.

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.

AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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.

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.

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: 340 000 000 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.

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.
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mínek pro žadatele nutno zajistit pro celou oblast 
realizace projektu stanovisko orgánu státní správy, 
které dokládá soulad navrženého opatření – v tomto 
případě projektu – s územně plánovací dokumentací 
pro opatření v oblastech dané podpory, které nepod-
léhají vydání územního rozhodnutí ani stavebního 
povolení. Kromě toho jsme museli zajistit stanovis-
ko orgánu státní správy i z pozice obecních úřadů 
obce s rozšířenou působností, které rovněž dokládá 
soulad projektu s územně plánovací dokumentací 
– v našem případě se jednalo o desítky vyjádření,“ 
vzpomíná Karel Poprach. Na základě této 
zkušenosti spolek před podáním žádosti 
na projekt ochrany hnízdišť sýčka obecné-
ho a sovy pálené zajišťoval tato stanoviska 
i pro jeho realizaci. I v tomto případě šlo 
o desítky vyjádření. „Před podáním žádosti 

jsme se dozvěděli, že došlo ke změně podmínek a tato 
vyjádření již nejsou pro obdobné projekty SFŽP ČR 
vyžadována,“ konstatuje Karel Poprach. 
Spolupráce na projektu se SFŽP ČR 
a ostatními subjekty pak podle jeho slov 
probíhala bez větších problémů.

Zpracování projektové dokumentace pro-
jektu na ochranu a podporu hnízdní popu-
lace sýčka obecného a sovy pálené byla za-
hájena v březnu 2009 a ukončena o tři a půl 
roku později, samotná realizace byla ukon-
čena v prosinci 2015.

V rámci projektu se monitoroval 
výskyt sov i věšely budky
Na realizaci projektu se spolupodílelo více 
odborníků, ať již ze spolku TYTO, nebo ze 

strany dodavatele, který realizoval část akti-
vit projektu v terénu. „Vzhledem k objemu poři-
zovaných dat v terénu, rozsahu projektu a výstupům 
projektu pracovali na realizaci projektu kromě biologů 
i informatikové, konkrétně programátor a správce pro-
jektového webu,“ vypočítává Karel Poprach.

Z dotace OPŽP pak byla hrazena realiza-
ce hned několika aktivit projektu. „Nejdříve 
jsme provedli rozsáhlý monitoring výskytu obou druhů 
těchto sov v cílových oblastech, a to v rámci aktivity 
monitoring stavu před realizací projektu,“ vzpomí-
ná Karel Poprach. „Monitoring jsme realizovali 
akustický – pomocí digitálních záznamníků, které 
byly instalovány na vhodném místě a zaznamenávaly 
všechny hlasové projevy, nejen sov, v průběhu jedné 
nebo i dvou nocí,“ popisuje dále. Nahraná data 
byla následně zpracována a vyhodnocena. 
Druhou variací akustického monitoringu 
byl noční odposlech hlasových projevů sov 
na vybraných lokalitách, někde i za pomoci 
hlasové provokace. „Další metodou byl vizuální 
monitoring, kdy jsme vyhledávali pobytové stopy sov – 
vývržky, peří a podobně,“ pokračuje předseda 
spolku. Další aktivitou byla výroba a insta-
lace 280 hnízdních budek pro sýčka obecné-
ho a 98 hnízdních budek pro sovu pálenou 
s důrazem na bezpečnost těchto hnízdišť 
před predátory. „V dalším roce následovaly kont-
roly instalované sítě hnízdních budek a vyhodnocení 
výsledků a efektu projektu. Několik aktivit bylo reali-
zováno i v rámci propagace projektu.“

AKTUALITYREPORTÁŽ

DÍKY PROJEKTŮM Z OPŽP BY TO SOVY U NÁS MOHLY MÍT SNADNĚJŠÍ
Sovy to nemají vůbec jednoduché. Oproti některým jiným druhům dravých ptáků 
jsou jejich populace v důsledku působení a kumulace nejrůznějších antropogenních 
faktorů zranitelnější. Sovy žijící v zemědělské kulturní krajině pak více trpí 
důsledky lidské činnosti při využívání této krajiny a mají vyšší mortalitu než 
sovy, které žijí v lesích. Spolek TYTO, který se ochranou našich sov zabývá, 
realizoval za podpory OPŽP několik projektů. Poslední z nich se věnoval právě 
sovám zemědělské kulturní krajiny: sově pálené a sýčkovi obecnému.

Spolek TYTO se problematice ochrany, 
hnízdní podpory a výzkumu některých 

druhů našich sov věnuje dlouhodobě. Vzni-
kl v roce 2001, ale zakládající členové spol-
ku se ochraně sov věnovali již předtím – 
přibližně od druhé poloviny osmdesátých 
let minulého století. „Téma projektu je nám tu-
díž velmi blízké,“ říká Karel Poprach, předse-
da spolku. „Jelikož máme k dispozici data týkající 
se populačního vývoje některých druhů sov za po-
sledních zhruba dvacet let, víme, jak na tom jejich 
populace jsou a jaké faktory ovlivňují jejich natalitu 
i mortalitu.“ K myšlence zabývat se aktivní 
podporou ohrožených druhů tedy přiroze-
ně zbýval jen malý krůček. Projekt, který 
z ní posléze vznikl, nesl název „Ochrana 
a podpora hnízdní populace sýčka obec-
ného a sovy pálené v Ústeckém kraji s lo-
kální působností projektu v jiných regio-

nech České republiky“. „Tento poměrně dlouhý 
a komplikovaný název ukazuje, na které druhy sov 
byl projekt zacílen, a také to, že spádovým regionem 
projektu byl Ústecký kraj,“ přibližuje Karel Po-
prach projekt, jehož vznik sám inicioval. 
Zkušenosti s žádáním o dotace spolek 
TYTO měl, a to z OPŽP i z jiných zdrojů. 
Při přípravě projektu proto mohli vychá-
zet z vlastních zkušeností a dobré znalosti 
soví problematiky. Projektovou dokumen-
taci pro spolek zpracovali kolegové ze ZO 
ČSOP Pomoraví.

Nebylo to úplně snadné
Celý proces podání a následné administra-
ce žádosti do OPŽP hodnotí Karel Poprach 
jako ne úplně snadný. „Administrace celého 
projektu zabere i stovky hodin práce,“ říká a po-
kračuje: „Měli jsme zkušenosti ze dvou předcháze-

jících projektů, a tak jsme se ve webovém prostředí 
Bene-fi llu již lépe orientovali. Jelikož byl náš projekt 
realizován na řadě lokalit a na stovkách pozemků, 
domníval jsem se, že čísla parcel půjdou z již vytvoře-
né datové struktury v excelové aplikaci jednoduše na-
kopírovat, ale nešlo to. Každou parcelu jsme museli 
zadávat znovu ručně.“ V současném webovém 
prostředí žádosti se čísla parcel již neuvádě-
jí, což Karel Poprach považuje za výhodu. 
„Na druhou stranu je z mého pohledu současné webo-
vé prostředí žádosti méně přehledné a méně intuitiv-
ní,“ předkládá svůj názor.

Desítek povolení už nebylo potřeba
Podkladů, které bylo k žádosti potřeba do-
ložit, byla kromě projektové dokumentace 
celá řada. Jednalo se o standardní doku-
menty. „U předchozích dvou žádostí z OPŽP, kdy 
jsme projekty realizovali v lesích, bylo podle pod-

V letech předcházejících projektu na ochranu sýčka 

obecného a sovy pálené realizoval spolek TYTO ještě dva 

projekty zaměřené na hnízdní podporu silně ohroženého 

sýce rousného, a to v lesích Olomouckého kraje 

a u druhého projektu v lesích Moravskoslezského kraje.

PROJEKT 
V ČÍSLECH

Celkové způsobilé výdaje
2 452 770 Kč 

Dotace ERDF
1 876 369 Kč 

Dotace SFŽP ČR
331 123 Kč 

SOVY V NAŠÍ ZEMI

Sovy (Strigiformes) tvoří v zoologickém systému samostatný řád. Na světě bylo popsáno 
205 druhů sov, zařazených do dvou čeledí, přičemž většina z nich náleží do čeledi puští-
kovitých (Strigidae) a pouze šestnáct druhů do čeledi sovovitých (Tytonidae). V Evropě 
se vyskytuje celkem třináct druhů sov, z nichž dvanáct druhů bylo zjištěno na území 
ČR: osm druhů u nás hnízdí pravidelně, dva druhy nepravidelně (výreček malý, kalous 
pustovka) a dva druhy jsou vzácní zatoulanci ze Skandinávie (sovice sněžní, sovice 
krahujová). Stavba těla jednotlivých druhů sov, jejich smysly, způsob života a chování 
mají napříč jednotlivými druhy mnoho společného. Sovy výborně vidí i v noci, velmi 
dobře slyší a struktura jejich per jim umožňuje neslyšný let. Všechny tyto vlastnosti sovy 
využívají k lovu potravy, a to hlavně v noci. Jejich potravu tvoří menší druhy obratlovců 
(drobní savci a ptáci) a doplňkově – u některých menších druhů – i hmyz. Sovy se kromě 
zbarvení peří odlišují velikostí těla a typem biotopu, který obývají. Naší nejmenší sovou 
je kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) s hmotností v průměru od 59 g (samec) 
do 99 g (samice) a s rozpětím křídel od 35 cm (samec) do 38 cm (samice). Naopak 
největší sovou je výr velký (Bubo bubo) s průměrnou hmotností od 1 900 g (samec) 
do 2 600 g (samice) a s rozpětím křídel od 157 cm (samec) do 168 cm (samice). Z deseti 
u nás hnízdících druhů sov pět druhů hnízdí v lesních biotopech a pět druhů v otevře-
né kulturní zemědělské krajině. Většina našich sov u nás hnízdí řídce či vzácně, jen dva 
druhy jsou relativně běžné: v lese je to puštík obecný (Strix aluco) a v zemědělské krajině 
kalous ušatý (Asio otus). Zatímco populace některých lesních sov jsou poměrně stabilní 
( jejich potravu tvoří většinou více druhů drobných lesních savců – myšice, hraboši, 
norník rudý), populace sov kulturní zemědělské krajiny prošly a procházejí složitým 
populačním vývojem. Jejich potravu tvoří většinou hraboš polní a minoritně jiné druhy 
drobných savců otevřených biotopů. Sovy polykají potravu většinou vcelku, nestravitelné 
části – kosti, srst, rohovinu, zbytky hmyzu – vyvrhují zobákem v podobě tzv. vývržků, 
lidově nazývaných „chuchvalce“. Všechny naše sovy jsou na nabídce potravy v podobě 
drobných savců bytostně závislé, a přestože loví v menší míře i ptáky, bez dostatečné 
nabídky drobných savců se nejsou schopny úspěšně rozmnožit.

Foto: Karel Poprach Foto: Karel Poprach

Foto: Karel Poprach
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Na hnízdech sýčka obecného a sovy pálené byly instalovány 

a následně na nich kontinuálně běžely dva kamerové sety, 

které zaznamenávaly průběh hnízdění. Vybrané sekvence 

videonahrávek byly pro cílové skupiny projektu vystaveny 

na projektovém webu tyto.cz.

SÝČEK OBECNÝ A SOVA 
PÁLENÁ POTŘEBUJÍ 
NEJVĚTŠÍ POMOC

Nejvý-
znamnější 
pokles 
početnosti 
hnízdících 
párů byl 
v posledních 
desetiletích 
zazna-
menán 
u sýčka 
obecného 

(Athene noctua) a sovy pálené (Tyto 
alba). Příčin prudkého ústupu jejich 
populací je více. V průběhu padesátých 
a šedesátých let dvacátého století pro-
běhly v Česku výrazné změny v krajině 
zemědělského venkova a ve způsobu 
jejího využívání. Tyto změny, z hlediska 
ekologie krajiny většinou negativního 
charakteru, měly za následek slučová-
ní bloků orné půdy, rozsáhlý úbytek 
lučních porostů, rozptýlené a zapojené 
zeleně v krajině. Změny v zeměděl-
ství se současně projevily ve vesnické 
a sedlácké architektuře, v rozdílném 
způsobu hospodaření a ve využívání 
hospodářských objektů. Slučování 
bloků orné půdy a úbytek rozptýlené 
zeleně měl za následek zánik biotopů, 
kde sovy kulturní krajiny nacházejí do-
statek potravy v letech latence hraboše 
polního (hlavní kořisti) na ostatních 
zemědělských kulturách. Zmíněné 
negativní vlivy byly dále umocněny 
synantropizací a nárůstem početnosti 
kuny skalní, a tedy výrazně vyšším 
predačním tlakem. Stovky našich sov 
každoročně hynou v důsledku kolizí 
s dopravními prostředky, zejména 
s automobily, na silnicích. Popula-
ce sov ovlivňují i přirozené faktory, 
jako jsou např. klimatické podmínky 
a schopnost přežít v tuhých zimách 
v závislosti na nabídce a dostupnosti 
potravy. Sýček obecný i sova pálená 
jsou synantropní druhy hnízdící na člo-
věkem vytvořených stavbách a člověk 
svojí činností populace obou těchto 
druhů sov přímo či nepřímo ovlivňuje. 
Tradiční hospodářské a zemědělské 
objekty, včetně sakrálních objektů, jsou 
rekonstruovány a uzavírány a sýček 
obecný i sova pálená tak přicházejí 
o svá tradiční, po mnoho let užívaná 
hnízdiště. Proto ochranáři vyvíjejí úsilí 
směřující k ochraně těchto druhů sov 
a instalují pro ně do vhodných hospo-
dářských a sakrálních objektů hnízdní 
budky zabezpečené proti predaci.

Plošný záběr projektu byl velmi 
rozsáhlý
Spádovou oblastí projektu byl – jak název vy-
povídá – Ústecký kraj, ve kterém se nachází 
ustupující či fl uktuující populace obou druhů 
sov. Celý projekt byl realizován na území osmi 
krajů: Jihočeského, Jihomoravského, Karlo-
varského, Moravskoslezského, Olomoucké-
ho, Středočeského, Ústeckého a Zlínského, 
ve správním obvodu 55 obcí s rozšířenou 
působností, v 258 katastrálních územích a na 
378 parcelních číslech. „Z těchto údajů je patrné, že 
projektová příprava, realizace projektu i zpracování vý-
stupů z něj bylo poměrně náročné. Bohužel je to tak u vět-
šiny našich projektů,“ poukazuje Karel Poprach 
na to, s čím se ochránci naší soví populace 
potýkají. „Současně jsme byli nuceni zajistit písemné 
souhlasy vlastníků hospodářských objektů, do kterých 
byly hnízdní budky pro sovy instalovány, a to se jednalo 
řádově o stovky vlastníků,“ dodává ještě. Aby toho 
nebylo málo, zažádal spolek před realizací 
projektu – vzhledem k jeho plošnému zábě-
ru – o devět výjimek orgánů ochrany přírody 
z ochranných podmínek obou druhů sov po-
dle příslušného zákona, přičemž všechny dané 
výjimky každoročně administrují.

Práce se sovami přináší i mnoho 
lidských příběhů
Práce se sovami ale neznamená jen setkává-
ní se s těmito krásnými tvory. „Každodenně se 
setkávám také s lidmi a za dobu, co se sovám věnuji, 
mám samozřejmě množství příběhů, které mi utkvěly 
v paměti,“ vypráví Karel Poprach, předseda 
spolku TYTO. „Během realizace jednoho z projektů 
na ochranu sovy pálené proběhla i návštěva dvou pra-
covníků britské organizace, která projekt podporovala, 
a v rámci ní i kontrola projektu v terénu. Navštívili jsme 
několik farem a při kontrole jedné lokality za námi při-
šel její podnapilý samozvaný správce a tvrdil, že to tam 
hlídá. Vysvětlil jsem mu, o co jde a že jsme telefonicky 
domluveni s majitelem na kontrole objektu a hnízdní 
budky. To mu ale nestačilo, a když jsme přes jeho žádost 
neodjeli, odešel se slovy, že si jde pro pušku. Pracovníci 
z Anglie chtěli vědět, o čem jsme hovořili, a tak jsem jim 
vše podstatné přeložil. Jednomu z nich ztuhl obličej a za-
tvářil se dost vyděšeně. Vnitřně jsem nepochyboval, že 
jde o recesi ze strany ,správce‘, i když jeden samozřejmě 
nikdy neví. Nakonec vše dobře dopadlo, náš ,správce‘ 
se vrátil beze zbraně a měl radost, když jsme mu ukázali 
sovu pálenou. Posléze naléhal na naše hosty, aby s ním 
šli do ,strážní‘ maringotky na slivovici. Jeden z nich jeho 
pozvání přijal a kromě štamprle kořalky tam jako dárek 

obdržel i rozbité a zaprášené kapesní zrcátko. Teprve pak 
brali naši hosté celou příhodu s úsměvem a myslím si, že 
si ji pamatují dodnes, stejně jako já. Po nějaké době mi 
volali z britského velvyslanectví v Praze, že projekt vy-
brali ke zhlédnutí i pro ministra životního prostředí Velké 
Británie, který byl v té době v Česku na návštěvě. Nako-
nec z tohoto setkání ale sešlo, neboť se pan ministr musel 
vrátit předčasně domů,“ vzpomíná Karel Poprach 
po letech na úsměvný zážitek a vypráví dál.

„Na Znojemsku při kontrole jedné z farem nám její 
vedoucí zajistil pracovníka, který s námi měl odjet ode-
mknout jeden objekt nacházející se v jiné vesnici. Čekali 
jsme na něj venku před kanceláří, a když vyšel ven a na-
sedl do auta, jeli jsme za ním. Následně onen zaměstna-
nec zastavil asi na třech místech, mimo obec i v další obci, 
a my udělali vždycky totéž. Po čtvrté zastávce vyskočil 
z auta a zakřičel: ,Hoši, co chcete?‘ Když jsem si jej pro-
hlédl zblízka, bylo zřejmé, že to není ten, za kterým jsme 
měli jet, a omluvili jsme se. Vrátili jsme se na farmu, kde 
na nás ten ,pravý‘ zaměstnanec trpělivě čekal.“

Vyprávět by se dalo dlouho. „V Božicích 
na Znojemsku jsem také kontroloval soukromou stodo-
lu, kde paní domácí nedaleko pod hnízdem sovy pálené 
sušívala prádlo. Sovy se na hnízdišti vyznačují četnými 
pobytovými stopami, jako jsou vývržky, stříkance a po-
dobně, což objekt znečišťuje. Ptal jsem se paní, jak to 
řeší, když jí sovy při výletu z hnízda pokálí prádlo. Od-
pověď zněla lakonicky: ,Tak jej vyperu znova.‘ Přesto-
že lidé jsou k sovám většinou tolerantní, tento přístup 
považuji za vrchol tolerance,“ vzpomíná obdivně.

Ne všechny vzpomínky jsou ale veselé. 
„Vzpomínám si samozřejmě i na smutné příhody. Ne-
malá část lidí, se kterými jsem se roky potkával při 
zajišťování vstupů do objektů, již nežije. Pamatuji si 
na lidi, kteří si na svůj život sáhli dobrovolně, i třeba 
na zaměstnance jedné farmy na Mělnicku, který se uto-
pil během velké povodně v roce 2002.“

Díky projektu se u nás bude sovám 
hnízdit bezpečněji
Hlavním přínosem projektu je podle Karla 
Popracha to, že se spolku podařilo nabídnout 
sovám vhodná a bezpečná hnízdiště a dlou-
hodobě tak zvýšit potenciál pro jejich repro-
dukci. „V rámci monitoringu sov jsme získali cenná data 
o aktuálně obsazených lokalitách oběma druhy sov. Na-
příklad sýčka obecného jsme zaznamenali na 41 lokali-
tách a sovu pálenou na 95 lokalitách. Bezprostředně v ná-
sledujícím roce byla část budek oběma druhy sov obsazena 
a sovy v nich hnízdí každoročně,“ vypočítává úspě-
chy projektu. „Myslím si, že velký kus práce jsme udě-
lali v rámci propagace projektu, kdy se vydaná publikace 
dostala k cílovým skupinám a splnila svůj osvětový účel. 
Stále také běží webové stránky projektu, kde lze zhlédnout 
četné videozáznamy z průběhu hnízdění obou druhů sov 
a bohatou fotodokumentaci projektu,“ doplňuje ještě. 
„Realizaci projektu proto hodnotím jako úspěšnou. Moje 
poděkování patří vlastníkům hospodářských objektů 
za to, že umožňují sovám, aby v jejich objektech hnízdily, 
a nám umožňují vstup do těchto objektů, a současně i do-
norům nejen tohoto projektu za fi nanční podporu aktivit 
vedoucích k ochraně a podpoře našich sov.“

V současnosti má spolek TYTO podánu 
žádost do OPŽP na realizaci projektu „Ochra-
na a podpora hnízdní populace motáka lužní-
ho v Jihomoravském kraji“. „Je zde ale nejasnost 
ve věci veřejné zakázky, která se aktuálně řeší, tak uvidí-
me, jak to dopadne a zda bude projekt realizován,“ za-
mýšlí se předseda spolku Karel Poprach. 

3

4

1. REALIZACE akustického monitoringu 
sov na farmě pomocí digitálního 
záznamníku.

2.–7. V NĚKTERÝCH zemědělských 
budovách si sovy najdou místo samy. 
V jiných jim jdou majitelé naproti a nechají 
na střechy instalovat „soví budky“. 
Dravcům to velmi pomáhá. 

Foto: TYTO

Foto: Karel Poprach



ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2018
14 15

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

Dovoluji si obrátit se na vás s žádostí 
o posouzení projektového záměru města 
k financování v rámci vyhlášené výzvy č. 113 
z OPŽP na využití dešťové vody v obcích 
(SC 1.3). Jednou z podporovaných aktivit 
je aktivita 1.3.2 – hospodaření se srážkový-
mi vodami v intravilánu. Město, resp. jeho 
příspěvková organizace, chce využít dotaci 
na revitalizaci sportovního povrchu: na vý-
měnu nepropustných povrchů za propust-
né. Stávající povrch atletického běžeckého 
oválu je pro dešťové srážky nepropustný. 
V celé ploše atletického oválu a jeho přileh-
lých sektorů je nezbytné provést odstranění 
původního sportovního povrchu, který je 
již nevyhovující. V návrhu technologie pro 
revitalizaci je povrch koncipován jako celo-
plošně propustný. Prosíme o posouzení, zda 
by záměr byl podpořitelný a zda můžeme 
podat žádost o dotaci v této výzvě.

Náhledem do informací v přiloženém 
projektu a technického listu vybraného vý-
robku bylo zjištěno, že se zde nejedná o pro-
gramem požadovaný propustný materiál, 
ale o vodonepropustný umělý povrch pro 
atletiku, který nesplňuje potřebné paramet-
ry. Vzhledem k tomu nelze plánovanou akci 
v rámci programu OPŽP a aktivity 1.3.2 
podpořit, neboť dle pravidel programu a vý-
zvy lze podpořit jen výměnu nepropustných 
zpevněných povrchů za propustné zpev-
něné a propustné povrchy se součinitelem 
odtoku každého z nových povrchů do 0,5 
včetně (při součiniteli odtoku původního 
nepropustného zpevněného povrchu 1,0), 
při součiniteli odtoku původního nepro-
pustného zpevněného povrchu nižšího než 
1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší 
nebo roven 0,5. Jedná se o to, aby podpoře-
né projekty byly opravdu přínosné a plnily 
očekávané přínosy.

Obecně musí všechny žádosti splnit sou-
visející podmínky uvedené v textu Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory (PrŽaP) 
a dotčené výzvy. Více tak viz text PrŽaP, ten-

to dokument najdete na adrese www.opzp.cz 
v sekci Dokumenty – Obecně závazné do-
kumenty – Pravidla pro žadatele a příjemce 
podpory. Z textu doporučujeme zejména 
kapitolu B.6.1.3, Prioritní osa 1, specifi cký 
cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intra-
vilánu a hospodaření se srážkovými voda-
mi. Aktuální výzva 113 a podklady k ní jsou 
k dispozici na webu programu v sekci Výzvy – 
113. výzva – Dokumenty.

 Prioritní osa 3, specifi cký cíl 3.2

Rád bych se informoval na výzvu č. 114 
OPŽP – materiálové využití odpadů. Prosím 
o vyhodnocení záměru: Žadatel je provozo-
vatelem BPS, zároveň má živočišnou a po-
travinářskou výrobu, ze které vystupuje jako 
odpad odúmrť zvířat a dále nezpracované 
suroviny či odpady z potravinářské výroby. 
Jeho záměrem je pořídit drtič odpadu, zaří-
zení na hygienizaci odpadu s využitím tepla 
z BPS a nakladač (nikoli traktor) na mani-
pulaci s odpadem a následným výstupem 
z hygienizace. Hygienizovaný drcený odpad 
bude jako substrát přidáván do BPS místo 
části substrátu, nicméně jde o samostatné 
přídavné zařízení, které není modernizací 
BPS, protože na BPS by nebylo nic mo-
dernizováno. Je takový záměr způsobilý 
z hlediska žádosti ve výzvě č. 114? Je možné 
do zpracovávaných odpadů zahrnout též 
kaly z ČOV?

Popsaný projektový záměr jsme konzul-
tovali s kompetentním oddělením SFŽP. Dle 
získaného vyjádření by realizace do 114. výz-
vy spadala pouze za předpokladu, že by vý-
stup z předmětné technologie nebyl odpad. 
Váš záměr tedy podle informací v dotazu spa-
dá do 104. výzvy, konkrétně do aktivity 3.2.3 – 
výstavba a modernizace zařízení na ener-
getické využití odpadů a související infra-
struktury. Konkrétní zaměření 104. výzvy 
je uvedeno v samotném textu výzvy a v sou-
visejících dokumentech, které jsou uveřej-

něny na ofi ciálních stránkách Operačního 
programu Životní prostředí www.opzp.cz 
v v sekci Výzvy – 104. výzva – Dokumenty. 
Všechny žádosti musí splnit související pod-
mínky uvedené v textu PrŽaP a dotčené vý-
zvy. Více viz text Pravidel pro žadatele a pří-
jemce podpory, tedy dokument na webu 
www.opzp.cz v sekci Dokumenty – Obecně 
závazné dokumenty – Pravidla pro žadatele 
a příjemce podpory.

 Prioritní osa 4

V minulosti jsme ulice našeho města osázeli 
stromy. Od července jsme stromy pravidel-
ně zalévali z rozpočtu obce. Chci se zeptat, 
zda existují dotace z OPŽP na zalévání 
stromů ve městech nebo na financování 
chytrých závlahových systémů.

V rámci PO 4 – Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu nelze zalévání a závlahu stromů fi -

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY

ČISTOTA 
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

nancovat samostatně. Z OPŽP lze podpořit 
pouze akce obnovního charakteru, nikoliv 
udržovací zásahy. V praxi to znamená, že 
je možné provádět výsadby dřevin včetně 
následné péče, tj. i zalévání dřevin po dobu 
maximálně tří let. Nelze však čerpat fi nance 
na péči, jako je zálivka či doplňování mulče 
ke stávajícím, v minulosti vysazeným dře-
vinám. Co se týče fi nancování závlahových 
systémů dřevin, náklady na pořízení např. 
závlahových vaků se započítávají v nákla-
dech obvyklých opatření MŽP do agrego-
vané položky na výsadbu dřevin (položka 
„založení, obnova nebo revitalizace zeleně 
v sídle“ – 200 Kč/m2) a samotné zavlažování 
(tj. i doplňování vaků vodou) je způsobilým 
výdajem v rámci rozvojové péče po dobu tří 
let od realizace výsadby.

Jsem vlastníkem několika hektarů pozemků 
a rád bych na nich provedl opatření na zadr-
žování vody. Kde mohu čerpat inspiraci?

V rámci prioritní osy 4 specifi ckého cí-
le 4.3 – posílit přirozené funkce krajiny je 
možno podpořit širokou škálu opatření, 
která napomohou zadržování vody v kraji-
ně. Finance jsou určeny na obnovu či výstav-
bu vodních prvků (tůní, mokřadů či malých 
vodních nádrží) a výsadbu či obnovu zeleně 
v krajině (stromořadí, solitéry, remízy atd.). 
Tyto prvky jednak umožní zadržení většího 
množství vody v krajině, která má dostatek 
času na vsakování do půdy, jednak slouží 
pro posílení biodiverzity (potravní, hnízdní 
a úkrytové možnosti pro živočichy, zlepšení 
migrační prostupnosti krajiny atd.). Výše 
podpory se pohybuje od 60 do 100 pro-
cent. Základní informace k realizaci najde-
te ve standardech dostupných na http://
standardy.nature.cz/seznam-standardu. 
Nejpřesnější informace však získáte, pokud 
navštívíte kolegyně a kolegy na místně pří-
slušném regionálním pracovišti AOPK ČR, 
kteří vám poradí, jaká opatření by na vašich 
pozemcích mohla být realizována a násled-
ně vám pomohou projekt doladit a poradí 
vám s případnými úskalími (kontakty jsou 
dostupné zde na adrese http://www.dotace.
nature.cz/opzp-kontakty.html).

 Prioritní osa 5, specifi cký cíl 5.1

Žadatel, domov důchodců, má v úmyslu 
na střechu svojí budovy umístit fotovoltaic-
kou elektrárnu k pokrytí vlastní spotřeby 
elektrické energie. Toto opatření by reali-
zoval samostatně, bez dalších doplňkových 
úsporných opatření. Chci se zeptat, zda 
existuje omezení maximálního instalované-
ho výkonu, který může být z dotace pořízen, 
nebo zda je omezení pouze nepřímé a FVE 
by měla být ušita na míru roční spotřebě.

Pokud se podíváme do textu Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory (PrŽaP) 
důkladněji, pak nejen v informacích k ak-
tivitě 5.1a (Projekty zaměřené na celkové 
nebo dílčí energetické renovace veřejných 

budov), ale také v rámci informací k aktivitě 
označované jako 5.1b (Projekty zaměřené 
pouze na výměnu zdroje tepla, zdroje TV 
nebo realizaci systémů nuceného větrání 
s rekuperací) je mezi kritérii přijatelnosti 
uvedeno toto omezení: „V případě instala-
ce fotovoltaického systému může být ma-
ximální instalovaný výkon tohoto systému 
30 kWp a musí být umístěn pouze na střeš-
ní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné 
budovy spojené se zemí pevným základem 
a evidované v katastru nemovitostí.“ Takže 
dané omezení výkonu podpořené FVE pro 
zisk dotace platí v dotčeném SC 5.1 obecně.

Všechny předkládané projekty musí sa-
mozřejmě splňovat související podmínky 
programu a výzvy. Podrobně viz text PrŽaP, 
dokument je ke stažení na webu http://www.
opzp.cz, zde Dokumenty – Obecně závazné 
dokumenty. Výzva č. 100 a podklady k ní 
jsou k dispozici na webu programu v sekci 
Výzvy – 100. výzva – Dokumenty, konkrétně 
na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/100-
-vyzva/dokumenty.

Zadávání veřejných zakázek

Chceme realizovat výběrové řízení dle poky-
nů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 
2014–2020. Jedná se o zakázku na stavební 
práce ve výši cca 2 mil. korun.

Rád bych se zeptal na následující nejasnosti, 
které vyplynuly při přípravě.
1) Procentuální výše dotace je 60 procent. 

Jedná se o zakázku malého rozsahu, 
takže máme za to, že se musíme řídit 
pouze pokyny. Spadáme stále pouze pod 
pokyny, nebo už pod ZZVZ?

2) V Powerpointu na stránkách OPŽP, který 
uvádí nejčastější chyby, jsme se dočetli, 
že u stavebních prací musí být kritérium 
ceny ve výši 80 procent. Máme za to, že 

se jedná o zastaralou informaci, neboť 
jsme o tom jinde nic nenašli. Je to tak, 
nebo to stále platí?

Na základě konzultace s kolegy z Odbo-
ru právního můžeme předat následující in-
formace:

Veřejná zakázka na stavební práce ve výši 
2 mil. korun je dle § 27 písm. b) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, (dále jen „ZZVZ“) veřejnou zakázkou 
malého rozsahu. Pro veřejné zakázky malé-
ho rozsahu platí výjimka dle § 31 ZZVZ, a to 
že ji zadavatel není povinen zadat v zadáva-
cím řízení podle § 3 ZZVZ (ačkoliv zásady 
zadávání veřejné zakázky dle § 6 ZZVZ musí 
být dodrženy). Z ustanovení 1.2.1 Pokynů 
pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 
2014–2020 (dále jen „Pokyny“) vyplývá, že 
žadatelé o podporu / příjemci podpory jsou 
při zadávání veřejných zakázek povinni řídit 
se Pokyny, a to v případě, pokud nezadáva-
jí veřejnou zakázku v zadávacím řízení po-
dle § 3 ZZVZ. Pro upřesnění dodáváme, že 
na stanovení postupu zadávání (dle ZZVZ či 
mimo něj) nemá vliv procentuální výše do-
tace na konkrétní plnění. Rozhodná je vždy 
výše předpokládané hodnoty poptávaného 
plnění.

Co se týká hodnocení kritérií u staveb-
ních prací, Pokyny hodnocení nabídek dle 
kritéria ceny popisují v ustanovení 2.11.13 
a v ustanovení 2.11.14. Ekonomická výhod-
nost nabídek se hodnotí na základě nejvý-
hodnějšího poměru nabídkové ceny a kva-
lity, případně jen nejnižší nabídkové ceny. 
Zadavatel také může stanovit pevnou cenu 
a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plně-
ní. Z pokynů ani ZZVZ tedy nevyplývá, že 
u stavebních prací musí být kritérium ceny 
ve výši 80 procent.

K tématu ze strany informačního praco-
viště ještě doplňuji, že za správnost postupů 
uplatněných v případě veřejných zakázek 
nese vždy odpovědnost zadavatel. Každý 
předložený projekt jako komplet musí při-
tom splnit všechny podmínky uvedené 
v textu Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020 (tzv. PrŽaP) 
a související výzvy. Více k nabídce a pod-
mínkám programu viz text PrŽaP, jehož ne-
dílnou součástí je dokument Pokyny pro za-
dávání veřejných zakázek. Oba dokumenty 
naleznete na webu www.opzp.cz v sekci Do-
kumenty, dále Obecně závazné dokumenty, 
viz http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/
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 SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP 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: 
6. 1. 2020

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: 
7. 1. 2019

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.

Významně 
chráněná 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.

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.

Sanace svahových 
nestabilit
Ukončení příjmu žádostí: 
20. 12. 2018

Alokace: 100 000 000 Kč

101. výzva poskytuje formou dotací podporu na projekty vedoucí ke stabilizování a sa-
naci svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a katego-
rizovány v Registru svahových nestabilit. Hlavními cílovými skupinami jsou veřejný sektor či státní 
podniky.

Lokální 
protipovodňové 
systémy
Ukončení příjmu žádostí: 
20. 12. 2018

Alokace: 250 000 000 Kč

102. výzva je určena na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních 
a výstražných systémů na lokální úrovni a na digitální povodňové plány. Žádosti o dotace mohou 
podávat obce a jejich dobrovolné svazky, kraje, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organiza-
ce a další subjekty veřejného sektoru. Výše podpory z dotace může tvořit maximálně 85 procent 
celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 
70 procent  z celkových způsobilých výdajů.

Sběr, třídění 
a úprava odpadů
Ukončení příjmu žádostí: 
28. 2. 2019

Alokace: 800 000 000 Kč

104. výzva řeší podporu výstavby a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů, výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury 
a výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických 
odpadů (vyjma skládkování). Příkladem podporovaných projektů jsou výstavby a modernizace sběr-
ných dvorů, systémy pro separaci komunálního odpadu, výstavba a modernizace třídicích a dotřiďo-
vacích linek, stavba a modernizace bioplynových stanic a mnohé další.
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Celostátní 
protipovodňová 
opatření
Ukončení příjmu žádostí: 
20. 12. 2018 

Alokace: 50 000 000 Kč

105. výzva přináší peníze na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření, typově budou podporovány projekty na zpracování podkladových 
analýz na státní a regionální úrovni a na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území 
a map povodňového ohrožení. Podpořeno bude rovněž budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, 
hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni a zpracování digitálních povod-
ňových plánů. Oprávněnými žadateli jsou příspěvkové organizace a státní podniky.

Zajištění péče 
o území národního 
významu 
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 
pro 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 manage-
ment, nikoliv management udržovací. Mezi oprávněné žadatele patří široká škála subjektů.

Podpora 
biodiverzity 
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.

Posílení přirozené 
funkce krajiny 
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 
budou vytvářet a obnovovat krajinné prvky. Výzva pamatuje také na revitalizaci a podporu samo-
volné 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 
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 přírod-
ního 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.

VÝZVA PRODLOUŽENA

Posílit 
biodiverzitu
Ukončení příjmu žádostí: 
6. 1. 2020 

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.

Materiálové 
a energetické 
využití odpadů
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 12. 2019

Alokace: 500 000 000 Kč

114. výzva si klade za cíl podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad 
jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které 
vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu. Podporovanými projekty jsou výstavba a moderniza-
ce zařízení pro materiálové využití odpadů (vyjma kovů, skla, skupiny odpadů 17 a 16 dle Katalogu 
odpadů). Mezi příjemci podpory se řadí široké spektrum subjektů.

Zlepšení kvality 
prostředí v sídlech
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 1. 2020

Alokace: 119 000 000 Kč 

115. výzva podporuje revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Smyslem 
dotační podpory je posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí znehodnocených ekosystémů 
v sídlech. Žadatelé mohou čerpat peníze na pořízení či aktualizace studií systému sídelní zeleně 
s následnou realizací opatření, na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně 
přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Typově sem patří parky, zahrady, sady, stromo-
řadí a další prvky. Dotace se vztahují i na zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 
blízkého charakteru. Žadateli mohou být obce, kraje a mnohé další organizace různého typu.
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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 
povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod

116 aktivita 1.1.1 veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 7. 1. 2019 31. 7. 2019

1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
a hospodaření se srážkovými vodami

119 aktivita 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3

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

průběžná (nesoutěžní) 4. 2. 2019 13. 1. 2020

1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

123

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 
(aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, 
mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření 
jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace 
oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů 
pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik) a zpracování 
podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového 
ohrožení a aktivita 1.4.2

veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 1. 4. 2019 30. 9. 2019

124
aktivita 1.4.1 – zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého 
zvláštní povodní a aktivita 1.4.3

veřejný sektor kolová (soutěžní) 1. 4. 2019 3. 6. 2019

125
aktivita 1.4.1 – zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého 
zvláštní povodní a aktivita 1.4.3

veřejný sektor kolová (soutěžní) 1. 10. 2019 19. 12. 2019

2
2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností 

podílejících se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

117 bez omezení, dle PD fyzické osoby průběžná (nesoutěžní) 7. 1. 2019 28. 2. 2019

3

3.1 – Prevence vzniku odpadů 122 bez omezení, dle PD
kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, 
podnikatelské subjekty

kolová (soutěžní) 1. 4. 2020 30. 7. 2020

3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického 
využití odpadů

126 aktivita 3.2.1, aktivita 3.2.3, aktivita 3.2.4
kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, 
podnikatelské subjekty

kolová (soutěžní) 2. 9. 2019 3. 2. 2020

3.3 – Rekultivovat staré skládky 118 aktivita 3.3.1 kraje, města a obce, města a pověřené obce, veřejné instituce kolová (soutěžní) 1. 3. 2019 1. 7. 2019

3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické 
zátěže

99 aktivita 3.4.3 subjekty zajišťující odstraňování ekologických zátěží kolová (soutěžní) 1. 8. 2019 31. 10. 2019

4

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

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

průběžná (nesoutěžní) 4. 2. 2019 13. 1. 2020

129
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) 1. 2. 2019 31. 10. 2019

4.2 – Posílit biodiverzitu 130 bez omezení, dle PD
vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace 
podílející se na ochraně přírody a krajiny

průběžná (nesoutěžní) 1. 2. 2019 31. 10. 2019

4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 131 dle PD, vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES 
vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně 
přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků

průběžná (nesoutěžní) 1. 2. 2019 31. 10. 2019

4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 132 bez omezení, dle PD orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků průběžná (nesoutěžní) 1. 2. 2019 31. 10. 2019

5 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

121 bez omezení, dle PD vlastníci veřejných budov průběžná (nesoutěžní) 1. 3. 2019 3. 2. 2020

HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP

PŘEHLED VÝZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA ROK 2019

To
to

 je
 z

kr
ác

en
á 

p
od

ob
a 

ha
rm

on
og

ra
m

u 
vý

ze
v 

pr
o 

O
PŽ

P 
na
 r

ok
 2

01
9.

 
Je

ho
 ú

pl
ná

 p
od

ob
a 

s 
m

no
ha

 d
al

ší
m

i u
ži

te
čn

ým
i i

nf
or

m
ac

em
i j

e 
k 

di
sp

oz
ic

i n
a 

st
rá

nk
ác

h 
w

w
w

.o
pz

p.
cz

.



ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2018
22 23

GALERIE PROJEKTŮ NPŽP

Lhotka: Založení zeleně
Projekt řešil ošetření, stabilizaci a kácení stávajících dřevin v obci. Dále 
řešil založení a výsadbu aleje v jihozápadní části obce a založení a výsad-
bu stromů a keřů v okolí rybníka na okraji severozápadní části obce. 
V prostoru rybníka byl upraven terén hráze a byl zde založen trávník.

Podoblast podpory 5.4 – Zlepšení funkčního stavu 
zeleně ve městech a obcích

Název projektu: Obnova a založení nových ploch 
zeleně v obci Lhotka
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Příjemce podpory: obec Lhotka
Ukončení projektu: duben 2018

Býškovice: Obnova parku
Předmětem projektu byla obnova veřejných ploch v obci. Konkrétně 
se jednalo o veřejné prostranství: park u kapličky a u pomníku padlých 
vojínů. Všechny upravené nezpevněné plochy byly ohumusovány 
a zatravněny, součástí realizace bylo provedení okrasné výsadby 

a zatravnění přilehlých ploch.

Podoblast podpory 5.4 – Zlepšení funkčního stavu 
zeleně ve městech a obcích
Název projektu: Obnova veřejných ploch v obci 
Býškovice
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Příjemce podpory: obec Býškovice

Ukončení projektu: únor 2018

Celkové způsobilé výdaje
577 365 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
461 892 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
568 031 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
431 703 Kč

Horní Bečva: Hydrogeologický vrt
V rámci projektu došlo k provedení průzkumného hydrogeologického 
vrtu. Nalezený zdroj vody má dostatečnou vydatnost a kvalitu, proto 
se nyní připravuje jeho připojení.

Podoblast podpory 1.6 – Zdroje vody
Název projektu: Horní Bečva – hydrogeologický průzkum

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Příjemce podpory: obec Horní Bečva
Ukončení projektu: listopad 2017

Celkové způsobilé výdaje
655 705 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
524 564 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Němčice: Revitalizace zeleně
Předmětem projektu byla revitalizace ploch zeleně na návsi v obci. Byla 
založena nová zeleň, která tvoří náhradu za nevhodně zvolené geografi cky 
nepůvodní dřeviny, které byly mnohdy též nevhodně vysazeny do tras 
vedení inženýrských sítí. Zeleň byla navržena s ohledem na dlouhodobou 

perspektivu na stanovišti, přiklání se ke geografi cky původním 
druhům. V rámci realizace byl instalován mobiliář.

Podoblast podpory 5.4 – Zlepšení funkčního stavu 
zeleně ve městech a obcích
Název projektu: Revitalizace ploch zeleně na návsi 
v obci Němčice
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž

Příjemce podpory: obec Němčice
Ukončení projektu: únor 2018

Celkové způsobilé výdaje
1 570 223 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
1 256 178 Kč

Nebovidy: Nová kanalizace
Předmětem projektu je výstavba oddílné splaškové kanalizace v celé 
obci Nebovidy a v několika ulicích místní části Hluboký Důl. Od-
padní vody budou svedeny na stávající ČOV Nebovidy. Je navržena 
kombinace gravitační splaškové kanalizační sítě a přečerpávání ze 
zastavěných oblastí.

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: Splašková kanalizace Nebovidy 
a Hluboký Důl – II. etapa + B16
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Příjemce podpory: obec Nebovidy
Předpokládané ukončení projektu: 31. 10. 2018

Chodov: Zateplení školky
Díky realizaci projektu dojde k zateplení všech svislých obvodových 
stěn objektu. Dále dojde k zateplení plochých střech obou pavilonů 
MŠ, hospodářské budovy i spojovacího krčku. Okna a dveře budou 
vyměněny za nové.

Prioritní osa 5, specifi cký cíl 5.1 – Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie
Název projektu: Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ Nerudova
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Příjemce podpory: město Chodov
Předpokládané ukončení projektu: 31. 3. 2019

Ježov: Protipovodňová opatření
V Ježově modernizovali místní informační systém a lokální výstražný 
systém a vytvořili digitální povodňový plán. Byly instalovány bezdrá-
tové hlásiče na sloupy veřejného osvětlení, dále vysílací ústředna, 
srážkoměrná stanice, vodoměrná stanice a vodočetná lať.

Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření
Název projektu: Protipovodňová opatření obce Ježov
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Příjemce podpory: obec Ježov
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Hranice: Snížení emisí
Projekt řešil problém významného množství tuhých znečišťujících 
látek, které jsou vypouštěny do ovzduší při provozu pecní linky 
u společnosti Cement Hranice. Byl změněn způsob odloučení tuhých 
znečišťujících látek a byly sníženy provozní náklady.

Prioritní osa 2, specifi cký cíl 2.2 – Snížit emise 
stacionárních zdrojů podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek
Název projektu: Instalace zařízení pro záchyt emisí 
u společnosti Cement Hranice, a. s.
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Příjemce podpory: Cement Hranice, a. s.
Ukončení projektu: 31. 5. 2018

Celkové způsobilé výdaje
7 630 827 Kč

Příspěvek EU
3 052 331 Kč

Celkové způsobilé výdaje
71 965 956 Kč

Příspěvek EU
39 581 275 Kč

Celkové způsobilé výdaje
1 539 940 Kč 

Příspěvek EU
1 077 958 Kč

Celkové způsobilé výdaje
42 540 369 Kč

Příspěvek EU
27 119 485 Kč

GALERIE PROJEKTŮ OPŽP
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ZELENÁ ARCHITEKTURA MÁ I V LETOŠNÍM ROCE CO NABÍDNOUT

AKTUALITYZAHRANIČÍ

První dřevěný mrakodrap
Většina měst stále ještě připomíná betono-
vou a ocelovou džungli. Architekti ze studia 
Penda se rozhodli, že se to pokusí změnit, 
a společně s konzultanty ze společnosti 
Timber naplánovali výstavbu Timber Tower 
v kanadském Torontu. Úctyhodná osmnác-
tipatrová a výlučně dřevěná budova vděčí 
za svůj vznik inovativní dřevěné směsi zvané 
CLT a speciálnímu modulárnímu způsobu 
výstavby. Aby bylo vůbec možné takovou 
dvaašedesátimetrovou a k tomu dostatečně 
pružnou budovu vztyčit, vymysleli její tvůr-
ci, že ji podle přesně daného vzoru vystaví 
z velkých dřevěných krabic. Hotová stavba 

pak bude poctou svému vlastnímu původu 
tím, že bude připomínat mohutný strom.

Zelený kopec
Některým architektům se alespoň jedenkrát 
za život podaří, aby nechali průchod své fan-
tazii a uskutečnili své nejdivočejší představy. 
Thomas Heatherwick je jedním z nich. Vý-
sledkem jeho ambiciózní vize bude 100 Trees 
Complex v Šanghaji. Nejen že se tento vskut-
ku velkorysý projekt bude rozkládat na ploše 
větší než 300 tisíc metrů čtverečních, ale pře-
devším bude svým pojetím dalece přesahovat 
ostatní výškové stavby této čínské metropole: 
100 Trees bude celou čtvrtí se školami, škol-

kami, nákupními centry, kancelářemi a byty. 
Při vytváření svého návrhu se Thomas Hea-
therwick inspiroval – jak také jinak – příro-
dou. Čtvrť bude připomínat velký kopec 
pokrytý bujnou zelení s vrcholkem koruno-
vaným vzrostlými stromy a obklopeným více 
než čtyřmi stovkami osázených teras.

Vietnamský hybrid
Ve svém nejnovějším projektu v Ho Či Mi-
nově městě se hvězdný vietnamský architekt 
Vo Tronh Nghia rozhodl postupovat opačně, 
než dosud bývalo zvykem: nejprve napláno-
val výsadbu a teprve poté, co byla provedena, 
se začal věnovat výstavbě. Výsledkem je, že 

Trvalá udržitelnost v architektuře dnes už neznamená jen pečlivý výběr vhodných, 
k životnímu prostředí šetrných materiálů. I proto anebo právě proto se i letos 
můžeme těšit na to, co si pro nás zelené stavitelství na celém světě přichystalo.

obyvatelnými prostory navržených rezidencí 
prostupuje příroda, která tu byla už před tím, 
než vznikly. Pokoje jsou rozmístěny okolo 
vnitřních zahrad, betonové zdi jako by slou-
žily především coby opora pro popínavé rost-
liny. V mnohých střechách zanechal architekt 
otvory, kterými se na světlo derou koruny 
stromů anebo které jen prostě propouštějí 
přirozené světlo do vnitřních prostor domů 
a ty tím získávají větší propojení s venkem 
a nádech spojení s okolní přírodou.

Nečekaná volba materiálu
Každého, kdo si trvale udržitelnou architek-
turu automaticky spojuje s přírodními mate-
riály, jako je třeba bambus, určitě překvapí, 
že oblíbenou volbou architekta Francoise 
Perrina je inovativní textilie utkaná z hliní-
kových vláken. Pro architektonické bienále 
v Chicagu připravil minulý rok osobité Air 
Houses ve tvaru pyramid. Stavby připo-
mínající stromy se svou strukturou spolé-
hají na lehký nosný ocelový rám s vnějším 
pláštěm vyvedeným ze zmíněné hliníkové 
textilie. Výsledek je refl exní, nepromokavý 
a neprostupný, a navíc efektivně ochlazuje 
vnitřní prostory stavby, takže díky tomu od-
padají veškeré starosti s klimatizací.

Amsterdamský horský hřeben
Asi tak se dá nejvýstižněji popsat další am-
biciózní projekt, tentokrát z dílny architek-
tonického studia MVRDV, v jehož rámci 
dostane amsterdamský kancelářsko-obytný 
komplex nový kabát v podobě tří výškových 
budov, dvou stovek bytů, několika veřejných 
institucí, obchodů a restaurací. Jednotlivé 
části komplexu jsou na sebe navrstveny tak, 
aby připomínaly zvlněné horské úbočí. V ně-

kolika úrovních je pak propojují stezky a pásy 
zeleně. Budovy se pyšní kamennými fasáda-
mi, střešními zahradami i vodními nádržemi 
a to vše se tyčí vysoko nad okolní městskou 
zástavbou. A tak se obyvatelé Valley, jak se 
amsterdamský horský hřeben jmenuje, mo-
hou cítit skutečně odtrženi od starostí každo-
denního života hluboko pod sebou.

Asie v zelené architektuře rozhodně 
nezaostává za zbytkem světa

Plovoucí soběstačná univerzita, navíc 
vybudovaná na místě znečištěných močálů, 
zní jako pohádka. Ale tahle pohádka by se 
v Dháce, hlavním městě Bangladéše, mohla 
brzy stát skutečností. Uskutečnitelná utopie 
z dílny studia Woha Architects navíc nedáv-
no vyhrála nejprestižnější světovou cenu La-
farge Holcim Awards za trvale udržitelnou 
architekturu. Oceněn byl především nápad 
projektu, který umístil učebny univerzity 
na pontony v mokřinách. Vertikální zahrady 
pak budou snižovat nároky budov na chla-
zení, zatímco fotovoltaické panely a zařízení 
na sběr a využívání dešťové vody přispějí 
k celkové soběstačnosti univerzity.

Další vzletný projekt dochází svého 
uskutečnění ve vietnamském Ho Či Mi-
nově městě, tentokrát z návrhářské dílny 
Oleho Scheerena, který se inspiroval míst-
ními dechberoucími přírodními scenériemi. 
Jeho 333 metrů vysoká Empire City Towers 
upoutá přírodními tvary i energeticky neut-
rální konstrukcí. Zatímco spodní patra stav-
by připomínají rýžové terasy vietnamského 
venkova, ve vyšších patrech se iluze přírody 
vnesené do architektury stává dokonalou. 
V mezaninech stavby nechybí tropické za-
hrady, jezera ani vodopády. 

1

2

1. DŘEVĚNÝ MRAKODRAP.  Architekti 
ze studia Penda společně s konzultanty ze 
společnosti Timber naplánovali výstavbu 
Timber Tower v kanadském Torontu. Úcty-
hodná osmnáctipatrová a výlučně dřevěná 
budova vděčí za svůj vznik inovativní dřevěné 
směsi zvané CLT a speciálnímu modulárnímu 
způsobu výstavby.

2. 100 TREES COMPLEX. Při vytváření 
svého návrhu se Thomas Heatherwick inspi-
roval – jak také jinak – přírodou.

3. VO TRONH NGHIA: nejprve napláno-
val výsadbu a teprve poté, co byla provede-
na, se začal věnovat výstavbě.

3

4. ŠANGHAJ je stejně placatá jako Holand-
sko – ale mnohem obydlenější. Aby si v čínské 
metropoli poradili se vzrůstajícím nedostatkem 
bytových prostor, uchýlili se k výstavbě stále 
většího množství obrácených mrakodrapů, 
to znamená hloubkových namísto výškových 
staveb. Ze stejného konceptu vycházelo 
i rotterdamské architektonické studio MVRDV 
při navrhování budoucího parku Zhangjiang. 
Výsledkem jejich práce je komplex zahrnující 
kromě jiného i knihovnu, divadlo a sportovní 
centrum, vybudovaný v různých hloubkách 
pod zemí, s pochozími střechami vyúsťujícími 
na povrch jako zvlněná zelená krajina. Zelené 
střechy tu kromě funkce estetické odvádějí 
i velký díl práce coby izolace, klimatizace 
a vodní filtry pro celý objekt.

4

Foto: PENDA

Foto: Noah Sheldon

Foto: Vero Visuals – MVRDV

Foto: Vo Trong Nghia



ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2018
26 27

I DOMÁCÍ MAZLÍČKY JE MOŽNÉ 
CHOVAT „ZELENĚ“

AKTUALITYTECHNOLOGIE

Nejeden z nás se již určitě zamýšlel nad tím, jestli je chov našich milovaných 
domácích mazlíčků vlastně šetrný k prostředí, ve kterém žijeme, a jaké 
na tomto poli existují zelené alternativy.

ECHO

V Suchdolu postaví 
podzemní kontejnery
V rámci rozsáhlých oprav a zlep-
šení estetického vzhledu městské-
ho centra zafi nancovali Suchdol-
ští vybudování tří podzemních 
kontejnerů na papír, plasty a sklo. 
Každý má objem pět metrů krych-
lových. K jejich zprovoznění došlo 
letos v červenci. Město na ně 
získalo dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Moderní 
podzemní kontejnery umístěné 
vedle kina nahradily asi dvacítku 
kontejnerů klasických, které zde 
dříve zabíraly značnou část plo-
chy a rušily svým vzhledem.

Modernizace čistírny 
v Říčanech vyjde na 
146 milionů korun
Říčany získaly na modernizaci 
čistírny dotaci téměř 77 milionů 
korun z Operačního programu 
Životní prostředí. Čistírna je 
dlouhodobě na hranici kapacity 
a je potřeba ji rozšířit. Rekon-
strukce je plánována na roky 
2019 a 2020. Podporu má město 
přislíbenu rovněž na výstavbu 
kanalizace v místní části Vo-
děrádky. Kapacita současné 
čistírny vystačí zhruba pro 16 200 
obyvatel a nově by to mělo být 
20 600. Po rozšíření bude možné 
k zařízení připojit všechny dosud 
nenapojené nemovitosti v zasta-
věných částech města, které jsou 
odkázány na vlastní jímky.

Kyjov dostane zelenou zónu, 
nový lesopark
V těsném sousedství kyjovské-
ho sídliště U Vodojemu začnou 
na podzim práce na zbudování pří-
městského lesoparku. Město tak 
chce obyvatelům rozšířit možnosti 
trávení volného času a provozo-
vání pohybových aktivit. Kromě 
zeleně, která bude rozprostřena 
na ploše 21 309 m2, bude součástí 
nově vzniklého areálu i vycházko-
vý okruh, singletrack a pumptrack 
pro horská kola. Návštěvníci a cyk-
listé najdou u hlavního vstupu 
do lesoparku zastřešené odpo-
čívadlo se zázemím pro cyklisty 
a na přilehlé travnaté stráni při 
západním okraji hřbitova discgol-
fové hřiště. Výstavba nového leso-
parku vyjde na zhruba 6,9 milionu 
korun. Městu se podařilo získat 
dotaci z prostředků Evropské unie 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Pro čtenáře v angličtině doporučuje Ramsey Bondová 

přečíst si knihu The Pet Poo Pocket Guide. Je to průvodce 

kompostováním kočičího odpadu a obsahuje všechny 

potřebné informace.

udržitelnost a jako téma své absolventské 
práce si vybrala trvalou udržitelnost zá-
chranných stanic. Úzce při tom spolupra-
covala s jedním coloradským útulkem, pro 
nějž vymýšlela cesty, které by snížily dopa-
dy provozu na životní prostředí a udělaly 
ze záchranné stanice celkově trvale udrži-
telnější zařízení.

Dřevěný kočkolit je jasným 
favoritem
Pokud chceme co nejvíce snížit dopad od-
padu našeho mazlíčka na životní prostředí, 
doporučuje Ramsey Bondová kupovat koč-
koliv vyrobený z dřevěných pelet. „Kočkolit 
z dřevěných pelet je obnovitelným zdrojem a také se per-
fektně hodí ke kompostování,“ vysvětluje. Je zapo-
třebí určitý průzkum trhu, protože ideální je 
samozřejmě dřevěný kočkolit, na jehož vý-
robu byl materiál získán z co nejlokálnějších 
zdrojů. Další výhodou dřevěného kočkoli-

tu je to, že je zdravější. Chybí v něm totiž 
prach, kterého je hliněný kočkolit plný.

Kritické hlasy upozorňují na to, že koč-
ky jsou velmi vybíravé a jen tak jednoduše 
na jiný druh záchodu nepřejdou. Zkušenost 
ale ukazuje, že většina z nich s tím až tak vel-
ký problém nemá.

S kočkolitem na kompost
Přestože zkompostovat kočkolit zní jako nej-
jednodušší věc na světě, není to úplně tak. Je 
potřeba si pečlivě ohlídat správnou teplotu, 
aby skutečně došlo ke zničení všech patoge-
nů. Pokud nepoužíváme enzymy na rozklá-
dání odpadu nebo kompostér, ve kterém je 
zaručena dostatečná teplota kompostovacího 
procesu, bude výsledkem kompost, který by-
chom coby hnojivo na své zeleninové zahrád-
ce raději neměli používat. „V kočičím odpadu se 
nacházejí některé patogeny, které jsou lidskému zdraví 

škodlivé. Pokud přesáhnete minimální potřebnou tep-
lotu 63 °C, patogeny budou zničeny a výsledné hnojivo 
bezpečné i pro vás,“ říká Ramsey Bondová. „Když 
kombinujete dřevo a kočičí odpad, rovnou vyrábíte kom-
post,“ vysvětluje. „Vše, co potřebujete k tomu, abyste 
rozběhli kompostovací proces, je zdroj uhlíku a zdroj du-
síku. Dřevo je uhlík a kočičí odpad je dusík. Když k nim 
přidáte sluneční světlo, vodu a čas, tyto složky se přiro-
zeně rozloží,“ popisuje dopodrobna, jak na to.

Kompostovat se dá různě
Než začneme kočičí odpad kompostovat, 
měli bychom podle Ramsey Bondové zvážit 
všechny své možnosti. „Kompostovat se dá mno-
ha způsoby, ale nejpopulárnější jsou dva: v komerčním 
kompostéru nebo prostě vykopat jámu v zemi,“ říká. 
Kompostéry mohou být vcelku drahé, a navíc 
naráz zkompostují jen malé množství odpa-
du, což by ale majitelům jedné kočky nemu-
selo vadit. Do zemního kompostéru se toho 
samozřejmě vejde mnohem více, ale musíme 

si být jisti, že naše kompostovací jáma neleží 
v blízkosti žádného vodního zdroje, který by 
mohl být zasažen případným průsakem. „Je 
potřeba si uvědomit, že kompostováním kočičího odpadu 
v zemi vlastně vytváříme jakousi miniaturní skládku, 
a podle toho se chovat,“ míní Ramsey Bondová.

Pokud bydlíme v bytě, je více než pravdě-
podobné, že kočičí odpad kompostovat pro-
stě nemůžeme. I pro takové z nás má Ram-
sey Bondová dobrou, k životnímu prostředí 
ohleduplnou radu: prostě kočičí odpad spla-
chujte. „Pokud žijete v bytě, je nejlepší používat dře-
věný kočkolit a kočičí odpad splachovat. Ale pozor – 
skutečně jen odpad, ne kočkolit,“ upozorňuje. Ani 
v tomto případě by však člověk neměl bydlet 
poblíž vodních zdrojů či na pobřeží. „Kočičí 
odpad totiž obsahuje Toxoplasmosu gondii, bakterii, 
jež způsobuje toxoplazmózu,“ vysvětluje. „Tato bak-
terie se může dostat do vody, ze které pak lidé mohou 
onemocnět.“                          Zdroj: littlegreencat.com

PATERO EKOCHOVATELŮ KOČEK A PSŮ

1.  Adoptujte své mazlíčky z útulku.
2.  Nechte je vykastrovat.
3.  Uklízejte po nich odpad.
4.  Držte svoje kočky doma a psy na vodítku.
5.  Krmte je žrádlem, které bylo vyrobeno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Součástí našeho člověčího života se už 
nepochybně stala nemalá řada výrobků, 

které takové jsou – za jejich výrobou stojí 
v nějaké podobě trvalá udržitelnost. Mo-
hou to být bambusové zubní kartáčky, boty 
z mořského plastu anebo třeba materiá-
ly, ze kterých jsme si postavili dům. Určitě 
jsme přehodnotili i svoje návyky při třídění 
odpadu, a pokud můžeme, kompostujeme. 
Avšak jestliže k tomu všemu chováme kočky, 
narážíme na jeden případ, kdy není vůbec 
jednoduché najít zelenou alternativu, a tím 
je – kočkolit.

Zelené způsoby, jak se zbavit kočičích zá-
chodů, ale přesto existují. Za použití správ-
ného materiálu a s trochou znalostí mohou 
i chovatelé koček snížit ekostopu svých maz-
líčků a zbavovat se odpadu po nich způso-
bem, který je pro životní prostředí méně 
škodlivý.

Stop hliněnému kočkolitu
K životnímu prostředí šetrný způsob, jak 
naložit s kočičím odpadem, začíná volbou 
složení kočkolitu, který pro svou kočku či 
kocoura kupujeme. „Kočkolit na hliněné bázi 
není nejlepší trvale udržitelnou možností,“ pozna-
menává Ramsey Bondová, která nedávno 
odmaturovala na střední škole v americkém 
Coloradu. Při studiu se zaměřila na trvalou 

Podle Ramsey Bondové může za to, že kočičí odpad má tak 

velký negativní dopad na životní prostředí, z velké části to, 

že lidé používají hliněný kočkolit. A přitom je tolik jiných 

možností. Stačí mít otevřenou hlavu a nebránit se jim.Foto: ©sanddebeautheil/Fotky&Foto

Foto: ©photkas/Fotky&Foto
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Soutěž o nejlepší 
pasivní novostavbu 
a úspornou rekonstrukci

Registrace a pravidla soutěže: 

www.pasivni-dum.cz

www.pasivni-dum.cz

Vítěz poroty za rok 2017 
(autor ARCHCON 

atelier, s. r. o.)

Po roce opět hledáme nejlepší 
moderní domy Česka.
Nejen novostavby. Nejen pasivní. Nejen rodinné domy.

Vyhlašovatelem soutěžní přehlídky je společnost ABF, a. s., a Státní fond 
životního prostředí ČR, organizátorem je Centrum pasivního domu.

CENY PRO VÍTĚZE

V kategoriích ZELENÁ NOVOSTAVBA a ZELENÁ REKONSTRUKCE budou uděleny tyto ceny:
Cena odborné poroty, Cena veřejnosti, Cena generálního partnera (kritéria stanoví 
a vyhodnocení provede GP) a Cena pro hlasující veřejnost.

HARMONOGRAM 

Registrace
20. 9. 2018 – 3. 12. 2018

Vyhodnocení odbornou porotou
10. 12. 2018 – 17. 12. 2018

Hlasování veřejnosti
17. 12. 2018 – 29. 1. 2019

Vyhlášení vítězů
na veletrhu FOR PASIV 2019

Vítěz generálního partnera, 
rekonstrukce za rok 2017 

(autor H3T architekti)

Vítěz veřejnosti za rok 2017 
(autoři SUNFLYER:  

Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D, 
Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D., 

Ing. arch. Petr Parýzek)

ZELENÁ NOVOSTAVBA
Vlastníte pasivní rodinný dům? 
Možná právě ten váš je nejlepší. 
Vybírat budeme nejen z rodinných 
domů, ale i z novostaveb ostatních 
pasivních budov. Přihlásit můžete 
školu, úřad, administrativní budovu, 
bytový dům a další budovy.

ZELENÁ REKONSTRUKCE
Máte za sebou rekonstrukci 
rodinného domu, díky které nyní 
bydlíte úsporně? 
Přihlásit můžete i zdařilé 
rekonstrukce bytových domů 
a veřejných budov – úřadů, škol, 
nemocnic a dalších budov.


