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DŮM ZE SLÁMY 
Přinášíme rozhovor o tom, jak se bydlí 
v domě z neobvyklého materiálu, s čím 
se musel stavitel vypořádat a jak si 
poradil se spotřebou energie. STR. 8
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Priorita

Do Moravskoslezského kraje 
poputuje téměř miliarda korun 
na nové kotle a ochranu ovzduší. 
MŽP tak chce podpořit výměnu 
neekologických zařízení, která 
znečišťují ovzduší. STR. 3 

MILIARDA NA KOTLE

Přinášíme přehled domů oceněných 
v soutěžní přehlídce pasivních, 
tedy energeticky úsporných staveb. 
V čtenářském hlasování obsadil 
první místo dům, jehož přístřeškem 
prorůstá javor. STR. 6

PASIVNÍ DŮM 2017

V Liberci už pět let zachraňují zvířata. 
Záchranná stanice vznikla díky dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Její zaměstnanci pomáhají 
zvířatům, která se kvůli zranění 
nemohou vrátit do přírody. STR. 14 

ZÁCHRANNÁ STANICE 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když se řekne slovo pasivní, nevyvolá to 
v mnoha lidech příliš kladné pocity. Známe 

pasivní sportovní 
obranu, pasivní 
agresi a být pasivním 
v době motivačních 
pouček a všemož-
ných mentálních 
koučů není žádné 
terno. Když ale toto 
slovo přisoudíme 
domu, dočká se 
rehabilitace. Protože 
když je dům pasivní, 
neznamená to, že 

jenom stojí a čeká, kdo vleze dovnitř, to se 
od domu tak obecně očekává. Znamená to, 
že k bydlení potřebujete velmi málo energie 
a šetříte tak životní prostředí.

Přinášíme vám přehlídku moderních 
energeticky úsporných staveb, které se 
představily v soutěži Pasivní dům 2017. Jsou 
to promyšlené a krásné domy, ve kterých se 
jejich obyvatelům dobře žije.

Méně obvyklého bydlení se týká i náš 
rozhovor. Možná jste pod vlivem článků s ti-
tulky typu „Postavil si dům z hlíny zadarmo 
a za měsíc“ uvažovali o vlastním bydlení. 
V tom případě si pozorně přečtete rozho-
vor s Janem Chvátalem, který se rozhodl 
postavit pro svou rodinu dům ze slámy. 
Jeho zkušenost a realistický pohled na věc 
možná mnohým ušetří pár slz. Dozvíte se 
také, že slaměný dům nehoří o nic lépe než 
jiný. Možná by se měla poopravit i pohádka 
O třech prasátkách, protože tenhle slaměný 
domek by nerozfoukala ani vlčí smečka.

Na konci února jsme zažili silné mrazy. 
V té době tak mohla mnohé zahřát zpráva, 
že ministerstvo přihodilo další miliardu 
na kotlíkové dotace, tentokrát do Moravsko-
slezského kraje, kde je kvalita vzduchu horší 
než jinde v Česku.

V Moravskoslezském kraji zůstaneme i dál, 
protože Ostrava chce získat titul Evropského 
zeleného města. Budeme Ostravě držet 
palce, protože v oblasti životního prostředí 
dělá velké pokroky a může být inspirací pro 
mnoho dalších průmyslových měst.

Dále vám v našem časopise přinášíme pře-
hled aktuálních dotačních výzev. Na začátku 
března byly vyhlášeny čtyři nové v Ope-
račním programu Životní prostředí, tak se 
na ně mrkněte, ať třeba něco nepropásnete. 
Doporučujeme vám i naše pravidelné 
rubriky, které vám doufám přinesou 
zajímavé čtení.

Přeji příjemné čtení.

.JAN RÖDLING
šéfredaktor

AKTUALITY

OBCÍM PŮJDOU MILIARDY NA ENERGETICKÉ ÚSPORY,
LEPŠÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A SRÁŽKOVOU VODOU

Z Operačního programu Životní prostře-
dí na ně dohromady vyhradilo 5,4 mi-

liardy korun z EU. Investice nabídne 
MŽP převážně veřejnému sektoru, některé 
z nich ale pomohou i podnikatelům a po-
travinovým bankám. 

Žádosti o dotace přijímá Státní fond ži-
votního prostředí ČR od 1. března vyjma 
dotací na vzniku odpadů, u kterých lze 
podávat žádosti od 3. dubna.

Dotace na zateplení a energeticky 
úsporné renovace veřejných 
objektů (výzva č. 100)
Největší objem z vymezených prostřed-
ků, přesně 3 miliardy korun, směřuje 
na zateplování veřejných budov a snižo-
vání energetické náročnosti ve městech 
a obcích.   

„O dotace v oblasti energetických úspor z Operač-
ního programu Životní prostředí je tradičně mimo-
řádný zájem. V předchozí výzvě si o příspěvek v cel-
kové výši 3,8 miliardy korun řeklo 702 žadatelů. Ti, 
kteří svou žádost nestihli podat, mají nyní další šan-
ci. Podmínky zůstávají stejně atraktivní jako v mi-
nulé výzvě,“ uvádí ministr Richard Brabec 
s tím, že i nyní může dotace pokrýt až 55 % 
ze způsobilých výdajů na projekt a v pří-
padě instalace nuceného větrání s rekupe-
rací se dotace může vyšplhat až na 70 %. 

Úspora energií, sledování kvality ovzduší, 
předcházení vzniku odpadů a protipovodňová 
opatření – to jsou hlavní témata čtyř dotačních 
výzev, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního 
prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. 

Půl miliardy na domácí kompostéry, 
kontejnery na textil a nově i na 
potravinové banky (výzva č. 103)
K dalším oblíbeným dotacím, u nichž zájem 
pravidelně převyšuje stanovenou alokaci, 
patří podpora předcházení vzniku komu-
nálního a průmyslového odpadu. Rezort 
na ni aktuálně vyčlenil z Operačního pro-
gramu Životní prostředí půl miliardy korun. 

Z ní uhradí městům a obcím až 85 % způso-
bilých výdajů na pořízení domácích kompo-
stérů do domácností svých občanů a na vybu-
dování nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil. 
Znovu podpoří i zakládání tzv. re-use center 
pro opětovné použití výrobků.

Oproti předchozím výzvám mohou 
o dotaci nově požádat i potravinové ban-
ky, které bezúplatně shromažďují darované 
potraviny a přidělují je humanitárním nebo 
charitativním organizacím, nebo poskytují 
potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi. 
„Potravinové banky považujeme za jedno z efektivních 
řešení, jak zamezit vzniku odpadu z potravin. Z ka-
pacitních důvodů jsou zatím schopny přijímat jen asi 
20 % toho, co jim supermarkety a jiní výrobci nabíze-
jí. Přispějeme jim tedy na vybudování či rekonstrukci 
skladů a jejich vybavení nebo na nákup svozové a ma-
nipulační techniky,“ upřesňuje ministr Brabec. 

Finance jsou připraveny i pro výrobní podni-
ky, které produkují průmyslový odpad. Dotace 
jim pomůže uhradit technologii, díky níž sníží 
produkci průmyslového odpadu o minimálně 
15 %. Žádosti v dotační výzvě č. 103 lze podá-
vat Státnímu fondu životního prostředí ČR 
od 3. dubna 2018 do 31. července 2018.

Povodňová ochrana a hospodaření 
se srážkovými vodami (výzva č. 113)
Ani další dotační nabídka není novinkou. 
V loňském roce ji ministerstvo představilo 
jako „Dešťovku pro obce“, když loni nabíd-
lo starostům a subjektům veřejného sektoru 
dotace na zachytávání dešťové vody a její 
využití k zalévání veřejné zeleně. Doplnilo 
tak škálu dlouhodobě podporovaných opat-
ření, jejímž cílem je ochránit občany před 
následky sucha a klimatické změny, podnítit 
města k efektivnějšímu hospodaření se sráž-
kovou vodou a šetřit zdroje pitné vody.  

„Poměrně zásadní novinkou u této výzvy je navýšení 
alokace na 1,8 miliardy korun a prodloužení doby pro 
podání žádostí,“ uvádí Petr Valdman a doplňu-
je: „Máme zkušenosti, že u veřejných budov je příprava 
projektu složitější a trvá déle. Žadatelé si mohou přípra-
vu projektu nyní v klidu rozplánovat, na podání žádosti 
mají téměř 10 měsíců. Žádosti budeme přijímat a vy-
hodnocovat průběžně a z toho důvodu máme nachysta-
nou k rozdělení i vyšší částku, 1,8 miliardy korun.“ 

Dotační výzva kromě zachytávání sráž-
kové vody do akumulačních či retenčních 
nádrží zahrnuje podporu i řady prvků tzv. 
modré infrastruktury, tedy vodních ploch 
ve městech, které mají významné environ-
mentální a protipovodňové funkce. Kon-
krétně lze uvést výstavbu či rekonstrukci 
bezpečnostních přelivů hrází, suchých 
a polosuchých poldrů, vsakovacích nádrží 
či průlehů. Podpořeny budou rovněž ze-
lené střechy u veřejných objektů, výměna 
nepropustných zpevněných povrchů za vo-
dou propustné plochy či odvodnění parko-
višť do zasakovacích pásů.

O dotaci mohou žádat nejen subjekty ve-
řejného sektoru, ale i státní organizace, správ-
ci toků a v konkrétních případech i podnika-
jící osoby na vybudování nebo rekonstrukci 
bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 
Příjem žádostí potrvá od 1. března 2018 
do 7. ledna 2019.

Sto milionů na monitorování 
kvality ovzduší (výzva č. 98)
Poslední nabídka dotací, tentokrát pro vý-
zkumné instituce, vysoké školy a školská za-
řízení, ale i obce a města ve výši 100 milionů 
korun se týká monitorování kvality ovzduší. 
Z dotace tak mohou spolufi nancovat systé-
my pro sledování, hodnocení a předpověď 
kvality ovzduší a počasí, zajistit výstavbu 
monitorovací sítě, laboratoří, sběr vzorků 
a přenos dat, pořídit techniku pro jejich 
zpracování, simulaci, tvorbu databází.

Podporu je možné získat také na obnovu 
a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování 
údajů o znečišťování ovzduší standardními 
znečišťujícími látkami i skleníkovými ply-
ny. Žádosti je možné podávat od 1. března 
do 20. prosince 2018. 

CHCETE SEMINÁŘ K DOTACÍM I VE VAŠÍ OBCI?

Dozvěděli byste se rádi více o dotacích Nová zelená úsporám, 
Dešťovce či o kotlíkových dotacích? Navštívili jsme již desítky obcí. 
Napište a přijedeme i za vámi.
Státní fond životního prostředí ČR pořádá ve spolupráci s obcemi a kraji v průběhu roku 
2018 semináře pro občany po celé České republice, na kterých informuje o aktuální 
nabídce dotací, díky nimž mohou domácnosti výrazně ušetřit. Pokud máte zájem a chtěli 
byste seminář pro alespoň 20 zájemců uspořádat i ve své obci či městě, napište nám 
na adresu seminare@sfzp.cz.

Dotační výzva je určena majitelům bu-
dov sloužících k veřejným účelům, jako 
jsou školy, nemocnice či úřady, tedy ze-
jména obcím a městům. Ty mohou žádat 
o příspěvek na zateplení fasád, výměnu 
a renovaci oken a dveří, rekuperaci, nový 
úsporný zdroj tepla, solárně-termické 
kolektory, fotovoltaické systémy a další 
opatření, díky nimž si sníží energetickou 
náročnost objektu a následně uspoří výda-
je za jeho provoz. Nemusí to ale být vý-
hradně projekty na kompletní rekonstruk-
ci, dotaci lze získat i na částečné renovace, 
výše podpory se potom odvíjí od výše do-
sažených energetických úspor.

„Zejména menší obce či města u této výzvy zcela 
jistě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat 
o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního 
prostředí ČR,“ dodává Petr Valdman a vy-
počítává její nesporné výhody: „Půjčka je 
po dobu realizace projektu bezúročná, bez dalších 
poplatků a navíc s bezkonkurenční fixní úrokovou 
sazbou 0,45 % p. a. Umožní tak žadatelům pokrýt 
nedotovanou část způsobilých nákladů na projekt 
a část vlastních zdrojů.“ 

Žádosti o dotace lze podávat od 1. března 2018 
do 31. ledna 2019, o půjčku je možné žádat 
kdykoliv až do doby zahájení realizace pro-
jektu. Podrobné informace najdou zájemci 
na stránkách Fondu.

Moravskoslezský 
kraj dostal 
další miliardu 
na výměny kotlů
Ministr životního 
prostředí Richard 
Brabec přivezl 
do Moravskoslezského 
kraje další miliardu korun 
na ochranu ovzduší. 
Větší část peněz půjde 
do kotlíkových dotací.

Výměna zdrojů tepla v domácnostech 
má pro ovzduší jednoznačně největ-

ší a nejrychlejší efekt, protože starý ko-
tel na uhlí vypustí do ovzduší průměrně 
60 kilogramů prachu ročně a na prach se 
váže rakovinotvorný benzo[a]pyren.

Nově bude možné výměnu kotlů 
předfi nancovat formou půjčky z pro-
středků Státního fondu životního pro-
středí ČR, pilotně právě v Moravsko-
slezském kraji. Každý občan tohoto 
kraje tak bude mít možnost si vyměnit 
svůj dosluhující kotel za nový, nízko-
emisní, aniž by musel předem investo-
vat svoje peníze. O bezúročnou půjč-
ku až do výše 100 procent ceny zdroje 
a jeho výměny si každý zájemce požádá 
ve své obci nebo na Státním fondu ži-
votního prostředí ČR.

Ministerstvo životního prostředí se 
zástupci Ministerstva práce a sociál-
ních věcí začalo současně hledat ces-
tu, jak v kotlíkových dotacích umožnit 
případné další zvýhodnění pro rodiny 
prokazatelně postižené energetickou 
chudobou, například aby mohly získat 
vyšší dotaci. „Zákaz provozu starých kotlů 1. 
a 2. emisní třídy se nezadržitelně blíží. Do čtyř 
let musejí být všechny staré kotle po celém Česku 
vyřazeny z provozu. Takových kotlů je asi 350 
tisíc, jen v Moravskoslezském kraji zhruba 24 ti-
síc. Chceme využití dotace umožnit opravdu úpl-
ně každému vlastníkovi a provozovateli starého 
neekologického kotle bez ohledu na to, kolik mě-
síčně vydělává. Všichni, kteří o to v Moravsko-
slezském kraji budou stát, budou mít ještě letos 
možnost pořídit si nový zdroj tepla za mimořád-
ně jednoduchých a vstřícných podmínek. Poža-
davky budou minimální a podmínky maximálně 
vstřícné,“ říká k tomu ministr Brabec.

Ministerstvo doplňkový program 
představí na začátku letních prázdnin. 
„Nechceme čekat na výměny kotlů až do roku 
2022, kdy budou muset být všechny staré kotle 
vyřazeny z provozu ze zákona. Ovzduší Morav-
skoslezského kraje trpí a s ním i jeho občané," má 
jasno ministr. 
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Pokud někdy budete ve Znojmě, určitě si 
nenechte ujít krásnou vyhlídku na měs-

to a řeku. Když sestoupáte z hradu až 
k Dyji, dostanete se do ulice U Obří hlavy. 
Kromě procházky ulicí s neobvyklým ná-
zvem tam můžete zavítat do muzea motori-
smu či navštívit stejnojmennou restauraci. 
Vodáci ji možná znají, protože přímo v ní 
je i půjčovna lodí.

Hradní stezka ústí právě v nejtenčím 
bodě ulice. Silnice je tam velmi úzká, z jed-
né strany ji tísní výrazný skalní masiv. Právě 
do jeho zabezpečení se ve Znojmě pustili. 
Ze skály totiž čas od času odpadávaly ka-
meny, které byly nebezpečné pro procháze-
jící lidi i projíždějící auta. Nejčastěji se to 
stávalo po zimě. Město Znojmo skalní blok 
sanovalo a zabezpečovalo už dříve, nic-

méně skála stále pracuje, k erozi přispívají 
mrazy, náletové dřeviny a voda. Proto se 
radnice rozhodla přistoupit k další sanaci. 
Spolu s projektem si podala žádost o dota-
ci z Operačního programu Životní prostře-
dí a úspěšně ji získala.

Po výběrovém řízení se dala do práce 
specializovaná fi rma. Lezci nejdříve odstra-
nili náletové stromy a keře a následně po-
vrchově narušené části svahu. Poté odtěžili 
nestabilní bloky skal a pomocí geotechniky 
ukotvili vytipované bloky. Pak skalní svah 

částečně přetáhli vysokopevnostní ocelo-
vou dvouzákrutovou sítí s podélně vplete-
nými lany, která má zamezit pádu kamenů 
na silnici.

Na radnici hodnotí projekt i s časovým 
odstupem pozitivně. „Projekt sanace skal urči-
tě hodnotíme kladně, díky němu se podařilo zajistit 
a zabezpečit velký skalní masiv na relativně frekven-
tovaném místě. Pozitivní na tom je samozřejmě prá-
vě fakt, že šlo o projekt hrazený z velké části z peněz 
Evropské unie,“ řekla mluvčí radnice Zuzana 
Pastrňáková. 

ZNOJMO ZKROTILO PADAJÍCÍ SKÁLY

Znojmo zabezpečilo nebezpečnou padající skálu. 
Pomohly mu v tom peníze z Operačního programu Životní prostředí.

ZPRÁVY MŽP ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

KDE SE VZALA OBŘÍ HLAVA?
Na levém břehu Dyje těsně před Znojmem stával oblíbený výletní hostinec Rabštejn, a to 
až do roku 1966, kdy celé údolí zaplavily vody vzedmuté znojemskou přehradou. A právě 
odtud byla nejlépe viditelná vysoká holá skála mající podobu obličeje: Obří hlava. Z bře-
hů řeky vypadala jako uměle vytesaná. V současnosti z jiných míst již není podoba hlavy 
tak přesvědčivá. Dobře vidět je ještě z koruny hráze, která však není veřejně přístupná.
Ve své době však dala mnoho podnětů k různým pověstem a mýtům, nejvíce přitahovala 
romantiky v devatenáctém století. Rabenstein – Obří hlava se poprvé objevuje v pověsti 
sepsané pravděpodobně znojemským dějepiscem Antonem Hübnerem. Skála okouzlila 
také okultistu a pozdějšího Brigadeführera SS rakouského Němce Karla Mariu Wiliguta. 
Ten několikrát pobýval ve Znojmě a romantická krajina Podyjí s mystickou skálou ho tak 
uchvátila, že o ní napsal a také v roku 1903 vydal sbírku pověstí Seyfriedovy ruiny.
V okolí Obří hlavy jsou také další zajímavé skalní útvary.   Zdroj: Okrašlovací spolek ve Znojmě

Porotci přihlášená měs-
ta hodnotí na základě 

dvanácti stanovených 
témat, kterými jsou zmír-
nění dopadů klimatické 
změny, adaptace města 
na klimatickou změnu, 
udržitelná městská mo-
bilita, udržitelné využití 

krajiny, příroda a biodiverzita, kvalita ovzdu-
ší, hluk, odpadové hospodářství, hospodaře-
ní s vodou, zelený růst a ekoinovace, využití 
energií a správa a řízení životního prostředí. 
„Ne v každém z témat dosahujeme nejlepších výsledků, 
ale například kvalita a hospodaření s vodou, revitaliza-
ce průmyslových území nebo moderní městská doprava 
jsou oblasti, ve kterých můžeme jít jiným evropským měs-
tům příkladem,“ vyzdvihuje ostravská náměst-
kyně primátora Kateřina Šebestová.

Tak obrovským vývojem, kterým Ostrava 
prošla za poslední dvě desetiletí, žádné jiné 

kandidátské město neprošlo. Z průmyslo-
vého a zaprášeného centra se stala městem 
plným zeleně. „Přihláška byla velmi náročná 
na zpracování, ale díky ní jsme shromáždili mnoho 
cenných dat a informací,“ upřesňuje paní Šebes-
tová s tím, že dosud se žádnému městu ne-
podařilo uspět napoprvé. V soutěži jsou 
i města, která mají zkušenosti z předchozích 
ročníků. „My to ale s kandidaturou myslíme napros-
to seriózně. Dáváme tím jasně najevo, že naše odhod-
lání zlepšovat životní prostředí ve městě je velmi silné. 
Účast v soutěži nám umožní také přenos příkladů tzv. 
dobré praxe od jiných evropských měst. Velkou inspirací 
pro nás byl úspěch německého Essenu, který má podob-
nou průmyslovou minulost a stav životního prostředí 
jako Ostrava,“ dodává Kateřina Šebestová.

Výsledky by měly být známy v červnu to-
hoto roku. Do soutěže se přihlásilo třináct 
měst z dvanácti evropských zemí, mezi nimi 
třeba belgický Gent, fi nské Lahti, Lisabon, 
Tallin nebo Sevilla či Wroclaw. 

Praha je v evropském 
fi nále s týdnem 
mobility
Praha, Vídeň a Granada. 
To jsou fi nalisté soutěže 
Evropského týdne 
mobility (ETM), které 
na konci února oznámila 
Evropská komise. O vítězi 
se rozhodne v březnu.

Soutěž ETM představuje místní úřady, 
které výrazně podporují udržitelnou 

městskou mobilitu, tedy ekologicky še-
trnou dopravu, která současně neklade 
zbytečné nároky na fi nancování (doprava 
hromadná, pěší nebo cyklistická). Podle 
nezávislé odborné poroty Praha během 
ETM 2017 excelovala při vytváření vzá-
jemně prospěšných partnerství s nevlád-
ními organizacemi a místními podniky.

Praha je mezi fi nalisty soutěže ETM 
v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel. Le-
tos poprvé organizátoři přidali i katego-
rii měst pod 50 tisíc obyvatel. Další města 
pak budou usilovat o ocenění za pláno-
vání udržitelné městské mobility. Slav-
nostní vyhlášení vítězů se uskuteční 
21. března 2018 v Bruselu.

ETM se koná každoročně ve dnech 
16.–22. září. Města si během něj mohou 
vyzkoušet alternativy udržitelné dopravy, 
která přispívá ke snížení emisí oxidu uh-
ličitého a tím pádem k lepšímu ovzduší.

Národním koordinátorem ETM 
je Ministerstvo životního prostředí. 
Na podporu čisté mobility míří z Ná-
rodního programu Životní prostředí 
desítky milionů korun, ať už je to pod-
pora osvětových projektů či bikesharin-
gu ve městech, nebo třeba náklady na po-
řízení vozů na alternativní pohon (CNG, 
plug-in hybrid, hybrid, elektromobil). 

„Česká republika patří k osmnácti zemím Evropské 
unie, kterým se nedaří plnit limity stanovené evropskou 
legislativou v oblasti ochrany ovzduší. Problém mají 
vedle Česka například Rakousko, Německo, Fran-
cie, Itálie, Švédsko nebo Velká Británie. Na začátku 
února jsme Evropské komisi společně představili naše 
plány na další snižování emisí prachu a oxidů dusíku 
v našem ovzduší,“ uvedl ministr Brabec. S eu-
rokomisařem se shodli, že není možné, aby 
občané nadále dýchali znečištěný vzduch, 
a proto budou muset být opatření co nej-
účinnější a možná i razantnější. „Na druhou 
stranu nejsem příznivcem přímé regulace bez motiva-
ce, ta může být naopak kontraproduktivní,“ uvedl 
ministr s tím, že eurokomisaři představil 
program na kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji (více na straně 3).

Oba politici dále jednali o snižování 
množství jednorázových plastů, zejména 
plastového nádobí ve fastfoodech, na čer-
pacích stanicích, ve vlacích a v dalších ob-
čerstvovacích zařízeních. Ministr Brabec 
představil projekt, který vzniká jako reakce 
na neudržitelnou spotřebu jednorázových 
plastů. Ministerstvo životního prostředí 
oslovilo v první fázi několik řetězců, kte-

rým nabízí připojit se k iniciativě ministra 
Brabce nazvané #dostbyloplastu. Spočívá 
v uzavření dobrovolných dohod mezi MŽP 
a společnostmi, které budou ochotny zavá-
zat se ke snížení spotřeby plastů a jednorá-
zového nádobí ve svých provozech.

„Nechci čekat, než se v oblasti snižování jedno-
rázových plastů dojedná nějaká nová evropská le-
gislativa. Současný stav je neudržitelný a postupně 
jsme zavalováni odpadky, které končí na skládkách. 
Někoho to překvapí, ale ani kelímky z kukuřičného 
škrobu nebo bioplasty nejsou řešení, protože buď se 
do kompostu nedostanou, nebo neplní svoji funkci. 
Takže jedinou cestou je odpadu předcházet a plastové 
nádobí nebo kelímky na kávu vůbec nepoužívat nebo 
aspoň maximálně omezit jejich použití,“ má jasno 
ministr. Chce také, aby se podniky vydaly 
vlastní cestou a nabídly zákazníkům ně-
jaký ekologičtější způsob, aniž by na ně 
přenášely zvýšené náklady. „Třeba aby káva 
do vlastního kelímku byla levnější. Lidé jsou dnes 
daleko odpovědnější vůči životnímu prostředí, ale 
musí mít možnost volby. A právě tady je obrovský pro-
stor pro fi rmy ukázat svoji společenskou odpovědnost 
a nabídnout lidem alternativy,“ nastínil iniciati-
vu #dostbyloplastu ministr Brabec. 

Ministr Brabec jednal o ochraně ovzduší 
a snižování produkce plastů
Ministr životního prostředí Richard Brabec se 
v Bruselu setkal s eurokomisařem pro životní prostředí 
Karmenu Vellou, aby probrali otázky životního prostředí 
v České republice. Mezi hlavními diskutovanými tématy 
byla ochrana ovzduší a ministrova iniciativa v oblasti 
snižování spotřeby jednorázového plastového nádobí.

Ostrava chce být Evropským zeleným městem
Ostrava bojuje o titul Evropské zelené město 2020. 
Město podalo přihlášku a teď si ho proklepne porota.

NA KONFERENCI SE 
BUDE ŘEŠIT ENERGIE 
Z ODPADŮ
Pokud se zajímáte o problematiku ener-
getického využívání odpadů a odpadů 
z energetiky, neměli byste vynechat akci 
Energetické fórum & Teplárenské dny 
2018. Již 24. ročník se koná ve čtvrtek 
12. dubna 2018 v kongresovém centru 
Nové Adalbertinum v Hradci Králové. 
Na konferenci se seznámíte s nejnověj-
šími poznatky a údaji z oblasti odpado-
vého hospodářství. Podrobnosti najdete 
na adrese www.teplarenske-dny.cz.
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nejvíce bodů v hlasování veřejnosti, 
do kterého se zapojilo přes pět tisíc 

účastníků, získala stavba stojící u přírod-
ní rezervace s vyhlídkou na krajinu rybní-
ků a luk. Jméno dal stavbě javor babyka 
(Acer campestre), který prorůstá vstupním 
přístřeškem a postupně se stane důležitým 
prvkem kompozice a duchovním patro-

nem místa. Architektonický návrh pochází 
z dílny SUNFLYER architektů Martina 
Augustina, Kateřiny Mertenové a Petra 
Parýzka.

Druhý nejvyšší počet bodů v interneto-
vém hlasování získal Pasivní dům Praha 
od Vize Ateliér, na třetím místě se umístily 
Vily Diamantica, soubor rodinných domů 

v pražském Prokopském údolí od DOT 
Architects.

Ceny poroty
Kromě veřejnosti hodnotila stavby i od-
borná porota. U odborníků vyhrál pa-
sivní rodinný Dům na větrném kopci 
v Jílovém u Prahy, navržený architekty 
z ARCHCON atelier. „Rodinný dům je typic-
kým reprezentantem, kterého bychom si jistě přáli 
vidět častěji. Pasivní energetický standard je při-
rozenou součástí kvalitního architektonického ře-
šení. Architektura civilního projevu se střízlivým 
použitím a kombinací přírodních materiálů, tva-
rově uměřený objem, atraktivní vnitřní prostor 
a dobře řešená střecha,“ komentovala stavbu 
porota.

Vedle rodinných domů vybrala porota 
i nejlepší energetickou budovu neurčenou 
pro bydlení. V této kategorii získalo ocenění 
brněnské vzdělávací a poradenské centrum 

PASIVNÍM DOMEM ROKU 2017 PRORŮSTÁ JAVOR
Přehlídka Pasivní dům má svého vítěze pro rok 2017. Stal se jím rodinný dům 
Acer Campestre, stojící v Českých Budějovicích.

NA PASIVNÍ DŮM VÁM DÁME STOVKY TISÍC

Dotační program Nová zelená úsporám podporuje výstavbu domů s velmi nízkou 
energetickou náročností. Stavitel může získat až 450 tisíc korun na nové bydlení. 

Podpora se poskytuje formou jednorázové fi xní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určí dle dosažené úrovně 
energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji je 
dotace zvýšena ještě o 10 procent. Celková výše na jednu žádost je omezena na 50 procent řádně doložených způso-
bilých výdajů, omezení výše dotace se nevztahuje na specifi cké dotační bonusy.
„Za celou dobou existence programu, tedy od roku 2009, kdy program fungoval pod názvem Zelená úsporám, jsme 
přijali již téměř tři tisíce žádostí na výstavbu pasivních rodinných domů,“ konstatuje ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Valdman.

Podrobnosti najdete na www.novazelenausporam.cz.

1. CENA VEŘEJNOSTI – Acer Campestre, České Budějovice, 
návrh: SUNFLYER: M. Augustin, K. Mertenová, P. Parýzek
2. CENA POROTY I – PASIVNÍ RODINNÝ DŮM – Dům na větrném 
kopci, Jílové u Prahy, návrh: ARCHCON atelier, s. r. o.
3. CENY POROTY II – Ostatní energeticky velmi úsporné budovy – 
vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, Brno, návrh: 
Projektil architekti, s. r. o.
4. CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA – Rodinný dům Statenice, 
návrh: H3T architekti

Cílem přehlídky bylo vyhledat, zmapovat a ocenit 

nejzajímavější úsporné stavby na území České republiky. 

Přihlásit bylo možné nejen domy v pasivním 

či nulovém standardu, ale i další stavby s velmi 

nízkou energetickou náročností.

Otevřená zahrada, navržené studiem Pro-
jektil architekti.

Nová zelená úsporám
Výsledky byly vyhlášeny v zahajovací den 
veletrhu nízkoenergetických a pasivních 
staveb For Pasiv. Cenu předal Jakub Hrbek, 
ředitel Odboru řízení národních programů 

Státního fondu životního prostředí ČR, kte-
rý byl i členem poroty. Fond dlouhodobě 
podporuje energeticky a ekologicky úspor-
nou výstavbu domů. Z celkem 44 přihlá-
šených domů jich 33 včetně vítěze čerpalo 
peníze z programu Nová zelená úsporám, 
další tři pak získaly dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí.

Vyhlašovatelem soutěžní přehlídky Pasivní 
dům 2017 je společnost ABF, organizátorem 
Centrum pasivního domu a podporovatelem 
Státní fond životního prostředí České repub-
liky. Přehled soutěžních domů s podrobnými 
informacemi najdete na www.pasivni-dum.cz. 
Dotační program Nová zelená úsporám je de-
tailně popsán na www.novazelenausporam.cz. 
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Foto: Petr Filip

Foto: Centrum pasivního domu
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Jak vás napadlo, že byste si mohli posta-
vit dům ze slámy?
Věděli jsme, že chceme stavět úsporný dům. 
Původně jsme si představovali dřevostavbu, 
kterou by nám celou dodala fi rma. Při výběru 
architekta jsme zjistili, že kamarádi si posta-
vili dům, který se nám moc líbil. A když jsme 
zjistili, že má slaměnou izolaci, zaujalo nás 
to. Tak jsme jejich architekta oslovili a spo-
lečně začali plánovat náš Slamáček.

Čím se vám tento materiál zalíbil?
My jsme taková environmentálně uvědomělá 
rodina. S manželkou se oba pracovně pohy-
bujeme v oblasti ochrany životního prostředí 

a environmentálního vzdělávání a sláma nám 
k tomuto našemu zaměření sedla. Její využívá-
ní je šetrné k přírodě a je to příjemný přírodní 
materiál. A je také netradiční a zajímavý: mys-
leli jsme, že tento způsob stavby by mohl při-
táhnout lidi, kteří by nám přišli pomoci.

Dům postavený ze slámy u nás není 
obvyklý. Byli jste se například podívat 
na některé hotové stavby?
V době, kdy jsme stavbu plánovali – tedy asi 
před pěti lety – bylo v republice asi třicet sla-
měných domů. Bohužel nikde neexistuje je-
jich jednotná databáze, a tak je to jen odhad. 
Od té doby se tento způsob stavění stal v ur-
čitých kruzích populární, slaměných domů je 
u nás nyní určitě přes stovku. My jsme se byli 
podívat na čtyřech místech. Jít za někým, kdo 
už staví, a mluvit s ním mi přijde jako jeden 
z nejdůležitějších momentů v procesu stavby. 
Setkávám se s tím i na své stavbě: přicházejí 
lidé, kteří také chtějí stavět tímto netradičním 
způsobem. Mají načtené nějaké věci z inter-
netu, z publikací, z článků. A podle mých 
zkušeností jsou tyto zprostředkované infor-
mace často hodně vzdálené od reality. Proto 
rádi sdílíme naše zkušenosti ze stavby.

Je tedy možné říci, že u vás po prvotním 
nadšení ze stavby či materiálu došlo 
k vystřízlivění? Bylo při stavbě něco, co 
vás vyloženě překvapilo?
Největší překvapení a zjištění bylo – a tím 
projde asi každý, kdo staví –, že postavit ba-
rák vlastně jakýmkoliv způsobem není vůbec 
legrace. Že je to daleko náročnější, než si člo-
věk na začátku představuje, a to jak fyzicky 

ROZHOVOR

V Dobřejovicích nedaleko Prahy stojí nový energeticky pasivní a moderně 
vyhlížející rodinný dům. Ač to zvenku není vůbec poznat, je z velké části ze slámy. 

Svépomocí si jej postavil Jan Chvátal se svojí rodinou. O nelehké cestě 
při stavbě „slamáčku“, o skvělém výsledku i o několika doporučeních 

pro budoucí stavebníky mluví v našem rozhovoru.
Stavba byla podpořena z dotačního 
programu Nová zelená úsporám, 
oblast podpory výstavba rodinných 
domů s velmi nízkou energetickou 
náročností. Více o stavbě najdete 
na adrese www.slamacek.cz nebo 
www.facebook.com/groups/slamacek.

Bez názvu-1   1 5.3.2014   19:44:33

POSTAVIT SLAMĚNÝ DŮM 
NEBYLO LEHKÉ, 

ALE BYDLÍ SE V NĚM SKVĚLE

Foto: Jakub Moravec

Foto: Jakub Moravec
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a psychicky, tak fi nančně. U stavby svépomo-
cí je to ještě složitější, je to dlouhé objevová-
ní vlastních hranic a kompetencí. Co se týká 
peněz, na začátku málokdo ví, co všechno ho 
bude stát jaké peníze. Potenciální stavebníci 
se často orientují podle článků typu „Postavil 
sám slaměný dům za tři měsíce za 300 tisíc 
a od té doby tam šťastně žije – až do smrti“. 
Taková pohádka prostě stavění není.

Stavba domu znamená vyřešit a zainvesto-
vat stovky částí stavby v řádech desítek tisíc 
až milionů korun. Je to všechno od projektové 
přípravy, architektonických studií, poplatků 
za připojení elektřiny až po závěsy a hoto-
vou zahradu. Když se tyto částky sečtou, lidé 
přijdou na to, že to je průměrně o 40 procent 
více, než si mysleli. To nezávisí ani tak na typu 
stavění. Náš dům je navíc stavěn svépomocí, 
většinou v jednom člověku, během necelých 
tří let. Asi 80 procent práce jde za mnou. 
Další specifi kum je, že jsme stavěli netradič-
ní metodou a že jde o nestandardní materiál, 
který nekoupíte ve stavebninách a který nemá 
ustálenou technologii stavby. Vlastní sláma je 
tedy sice levná, ale stavění s ní je velmi pracné. 
V důsledku tedy podle mě není stavění z pří-
rodních materiálů oproti standardu levnější.

O stavbě veřejně informujete, k dispozi-
ci dáváte stavební deníky, kontakty a vě-
nujete se publicitě. Myslíte, že se vám 
podaří někoho inspirovat?
My fungujeme spíš tak, že se snažíme lidem, 
kteří jsou často hodně nadšení a nekritic-
ky optimističtí, předávat zkušenosti. Ne že 
bychom je odrazovali, to ne, ale snažíme se 
jim popsat, jak to může reálně probíhat, aby 
do toho šli s vědomím, co může stavba obná-
šet fi nančně i časově a co může také zname-
nat pro rodinné soužití. Jsou příklady, kdy se 
lidem kvůli stavbě rozpadla rodina, protože 
to neustáli, nebo kdy to fi nančně neutáhli. Já 
vždycky říkám, že původně jsme měli za cíl 
postavit si hezký dům. V průběhu let se to 
změnilo: hlavním cílem bylo to přežít, zůstat 
zdravý fyzicky i psychicky a zůstat společně 
jako rodina. To se nakonec podařilo a ten 
dům už je k tomu jen taková třešnička.

Co samotný materiál? Musí mít použitá 
sláma některé vlastnosti? 
Sláma musí být hlavně dobře slisovaná a suchá. 
Pak musíte najít balíky požadovaných rozmě-
rů. Sláma se odebírá normálně od zemědělců. 
Ve stavebninách ji (zatím) nekoupíte…

Sláma je dost hořlavá. Laicky mě napa-
dá, zda je dům ze slámy zcela bezpečný, 
co se týká požární odolnosti.
Dům je samozřejmě normálně zkolaudo-
vaný, s veškerými osvědčeními a revizemi. 
Sláma sice velmi dobře hoří, ale jen pokud 
je volně ložená. Ve slisované slámě ale není 
k hoření dost vzduchu, a tak v případě po-
žáru jen doutná a vydrží více. Oboustranně 
omítnutá slaměná stěna dokonce s přehle-
dem prošla protipožárními testy ve zkušeb-
ním ústavu. My tak v domě máme krbová 
kamna, a komín nám dokonce prochází sla-

Stavba domu znamená 

vyřešit a zainvestovat stovky 

částí stavby v řádech 

desítek tisíc až milionů 

korun. Je to všechno 

od projektové přípravy, 

architektonických studií, 

poplatků za připojení 

elektřiny až po závěsy 

a hotovou zahradu.

měnou stěnou. Je to o precizním řešení detai-
lů a vícenásobné protipožární izolaci. Další 
problémy může slámě způsobit voda. Sláma 
při dlouhodobém zamokření degraduje. Ne-
smí namoknout, a to ani během stavby. Nám 
se to při stavbě bohužel stalo a sláma začala 
plesnivět. Nakonec jsme to vyřešili, ale jedno-
duché to rozhodně nebylo.

Co říkají vaší stavbě sousedé?
Trochu jsme se toho báli. Než jsme začali sta-
vět, všechny jsme je obešli s lahví vína s tím, 
že budeme stavět netradičně, a pokud budou 
mít nějaké problémy, ať nám zavolají. Možná 
i díky tomu to nakonec bylo úplně v klidu. 
I když někdy například nemohli věšet prád-
lo, protože při rovnání slaměných stěn létaly 
na všechny strany kousky slámy a prachu. 
V současné době není vlastně vůbec poznat, 
že dům je slaměný. Kolemjdoucí spíše vní-
mají to, že je relativně moderní.

Jaké jsou hlavní výhody vaší stavby? Jak 
to máte s energetickou náročností?
Podle mě má určitě smysl řešit energetickou 
náročnost stavby. Stavba z přírodních mate-
riálů je k tomu bonus, který je spíš o pocitu 
z interiéru a exteriéru a o souladu s nasta-
vením dané rodiny než o ceně. Energetická 
náročnost domu v reálu mě hodně zajímá, 
a tak mám všude měřáky a pravidelně ode-
čítám data pro statistku. V domě bydlí naše 
čtyřčlenná rodina právě rok. Za tu dobu jsme 
spotřebovali pouze 75 kubíků vody. Z toho 
více než třetinu pokrývá dešťová voda, jíma-

ná z většiny našich „zelených“ střech. Tu vy-
užíváme na splachování toalet.

Náš dům je energeticky pasivní. To zjedno-
dušeně znamená, že má velmi malou potřebu 
energie na vytápění. Hlavními zdroji energie 
v něm je elektřina a dřevo na dotápění v kr-
bové vložce. Asi nejdůležitějším zdrojem je 
slunce: jednak nám v zimě vytápí interiér přes 
prosklená okna, jednak máme vlastní fotovol-
taickou elektrárnu, ve které ročně vyrobíme 
5,5 MWh. V létě prodáváme 3 MWh do sítě, 
v zimě okolo 2 MWh dokupujeme. Elektři-
nu používáme na svícení, vaření a společně 
s krbem i na vytápění akumulační nádrže 
pro topení a ohřev teplé vody. Máme ale také 
vzduchotechniku a využíváme saunu. Přesto 
nás veškerá elektřina stojí ročně asi 8 tisíc ko-
run, což je podle mě při podlahové ploše asi 
150 metrů úžasné. Krbovou vložkou si dotá-
píme, pořád ale ještě přikládáme zbytky ze 
stavby, takže jsme zatím za dřevo nic neplatili.

Jaké jsou největší výhody vašeho domu?
Co si nejvíc užíváme, i když se to dá hůře vyjád-
řit, je pocit z přírodních materiálů, kterými jsme 
obklopeni. Sláma sice vidět není, ale v interiéru 
převažuje dřevo a hliněné omítky. Máme velká 
okna, dům je hodně otevřený na jih do zahrady. 
Z domu tak sledujeme ptáky na krmítku nebo 
se díváme, co nám právě roste na zelené střeše. 
Propojení interiéru a exteriéru je úžasné. Jsme 
také nadmíru spokojeni, jak jsme dům společně 
s architektem vymysleli prostorově, ani po roce 
bychom na tom nic neměnili. Prostě: proces byl 
náročný, ale výsledek je úžasný. 

1. VÝHLED velkými okny do zahrady si 
obyvatelé užívají každý den a nemohou si to 
vynachválit. 

2. SOLÁRNÍ panely jsou jedním z více 
zdrojů energie pro domácnost. 

3. INTERIÉR sází na přírodní materiály. 

4. OHNIŠTĚ na zahradě je doplněné 
půlkruhovým posezením. 

Foto: Jakub Moravec

Foto: Jakub Moravec

Foto: Jakub Moravec
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NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pokud máte v hlavě nějaký projekt z oblas-
ti životního prostředí, například pro vaši 

obec, navštivte nový web Národního progra-
mu Životní prostředí, který běží na doméně 
www.narodniprogramzp.cz. Přehledně tam 
najdete, na jaké typy projektů můžete získat 
fi nanční podporu, co nového se chystá i kam 
se můžete přijít poradit. Aby se návštěvníci 
v dotačních výzvách lépe vyznali, je k dispo-
zici přehledné vyhledávání ve výzvách, aktua-
litách i dokumentech. Pokud hledáte něco 
konkrétního, můžete nabídky na dotace také 

fi ltrovat podle různých témat, na dvě tři klik-
nutí vám vyjede seznam výzev, které jsou pro 
váš záměr vhodné. Pokud jste například čle-
nem samosprávy a hledáte podporu pro zlep-
šení životního prostředí v sídlech, vyhledávač 
vás odkáže k relevantním podkladům.

V záložce na horní liště webu najdete další 
informace včetně přehledu schválených pro-
jektů, aktualit či kontaktů. Pokud chcete no-
vinky dostávat přímo do mailu, zaregistrujte 
se k odběru našeho newsletteru.

Národní program Životní prostředí podpo-
ruje projekty na ochranu a zlepšování životní-
ho prostředí v České republice z národních 
zdrojů. Je určen zejména pro města a menší 
obce. Je fi nancován z prostředků Státního 
fondu životního prostředí ČR získaných z en-
vironmentálních poplatků a doplňuje jiné 
dotační tituly, především Operační program 
Životní prostředí. 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
BĚŽÍ NA NOVÉM WEBU

Nyní najdete všechno 
důležité na jednom místě. 
Na nové internetové 
stránky jsme přidali 
i některá vylepšení.

AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zlepšení zeleně v obcích
Příjem žádostí do: 30. 3. 2018

Alokace: 50 000 000 Kč

Výzva č. 18/2017 podporuje zachování a zvyšování podílu zeleně a vod-
ních prvků ve městech a obcích a zvyšování jejich funkční kvality jak v rozvojových oblastech 
sídel, tak v původní zástavbě a rovněž zakládání a obnovu ploch izolační zeleně za účelem 
snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Typově se jedná o aktivity jako zakládání a ob-
nova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru, zakládání 
souvislých pásmových porostů stromů a keřů v okolí silnic a další aktivity. Oprávněnými příjemci 
jsou všechny fyzické a právnické osoby včetně organizačních složek státu.

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 čistíren 
odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, a to v oblastech, kde není z tech-
nického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti za-
končené ČOV. Podpora je určena pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budovy 
ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku. Oprávněnými příjemci 
podpory jsou obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 procent 
majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty a spolky dle zákona o obcích.

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 podpořených projektů 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. Oprávněnými žadateli jsou správy národních parků 
a subjekty, které mají sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního 
parku České republiky.

Dešťovka 
Příjem žádostí: do vyčerpání alokace 

Alokace: 240 000 000 Kč 

Výzva č. 12/2017 podporuje udržitelné a efektivní hospodaření s vodou 
v obcích. Motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hos-
podaření s vodou a snižuje tak množství odebírané pitné vody 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
v celé České republice.

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.

Ekologická likvidace 
autovraků
Příjem žádostí do: 2. 4. 2018,
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 60 000 000 Kč

Výzva č. 5/2016 nabízí dotace na ekologické zpracování autovraků. Žádosti 
o podporu mohou podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru 
nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žadatelé mo-
hou počítat s tím, že peníze získají za každý ekologicky zpracovaný autovrak, pokud jej zlikvidují 
dle podmínek vyhlášené výzvy.

Ekologická likvidace 
autovraků 
Termíny: 2. 1. 2019 – 1. 4. 2019
(za komodity odevzdané v roce 2018)

2. 1. 2020 – 31. 3. 2020
(za komodity odevzdané v roce 2019)

Alokace: 40 000 000 Kč

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

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

Alokace: 100 000 000 Kč

Výzva č. 21/2017 se zaměřuje na snížení negativních vlivů dopravy 
na zdraví obyvatel a životní prostředí, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alter-
nativním pohonem. Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou 
operativního leasingu na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil). 
O dotace mohou žádat obce, kraje a pražské městské části, svazky obcí, příspěvkové organizace 
územních samosprávných celků, společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než poloviny 
územně samosprávnými celky. Dotaci je možné nově kombinovat se zvýhodněnou půjčkou 
od SFŽP ČR.

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

Alokace: 20 000 000 Kč

Výzva č. 20/2017 podporuje likvidaci nepotřebných hydrogeologic-
kých vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství 
podzemních vod, nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. Předmětem výzvy jsou vrty, jejichž 
původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody, které nejsou z hlediska 
svého původního účelu již potřebné, které nejsou již jinak využitelné a které představují riziko 
ohrožení životního prostředí. Oprávněnými příjemci jsou státní příspěvkové organizace, jež mají 
ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, a dále obce, dobrovolné svazky obcí a kraje.

Zelená stuha
Příjem žádostí do: 3. 4. 2018

Alokace: 5 500 000 Kč

Výzva č. 19/2017 se zaměřuje na podporu realizace opatření, jejichž cílem 
je zlepšování životního prostředí na území obcí. Mezi ně patří například zakládání a obnova 
ploch a prvků zeleně, revitalizace vodních toků a ploch, demolice stávajících funkčně a esteticky 
závadných zařízení na veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu 
s daným venkovským prostředím či realizace projektů environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty a další aktivity. Oprávněnými příjemci jsou obce oceněné titulem Zelená stuha (výherci 
krajského kola soutěže Vesnice roku) v roce 2017 a obec oceněná titulem Zelená stuha ČR 
(výherce celostátního kola soutěže) v roce 2017.

www.narodniprogramzp.cz

Národní program Životní prost edí. Zlepšujeme život ve vaší obci.

AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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záchranné stanice, obdobím zasloužené-
ho klidu. „V zimě odpočívám, pokud tedy zrovna 
nejsou přívaly sněhu,“ směje se. V péči o cho-
vance stanice se stará s kolegyní, střídají se 
v rytmu dvanáctihodinových směn v dlou-
hém a krátkém týdnu. „Na jaře to vypukne, 
jakmile se narodí mláďata,“ vypráví. Přichází 
v sedm hodin ráno a v létě se dvanáctiho-
dinová směna často protáhne. „To jdu domů 
mnohdy i v jedenáct hodin v noci, prostě nejde odejít 
dřív. Krmím, uklízím, ošetřuju, často mám i deset 
výjezdů za den, k tomu sekám trávu, provádím běž-
nou údržbu,“ popisuje svou pestrou pracovní 
náplň. Práce v záchranné stanici musí být 
srdeční záležitostí.

Imprinting a trvalí hendikepové
Když se procházíme řadami voliér, je jas-
né, že se tu má o koho starat, i kdyby toho 
ostatního nebylo. „Tahle řada patří trvalým hen-
dikepům,“ ukazuje. Voliéry jsou tu velké, aby 
ptáci měli dostatek prostoru, a dají se i pro-
pojit, čímž se prostor ještě zvětší. Bydlí tu 
vedle sebe poštolky, orel, krkavec, puštíci, 
dva výři velcí, žluna, ukrytá v dutině stromu, 
i mluvící sojka. „Poštolky nám tu pomáhají jako 
adoptivní rodiče. Každý rok snesou vajíčka a zahníz-
dí, i když snůška je většinou neoplozená. My toho vy-
užíváme a přikládáme k nim malinké poštolky vypadlé 
z hnízda, oni je nakrmí a starají se o ně jako o vlastní. 
Teprve loni se stalo, že nám tu vyvedly i vlastní mlá-
ďata,“ vypráví Ivana Hancvenclová příběhy 
svých ptačích chovanců. Orel, původem ze 
Slovenska, má po úrazu elektrickým prou-
dem amputované křídlo. „Jmenuje se Bart a je to 
kámoš,“ představuje ho paní pečovatelka.

Mluvící sojka se jmenuje Prdim. „Bylo 
to její první lidské slovo,“ směje se Ivana Hanc-
venclová. „Nejdřív jsem se divila a pak jsem si uvě-
domila, že občas když úplně vyčerpaná končím v práci, 
řeknu jim ,Tak a dneska už na vás prdim‘.“ Prdim 
má ale zvukovou zásobu mnohem bohatší. 
Napodobuje káňata, poštolky a další ptáky, 
štěká jako pes, nade všechno miluje zvuk 
vrtačky a pokřikuje ,nazdar‘, když Ivana 
prochází okolo její voliéry. „Ona je vlastně ta-
kový náš neúspěch,“ vysvětluje Ivana Hancvenc-
lová. „Je tu už od dob, kdy ještě dnešní záchranná 
stanice nebyla vybudovaná. Není nijak zraněná, při-
šla sem jako mládě a já jsem ji měla v kleci společně se 
slepým datlem, kterého jsem musela krmit pinzetou. 
Ona to vyžadovala také, a tak jsme propásli obdo-
bí, kdy se měla osamostatnit, a došlo k tomu, čemu se 
říká imprinting neboli nevhodné, nezvratné vtištění, 
navázání na člověka. Takové zvíře pak už nemůžete 
vypustit, protože je ochočené, ztratilo divokost, vlastně 
jste mu zkazili život.“ Občas se to stane. Podle 
Ivany Hancvenclové se to mnohem častěji 
stává v laickém odchovu, v záchranné stani-
ci je k dobru právě to, že jí prochází velké 
množství zvířat, a není tak čas se s některým 
z nich piplat víc, než je nutné. Také jsou tu 
zavedena určitá opatření, aby k imprintingu 
nedocházelo. Mláďata se krmí za zástěnou, 
aby na svého pečovatele neviděla, a při kr-
mení se na ně nemluví.

Zažili tu i případ imprintingu, kdy se 
do záchranné stanice dostala ochočená po-
štolka z domácího odchovu. „Nakonec skon-
čila u sokolníků, protože to je přesně ten pták, který se 
k sokolnictví hodí,“ vzpomíná Ivana Hancvenc-
lová. Krkavec ve vedlejší voliéře sem přišel 

jako mládě, které už mělo vylétnout z hníz-
da, ale měl špatně srostlou zlomeninu křídla, 
a tak se do divoké přírody už také nepodívá. 
Stejně jako jeden ze dvou výrů odvedle. „Do-
stal se k nám úplně vyhublý a prvních čtrnáct dnů jsme 
ho museli krmit násilím. Měl chovatelský kroužek, což 
znamená, že někomu patřil, ulétl mu a v přírodě se 
o sebe už nedokázal postarat. Bohužel se nám ani po-
dle kroužku nepodařilo zjistit, komu patřil,“ uzavírá 
jeho příběh paní Hancvenclová.

Nejpočetnější jsou netopýři
Některé obyvatele záchranné stanice ale ná-
vrat do přírody čeká. Třeba mládě veverky, 
které skotačí v jedné z voliér v další řadě. „Už 
by bylo způsobilé k vypuštění, ale protože veverky si dě-
lají na zimu zásoby a to ono nestihlo, vypustíme ho až 
na jaře,“ říká Ivana Hancvenclová.

Záchrannou stanici opustí i netopýři, 
kteří tu tráví zimu v přespávacích skříních. 
V současné době jich tu je kolem stovky. 
„Nejčastěji k nám přicházejí ptáci, ale nejpočetnější 
jsou tu netopýři. V zimě je to většinou proto, že se z ně-
jakého důvodu probudí ze zimního spánku a lidé je na-
jdou někde venku nebo jsou zranění. V létě přicházejí 
spíše z invazních náletů celých hejn například k něko-
mu do bytu,“ vysvětluje Ivana Hancvenclová.

V původních voliérách se stále bydlí
I původní řada voliér nadále slouží svému 
účelu. Přebývají v nich vlaštovky, které měly 
zlomená křídla, a kdyby se na podzim vrátily 
do přírody, už by neodletěly. Dále je zde labuť, 
která potřebuje menší prostor a sucho, proto-
že má poraněné břicho a nohu, přestože voli-
éra pro labutě se nachází v nové části stanice. 

AKTUALITYREPORTÁŽ

V LIBERCI UŽ PÁTÝM ROKEM ZACHRAŇUJÍ ZRANĚNÉ A OHROŽENÉ DIVOKÉ ŽIVOČICHY
Záchranná stanice v Liberci vybudovaná za podpory Operačního programu Životní 
prostředí poskytuje už pátým rokem pomoc hendikepovaným volně žijícím zvířatům, 
která jsou kvůli zranění, nemoci či jiným okolnostem dočasně či trvale neschopna 
přežít ve volné přírodě.

Na místě dnešní záchranné stanice pro 
ohrožené živočichy stál nejdříve útulek 

pro psy a kočky. „Zdejší území tehdy obstarávaly 
jiné záchranné stanice. Měly to ale daleko, a tak se čas-
to stávalo, že lidé nosili nalezená poraněná divoká zví-
řata do zoologické zahrady a tam samozřejmě z karan-
ténních důvodů nebylo možné taková zvířata ošetřovat 
ani přechovávat,“ říká Ivana Hancvenclová, 
která se o provoz stanice už mnoho let sta-
rá. V roce 2004 si proto liberecká zoo vzala 
útulek pod svá křídla a na pozemcích vedle 
něho vybudovala původní záchrannou sta-
nici. V době svých počátků sestávala stanice 
z pěti voliér a kromě nich disponovala mo-
bilní hliníkovou sestavou voliér pro drobné 
ptactvo a malé savce s vytápěným domeč-
kem pro intenzivní péči. „První rok po vybudo-
vání první řady o pěti voliérách ve staré stanici jsme 
měli příjem 65 zvířat, a tak se zdálo, že záchranná 
stanice bude ve své tehdejší podobě postačovat,“ po-
pisuje začátky liberecké záchranné stanice. 
Počet zvířat, která stanici každým rokem 
potřebovala, se ale každým rokem zvyšoval 
a brzy bylo jasné, že s jednou řadou voliér 
už se záchranná stanice provozovat nedá. 
„Když se objevila možnost získat prostředky z Operač-
ního programu Životní prostředí, zažádali jsme o do-
taci na vybudování dalšího zázemí záchranné stanice,“ 
popisuje Ivana Hancvenclová. Volné po-

zemky na zelené louce vedle stanice naštěstí 
skýtaly možnost dalšího rozvoje.

Projekt záchrannou stanici rozšířil
V rámci projektu uskutečněného v roce 
2013 přibyly na pozemcích záchranné sta-
nice tři řady voliér s betonovými vanami 
proti podhrabu živočichů, oplocený výběh 
pro vodní ptáky s jezírkem, oplocenka pro 
srny, rozletová voliéra pro rehabilitované 
ptáky, izolační voliéra a hospodářský objekt 
se zimovištěm, garáží a veřejnými toaletami 
pro návštěvníky akcí. V rámci projektu byl 
také zakoupen automobil a traktůrek na se-
kání trávy a zimní údržbu a vysadila se ze-
leň. Díky projektu mohl být stávající objekt 
útulku napojen na kanalizaci a byl tu vybu-

dován letní užitkový vodovod pro údržbu 
voliér využívající vodu z podzemního vrtu. 
S takto nově vybaveným zázemím záchran-
ná stanice už pátým rokem zajišťuje odchyt 
hendikepovaných volně žijících zvířat na Li-
berecku, Jablonecku a Frýdlantsku, odbor-
né ošetření a léčbu zraněných a nemocných 
živočichů, rekonvalescenci a potřebnou re-
habilitaci volně žijících živočichů, vypouště-
ní uzdravených jedinců zpět do přírody, od-
chov nalezených opuštěných mláďat a jejich 
navracení do přírody i důstojné podmínky 
pro dožití trvale hendikepovaných zvířat.

V zimě je tu klid, v létě se nezastaví
Letošní zima, stejně jako všechny ostatní, 
je pro Ivanu Hancvenclovou, pracovnici 

Ve stejné době jako liberecká záchranná stanice čerpaly 

z Operačního programu Životní prostředí prostředky i další 

záchranné stanice, a tak dnes mnohé z nich poskytují své 

služby ve zbrusu novém hávu.

PROJEKT 
V ČÍSLECH

Celkové způsobilé výdaje
15 719 180 Kč

Dotace ERDF
13 361 304 Kč

Dotace SR
785 959 Kč

Foto: Archa Liberec Foto: Archa LiberecFoto: Archa Liberec
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1. JEZÍRKO přibylo na pozemcích 
záchranné stanice v roce 2013 
společně s oploceným výběhem 
pro vodní ptáky. 

2. ODCHYT SRNCE zamotaného 
v ohradníku.

3. KOJENÍ veveřátka, které na jaře 
čeká návrat do přírody.

4. JEŽČÍ MLÁDĚ při krmení.

5. LABUŤ patří mezi další zachráně-
ná zvířata. 

6. ODCHYT zraněného výra.

7. KÁNĚ zapadlé do asfaltu.

8. NETOPÝŘI tráví zimu v přespá-
vacích skříních. Jsou každoročně 
nejpočetnějšími obyvateli záchranné 
stanice.

LIBERECKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE 
V MINULÉM ROCE

„Občas prostě musíme podle postižení zvířete improvi-
zovat,“ říká Ivana Hancvenclová. Hned vedle 
jsou kosi a drozdi, kteří už se nedají vypus-
tit, protože mají špatně srostlé zlomeniny, 
i srneček, který se zachytil v plotě a kvůli oš-
klivému poranění nohy se také musí uzdra-
vovat na malém prostoru.

Z rozlétávací voliéry na svobodu
Kolem jezírka, taktéž vybudovaného v rám-
ci projektu pro vodní ptáky, ale teď v zimě 
zamrzlého, a tudíž nepoužitelného, a výbě-
hu pro srnky přicházíme k rozlétávací vo-
liéře – další nezbytnosti pro některé ptáky, 
kteří mají záchrannou stanici opustit. „Slouží 
jednak pro regeneraci větších ptáků po poranění, jed-
nak pro mláďata poštolek a káňat, aby se v ní pořádně 
rozlétala,“ říká paní Hancvenclová. „Je to hodně 
mohutná stavba, aby unesla případnou sněhovou po-
krývku. Je kruhová s tubusem uprostřed, aby v ní ptáci 
byli nuceni kroužit. Proto jsou tu také jen dvě bidla, 
aby museli vždycky obletět alespoň půlkruh. Nádherně 
se nám tu rozlétali i ptáci, o kterých jsme si mysleli, že už 
ani nevylezou na pařez,“ pochvaluje si pečovatel-
ka. „Když tu máme třeba mláďata poštolek, necháme 
je tu létat a nakonec jim otevřeme vrchní dvířka. Vyle-
tí, když sama uznají za vhodné. My jim potom ještě dá-
váme potravu na plošinu na kůlu před voliérou. Ona 
se ještě nějakou dobu vrací, než se sama naučí pořádně 
lovit a než si najdou svůj rajón,“ vypráví, jak ně-
kdy probíhá loučení se záchrannou stanicí.

Nechybí ani exotika
Za zraněnými nebo jinak potřebnými zvířaty 
vyjíždějí ze záchranné stanice zhruba 400krát 
do roka, zbytek přivezou nálezci. Vždy se 
nejedná o živočichy z naší divoké přírody. 
„Bereme i exotická zvířata, takže čas od času tu máme 
nejrůznější hady, papoušky a podobné,“ říká Ivana 
Hancvenclová a dává k dobru jeden kurióz-
ní případ. „Volali mi z jednoho místního obchodu, že 
na banánech našli nějakého pavouka. Když jsem tam 
přijela, už ho měli uloveného v jakési krabici, tak jsem 
se po návratu rozhodla přelovit ho do našeho faunabo-
xu. Vzala jsem si ho do sprchového koutu, kde mi utekl 
a skákal z jednoho kouta do druhého, na což jsem ale 
byla připravená, a tak jsem ho lapila do síťky na rybičky, 
připlácla ho rukou a dala do připraveného boxu. Pak 
jsme zjistili, že je prudce jedovatý,“ směje se.

Dneska by to postavili jinak, ale 
přesto jsou rádi za to, co mají
S projektem je Ivana Hancvenclová spo-
kojena, i když dneska by už mnoho věcí 
udělala jinak. „Ale to nezjistíte, dokud to nestojí 
a nevyzkoušíte si to v každodenním provozu,“ říká. 
„Dneska si uvědomuji, že mi tu chybí stáj na srnčí 
i pro zvířata, která potřebují být uvnitř, protože jsou 
třeba zraněná a venku je mráz. Jiné bych volila i řeše-
ní řad voliér, udělala bych mezi nimi průchody, pro-
tože takhle se člověk hrozně naběhá,“ vypočítává. 
„Především jsme ale rádi za to, co tu máme. Nemusím 
řešit, kam co dám. Když jsme měli jednu řadu voliér, 
bylo neuvěřitelně složité všechno skloubit a já jsem ne-
ustále vyráběla nějaké náhradní přístřešky,“ vzpo-
míná na náročné začátky stanice a nakonec 
připouští, že do budoucna by stanici rádi 
ještě rozšířili. „Až to budeme mít pořádně rozmyš-
lené,“ usmívá se znovu. 
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V loňském roce v ní přijali 1079 zvířecích 
pacientů, což je třetí nejvyšší počet 

za dvanáct let existence stanice. Tradičně 
mezi nimi bylo nejvíce netopýrů a ježků. 
Kromě 318 netopýrů a 117 ježků zde ošet-
řili 52 rorýsů, 46 kosů a 34 poštolek. Dostal 
se sem i neobvykle vysoký počet puštíků 
obecných. Zatímco v předchozích letech 
šlo o jednotlivé případy, loni jich tu skon-
čilo celkem třináct. „Zajímavým případem bylo 
sedm několikadenních mláďat puštíků, která byla 
zkraje roku nalezena v dutině pokáceného stromu 
v Krompachu. Podařilo se nám je úspěšně odchovat 
a po několikaměsíčním pobytu v Arše, kdy jsme je 
učili lovu živé potravy, byli vypuštěni zpět do volné 
přírody. Všechny jsme okroužkovali a během pod-
zimu se k nám dostali zpět hned dva z nich. Jeden 
propadl komínem domu v blízkém Ostašově a druhý 
bohužel uhynul po nárazu do okna nedaleko stanice. 
Oba byli ve velmi dobrém výživném stavu a my jsme 
měli obrovskou radost ze zjištění, že jsme je na život 
ve volné přírodě dokázali dobře připravit. Ostatní 
soví sourozenci se drží v okolí záchranné stanice – je-
jich přítomnost dokazuje například to, že zde letos 
nemáme žádný problém s myšmi,“ vypráví Ivana 
Hancvenclová.

Pracovníci záchranné stanice také již 
čtvrtým rokem pravidelně poskytují netra-
diční transportní služby kachně obecné, 
která hnízdí v atriu jablonecké Základní 
školy Mozartova. Díky hustým porostům 
a keřům, které prorůstají dvorem, se tam 
kachna cítí bezpečně a pravidelně tam snáší 
svá vejce. To se však zjistí až ve chvíli, kdy 
se vylíhnou mláďata a začnou s kachnou 
hledat potravu na dlažbě atria. Bohužel tam 
není žádný východ a kachní rodina by se bez 
lidské pomoci nebyla schopna sama dostat 
na vodu. Pracovníci Archy tak bývají každo-
ročně voláni k odchytu. „V uplynulém roce tam 
kachní samice zahnízdila dokonce dvakrát. Vždy mu-

síme odchytit nejprve dospělou kachnu, aby neuletěla, 
a pak naháníme kachňata, která běhají velice rychle. 
Naštěstí tato akce proběhla zatím vždy úspěšně a hejno 
kachen jsme opět vypustili na Jabloneckou přehradu,“ 
přibližuje Ivana Hancvenclová.

Další stovky případů se podařilo za-
městnancům záchranné stanice vyřešit 
s lidmi po telefonu, a poraněná zvířata tak 
nebylo nutné fyzicky ve stanici přijmout. 
„Nejpočetnějšími klienty byli jako již tradičně neto-
pýři,“ říká Ivana Hancvenclová. „Těch bylo 
během roku posbíráno 439. U tohoto druhu existuje 
nejvyšší úspěšnost při opětovném návratu do přírody: 
bylo jich vypuštěno 91 %. Celkové procento úspěšnosti 
vypuštění u všech přijatých volně žijících zvířat při-
tom činí 62 %.“

Pomineme-li netopýry, kteří jsou odchy-
táváni většinou kvůli proniknutí do budov, 
bývají nejčastějším důvodem příjmu zraně-
ní a opuštění či vypadnutí mláďat z hnízda. 
Některé příběhy se přitom zaměstnancům 
vryjí hluboko do paměti. Například v Kar-
linkách museli vyprošťovat kunu zamota-
nou do sítě fotbalové branky. „Šlo přitom už 
o několikátou kunu, kterou jsme z té branky vytaho-
vali. Byly do ní zamotané tak, že jsme je museli vy-
stříhat. Nevím, čím je pro ně ta branka tak lákavá,“ 
vypráví Ivana Hancvenclová.

Zajímavý je i případ káněte z Višňové. 
Apatického dravce tam našli lidé u potoka. 
Byl tak slabý, že po přijetí do stanice dva 
týdny jen ležel a zobákem se opíral o dno 
klece. Pravděpodobně se jednalo o otravu. 
Po několika dnech léčby se vzpamatovalo 
a bylo přesunuto do rozlétávací voliéry. 
Z té jsou ošetření draví ptáci vypouštěni 
na svobodu. „Jenže káněti se z voliéry vůbec ne-
chtělo. Běžně ptáci vylétají hned nebo do dvou dnů. 
Ale káně se nechtělo ani hnout – a to jsme mu potravu 
dávali přímo do otevřených dvířek. Vyletělo až po de-
seti dnech,“ líčí Ivana Hancvenclová. 

Čísla za minulý rok už jsou známa a je možné 
si z nich udělat představu o tom, jak si stanice 
vede a co její provoz vlastně obnáší.

Skutečnost, že liberecká záchranná stanice je součástí 

zoologické zahrady, činí zabezpečení jejího provozu 

o mnoho jednodušší, než je tomu u některých 

samostatných záchranných stanic, které si musejí 

prostředky na svůj provoz shánět samy. Nestane se, že by 

nebylo na žrádlo pro zvířata a mohou si pro ně dovolit 

i veterinární péči na vysoké úrovni.
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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 3, specifi cký cíl 3.2

Máme dotaz týkající se budoucí výzvy pro 
SC 3.2, konkrétně nám jde o aktivitu na vy-
budování/modernizaci sběrného dvora. 
Na území obce se v současné době nachází 
sběrný dvůr sloužící potřebám žadatele 
a několika okolních obcí ke sběru a třídění 
odpadů o celkové kapacitě cca 100 t/rok. 
Tento dvůr je však již kapacitně i technicky 
zcela nevyhovující, navýšení kapacity bude 
ale značné. Proto se žadatel rozhodl vybu-
dovat zcela nový sběrný dvůr o celkové ka-
pacitě cca 400 t/rok na jiném místě v obci, 
neboť rekonstrukce a rozšíření stávajícího 
zařízení nejsou proveditelné. V žádosti 
o podporu bychom tedy uvažovali o projek-
tu modernizace sběrného dvora s navýše-
ním kapacity o 300 t/rok, nikoliv o výstavbě 
úplně nového zařízení, neboť v obci dosud 
SD sloužil, jen bude prakticky přesunut 
na nové místo, kde dojde k jeho moderniza-
ci a navýšení kapacity. V podstatě již máme 
vyřízeny veškeré náležitosti potřebné k po-
dání žádosti o podporu včetně kladného 
vyjádření krajského úřadu z hlediska potřeb 
životního prostředí. Nestihli jsme ale podat 

žádost do výzvy č. 69. Bude možné podpořit 
tento záměr v plánované výzvě č. 104? 
Nebude vadit, když je projekt koncipován 
jako přesun stávajícího SD z místa A do mís-
ta B a jeho následné rozšíření?

Ano, popsaný projekt by mohl být zařa-
zen do obecné nabídky specifi ckého cíle 3.2. 
Předběžně předpokládáme, že by jej bylo 
možné zahrnout také do podzimní výzvy, 
nicméně bude třeba vyčkat na ofi ciální zve-
řejnění podmínek výzvy  č. 104. U všech 
projektů ve SC 3.2 je základem navýšení 
kapacity sběru, svozu, třídění či zpracování 
separovaného odpadu. V rámci dotčeného 
projektu sběrného dvora proto bude důleži-
té právě posouzení současného stavu a exis-
tujících dalších potřeb dotčeného území 
podle analýzy potenciálu produkce odpa-
dů v zájmové oblasti a materiálových toků, 
která bude k žádosti doložena (viz povinné 
přílohy k žádosti vyjmenované v příloze č. 1 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014–2020, tzv. PrŽaP). Co se týká 
kapacity, pak by popsané řešení, tedy po-
souzení navýšení oproti dosavadní situaci, 
mělo být v pořádku i při plánovaném pře-
místění dvora jako celku. Z pohledu progra-
mu stále půjde o modernizaci existujícího 

dvora. V textu PrŽaP jsou uvedeny všech-
ny povinné odpady, jejichž příjem musí 
SD zajišťovat, jde o papír, sklo, plast, kovy, 
objemný odpad, nebezpečné složky komu-
nálního odpadu, dále musí být k dispozi-
ci prostor pro zpětný odběru elektrických 
a elektronických zařízení (viz kap. B.6.3.2.4 
Obecná kritéria přijatelnosti). Současně je 
možné na dvoře ukládat další odpady, které 
lze do kapacity započítat. Množství těchto 
dvou typů odpadu (povinné a nepovinné) 
se posuzuje v rámci hodnocení měrných 
fi nančních nákladů projektu. V tomto ohle-
du bude třeba se zaměřit na odpovídající 
hodnoticí kritéria dle dokumentu, který 
bude zveřejněn u výzvy a bude určen právě 
pro sběrné dvory. Obecně musí předložený 
projekt splnit všechny podmínky uvede-
né v textu PrŽaP (dokument je ke stažení 
na webu www.opzp.cz, sekce Dokumenty, 
Obecně závazné dokumenty) a související 
výzvy. Dokumenty přímo k výzvě č. 104 pro 
SC 3.2 budou k dispozici také na webu 
OPŽP v sekci Výzvy. Vyhlášení následující 
výzvy pro specifi cký cíl 3.2 – Zvýšit podíl 
materiálového a energetického odpadů je 
dle zveřejněného harmonogramu výzev pro 
rok 2018 plánováno k 1. 8. 2018, příjem žá-
dostí by měl být žadatelům umožněn v ter-
mínu 3. 9. – 3. 12. 2018.

 Prioritní osa 4

Co přesně se rozumí biologickým posouze-
ním a je povinné dokládat biologické posou-
zení u všech projektů podaných do prioritní 
osy 4?

Kvalitním biologickým posouzením se 
rozumí především hodnocení vypracované 
ve vegetační části roku, kdy lze na lokalitě 
zastihnout maximum rostlinných a živočiš-
ných druhů (posouzení provedené v zimním 
období postrádá u některých typů opatření 
význam). Biologické posouzení nevyžadu-
je přímo fytocenologický, entomologický 
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nebo ornitologický průzkum, spíše se jedná 
o zhodnocení stavu lokality, zhodnocení vý-
skytu organismů z dostupných údajů (např. 
nálezové databáze ochrany přírody) a z te-
rénního šetření na místě. V případě zastižení 
zvláště chráněných druhů je součástí doku-
mentu i popis možných negativních vlivů 
nejen na lokalitu, ale i na tyto druhy. Biolo-
gické posouzení nemusí být zpracováno au-
torizovanou osobou (nejedná se o hodnoce-
ní dle zákona č. 114/1992 Sb.). Biologické 
posouzení je nerelevantní a nepředkládá se 
pro projekty návštěvnických středisek a rov-
něž na podporu zhotovení plánu ÚSES či 
podkladů pro plánovací dokumentaci chrá-
něných území, jelikož se nejedná o realizaci 
opatření v terénu, ale o vytvoření podklado-
vých materiálů.

V rámci obnovy malé vodní nádrže bude 
třeba odstranit dřeviny, které brání v re-
konstrukci bezpečnostního přelivu, a to 
v prostoru sjezdu do malé vodní nádrže, 
který bude třeba pro odbahnění. Je odstra-
nění dřevin způsobilý výdaj? Je třeba dřevní 
hmotu oceňovat, pokud si dřevo ponechá 
vlastník pozemku?

Odstranění dřevin mimo lesní porosty, kte-
ré brání v realizaci stavebního opatření (např. 
jsou v kolizi s realizací obnovy malé vodní ná-
drže nebo v ploše určené pro hloubení tůní), 
je způsobilý výdaj včetně odstranění pařezů 
(pokud to charakter opatření vyžaduje). Po-
kud dřevní hmota zůstane majiteli pozemku, 
který zároveň není žadatelem, nebo žadateli, 
který dřevní hmotu využije pro své potře-
by a dále ji neprodá, příjem z dřevní hmoty 
žadateli nevzniká a dřevní hmotu není třeba 
oceňovat. Příjem z prodeje dřevní hmoty by 
se řešil v případě, že žadatel (příp. realizační 
fi rma) dřevní hmotu prodá. V žádosti je vždy 
nezbytné popsat, jak bude s dřevní hmotou 
v rámci realizace projektu naloženo.

 Prioritní osa 5

Chtěli bychom se informovat, kde najdeme 
popis přesného postupu pro stavení výše 
dotace v rámci výzvy č. 61. V Pravidlech pro 
žadatele a příjemce podpory je uvedeno 
max. 30 procent + možnost bonifikace. Náš 
projekt řeší výstavbu nové budovy obecního 
úřadu v energeticky nízkém standardu.

Veřejnou budovou je v zásadě budova 
vlastněná veřejným subjektem (viz výčet 
oprávněných žadatelů v textu PrŽaP a vý-
zvy), která není využívána k trvalému by-
dlení (obecně by měl takový dům sloužit 
nějakému veřejnému účelu). Nejčastěji sem 
spadají budovy označované v katastru jako 
„občanská vybavenost“. Uvedená budova 
obecního úřadu proto do nabídky spadá. 
Výše dotace je stanovena na nejvýše 30 
procent. Případná bonifi kace závisí na veli-
kosti obce a plnění emisních limitů v rámci 
pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených 
ČHMÚ, viz informace uvedené v PrŽaP 
v kap. B.6.5.2.3 Forma a výše podpory. 

Konkrétní datové podklady pro určení 
možné bonifi kace jednotlivých projektů na-
leznou žadatelé v územně příslušných pro-
gramech zlepšování kvality ovzduší. Obec-
ně platí, že v rámci specifi ckého cíle 5.2 
je podporována výstavba nových veřejných 
budov v pasivním energetickém standar-
du. Z časového pohledu je pro příspěvek 
z OPŽP způsobilým výdaj, který vznikl 
a byl příjemcem uhrazen v období od 1. 1. 
2014. Příjemce ovšem nemůže získat pod-
poru na projekt, u kterého uplynul termín 
ukončení realizace (zde kolaudace) před 
předložením žádosti o podporu. Podle 
využití budovy bude případně řešena též 
otázka veřejné podpory. Pokud ale bude 
plánovaná stavba využívána primárně pro 
účely a provoz obecního úřadu, je prav-
děpodobné, že o případ veřejné podpory 
nepůjde. Více viz kapitola D.4 v PrŽaP, 
konkrétně část D.4.3.5 PO 5 Energetic-
ké úspory. Také ve SC 5.2 musí všechny 
předkládané projekty beze zbytku splňo-
vat podmínky programu a výzvy. Zásadní 
informace k nabídce a podmínkám OPŽP 
viz text PrŽaP, ke SC 5.2 primárně kapitola 
B.6.5.2. Konkrétní podmínky pak stanoví 
text výzvy. Pro SC 5.2 je aktuálně k dispo-
zici výzva č. 61, která je otevřena od 3. 4. 
2017 do 31. 10. 2019, viz www.opzp.cz, zde 
sekce Výzvy, u výzvy záložka Dokumenty.

V případě dalších dotazů k OPŽP můžete 
využít e-mailovou adresu dotazy@sfzp.cz či 
Zelenou linku 800 260 500.

Zadávání veřejných zakázek

V souladu s čl. 2.6.3 verze 7.0 Pokynů se 
zadávání zakázky v tzv. uzavřené výzvě 
zahajuje pouze písemnou výzvou minimálně 
třem dodavatelům. Zajímá nás, co spadá 
pod označení „písemná výzva“. Lze využít 
i osobní předání výzvy k podání nabídky, 
když bude zadavatelem a možným dodava-
telem protokolárně sepsán dokument, který 
potvrdí převzetí výzvy se zadávací doku-
mentací? Výsledek výběrového řízení musí 
zadavatel bez zbytečného odkladu oznámit 
všem účastníkům výběrového řízení. Musí 
takové rozhodnutí obsahovat nějakou lhůtu 
pro podání námitek uchazečů proti rozhod-
nutí? V pravidlech se toto neřeší nebo jsme 
to nenašli.

Váš dotaz jsme konzultovali s kolegy z Od-
boru právního a na základě popisu situace 
v dotazu předáváme následující informace:

Pokyny pro zadávání veřejných zaká-
zek v OPŽP 2014–2020, verze 7.0 (dále jen 
„Pokyny“), neupravují povinnost odesílat 
písemnou výzvu k podání nabídek (dále 
jen „výzva“) poskytovatelem doručovacích 
služeb, tudíž lze využít i osobního předání 
výzvy. Důrazně však doporučujeme, aby měl 
předávací protokol všechny potřebné nále-
žitosti a byla tak zajištěna plná průkaznost 
všech skutečností souvisejících s odesláním 
výzvy. Jedná se předně o to, aby protokol 
obsahoval jednoznačnou identifi kaci zada-

vatele, dodavatele a písemné výzvy, dále aby 
byl datován a řádně podepsán.

K druhému dotazu je možno sdělit, že 
v oznámení o výsledku výběrového řízení 
musí být splněny jen náležitosti uvedené 
v čl. 2.15.1 Pokynů a mezi nimi povinnost 
stanovit lhůtu pro podání námitek není. Po-
kud nicméně námitku někdo podá, vaší po-
vinností je se s ní vypořádat. Nevyřízení této 
námitky by bylo porušením zásady zákazu 
diskriminace a transparentnosti, stanovené-
ho v bodě 2.1.1 písm. a), d) Pokynů.

Dotaz se týká přístupnosti či nepřístupnosti 
otevírání obálek pro účastníky, kteří podali 
nabídku. Výběrové řízení bude řešeno podle 
verze 7.0 Pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek v OPŽP 2014–2020, zakázka je 
zadávána v uzavřené výzvě. Je nutné do za-
dávací dokumentace uvést, že otevírání 
obálek je veřejně přístupné? Nebo je možné 
realizovat otevírání obálek pouze se členy 
komise, tedy bez účasti účastníků, kteří 
podali nabídku?

Na základě konzultace s kolegy z Odbo-
ru právního můžeme předat tuto odpověď:

Pokyny pro zadávání veřejných zaká-
zek v OPŽP, verze 7 (dále jen „Pokyny 
OPŽP“), výslovně nestanoví povinnost 
uvést do zadávacích podmínek, že ote-
vírání obálek s nabídkami je veřejné, ani 
povinnost uvést termín a místo otevírání 
obálek. Tyto informace tedy nemusí být 
v zadávacích podmínkách řešeny, nicmé-
ně s ohledem na zásadu transparentnosti 
podle čl. 2.1.1 písm. a) Pokynů OPŽP je 
vhodné v případě zájmu účastníků výbě-
rového řízení umožnit jim účast na oteví-
rání obálek s nabídkami v listinné podobě, 
resp. neuvádět do zadávacích podmínek 
zákaz účasti na otevírání obálek. Právo 
účastnit se otevírání obálek s nabídkami 
podanými v listinné podobě totiž mají 
účastníci zadávacího řízení k veřejným 
zakázkám podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (viz ust. § 110 odst. 1; 
toto právo se nevztahuje na otevírání nabí-
dek podaných pouze v elektronické podo-
bě nebo má-li být provedena elektronická 
aukce). Neumožnění účasti na otevírání 
obálek s nabídkami v listinné podobě by 
tedy mohlo být i v případě zakázky za-
dávané mimo režim uvedeného zákona 
vnímáno jako porušení zásady transpa-
rentnosti podle čl. 2.1.1 písm. a) Pokynů 
OPŽP a § 6 odst. 1 uvedeného zákona.

K tématu zadávacích řízení doplňuje-
me, že za správnost postupů uplatněných 
v případě veřejných zakázek nese vždy od-
povědnost zadavatel. Základní informace 
k nabídce a podmínkám programu najdou 
žadatelé v textu Pravidel pro žadatele a pří-
jemce podpory v OPŽP 2014–2020 (tzv. 
PrŽaP), přičemž nedílnou součástí PrŽaP 
je dokument Pokyny pro zadávání veřej-
ných zakázek. Oba dokumenty naleznete 
na webu www.opzp.cz v sekci Dokumenty, 
Obecně závazné dokumenty. 
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AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP PODPORUJÍ PESTROU ŠKÁLU PROJEKTŮ
Priorita přináší stručný přehled aktuálních výzev. Jejich kompletní znění včetně všech 
podporovaných aktivit naleznete na stránkách programu www.opzp.cz. 

Vodní toky 
a nivy
Ukončení příjmu žádostí: 
29. 3. 2018 

Alokace: 1 250 000 000 Kč

13. výzva je zaměřena na posilování přirozených funkcí krajiny. Podporovány jsou 
projekty na vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující eventuální odstranění 
dřívějších nevhodných úprav, a to včetně navazujících říčních ramen při respektování ochrany území 
před povodněmi. Dotaci tak mají šanci získat projekty zaměřené na terénní úpravy koryt (dna) 
a břehů včetně zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku, dále projekty na vytváření 
a obnovu prvků posilujících druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů a projek-
ty na zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku. Obecně jsou 
podporována opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším 
časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav. Možné příjemce podpory 
tvoří široká skupina žadatelů od obcí přes veřejné instituce po podnikatelské subjekty.

Soustava 
Natura 2000

Ukončení příjmu žádostí: 
7. 1. 2019

Alokace: 250 000 000 Kč

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

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

Alokace: 150 000 000 Kč

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

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

Alokace: 500 000 000 Kč 

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

Přirozené funkce 
krajiny

Ukončení příjmu žádostí: 
7. 1. 2019

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 energe-
tickém standardu
Ukončení příjmu žádostí: 
31. 10. 2019 

Alokace: 500 000 000 Kč

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

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

Alokace: 50 000 000 Kč

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

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

Alokace: 1 150 000 000 Kč

78. výzva Cílem výzvy je zajistit fi nancování prioritních opatření v chráněných územích přispívají-
cí 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 podporova-
né 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 přírodní památky a lokality soustavy Natura 2000.

Péče o území 
národního 
významu
Ukončení příjmu žádostí: 
4. 4. 2018

Alokace: 150 000 000 Kč

91. výzva podporuje zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pá-
sem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále přírodní rezervace a přírodní památky na pozemcích nebo 
stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (dále jen „území národního 
významu“). V rámci tohoto cíle bude možné podporovat například péči o nelesní stanoviště (travní po-
rosty, vřesoviště apod.), lesní společenstva, vodní prvky a mokřadní biotopy, likvidaci invazivních a nepů-
vodních druhů a mnohé další aktivity. Jejich detailní popis je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020. V této výzvě jsou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní 
management, nikoliv management udržovací. Mezi oprávněné žadatele patří široká škála subjektů.

Posílení 
biodiverzity
Ukončení příjmu žádostí: 
4. 4. 2018

Alokace: 80 000 000 Kč

92. výzva si klade za cíl posílení biodiverzity. Mezi podporované aktivity se řadí například 
speciální péče o vzácné biotopy, speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich bioto-
pů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť, opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném 
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.
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AKTUÁLNÍ VÝZVY

AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP PODPORUJÍ PESTROU ŠKÁLU PROJEKTŮ

Posílení 
přirozených funkcí 
krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 
4. 4. 2018

Alokace: 300 000 000 Kč

93. výzva podporuje hned několik aktivit k posílení přirozených funkcí krajiny. Patří do ní 
aktivity vedoucí ke zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti ži-
vočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, dále projekty, které budou vytvářet, regenerovat 
či posilovat funkčnost krajinných prvků a struktur. Výzva pamatuje také na revitalizaci a podporu sa-
movolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů. Další podporovanou aktivitou je zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů 
a realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní 
ochranu a adaptaci na změnu klimatu. V jednotlivých aktivitách je podporována pestrá škála opatření.

Revitalizace sídelní 
zeleně
Ukončení příjmu žádostí: 
4. 4. 2018

Alokace: 300 000 000 Kč

94. výzva podporuje zakládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně 
přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Výzva podporuje projekty na zakládání a obno-
vu ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu výsadbami stromů, dále zakládání 
a obnovu doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru jako součást realizace 
zeleně a součást opatření na podporu biodiverzity. Detailní popis podporovaných aktivit je uveden 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020. O peníze mohou žádat obce, kra-
je, příspěvkové organizace a mnohé další subjekty včetně fyzických osob podnikajících.

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

Alokace: 250 000 000 Kč

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

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 standardních znečišťujících látek, tak skleníkových 
plynů.

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

Alokace: 3 000 000 000 Kč

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

Prevence vzniku 
odpadů
Zahájení příjmu žádostí: 
3. 4. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 
31. 7. 2018

Alokace: 500 000 000 Kč

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

Posílit 
biodiverzitu
Ukončení příjmu žádostí: 
30. 6. 2018 

Alokace: 40 000 000 Kč

110. výzva Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosysté-
mových služeb. Do typu podporovaných projektů a aktivit patří předcházení, minimalizace a ná-
prava škod na majetku 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 druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. Pod-
porována 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.

INOVATIVNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE (IFN)
Půjčka z fondů EU 
na odstranění 
průmyslového 
znečištění
Ukončení příjmu žádostí: 
29. 6. 2018 nebo 
do vyčerpání alokace

Alokace: 480 000 000 Kč

Výzva č. 1/2017 IFN je určena pro znečišťovatele životního prostředí, kte-
rým se snížením průmyslových emisí pomohou výhodné půjčky z EU fondů. Jedná se o alternativní 
formu podpory ke standardním dotacím. Nabídka se vztahuje na projekty z Operačního progra-
mu Životní prostředí 2014–2020 v prioritní ose 3, specifi cký cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika 
a rozvíjet systémy jejich řízení. Zvýhodněné půjčky patří mezi tzv. inovativní fi nanční nástroje (IFN). 
Zvýhodněnou půjčkou mohou žadatelé pokrýt 35–100 procent celkových investičních nákladů 
na projekt. Nabízí se i možnost zkombinovat půjčku s 25procentní dotací z prostředků SFŽP ČR.
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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 znečišťují-
cích látek do povrchových a podzemních vod

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

1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se 
srážkovými vodami

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

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

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

113 aktivita 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3

veřejný sektor, organizace zajišťující technická opatření na vodních tocích, Česká 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) 1. 3. 2018 7. 1. 2019

1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

96

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

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

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

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

105

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

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

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

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

2
2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 

vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 
aspektů

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

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

3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů

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

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

4

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně význam-
ných chráněných území

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

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

78 bez omezení, dle PD orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA 2000 průběžná (nesoutěžní) 9. 1. 2017 2. 1. 2019

91 dle PD vyjma opatření na zajištění územní ochrany a zpracování podkladů pro zajiště-
ní péče o území národního významu

orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA 
2000, vlastníci a nájemci pozemků

průběžná (nesoutěžní) 1. 2. 2018 4. 4. 2018

106 kolová (soutěžní) 15. 6. 2018 10. 9. 2018

4.2 – Posílit biodiverzitu 

92 bez omezení, dle PD vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody 
a krajiny

průběžná (nesoutěžní) 1. 2. 2018 4. 4. 2018

107 bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 15. 6. 2018 10. 9. 2018

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

4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

13 aktivita 4.3.3 vlastníci a správci pozemků, správci povodí a správci vodních toků průběžná (nesoutěžní) 14. 8. 2015 29. 3. 2018

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

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

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

51

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

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

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

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

průběžná (nesoutěžní) 3. 4. 2017 7. 1. 2019

93 dle PD vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES průběžná (nesoutěžní) 1. 2. 2018 4. 4. 2018

108 dle PD vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES kolová (soutěžní) 15. 6. 2018 10. 9. 2018

4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
94 bez omezení, dle PD orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků průběžná (nesoutěžní) 1. 2. 2018 4. 4. 2018

109 bez omezení, dle PD orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků kolová (soutěžní) 15. 6. 2018 10. 9. 2018

5
5.1 – Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit 

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

5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov

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

HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP

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

Loštice: Svoz a třídění bioodpadu
Předmětem projektu je zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelné-
ho odpadu. Jsou sváženy rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad. 
Příjemce podpory pro tento účel žádal o nákladní automobil a kontej-
nery pro svoz biologického odpadu do vlastní kompostárny.

Prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady

Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Příjemce podpory: Loštická lesní, s. r. o.
Ukončení projektu: 16. 11. 2015

Plumlov: Zahrada v přírodním stylu
Realizací projektu byla vytvořena zahrada přírodního stylu u mateřské 
školy Plumlov, součástí projektu byly dvě zahrady u dvou budov. Cílem 
projektu bylo zvyšování environmentální výchovy dětí.

Prioritní osa 7, oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury 
pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
Příjemce podpory: město Plumlov
Ukončení projektu: 29. 9. 2015

Celkové způsobilé výdaje
2 389 060 Kč

Celková výše podpory
2 150 154 Kč
Podpora ERDF
2 030 70 Kč

Podpora SR 
119 453 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
1 651 351 Kč

Celková výše podpory
1 486 215 Kč

Podpora FS
1 403 648 Kč
Podpora SFŽP
82 567 Kč

Krahulčí: Optimalizace ČOV
Podpořený projekt byl navržen do prostoru společnosti Krahulík – 
Masozávod Krahulčí, a. s., která je vlastníkem technologie čistírny. 
Počítal s nahrazením zastaralé technologie čištění odpadních vod a její 
intenzifi kaci.

Prioritní osa 5, oblast podpory 5.1 – Omezování 
průmyslového znečištění

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: Krahulík – Masozávod Krahulčí, a. s.
Ukončení projektu: 30. 11. 2015

Celkové způsobilé výdaje
8 636 453 Kč

Celková výše podpory
5 139 400 Kč
Podpora ERDF

5 139 400 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Ptení: Kanalizace a ČOV
V obci Ptení bylo vybudováno 12,2 kilometrů kanalizace a byla posta-
vena mechanicko-biologická čistírna. Na ČOV, která je dimenzována 
na celkovou kapacitu 1300 ekvivalentních obyvatel, jsou přivedeny 
splaškové odpadní vody z obce.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – Snížení nečistoty 
vod

Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
Příjemce podpory: obec Ptení
Ukončení projektu: 29. 7. 2016

Celkové způsobilé výdaje
75 598 559 Kč

Celková výše podpory
68 038 703 Kč

Podpora FS
64 258 775 Kč

Podpora SFŽP
3 779 927 Kč

Jestřebí: Splašková kanalizace
Projektem bude vybudována nová gravitační splašková kanalizace 
v celkové délce 14 749 metrů, z toho kanalizační řady v délce 
9 157 metrů a připojení v délce 5 592 metrů. Projektem bude 
odkanalizováno 620 ekvivalentních obyvatel.

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 Jestřebí
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Příjemce podpory: obec Jestřebí
Předpokládané ukončení projektu: 30. 8. 2019

Ratíškovice: Sázení původních ovocných dřevin
Projekt byl zaměřen na výsadbu druhově původních ovocných dřevin 
v urbanizovaném prostředí obce. Předkládaný projekt je výsledkem 
participace s veřejností, která měla kromě prostého souhlasu možnost 
ovlivnit také druhové složení výsadeb v okolí bydliště.

Prioritní osa 4, specifi cký cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech
Název projektu: My zasadíme, vy sklidíte
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Příjemce podpory: obec Ratíškovice
Ukončení projektu: 30. 8. 2017

Třeboň: Kanalizace a ČOV 
Cílem projektu je řešení nevyhovujícího způsobu likvidace odpadních 
vod včetně podchycení volných výustí v místní části Stará Hlína. Před-
mětem projektu je  vybudování splaškové kanalizace v délce 2,99 km 
a čistírny odpadních vod o kapacitě 304 ekvivalentních obyvatel.  

Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.1 - Snížit množství vypou-
štěného znečištění do povrchových i podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 
povrchových a podzemních vod
Název projektu: Třeboň, Stará Hlína – kanalizace 
a ČOV
Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Příjemce podpory: město Třeboň
Předpokládané ukončení projektu: 31. 12. 2018

Lukavec: Snížení emisí tuhých znečišťujících látek
Projekt řeší osazení vhodného typu koncového stupně fi ltrace spalin 
na kotelně dřevozpracujícího závodu v Lukavci. Jeho cílem je snížení 
emisí tuhých znečišťujících látek (PM2,5 a PM10) a zajištění splnění 
národních limitů.

Prioritní osa 2, specifi cký cíl 2.2 – Snížit emise 
stacionárních zdrojů podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek
Název projektu: Snížení emisí TZL z kotelny K2 (MDF)
Kraj: Vysočina
Okres: Humpolec
Příjemce podpory: Dřevozpracující družstvo Lukavec
Ukončení projektu: 26. 2. 2018

Celkové způsobilé výdaje
408 479 Kč
Příspěvek EU 
245 087 Kč

Celkové způsobilé výdaje 
24 299 000 Kč

Příspěvek EU 
6 074 750 Kč

Celkové způsobilé výdaje
20 389 705 Kč

Příspěvek EU 
12 998 436 Kč

Celkové způsobilé výdaje
49 136 657 Kč

Příspěvek EU 
31 324 618 Kč
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BALI VYHLÁSILO POHOTOVOST KVŮLI ODPADKŮM 
VYPLAVENÝM NA PLÁŽÍCH

AKTUALITYZAHRANIČÍ

Odvrácená stránka jihoasijské nenasyt-
né lačnosti po konzumerismu už se 

projevila a projevuje v několika environ-
mentálních tragédiích v regionu, ať už je to 
každoroční smogový opar, mizející deštné 
pralesy a vymírající divoká zvířata, či znečiš-
těné řeky. Jedním z méně známých, ale o nic 
méně závažných jevů jsou balijské pláže 
zanesené vyplaveným plastovým odpadem. 
Situace vyeskalovala do takové míry, že letos 
v lednu byla na ostrově vyhlášena „odpad-
ková pohotovost“. Na téměř šesti kilomet-

rech pláží na západním pobřeží ostrova byl 
vyhlášen krizový stav, poté co si indonéské 
úřady uvědomily, jakého objemu plastový 
odpad vyplavený na pláže dosáhl a jak váž-
ně ohrožuje turistický ruch. Dělníci vysla-
ní na slavné balijské pláže Jimbaran, Kuta 
a Seminyak tu podle agentury AFP sbírají 
kolem stovky tun odpadu každý den.

Odpadky na každém kroku
Množství nezpracovaného plastového od-
padu na Bali v posledních letech prudce 

vzrostlo a stalo se velkým problém jak pro 
návštěvníky ostrova, tak pro jeho obyvatele. 
Pláže jsou zaneseny všemi existujícími druhy 
plastového odpadu, od PET lahví, injekčních 
stříkaček, vietnamek, slunečních brýlí, karto-
nových krabic a slámek po všudypřítomné 
igelitové tašky. Na populární pláži Kuta se 
letos v lednu objevil transparent s prapodiv-
ným nápisem: „Omlouváme se za způsobené nepří-
jemnosti. Váš pobyt na této pláži byl přerušen přírodním 
fenoménem v podobě každoročního odpadu vyplaveného 
následkem vanutí západního větru.“ Každý ví, že 
to, co se děje na Bali, má do přírodního feno-
ménu velmi, velmi daleko – naopak, projevují 
se tu dopady nadměrné komercializace ostro-
va a nedostatku pozornosti věnované ochra-
ně jeho životního prostředí.

Následky jsou hrozivé. Tento problém není 
pouhou nepříjemností pro turisty, kteří ostrov 
navštěvují, ale má i jiné, zásadní dopady, ať už 
je to riziko, které plast v mořích představuje 
pro ryby, jež jsou dalším důležitým zdrojem 
obživy ostrovních obyvatel, nebo ještě vážněj-
ší nebezpečí, které plast představuje pro jejich 
zdraví. „Je to hrozné, lidé prostě vůbec nedbají o to, co 
svým přístupem způsobují. Odpadky jsou všude, kam se 
podíváte, narážíte na ně na každém kroku,“ říká jeden 
z britských expatů, kteří na ostrově žijí. „Vlá-
da podniká nějaké kroky, ale ty se pohybují víceméně jen 
v symbolické rovině,“ dodává.

Zamýšlená opatření možná 
nebudou stačit
Ostrovní vláda se ze svého pohledu sna-
ží postavit k problému čelem. Minulý rok 
úřady prohlásily, že se do roku 2018 pokusí 
zakázat používání plastových sáčků a tašek. 
K takovému zásadnímu kroku balijští činite-
lé dospěli v reakci na kampaň rozpoutanou 

dvěma školačkami a podporovanou aus-
tralským surfařským šampionem Mickem 
Fanningem. Mluví se o dalších opatřeních, 
jako jsou přísnější vězeňské tresty pro ty, 
kteří moře ve velkém znečišťují, a také o po-
třebě nátlakovější osvěty mezi balijskou ko-
munitou.

V březnu letošního roku se indonéská vláda 
zavázala, že bude investovat až miliardu ame-
rických dolarů ročně do toho, aby vyčistila svá 
moře. Luhut Binsar Pandjaitan, indonéský 
ministr mající na starosti námořní záležitosti, 
prohlásil na Summitu světových oceánů, který 
se více než příhodně konal právě na Bali, že 
země se do roku 2025 pokusí snížit množství 
plastového odpadu o 75 procent.

Snahy o navrácení environmentálního 
pořádku na ostrově, který bývá stále ještě 
označován za ráj na zemi, přicházejí bezpro-
středně po odvysílání seriálu Modrá planeta 
přírodovědce Davida Attenborougha. Ten 
vyvolal celosvětovou debatu o tom, jak moc 
plasty škodí životnímu prostředí. Například 
Michael Gove, britský sekretář pro životní 
prostředí, prohlásil, že záběry mořského 
života, který se snaží přežít v znečištěných 
mořích, ho straší dodnes, a zavázal se, že 
podnikne veškeré potřebné kroky k zavede-
ní přísných opatření týkajících se používání 
jednorázových umělohmotných produk-
tů. Britský odbor pro mezinárodní rozvoj 
v současné době zvažuje možnosti pomoci 
v podobě vyčištění obzvláště znečištěných 
afrických a asijských řek, o nichž se předpo-
kládá, že nejvíce přispívají k zanášení světo-
vého oceánu plastem.

Není ale vůbec jasné, zda budou tato 
opatření stačit, protože i kdyby byla okamži-
tá, přicházejí dávno po dvanácté. 

JE LIBO POTÁPĚNÍ 
MEZI IGELITKAMI 
NEBO VYRÁŽKA 
ZE ZNEČIŠTĚNÉ VODY?

Vyhrocení současné odpadkové 
krize je pro jihoasijský ostrov Bali 
velká ostuda. Bali ale není jediným 
místem v jihovýchodní Asii, které 
tímto problémem trpí. Phu Quoc, 
ostrov u jižního pobřeží Vietnamu, se 
dusí odpadem vyhozeným do moře 
v Thajsku a na další podobné přípa-
dy bychom mohli narazit v Malajsii, 
Thajsku a Kambodži. Rozměr, kterého 
tento fenomén dosáhl na Bali, kde 
většina vyplavených odpadků pochází 
z Indonésie, je ale vskutku monstrózní, 
a to až do takové míry, že už si začíná 
nacházet cestu do všeobecného pově-
domí o ostrově, donedávna vnímaného 
jako turistický ráj. Jak poznamenala 
nezisková organizace Rivers, Oceans, 
Lands, Ecology Foundation se sídlem 
na Bali, krize dosáhla takového stupně, 
že by se do turistických bedekrů mohlo 
začít psát: „Vítejte na překrásných balij-
ských plážích! Můžete se opalovat mezi 
vyplavenými odpadky, potápět do vod 
zanesených plastem, a k tomu si ještě 
užijete parádní vyrážku!“

Foto: ©joyfull/Fotky&Foto

Už desítky let přijíždějí na Bali turisté kvůli jeho 
vyhlášeným rajským plážím, aby si tu zasurfovali, 
zašnorchlovali a vystavovali se slunečním paprskům. 
Ostrov ale nyní vyhlásil „odpadkovou pohotovost“, 
poté co se právě na nejpopulárnějších turistických 
plážích vyplavily tuny plastového odpadu.

ECHO

Všeruby si pořídí techniku 
na bioodpad
Ve Všerubech na Domažlicku 
letos pořídí novou techniku pro 
bioodpady: kontejnerový nosič, 
dvanáct kontejnerů a nejspíše 
i drtič větví nebo štěpkovač. 
Obec uspěla se žádostí o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Předpokládané nákla-
dy na pořízení nového vybavení 
jsou zhruba 1,8 milionu korun. 
Výše dotace, kterou městys prav-
děpodobně získá, je něco málo 
přes 1,5 milionu korun. Obec 
si udělá průzkum trhu a vyhlásí 
výběrové řízení na dodavatele 
techniky.

Dům přírody pro Pálavu
Jedinečnost krajiny pod Pavlov-
skými vrchy má ukázat muzeum 
za 35 milionů korun. Budova 
muzea v Dolních Věstonicích 
by se mohla proměnit v Dům 
přírody. S její přestavbou se 
promění i vnitřní expozice. 
V současné době má muzeum 
připravenu architektonickou 
studii a připravuje dokumentaci 
pro stavební povolení i žádost 
o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Nová expozice 
by měla ukázat, jakým způsobem 
vznikala místní krajina a jak se 
na jejím utváření podílel člověk. 
Návštěvníci například uvidí, jak 
a proč vznikly středověké hrady 
na vrcholcích Pálavy, ale třeba 
i to, jak voda novomlýnských ná-
drží zalila vesnici Mušov. Obec si 
od přestavby muzea slibuje větší 
turistickou návštěvnost.

Valašské Meziříčí upraví lesík
Ve Valašském Meziříčí začala 
dlouho plánovaná revitalizace 
Huťského lesíku. Práce by měly 
být ukončeny v červnu tohoto 
roku. Cílem je, aby lesík lidé 
využívali pro rekreaci v souladu 
s přírodou. Nejdříve se v něm 
budou odborně ošetřovat a kácet 
stromy. Současně s tím budou 
vyznačeny trasy a připraví se 
materiál pro štěpkovou stezku. 
Vzniknou také biotopy pro volně 
žijící živočichy jako broukoviště 
nebo kamenné zídky. Podél cyk-
lostezky bude založena květnatá 
louka. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

VELKÁ ČÁST TOHO, co oceán vyplavuje na palmami vroubené bělopísčité balijské 
pláže, sem připutovala z jiných částí nehorázně znečištěného Jávského moře. Indo-
nésie zastává po Číně smutné druhé místo na světě v množství odpadu sypaného 
do moře. Řeka Citarum na západě Jávy bývá označována za nejznečištěnější řeku svě-
ta. Zdejší odpad pochází z provozu továren podél jejího toku, pro které se řeka stala 
logisticky nejjednodušší a bezplatnou skládkou. Odpad po ní doputuje až do moře.

Foto: ©Koldunov/Fotky&Foto
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MYŠLENKOU SYSTÉMU SOLAR IVY 
je nejen to, že získává pro budovu, kterou 
pokrývá, obnovitelnou energii, ale slouží 
také jako clona, která budovu chrání před 
horkými slunečními paprsky.

Foto: Solar Ivy.com

TECHNOLOGIE

O SOLAR IVY SNAD 
JEŠTĚ USLYŠÍME

Systém solárního břečťanu originálním 
způsobem kombinuje využívání větrné 
a solární energie. Zařízení se skládá 
z listů potažených solárními články, 
které jsou volně uloženy na ocelovém 
pletivu. Na každém listu je nainstalován 
piezoelektrický generátor. Stačí, aby 
se vítr opřel do listů a generátor začne 
díky piezoelektrickému jevu vyrábět 
elektrickou energii. Solar Ivy je tak 
solární a větrná elektrárna v jednom. 
V posledních letech se ale jeho tvůrci 
odmlčeli a vývoj této slibné technologie 
jako by se prozatím zastavil. A to byl její 
rozjezd před pár lety opravdu slibný. 
Zájem o ni projevily dokonce i některé 
známé veřejné budovy jako třeba Mont-
real Biosphere Environment Museum 
a Science World Vancouver.

Sourozenci Cochranovi ve své době 
vystavovali svůj inovativní koncept 
na MoMa Exhibition: Design and the 
Elastic Mind a Design Philadelphia, 
kde získali zakázku na pokrytí auto-
busové zastávky solárním břečťanem. 
Myšlenkou tohoto projektu bylo, že 
lidé, kteří budou čekat na autobus, by 
si tu mohli například dobít své mobilní 
telefony. Koncept Solar Ivy se objevil 
v řadě časopisů a byl navržen jako de-
sign pro luxusní pětihvězdičkový hotel 
v Zayedské zátoce v Abu Dhabi. Dou-
fejme tedy, že nyní jde jen o nezbytnou 
vývojovou odmlku a že o solárním 
břečťanu znovu uslyšíme a budeme ho 
vídat, jak se plazí po stěnách budov 
na nejrůznějších místech světa.

Koncept pěkného solárního zařízení 
z dílny brooklynské společnosti SMIT 

(Sustainably Minded Interactive Techno-
logy) sestává z vrstvy tenkého fi lmu nane-
seného na polyetylén s piezoelektrickým 
generátorem připevněným ke každému 
listu. Když svítí slunce nebo fouká vítr, 
solární břečtan vyrábí elektřinu.

Solární břečťan na míru
Společnost SMIT se před několika lety 
velmi rychle dostala do povědomí světové 
environmentálně smýšlející společnosti, 
a to právě pro „zelené“ poradenství, které 
poskytovala společně s vývojem zařízení 
fungujících na principech trvale udržitel-
ného rozvoje. Příjemným překvapením 
z dílny sestersko-bratské návrhářské dvo-
jice Samuela a Teresity Cochranových byl 
tehdy právě solární břečťan, který k výrobě 
elektřiny využívá energii jak ze slunce, tak 
z větru. Inspirovali se – to je jasně vidět – 
břečťanem, kterým jsou porostlé mnohé 

starší budovy. A slíbili, že jejich solární 
břečťan bude stejný jako břečťan skuteč-
ný, tedy odolný a přizpůsobivý, a že bude 
možné jej nainstalovat na jakoukoliv bu-
dovu. Na míru šitý modulární fotovoltaic-
ký systém se širokým spektrem využití – 
takový byl solární břečťan podle svých 
tvůrců. A tak jej začali vyrábět v několika 
barevných odstínech, s listy různých tvarů 
i za použití různých typů fotovoltaických 
panelů. První komerční modely představi-
li na trhu před sedmi lety.

Z GROW k Solar Ivy
Koncept Solar Ivy se původně zrodil 
v roce 2005 na Prattově institutu coby di-
plomová práce Samuela Cabota Cochra-
na na téma průmyslový design. Tento 
projekt, tehdy nazývaný GROW, byl 
skloubením tenké fotovoltaické vrstvy 
a piezoelektrického generátoru v hybrid-
ním systému využívajícím energii větru 
i slunečního záření. Cílem bylo vytvořit 

zařízení, které bude možné instalovat 
na nejrůznějších místech.

Solar Ivy, jak technologii společnost 
SMIT nabízela několik let poté, co byla 
Samuelem Cochranem prvně navržena, 
sestávala ze systému „listů“ zhruba o ve-
likosti melounu pokrytých tenkými foto-
voltaickými panely. Solární břečťan coby 
solární systém je systémem modulárním, 
tvořeným „bloky“ o pěti listech, jejichž 
velikost může být jakkoliv přizpůsobena 
požadavkům odběratele.

Zatím je dostupný ve dvou 
verzích
Veřejnosti byly na trhu nabídnuty dvě ver-
ze solárního břečťanu: jednak kompletně 
recyklovatelný netoxický organický foto-
voltaický panel, jednak technologie v po-
době tenkovrstvého panelu CIGS, který byl 
ve své době nejefektivnějším tenkovrstvým 
fotovoltaickým panelem na trhu. Poté co si 
zákazníci vybrali druh panelu, mohli si vy-
brat svou oblíbenou barvu a tvar listů po-
dle toho, jakého efektu chtěli na svém domě 
po instalaci systému dosáhnout.

Nainstalovat systém je velmi 
jednoduché
Systém sám o sobě je velmi jednoduchý. 
K nainstalování solárního břečťanu je 
zapotřebí pružné a elastické sítě splete-
né z ocelových drátků, na niž se potom 
připevní „listy“ solárního břečťanu s tím, 
že právě pružnost sítě umožňuje široký 
rozsah polohování i hustoty instalace. 
Dalším chytrým rysem solárního břečťanu 
je právě to, že jeho „listy“, nasávající slu-
neční světlo, nejsou statické, ale mohou 
se pohybovat ze strany na stranu a zachy-
távat tak sluneční paprsky ze všech stran 
a směrů. Díky přirozenému tvaru se pane-
ly chovají jako skutečné listy, jejichž při-

danou hodnotou je navíc to, že na stěnách 
budovy vypadají jako skutečná břečťanová 
pokrývka.

 Systém také umožňuje, aby byly jed-
notlivé panely či „listy“ v případě poško-
zení nebo dalšího technologického vývoje 
jednoduše vyměněny.

Pěkný, ale neefektivní systém
Proč už tedy běžně nevídáme solární 
břečťan na domech a budovách? Nejspíš 
je to jeho parametry. Ukázalo se, že netra-
diční design musel být něčím vykoupen. 
Plocha sítě o velikosti 1,2 × 2,1 metrů 
dokáže vyrobit zhruba 85 wattů solární 
energie, tedy několikanásobně méně než 
klasický solární panel. I cena za jeden 
watt výkonu se u nejlevnější verze pohy-
buje v částkách několikanásobně vyšších 
než cena za jeden watt výkonu solárních 
panelů. Nezbývá nám tedy než věřit, že 
v současné odmlce se tvůrci konceptu 
solárního břečťanu věnují maximálnímu 
zefektivnění své pěkné technologie a že 
o Solar Ivy v budoucnu ještě uslyšíme. 
Nesmíme totiž zapomenout na jednu věc: 
Díky spojení energie větru a slunce bude 
Solar Ivy vyrábět elektřinu mnohem del-
ší dobu než klasické solární elektrárny. 
Při vhodně zvoleném umístění by rozdíl 
v množství vyrobené energie nemusel být 
až tak propastný. Tvůrcům konceptu by 
mohly hrát do karet široké možnosti in-
stalace systému na nejrůznějších místech 
a působivý design. 

Společnost SMIT se zavázala, že bude svým klientům 

nápomocna po celou dobu procesu vývoje nové technologie 

i při její instalaci. V posledních letech se ale odmlčeli a slibný 

vývoj panelů solárního břečťanu jako by se zastavil.

Solární panely se mohou v podobě pozoruhodného 
systému plazit a třepotat po stěnách budov coby 
solární břečťan, který vyrábí energii ze slunečních 
paprsků dopadajících na jeho fotovoltaické listy. Proč je 
ale ještě nevídáme na domech?

SOLÁRNÍ PANELY NEMUSÍ BÝT ANI VELKÉ, 
ANI PLACATÉ A ANI OŠKLIVÉ

ECHO

Státní fond životního 
prostředí ČR má nový web
Webové stránky Státního fondu 
životního prostředí ČR mají novou 
podobu. Aktuální informace a nabíd-
ku dotací v oblasti životního pro-
středí, pozvánky na semináře a další 
zajímavé akce nyní najdete snadněji. 
Zároveň jsme spustili nový web Ná-
rodního programu Životní prostředí, 
který najdete na jeho vlastní doméně 
www.narodniprogramzp.cz. Archiv 
předchozího webu SFŽP ČR nalez-
nete pod doménou archiv.sfzp.cz, 
případně v patičce nového webu.

Ve Starém Bohumíně zeleň 
uleví od hluku z dálnice
Radnice chce vysadit 164 stro-
mů a téměř 500 keřů u dálnice 
a dálničního přivaděče v Ostrav-
ské a Slezské ulici. Zeleň přibude 
i kolem kapličky Pustyňa. Vysazeny 
budou lípy, duby, habry a javory. 
Kromě toho se plánuje výsadba 
aleje ke kapličce, která bude slože-
na z třešní ptačích. Bude se i kácet, 
přestárlé a polámané vrby ustoupí 
letním dubům. Součástí regenerace 
zeleně bude také výsadba lučních 
trávníků pro motýly. Výsadba by 
měla pomoci snížit hluk z dálnice 
a vytvořit izolační pás mezi silni-
cemi a domy. Městu se podařilo 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí získat na novou 
zeleň bezmála 1,3 milionu korun.

Olomouc vybuduje výstražný 
systém
Současný systém varování v Olo-
mouci je zastaralý a vyžaduje velké 
náklady na opravy a údržbu. Město 
proto připravilo jeho kompletní mo-
dernizaci. Celkové náklady činí 
78 milionů korun, na tento záměr 
se mu podařilo získat dotaci ve výši 
55 milionů korun z Operačního 
programu Životní prostředí. Stávající 
síť sirén sice funguje, ale přístroje 
jsou staré. Doplňkové hlášení je málo 
srozumitelné, a občané mu proto 
mnohdy vůbec nerozumějí. Díky 
dotaci zahájí město v letošním roce 
práce na nejrozsáhlejší modernizaci 
systému varování a vyrozumění 
ve své historii. Projekt bude trvat 
čtyři roky. Všech 27 městských částí 
postupně získá místní rozhlas s mož-
ností dálkového řízení. Systém bude 
doplněn o nové vodočty, srážko-
měry a další prvky, které pomohou 
při varování obyvatelstva jak před 
povodňovými situacemi, tak před 
haváriemi a dalšími nebezpečími.
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OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

13. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018

31. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.1
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území
Ukončení příjmu žádostí: 7. 1. 2019

50. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2018

51. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2018

52. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 7. 1. 2019

61. výzva
PRIORITNÍ OSA 5, specifi cký cíl 5.2
Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2019 

72. výzva 
PRIORITNÍ OSA 1, specifi cký cíl 1.1
Snížit množství vypouštěného znečištění 
do povrchových a podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících 
látek do povrchových a podzemních vod 
(eutrofi zace vod)
Ukončení příjmu žádostí: 18. 9. 2018

78. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.1
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území
Ukončení příjmu žádostí: 2. 1. 2019

91. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.1
Péče o území národního významu
Ukončení příjmu žádostí: 4. 4. 2018

92. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.2
Posílení biodiverzity
Ukončení příjmu žádostí: 4. 4. 2018

93. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.3
Posílení přirozených funkcí krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 4. 4. 2018

94. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.4
Revitalizace sídelní zeleně
Ukončení příjmu žádostí: 4. 4. 2018

96. výzva
PRIORITNÍ OSA 1, specifi cký cíl 1.4
Preventivní protipovodňová opatření 
Ukončení příjmu žádostí: 2. 7. 2018

98. výzva
PRIORITNÍ OSA 2, specifi cký cíl 2.3
Sledování vývoje kvality ovzduší
Ukončení příjmu žádostí: 20. 12. 2018

100. výzva
PRIORITNÍ OSA 5, specifi cký cíl 5.1
Snižování energ. náročnosti veřejných budov
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019

103. výzva
PRIORITNÍ OSA 3, specifi cký cíl 3.1
Prevence vzniku odpadů
Zahájení příjmu žádostí: 3. 4. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018

110. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.2
Posílit biodiverzitu 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2018 

113. výzva
PRIORITNÍ OSA 1, specifi cký cíl 1.3
Povodňová ochrana intravilánu
Ukončení příjmu žádostí: 7. 1. 2019

1. výzva IFN
PRIORITNÍ OSA 3, specifi cký cíl 3.5
Půjčka z fondů EU na odstranění 
průmyslového znečištění
Ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2018


