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PITNÁ VODA PRO OBCE 
Nově vypsané dotace podporují regeneraci, zkapacitnění 
nebo vznik nových zdrojů pitné vody, včetně jejich 
napojení na stávající vodovodní řady. STR. 6
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Priorita

Vědci zkoumají využívání energie 
přímo z bot, ve kterých chodíme, 
lépe řečeno z běžné chůze. Při 
procházce by si tak chodec mohl 
dobít mobil. STR. 26

ENERGIE Z BOT

Svahové nestability působí v souvislosti 
s extrémy počasí v posledních letech 
značné škody na majetku i životním 
prostředí. Na jejich sanaci využijte 
dotace z 95. výzvy. STR. 4 

SANACE SVAHŮ A SKAL

Ve Stonavě v Moravskoslezském kraji 
se rozhodli pustit do regenerace 
obecní zeleně. Celá oblast je také 
zatížena škodlivinami v ovzduší více 
než jiné regiony. STR. 5

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

venku to vypadá, že po zimě přišlo rovnou 
léto. Uvidíme, čeho se dočkáme na pod-

zim. Na roční doby 
se moc spolehnout 
nedá, ale na náš 
časopis ano, vy-
chází každý měsíc. 
Teď držíte v ruce 
květnové vydání, 
takže je jaro.

Většinou píšeme 
o penězích a ani 
v tomto vydání 
tomu není jinak. 

Pokud žijete nebo projíždíte kolem nesta-
bilního svahu, není to nic příjemného. Aby 
se jeden bál, že mu spadne skála na hlavu 
nebo že se mu do garáže nastěhuje kopec. 
Na zajištění takových nestabilit se dá 
čerpat dotace z 95. výzvy OPŽP.

Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, 
ty najdete hned na několika místech 
našeho časopisu. A kdyby vás odpovědi 
neuspokojily, vyrazte se zeptat osobně. 
Naši odborníci cestují se stánkem 
po veletrzích, jejichž přehled také 
najdete uvnitř listu.

Tipem na výlet mohou být i úspěšné 
projekty, které přinášíme v galerii nebo 
v samostatné rubrice. Vezmou vás 
do míst, o kterých jste možná ani nevěděli, 
že existují. 

A když budete na výletě, můžete si s se-
bou přibalit papírovou Prioritu, najdete 
v ní hodně zajímavých příspěvků.

Přeji příjemné čtení.

JAN RÖDLING
šéfredaktor

AKTUALITY

Aktualizace se dočkala 
první výzva na poskytování 
prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí 
formou tzv. inovativních 
fi nančních nástrojů. 

S účinností od 23. dubna 2018 se rozšiřu-
jí podporované oblasti a prodlužuje se 

doba pro podávání žádostí.
Inovativní fi nanční nástroje (IFN) před-

stavují nový, účinnější způsob využívání 
fi nančních prostředků z Evropských struk-
turálních a investičních fondů. Aktuální 

změny se dotýkají výzvy č. 1/2017 IFN – 
výhodné půjčky ze zdrojů EU určené 
na snižování environmentálních rizik, 
které mohou být kombinovány s dotací 
z prostředků Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

Nově se v rámci tohoto fi nančního ná-
stroje podporuje rekonstrukce nebo nákup 
technologií pro monitoring průmyslové-
ho znečištění jednotlivých složek životní-
ho prostředí. I nadále lze podporu čerpat 
i na náhrady a rekonstrukce zařízení s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu a nákup techno-
logií vedoucích k omezení znečištění. 

Prodloužen byl také termín pro příjem 
žádostí. O podporu je možné nově požá-
dat až do 31. prosince 2018. 

ECHO

Žáby půjdou podchodem
V Písku udělají pod silnicí průcho-
dy pro žáby, které by tak neměly 
umírat pod koly aut. Obojživelníci 
migrovali přes jednu z píseckých 
silnic. Radnice kvůli tomu silnici 
každoročně uzavírala, letos ovšem 
připravila lepší řešení: pod silnicí 
nechá vybudovat tři podchody, 
kterými žáby, ropuchy nebo čolci 
bezpečně projdou na druhou stra-
nu. V celém úseku také přibudou 
bariéry, které by měly obojživelníky 
navádět k podchodům. Až budou 
opatření hotova, nebude nutné 
silnici každoročně uzavírat. Městu 
se na projekt podařilo získat dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí.

V Písečné staví kanalizaci
V obci Písečná na Frýdecko-Mís-
tecku začali s budováním splaškové 
kanalizace. Firma postaví přes sedm 
kilometrů kanalizace, prodloužen 
bude i vodovod. Písečná získala 
na stavbu dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Obec pod-
poří připojení vlastníků nemovitostí, 
a to administrativně i fi nančně.

Léčebnu ve Cvikově čeká 
velká investice
Léčebna respiračních nemocí 
Cvikov na Českolipsku letos kromě 
jiného výrazně investuje do budov. 
Po předešlých úpravách se nyní 
dělníci pustí do bloku D léčebny, 
kde se léčí děti i dospělí s tuber-
kulózou a respiračními onemoc-
něními. V pavilonu D vymění okna 
a objekt zateplí. Na to se Liberec-
kému kraji, který je zřizovatelem, 
podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Pavilon D tak bude první komplet-
ně opravenou budovou léčebny.

Lesy ČR obnoví větrolamy
Lesy České republiky během letoš-
ního roku obnoví v Jihomoravském 
kraji 15,7 hektaru stávajících větro-
lamů a založí 11 hektarů větrolamů 
nových. Stane se tak na Znojemsku, 
kde je půda silně ohrožena větrnou 
erozí. Větrolamy tvoří úzké pásy lesa. 
Zakládají se v rovinatých a otevře-
ných plochách, zejména v silně změ-
něné zemědělské krajině, kde půdu 
odnáší vítr. Obnovované a nově za-
kládané větrolamy mají a budou mít 
velmi pestrou dřevinnou skladbu. 
Lesy České republiky získaly na tento 
projekt podporu z Operačního 
programu Životní prostředí.

Tyto tři státy se proto spojily a podepsa-
ly dohodu o dlouhodobé spolupráci 

na monitoringu těchto šelem, který je sou-
částí projektu 3Lynx. Výsledky pravidelné-
ho sledování rysů v celém rozsahu výskytu 
populace umožní spolehlivě vyhodnotit 
její stav a přijmout potřebné kroky pro její 
ochranu. Kromě toho budou díky kom-
plexnímu monitoringu k dispozici informa-
ce o životních osudech jednotlivých zvířat.

Rysí rok trvá od 1. května do 30. dubna 
následujícího roku. Na začátku rysího roku 
bude možné sledovat samice s mláďaty, 
která se ke konci tohoto období osamostat-
ňují. V dubnu následujícího roku pak bude 
možné spolehlivě vyhodnotit přírůstek po-
pulace i celkový počet jedinců. Rysi jsou 
individuálně rozeznatelní díky zbarvení, 
a díky pravidelnému monitoringu pomocí 
fotopastí se dá i analyzovat, kam se daní 
jednotlivci stěhují, s kým mají potomky 
nebo zda již případně neuhynuli. „Možnost 
rozpoznat jednotlivé rysy na fotografi ích nám dává 
příležitost proniknout do tajů jejich života lépe, než 
je tomu třeba u vlka nebo medvěda. Na druhou 
stranu to znamená mnohem náročnější práci s daty, 
protože rysové nejsou zrovna ochotné modelky, a když 
už, tak před skrytými kamerami nepózují zrovna 
ve standardizovaných postojích,“ říká Simona Po-
láková z Ministerstva životního prostředí, 
hlavní manažerka projektu.

Šumavská populace rysů obývá území 
od Slavkovského lesa přes Brdy po No-
vohradské hory v Česku, Horní Rakous-
ko po Linz a Bavorsko po Regensburg 
a Würzburg. Těžištěm jejich výskytu jsou 
národní parky Šumava a Bavorský les. 
Odhaduje se, že zde žije 60 až 80 samo-
statných zvířat. Z předchozích výzkumů 
je jasné, že skoro žádný rys nežije celý 
život jen v jednom státě. Pro spolehlivé 
vyhodnocení stavu populace je nezbytné 
mít informace z celého území výskytu. 
Například rys Luděk se narodil mezi Pra-
chaticemi a Boleticemi, dále se přesunul 
až k Linci a nyní obývá území Novohrad-
ských hor. V rámci projektu 3Lynx ochra-
náři na vhodných místech na celém území 
výskytu šumavské populace rysů umístili 
fotopasti a připravují on-line databáze 
na sdílení dat, která umožní identifi kaci 
jedinců bez ohledu na stát, ve kterém se 
zrovna vyskytují. Tím se mnohonásobně 
rozšíří možnost sledování životních osu-
dů jednotlivých rysů i odhad početnosti 
populace.

„Mezinárodní spolupráce je pro ochranu šelem 
nezbytná. V případě šumavské populace rysa byla 
právě uzavřena dohoda o monitoringu a sdílení 
dat,“ říká Jan Šíma, ředitel odboru druho-
vé ochrany a implementace mezinárod-
ních závazků MŽP. 

Zástupci Ministerstva 
životního prostředí 
a České inspekce životního 
prostředí se zúčastnili 
ve Vietnamu 6. zasedání 
Česko-vietnamské 
smíšené komise pro 
hospodářskou spolupráci. 

Cílem této pracovní návštěvy bylo pře-
devším prohloubení česko-vietnam-

ské spolupráce k potlačení nezákonného 
obchodu s ohroženými druhy. K tomuto 
společnému úsilí podepsaly obě země před 
třemi lety deklaraci. 

Česká a vietnamská strana si na bila-
terálních jednáních vyměnily zkušenosti 
z vedení osvětových kampaní zaměřených 
na zvyšování povědomí veřejnosti o této 
problematice a snižování poptávky po ne-
legálních výrobcích a produktech pocháze-
jících z ohrožených druhů. V České repub-
lice dochází k řadě případů nelegálního 
obchodu například s nosorožčími rohy, 
slonovinou a tygřími kostmi směřujícími 
do Asie, kterých se účastní i někteří zástup-
ci vietnamské komunity žijící v ČR. Obě 
strany se také informovaly o vnitrostátních 
opatřeních týkajících se naplňování a vy-
máhání úmluvy CITES. Delegace Minis-
terstva životního prostředí jednala na toto 
téma také s představiteli Zastoupení Ev-
ropské unie ve Vietnamu a zástupci velvy-
slanectví Kanady, Nizozemska, Švýcarska, 
Německa, Velké Británie a USA, které se 

pytláctvím a nelegálním obchodem s ohro-
ženými druhy ve spojitosti s Vietnamem 
také zabývají.

Česko a Vietnam se shodly na pokračování 
spolupráce formou osvětové kampaně k pro-
blematice obchodování s ohroženými druhy 
pro vietnamskou komunitu žijící v ČR, včetně 
např. koordinace semináře k CITES pro zá-
stupce vietnamské komunity v tržnici SAPA. 
Připravované aktivity by měly proběhnout již 
v průběhu letošního roku.

Jako další perspektivní oblast pro bu-
doucí spolupráci mezi Českou republikou 
a Vietnamem česká strana navrhla forenzní 
výzkum genetiky tygrů, který se zaměřuje 
na diagnostiku tygří DNA ve zpracova-
ných produktech. Vietnam proto poskytne 
vzorky z tygrů k vytvoření databáze DNA 
profi lů tygrů. ČR bude s Vietnamem sdí-
let výsledky výzkumu k vytvoření a vali-
daci metod k diagnostikování tygří DNA 
ve zpracovaných produktech a souborů pro 
individuální identifi kaci tygrů. Hlavním 
důvodem pytláctví tygrů je, jak známo, po-
ptávka v tradiční asijské medicíně (z částí 
těl tygrů se vaří vývary, bujóny, připravuje 
tzv. tygří víno apod.). Čeští zástupci navští-
vili ve Vietnamu i laboratoř IEBR (Insti-
tute of Ecology and Biological Resource), 
která se mj. forenzní genetikou tygrů také 
zabývá. Součástí programu byla i prohlíd-
ka záchranné stanice Soc Son Wild Animal 
Rescue Center, která se stará o zvířata zaba-
vená při nelegálním obchodu.

Česká i vietnamská strana vyjádřily ocho-
tu aktivně spolupracovat v oblasti ochrany 
klimatu a snižování emisí, nakládání s od-
pady, dekontaminací, managementu národ-
ních parků a chráněných oblastí. 

ZAČÍNÁ RYSÍ ROK. „ŠUMAVSKOU“ 
POPULACI RYSŮ SPOLEČNĚ 
SYSTEMATICKY SLEDUJÍ TŘI STÁTY

Květnem odstartoval rysí rok. Během něj je možné 
smysluplně vyhodnocovat výskyt rysů jako celku. 
Největší českou populaci rysů hostí Šumava a její okolí. 
Většina těchto rysů migruje mezi Českou republikou, 
Bavorskem i Rakouskem. 

Změny v podpoře z OPŽP formou 
inovativních fi nančních nástrojů

Česko a Vietnam zintenzivní boj proti 
černému obchodu s ohroženými druhyFoto: archiv SFŽP ČR
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AKTUALITY

Evropské peníze zpevní nebezpečné svahy i skály v pohybu
Dotační výzvu je možné 
využít na zajištění ujíždějících 
svahů a nebezpečných skal. 
Svahové nestability působí 
v souvislosti s extrémy 
počasí v posledních letech 
značné škody na majetku 
i životním prostředí. 

Dotace z Operačního programu Život-
ní prostředí v minulosti pomohly na-

příklad i ve Znojmě, kde řidiče i chodce 
ohrožovaly kameny odpadávající z naruše-
ného skalního bloku na břehu Dyje v ulici 
U Obří hlavy. Znojemská radnice se proto 
pustila do jeho zajištění, nechala skálu očis-
tit, odtěžit její narušené části, ukotvit nesta-
bilní bloky a zajistit ocelovou sítí. Na pro-
jekt obdržela příspěvek z evropských fondů 
přes 2 miliony korun a pokryla tak většinu 
výdajů na projekt.

„Dotace skutečně pokryje až 85 procent výdajů,“ 
upřesňuje ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Valdman. V případě sanace 
svahů je však nezbytná řádná analýza naruše-
né lokality a její zařazení do Registru svaho-
vých nestabilit. „Projekt sanace skal určitě hodnotíme 
kladně, díky němu se podařilo zajistit a zabezpečit velký 
skalní masiv na relativně frekventovaném místě. Pozi-
tivní na tom je samozřejmě i fakt, že šlo o projekt hrazený 
z velké části z peněz Evropské unie,“ poznamenala 
k podpořenému projektu mluvčí znojemské 
radnice Zuzana Pastrňáková. 

Chcete postavit dům, 
zateplujete fasádu 
nebo chcete snížit 
spotřebu vody? Zaskočte 
na některý z veletrhů 
a zeptejte se osobně.

Odborníci ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR objíždějí se stánkem 

republiku. Rádi vám poradí, jak požádat 
o dotaci na zateplení domu či výměnu 
oken nebo třeba jak si říci o podporu 
na systémy využívající dešťovou vodu. 
Získáte u nich i mnoho dalších informací, 
protože škála dotačních programů a pod-
por je skutečně široká.

Přinášíme vám přehled akcí, na kterých 
v květnu najdete náš stánek. V Českých Bu-
dějovicích se koná výstava HOBBY 2018, 
která se zaměřuje nejen na zahrádkáře 
a kutily. Koná se od 9. do 13. května 2018. 
Jen o pár dní později, od 17. do 20. květ-
na 2018, vás rádi uvidíme na přehlídce 
Dům a zahrada v liberecké Home Credit 
Areně. Na náš stánek můžete narazit také 
v Kolíně na veletrhu dotačních příležitos-
tí, který se koná 22. května 2018 v Centru 
rozvoje podnikání.

Semináře v obcích
Státní fond životního prostředí ČR zve 
všechny zájemce o úsporu energií, zatep-
lení nebo změnu způsobu vytápění v ro-
dinných domech na semináře o progra-
mech Nová zelená úsporám a Dešťovka. 
Zájemci se mohou na semináře dostavit 
bez předchozího přihlášení. 

Projekt regenerace obecní zeleně se za-
měřil na širší centrum obce. Problém 

měly dvě hlavní jasanové aleje vedou-
cí centrem Stonavy, které byly bohužel 
napadeny lýkohubem jasanovým, brou-
kem, který je schopen dřeviny výrazně 
poškodit. Takže na řadu muselo přijít 

kácení vzrostlých stromů. „Brali jsme to 
jako nutné zlo, stromy byly starší, některé napade-
né, tak jsme je museli nechat pokácet,“ říká mís-
tostarosta obce Tomáš Wawrzyk. „Místo 
nich jsme vysázeli nové, které určitě nějaký ten 
pátek vydrží.“ Aleje byly obnoveny v mís-
tech, kde to dovolovala ochranná pásma 
inženýrských sítí.

Úpravy se netýkaly pouze alejí, ale 
i dalších ploch. Okolo fotbalového hři-
ště byl navržen živý plot z volně rostou-
cích keřů. Na hlavní ulici před úřadem 
byly vysázeny malokorunné třešně a ko-
lem pomníku byl založen záhon s keři 
a travinami. Osázení keři se dočkal také 
svah před domovem seniorů, kam kromě 
nich přibyly ještě stromy. Na dopravním 
ostrůvku nově rostou keře. Nezapomně-
lo se ani na areál základní a mateřské 
školy, kde bylo doplněno keřové patro 
a podél plotu byl vysázen volně rostoucí 
živý plot.

Takto by se dalo pokračovat po dal-
ších částech obce, úprav se dočkalo oko-
lí fotbalového hřiště, park zahrádkářů 
nebo cyklopark a jeho okolí, kde byla 
založena květnatá louka. Podle projekto-
vé dokumentace pak byly na mnoha mís-
tech obnoveny nebo založeny trávníky.

„Celkově tu akci vidíme velmi pozitivně, vznik-
la spousta okrasných ploch, takže jsou to jenom 
samé plusy,“ hodnotí investice místosta-
rosta. Díky nově vysazeným stromům 
se také snížilo riziko spojené se staršími 

a nemocnými stromy. Ty se musely něko-
likrát ročně kontrolovat, aby se předešlo 
možnému pádu větví či kmenů.

Obec uspěla se žádostí o dotaci na re-
generaci zeleně v Operačním programu 
Životní prostředí, konkrétně z prioritní 
osy 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech. 

STONAVĚ PŘINESLA DOTACE NOVÉ 
STROMY, TRÁVNÍKY A KVĚTY

Ve Stonavě v Moravskoslezském kraji se rozhodli pustit do regenerace obecní zeleně. 
Pro místní občany je životní prostředí důležitým tématem, protože žijí nedaleko 
dolů OKD na černé uhlí. I když byla těžba utlumena, budou se lidé s jejími následky 
vyrovnávat ještě mnoho let. Celá oblast je také zatížena škodlivinami v ovzduší více 
než jiné regiony.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

O OBCI
Stonava se rozkládá asi na 14 km2 
v severovýchodní části České repub-
liky a žije v ní téměř 2000 občanů. 
Leží nedaleko uhelných dolů, těžební 
politika do konce osmdesátých let 
vedla v nedávné době téměř až 
k zániku obce, avšak dnes se obec 
opět rozvíjí. První zmínka o Stonavě 
pochází z roku 1388, z téhož století 
zřejmě pochází i stará tvrz. Mezi 
pamětihodnosti se řadí kostel svaté 
Maří Magdalény, který byl místními 
farníky postaven na začátku dvacáté-
ho století v době, kdy se obec těšila 
velkému rozmachu. Nový svato-
stánek měl být náhradou za starý 
dřevěný kostelík, který původně 
stál v místech dnešního katolického 
hřbitova. V roce 1938 přibyl evange-
lický kostelík, který je od roku 1950 
střediskem samostatného sboru.

Zdroj: obec Stonava

Foto: archiv SFŽP ČR Foto: archiv SFŽP ČR

Evropa i Česko omezí rtuť na minimum
Vláda přijala návrh 
zákona, kterým se mění 
čtyři české zákony. 
Ještě více se zaměří 
na jedovatou rtuť. Rtuť 
a její sloučeniny jsou velmi 
toxické pro všechny živé 
organismy včetně člověka, 
ekosystémy a přírodu. 

Rtuť je navíc velmi odolná látka a její 
emise se v ovzduší šíří globálně dálko-

vým atmosférickým přenosem.
Rtuť se ukládá a akumuluje v potravním 

řetězci, zejména v rybách, a to ve své nejto-
xičtější formě. Rtuť a její sloučeniny poško-
zují zejména nervový a kardiovaskulární 
systém všech živých organismů. Je nebez-

pečná zvláště pro těhotné ženy a malé děti, 
u kterých prokazatelně zpomaluje vývoj 
nervového systému.

V celosvětovém měřítku se naše civilizace 
podílí na růstu zdrojů emisí rtuti a jejích slou-
čenin především spalováním fosilních paliv, 
zejména uhlí, provozem krematorií, zdrojem 
rtuti jsou zubní amalgámy, baterie a měřicí 
přístroje. Průmysl zvyšuje globální znečištění 
rtutí především výrobou chlóru a alkalických 
hydroxidů pomocí amalgámové elektrolýzy 
a těžbou zlata amalgámovou technologií.

Na evropské úrovni již dlouhodobě platí 
více než čtyřicet právních předpisů, jejichž 
cílem je snížení rizika spojeného s negativní-
mi účinky rtuti na člověka a životní prostře-
dí. Jde o legislativu týkající se jednotlivých 
složek životního prostředí, nebezpečných 
chemických látek, nebezpečných odpadů, 
kontaminace potravin, zavádění nových 
technologií, používání čistírenských kalů 
v zemědělství a omezování sortimentu výrob-
ků s obsahem rtuti.

Evropa pro chybějící opatření k řešení ce-
losvětového problému rtuti přijala 17. květ-
na 2017 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/852, o rtuti. Konkrétně 
v něm jde o omezení dovozu kovové rtuti, 
omezení vývozu výrobků obsahujících rtuť, 
omezení použití rtuti v určitých výrobních 
procesech a u nových výrob a výrobků, zá-
kaz těžby zlata v malém měřítku pomocí 
rtuti a omezení použití dentálního amal-
gámu. Toto nařízení se má nyní právě pro 
větší ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí promítnout do české legislativy, 
konkrétně do jejích čtyř zákonů: zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, zákona 
o odpadech, chemického zákona a zákona 
o zdravotních službách.

Změna evropské i české legislativy podpo-
ruje celosvětové řešení otázky nakládání se 
rtutí, což ve svém důsledku vzhledem k dál-
kovému přenosu emisí rtuti přispěje ke zlep-
šení životního prostředí a zvýšení ochrany 
lidského zdraví v České republice. 

Stavíte nebo vylepšujete dům? Poradíme vám s dotacemi

Semináře jsou bezplatné 
a v květnu se konají 
v následujících obcích:
21. 5. 2018, 1600 hod., Spálené Poříčí
21. 5. 2018, 1600 hod., Nové Hrady
23. 5. 2018, 1530 hod., Domažlice
29. 5. 2018, 1600 hod., Modrava
30. 5. 2018, 1600 hod., Kašperské Hory
13. 6. 2018, 1600 hod., Bechyně

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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KRAJ VYSOČINA
DOTACE: 40 648 937 Kč

POČET ŽÁDOSTÍ: 56

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
DOTACE: 21 880 688 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 19

ZLÍNSKÝ KRAJ
DOTACE: 23 468 488 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 17

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
DOTACE: 18 398 332 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 10

OLOMOUCKÝ KRAJ
DOTACE: 18 637 887 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 17

PARDUBICKÝ KRAJ
DOTACE: 17 536 810 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 12

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
DOTACE: 19 238 432 Kč

POČET ŽÁDOSTÍ: 18

LIBERECKÝ KRAJ
DOTACE: 7 118 430 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 4

ÚSTECKÝ KRAJ
DOTACE: 3 973 255 Kč

POČET ŽÁDOSTÍ: 5

KARLOVARSKÝ KRAJ
DOTACE: 8 436 314 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 3

PLZEŇSKÝ KRAJ
DOTACE: 37 769 047 Kč

POČET ŽÁDOSTÍ: 40

JIHOČESKÝ KRAJ
DOTACE: 56 817 425 Kč
POČET ŽÁDOSTÍ: 55

STŘEDOČESKÝ KRAJ
DOTACE: 55 962 728 Kč

POČET ŽÁDOSTÍ: 37

AKTUALITY NPŽP

Podporovaná aktivita
Přepokládaná 

alokace (mil. Kč)
Předpokládaný termín vyhlášení

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

Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce 600 2Q 2018 (kontinuální výzva) – –

Rekonstrukce vodovodních přivaděčů 500 4Q 2018 – –

Udržitelné hospodaření s vodou – program „Dešťovka“ 200 3Q 2018 (kontinuální výzva) – –

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

2 000 3Q 2018

2 000 3Q 2019

1 000 3Q 2020

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

100 1Q 2020

Tematicky zaměřené kampaně

5 2Q 2018

5 2Q 2019

5 2Q 2020

Celkem 2018–2020 6 515 5 3 3

PRIORITNÍ TÉMA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V SÍDLECH A LIDSKÉ ZDRAVÍ 2018 2019 2020

Přírodní zahrady 150 – 3Q 2019 –

Čisté ovzduší ve městech a obcích 130 4Q 2018 – –

Sanace havarijních stavů a nelegálních skladů odpadů 200 – 1Q 2019 (kontinuální výzva) –

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

100 4Q 2019

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů

30 3Q 2018

30 3Q 2019

30 3Q 2020

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

Obce v národních parcích

100 3Q 2018

100 3Q 2019

100 3Q 2020

Tematicky zaměřené kampaně

12 2Q 2018

5 2Q 2019

5 2Q 2020

Osvěta čisté mobility 20 – 3Q 2019 –

Světelné znečištění 50 3Q 2018 – –

Ozdravné pobyty 40 – 3Q 2019 –

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

5 4Q 2020

Celkem 2018–2020 1 233 7 9 4

PRIORITNÍ TÉMA: EKOINOVACE 2018 2019 2020

Ekoinovace
100 2Q 2018 –

100 1Q 2020

Celkem 2018–2020 200 1 0 1

OSTATNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY 2018 2019 2020

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – pilíře EVVO 40 2Q 2018 – –

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – národní síť EVVO 15 2Q 2018 – –

Podpora systému pro zpracování autovraků 40 – 4Q 2019 –

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

50 1Q 2018

50 1Q 2019

50 1Q 2020

Ochrana ozónové vrstvy Země 30 4Q 2018 – –

Celkem 2018–2020 275 4 2 1

CELKOVÝ POČET VÝZEV 2018–2020 40 17 14 9

CELKOVÁ ALOKACE VÝZEV 2018–2020 8 223 3 983 2 845 1 395

PŘEHLED VÝZEV NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podpora se vztahuje nejen na podzemní, 
ale i povrchové zdroje a zcela nově také 

na výstavbu nových nebo rekonstrukci ne-
funkčních přivaděčů pitné vody. 

Letošní duben byl jedním ze tří nejteplej-
ších za posledních 50 let. Sucho se projevuje 
nejenom v půdě, kde způsobuje významné 
škody zemědělcům, ale i vysycháním zdrojů 
pitné vody v obcích a městech.

„Nedostatek pitné vody vnímáme jako akutní pro-
blém. Nejvíce jsou ohroženy ty lokality, které nejsou na-
pojeny na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají 
k dispozici dostatečné povrchové zdroje vody. Řada obcí 
již nyní čelí krizové situaci, u jiných nedostatek pitné vody 
hrozí v blízké době a musí hledat zdroje záložní. Těm 
všem chceme fi nančně pomoci,“ vysvětluje ministr 
životního prostředí Richard Brabec. „Dotačně 
podpoříme regeneraci, zkapacitnění nebo vznik stovek 
nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na stá-
vající vodovodní řady. V našem Národním programu 
Životní prostředí jsme na ně vyhradili celkem 600 milionů 
korun, což je dvakrát více než v minulé výzvě, o kterou byl 
veliký zájem. Prostředky půjdou také na průzkumné vrty 

nebo vybudování veřejně přístupného odběrného místa,“ 
upřesňuje ministr Brabec s tím, že novinkou 
je rozšíření fi nanční podpory na využití povr-
chových zdrojů pitné vody.

Nově se nabídka podpory rozšířila také 
o výstavbu či rekonstrukci přivaděčů pitné 
vody. V tomto případě se jedná například o při-
vaděče od zdroje, skupinového vodovodu či 
dálkového přivaděče pitné vody a jejich napo-
jení na stávající vodovod v obci. Naopak beze 
změn zůstala výše dotace, která se pohybuje 
v rozmezí 60 až 80 procent z celkových výdajů 
na projekt. Obec si tak může přijít až na 3 mi-
liony korun. Suchem postižené obce mají ná-
rok na vyšší podporu. „Výše dotace se odvíjí od typu 
projektu a závisí také na tom, zda se jedná o akutní, či ,jen‘ 
rizikový případ. Až 80procentní dotaci získají žadatelé, 
na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody nebo je 
kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody pro-
kazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou 
technologickou úpravu nesplňuje vyhláškou stanovené 
požadavky,“ vysvětluje ředitel Státního fondu ži-
votního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotační výzva č. 2/2018 je vyhlašována 
v rámci Národního programu Životní pro-
středí, žádosti o podporu přijímá Státní 
fond životního prostředí ČR od 4. května 
2018 do 18. prosince 2020 nebo do vyčer-
pání alokace. Ze svého rozpočtu na dotace 
vyčlenil 600 milionů korun.

O dotace se mohou hlásit obce a města, 
dobrovolné svazky obcí, příspěvkové orga-
nizace, ale také obchodní společnosti s vět-
šinovým podílem obcí, měst nebo jiných 
veřejnoprávních subjektů (provozovatelů 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potře-
bu). Výzva je vyhlášena jako jednokolová 
nesoutěžní, žádosti budou tedy posuzovány 
a schvalovány průběžně.

Dotace na posílení a budování zdrojů pitné 
vody nejsou v rezortu žádnou novinkou. Pi-
lotní výzvu spustilo ministerstvo již v červenci 
2016 a ze strany obcí o ni byl veliký zájem, kte-
rý převýšil vymezenou alokaci o několik desí-
tek milionů. „Na Státní fond životního prostředí ČR 
dorazilo celkem 296 žádostí za 340 milionů. Až na pouhé 
tři žádosti byly všechny schváleny a mezi obce bylo rozděle-
no 330 milionů korun,“ informuje Petr Valdman.

„V reálu to znamená, že dalších 135 tisíc lidí získá 
dostatek kvalitní pitné vody,“ vypočítává příno-
sy ministr Brabec a dodává, že mimořádný 
zájem o dotace byl také jedním z důvodů, 
proč se rozhodl rozpočet oproti předcháze-
jící výzvě navýšit na dvojnásobek. Navíc boj 
se suchem a zajištění dodávek kvalitní pitné 
vody pro obyvatele patří mezi dlouhodobé 
priority rezortu i Národního programu Ži-
votní prostředí. 

NOVÉ DOTACE POMOHOU OBCÍM 
ŘEŠIT NEDOSTATEK PITNÉ VODY
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, 
vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými 
se v poslední době potýká stále více měst a obcí. 
Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního 
prostředí, které spolu se Státním fondem životního 
prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun 
na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody. 

VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍ VÝZVY na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody – výzva č. 8/2016, schválené žádosti
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HARMONOGRAM VÝZEV NPŽP

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

Alokace: 50 000 000 Kč

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

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

Alokace: 600 000 000 Kč

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

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

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

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

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

Alokace: 20 000 000 Kč

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

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

Alokace: 200 000 000 Kč

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

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

Alokace: 50 000 000 Kč

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

Dešťovka 
Příjem žádostí: do vyčerpání alokace 

Alokace: 240 000 000 Kč

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

AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace akutních zátěží
Kontinuální výzva

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

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

Alokace: 35 000 000 Kč

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

Odpovědi na otázky k výzvě č. 17/2017 NPŽP  –
Domovní čistírny odpadních vod 
Může být žadatelem o podporu ve výzvě 
č. 17/2017 majitel nemovitosti – fyzická osoba?

Ne, žadatelem v této výzvě mohou být pou-
ze obce. Důvodem je zajištění realizace kom-
plexních projektů k nakládání s odpadními vo-
dami (viz podmínka 13.1.4 výzvy – povinnost 
napojení minimálně 30 % z celkového počtu 
EO v rámci řešeného území). Dalším důvodem 
je přenesení části odpovědnosti za provozování 
soustavy DČOV na obec (podobně, jako tomu 
je v případě čištění odpadních vod prostřednic-
tvím centrální ČOV).  

Může žadatel v rámci jedné žádosti řešit více 
částí obce (místní části, prostorově oddělené 
části obce apod.)?

Ano. V rámci výzvy č. 17/2017 může žadatel 
podat pouze jednu žádost (podmínka výzvy 
13.1.19), ale je možné do žádosti zahrnout více 
částí obce.

Musí být navrhované řešení soustavy DČOV  
v souladu s PRVKÚK ?

Navrhované řešení nesmí být v rozporu 
s PRVKÚK. V rámci výzvy č. 17/2017 je sou-
lad s PRVKÚK dokládán prostřednictvím sta-
noviska příslušného krajského úřadu s doporu-
čením k realizaci. V odůvodněných případech 
(např. pokud je PRVKÚK neaktuální a bude 
aktualizován) může být projekt doporučen, 
i když je v rozporu s PRVKÚK. V takovém pří-
padě bude soulad s PRVKÚK doložen k závě-
rečnému vyhodnocení akce. 

Musí být pořízené DČOV v majetku obce 
po celou dobu udržitelnosti?

Ne. Rozhodnutí, zda budou poříze-
né DČOV v majetku žadatele, či vlast-
níka připojeného objektu, je na uvážení 
žadatele. Žadatel musí s majitelem ob-
jektu uzavřít smluvní vztah vymezují-
cí práva a povinnosti související s rea-
lizací a provozem předmětu podpory (pod-
mínka výzvy 13.1.1). Zodpovědnost za pl-

nění podmínek výzvy v době udržitelnosti 
ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává 
na příjemci podpory (tedy v tomto případě 
na obci), z tohoto důvodu doporučujeme, 
aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV 
ve vlastnictví obce.

Je nějak vymezen smluvní vztah mezi žadate-
lem a vlastníkem objektu, příp. jaké podmínky 
by měl obsahovat?

Podobu smluvního vztahu výzva neupravu-
je. Výsledná podoba smlouvy mezi žadatelem 
a vlastníkem objektu je tedy na žadateli, aby 
vyhovovala konkrétním podmínkám daného 
projektu. Smlouva by měla obsahovat zejmé-
na ujednání ohledně vlastnictví DČOV (obec 
nebo vlastníci nemovitostí) a podmínky k zajiš-
tění řádného provozu DČOV po dobu udrži-
telnosti projektu. SFŽP ČR disponuje pro tyto 
účely vzorovými smlouvami, které na vyžádání 
poskytne příjemci dotace.

Kdo odpovídá za řádný provoz DČOV po dobu 
udržitelnosti projektu?

Za řádný provoz podpořených DČOV od-
povídá vždy příjemce podpory, tedy obec. 

Musí být realizována ke každé nemovitosti 
jedna DČOV, nebo může být odkanalizování 
řešeno skupinovou DČOV s napojením více 
nemovitostí?

Výběr nejvhodnějšího řešení závisí v pod-
statě na projektantovi a samozřejmě místních 
podmínkách. Výzva č. 17/2017 umožňuje obě 
varianty, je tedy možná realizace i skupinové 
DČOV pro více nemovitostí s tím, že maximál-
ní kapacita takové DČOV je 50 EO. 

Mohou se na pořízení DČOV finančně podílet 
i vlastnící napojených objektů?

Ano, vlastníci nemovitostí se mohou fi nanč-
ně podílet jak na nákladech na pořízení DČOV 
(do výše vlastních zdrojů žadatele), tak na ná-
kladech na provozování soustavy DČOV.

Co konkrétně je myšleno vzdáleným moni-
toringem (podmínka výzvy 13.1.1)? Které 
parametry, poruchy či závady musí být 
tímto systémem sledovány?

Vzdálený monitoring musí sledovat 
alespoň mechanickou funkčnost DČOV 
a funkčnost aerace, konkrétní technický 
způsob kontroly záleží na výrobci DČOV.  
Neoprávněnou či neodbornou manipulaci 
je třeba sledovat alespoň prostřednictvím 
sledování funkčnosti DČOV.

Dále doporučujeme osobní návštěvu 
a kontrolu jednotlivých DČOV zpočátku 
alespoň jednou za měsíc, později, až se sys-
tém zaběhne a uživatelé se naučí s DČOV 
pracovat, stačí servisní návštěva přibližně 
jednou ročně.

Jakou strukturu a co vše musí obsahovat 
souhrnná roční zpráva o provozu všech pod-
pořených DČOV (podmínka výzvy 13.1.6)?

Posouzení stavu jednotlivých DČOV by 
mělo obsahovat údaje o činnosti každé jed-
notlivé DČOV s důrazem na provozní stav 
a případné poruchové stavy a jejich odstra-
nění, způsob naplnění podmínek stano-
vených příslušným vodoprávním úřadem 
a souhrnné výsledky provedených rozborů 
vzorků vody (jsou-li předepsány), četnost fy-
zických kontrol / servisních zásahů na místě 
(včetně data) a případných revizí.   

Více rad najdete na webových stránkách pro-
gramu: www.narodniprogramzp.cz v detailu 
výzvy č. 17/2017 v sekci otázky a odpovědi.

V případě přetrvávajících nejasností se 
obraťte na níže uvedené kontakty: 
Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, 
e-mail: michal.slezak@sfzp.cz,
Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, 
e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz.
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dnešní Český ráj křídové moře, ve kterém 
nánosy písku a štěrku utvářely vrstvy pís-
kovců, a že při alpském vrásnění v třetiho-
rách byly pískovce vyzdviženy na povrch 
a působením vodní eroze, slunce, větru 
a mrazu vznikaly skalní věže a následně 
úžasná skalní města. Dozvíme se také, že 
právě v pískovcových skalách můžeme na-
razit i na netopýří jeskyni, stejně jako na ni 
narazíme i v expozici Domu přírody. Za-
slechneme zvuky netopýrů a seznámíme se 
s živočichy a rostlinami, které lze na tako-
vém místě zahlédnout.

V druhém zastavení se seznámíme s pří-
během vzniku pískovcových skal, který za-
čal před stamiliony let na dně moře a trvá 
dodnes. Přírodní podmínky vytvarovaly 
v Českém ráji nesčetné jeskyně, výklenky, 
převisy, skalní města, skalní brány a mno-
ho dalších útvarů, jež nás pak budou fasci-
novat při výletech po kraji.

Třetí zastavení je odměnou pro milovní-
ky kopců a vrcholů Českého ráje. Magma 
tu poprvé proniklo na zemský povrch v pr-
vohorách a další sopečné vrcholy vznikly 
ve třetihorách. Zajímavou skutečností je, 
že posledními činnými sopkami na území 
Českého ráje byly Kozákov a Prackov, při-
čemž Prackov je vůbec nejzachovalejším 
vulkanickým kráterem u nás.

Čtvrté zastavení nám poodkryje tajem-
ství života českorájeckých údolí, na jejichž 
vrcholech se rozlévá teplo a světlo, zatímco 

na jejich úpatích panuje vlhko a chlad. Prá-
vě tyto rozdíly určují rostliny, jež na tom 
kterém stanovišti rostou. Na slunných vr-
cholcích skal se daří borovici lesní, která 
tu často vytváří bizarní tvary, a vlhká údolí 
zase patří především smrku ztepilému.

Lesy Českého ráje také skrývají mnohá 
tajemství a jim je věnováno páté zastavení. 
Po ústupu posledního zalednění ve čtvr-
tohorách byl Český ráj územím pralesů. 
Když sem přišli lidé, les musel ustoupit síd-
lům, polím a loukám. V posledních dvou 
stoletích člověk les změnil v jednolité po-
rosty borovic a smrků a z dalekých zemí 
sem dovezl cizí druhy dřevin. Z původ-
ních lesů zbyly jen střípky: porosty jasanů 
a olší na dně vlhkých údolí, na jižních sva-
zích a plošinách teplomilné dubohabřiny, 
na chudých píscích bučiny, na vrcholech 
skal reliktní skalní bory a doubravy. Nyní 
se tu opět vysazují dřeviny, které jsou v Čes-
kém ráji domovem. Znovu se sem vrací je-
dle bělokorá, jilmy, lípy, třešně ptačí a buk 
lesní. V tomto zastavení expozice potkáme 
mnoho lesních ptáků a zvířat, poslechneme 
si zvuky, které vydávají, a můžeme si osahat 
třeba i lebku jezevce lesního.

Šesté zastavení patří biotopu často 
opomíjenému – louce. Louka je úžasný 
prostor, který člověk vytvořil proto, aby 
mu sloužil k obživě, zdraví a potěšení. 
Na pestrých loukách najdeme různé druhy 
housenek a motýlů, z nichž každý má rád 

jinou rostlinu. Dozvíme se, že nejvzácněj-
ším druhem luk jsou louky vlhké, až mok-
ré, které byly v minulosti vysoušeny a nyní 
jsou často chráněny.

Sedmé zastavení je věnováno vodě. Český 
ráj je krajinou drobných pramenů, studánek, 
stružek, potoků a říček, jejichž vody jsou od-
váděny do Labe řekami Jizerou a Cidlinou. 

AKTUALITYREPORTÁŽ

JEDINEČNÁ INTERAKTIVNÍ EXPOZICE DOMU PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE 
UKAZUJE NOVÝ, JINÝ POHLED NA PŘÍRODU A KRAJINU KOLEM NÁS
Dům přírody Českého ráje je návštěvnickým střediskem naší nejstarší chráněné 
krajinné oblasti – CHKO Český ráj. Prostřednictvím interaktivní expozice 
představuje návštěvníkům jednotlivé fenomény tohoto skutečného ráje naší přírody.

Český ráj je jedinečné místo s historií táh-
noucí se přes dobu více než 500 milio-

nů let, kdy zde krajinu formovaly činné 
vulkány, rozlévalo se tu moře a žili tady 
mamuti. Dnešní Český ráj je krajem pís-
kovcových skalních měst, sopečných vr-
cholků, šumících lesů, rozkvetlých luk 
a třpytících se hladin rybníků. Je to kra-
jina dalekých rozhledů a hlubokých údolí 
se zurčícími říčkami, potoky a nádhernou 
řekou Jizerou. Je to také krajina po tisíce 
let obývaná člověkem, který tu vystavěl 
hrady, zámky a malebné vesnice. A jako 
taková už svůj Dům přírody potřebovala 
a zasloužila si ho.

Společně s městem Turnovem se tohoto 
úkolu zhostila obecně prospěšná společ-
nost Suchopýr, která se prostřednictvím 
Ekocentra Oldřichov v Hájích věnuje 
zajišťování ekologické výchovy mládeže 
a obnovy lesa na území chráněné krajinné 
oblasti Jizerských hor. Společně otevřely 
Dům přírody v budově bývalé školy v Do-
lánkách u Turnova. „Naší snahou bylo otevřít 
v Libereckém kraji další pracoviště našeho ekocen-
tra, kde by byla přírodovědná expozice a nabídka 
environmentálních programů pro školy, zaměřené 

na ochranu přírody,“ říká jeho ředitel Radek 
Hromádka. Město Turnov se záměrem 
zřídit Dům přírody Českého ráje v Dolán-
kách už nějakou dobu pracovalo. „Oslovili 
nás jako organizaci, která obdobné aktivity provo-
zuje v Oldřichově v Hájích s tím, zda bychom jim 
nepomohli s přípravou projektu a následně neměli 
zájem Dům přírody provozovat. Situace se nakonec 
vyvinula tak, že město nám nabídlo převedení celého 
projektu na naši obecně prospěšnou společnost a my 
jsme tuto nabídku přijali,“ přibližuje Radek 
Hromádka, co stálo za vznikem Domu pří-
rody Českého ráje v Dolánkách.

Při přípravě projektu společnost Su-
chopýr vycházela především z koncepč-
ních materiálů Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR, která je garantem projektu 
domů přírody v České republice. „Násled-

ně to byla samozřejmě dlouhodobá koncepce rozvo-
je našich aktivit v regionu,“ doplňuje Radek 
Hromádka. „Na realizaci projektu jsme měli 
pouhých devět měsíců, což by se v tak krátké době 
bývalo nebylo podařilo, nebýt nadstandardního 
úsilí při koordinaci stavebních prací a stavby expo-
zice. Všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, 
proto patří obrovský dík.“

Expozice v osmi zastaveních
Dům přírody byl stavebně dokončen 
na konci listopadu 2015 a pro veřejnost 
se jeho expozice otevřela 4. dubna 2016. 
V osmi zastaveních se tu seznámíme s fe-
nomény ráje naší přírody.

V prvním zastavení se dozvíme, že naše 
Země vznikla zhruba před 4,7 miliardy 
let, že posléze, v druhohorách, pokrylo 

V geoparku Český ráj se nachází Bozkovské dolomitové 

jeskyně s největším podzemním jezerem v Čechách. Jeskyně 

jsou pro veřejnost přístupné.

PROJEKT 
V ČÍSLECH

Celkové způsobilé výdaje
34 842 667 Kč 

Dotace ERDF
28 395 014 Kč 

Dotace SFŽP ČR
1 670 295 Kč 

DOMY PŘÍRODY STOJÍ 
I NA DALŠÍCH KRÁSNÝCH 
MÍSTECH NAŠÍ ZEMĚ
Při cestování po krásách naší země 
můžeme navštívit Dům přírody 
Blaníku, Dům přírody Českého lesa, 
Dům přírody Litovelského Pomoraví, 
Dům přírody Moravského krasu, Dům 
přírody Poodří, Dům přírody Slavkov-
ského lesa a Dům přírody Třeboňska. 
Vzniknout by měly Dům přírody 
Beskyd, Dům přírody Broumovska, 
Dům přírody Českého krasu, Dům 
přírody Lužických hor a Dům přírody 
Žďárských vrchů.
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Je i krajinou rybníků a mokřadů, ra-
šelinišť a svahových pramenišť. Údolí 
Klenice pod hradem Kost, niva Libuňky 
a Podtrosecká údolí s rybníky vybudova-
nými v dávných dobách skrývají desítky 
mlýnů, na kterých je dodnes slyšet klapot 
vodních kol. Malebný rybník Věžický, nej-
větší rybník Českého ráje Žabakor i malé 
vodní tůně jsou domovem řady vodních 
živočichů a rostlin. V expozici Domu 
přírody Českého ráje je voda téměř hma-
tatelná, především díky akváriu, jednoho 
z největších lákadel pro děti. Uvidíme tu 
hrouzka obecného, perlína i plotici. Vodní 
atmosféru tu dokonale dotváří interaktivní 
tabule se zvuky žab.

1

ČESKÝ RÁJ – KRAJ SOPEK

Český ráj je krajem starých 
i mladých vulkánů. Ty nejstarší 
na Kozákovském a Táborském 
hřbetu pocházejí z doby před 
260 miliony let, kdy došlo 
podél zlomů v zemské kůře 
k průniku magmatu na povrch. 

Při jeho tuhnutí vytvořily plyny dutiny, 
které následnou krystalizací vyplnily 
různé druhy drahých kamenů. Achát, 
na první pohled obyčejný kámen, 
ukrývá ve svém nitru fantastický svět. 
Jeho krása vynikne až po rozříznutí 
a vyleštění.

Sopky patří mezi krajinné dominanty 
Českého ráje. K mohutným sopečným 
erupcím tu docházelo střídavě na růz-
ných místech. Na zemský povrch skrze 
vrstvy pískovců pronikalo čedičové 
magma, které vytvořilo řadu dnešních 
menších kuželovitých vrchů: Veliš, Če-
řovku, Zebín, Humprecht, Vyskeř, Muž-
ský. Některé z nich se v minulosti staly 
místem pro výstavbu hradů a kaplí, 
poté lomem na stavební kámen a dnes 
je většina z nich chráněným územím.

Příběh pískovcových skal v Českém 
ráji začal v druhohorách na dně moře, 
pokračoval v kenozoiku a jejich tvář se 
mění dodnes. Tajemní sochaři – slunce 
a voda, tlak a sůl – vytvarovali v pískov-
cích početné jeskyně, výklenky, převisy, 
dutiny, skalní brány, tunely, skalní okna, 
pseudoškrapy, skalní hřiby, viklany. 
Povrch skal zdobí voštiny, malé útvary 
připomínající včelí plástve. Všechny 
tyto tvary jsou k vidění na naučných 
stezkách ve skalních městech. 

1. JEDNOTÍCÍM PRVKEM EXPOZICE DOMU PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE 
JE SOKOL STĚHOVAVÝ, který spolu s krajinnou dominantou hradu Trosky patří mezi sym-
boly Českého ráje. Sokol je vzácný dravec s dokonalými letovými vlastnostmi, loveckými schop-
nostmi a hrdým vzhledem, díky kterému už tisíce let přitahuje mimořádný zájem člověka. Tento 
vrcholný predátor se živí ptáky ulovenými ve vzduchu a hnízdí na vysokých skalách. V posled-
ních desítkách let se stal nejen symbolem Českého ráje, ale i symbolem mizející ohrožené 
přírody a následně její úspěšné ochrany. V důsledku používání jedovatých chemických látek 
v zemědělství sokol v šedesátých letech dvacátého století z přírody vymizel. Díky celosvětové-
mu zákazu používání těchto látek a důsledné ochraně se podařilo sokola do přírody navrátit. 
V Českém ráji je opět pozorován od roku 2001 a v současnosti zde hnízdí pět až sedm párů. 
Tato hnízdiště podléhají přísné ochraně a kontrole Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj.

2. TROSKY, jeden ze symbolů Českého ráje, jsou ve skutečnosti pozůstatkem dvou vulkanic-
kých sopouchů. Vulkanologický výzkum potvrdil, že Panna je mladší než Baba.
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Poslední, osmé zastavení nám přiblíží, 
jaký vliv měl a má na přírodu Českého ráje 
člověk. Člověk krajinu Českého ráje ob-
jevil již ve starší době kamenné. V mlad-
ší době bronzové se hustota osídlení při-
blížila počátku vrcholného středověku. 
V době železné ho obývali Keltové, pozdě-
ji Germáni a před 1500 lety přišli Slované. 
Na strategických místech tu lidé zakládali 
tvrze a hrady, které v období renesance za-
nikaly nebo se změnily v honosná zámecká 
sídla. Barokní architekti do svých návrhů 
pojímali celou krajinu a vytvářeli rozsáhlé 
komponované celky, jejichž příkladem je 
tzv. valdštejnská krajina, linie sedmi vý-
znamných architektonických míst. V době 
romantismu vznikaly zámecké parky, za-
hrady a lázně a přišli první výletníci, kteří 
krajinu poprvé nazvali Český ráj. V této 
expozici se kromě jiného dozvíme, které 
druhy rostlin a živočichů sem byly zavle-
čeny a které jsou tu původní a jak člověk 
svou činností zásadním způsobem ovlivnil 
vzhled krajiny.

V přízemí objektu se prodávají vstupen-
ky do expozice, suvenýry a občerstvení. 
„Nabízené produkty mají regionální charakter nebo je 
přímo sami vyrábíme,“ říká Radek Hromádka.

Ve druhém nadzemním patře se nachází 
konferenční místnost pro padesát osob, vy-
bavená audio a videotechnikou. Prostory 
využívá Dům přírody Českého ráje pro své 
vlastní aktivity, ale lze si jej také pronajmout.

Dům slouží návštěvníkům 
i místním
Dům přírody Českého ráje se během uply-
nulých dvou let provozu stal pro návštěv-
níky Českého ráje vyhledávaným místem. 
V roce 2017 ho navštívilo přes 27 000 ná-
vštěvníků. „K naší radosti ho využívají také míst-
ní obyvatelé,“ říká Radek Hromádka. „Školy 
k nám chodí na výukové programy, které i přes vel-
ký zájem nabízíme ve velmi omezené míře.“ Získat 
dlouhodobou a systematickou podporu 
pro školy vidí za současné situace bohužel 
jako nereálné.

Zřizování návštěvnických center v chrá-
něných krajinných oblastech považuje Ra-
dek Hromádka za zásadní. „Stálá propagace 
ve formě expozice a návštěvnického centra v chráně-
ných krajinných oblastech není zatím standardem, 
tak jak tomu je v národních parcích,“ zamýšlí se. 
„Přesto se domnívám, že v dnešní době by návštěv-
nické centrum mělo být důležitou součástí naplňová-
ní ochrany přírody v těchto územích,“ říká.

Obecně prospěšná společnost Sucho-
pýr by v budoucnu ráda otevřela Dům 
přírody Jizerských hor v Oldřichově 
v Hájích. „V současné době zde máme obdobnou 
expozici jako v Dolánkách. Její životnost pomalu 
končí, proto bychom chtěli do konce současného 
projektového období vybudovat expozici novou 
a provést potřebné stavební úpravy, které by byly 
v souladu se stávající koncepcí domů přírody,“ 
uzavírá Radek Hromádka příběh Domu 
přírody Českého ráje. 
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AKTUALITYOTÁZKY A ODPOVĚDI

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

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

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

 Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.3

Rád bych se v souvislosti s výzvou č. 113 
(konkrétně s aktivitou 1.3.2 – 
Hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánu) informoval, zda je možné, 
aby obec v rámci opatření vybudovala 
dešťovou kanalizaci bez retenční nádrže či 
vsakovacích šachet. Jde nám o následující: 
Kanalizace by odváděla dešťovou vodu 
mimo intravilán obce k místu, které má 
už nyní dostatečnou retenční kapacitu, 
a proto není potřeba tuto lokalitu dále 
transformovat. V rámci projektu by ne-
docházelo k odtoku do povrchových vod 
nebo kanalizace, ale voda by zůstala v kra-
jině. Hlavním stavebním zásahem by bylo 
pouze vybudování dešťové kanalizace.

Přímo v textu Pravidel pro žadatele 
(PrŽaP) je v kapitole s názvem B.6.1.3.6, 
Specifi cké nezpůsobilé výdaje, uvedeno 
následující:
• Za nezpůsobilé výdaje v rámci SC 1.3 

jsou považovány výdaje na stavební 
práce a dodávky, které přímo nesouvi-
sejí s protipovodňovou funkcí vodního 
díla (zařízení související s chovem ryb 
atd.).

• Za nezpůsobilé výdaje v rámci aktivity 
1.3.2 jsou považovány výdaje za deš-
ťovou kanalizaci, způsobilým výdajem 
jsou nezbytné části, které slouží k vyús-
tění a připojení předčištění.

• Za nezpůsobilé výdaje v rámci aktivity 
1.3.2 jsou považovány výdaje pro řešení 
rozvojové plochy, výdaje na závlahové 
systémy a výdaje na okrasné a květinové 
záhony.

Dešťovou kanalizaci, kterou v dotaze 
uvádíte jako podstatu připravovaného 
projektu, tedy podle druhého bodu cito-
vané části podmínek není možné podpo-
řit. Na popsaný záměr proto nelze získat 
dotaci v OPŽP a ve SC 1.3. Dotace je zde 
primárně určena právě na budování růz-
ných retenčních či akumulačních nádrží, 
kterých není prozatím dostatek.

Obecně musí všechny žádosti vždy spl-
nit související podmínky uvedené v textu 
PrŽaP a zvolené výzvy. Více viz text Pr-
ŽaP, tento dokument naleznete na webu 
www.opzp.cz v sekci Dokumenty, dále 
Obecně závazné dokumenty. Aktuální vý-
zva 113 a podklady k ní jsou k dispozici 
v sekci Výzvy – 113. výzva – záložka Do-
kumenty.

 Prioritní osa 3, specifi cký cíl 3.1

Plánujeme předložit žádost na domácí 
kompostéry a štěpkovač do výzvy 103. 
Nejde ale o stavební projekt, proto mi 
není jasné, co všechno se myslí projekto-
vou dokumentací, která má být k žádosti 
doložena. Dále by mne zajímalo, jestli máte 
k dispozici nějaký podklad, na jehož zákla-
dě bychom si připravili analýzu pro počet 
a velikost pořizovaných kompostérů.

Pro žadatele či jejich zprostředkovatele 
je základním dokumentem PrŽaP, v němž 
jsou obsaženy všechny zásadní informace. 
Platí to i v případě povinných podkladů 
k podání žádosti, viz příloha č. 1, v níž 
jsou přehledně vyjmenovány a současně 
podrobně popsány všechny dokumenty 
vyžadované již  při podání žádosti. Tyto 
přehledy jsou seřazeny podle jednotlivých 
prioritních os, a v případě potřeby dokonce 
podle konkrétních specifi ckých cílů. Přímo 
ke SC 3.1 se zde kromě dalšího uvádí:

„Projektová dokumentace v úrovni pro stavební 
povolení, případně vyšší stupeň projektové doku-
mentace včetně položkového rozpočtu (originál do-
kladu) – v takovém stupni přípravy, který umožní 
posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí 
podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou 
kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického 
hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. 
V případě potřeby si může SFŽP od žadatele doda-
tečně vyžádat další části projektové dokumentace. 
Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běž-
nému položkovému rozpočtu, tzn. členění na staveb-
ní objekty a provozní soubory dle textové části pro-

jektové dokumentace. Předložený rozpočet musí být 
stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. 
U projektů dodávek bude předložena projektová do-
kumentace, ve které budou uvedeny minimálně zá-
kladní údaje o žadateli, základní technické parame-
try pořizovaného zařízení, místo realizace projektu, 
způsob a popis provozu, schémata, technické výkresy 
či ilustrační fota, dále harmonogram realizace a po-
ložkový rozpočet.“

Budete-li se držet zvýrazněného popisu, 
měla by být projektová dokumentace po-
stačující.

Co se týká analýzy potenciálu produk-
ce odpadů (materiálů) v zájmové oblasti 
a materiálových toků, má být zpracována 
podle závazné osnovy zveřejněné vždy 
u výzvy. Kromě této osnovy nemáme 
k dispozici žádný návod či podklady pro 
konkrétní výpočty množství v místě nyní 
produkovaného množství biologických 
odpadů a k potřebám jednotlivých osob 
apod. Obecně by měl projekt a analýzu 
zpracovat odborník na téma odpadové-
ho hospodářství znalý místních poměrů. 
K danému tématu samozřejmě existu-
je také odpovídající odborná literatura. 
V zásadě je zde třeba řešit např. velikost 
travních ploch v zahradách dotčených 
rodinných domů, počty obyvatel těchto 
domů či jejich produkci kuchyňského bio-
dpadu. Obec bude dále vycházet z očeká-
vaného zájmu o rozmístění kompostérů. 
Jestliže je v místě v současnosti již detail-
něji řešena evidence odpadů vznikajících 
na řešeném území, bude se analýza od-
víjet také od těchto údajů. Pokud tako-
vá evidence není k dispozici, bude třeba 
kapacitu kompostérů v analýze stanovit 
teoreticky na základě obecně platných 
předpokladů a s vědomím, že bude nut-
né v žádosti naplánovanou kapacitu plnit 
skutečným množstvím biologického mate-
riálu po dobu udržitelnosti projektu, tedy 
po stanovenou dobu pěti let. Kapacita 
s dotací pořizovaných kompostéru by pro-
to neměla být nadhodnocena. Doporuču-
jeme dále pro následné prokazování množ-
ství odpadů v době udržitelnosti projektu 
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připravit systém kontroly používání kom-
postérů občany, na jehož základě bude sta-
noveno přibližné roční množství skutečně 
zkompostovaného materiálu.

Ve výsledku musejí všechny předklá-
dané projekty samozřejmě zcela splňovat 
odpovídající podmínky programu a výzvy. 
Více viz text Pravidel pro žadatele a příjem-
ce podpory v OPŽP 2014–2020, primárně 
kapitola B.6.3.1, prioritní osa 3, specifi cký 
cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů. Aktuální 
výzva 103 a podklady k ní jsou k dispozi-
ci také na webu programu, sekce Výzvy – 
103. výzva – Dokumenty.

 Prioritní osa 5, specifi cký cíl 3.1

Chtěla bych se zeptat, zda se seznam 
zveřejněný mezi podklady k výzvě č. 100 
s názvem „Prioritní města a obce – navýše-
ní způsobilých nákladů – 100. výzva“ týká 
všech opatření, např. pouze rekuperace či 
FVE. Čili mne zajímá, zda pro získání této 
výhody není podmínkou výměna zdroje 
v budově.

Ne, popsaná možnost navýšení způso-
bilých výdajů u projektů realizovaných 
na území se zvýšenými imisemi není vá-
zána na výměny zdrojů v dotčených ve-
řejných budovách, týká se všech opatření. 
Může být tedy využita také u popsaných 
projektů zaměřených jen na instalaci 
rekuperace či solárních systémů apod. 
Projekty musejí samozřejmě splnit všech-
na související kritéria přijatelnosti včet-
ně požadovaných vlastností budovy 
po ukončení realizace atd.

Zásadní informace k nabídce a podmín-
kám OPŽP naleznou žadatelé v textu Pra-
videl pro žadatele, ke SC 5.1 primárně v ka-
pitole B.6.5.1. Konkrétní podmínky pak 
stanoví text výzvy. Pro SC 5.1 je aktuálně 
k dispozici výzva č. 100, která je otevřena 
od 1. března 2018 do 31. ledna 2019, viz 
www.opzp.cz, sekce Výzvy – 100. výzva – 
záložka Dokumenty.

Obecné informace – právní zatížení 
předmětu podpory

Chtěla bych vás požádat o radu: Klient chce 
stavět s dotací BPS, ale na té vázne zástava. 
Bioplynovou stanici máme jako banka 
standardně zastavenu včetně pozemků, 
které s projektem přímo souvisejí (pozemky 
pod BPS, přístup k BPS atd.). Mohla by být 
existence zástavy na těchto pozemcích pře-
kážkou ke schválení dotace? Pochopila jsem 
správně, že v případě, když klient získá do-
taci na výstavbu nové BPS a my ji budeme 
financovat, jako banka si ji nebudeme moct 
zastavit (standardně si bereme do zástavy 
objekt úvěru, tj. bioplynová stanice vč. po-
zemků, které s projektem přímo souvisejí) 
bez vašeho předchozího posouzení?

Přímo v PrŽaP, konkrétně v kapitole 
B.5.2, Právní stav předmětu podpory, se 
kromě dalšího uvádí: „Pokud jde o právní 
stav předmětu podpory, je třeba, aby nebyl 
nijak právně zatížen, zejména aby nebyl 
zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma ta-
kových věcných břemen, u kterých výkon 
práv z nich odvozený nemůže ohrozit rea-
lizaci akce ani plnění jejího účelu) po sta-
novenou dobu. Povinnost, že ani po stano-
venou dobu udržitelnosti projektu nebude 
předmět podpory právně zatížen, bude 
stanovena i v RoPD, případně RA/RoPD. 
Žadatel je povinen o právním zatížení před-
mětu podpory vždy informovat SFŽP, kte-
rý charakter právní zátěže posoudí a určí 
další postup.“

Obvyklé zajištění úvěrů přitom nemusí 
být problémem, Fond o něm ale musí být 
zpraven. Finanční manažer (FM) projek-
tu pak vyhodnotí úvěrovou způsobilost 
žadatele včetně posouzení možných rizik 
vyplývajících z konkrétní zátěže. Při vyho-
vující úvěrové způsobilosti postoupí FM 
žádost o podporu do dalšího hodnoce-
ní a zisku dotace již tato okolnost nebu-
de bránit. Více viz doplňující informace 
v uvedené kapitole PrŽaP:
b) Právní zatížení předmětu podpory 

v okamžiku příjmu žádosti o podporu:
 V případě právního zatížení, které není 

přípustné dle předchozích ustanovení, 
žadatel společně se žádostí o podporu 
doloží:

 – úplný výpis z Katastru nemovitostí: list 
vlastnictví s vyznačením charakteru 
a vzniku právní zátěže,

 – úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu, 
popř. další právní dokumenty vztahu-
jící se k právní zátěži,

 – podklady dle přílohy č. 1.6 těchto Pra-
videl, část Ekonomické podklady dle 
typu žadatele,

 – přehled splátek úvěrů a dalších fi nanč-
ních závazků podle let,

 – potvrzení banky, popř. jiného věřitele 
o řádném splácení úvěru/zápůjčky,

 – případné další podklady vyžádané 
FM.

 Součástí formální kontroly žádosti je po-
souzení případné právní zátěže váznou-
cí na nemovitostech, které jsou dotčeny 
realizací akce. Na základě uvedeného 
posouzení provede FM vyhodnocení 
úvěrové způsobilosti žadatele ve smyslu 
směrnice MŽP č. 8/2017 včetně posouze-
ní případných rizik vyplývajících z této 
právní zátěže.

Více viz text Pravidel pro žadatele a pří-
jemce podpory v OPŽP 2014–2020 (tzv. 
PrŽaP, ke stažení na adrese www.opzp.cz/
obecne-pokyny/dokumenty, k řešenému té-
matu lze doporučit text celé kapitoly B.5.2, 
v níž jsou popsány různé situace, které mo-
hou nastat. Doplňujeme, že konkrétní pří-
pady u již schválených a administrovaných 
žádostí budou žadatelé vždy konzultovat 
přímo se svými PM a FM.

 Prioritní osa 4

Jsem chovatel ovcí a rád bych si zajistil 
preventivní opatření před útokem vlka. 
Na stránkách OPŽP byly vypsány součas-
ně dvě výzvy na prevenci a není mi jasné, 
do které výzvy správně patří moje žádost.

Jako chovatel ovcí můžete podat žádost 
jak do průběžné 110. výzvy (příjem žádos-
tí končí 30. června 2018), tak do kolové 
výzvy (nejbližší výzva č. 107 bude vypsána 
15. června 2018). Pro rozhodnutí, jakou vý-
zvu zvolit, bude hrát důležitou roli, o jak 
velkou částku budete chtít žádat. Minimální 
výdaje na preventivní opatření musí u obou 
žádostí činit 100 000 Kč bez DPH. Maximální 
podpořitelná částka je u kolové výzvy č. 107 
omezena na 15 000 €, zatímco u 110. výzvy 
omezena není. Druhým kritériem pro volbu 
vhodné výzvy je podpora investičních a ne-
investičních výdajů. V rámci 110. výzvy lze 
hradit pouze investiční výdaje, tedy výdaje, 
které si můžete v účetnictví vést jako inves-
tice, a nelze hradit projektovou přípravu. 
U kolové výzvy č. 107 lze hradit jak investič-
ní, tak neinvestiční výdaje (např. veterinární 
péči o pasteveckého psa, osobní náklady), 
a to včetně projektové přípravy.

Co jsou preventivní opatření proti škodám, 
které působí vlk? Jaké výdaje a v jaké výši 
jsou hrazeny? Rád bych si postavil ohradu 
i s přístřeškem, aby byly ovce co nejvíce 
chráněny před vlkem.

Prevence zahrnuje taková opatření, kte-
rá mají výrazně a efektivně omezit možnost 
útoku vlka na stádo. Mezi taková opatření 
je zahrnuto pořízení a instalace elektrické-
ho ohradníku (síťového nebo páskového 
s výškou min. 90 cm) nebo pevného, např. 
dřevěného, oplocení s min. výškou 120 cm. 
Doporučuje se doplnit jej o prvky proti 
podhrabání a u elektrického ohradníku nad-
stavit pásek bez proudu kvůli optickému 
zvednutí výšky ohradníku. Doplňující prv-
ky lze hradit i u již stávajících ohrad. Dále 
lze fi nancovat košáry (pevné ohrady) pro 
zahánění chovaných zvířat na noc. Neméně 
účelným a zároveň z OPŽP podporovaným 
preventivním opatřením je vycvičený pas-
tevecký pes, v případě zakoupení štěněte 
i jeho výchova a veterinární péče. Různé 
typy zastřešení pro ustájení nejsou podporo-
vány. Ve vašem případě je možné fi nancovat 
pouze ohradu, nikoliv však přístřešek. Výše 
podpory je stanovena na 80 procent z celko-
vých způsobilých výdajů projektu. 

V případě dalších dotazů k OPŽP 
můžete využít e-mailovou adresu 
dotazy@sfzp.cz, což doporučujeme 
zejména u odbornějších (technických, 
právních) či obsáhlejších dotazů. 
Zájemci o informace mají také k dispo-
zici Zelenou linku 800 260 500.
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Priorita přináší stručný přehled aktuálních výzev. Jejich kompletní znění včetně všech 
podporovaných aktivit naleznete na stránkách programu www.opzp.cz. 

Soustava 
Natura 2000

Ukončení příjmu žádostí: 
7. 1. 2019

Alokace: 250 000 000 Kč

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

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

Alokace: 150 000 000 Kč

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

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

Alokace: 500 000 000 Kč 

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

Přirozené funkce 
krajiny

Ukončení příjmu žádostí: 
2. 1. 2020

Alokace: 30 000 000 Kč

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

Budovy 
v pasivním 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 příto-
cích do těchto nádrží. V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené 
zejména na opatření na stávajících čistírnách odpadních vod k dodatečnému odstraňování fosforu, 
na realizaci záchytných nádrží na jednotných kanalizacích, na sedimentační nádrže na přítocích 
do nádrží a na biologická nebo technická opatření realizovaná ve vodních nádržích. Oprávněnými 
příjemci jsou kraje, obce, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní 
podniky, příspěvkové organizace a obchodní společnosti vlastněné z více než 50 procent majetku 
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

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

Alokace: 1 150 000 000 Kč

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

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

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

Alokace: 250 000 000 Kč

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

Protipovodňová 
opatření
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 7. 2018

Alokace: 250 000 000 Kč

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

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

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

Alokace: 3 000 000 000 Kč

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

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

Alokace: 500 000 000 Kč

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

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.

Prioritní 
osa

Specifi cký cíl
Číslo 
výzvy 

Cílové skupiny
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

80
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, 
ITI Plzeňské metropolitní oblasti 

2. 1. 2019

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 81 ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. 1. 2019

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 82
ITI Brněnské metropolitní oblasti, 
ITI Pražské metropolitní oblasti

2. 1. 2019

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 83 ITI Pražské metropolitní oblasti 2. 1. 2019

3
3.1 Prevence vzniku odpadů 84 ITI Olomoucké aglomerace 2. 1. 2019

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 85
ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské 
metropolitní oblasti, ITI Ostravské 
aglomerace

2. 1. 2019

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 86 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2. 1. 2019

4
4.2 Posílit biodiverzitu 87

vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní 
správy a organizace podílející se na ochra-
ně přírody a krajiny (na území MAS a záro-
veň území CHKO/NP)

2. 1. 2020

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 88

vlastníci a správci pozemků, organizace podí-
lející se na ochraně přírody a krajiny, správci 
povodí a správci vodních toků (na území MAS 
a zároveň území CHKO/NP)

2. 1. 2020

Harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 
pro integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

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

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

Alokace: 480 000 000 Kč

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

VÝZVA PRODLOUŽENA
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IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORY ZACÍLENÍ VÝZVY ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ

Prioritní 
osa

Specifi cký cíl
Číslo 
výzvy 

Podporované aktivity Cílové skupiny Druh výzvy

Předpokládané 
datum 

zahájení 
příjmu žádostí 

Předpokládané
datum 

ukončení 
příjmu žádostí

1

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

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

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

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

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

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

113 aktivita 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3

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

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

1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

96

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

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

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

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

105

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

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

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

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

2
2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 

vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologic-
kých aspektů

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

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

3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů

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

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

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

4

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

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

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

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

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

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

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

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

4.2 – Posílit biodiverzitu
107 bez omezení, dle PD

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

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

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

4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

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

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

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

51

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

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

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

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

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

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

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

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

5
5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvý-

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

5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu no-
vých veřejných budov

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

HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP

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

Odstranění ilegálního skladu odpadů 
Předmětem projektu bylo vyřešení ekologické zátěže sanací nelegálního 
skladu odpadů z lokality bývalé společnosti Profi akont s.r.o. v k. ú. Hůry. 
Sanace spočívala v odstranění nelegálně navezených odpadů – stavební 
sutě, azbestu, plastů, papíru, pneumatik a dalších odpadů. Realizací akce 

došlo k eliminaci rizika ekologické havárie, spočívající zejména 
v možném zahoření odpadů.

Podoblast podpory: 3.3 Odstranění a rekultivace 
nepovolených „černých skládek“ a řešení starých 
ekologických zátěží
Kraj: Jihočeský 
Okres: České Budějovice
Příjemce podpory: Jihočeský kraj

Ukončení projektu: 24. 10. 2016

Napojení vrtu na stávající vodovod obce Radostín
V rámci projektu došlo k vystrojení studny ze stávajícího vrtu RA-1, 
napojení na stávající vodovodní soustavu obce a instalaci nové tech-
nologie úpravy vody pro odstranění železa a manganu. Součástí 
projektu bylo i vybudování elektropřípojky pro provoz čerpadla 

ve vrtu.  

Podoblast podpory: 1.6. Zdroje vody
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Příjemce podpory: obec Radostín
Ukončení projektu: 1. 10. 2017

Celkové způsobilé výdaje
948 017 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
758 414 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
7 964 870 Kč 

Dotace ze SFŽP ČR
6 371 896 Kč

Lovosice: sanace bývalé olejny
Předmětem projektu bylo odstranění rizikových chemických látek 
a výrobních i nevýrobních odpadů z nefunkčního areálu bývalé olejny 
v Lovosicích. Z nevhodného a provizorního uložení chemických látek 
a odpadů vyplývala existence rizik požáru, výbuchu a úniku těchto látek. 

Celková plocha sanovaných ploch činila 25 218 m2. Realizací pro-
jektu došlo k odstranění nebezpečných chemikálií a odpadů 

z hustě obydlené městské zástavby.

Podoblast podpory: 3.3 Odstranění a rekultivace 
nepovolených „černých skládek“ a řešení starých 
ekologických zátěží
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice

Příjemce podpory: město Lovosice
Ukončení projektu: 20. 9. 2016

Celkové způsobilé výdaje
2 397 167 Kč 

Dotace ze SFŽP ČR
1 893 762 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Logistické odpadové centrum
Bylo vytvořeno sběrné místo, které slouží zpracovatelům autovraků 
k odevzdávání vybraných odpadů vzniklých při zpracování autovraků. 
V rámci projektu byla pořízena multifunkční hala s jeřábem, tenzomet-
rická váha, kontejnery na sklo a vaky na textil.

Podoblast podpory: 3.2 Výrobky s ukončenou životností – 
sběrná síť, inovativní technologie

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-jih
Příjemce podpory: LOC – západ s. r. o.
Ukončení projektu: 29. 9. 2017

Celkové způsobilé výdaje
6 436 230 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
5 000 000 Kč

Vladislav: Protipovodňová opatření
Projekt byl zaměřen na zlepšení systému povodňové ochrany. Zařízení 
sloužící k informování obyvatelstva byla nevyhovující, proto byl 
instalován nový lokální výstražný a varovný systém. Byl rovněž digi-
talizován povodňový plán.

Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření
Název projektu: Protipovodňová opatření městysu 
Vladislav
Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Příjemce podpory: městys Vladislav
Ukončení projektu: 31. 3. 2018

Kralovice: Sady ČSA
Řeší se aktuální stav zeleně na ploše veřejného městského parku 
z roku 1925, který navazuje na dlouhé alejové výsadby lip a přiléhá 
k lokálnímu biokoridoru v údolní nivě Kralovického potoka. Park bude 
upraven, stromy prořezány, případně pokáceny.

Prioritní osa 4, specifi cký cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech
Název projektu: Kralovice – Sady ČSA
Kraj: Plzeňský
Okres:  Plzeň-sever
Příjemce podpory: obec Kralovice
Ukončení projektu: 30. 9. 2020

Chrást: Rybí přechod 
Cílem projektu bylo vybudování novostavby rybího přechodu. 
Tento rybí přechod zprůchodnil migrační překážku v toku Klabava. 
Konstrukce rybího přechodu je uzpůsobena tak, aby umožňoval 
protiproudou i poproudou migraci vodních živočichů v dané lokalitě. 

Prioritní osa 4, specifi cký cíl 4.3 – Posílit přirozené 
funkce krajiny
Název projektu: Rybí přechod Chrást 
Kraj: Plzeňský 
Okres: Plzeň-město 
Příjemce podpory: Jiří Kořínek 
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Maršov: Výstavba tůní
Cílem projektu je posílení retenčních funkcí krajiny, zvýšení biodiverz-
ity a protierozní ochrany. Předmětem projektu je výstavba dvou tůní 
sestavených v kaskádě. Tůně vytvoří nový retenční prostor. Navíc 
vznikne vhodný biotop, který vytvoří podmínky pro mokřadní a vodní 
společenstva.

Prioritní osa 4, specifi cký cíl 4.3 – Posílit přirozené 
funkce krajiny
Název projektu: Maršov u Veverské Bítýšky, tůně 
na p. č. 920/221 a 920/222
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-venkov
Příjemce podpory: Verde Vida, s. r. o.
Předpokládané ukončení projektu: 31. 5 2018

Celkové způsobilé výdaje
406 380 Kč
Příspěvek EU
243 828 Kč

Celkové způsobilé výdaje
979 664 Kč
Příspěvek EU
783 731 Kč

Celkové způsobilé výdaje
3 994 907 Kč 

Příspěvek EU
2 996 180 Kč 

Celkové způsobilé výdaje
2 833 154 Kč

Příspěvek EU
1 983 207 Kč

GALERIE PROJEKTŮ OPŽP
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NAMÍSTO EKOLOGICKÉHO MĚSTA JE Z CAOFEIDIANU MĚSTO DUCHŮ

AKTUALITYZAHRANIČÍ

Ekoměsto je termín, který nemá přesnou 
defi nici. Cílem výstavby většiny nových 

ekoměst je nějakým způsobem dosáhnout 
energetické soběstačnosti a reagovat tak 
na výzvy, které přinášejí globální změny kli-
matu a ubývající ložiska fosilních paliv. A tak 
se jejich výstavba stala jakousi přehlídkou 
technologické vyspělosti zemí, které si tak 
megalomanské projekty mohou dovolit. Ne 
vždycky má ale příběh těchto ekoměst dobrý, 
úspěšný konec.

Plány byly veliké
Caofeidian, ležící zhruba 250 kilometrů ji-
hovýchodně od Pekingu, měl být vysněným 
ekoměstem budoucnosti, naplánovaným 
čínskou vládou ve spolupráci se švédskými 
konzultanty. Na zamýšlených 74 kilome-
trů čtverečních zastavěné plochy se mělo 
do roku 2020 nastěhovat 800 000 obyvatel. 
Na plánech a vizualizacích je vidět moderní 
město charakteristické sítí rozlehlých obyt-

ných bloků s centrem ježícím se vypínající-
mi se mrakodrapy a s předměstími s dalšími 
výškovými budovami, vše velkoryse prolnu-
té četnými plochami zeleně. Součástí další-
ho plánovaného rozvoje města mělo být také 
vybudování přístavu a průmyslové zóny.

Projekt si kladl za cíl získávat 65 procent 
energie pro obytné domy a 50 procent energie 
pro veřejné budovy z obnovitelných zdrojů, 
o více než 60 procent roční spotřeby horké 
vody se měly postarat solární ohřevné systémy. 
Podmínkou bylo 100procentní využití všech 

možností získávání energie z obnovitelných 
slunečních, větrných a geotermálních zdrojů.

„Čína palčivě potřebuje nová města, která by ulevila 
tlaku, pod kterým se dnes rozvíjejí přelidněná a velmi 
znečištěná existující zdejší města. Naše společnost působí 
v Číně již řadu let a podílela se na rozvoji ekologických 
profi lů mnohých zdejších měst a komunit, ale Caofeidian 
je nesporně naším dosud největším projektem,“ prohlá-
sila v době plánování Eva Nygren, ředitelka 
švédské konzultantské společnosti Sweco 
Sweden. „Hlavní výzvou tohoto projektu je nalézt 
takové řešení, které by v horizontu dlouhodobého pláno-

vání propojilo budoucí rozvoj celého regionu s výstavbou 
prvotní fáze ekoměsta. Důležitým cílem v této fázi je 
zapojit do provozu města i regionu takové technologie, 
které snižují emise skleníkových plynů a tím potažmo 
i zpomalují globální oteplování,“ doplnil ji tehdy 
kolega architekt Ulf Ranhagen, podle něhož 
by hodnoty emisí měly být přísně kontrolová-
ny jak během plánování, tak během výstavby 
a posléze provozu ekoměsta.

Ani promyšlené detaily město 
nezachránily
Právě díky výškovým budovám, zkonstruova-
ným z betonu, oceli a skla, zasazeným do zele-
ných parků připomínají nákresy a vizualizace 
Caofeidianu Le Corbusierovy modernistické 
městské plány ze dvacátých let minulého sto-
letí. Liší se v tom, že na rozdíl od automobilu, 
v Le Corbusierově době tolik glorifi kovaného, 
měla caofeidianská dopravní infrastruktu-
ra podporovat veřejný transport, cyklistiku 
a pěší zóny. Možnost chůze tu měla být pod-
pořena i vybudováním rozsáhlého nákupního 
komplexu připomínajícího svým vzhledem 
tradiční italské městečko. 

Stavební práce se slibně rozběhly za fi -
nanční podpory nadmíru štědrých bankov-
ních půjček. Zhruba v polovině byla výstav-
ba ekoměsta navzdory velkorysým plánům 
v roce 2014 kvůli fi nančním potížím zasta-
vena. Důvodem byly prudce rostoucí ceny 
stavebních materiálů a surovin a nedostatek 
podpory ze strany čínské vlády. Caofeidian se 
dočkal podobného osudu jako některá další 
velkolepě zamýšlená a nezrealizovaná čínská 
ekoměsta – stalo se z něj město duchů.

Ztělesnění apokalypsy v čínském 
podání
Caofeidian, ve kterém chybí obchody, ne-
mocnice, lidé a jakýkoliv život vůbec, dnes 

připomíná výjevy z apokalyptických fi lmů. 
Do města se vstupuje branou, u jejíž paty za-
číná silnice, která nikam nevede. Pár místních 
rybářů tu loví kraby v Bohajském moři na po-
zadí nečinně stojích kulis caofeidianské prů-
myslové zóny. Opuštěný turistický komplex, 
který měl poskytovat zázemí návštěvníkům 
největšího ekoměsta na světě, nemá, koho by 
ve městě přivítal. Jeden z mála fungujících 
provozů ve městě je továrna na výrobu solár-
ních panelů, což je v Číně velmi bohatě doto-
vaný průmysl, který se ovšem kvůli neúměrné 
nadprodukci nijak nevyplácí. Japonsko-čín-
ská továrna, která se sem – zlákána vládními 
dotacemi – přestěhovala z města Tangshan, 
už tady svůj provoz nikdy neobnovila. Ná-
kupní centrum, které vypadá jako italské pro-
vinční městečko, zeje prázdnotou – obchody 
tu nikdo ani neotevřel, protože ve městě není 
nikdo, kdo by v nich nakupoval. Výstavba 
mostu pro šestiproudou dálnici byla přeru-
šena po vztyčení deseti podpůrných sloupů. 
Ochranka střeží caofeidianský přístav, který 
slouží k vykládání uhlí a oceli pro místní oce-
lárnu. Ta sem byla přestěhována z Pekingu 
a dnes se topí v dluzích. Město, které se mělo 
stát prvním skutečným a plně funkčním eko-
městem na světě, dnes stěží zvládá platit úro-
ky z miliardových částek zapůjčených na jeho 
vybudování. I tak to někdy může být. 

Zdroje: guardian.com, worldarchitecture.org

Zacílení plánovaného ekoměsta Caofeidian na získávání 

energie z obnovitelných zdrojů prudce kontrastovalo s jeho 

umístěním v industriální oblasti, pro kterou je typický 

ocelářský, uhelný, petrochemický a lodní průmysl.

Caofeidian se měl stát prvním skutečným a plně funkčním ekoměstem na světě. 
Národním pokladem a zlatým městem ho nazval tehdejší čínský prezident Hu Jintao při 
své návštěvě v roce 2006. O dvanáct let později a po proinvestovaných téměř 
100 miliardách dolarů zeje Caofeidian prázdnotou a země, na které vyrostl, pomalu 
začíná dobývat svá území zpět.

EKOMĚSTA 
BUDOUCNOSTI
Ekoměsta budovaná v dnešní době 
jsou charakteristická svými koncepty 
založenými na netradičním nakládání 
s půdou, využívání energie z obnovi-
telných zdrojů, k životnímu prostředí 
šetrnými způsoby dopravy, nakládání 
s odpadní vodou, technologií výstavby 
i cíleně pestrou biodiverzitou a ekolo-
gickou provázaností svého prostředí. 
K provozu měst se využívá nejmoder-
nějších technologií, ale jejich urbani-
stická podoba je často inspirována star-
šími modely pěších měst a panenskou 
přírodou. Projekty takových měst proto 
bývají zvláštním propojením technolo-
gického modernismu a jakési nostalgic-
ké celistvosti dob dávno minulých.

1. NÁKUPNÍ CENTRUM vystavěné 
v italském stylu bylo dokončeno, ale chyběla 
tu kupní síla. 

2. ZA PRÁZDNÝM OBCHODNÍM 
CENTREM je ve výstavbě pobočka univer-
zity Tangshan. Provinční vláda ji přesune 
do Caofeidian. 

3. MOST DO NIKAM: šest jízdních pruhů 
bylo opuštěno poté, co bylo postaveno 
10 podpěrných sloupů.

4. MÍSTNÍ OBYVATELÉ loví kraby v Bo-
hajském moři. Caofeidian byl původně malý 
ostrov, který se rozšířil pomocí půdy z moře.

5. EKOMĚSTO bylo možné začít stavět 
díky obrovským bankovním úvěrům. Jakmi-
le byla výstavba v polovině zastavena, byly 
zastaveny i tyto úvěry a mnoho projektů 
bylo přerušeno v důsledku rostoucích cen 
stavebních materiálů.

5. OPUŠTĚNÝ TURISTICKÝ KOMPLEX, 
který měl poskytovat zázemí návštěvníkům 
největšího ekoměsta na světě.

6. CAOFEIDIAN se dočkal podobného 
osudu jako některá další velkolepě zamýš-
lená a nezrealizovaná čínská ekoměsta – 
stalo se z něj město duchů.

Foto: Gilles Sabrie
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TECHNOLOGIE

Jednoduché a přitom překvapivě průkopnic-
ké technologie by se podle německých vědců, 

kteří s jedním z nápadů, jak využít chůzi, přišli, 
dalo využít k napájení elektronických senzorů, 
aniž by k tomu bylo zapotřebí jakýchkoliv ba-
terií. Vlastně se jedná o dvě technologie v jed-
nom: „šokový sběrač“, který generuje energii 
z nárazu chodidla o zem, a „kývavý či houpavý 
sběrač“, který shromažďuje energii získávanou 
v okamžicích, kdy se noha ocitá ve vzduchu, 
tedy mezi jednotlivými kroky. Takové senzory 
by se mohly stát základním stavebním prvkem 
jakéhokoliv druhu lidské obuvi.

Množství získané energie není 
příliš velké
Obě tato zařízení na sběr energie generují 
elektřinu využitím pohybu mezi magnety 
a cívkami. V okamžiku, kdy magnetické pole 
pohybujícího se magnetu míjí statickou cív-
ku, vzniká napětí a s ním i elektrický proud. 
Množství energie, které jsou tato zařízení 
schopna vyprodukovat, je relativně malé, na-
nejvýše něco mezi třemi a čtyřmi miliwatty. To 
nestačí ani na nabití mobilního telefonu, který 
běžně vyžaduje alespoň 2000 mW. Stačí to ale 
na napájení malých čidel a přenašečů, čímž se 
otevírají úplně nová pole využití. „Pokusili jsme 
se takto napojit elektřinou bezdrátový přenašeč a jednodu-
chý senzor,“ říká Klevis Ylli z výzkumného cen-
tra HSG-IMIT v německém centru Villingen-
-Schwenningenu.

Velikost zařízení je omezena 
velikostí podrážky
Zařízení představuje kompromis mezi množ-
stvím získané energie, velikostí a dalšími fakto-
ry, které jeho výkonnost omezují. Klevis Ylli je 
přesvědčen, že technologie, kterou se svým tý-
mem vyvinul, nabízí některé nesporné výhody.

„Některé pokusy v minulosti spočívaly v tom, že pod 
podrážku boty byla umístěna jakási páka a ta potom na-
bírala a využívala energii za pomoci ozubeného kolečka 
a elektrického generátoru podobně, jako je tomu v někte-
rých elektrických baterkách na svícení. Dalo se tak získat 
až 250 mW, ale taková zařízení byla velká a těžká a jejich 
pevné části vyčnívaly z podrážky,“ popisuje německý 
vědec. „Množství získané elektřiny pochopitelně narůstá 
s velikostí zařízení,“ pokračuje, „ale pokud chcete ta-
kové zařízení integrovat do podrážky boty, pracujete pod 
tlakem poměrně přísných omezení, protože potřebujete do-
sáhnout poměrně malé délky a ještě mnohem menší výšky 
zamýšlené aparatury.“ Klevis Ylli proto věří, že se 

jeho týmu podařilo vzhledem k velikosti zkon-
struovat poměrně výkonné zařízení.

Samozavazovací bota pro nemohoucí
Na počátku boty vyrábějící elektrickou energii 
byl totiž Ylliho úmysl vynalézt samozavazova-
cí boty pro ty, kteří si je z důvodu nějakého 
fyzického omezení nemohou zavázat sami. 
„Bota by zaregistrovala, že si ji někdo obul, a sama by se 
zavázala, a až by bylo potřeba, tak by se na nějaký pod-
nět rozvázala,“ vysvětluje. Technologie by po-
dle něj mohla mít i velmi praktické přesahy 
svého využití. „Pracujeme například na aplikaci, 
která by umožňovala navigaci uvnitř budov. V praxi by 
to znamenalo, že bota obsahuje čidla, která měří zrychlo-
vání a zpomalování pohybu nohy, úhel, v němž se noha 
pohybuje, a magnetické pole. Z údajů získaných těmito 
čidly by se dalo vypočítat, jakou vzdálenost jste v botách 
urazili a jakým směrem. Představte si, jaká pomoc by to 
byla třeba pro záchranářské týmy, které se často pohybují 
v neznámém prostředí a v situacích, kdy každá vteřina 
může hrát zásadní roli.“

Chůzí bychom mohli alespoň nabít 
mobilní telefon
Bývalí studenti pensylvánské Carnegie Mellon 
University by se rádi dostali ještě o několik 
kroků dále, alespoň k nabíjení telefonu chůzí 
prostřednictvím chytrých podrážek, které umí 
vyrobit elektřinu. Jejich cílem je, aby hodino-
vá chůze na speciálních vložkách uvnitř boty 
posloužila k oživení mobilního telefonu na dvě 
a půl hodiny. Vložky jsou napojeny na baterii 
připevněnou v horní části boty v místě, kdy 
se bota zavazuje, a nabírají kinetickou energii 
za použití mechanismu, jenž převádí lineární 

pohyb probíhající při chůzi do rotačního pohy-
bu, který dokáže roztočit generátor.

Vložky jsou umístěny do boty a drát, vede-
ný tkaničkami, je napojen na baterii na svrch-
ní straně boty. Mechanismus zabudovaný 
do vložky generuje elektřinu. Pokaždé když 
se chodidlo dotkne země, je kinetická energie 
tohoto pohybu převedena do vnitřního me-
chanismu ve vložce. Takto získaná energie se 
využívá k roztočení mikrogenerátoru. Když 
je baterie nabita, je možné ji od boty odpojit 
a přes USB kabel ji připojit k mobilnímu tele-
fonu nebo jinému zařízení. Celé zařízení je za-
tím ve fázi vývoje a není zcela jasné, kdy bude 
uvedeno na trh. Podle slov jeho vynálezců by 
to mělo být, „jakmile to bude možné“.

Bota nejen pro horolezce
Představa boty vyrábějící elektřinu nedala 
spát ani výzkumníkovi z Louisianské technic-
ké univerzity Villemu Kaajakarimu. A tak pra-
cuje na vývoji boty, která v podrážce ukrývá 
malý generátor. S tím, jak se její uživatel po-
hybuje, by bota ideálně generovala piezoelek-
trický náboj, který po převedení na elektřinu 
poslouží k nabíjení malých elektronických 
zařízení v reálném čase. 

Zdroje: bbc.com, dailymail.com

V době, kdy zdroje docházejí a nám v oblasti získávání energie doslova teče 
do bot, přišli nápadití vědci s tím, že bychom k získávání energie mohli využít 
přímo samotných bot, potažmo toho, co v nich nejčastěji děláme – běžné chůze.

CHYTRÉ BOTY UMÍ VYROBIT ELEKTŘINU

KDYŽ JSME SE POKUSILI 
VYROBIT ELEKTŘINU 
Z CHŮZE POPRVÉ
Ani německý, ani americký vynález není 
prvním pokusem lidstva o vyrobení 
elektřiny z pohybu způsobeného chůzí. 
V roce 2013 vyvinuli studenti mechanic-
kého inženýrství na Riceově univerzitě 
v texaském Houstonu prototyp boty, jež 
dokázala nabít mobilní telefon. Nazvali 
ji tehdy PediPower. Namísto speciálních 
vložek se v ní energie získávala pro-
střednictvím generátoru připevněného 
na botě. Hlavním účelem jejich vynálezu 
bylo umožnit napájení zdravotnických 
přístrojů v těch oblastech světa, kde je 
přístup k elektřině omezený a nejistý. 
Prototypy PediPower dokázaly vyrobit 
v průměru 400 miliwattů, což stačilo 
k nabití baterie, která vypadala jako kovo-
vá pata, připevněné k zadní straně boty.
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• Dotace 85 % způsobilých výdajů
• Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
• Pro veřejné budovy (úřady, školy, nemoc-

nice apod.) a veřejné zpevněné plochy
• Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové 

organizace
• Pro území se stávající zástavbou z převáž-

né části nekomerčního (nepodnikatelské-
ho) charakteru

• Pokud budou splněny všechny legislativní 
náležitosti, lze využít i k jiným účelům, např. 
technologickým či ke splachování toalet

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V OBCÍCH 
Pojďme společně řešit problém sucha!

O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat i obce, úřady, školy, neziskové organizace a další. 
V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) je pro vás připraveno 1,8 miliardy korun. Požádejte o dotaci do 7. ledna 2019. 
Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete v textu 113. výzvy OPŽP na stránkách programu www.opzp.cz.

1

3

4

21  zachytávání srážkové vody
2  fi ltrace srážkové vody 
3  akumulace srážkové vody
4  voda na zálivku

AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU VEŘEJNÉ ZELENĚ

• Dotace 85 % způsobilých výdajů
• Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
• Nutnost napájení nádrže srážkovou vodou 

z intravilánu obce
• Nutnost osazení nádrže bezpečnostním 

přelivem
• Nutnost předčištění přitékající vody před 

vtokem do nádrže
• Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové 

organizace

1  přítok srážkové vody
2  akumulační prostor, max. 50 % objemu nádrže
3  stálá vodní hladina
4  volný retenční prostor, min. 50 % objemu nádrže
5  maximální vodní hladina
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VÝSTAVBA A OPRAVA NÁDRŽÍ ZA ÚČELEM ZACHYCENÍ SRÁŽKOVÉ VODY

Foto:  diewelt.de
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ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA
Zelená bezplatná informační linka je v provozu od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin.

dotazy@sfzp.cz800 260 500

ZEPTEJTE SE, POMŮŽEME VÁM!
Kromě podrobných informací, které jsou k dispozici na webových stránkách, můžete využít také bezplatnou 

telefonní linku. Ve všech krajských městech máte navíc možnost využít osobních konzultací 
na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.

• Dotace 50 % způsobilých výdajů
• Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
• Na veřejných plochách a prostranstvích 
• Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové 

organizace
• Podpora možná i v rámci projektů celkové 

úpravy řešeného prostranství 

VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH POVRCHŮ ZA PROPUSTNÉ

1  nepropustný povrch
2  odtok dešťové vody po povrchu 100 %, žádný vsak
3  propustný povrch
4  vsak dešťové vody min. 50 %
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www.opzp.cz


