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Priorita

Obyvatele řady měst a obcí stále 
obtěžuje zápach z průmyslových 
areálů a jiných provozů. K nápravě 
je připravena fi nanční pomoc 
ke zlepšení životních podmínek. 
STR. 2

PROTI ZÁPACHU 

V Moravském Písku voda z nového 
náměstí neodtéká pryč, ale vsakuje 
se na místě. Obec získala na chytré 
hospodaření s vodou dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. STR. 7

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT 

Odlehlé kambodžské souostroví 
bylo dříve místem plným odpadků 
a jeho vody zdecimované rybolovem 
pomocí výbušnin. Teď tam 
funguje mořská rezervace. 
STR. 24–25

MOŘSKÁ REZERVACE  

CESTY V HŘENSKU 
Do romantického kaňonu říčky Kamenice 
u Hřenska si hledají cestu tisíce turistů. 
Prošlapané cesty už bylo potřeba opravit. 
STR. 10
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

každému z nás občas něco nevoní. Zvlášť 
omezující je vedle takového smraďocha by-

dlet nebo kolem něj 
každodenně chodit. 
Pro takové průmys-
lové podniky, jejichž 
zplodiny obtěžují 
okolí, a nejen pro 
ně je připravena 
nová dotační výzva 
z Národního pro-
gramu Životní pro-
středí. Prší, prší, jen 
se leje. Ale ne moc 
často, a když už, 

tak v návalech, chtělo by se dodat. I proto 
jsme rozšířili dotační program Dešťovka 
pro ještě více lidí. Odpovědi na nejčastější 
otázky tentokrát zodpovídal sám ředitel 
Státního fondu životního prostředí ČR Petr 
Valdman. Základní myšlenka programu je 
zřejmá. Když vodu nechytíme a nevyužije-
me, odteče, ani nám nezamává. 

Na vodu padající z nebe jsme se blíže 
podívali v rubrice Úspěšný projekt. V Mo-
ravském Písku opravovali náměstí a při 
té příležitosti ho udělali propustné. Voda 
sebraná z parkoviště, chodníku a dalších 
ploch by jinak končila v dešťové kanalizaci 
a frnkla by na pole někam za město. Nyní 
se bude zasakovat do půdy rovnou pod 
náměstím. 

Se zmiňovaným zápachem souvisí i další 
text, tentokrát je ale namístě jeho původce 
ochraňovat. Vzácný brouk dostal příznačné 
jméno páchník hnědý. Člověka by takové 
jméno asi nepotěšilo (i když třeba veliteli 
husitských vojsk se říkalo Bzdínka), ale 
broukovi je to jedno. V článku si můžete 
přečíst, co mu hrozí a co se dělá pro jeho 
záchranu.

Přeji příjemné čtení.

JAN RÖDLING
šéfredaktor

AKTUALITY

ECHO

Ministerstvo jednalo s EU 
o budoucím operačním 
programu
V říjnu se uskutečnilo jednání Ev-
ropské komise (Generální ředitelství 
pro životní prostředí a Generální 
ředitelství pro regionální politiku) 
se zástupci členských států. Mluvilo 
se o programovém období 2020+ 
a vyměňovaly se zkušenosti v oblasti 
cirkulární ekonomiky a biodiverzity. 
Jednání zahájil náměstek ministra 
životního prostředí Jan Kříž prezenta-
cí o stavu životního prostředí v Česku 
a o Operačním programu Životní 
prostředí. „OPŽP se snaží reagovat 
na nejpalčivější problémy dneška 
v Česku, jako je znečištěné ovzduší, 
sucho a povodně,“ uvedl. V novém 
programovém období 2020+ bude 
prioritou zelenější Evropa s nižší 
uhlíkovou stopou (úspory energií, 
cirkulární ekonomika, přizpůsobení 
změně klimatu a risk management).

Do Dehtína přivedou 
vodovod
Připojení Dehtína na městský 
vodovod a kanalizaci připravují 
v Klatovech. Prodloužení vodovodu 
do Dehtína umožní i připojení obce 
Švihova na vodu z nýrské přehrady, 
na vodovodní přivaděč z úpravny 
vody v Milencích, což Švihovu vy-
řeší potíže s možným nedostatkem 
vody z městské studny. Na vybu-
dování vodovodu a kanalizace 
do Dehtína získaly Klatovy dotaci 
8,2 milionu korun z Operačního 
programu Životní prostředí.

Školka v Poděbradech 
v novém
Poděbradská školka Studentská 
v září otevřela po větší přestavbě. 
V jejím rámci vzniklo v podkroví nové 
zázemí pro ředitelství poděbradských 
mateřských škol. Podařilo se zateplit 
zadní část objektu, štíty k sousedním 
nemovitostem a střešní konstrukci. 
Mateřská škola se dnes pyšní i novými 
vnějšími omítkami. Ve třídách byly 
osazeny dvě rekuperační jednotky; 
využitím zpětného získání energie 
ve vzduchotechnice se tak přenáší 
energie mezi odpadním a přivádě-
ným vzduchem přes pevnou stěnu. 
Jde o jeden ze způsobů snižování 
energetické náročnosti staveb a zpět-
né získávání tepla je součástí systému 
zajišťujícího větrání odvodem a přívo-
dem vzduchu. Část výdajů na snížení 
energetické náročnosti byla hrazena 
z dotace z Operačního programu 
Životní prostředí.

Dotacím na využívání dešťové vody na za-
hradě, v domácnosti i na úrovni obcí 

a nejen tomu se věnoval jeden z pravidelných 
pořadů Českého rozhlasu Káva o čtvrté. 
Na dotazy posluchačů i moderátora Českého 
rozhlasu Dvojky odpovídal ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) 
Petr Valdman.

Na úvod zaznělo, že Česká republika se 
již několik let potýká se suchem, srážek ubý-
vá a teploty jsou nadprůměrné. Podle Petra 
Valdmana máme v hospodaření se srážkovou 
vodu stále rezervy. I proto Státní fond životní-
ho prostředí ČR rozděluje dotace na efektivní 
využívání dešťové vody.

Tři typy systémů
Dále zaznělo, že dotaci je možné získat na po-
řízení tří různých typů systémů. První, nejjed-
nodušší systém využívá zachycenou dešťovou 
vodu jen na zálivku zahrady. Druhý systém je 
určen na akumulaci srážkové vody nejen k zá-
livce, ale také ke splachování toalet. Poslední 
z trojice systémů využívá přečištěnou odpad-
ní vodu z domácnosti v kombinaci s dešťovou 
vodou. Výše fi nančního příspěvku je závislá 
na typu zvoleného systému, vyšplhat se ale 
může až na 105 tisíc korun. Zároveň platí, 
že dotace může majiteli domu pokrýt až 
50 procent celkových způsobilých výdajů.

Jak postupovat
Postup vyřízení žádosti je velmi jednoduchý. 
Na adrese www.dotacedestovka.cz je vše dob-
ře popsáno, včetně vzorových příkladů, veli-
kosti nádrží a možné výše dotace. Žádost do-
plněnou jednoduchým odborným posudkem 
je možné nově kompletně vyřídit z domova 
přes internet. Kdo nemá internet, může při-
jít na jakékoliv krajské pracoviště SFŽP ČR, 
kde mu bude umožněno podání žádosti.

Státní fond životního prostředí ČR rov-
něž organizuje celou řadu seminářů. Pokud 
jakákoliv obec požádá, zástupci Fondu při-
jedou a program občanům představí.

Malá a velká Dešťovka
Vedle dosud popsané tzv. malé Dešťovky 
je tu i „velká“. Žádat o ni mohou přede-
vším, obce, města, kraje, ale i další zájemci. 

Podporuje hospodaření s dešťovou vodou, 
retenční a akumulační nádrže, přeměnu ne-
propustných povrchů na propustné či po-
lopropustné. Příkladem může být přeměna 
parkoviště: voda z něj po úpravě neodteče, 
ale vsákne se do půdy. Žádat o ni lze v rámci 
Operačního programu Životní prostředí.

Dotazy posluchačů
V průběhu relace do studia volali posluchači, 
dotazy kladli také e-mailem. Zajímaly je pře-
devším praktické okolnosti použití dotace.

Máme chalupu, pobýváme tam půl roku, 
ale nemůžeme tam být přihlášeni k trvalé-
mu pobytu. Máme nárok na dotaci?

Dešťovku jsme nově rozšířili na rekreač-
ní objekty. Podmínkou není trvalý pobyt, 
ale objekt musí být celoročně užíván. Tak-
že v tomto případě nikoliv. Celoroční uží-
vání je možné doložit například platbami 
za odpady nebo stanoviskem obce.

Máme si koupit nádrž předtím, než požá-
dáme o dotaci?

Nemusíte i můžete si ji koupit dopředu, 
vyřízení dotace trvá přibližně několik týd-
nů. Není ale nutné spěchat, abyste si ne-
koupili velikostně jinou nádrž, než na kte-
rou můžete získat dotaci.

Máme nárok na dotaci i přesto, že bychom 
měli vodu jen na zalévání?

Ano, to je novinka, tuto možnost nabí-
zíme ve všech lokalitách České republiky.

Je nutné kupovat pouze nové zařízení, 
nebo je možné upravit to staré, stávající?

My nabízíme možnost použít například 
prostory nevyužitých septiků. Žadatel získá 
na nákup příslušné nádrže 50 procent nákladů.

Syn staví zděný barák, dle projektu má 
nádrž na zachycení dešťové vody, bude tím 
zalévat zahradu. Může požádat o dotaci?

Novostavba má zákonnou povinnost 
zajistit zasakování srážkových vod, takže 
pouze na zálivku dotaci získat nemůže. Ať 
zváží splachování toalet dešťovkou nebo 
využití přečištěné vody z domácnosti, 
na to získat dotaci může. 

Nechci na zahradě žádné sudy či vany. 
Měli jsme je a přemnožili se tam komáři.

V případě otevřené hladiny to samo-
zřejmě hrozí. Proto vždy podporujeme 
izolované nádrže, které tomuto problému 
zamezí. Nádrž je ideálně umístěna pod 
zemí nebo v suterénu domu. Kvalita vody 
zůstává dlouhodobě stálá. 

Celý rozhovor na webu dvojka.rozhlas.cz.

Dešťovka na vlnách rozhlasu
Od prvního října se dotační program Dešťovka 
otevřel ještě více zájemcům. Efektivně hospodařit 
s dešťovou vodou nyní může každá domácnost v ČR.

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje 
zápach z průmyslových areálů a jiných 

provozů, které se s tímto problémem potý-
kají, ač splňují zákonem stanovené emisní 
limity. K nápravě a zlepšení životních pod-
mínek lidí v blízkosti takových míst nabízí 
fi nanční pomoc Ministerstvo životního 
prostředí. Na odstranění zápachu a snížení 
emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v nové 
dotační výzvě 30 milionů korun. O podpo-
ru se mohou fi rmy a také kraje, obce a další 
původci zápachu či znečištění ucházet od 
15. října 2018.

Koncentrace obtěžujících pachových látek 
z výroby jsou v řadě obytných zón přiléhají-
cích k průmyslové zástavbě neúnosné. Svědčí 
o tom i stovky stížností, které občané podáva-
jí u České inspekce životního prostředí. Jen 
v letech 2015–2017 zaevidoval úřad celkem 
839 stížností na zápach, které se týkaly zhru-
ba 500 provozovatelů stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší. Stejně palčivým pro-
blémem zůstávají i škodlivé emise těžkých 
kovů, jejichž zdrojem jsou vedle silniční do-
pravy zejména spalovací procesy v průmyslu, 
stavebnictví a energetice.

„Potřebu řešit zápach z těch provozů, které jím obtě-
žují své okolí, vnímáme dlouhodobě. Problém vzniká 
většinou tam, kde se dříve nedomyslelo územní plánová-
ní a kde se povolila průmyslová zástavba v těsné blízkosti 
obytných domů nebo kde se naopak domy dostavěly blíže 
k továrnám. Zatím se ani České republice, ani Evropské 
unii nepodařilo přijít s funkčním řešením problematiky 
pachových limitů. Ve snaze řešit tuto situaci v nejvíce 
postižených lokalitách jsme již v roce 2016 přišli s řeše-
ním pro provozy a obce, které dlouhodobě zamořují okolí 
zápachem nebo těžkými kovy. Z Národního programu 

Životní prostředí jsme od té doby investovali 82 milionů 
korun, peníze na pořízení moderních technologií obdrže-
lo dvaadvacet nejvíce obtěžujících provozů v Česku. Nyní 
mají šanci získat fi nanční injekci na nákladná ozdravná 
opatření další znečišťovatelé, jimž se i přes snahu dosud 
nepodařilo emise odstranit,“ uvádí ministr životní-
ho prostředí Richard Brabec a dodává: „Z ak-
tuální dotační výzvy můžeme pomoci dalším podnikům, 
ať jsou to elektrárny, sklárny, cukrovary, lakovny, zpra-
covatelé potravin, bioplynky, či například provozovatelé 
čistíren odpadních vod. Důležité je, aby investice měla 
reálný přínos pro životní prostředí, kvalitu života lidí 
a jejich zdraví.“

Z dotační výzvy č. 7/2018 mohou provozo-
vatelé zdroje znečištění získat až 60procentní 
dotaci na pořízení biofi ltrů, biopraček, ozo-
nizérů a dalších nejmodernějších zařízení eli-
minujících emise pachových látek do okolí. 
Zároveň budou podpořeny speciální fi ltry 
a jiné technologie sloužící ke snížení emisí 
těžkých kovů, které mají imisní limity stano-
vané zákonem o ochraně ovzduší či jsou re-
gulovány Protokolem o těžkých kovech.

Výzva je tentokrát koncipována jako ne-
soutěžní. Uspět může každý žadatel, jehož 
projekt splní stanovené podmínky. „Nejzá-
sadnější podmínkou k získání dotace je to, že provozo-
vatel provede opatření nad rámec toho, co předepisuje 
zákon o ochraně ovzduší, a zároveň díky nové techno-
logii sníží emise pachových látek nejméně o 40 procent, 
v případě emisí těžkých kovů o 60 procent,“ upřes-
ňuje ředitel Státního fondu životního pro-
středí ČR Petr Valdman. Sledovat se bude 
i počet stacionárních zdrojů, jichž se sni-
žování emisí týká, a počet domů nacháze-
jících se do 500 metrů od zdroje. Neméně 
důležitým faktorem bude i počet lidí, kteří 
si na zápach již stěžovali. 

STOP ZÁPACHU A EMISÍM 
TĚŽKÝCH KOVŮ

Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace 
z Národního programu Životní prostředí. Peníze 
pomohou zastavit zápach z fabrik a továren, lidem 
v jejich okolí se uleví.

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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Investice pomohou zlepšit vybavenost a in-
frastrukturu obcí a rekonstruovat veřej-

né osvětlení šetrné i k životnímu prostředí 
a zdraví lidí. Dále přispějí k zajištění rozvo-
jových plánů s důrazem na životní prostředí 
nebo posílení environmentálních vzděláva-
cích aktivit. Peníze je možné využít i na spo-
lufi nancování nákladnějších projektů z Ope-
račního programu Životní prostředí. Příjem 
žádostí o dotace z výzvy č. 9/2018 Národního 
programu Životní prostředí odstartuje 3. pro-
since 2018.

„Obce v národních parcích jsou našimi partnery 
v ochraně nejcennějších přírodních území. Podporujeme 
v nich proto šetrný turismus a zachování zaměstnanosti. 
Nyní opět nabízíme starostům obcí, správám národních 
parků, spolkům a jiným subjektům dalších 100 milionů 
korun. Od roku 2010 jsme uvolnili na rozvoj obcí v ná-
rodních parcích ze zdrojů Státního fondu životního pro-

středí ČR celých 280 milionů korun a podpořili celkově 
197 projektů. Jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli 
na realizaci 73 nových projektů téměř 72 miliony,“ 
zdůrazňuje účel nově nabízených dotací mi-
nistr životního prostředí Richard Brabec.

Opravy komunikací se tak díky dotacím 
z loňské výzvy v blízké době dočká Špindlerův 
Mlýn, obce Mladé Buky v Krkonoších nebo 
Prášily na Klatovsku, do veřejného osvětlení 
a infrastruktury budou investovat v Žacléři, 
Kašperských Horách či Janských Lázních.

Dotace na osvětlení, požární nádrž 
i turistický servis
Škála podporovaných opatření je v případě 
aktuální výzvy široká a oproti minulé výzvě 
byla na žádost starostů ještě rozšířena. Pod-
poru od státu bude možné nově čerpat na sa-
naci padajících skalních masivů a vybudování 

požárních nádrží nebo na elektronické inter-
aktivní projekty sloužící ke zvýšení povědomí 
o ochraně přírody v národních parcích.

Jádro dotační výzvy však zůstává stejné. 
I nadále mohou zástupci obcí a další zá-
jemci žádat o příspěvek na výměnu nevy-
hovujícího veřejného osvětlení, opravu cest 
a veřejných prostranství, modernizaci turis-
tických informačních center nebo na zpra-
cování rozvojových dokumentů s důrazem 
na životní prostředí či na různé vzdělávací 
environmentální projekty.

„Stejně jako v minulé výzvě bude možné spolufi nan-
covat z této dotační výzvy rozličné projekty z Operačního 
programu Životní prostředí napříč všemi prioritními 
osami, ať se jedná o čištění odpadních vod, dodávku pit-
né vody, odpadové hospodářství, či opatření posilující 
ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu,“ dodává 
ministr Brabec.

Libovolný počet žádostí s podporou 
až 5 milionů korun
Na další rozšíření dotační výzvy upozorňuje 
Petr Valdman, ředitel Státního fondu život-
ního prostředí ČR: „Oproti minulé výzvě mohou 
zájemci o dotaci podat libovolný počet žádostí v jakéko-
liv z šesti oblastí podpory. V takovém případě se může 
celková dotace na všechny projekty u jednoho žadatele 
vyšplhat až na 5 milionů korun.“ Jinak je tomu 
jen u projektů OPŽP, kde může celková výše 
podpory dosáhnout až 5 procent z celkových 
způsobilých výdajů.

V aktuální dotační výzvě se navíc upustilo 
od konkrétního rozdělení 100milionové aloka-
ce do jednotlivých oblastí. „Zatímco v loňské výzvě 
jsme měli dopředu stanoveno, kolik prostředků půjde 
na kterou oblast, letos máme danou pouze spodní hrani-
ci u dvou oblastí, u nichž projektová příprava trvá déle. 
Nejméně 30 milionů půjde na modernizaci infrastruktury 
a nejméně 15 milionů bude investováno do výměny veřej-
ného osvětlení. Zbývající peníze budou přidělovány podle 
toho, o co bude mezi žadateli zájem,“ upřesňuje Petr 
Valdman a zdůrazňuje, že výzva je nesoutěž-
ní. Dotace jsou tedy schvalovány průběžně 
a uspět mohou všichni, kteří včas podají žá-
dost a vyhoví podmínkám dotační výzvy. 

Ostopovice v Jihomoravském kraj, čer-
stvý držitel titulu Zelená stuha ČR 

v soutěži Vesnice roku 2018, si mohou 
stejně jako dalších devět obcí oceněných 
titulem Zelená stuha v krajském kole sou-
těže říci o svou fi nanční odměnu. Čerpat 
ji mohou z Národního programu Životní 
prostředí formou dotace jak na konkrétní 
environmentální projekt, tak v případě ví-
těze na reprezentaci Česka v mezinárodní 
soutěži Entente Florale Europe.

Obcím oceněným Zelenou stuhou v kraj-
ských kolech náleží fi nanční dotace do výše 

500 tisíc korun, vítězné Ostopovice si mohou 
říci až o 1 milion korun. Žádosti mohou po-
dávat Státnímu fondu životního prostředí 
ČR od 15. října 2018 až do 1. dubna 2019, čas 
na realizaci projektů mají do konce roku 2022.

Oceněné obce se budou moci díky odmě-
ně pustit například do další obnovy veřejných 
prostranství, ploch zeleně i cest, přičemž 
součástí projektu může být i přeměna vodou 
nepropustných povrchů na propustné či po-
lopropustné. Příspěvek poslouží ke stavbě 
či rekonstrukci různých drobných objektů, 
pořízení laviček a jiného venkovního mobi-

liáře. V neposlední řadě lze z dotace revitali-
zovat hráze či břehy řek, potoků a rybníků 
nebo uskutečnit vzdělávací projekt zaměřený 
na ochranu životního prostředí. V tomto pří-
padě je třeba do ekologických aktivit a případ-
ně i do péče o zeleň a přírodní prvky zapojit 
také děti, mládež a ostatní občany.

Vítězná obec s titulem Zelená stuha ČR 
obdrží z této výzvy také prostředky na akti-
vity spojené s účastí na mezinárodní soutě-
ži Entente Florale Europe. V ní letos zvítě-
zil náš reprezentant a loňský držitel titulu 
Zelená stuha ČR obec Poříčí u Litomyšle. 

Zahájena byla také intenzivní komunika-
ce s potenciálními partnery, příjemci, 

veřejností i ostatními zahraničními zpro-
středkovateli. Státní fond životního pro-
středí ČR tak posiluje efektivní nastavení 
programu a snaží se reagovat na aktuální 
problémy v oblasti životního prostředí, se 
kterými se potenciální žadatelé potýkají.

Klimatická změna je prostorem pro 
bilaterální spolupráci
Ve druhém říjnovém týdnu byl program Ži-
votní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 
poprvé veřejně představen na mezinárodním 
workshopu v Bruselu, na kterém se setkali 
zprostředkovatelé programů v oblasti život-
ní prostředí a energetika. Na tyto programy 
bylo z Fondů EHP a Norska v aktuálním ob-
dobí alokováno několik stovek milionů eur. 
Své prioritní oblasti tu tak kromě České re-
publiky představili například zástupci z Pol-
ska, Slovenska, Řecka či Rumunska.

Cílem setkání bylo sdílení zkušeností, 
příprava programových dokumentů, po-
skytnutí praktických informací či diskuze 
o možných partnerstvích mezi jednotlivými 

zprostředkovateli. Za nejpalčivější problém 
současnosti a společný jmenovatel programů 
lze jednoznačně označit otázku klimatické 
změny. „Klimatická změna je tématem, které napříč 
Evropou nabírá na významu. Kromě České republiky 
se na adaptaci společnosti na změnu klimatu zaměřuje 
například Slovensko, pobaltské státy či Polsko, které 
zároveň pro toto grantové období disponuje nejvyšším 
objemem fi nancí. Otevírá se zde tedy prostor pro navázá-
ní oboustranně prospěšné spolupráce a sdílení příkladů 
dobré praxe nejen s Norskem, ale také s ostatními přijí-
macími státy. Zástupci českého programu jsou v otázce 
navazování další spolupráce aktivní a norská strana 
považuje tento typ spolupráce za velmi přínosný,“ ko-

mentuje bruselské setkání Ivo Marcin, ve-
doucí oddělení pro řízení Norských fondů. 
Potenciální partnerství se nabízí v případě 
pilotních projektů zaměřených na znečištění 
vodních toků zbytky léčiv. „Kolegové z Rumun-
ska mají z minulosti zkušenost s projekty zaměřenými 
na problematiku farmak v povrchových vodách. I v této 
oblasti máme tedy prostor pro mezinárodní spolupráci. 
Ta by mohla mít v budoucnu například podobu společné 
odborné konference na prezentaci výsledků pilotních pro-
jektů,“ vysvětluje Ivo Marcin.

Workshop Toulcův dvůr
Komunikace programu pokračuje i na do-
mácí půdě. V areálu Střediska ekologické 
výchovy Toulcův dvůr se 18. října 2018 
uskutečnil workshop, jehož cílem bylo 
představit program a získat zpětnou vaz-
bu od zástupců české veřejné i soukromé 
sféry. Zúčastnili se ho vybraní zástupci 
zastřešujících institucí a jako pozorovatelé 
také zástupci Ministerstva fi nancí a Mini-
sterstva životního prostředí České repub-
liky, přizváni byli také klíčoví partneři 
ostatních veřejných rezortů. Během dopo-
ledne byly všem zúčastněným představeny 
potenciální oblasti podpory programu 
a také základní podmínky pro získání fi -
nanční podpory, a to včetně aspektu bila-
terální spolupráce.

Po prezentační části následovala krát-
ká komentovaná prohlídka areálu Toulcův 
dvůr, v jejímž rámci byl návštěvníkům před-
staven mimo jiné místní mokřad, který kvůli 
letošnímu nedostatku srážek zcela vyschl. 

Účastníci workshopu tak mohli na vlastní oči 
vidět důsledky extrémních projevů počasí, 
na které bude nově představovaný program 
reagovat. V rámci odpoledního bloku pro-
běhla diskuze o nastavení programu, pod-
porovaných oblastech a potenciálních pro-
jektech pro programové období 2014–2021. 
„Aktivní zapojení všech účastníků do diskuze o mož-
nostech a nastavení jednotlivých oblastí podpory 
nám ukázalo, že vyjednaný program vhodně reaguje 
na aktuální problémy, se kterými se odborná i široká 
veřejnost v praxi potýká. Program se soustředí nejen 
na dlouhodobé problémy v ochraně životního prostředí, 
ale nabízí také možnost podpory inovativních a pilot-
ních projektů. Mezi ty patří například projekty zamě-
řené na snižování znečištění vodních toků zbytky léčiv. 
Program nabízí možnost realizace nových přístupů 
v dynamicky se měnícím prostředí, na které je třeba za-
čít reagovat. Velmi nás potěšil zájem o budoucí využití 
našeho programu a ještě více se těšíme na výsledky, které 
avizované projekty mohou přinést v otázkách ochrany 
životního prostředí,“ uzavírá Ivo Marcin.

Praha, Ostrava i Oslo
Intenzivní oboustranná komunikace Nor-
ských fondů se všemi zainteresovanými 
subjekty i veřejností bude pokračovat 
i v následujících týdnech. Program Život-
ní prostředí, ekosystémy a změny klimatu 
bude prezentován například na konfe-
renci EVVO 2018, na konferenci k ochra-
ně ovzduší ve veřejné správě v Ostravě či 
na listopadovém setkání s potenciálními 
norskými partnery pro projekty v životním 
prostředí v Oslu. 

AKTUALITY

Obce v národních parcích mají další šanci 
investovat do svého rozvoje

Po roce vypisuje Ministerstvo životního prostředí spolu 
se Státním fondem životního prostředí ČR výzvu 
v objemu 100 milionů korun na podporu obcí ležících 
na území národních parků.

Norské fondy představily svůj program 
v Bruselu a uspořádaly první workshop
Letošní podzim se pro Norské fondy nese ve znamení příprav základních 
dokumentů. První návrh dohody o programu, jejíž podpis je základním 
kamenem pro zahájení čerpání prostředků, by měl být České republice 
předložen už během listopadu.

Foto: Správa NP Krkonoše

Obce s titulem Zelená stuha si mohou vyzvedávat své odměny

Potenciální partnerství 

se nabízí mimo jiné 

v případě pilotních projektů 

zaměřených na znečištění 

vodních toků zbytky léčiv.

Foto: archiv SFŽP ČR
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S tím souvisí konkrétní ochranářské akti-
vity, které zahrnují ořez vrb „na hlavu“, 

ošetření vzrostlých lip a dubů a výsadbu 
vhodných stromů. Pestrou mozaiku vodních 
toků, lužních lesů, luk, rybníků, tůní a mo-
čálů Poodří, které je chráněným územím ev-
ropské soustavy nejcennějších částí přírody 
Natura 2000, doplní mladé stromky topolů, 
dubů a vrb a staré odrůdy hrušní.

Hlavním cílem projektu LIFE Osmoder-
ma je zajistit kontinuitu výskytu páchníka 
hnědého v evropsky významné lokalitě Po-
odří, která je jedním z nejvýznamnějších míst 
jeho výskytu na Moravě. Díky tradičnímu 
udržování rozvolněné lužní krajiny tady pře-
žíval po staletí. Nyní má však namále, protože 
poslední zbytky starých solitérně rostoucích 
dutých stromů z krajiny mizí. Nepodaří-
-li se nastartovat jejich pravidelnou údržbu, 
zejména u hlavatých vrb, které páchník po-
třebuje k životu, a propojit malé vymírající 
populace prostřednictvím nových výsadeb, 
budou počty páchníka v Poodří v následují-
cích letech stále klesat. „Brouka páchníka jsme si 
vybrali za symbol naší práce v Poodří záměrně. Jeho roz-
šíření bude důkazem, že jsme přírodě pomohli. Z výsad-
by stromů budou mít navíc užitek i další vzácná zvířata, 
jako jsou ryba piskoř pruhovaný, žába kuňka ohnivá, 
doupní ptáci a netopýři,“ říká vedoucí projektu 
Marcela Klemensová z Arniky.

Během projektu budou jeho autoři usilo-
vat o propojení ochranářských opatření s po-
třebami a zájmy místních občanů a vlastníků 
půdy. Získají tím jejich podporu a zároveň 
zajistí pokračování ochranářských aktivit 
i po skončení projektu. Jeho důležitou součás-
tí jsou proto aktivity zaměřené na odbornou 
i laickou veřejnost. Realizace projektu zvýší 
nejenom biodiverzitu krajiny, ale zároveň 
její hodnotu pro místní obyvatele a poskytne 
nové možnosti pro využití tradičních ovoc-
ných dřevin. Za pár let se zde lidé budou moci 
scházet ke společné sklizni ovoce pro výrobu 
lokálních potravin.

„Ministerstvo životního prostředí je aktivním partne-
rem tohoto projektu nejen proto, že ho spolufi nancuje, ale 
i kvůli odborné, organizační a další pomoci, kterou mu 
bude poskytovat,“ říká ředitel odboru fi nančních 
a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kaž-
mierski a dodává: „V České republice jsme hlavním 
partnerem pro žadatele z programu LIFE. Od roku 2004 
se v rámci tohoto programu na našem území realizovalo 
nebo realizuje dvacet projektů. Jsme rádi, že se opět můžeme 
podílet na něčem, co bude mít příznivý vliv na faunu i fl óru 

v oblasti celoevropského významu, na obnovení místních 
tradic a zlepšení podmínek pro regionální turistiku.“

V evropsky významné lokalitě Poodří od-
startovala již během letošního podzimu výsad-
ba prvních mladých stromků. Vedle topolů, 
dubů a vrb zde nově porostou také staré odrůdy 
hrušní. První byly vysazeny v Jeseníku nad Od-
rou. Arboristé rovněž začali s ořezáváním vrb 
v Bernarticích. V průběhu několika následují-
cích let navíc pomohou lípám od jmelí a ošetří 
staré duby, aby jim prodloužili život. O stromy 
bude pečováno společně s místními zemědělci 
tradičním a šetrným způsobem. Práci arboristů 
mohou lidé průběžně sledovat. Počítá se s vý-
pravami pro školy nebo exkurzemi pro rodiny 
s dětmi. Připravena bude také soutěž a výstava 
fotografi í. „Pevně věřím ve vzkříšení tradičního pěstová-
ní hrušní ve volné krajině. Pokud místním ukážeme, jak se 
hrušně pěstují, půjdou do toho. Po padesátém roce se téměř 
v každé hrušni vytvoří dutina, ve které se zabydlí i vzácný 
brouk páchník a další živáčci. Do té doby jim jako domov 
poslouží ořezané vrby a lípy,“ říká Ivan Bartoš z Čes-
kého svazu ochránců přírody Studénka. 

OTO KLIKAR 
Oddělení programů EU, Ministerstvo životního 
prostředí 

Nový dokument 
o českých 
projektech LIFE
Pět projektů, pět 
dobrých nápadů, které 
pomohly a pomáhají 
životnímu prostředí 
v Česku. O tom je nový 
fi lm, který připravilo 
Ministerstvo životního 
prostředí, národní 
kontaktní místo programu 
LIFE v České republice. 

Film je určen pro všechny, kteří hledají 
inspiraci, jak pomáhat přírodě a život-

nímu prostředí.
Půlhodinový dokument představuje 

pět projektů, které úspěšně prošly nebo 
ještě procházejí realizací na území České 
republiky. Autoři fi lmu se snaží na jejich 
dobrém příkladu ukázat lidem s nápady 
a nadšením, že stojí za to do podobných 
projektů jít, i když na první pohled vy-
padá všechno příliš komplikovaně. Pět 
příběhů z různých koutů naší republiky 
ukazuje, že to s pomocí silných partnerů 
a vlastního nadšení nakonec jde.

Film je o projektech LIFE Beskydy – 
Záchrana smilkových trávníků v Besky-
dech, LIFE Corcontica – Obnova lučních 
a říčních biotopů v Krkonoších, Military 
LIFE for Nature – Zlepšení podmínek 
pro evropsky významné druhy a typy 
přírodních stanovišť v opuštěných vojen-
ských prostorech, LIFE MEDETOX – 
Inovativní metody monitorování emisí 
z naftových motorů v reálném městském 
provozu a LIFE České středohoří – Ak-
tivní ochrana evropsky významných tep-
lomilných stanovišť a druhů v Českém 
středohoří.

Dokument ukazuje, co všechno se 
v rámci projektů podařilo, jak svou ná-
plní a zaměřením přispěly ke zlepšení 
životního prostředí v daném regionu, jak 
pomohly ohroženým živočichům nebo 
přírodě v projektových lokalitách nebo 
jak se jim podařilo podporovat a chránit 
místa patřící do území Natura 2000.

Program LIFE nabízí zajímavý zdroj 
peněz z Evropské unie již řadu let. V le-
tech 2014–2020 může projektům z člen-
ských států EU poskytnout podporu 
v celkovém objemu 3,46 miliardy eur. Je 
v něm tedy dost peněz na realizaci dob-
rých inovativních nápadů, které mají po-
zitivní dopad na životní prostředí.

Film najdete na webových stránkách 
programu LIFE www. program-life.cz. 

Obec si podala žádost o dotaci na pro-
jekt Hospodaření se srážkovými 

vodami v Moravském Písku. Řešilo se 
odvádění srážkových vod z nově navrže-
ného náměstí. Dešťová voda, která spad-
ne na silnici, parkoviště a zpevněné plo-
chy, není odvedena kanalizací, ale míří 
do zasakovacího systému. „Mně osobně je 
blízká problematika zadržování vody v krajině. 
Zajímá mě jakákoliv možnost s tou vodou udělat 
něco jiného než ji nechat odtéct pryč. Přišlo mně 
zajímavé to nějak pořešit v rámci nového náměstí,“ 
říká starostka Moravského Písku Hana 
Habartová. Dodává, že uvažovali i o dal-
ším využití dešťové vody, v rámci pro-
jektu rekonstrukce náměstí se to vyřešit 
nepodařilo. Voda se ale vsákne tam, kde 
spadne z oblohy.

Voda, které na náměstí naprší, je od-
váděna do tunelových zasakovacích sys-
témů. Ty si lze představit jako plastové 
půlkulaté schránky tunelového tvaru, 
umístěny jsou pod zemí. V nich se voda 
akumuluje a postupně proniká do půdy.

Srážkové vody, které do tunelů přité-
kají z parkoviště a vozovky, jsou předčiš-

ťovány v odlučovači lehkých kapalin. Pro 
danou lokalitu se jedná o vhodné řešení. 
Jak název obec napovídá, podloží v Mo-
ravském Písku tvoří především písky, za-
sakování je tudíž vhodnou formou hos-
podaření se srážkovými vodami. Obecně 
lze říct, že v městském prostředí způso-
buje zasakování často problém kvůli ne-
bezpečí podmáčení základů jednotlivých 
budov. Proto je nutné provést v rámci 
projektové přípravy důkladné hydrogeo-
logické posouzení.

Moravský Písek se potýká s nedostat-
kem vody. „U nás je potřeba nad hospodařením 
s dešťovou vodou do budoucna velmi intenzivně pře-
mýšlet. Je tu nedostatek vody, spodní voda klesá a je 
jí málo, málo prší. Potůčky, které vedou přes obec, 
jsou většinu roku suché, voda je v nich jen po vydat-
ném dešti, a to jen chvíli. Obec se musí zabývat tím, 
jak vodu zadržet. Mámě oddělené kanalizace, deš-
ťová voda teče mimo obec. Musíme hledat možnosti 
zadržení vody,“ dodává starostka.

Projekt byl podpořen z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Způsobilé výdaje 
byly ve výši 1,2 milionu korun, výše dotace 
činila přes 1 milion korun. 

V MORAVSKÉM PÍSKU VĚDÍ, 
JAK VYUŽÍT DEŠŤOVOU VODU

V Moravském Písku rekonstruovali náměstí. Při jeho opravě mysleli i na dešťovou 
vodu, která není odváděna do kanalizace, ale vsakuje se na místě.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

MORAVSKÝ PÍSEK

Obec se nachází v západní části 
regionu Veselska, má zemědělsko-
-průmyslový charakter. Geologicky 
náleží ke Kyjovské pahorkatině – Stře-
domoravské Karpaty. Obec Moravský 
Písek (do roku 1924 jen Písek) leží 
na rozhraní dvou ekosystémů, a to 
na východním okraji písečné duny 
táhnoucí se od Chřibů na jih, která 
v katastru obce sousedí se záplavo-
vým územím řeky Moravy, a na staré 
římské cestě. Přírodními památkami 
jsou Stará pískovna, mokřad Vypá-
lenky a Kačeník (původně zařízení 
k odchytu živých kachen), obklopený 
lužními lesy a mokřinami s mokřadní 
faunou a fl órou. Na katastru obce je 
významné archeologické naleziště 
Velatické kultury. K památkám patří 
i barokní kříž z roku 1762 a socha 
svatého Jana Nepomuckého v parku 
u kostela z roku 1743.

Foto: archiv obce

LIFE Osmoderma – záchrana 
ohroženého páchníka hnědého
Ambiciózní projekt spolufi nancovaný z programu LIFE má 
zastavit degradaci biotopů brouka páchníka hnědého 
a propojit izolované lokality jeho výskytu v Poodří. Páchník 
je velice vzácný: přežívá pouze v místech se zachovalou 
a čistou přírodou, kterých v Evropě není mnoho.

INFORMACE O PROJEKTU
Akronym: LIFE Osmoderma 2017 /
LIFE17 ENV/CZ/000463
Plný název: Osmoderma eremita species 
conservation in SCI Poodří
Koordinující příjemce: Arnika – Cent-
rum pro podporu občanů (CEPO)
Partneři: Fundacja Ekorozwoju (FER) Pol-
sko, Ostravská univerzita, ČSOP Studénka
Časová realizace: 1. 9. 2018 – 30. 9. 2023
Rozpočet: 954 012 €
Příspěvek EK ve výši 72,85 %: 694 999 €
Příspěvek MŽP: 128 308 €

Foto: Ivan Bartoš

Foto: archiv Moravský Písek Foto: archiv Moravský PísekFoto: archiv Moravský Písek

Foto: archiv Moravský PísekFoto: archiv Moravský Písek
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HARMONOGRAM VÝZEV NPŽP

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

Alokace: 21 000 000 Kč 

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

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

Alokace: 100 000 000 Kč 

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

Snížení emisí stacionárních 
zdrojů 
Příjem žádostí: do 28. 2. 2019, 
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 30 000 000 Kč 

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

Environmentální 
vzdělávání
Příjem žádostí: do 15. 1. 2019

Alokace: 40 000 000 Kč

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

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

Alokace: 600 000 000 Kč

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

AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

Alokace: 50 000 000 Kč

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

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

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

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

Alokace: 20 000 000 Kč

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

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

Alokace: 200 000 000 Kč

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

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

Alokace: 50 000 000 Kč

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

Dešťovka 
Příjem žádostí: do vyčerpání alokace 

Alokace: 340 000 000 Kč

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

Likvidace akutních zátěží
Kontinuální výzva

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

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

Alokace: 35 000 000 Kč

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

Obecným cílem Národního programu 
Životní prostředí je podpora projektů 

na ochranu a zlepšování životního prostře-
dí v České republice. Program je fi nancován 
z prostředků Státního fondu životního pro-
středí ČR. Dotace, které program nabízí, 
se vhodně doplňují s ostatními dotačními 
tituly. Příležitost představuje zejména pro 
menší obce.

Aktuální výzvy 
Mezi otevřenými výzvami stojí určitě za po-
zornost dotace na průzkum, posílení a bu-
dování zdrojů pitné vody, které mají za cíl 
zlepšit zásobování pitnou vodou. Hospo-
daření s vodou se týká i další aktuální vý-

zvy na domovní čistírny odpadních vod. 
Tam, kde se nevyplatí budování centrální 
kanalizace a velké čistírny odpadních vod, 
je možné získat podporu na malé čistírny 
u každého domu. Majitelé domů tak získají 
čističku za mnohem méně peněz, než kdyby 
si ji museli budovat sami. 

Více o programu, podrobný popis jednot-
livých výzev včetně všech dokumentů a vý-
čet podstatných informací najdete na webo-
vé stránce www.narodniprogramzp.cz. 

Národní program Životní prostředí AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přinášíme vám přehled aktuálních dotačních výzev Národního programu Životní 
prostředí. Podporujeme projekty na ochranu a podporu životního prostředí.
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Během zimy 1889–1890 italští dělníci 
v soutěsce vylámali a vystříleli stezky a tu-
nely a vybudovali lávky nad vodou. Jez po-
stavený na místě staré vodní zdrže zadržoval 
vodu zhruba 900 metrů dlouhého Claryho 
jezera až k srubové restauraci. Slavnostní 
otevření se uskutečnilo 4. května 1890. 

Od té doby se přírodními krásami Ed-
mundovy, dnes Tiché, a o osm let později 
otevřené Divoké soutěsky každoročně těší 
zástupy návštěvníků.

Soutěska dostala nové stezky 
k výročí
V letošním roce slaví Divoká soutěska 120. vý-
ročí otevření. I k němu směřovaly nezbyt-

né opravy, které si některé úseky cesty 
mezi soutěskami už opravdu zasluhovaly. 
S nápadem na opravy cest přišel starosta 
Hřenska Zdeněk Pánek. „Důvodem byl přede-
vším havarijní stav galerií, po kterých návštěvníci 
procházejí Divokou soutěskou,“ vysvětluje Ilona 
Mišejková z obecního úřadu v Hřensku, 
která měla projekt na starosti. Pro Hřensko 
to byla první zkušenost s žádáním o dotaci 
z OPŽP, hodnotí ji jako kladnou a bezpro-
blémovou. Při přípravě projektu se vychá-
zelo především z požadavků na kvalitní 
a bezpečný pohyb návštěvníků. „Do projektu 
musely být zahrnuty požadavky Národního parku 
České Švýcarsko a Povodí Ohře coby vlastníků dotče-
ných nemovitostí, především s ohledem na ochranu 

životního prostředí a ochranu ohrožených druhů fau-
ny a fl óry na tomto území,“ doplňuje paní Mišej-
ková. Po doložení potřebných dokumentů 
zažádala obec v roce 2015 o dotaci v rámci 
10. výzvy OPŽP. „Z této výzvy jsme bohužel ne-
byli uspokojeni, neboť jsme nesplnili podmínku při-
jatelnosti s ohledem na přesné znění zahrnutí názvu 
projektu do seznamu projektů NP České Švýcarsko,“ 
přibližuje. V roce 2016 byla vyhlášena nová 
výzva k podání žádosti, obec ji tehdy znovu 
podala a tentokrát byla úspěšná. 

Cesty v soutěskách dostaly 
nový kabát
V průběhu realizačních prací musela 
být stezka do Divoké soutěsky uzavře-
na, neboť ty přístup do ní znemožňova-
ly. „Stavební práce byly s ohledem na umístění 
stavby značně ztíženy, a to především při mani-
pulaci s materiálem a pracovníky realizačních fi-
rem, kdy byl materiál dovážen kolečky a donášen 
ručně někdy až do vzdálenosti dvou kilometrů,“ 
popisuje Ilona Mišejková. V průběhu 
realizace došlo k demontáži stávajících 
pochozích ocelových plechů, ocelové 
nosníky byly opraveny a natřeny proti-
korozním nátěrem a na ně byly položeny 

AKTUALITYREPORTÁŽ

V HŘENSKÝCH SOUTĚSKÁCH SE DÍKY OPŽP CHODÍ PO OBNOVENÝCH CESTÁCH
V romantickém kaňonu říčky Kamenice u Hřenska kdysi vládlo nerušené ticho a lidé 
zdejší soutěsky navštěvovali zřídkakdy. Většinou sem zavítali lovci, dřevorubci a rybáři, 
kteří tu hledali něco jiného než přírodní krásy. Dnes je všechno jinak a cesty, 
prošlapané nohama návštěvníků, kteří tu posledních více než sto let hledají právě 
a jen je, už bylo potřeba opravit. Díky podpoře z OPŽP to bylo možné.

Soutěsky na řece Kamenici nejspíš ne-
navštívil jen málokdo. Příběh, který se 

skrývá za jejich dechberoucí nádherou, ale 
každý nezná. Historicky mívala říčka Ka-
menice velký význam pro plavení dříví a při 
zimních tazích pstruhů a lososů nastávaly 
rybářům zlaté časy. Překročení úzké rokle 
s divokou říčkou bylo možné pouze na ně-
kolika málo místech. Nejschůdnější z nich 
bylo u Dolského mlýna, kde se dalo projet 
i s povozem. Níže po proudu býval další 
přechod. Zde stával masivní klenutý most, 
přes který vedla stará kostelní cesta z Vysoké 
Lípy do Růžové. Další kostelní cesta vedla 
z Růžové do Mezné a říčku překračovala 
v místech Mezního můstku. Obce Vysoká 
Lípa a Mezná patřily k farnosti Růžová, 
o níž je zmínka již z roku 1352. Z obou obcí 

se po kostelních stezkách chodilo přes ka-
menickou soutěsku na nedělní bohosluž-
by, nosily se tudy děti ke křtu i nebožtíci 
na hřbitov.

S rozmachem turistického ruchu a zpří-
stupňováním romantických míst přišly 
na řadu i soutěsky Kamenice. První projížď-
ky na člunech zavedl roku 1881 Franz Fied-
ler. Na loďky se nastupovalo u někdejší pily 
v Srbské Kamenici a plavba k jezu u Dolan-
ského mlýna trvala necelých třicet minut. 
Provoz na této soutěsce, zvané Ferdinando-
va, byl zastaven kolem roku 1940.

O zpřístupnění soutěsek se postara-
lo pár dobrodruhů
Historie zpřístupňování soutěsek u Hřen-
ska začala jednou dobrodružnou plavbou. 

Roku 1877 se pět dobrodruhů v hřenské 
hospodě U zeleného stromu vsadilo, že 
soutěsky zdolají na voru. U Dolského 
mlýna si vyrobili vor z klád, se kterým 
projeli obávaným úsekem mezi skalami 
místy, jimž se tenkrát říkalo ,konec světa‘. 
Čtyři metry dlouhé plavidlo dopravilo 
posádku bez úhony až do Hřenska a tím 
byly položeny základy ke zbudování jed-
né z nejvýznamnějších turistických atrak-
cí naší země.

Po této první, objevné plavbě následovaly 
další a zájem o sjíždění a zhlédnutí kdysi ta-
juplné soutěsky vzrůstal. Když došlo z míst-
ní iniciativy k provizornímu zpřístupnění 
rokle, rozhodl se majitel panství vyhovět 
Horskému spolku a na vlastní náklady sou-
těsku otevřel pro širokou veřejnost.

PROJEKT 
V ČÍSLECH

Celkové způsobilé výdaje
9 329 250 Kč 

Dotace EU
7 929 862 Kč 

Národní financování
1 399 388 Kč 

POKUD CHTĚJÍ NÁVŠTĚVNÍCI zhlédnout 
obě dominanty Českého Švýcarska – Pravčic-
kou bránu i soutěsky řeky Kamenice – 
je rozhodně lepší vyrazit z Hřenska hned 
v ranních hodinách na okruh přes Pravčickou 
bránu, Mezní louku, Divokou soutěsku, Tichou 
soutěsku zpátky do Hřenska. Celková délka 
trasy je šestnáct kilometrů, na cestě je pouze 
jedno mírné stoupání, a to na Pravčickou brá-

nu, poté již cesta vede po vrstevnicích nebo z kopce. V opačném směru je čeká velmi prudké 
stoupání ze soutěsek na Mezní Louku nebo Meznou a také si ke konci putování neodpočinou 
při svezení na pramicích za vtipného vyprávění šarmantního převozníka. Mezi Tichou a Divokou 
soutěskou mohou kaňon řeky Kamenice opustit a vystoupit takzvaným Dlouhým schodištěm 
po naučné stezce do osady Mezná, která vyniká lidovou architekturou.

V roce 2016 byla obci Hřensko poskytnuta dotace z OPŽP 

na opravu lávky v Divoké soutěsce a Mezní lávky 

a v letošním roce byla obci ze stejného dotačního titulu 

přiznána dotace na opravu prostranství v Divoké soutěsce.

Foto: Správa NP České Švýcarsko

Foto: Václav Sojka
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FLÓRA A FAUNA 
SOUTĚSEK

Edmundova (Tichá) soutěska patří 
k nejcennějším a nejzajímavějším 
částem Českého Švýcarska. Je 
pojmenovaná po knížeti Edmun-
du Clary-Aldringenovi. V hluboké 
soutěsce říčky Kamenice s vysokými 
pískovcovými stěnami lze velmi 
názorně pozorovat takzvaný zvrat 
vegetačních stupňů, který se tu 
uplatňuje v důsledku klimatické 
inverze: při dnu soutěsky je nižší 
průměrná teplota a vyšší vlhkost než 
na horních okrajích a vrcholech skal, 
proto se tu daří i rostlinám typic-
kým pro vyšší polohy. Ve vyšších 
polohách se naopak daří borovici, 
jež dává přednost teplu a suchu. 
V důsledku hromadění studeného 
vzduchu rostou na dně soutěsky 
v nadmořské výšce okolo pouhých 
150 metrů nad mořem chladnomilné 
druhy, například violka dvoukvětá, 
vranec jedlový nebo čípek objímavý, 
které jinak nacházíme v horských, 
případně podhorských polohách. 
Na hranách pískovcových stěn se 
vykytuje rojovník bahenní, charakte-
ristický rostlinný druh Českosaského 
Švýcarska. K typickým obyvatelům 
soutěsky patří také ledňáček říční, 
skorec vodní, konipas horský, čáp 
černý, netopýr vodní, vzácně též 
vydra říční. Z bezobratlých živočichů 
se zde vyskytují druhy charakteris-
tické pro horské a inverzní polohy. 
Flóra i fauna Divoké soutěsky, která 
na Edmundovu (Tichou) navazuje, je 
obdobná.

DIVOKÁ A TICHÁ SOUTĚSKA

Divoká a Tichá soutěska leží na řece Kamenici u německých 
hranic u obce Hřensko nad Děčínem. Do konce devatenáctého 
století se po říčce Kamenici Tichou (Edmundovou) a Divokou 
soutěskou splavovalo dříví. Uskutečnily se tu i četné pokusy plav-
by na vorech od Dolského mlýna po Hřensko. Vzhledem k tomu, 
že byly úspěšné, začal kníže Edmund Clary-Aldrigen upravovat 
soutěsky pro veřejnost. V roce 1890 byla Tichá (Edmundova) 
soutěska společně s nově postavenou restaurací slavnostně 
otevřena. O osm let později byla pro veřejnost otevřena i Divoká 
soutěska.
Tichá soutěska se nachází na dolním toku Kamenice nedaleko 
Hřenska. Údolí má padesát až sto padesát metrů vysoké strmé, 
místy až svislé skalní stěny. Některé skalní bloky jsou svaleny až 
na dno kaňonu. Vířením vody a písku vznikly v korytě řeky obří 
hrnce a různé prohlubně. Díky inverzním pásmům se v soutěs-
kách daří rostlinám typickým pro vyšší polohu.
Divoká soutěska je výše proti proudu říčky Kamenice a navazuje 
na Tichou soutěsku u Mezního můstku. Oplývá podobnými 
přírodními krásami jako Tichá soutěska.
V soutěskách se provozuje převoz na lodičkách s humorným 
výkladem převozníka a spuštěním vodopádu. Edmundova 
soutěska je splavná v délce 990 metrů a Divoká soutěska v délce 
490 metrů. Sezóna začíná každý rok v pátek před Velikonocemi 
a končí koncem října.
Přístup k soutěskám je z obce Hřensko po naučné stezce. 
Některé úseky soutěsek nejsou kvůli ochraně přírody přístupné 
veřejnosti.

dubové fošny, které v současné době 
tvoří pochozí plochu galerií. Stávající 
zkorodované a leckde neúplné kovové 
zábradlí bylo nahrazeno nový, dubovým, 
které zapadá do přírodního rázu I. zóny 
národního parku České Švýcarsko. „Dále 
byly provedeny výspravy stávajících cest tak, aby 
byl zpříjemněn pohyb návštěvníků po rovné plo-
še,“ uzavírá Ilona Mišejková výčet prove-
dených prací. „V průběhu realizace projektu 
pracovali na některých místech dělníci zavěšeni 
na lanech, aniž by se dotýkali galerií,“ dodává 
zajímavost z průběhu prací.

Hřensko je s výsledkem projektu 
spokojeno
Oprava stezek měla za cíl usměrnění ná-
vštěvníků v I. zóně národního parku. Jed-
ná se o jednu z nejcennějších a nejzacho-
valejších lokalit,  s výskytem rostlinných 
společenstev vázaných především na tok 
řeky. Mnoho vzácných druhů je zároveň 
předmětem ochrany národního parku, 
s jejichž péči a ochranou počítá samotný 
plán péče. Přínosem projektu je podle 
Ilony Mišejkové i zabezpečení pohybu ná-
vštěvníků v celé délce pěší cesty směřují-
cím z turistické trasy od Mezní louky (pro 
úsek z Mezní louky na Mezní můstek byla 
žadatelem a příjemcem dotace z OPŽP 
Správa NP České Švýcarsko) a dále do Ed-
mundovy soutěsky tak, aby neopouštěli 
vymezenou trasu v I. zóně NP České Švý-
carsko. „Samotný projekt nás po obsahové stránce 
plně zaujal a bezvýhradně uspokojil naše požadav-
ky, vše v souladu se stanoviskem Správy NP České 
Švýcarsko,“ hodnotí Ilona Mišejková. „Dle 
našeho názoru jsou galerie v současné době zhotove-
ny z přírodních materiálů, které jsou více v souladu 
s okolní krajinou a zapadají do této lokality více než 
původní ocelové plechy a kovové zábradlí, jež ohro-
žovaly životní prostředí parku,“ dodává.

V případě vyhlášení další výzvy by 
Hřensko podle jejího mínění neváhalo 
a zažádalo by o další dotaci. „Zaměřili by-
chom se na opravu cest a zábradlí v soutěskách,“ 
plánuje. 

O tom, že o soutěsky byl velký zájem už nedlouho po jejich 

otevření, svědčí i fakt, že na počátku dvacátého století 

je každý rok navštívilo v průměru 160 000 lidí. 

V Edmundově soutěsce převáželo návštěvníky čtrnáct 

člunů, v Divoké soutěsce sedm loděk. Provoz zajišťovali 

a dodnes zajišťují převozníci, kteří loď kormidlují 

a trasu vtipně komentují. Pro vodáky, kteří by se chtěli 

v soutěskách plavit vlastní lodí, je Kamenice bohužel 

uzavřená.

Foto: Václav Sojka

Foto: Správa NP České Švýcarsko

Foto: Správa NP České Švýcarsko

Foto: Správa NP České Švýcarsko

Foto: archiv SFŽP ČRFoto: archiv SFŽP ČR

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

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

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

 Prioritní osa 2

 Prioritní osa 5

Zvažujeme pořízení jednotek měřících 
kvalitu ovzduší ve třídách na základní škole, 
případně i v mateřské škole. Bylo by toto 
pořízení jednotek podpořitelné z 98. výzvy 
SC 2.3? Pokud ne, šlo by projekt zařadit 
do některé jiné výzvy (i teprve plánované) 
v OPŽP, případně MŽP?

Ne, dotace ve SC 2.3, a tedy v aktuál-
ní výzvě číslo 98, je určena pro jiné pří-
pady, a to primárně na podporu systémů 
sledování/hodnocení kvality ovzduší 
a souvisejících meteorologických aspektů 
v celorepublikovém či alespoň regionál-
ním měřítku. Jestliže je ale v dotčené škole 
(příp. ve školách) nebezpečí nekvalitního 
vzduchu v učebnách, bylo by možné k ře-
šení tohoto problému využít dotaci ve spe-
cifi ckém cíli 5.1, který je zaměřen na sni-
žování energetické náročnosti veřejných 
budov. Zde by byla možnost získat podpo-
ru na pořízení nuceného větrání. V nabíd-
ce je i samostatné řešení výměny vzduchu 
u budov, které splňují určitou energetic-
kou náročnost a v případě instalace systé-
mu nuceného větrání s rekuperací zároveň 
nyní neplní požadavky na zajištění dosta-
tečné výměny vzduchu. Větrání je případ-
ně možné řešit v rámci komplexnějšího 
projektu, v němž by bylo uskutečněno 
také zateplení budovy, realizace systémů 
na využití odpadního tepla, instalace solá-
rních systémů apod. K dispozici je v tuto 
chvíli ještě výzva číslo 100, případně v roce 
2019 je od března plánováno otevření další 
výzvy číslo 121.

Všechny předkládané projekty samo-
zřejmě musí splňovat související podmín-
ky programu a výzvy. Podrobně viz text 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014–2020 (tzv. PrŽaP, dokument 
je ke stažení na adrese www.opzp.cz). Text 
aktuální výzvy číslo 100 a podklady k ní 
jsou k dispozici na stejném webu.

 Prioritní osa 3, specifi cký cíl 3.2

Obracím se na vás s dotazem k nabídce 
104. výzvy. Žadatel by rád zbudoval do-
třiďovací linku na plasty. Jedná se o sekun-
dární třídění výmětu z třídicí linky za úče-
lem získání kvalitní suroviny pro další 
materiálové využití. Výmět bude přijímán 
pod katalogovým číslem 15 01 02. Prosím 
o informaci, zda by bylo možné takový 
projekt podpořit.

V textu výzvy je poměrně podrobný po-
pis nabídky a také vždy konkrétní přehled 
druhů odpadů, jichž se dotace může týkat. 
Vámi uvedené třídění odpadu s číslem 
15 01 02 by opravdu bylo možné ve výzvě 
číslo 104 podpořit, a to v rámci nabídky 
na „výstavbu/modernizaci (s navýšením 
kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek 
pro separaci komunálních odpadů a od-
padů podobných komunálnímu odpadu 
následujících katalogových čísel dle Ka-
talogu odpadů: BRKO 20 01 08, 20 01 25, 
20 01 38, papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; 
plasty 15 01 02…“. Muselo by zde ovšem 
jít o odpad komunální či jemu podobný, 
tedy odpad produkovaný občany, nikoliv 
výrobní činností apod. Zda jde o požado-
vaný odpad, musí primárně vyhodnotit 
(a následně v rámci řešení dotace obhájit) 
žadatel. Je tak na žadateli či jeho poradci, 
aby se v tématu zorientovali a našli vhod-
nou/využitelnou nabídku, pokud exis-
tuje. Vlastní projekt má přitom vycházet 
z odborného podkladu k žádosti, jímž je 
analýza potenciálu produkce příslušných 
druhů odpadů. Konkrétní zaměření 104. 
výzvy je uvedeno v samotném textu výzvy 
a v souvisejících dokumentech, které jsou 
uveřejněny na stránkách programu OPŽP 
www.opzp.cz. Všechny žádosti musí spl-
nit související podmínky uvedené v textu 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
a dotčené výzvy, viz dokument na webu 
www.opzp.cz v sekci Dokumenty – Obec-
ně závazné dokumenty – Pravidla pro ža-
datele a příjemce podpory.

V OPŽP jsou uznatelným výdajem také 
výkupy pozemků. Platí to také pro cíl 3.2 
a výstavbu sběrného dvora? Obec koupila 
pozemky v roce 2017 na základě smluv, ale 
platby proběhly v hotovosti, mají pouze pří-
jmové a výdajové hotovostní doklady. Bude 
to tak dostačující, uznatelné?

Danou problematiku objasňuje v textu 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
(tzv. PrŽaP) kapitola B.2.6, Pořízení nemo-
vitostí. Z textu vybírám:

„Výdaje na nákup nemovitosti, tj. pozem-
ku, pozemku včetně stavby, která je jeho 
součástí, příp. stavby, která není součástí 
pozemku, jsou způsobilým výdajem v přípa-
dě, že jsou splněny kumulativně následující 
podmínky:

a) pořizovací cena nemovitosti může být 
započtena maximálně do výše 10 procent 
celkových způsobilých přímých realizačních 
výdajů na projekt,

b) nemovitost bude oceněna znaleckým 
posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců 
před pořízením nemovitosti) vyhotoveným 
znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku, ve znění pozdějších před-
pisů,

c) způsobilým výdajem je pořizovací 
cena, maximálně však do výše ceny určené 
znaleckým posudkem,

d) musí být v souladu s cíli projektu.“
V případě SC 3.2 a výstavby nového sběr-

ného dvora by pořízení pozemku a stavby 
bylo v souladu s cílem programu i projek-
tu. Lze je tedy za programem stanovených 
podmínek podpořit. Způsobilost realizač-
ních výdajů u tohoto typu projektů je řešena 
v textu PrŽaP v kapitole B.6.3.2.5. Finanční 
limity pro podpořitelnost akce jsou stanove-
ny v zásadě u všech typů dotací, konkrétně 
u SC 3.2 viz u výzvy zveřejněná hodnoticí 
kritéria, primárně kritéria věnovaná měr-
ným fi nančním nákladům vztaženým na na-
výšenou (příp. nově vzniklou) kapacitu sbě-
ru a třídění odpadů.

Co se týče vlastní úhrady, ta musí být pro 
možnost vyřízení dotace řešena výhradně 
bezhotovostně, popsané doklady by tedy 
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nebylo možné přijmout. Podrobněji viz 
další citace z PrŽaP, přesněji z kapitoly C.6, 
Procesy a pravidla fi nančního řízení:

„Příjemce podpory hradí faktury vždy 
na bankovní účet dodavatele (poddodavate-
le) uvedený ve smlouvě. Dodavatelské účty 
musí být evidovány v IS KP14+ u jednotli-
vých dodavatelů v modulu veřejné zakáz-
ky projektu. Příjemce podpory hradí prá-
ce, služby a dodávky vždy bezhotovostně 
(tj. prokazuje vždy úhradu bankovním výpi-
sem). Výjimka je možná pouze v rámci prio-
ritních os a specifi ckých cílů, kde je umož-
něn jiný než dodavatelský způsob realizace 
projektu, viz kapitola C.6.6.“ Pro dotčený 
specifi cký cíl 3.2 žádná výjimka neplatí.

Také pro sběrné dvory je k dispozici na-
bídka v aktuální výzvě číslo 104, více viz text 
PrŽaP a výzvy číslo 104, tedy podklady do-
poručené již v odpovědi na předchozí dotaz.

 Prioritní osa 4

Z OPŽP jsme úspěšně financovali pro-
jekt na revitalizaci zeleně v našem městě. 
Veškeré práce jsou ukončeny a náklady 
proplaceny. Projektu začíná udržitelnost 
a zajímá nás, na co máme v udržitelnosti 
dbát a jak dlouho toto období trvá.

V případě, že v rámci revitalizace došlo 
k výsadbám dřevin, je doba udržitelnosti 
deset let od ukončení realizace projektu. 
Obecně platí, že v této době musí být cíle 
projektu zachovány, příjemce se musí zdr-
žet všech činností, které by mohly poškodit 
nebo ohrozit předmět podpory, a přede-
vším u vysazených dřevin je povinen zajis-
tit řádnou péči a údržbu. Řádná péče o vý-
sadby dřevin zahrnuje zejména dostatečné 
a pravidelné zálivky, pletí výsadbové jámy, 
výchovný řez a další potřebné činnosti uve-
dené ve standardech AOPK. Zálivce je nut-
né věnovat obzvláště důslednou pozornost, 
jelikož poslední roky jsou srážkově podprů-
měrné a v případě malé zálivky jsou výsadby 
vystavovány velkému stresu. Udržitelnost 
projektu se vztahuje nejenom na dřeviny, 
trávníky a trvalkové záhony, ale i na mobi-
liář, vodní prvky či další doplňková opatře-
ní podpořená v rámci projektu. Jakýmkoliv 
změnám v době udržitelnosti včetně přesu-
nu na nové lokality musí předcházet žádost 
o změnu, kterou příjemce zadá v rámci sys-
tému MS2014+.

V rámci SC 4.3 OPŽP 2014–2020 jsme 
financovali ošetření významné lípové aleje. 
Projekt je ukončen a zajímalo by nás, zda 
i v tomto případě potřebujeme posudek 
od AOPK ČR, jako tomu bývalo v minulém 
programovém období 2007–2013.

Ke všem žádostem v rámci PO 4 – Ochra-
na a péče o přírodu a krajinu je nutné k závě-
rečnému ukončení akce předložit stanovisko 
AOPK ČR. Ve vašem případě se musíte ob-
rátit na místně příslušné regionální pracovi-
ště AOPK ČR, které vaši žádost hodnotilo. 

Musíte tak učinit písemně a minimálně čty-
řicet pracovních dní před termínem před-
ložení dokumentace k závěrečnému vyhod-
nocení akce (projektu). Termín naleznete 
ve schváleném právním aktu registrace akce 
a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční řízení

Zajímalo by nás, jak řešit situaci ohledně 
sankcí v případech, kdy zhotovitel neplní 
své povinnosti. Chtěli jsme uplatnit z dů-
vodu přetrvávajícího sporu jednostranný 
zápočet při dokládání fakturace, ale to prý 
není možné. Můžete nám prosím poradit?

Jak bylo dne 26. září 2018 popsáno v člán-
ku Pravidla dokládání úhrad faktur předklá-
daných v žádostech o platbu v OPŽP 2014+, 
příjemce má možnost v OPŽP doložit žádost 
o platbu uhrazenými, neuhrazenými nebo 
částečně uhrazenými fakturami. Neúplně 
uhrazené faktury (včetně nezpůsobilých 
výdajů) je přitom příjemce povinen zaplatit 
dodavateli nejpozději do deseti pracovních 
dnů od data poskytnutí podpory a úhradu 
faktur musí doložit fi nančnímu manažero-
vi projektu. Úhradu faktur je třeba doložit 
bankovními výpisy označenými razítkem 
a podpisem žadatele. Ve výjimečných přípa-
dech, kdy došlo k zápočtu pohledávek/zá-
vazků mezi příjemcem podpory a zhotovite-
lem, například z důvodu sankční faktury, lze 
bankovní výpis nahradit oboustranným zá-
počtem pohledávek podloženým písemnou 
smlouvou/dohodou. Vámi uvedený jedno-
stranný zápočet tedy skutečně není možné 
akceptovat. Uvedené platí i pro případy, 
kdy je možnost jednostranného započtení 
bez akceptace dodavatele součástí smluvní-
ho vztahu mezi příjemcem podpory a doda-
vatelem. Pravidla pro žadatele doporučují 
příjemcům sankci vůči zhotoviteli uplatnit 
a fi nančně vypořádat odděleně od dodava-
telských faktur.

Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce 
podpory, kapitola C.6, Procesy a pravidla 
fi nančního řízení, přímo k tématu zápočtu 
pohledávek web www.opzp.cz, sekce Aktua-
lity a tiskové zprávy, kde je k dispozici aktua-
lita zveřejněná 26. září 2018.

Zadávání veřejných zakázek

Zaregistrovali jsme upozornění, že nyní 
je již nutné zadávací řízení řešit s využitím 
elektronické komunikace. Je to pravda? Kde 
případně najdeme podrobnosti?

Ano, od 18. října 2018 jsou všichni za-
davatelé a dodavatelé povinni v zadáva-
cím řízení písemně komunikovat výhradně 
v elektronické formě. Zasílání dokumentů 
v listinné podobě je již ze zákona vylouče-
no. Zadavatelé tak nemohou přijímat lis-
tinné nabídky, ale pouze nabídky doručené 
prostřednictvím elektronického nástroje. 

Tato povinnost elektronické komunikace se 
přitom uplatní i na zadávací řízení zaháje-
ná před uvedeným datem, rozhodující tedy 
není okamžik zahájení zadávacího řízení, 
ale okamžik, kdy dochází k vlastní komuni-
kaci mezi zadavatelem a dodavatelem.

Aktuálně tak mohou být v listinné podobě 
realizovány již jen veřejné zakázky zadávané 
mimo zadávací řízení. MMR ČR uveřejnilo 
k tomuto tématu na portále veřejných za-
kázek dva metodické dokumenty k proble-
matice povinné elektronické komunikace 
v zadávacích řízeních. Více se tedy můžete 
dozvědět na adrese portal-vz.cz. Za účelem 
poskytnutí metodické podpory k zákonu 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů byly také 
již dříve zřízeny e-mailová adresa dotazynz-
zvz@mmr.cz a infolinka 234 154 074, která je 
k dispozici v pondělí a středu od 9:00 hod. 
do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Ve vaší metodice jsem nikde nenašla 
lhůtu, dokdy nejdéle od vyhlášení výsledku 
u VZMR je nutné podepsat smlouvu o dílo. 
Pan starosta by smlouvu na stavební práce 
rád podepsal až po vydání stavebního povo-
lení, což je např. skoro dva měsíce od vyro-
zumění o výsledku soutěže. Nevadí to?

Ano, máte pravdu, dokument Pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 
(dále jen „Pokyny“), který je základním me-
todickým dokumentem pro zadávání zaká-
zek spolufi nancovaných z OPŽP 2014–2020 
nespadajících do zákonného režimu, lhůtu 
pro uzavření smlouvy neobsahuje.

Při všech úkonech v rámci výběrové-
ho řízení musí ovšem zadavatel dodržo-
vat základní zásady zakotvené v článku 
2.1.1 Pokynů. Doporučujeme tedy vždy 
s ohledem na konkrétní případ přihléd-
nout rovněž k zadávacím podmínkám 
výběrového řízení, zejména k předpoklá-
danému termínu zahájení realizace za-
kázky a případně k dalším navazujícím 
termínům. Zadavatel musí eliminovat 
možná prodlení oproti deklarovaným ter-
mínům, aby bylo minimalizováno riziko 
vlivu této změny na hospodářskou sou-
těž a výsledek výběrového řízení. Dále je 
třeba zvážit, jak bude na danou okolnost 
reagovat vybraný dodavatel. V případě, 
že nedojde k uzavření smlouvy v přiměře-
né lhůtě od doručení oznámení o výběru 
dodavatele, resp. od okamžiku, kdy vy-
braný dodavatel doloží veškeré doklady 
nutné před podpisem smlouvy, a uzavře-
ní smlouvy proto nebrání žádná překáž-
ka, není totiž vybraný dodavatel povinen 
uzavřít se zadavatelem smlouvu.

K tématu ještě doplňuji, že za správnost 
postupů uplatněných v případě veřejných 
zakázek nese vždy odpovědnost zadavatel. 
K nabídce a podmínkám programu více viz 
text Pravidel pro žadatele a příjemce pod-
pory v OPŽP 2014–2020 (tzv. PrŽaP), jehož 
nedílnou součástí je dokument Pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek. Oba dokumen-
ty naleznete na webu www.opzp.cz. 
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Priorita přináší stručný přehled aktuálních výzev. Jejich kompletní znění včetně všech 
podporovaných aktivit naleznete na stránkách programu www.opzp.cz. 

Soustava 
Natura 2000
Ukončení příjmu žádostí: 
6. 1. 2020

Alokace: 250 000 000 Kč

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

Přirozené funkce 
krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 
7. 1. 2019

Alokace: 500 000 000 Kč 

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

Přirozené funkce 
krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 1. 2020

Alokace: 30 000 000 Kč

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

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

Alokace: 500 000 000 Kč

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

Významně 
chráněná území
Ukončení příjmu žádostí: 
2. 1. 2019

Alokace: 1 150 000 000 Kč

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

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

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

Alokace: 3 000 000 000 Kč

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

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

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

Alokace: 250 000 000 Kč

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

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

Alokace: 800 000 000 Kč

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

Alokace: 50 000 000 Kč

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

Zajištění péče 
o území národního 
významu 
Ukončení příjmu žádostí: 
15. 11. 2018

Alokace 150 000 000 Kč

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

Podpora 
biodiverzity 
Ukončení příjmu žádostí:
15. 11. 2018

Alokace: 80 000 000 Kč

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

Posílení přirozené 
funkce krajiny 
Ukončení příjmu žádostí: 
15. 11. 2018

Alokace 400 000 000 Kč

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

Sídelní zeleň 
Ukončení příjmu žádostí: 
15. 11. 2018

Alokace 150 000 000 Kč

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

VÝZVA PRODLOUŽENA

Posílit 
biodiverzitu
Ukončení příjmu žádostí: 
6. 1. 2020 

Alokace: 40 000 000 Kč

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

Povodňová 
ochrana
Ukončení příjmu žádostí: 
7. 1. 2019

Alokace: 1 800 000 000 Kč

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

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

Alokace: 500 000 000 Kč

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

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

Alokace: 119 000 000 Kč 

115. výzva podporuje revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Smyslem 
dotační podpory je posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí znehodnocených ekosystémů 
v sídlech. Žadatelé mohou čerpat peníze na pořízení či aktualizace studií systému sídelní zeleně 
s následnou realizací opatření, na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně 
přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Typově sem patří parky, zahrady, sady, stromo-
řadí a další prvky. Dotace se vztahují i na zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 
blízkého charakteru. Žadateli mohou být obce, kraje a mnohé další organizace různého typu.
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IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORY ZACÍLENÍ VÝZVY ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ

Prioritní 
osa

Specifi cký cíl
Číslo 
výzvy 

Podporované aktivity Cílové skupiny Druh výzvy

Předpokládané 
datum 

zahájení 
příjmu 
žádostí 

Předpokládané
datum 

ukončení 
příjmu 
žádostí

1

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

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

1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
a hospodaření se srážkovými vodami

119 aktivita 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3

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

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

1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

123

aktivita 1.4.1 – zpracování podkladových analýz na státní a regionální 
úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
(aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, 
mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření 
jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace 
oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů 
pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik) a zpracování 
podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového 
ohrožení a aktivita 1.4.2

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

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

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

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

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

2
2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností 

podílejících se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

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

3

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

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

3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického 
využití odpadů

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

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

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

3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické 
zátěže

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

4

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

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

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

129
dle PD, vyjma opatření na zajištění územní ochrany a zpracování 
podkladů pro zajištění péče o území národního významu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP

PŘEHLED VÝZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA ROK 2019
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GALERIE PROJEKTŮ NPŽP

Horní Rápotice: Hydrogeologický vrt  
V rámci projektu došlo k vyhloubení průzkumného hydrogeologického 
vrtu a ověření jeho vydatnosti a kvality vody z tohoto vrtu. Vrt bude 
sloužit jako posilující zdroj pitné vody pro obec. 

Podoblast podpory: 1.6.A  Průzkum, posílení a budování 
zdrojů pitné vody

Název projektu: Horní Rápotice – posílení vodního 
zdroje
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Příjemce podpory: obec Horní Rápotice
Ukončení projektu: květen 2018

Mostek: Nový zdroj vody  
V rámci projektu došlo k provedení průzkumného hydrogeologického 
vrtu. Nalezený zdroj vody má dostatečnou vydatnost a kvalitu, nyní se 
připravuje jeho připojení.

Podoblast podpory: 1.6 Zdroje vody
Název projektu: Obec Mostek – průzkumný vrt

Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Příjemce podpory: obec Mostek
Ukončení projektu: říjen 2018

Celkové způsobilé výdaje
283 910 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
170 346 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
412 000 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
288 400 Kč

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

Podoblast podpory: 1.6 Zdroje vody
Název projektu: Ločenice – vrt L-1

Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Příjemce podpory: obec Ločenice
Ukončení projektu: listopad 2017

Celkové způsobilé výdaje
441 355 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
353 084 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Soběkury: Napojení vrtů na vodojem  
V rámci projektu došlo k vystrojení dvou stávajících hydrogeologických 
vrtů a k jejich napojení na vodojem. Součástí projektu bylo i oplocení 
vodních zdrojů a vybudování elektropřípojek.

Podoblast podpory: 1.6.A  Průzkum, posílení a budování 
zdrojů pitné vody

Název projektu: Soběkury – vodní zdroje HV 04, HV 05 – 
napojení na vodojem
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-jih
Příjemce podpory: obec Soběkury
Ukončení projektu: srpen 2018

Celkové způsobilé výdaje
3 431 368 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
2 401 958 Kč

Vsetín: Sanace svahu Ohýřov
Cílem projektu byla stabilizace a sanace svahu Ohýřov (Vsetín) 
ohrožujícího zdraví, majetek a bezpečnost tak, aby byla zajištěna 
bezpečná příjezdová komunikace k rodinným domům a chatám 
v lokalitě a aby byly zabezpečeny okolní nemovitosti ohrožené sesu-
vem.

Prioritní osa 1, specifi cký cíl 1.3 – Stabilizování a sanace 
svahových nestabilit
Název projektu: Sanace svahu Ohýřov
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Příjemce podpory: město Vsetín
Ukončení projektu: 30. 9. 2017

Vidče: Zateplení tělocvičny
V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště, výměně 
nevyhovujících výplní otvorů, zateplení střešní konstrukce, zateplení 
nevytápěných prostor a realizaci slunolamu pro snížení energetické 
náročnosti budovy a zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Prioritní osa 5, specifi cký cíl 5.1 – Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie
Název projektu: Snížení energetické náročnosti 
objektu tělocvičny Vidče
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Příjemce podpory: obec Vidče
Předpokládané ukončení projektu: 28. 2. 2019

Týnec: Snížení emisí
Projekt spočívá v uplatnění komplexu technologicko-organizačních 
opatření v rámci technologických celků slévárny za účelem snížení 
emisí tuhých znečišťujících látek. Projekt přispěje ke snížení znečištění 
ovzduší polétavým prachem PM10 a PM2,5 ze zdrojů provozovaných 
ve slévárně.

Prioritní osa 2, specifi cký cíl 2.2 – Snížit emise 
stacionárních zdrojů podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek
Název projektu: Snížení emisí ve slévárně METAZ 
Týnec, a. s.
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Příjemce podpory: METAZ Týnec, a.s.
Předpokládané ukončení projektu: 31. 3. 2019

Hluk: Výměna zdroje tepla v MŠ
V mateřské škole v Hluku optimalizovali provoz kotelny. Byl nain-
stalován zdroj tepla využívající obnovitelný zdroj energie a rekon-
struován stávající solární termický systém. To vedlo ke snížení emisí 
skleníkových plynů, snížení potřeby energie a celkových nákladů 
na provoz budovy.

Prioritní osa 5, specifi cký cíl 5.1 – Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie
Název projektu: Optimalizace provozu technologie 
kotelny MŠ Hluk
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Příjemce podpory: město Hluk
Ukončení projektu: 31. 5. 2018

Celkové způsobilé výdaje 
5 716 678 Kč

Příspěvek EU
2 286 671 Kč

Celkové způsobilé výdaje
2 206 939 Kč

Příspěvek EU
882 775 Kč

Celkové způsobilé výdaje
147 471 119 Kč

Příspěvek EU
95 856 227 Kč

Celkové způsobilé výdaje
4 649 252 Kč

Příspěvek EU
3 951 864 Kč

GALERIE PROJEKTŮ OPŽP
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O PRVNÍ MOŘSKÉ REZERVACI V KAMBODŽI

AKTUALITYZAHRANIČÍ

Kambodža je jednou z ekologicky a kul-
turně nejrozmanitějších zemí jihový-

chodní Asie. Její pobřeží se táhne od Viet-
namu na jihu po Thajsko na severu a zpes-
třuje ho šedesát devět samostatných ost-
rovů. Historicky nejodlehlejší z kambodž-
ských ostrovů je souostroví Koh Rong, ře-
těz ostrovů rozkládajících se jihozápadně 
od pevniny. Souostroví tvoří patnáct ostro-
vů o nepříliš velké nadmořské výšce – pou-
ze na Koh Rongu samotném a na vedlejším 
Koh Rong Samloem, které jsou ze všech 
ostrovů největší, se nacházejí vyvýšeniny 
ležící více než dvě stě metrů nad mořem. 
Většinu pevniny souostroví pokrývá věčně 
zelený deštný prales a pobřeží je lemováno 
písečnými plážemi, mangrovníkovými lesy 
a háji kokosových palem. Jejich odlehlost 
jim po velmi dlouhou dobu napomáhala 
při ochraňování jak nemalého přírodní-
ho bohatství, kterým ostrovy oplývají, tak 
místních komunit před některými výdo-
bytky moderního světa, které tolik přispěly 
ke zkáze mnoha jiných pobřežních oblastí 
země. Ani jim se jejich osud nakonec nevy-
hnul. Manželé Hunterovi našli souostroví 
v zuboženém stavu, rozhodli se, že místní-
mu životu ve všech jeho podobách podají 
pomocnou ruku a založili zde nadaci Song 
Saa Marine Foundation.

Nadace má své způsoby, jak 
chránit život na ostrovech
Posláním nadace bylo již od počátku pod-
porovat v rámci rezervace jakékoli aktivity 
na ochranu jedinečných oceánských bioto-
pů souostroví. Třináct let po jejím založení 
se dnes v tamějších lagunách prohánějí po-
četná hejna ryb a korálové útesy tu znovu 
ožívají. Nadace podporuje ochranu přírody 
v rezervaci nejrůznějšími způsoby. Monito-
ruje a studuje mořský život a zkoumá nej-
vhodnější přístupy, jak ochraňovat rostliny, 
živočichy a vůbec prostředí, jež jsou pro své 
přežití závislé na moři. Ve všech oblastech 
své práce spolupracuje s místními rybářský-
mi komunitami, kterým poskytuje osvětu 
na cestě k trvale udržitelnému nakládání 
s přírodním bohatstvím souostroví. Podpo-
ruje také výzkumy, které ve zdejších lokali-
tách provádějí studenti z kateder Kambo-
džské univerzity.

Na pevnině i ve vodách souostroví je 
skutečně co ochraňovat. Přestože ostrovy 

nejsou nijak rozlehlé, jsou domovem pes-
trého a bujícího rostlinného i živočišného 
světa. V pralesích žijí makakové, luskouni 
a početná populace nejrůznějšího ptactva. 
Kvetou tu orchideje, některé z nich velmi 
vzácné, a další tropické rostliny.

I ve vodách souostroví se to hemží roz-
manitým životem. Čas od času sem zaví-
tá žralok, velrybí největší ryba světových 
moří, a stálými obyvateli jsou tu tři druhy 
mořských želv, moroni a několik vzácných 
druhů mořských koníků. Důležité jsou 
i polštáře mořské trávy, jež na některých 
místech pokrývají mořské dno, stejně jako 
početné korálové útesy – v jihovýchodní 
Asii čím dál vzácnější biotop.

To, co se děje na zemi, má své dopady 
i v moři. Nadace Song Saa proto aktiv-
ně pracuje na ochraně pevninských částí 
souostroví a díky tomu dosahuje výraz-
ně dobrých výsledků v ochraně místních 
mořských ekosystémů. Spolu s úřady, ma-
jiteli půdy a místními obyvateli se podílí 
na ochraně a obnově mangrovníkových 
porostů a deštných pralesů na ostrovech.

Pro jakoukoli iniciativu, která vede 
k nějaké podobě trvale udržitelného pří-
stupu k životu na ostrovech, je nezbytnou 
podmínkou efektivní spolupráce s ves-
ničany. Aby něco takového bylo možné, 

Když Rory a Melita Hunterovi přijeli v roce 2005 na odlehlé kambodžské souostroví Koh 
Rong, našli zdejší ráj v žalostném stavu. Bílé písečné pláže byly zanesené odpadky, 
rybářské lodě trouchnivěly v přístavu a rybolov prováděný za pomoci výbušnin 
se postaral o vymýcení většiny kdysi bohatého podvodního života souostroví. 
A tak manželé založili nadaci Song Saa Marine Foundation a s ní i první kambodžskou 
mořskou rezervaci.

je zapotřebí citlivosti a vnímavosti právě 
vůči komunitám, které místní život vy-
tvářejí, a přiznání jejich odpovědnos-
ti za rozhodnutí, která se ho dotýkají. 
Nadace to ošetřuje v mnoha oblastech: 
ve vzdělávání, zdravotnictví, nakládání 
s odpadem a způsobech obživy, aby příš-
tím obyvatelům kambodžského souostro-
ví připravila pokud možno trvale udrži-
telnou budoucnost.

Jak to všechno začalo
Manželé Hunterovi si dobře uvědomo-
vali, že s nadšením pro ochranu přírody 
a láskou ke Kambodže, která se jim stala 
druhým domovem, si nevystačí. Na vy-
tvoření rezervace, na jejímž území by své 
ochranářské sny mohli uskutečňovat, bylo 
zapotřebí spousty peněz. Proto se rozhod-
li, že nadace si na sebe bude muset vydě-
lat. Když na své svatební cestě v roce 2005 
zavítali na odlehlé souostroví Koh Rong, 
okamžitě propadli jeho kouzlu a viděli ob-
rovský potenciál, který v sobě skrývá. Oba 
v mládí hodně cestovali a souostroví jim 
připomínalo Thajsko v době, než tam vy-
pukl turistický boom. A právě na thajské 

zkušenosti vystavěli svou vizi luxusního 
turistického resortu, který bude jednak 
přinášet užitek místním rybářským komu-
nitám, jednak zabezpečí, aby jedinečná 
krása ostrovů zůstala zachována. Ze všech 
ostrovů k jejich srdcím nejvíce promlou-
vali Koh Ouen a Koh Bong, jejichž jména 
v překladu znamenají žena a muž. Ostrovy 
bok po boku vystupují z jiskřivých moř-
ských vln a připomínají zamilovaný pár, 
jak se po společné koupeli noří z vody. To 
jim přineslo místní jméno Song Saa – mi-
lenci. Stejně pojmenovali manželé i svou 
nadaci.

Vize manželů Hunterových byla velmi 
ambiciózní, v neposlední řadě i díky sku-
tečnosti, že to bylo poprvé, kdy se v Kam-
bodži někdo pokusil ze soukromého os-
trova vytvořit turistický resort. Bylo jim 
jasné, že na to musejí jít opatrně a citlivě. 

Oslovili proto místní vesnice a požádali je 
o radu i o pomoc, nabídli jim způsoby, jak
místním komunitám zlepšit životní úroveň 
a zabezpečit spolehlivější a vydatnější způ-
sob obživy. Najali si odborníka na ochranu 
přírody z Univerzity Jamese Cooka v Aus-
trálii, aby během stavebních prací zabezpe-
čil zachování mořského života ve vodách 
ostrovů. Díky tomu byly například přesa-
zovány korálové útesy z míst, kudy vedlo 
potrubí pod mořským dnem, na jiná místa, 
kde měly možnost dále prospívat. Na no-
vých místech tak dnes žijí nové kolonie 
mořských koníků, které tu předtím nebýva-
ly k vidění.

Vybudovat vysněný resort a zároveň vy-
tvořit zdroj příjmů pro nadaci na ochranu 
místních ekosystémů znamenalo několik let 
tvrdé práce. Vytrvalost a odhodlání se man-
želům Hunterovým nakonec vyplatily a re-
sort Song Saa byl v březnu 2012 otevřen.

Ochrana přírody je tu ústředním téma-
tem pro všechny návštěvníky. V Life Centre 
na ostrově se mohou seznámit s místním ži-
votním prostředím a s prací, která je prová-
děna v rámci jeho ochrany. Organizované 
prohlídky dávají dětem i dospělým mož-
nost nahlédnout do tajemství růstu korá-
lových útesů, navštívit mangrovníkový les 
anebo poznat některý z projektů nakládání 
s odpady či soběstačného farmaření v míst-
ních vesnicích. 

Zdroj: songsaacollective.com

Vzdělávání v oblasti trvalé udržitelnosti společně s pra-

videlnými úklidy navrátily ostrovům panenskou čistotu. 

Místní obyvatelé se dnes podílejí na zachování znovunabyté 

neposkvrněnosti svého jedinečného domova a jsou odhodláni 

ji ubránit pro generace, které přijdou po nich.

Foto: songsaa.com Foto: songsaa.com Foto: songsaa.com

Foto: songsaa.com Foto: songsaa.com
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ELEKTŘINA Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKÁ 
V MODERNÍCH SPALOVNÁCH

AKTUALITYTECHNOLOGIE

Podle mnoha odborníků je nejefektivnějším způsobem využití komunálního odpadu 
využití energetické. Dnešní spalovny, které se o přeměnu odpadu na energii starají, 
jsou na hony vzdáleny těm původním, které ohrožovaly zdraví, znečišťovaly 
životní prostředí a ve většině případů nevyráběly elektřinu.

ECHO

Na plzeňský úřad dají 
fotovoltaiku
Na střechu magistrátní budovy 
v Plzni nechá radnice nainstalovat 
fotovoltaické panely, které budou 
pro objekt vyrábět elektrickou ener-
gii. Veškerá vyrobená energie bude 
spotřebována v budově. Na spolu-
fi nancování investice podá město 
žádost do Operačního programu 
Životní prostředí. Celkové náklady 
se budou pohybovat okolo 1,6 mi-
lionu korun. Magistrátní budova 
slouží jako úřad pro registry řidičů 
a vozidel. Před třemi lety byla kom-
pletně rekonstruována, a to včetně 
výměny oken a zateplení.

Na kraji Prostějova vznikne 
nový park
Nový park plánuje vybudovat v okra-
jové části Prostějova místní radnice. 
Náklady na projekt město odhaduje 
na necelých 17 milionů korun, při-
čemž 60 procent investice by měla 
pokrýt evropská dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Rada města už schválila přípravu 
a následné podání žádosti o dotaci. 
Městský park by měl vzniknout 
v místě, kde je plánována výstavba 
rodinných domů. V současnosti je 
místo využíváno jako orná půda.

Jablonec promění zchátralé 
koupaliště na biotop
Chátrající a léta zanedbávané 
koupaliště v Novoveské ulici chce 
Jablonec nad Nisou proměnit 
v biotop, který se stane útočištěm 
pro chráněné rostliny a živočichy. 
Náklady na úpravy nádrže ležící 
při soutoku Černostudničního 
a Novoveského potoka se odhadují 
na necelých 5 milionů korun. Město 
na projekt žádá dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí.
Obnovená nádrž přispěje k posílení 
biodiverzity vodního a mokřadního 
ekosystému. Projekt zahrnuje vy-
budování nových výpustí a bezpeč-
nostního přelivu. V plánu je také 
vybudování nového napouštěcího 
potrubí z Černostudničního poto-
ka, oprava opevnění hráze a beto-
nových i kamenných zdí a odtěžení 
sedimentů. Zrekonstruovaná dělicí 
hráz rozdělí novoveskou nádrž 
na dvě části. V mělčí části u přítoku 
podpoří úprava dna a břehů rozvoj 
pobřežních porostů. Tato polovina 
nádrže by se měla stát biotopem, 
v němž se bude rozvíjet a stabilizo-
vat populace zvláště chráněných 
lokálních druhů živočichů.

PŘEMĚNOU ODPADU V ENERGII 
MŮŽEME ZÍSKAT AŽ DVĚ TŘETINY 
CO2-NEUTRÁLNÍHO PALIVA
Získávání energie z odpadu je jednou 
z nejefektivnějších alternativních cest, 
jak snížit emise oxidu uhličitého a na-
hradit fosilní paliva. Přibližně dvě třetiny 
domácího odpadu tvoří biomasa, a pro-
to z něho můžeme získat dvě třetiny 
CO2-neutrální energie a snížit tak naši 
závislost na fosilních palivech.

Existují i další způsoby, jak získávat 
energii z odpadu. Jedním z nich je 
například zplyňování, které produkuje 
vznětlivé plyny, anaerobní rozklad, při 
němž vzniká na metan bohatý bioplyn, 
a pyrolýza, jejímž výsledným produktem 
je bioolej. Ať už jde o jakýkoliv proces, 
cílem je snížení objemu vyprodukova-
ného odpadu, a zejména to, aby ho co 
nejméně skončilo zahrabaného v zemi 
na skládkách.

Spalování odpadu není jen způsob, jak 
se ho zbavit, ale především cesta, jak ho 

využít coby cenného zdroje energie. Získá-
vání energie z odpadu je nedílnou součástí 
soběstačného nakládání s odpady a hod-
notně doplňuje recyklaci. Když získáváme 
energii z odpadu, odpad tím znovu zhod-
nocujeme – a proto je tato technologie, 
která se běžně používá všude na světě, po-
važována za jeden ze způsobů využívání 
obnovitelných zdrojů.

Spalovny nejsou, co bývaly
Moderní spalovna vypadá jako typická 
průmyslová stavba, ale proces, jenž se 
odehrává v jejích útrobách, je ve všech 
ohledech velmi speciální. Spalovna 
přeměňuje městský a průmyslový pev-
ný odpad, který jsme vyprodukovali, 

na elektřinu. Některé spalovny fungují 
také jako teplárny a teplem, které v nich 
vzniká, jsou vytápěny celé městské čtvr-
ti. Takové spalovny představují zdravý 
a efektivní způsob zpětného získávání 
energie. Nejvyužívanější technologií při 

získávání energie z odpadu je jeho přímé 
spalování. Teplo, které přitom vzniká, je 
přeměňováno na páru, ta následně po-
hání turbínu a v generátoru se kinetic-
ká energie mění na energii elektrickou. 
Spalovny samotné jsou rozlehlými ob-

Hlavním průkopníkem v získávání energie z odpadu je 

v posledních dvaceti letech Švédsko a díky němu se k tomuto 

způsobu získávání energie obrací světová pozornost. Ve Velké 

Británii odhadují, že do roku 2020 bude energie získávaná 

z odpadu tvořit čtvrtinu veškeré vyráběné elektřiny.

jekty. Je to proto, že spalování odpadu 
je nejefektivnější, když se děje ve vel-
kém. Při spalování odpadu samozřej-
mě vznikají emise a zbytkové produkty 
a součástí výrobního procesu je postarat 
se také o ně, přičemž cílem fungování 
moderních spaloven je dosáhnout co nej-
větší efektivity při co nejmenším množ-
ství vedlejších produktů. Systémů vyvi-
nutých k dosažení tohoto cíle je velmi 
mnoho, ale všechny pracují v podstatě 
na stejném principu. K přeměně odpadu 
na elektřinu potřebuje spalovna velké 
množství odpadu, obrovskou pec, parní 
kotle s tepelnými výměníky, zásobování 
vodou, turbíny a generátor.

Voda se v systému pohybuje v uzavře-
ném okruhu. Poté co projde turbínami 
v podobě páry, se nechá zkondenzovat 
a navrací se do tepelných výměníků, kde 
je znovu zahřívána. V některých spalov-
nách jsou i vytápěcí systémy zabudovány 
do uzavřených okruhů. Nízkotlaká pára 
z turbín tu zahřívá druhý vodní okruh, 
v jehož rámci teplo odchází ze spalovny 
a vytápí domácnosti.

Z popelnice až do rozvodné sítě
Odpad je do spalovny přivážen ze sběr-
ných míst a je ukládán ve skladovacích 
bunkrech. Z nich je pak nakládán na pře-
pravník, odkud padá přímo do hořící pece. 
Teplota ohně je velmi vysoká: spalné plyny 
uvnitř pece jsou zahřívány na 850 °C ale-
spoň na dobu dvou sekund, aby všechen 
odpad důkladně shořel předtím, než to, co 
z něho zbude, pec opustí. Nakonec z pece 
vychází popel, který už není nijak a ničemu 
nebezpečný. Tvoří okolo dvaceti procent 
původní váhy spalovaného odpadu, vět-
šinou se recykluje a další využití nachází 
ve stavebnictví. 

Intenzivní teplo z pece stoupá vzhůru 
do komorového parního kotle. Cílem je 
zachytit termální energii co nejefektivněji. 
Uvnitř kotle se nacházejí tepelné výměníky – 
soustava potrubí naplněného vodou po-
dobná ústřednímu topení. Voda se teplem 
odpařuje a mění se na horkou vysokotlakou 
páru. Ta je přiváděna do turbíny, která roz-
táčí generátor, v němž se energie přeměňuje 
na elektrickou a ta poté odchází do převadě-
čů a rozvodných sítí.

Všechen zbytkový odpad je pečlivě 
ošetřen
Plynné výpary vzniklé při spalování a zná-
mé coby spaliny musí být předtím, než 
opustí komín spalovny, pečlivě zpracová-
ny a upraveny. V tomto případě jde o slo-
žitější proces složený z vstřebávání, kartá-
čování a fi ltrace. Vznikají tu ještě další dva 
druhy odpadních produktů. Prvním je od-
padní voda z fi ltrace spalin – ta je vyčiště-
na a vypuštěna. Druhým je popílek, který 
obsahuje toxické chemikálie a pevné části-
ce obsažené ve spalinách. Popílek je někdy 
čištěn, ale ne vždy. V každém případě ale 
musí být zlikvidován coby nebezpečný od-
pad. Ve výsledných číslech popílek před-
stavuje pět procent celkového odpadu, 
který projde spalovnou.

Získávání energie z odpadu je techno-
logií, která prochází neustálým vývojem. 
V současné době jsou nejmodernější spa-
lovny, používající výše popsané technolo-
gie provozu, v zachycování energie, kterou 
vyrábějí, efektivní zhruba z devadesáti osmi 
procent. Debata, jaký má spalování a jeho 
vedlejší produkty, včetně oxidu uhličitého, 
vliv na lidské zdraví a jaké jsou nepřímé en-
vironmentální dopady výroby biopaliv, je 
nicméně stále aktuální. Proto se provádí vel-
mi přísné kontroly a sledování emisí a zbyt-
kového odpadu.

Budoucnost spaloven je pak samozřejmě 
závislá na tom, zda budeme i v příštích le-
tech nadále produkovat hořlavý odpad. 

Foto: archiv SFŽP ČR
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Chcete se dozvědět více o dotacích z Národního 
programu Životní prostředí, potřebujete poradit 
s Dešťovkou nebo Novou zelenou úsporám nebo 
sledujete trendy v úsporném bydlení a energetice? 
Přinášíme vám přehled akcí, na kterých tyto 
informace najdete.

SEMINÁŘE

Nová zelená úsporám + Dešťovka

Zlínský kraj / Zlín
14. 11. / 16:00 hod. / Velká zasedací místnost 
zastupitelstva Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín

Moravskoslezský kraj, Dobrá
19. 11. / 18:00 hod. / Společenský sál při ZŠ 
Dobrá, č. p. 860, 739 51 Dobrá

Olomoucký kraj, Prostějov
20. 11. / 15:00 hod. / Sál kulturního klubu 
DUHA, ul. Školní č. 4, Prostějov

Moravskoslezský kraj, Petřvald
21. 11. / 15:30–17:30 hod. / Sál kulturního 
domu města Petřvald, Kulturní 26, 735 41 Petřvald

Moravskoslezský kraj, Třinec
21. 11. / 15:00–17:00 hod. / Magistrát města 
Třince, zasedací místnost Jablunkovská 160, Třinec

Národní program Životní prostředí

Semináře o dotacích pro obce v národních 
parcích
13. 11. / 10:00–13:00 / Vrchlabí
Krkonošský národní park

16. 11. / 14:00–17:00 / Podmolí
Národní park Podyjí

20. 11. / 10:00–13:00 / Krásná Lípa
Národní park České Švýcarsko

30. 11. / 11:30–14:30 / Vimperk
Národní park Šumava

Máte zájem o seminář ve vaší obci? 
Napište nám na seminare@sfzp.cz a naši 
odborníci k vám rádi přijedou!

PŘEDNÁŠÍME, RADÍME, DISKUTUJEME 
NA VELETRHU FOR 
ARCH  jsme představili 
aktuální novinky o dota-
cích, hodně jste se 
ptali i na našem stánku. 
Poslechnout jste si mohli 
i přednášky našich od-
borníků v doprovodném 
programu...

DOTACE na snížení 
světelného smogu jsme 

představili na specializo-
vaných seminářích 

v Ostravě a v Praze. 
Novinky si přišly poslech-

nout desítky zástupců 
měst a obcí.


