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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

podzim je v plném proudu a spadané 
listí hezky voní. Bohužel je v plném proudu 

i topná sezóna a to 
už někdy tak voňavé 
není. Něco je cítit 
ve vzduchu, někdy 
je to i vidět. Dobrou 
zprávou je, že sta-
rých kotlů postupně 
ubývá a nahrazují 
je nové, ekologické. 
Svou zásluhu na tom 
mají kotlíkové dota-
ce, o které zájem rok 
od roku stoupá.

Změna klimatu je stále velkým tématem. 
Zřejmě je to tím, že klima se mění, ať už 
si o tom člověk myslí cokoliv. Budeme se 
muset přizpůsobit, nefunguje to tak, že 
na změnu klimatu uděláme bububu a ta 
se lekne a rozmyslí si to. Kdepak. Lidé 
se mohou připravit, k tomu vybízí i první 
výzva z Norských fondů, která přidá peníze 
na tvorbu adaptační strategie. To jsou ta-
kové notičky, podle kterých se dá udělat to 
a zas tohle – a všichni dohromady uděláme 
moc.

Oblíbené jsou sítě. Teď mám na mysli ty 
sociální, ale v Budišově na to šli jinak: po-
stavili si chytrou energetickou síť. Budovy 
jsou propojeny, energetické zdroje jsou 
propojeny, všechno se to propočítává, 
optimalizuje.

Na závěr si dovolím nevyžádanou radu. 
Můžete využívat digitální verzi našeho 
časopisu, Prioritu vám pošleme e-mailem 
přímo v den vydání, ještě teplou. K odběru 
se můžete přihlásit na www.priorita.cz, 
kde také najdete všechna vydaná čísla. 
Ušetříme papír, tiskařské barvy, dopravu 
a nezatížíme životní prostředí. Pokud ne-
dáte dopustit na papírovou verzi, prosíme 
o správné vytřídění recyklovatelného obalu 
i časopisu.

Děkuji a přeji hezké dny.

JAN RÖDlING
šéfredaktor

AKTUALITY

NA PODPORU A ROzVOJ OBcÍ V NÁRODNÍch PARcÍch  
JE k DIsPOzIcI 100 MILIONů KORUN

Jen necelé dva měsíce stačily minulý rok k tomu, 
aby se z Národního programu Životní prostředí 
vyčerpalo 100 milionů korun, které Ministerstvo 
životního prostředí vyhradilo na rozvoj obcí ležících 
na území národních parků. Nyní ministerstvo přichází 
s obdobnou nabídkou a z rozpočtu státního fondu 
životního prostředí čR uvolnilo dalších 100 milionů.

Obce či správy národních parků tak 
mají šanci investovat do opravy svých 

komunikací a veřejných prostranství, sní-
žit světelné znečištění, spolufinancovat 
nákladnější projekty podpořené z Ope-
račního programu Životní prostředí nebo 
zlepšit povědomí o ochraně životního 
prostředí. Žádosti o dotace přijímá Státní 
fond životního prostředí ČR od pondělí 
18. listopadu.

„Obce v národních parcích jsou důležitým člán-
kem a partnerem v ochraně našich nejcennějších 
přírodních památek a ekosystémů. Do jejich rozvoje 
investujeme dlouhodobě a oblasti podpory nastavu-
jeme podle aktuálních potřeb. Cílem těchto investic 
je zlepšit kvalitu života místních lidí, napomoci 
udržitelnému rozvoji obcí, zlepšovat zázemí pro ná-
vštěvníky a rovněž podpořit informovanost o ochra-
ně přírody v národních parcích,“ uvádí ministr 
životního prostředí Richard Brabec.

O tom, že jsou investice rezortu oprav-
du potřebné a vítané, svědčí stále vzrůsta-
jící zájem ze strany obcí. „Od roku 2010 jsme 
ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR 
podpořili celkem 277 projektů částkou 242 milionů 
korun a jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli 
98,4 milionu korun na realizaci 74 nových pro-
jektů. Nyní budou mít šanci na úspěch desítky dal-

ších projektů, aktuálně jsme pro ně připravili opět  
100 milionů korun,“ říká Richard Brabec 
k nově vyhlašované výzvě.

Dotace půjdou na nové cesty,  
výměnu veřejného osvětlení 
i servis pro turisty
Starostové, správy parků a další zájemci 
budou moci dotační prostředky využít 
na opravy komunikací, turistických cest, 
cyklostezek a chodníků, revitalizaci veřej-
ných prostranství, ale i na sanaci padají-
cích skalních masivů. Mezi podporovaný-
mi aktivitami nebude chybět ani výměna 
zastaralého veřejného osvětlení za poulič-
ní osvětlení úsporné a šetrné k lidem i pří-
rodě. Toho se letos díky dotaci už dočkali 
například občané Svobody nad Úpou, 
Černého Dolu či Krásné Lípy, zatímco 
opravené cesty nově používají obyvate-
lé a návštěvníci Mladých Buků, Železné 
Rudy, Volar či Stach na Šumavě.

Příspěvek mohou obce čerpat i na zpra-
cování rozvojových dokumentů a stu-
dií s důrazem na životní prostředí nebo 
na modernizaci turistických informačních 
center. Z programu budou již tradičně 
podpořeny vzdělávací a informační pro-

ECHO

Doudleby nad Orlicí se 
dočkají nové kanalizace
Městys Doudleby nad Orlicí začne 
stavět novou splaškovou kanalizaci. 
V obci bydlí okolo 1800 obyvatel 
a současná kanalizace je zastaralá. 
Nová stavba přispěje k lepší kvalitě 
vody v Divoké Orlicí, kam se část 
odpadní vody dostává. Výhledově 
se na více než dvanáct kilometrů 
dlouhou kanalizaci napojí téměř 
pět set objektů. Součástí sítě bude 
i sedm čerpacích stanic. Akce je 
podpořena z Operačního progra-
mu Životní prostředí.

V Kralupech dokončí Park 
přátelství
V Kralupech Na Cukrovaru budou 
v druhé polovině listopadu dokon-
čeny práce na obnově prostranství, 
které nově ponese název Park 
přátelství. Pojmenování je reakcí 
na loňské podzimní události spoje-
né s výročím 100 let republiky, kdy 
zde byly vysazeny stromy part-
nerských měst. Obnoveny budou 
veškeré plochy a prvky veřejné 
zeleně, dojde rovněž na založení 
trvalkových záhonů a trávníků. 
Město využije dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, která 
se vztahuje na výsadbu zeleně.

Jak zapojit modro-zelenou 
infrastrukturu do veřejného 
prostoru? 
Zveme vás na mezinárodní kon-
ferenci Počítáme s vodou 2019. 
Letošní ročník se zaměří na revi-

talizace 
veřejných 
prostor 
se za-
pojením 

modro-zelené infrastruktury.  
Domácí i zahraniční řečníci se 
podělí o své zkušenosti s integrací 
modro-zelené infrastruktury při 
stavbě měst, její nezastupitelnou 
úlohou při zvyšování odolnosti měst 
vůči změně klimatu a s ní spojeným 
vlnám veder i přívalových srážek 
i s problematikou omezeného 
prostoru, o nějž se modro-zelená 
infrastruktura musí dělit s inženýr-
skými sítěmi a dopravními stavbami. 
Závěrečná panelová diskuse široké-
ho spektra odborníků se bude týkat 
klíčových momentů revitalizace 
měst. Konference bude 27. listopa-
du na Novoměstské radnici v Praze, 
od 9:30 do 16 hodin. Je potřeba re-
gistrace, nejpozději do 22. 11. Více 
na www.pocitamesvodou.cz.

jekty správ národních parků a neziskových 
organizací, jejichž hlavní náplní je ekolo-
gická výchova a osvěta. Podobně jako na-
příklad nedávno v Krkonošském národním 
parku pomůže dotace uhradit projekty, kte-
ré interaktivní formou vzdělávají a rozšiřují 
povědomí o ochraně přírody.

Stejně jako v minulé výzvě může být 
dotační titul doplňkovým zdrojem pro fi-
nancování projektů, které podporu čerpají 
i z evropských fondů v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. „Podpoříme 
projekty spolufinancované v jakékoliv z pěti oblastí 
podpory Operačního programu Životní prostředí, 
ať se jedná o čištění odpadních vod, dodávku pitné 
vody, odpadové hospodářství, energetické úspory 
u veřejných budov, či opatření posilující ekologic-
kou stabilitu krajiny a biodiverzitu,“ uvádí Petr 
Valdman, ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR.

Podpora infrastruktury a vybave-
nosti u jednoho projektu vzrostla 
nově až na 5 milionů
Výhodou dotačního programu pro obce 
v národních parcích je pouze minimální 
spoluúčast ze strany žadatelů. „Příspěvky se 
mohou pohybovat od 50 tisíc do 5 milionů korun, a to 
v závislosti na typu aktivity, přičemž dotace může po-
krýt většinu, tedy až 85 % uznatelných výdajů na pro-
jekt. Nově jsme letos navýšili horní hranici podpory 
u dvou aktivit: na rozvoj vybavenosti a infrastruk-
tury obce přispějeme na jeden projekt až 5 milionů 
korun, u rozvojových studií a územních plánů až  
1 milion korun,“ upřesňuje Petr Valdman.

Žadatel si přitom může podat libovolný 
počet žádostí, v tom případě může souhrn-
ná výše dotační podpory dosáhnout opět  
5 milionů korun. Jinak je tomu pouze u pro-
jektů spolufinancovaných z OPŽP, kde se 

může celková výše dotací vyšplhat na 5 % 
celkových způsobilých výdajů.

Ani letos není předem určeno, kolik pro-
středků z celkové 100milionové alokace 
půjde na jednotlivé aktivity. Dána je pouze 
spodní hranice u dvou oblastí, kde projek-
tová příprava trvá déle. Takže skoro třeti-
na prostředků, tj. 30 milionů korun, bude 
investována do modernizace infrastruktury 
a dále minimálně 15 milionů půjde na vý-
měny veřejného osvětlení.

Příjem žádostí začíná v pondělí  
18. listopadu 2019, s podáním  
neotálejte
Výzva je nesoutěžní, dotační projekty se 
tedy budou schvalovat průběžně a uspět 
mohou všichni, kteří podají žádost včas 
a vyhoví podmínkám dotační výzvy. S po-
dáním žádostí by proto žadatelé neměli vá-
hat. V případě minulé dotační výzvy musel 
být pro velký zájem příjem žádostí ukon-
čen předčasně, a to již necelé dva měsíce 
po spuštění.

Žádosti o dotace do výzvy č. 8/2019 mo-
hou podávat obce, správy národních par-
ků, příspěvkové organizace, spolky i jiné 
právnické osoby od 18. listopadu 2019 do  
31. března 2020 nebo do vyčerpání celkové 
částky přes elektronický systém AIS SFŽP ČR.

Zásadní podmínkou programu je, že 
projekty musí být zrealizovány na území 
obcí, jejichž katastrální území zasahu-
je do území národního parku ČR (bez 
ochranných pásem). Pouze vzdělávací 
a osvětové projekty či projekty spolufinan-
cované z OPŽP mohou být uspořádány 
i na území, které zasahuje do ochranného 
pásma národního parku či do navazující 
chráněné krajinné oblasti. 

V PRáŠILECH opravili silnici, 
VE VOLARECH mají nové lampy.

Foto: archiv SFŽP ČR Foto: archiv SFŽP ČR
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„Norské Oslo bylo zvoleno městem Green Capital 
2019. Cílem naší čtvrté programové oblasti je poskyt-
nout obcím a regionům prostředky, které usnadní je-
jich cestu k vyšší odolnosti proti negativním projevům 
změny klimatu, ať už se jedná o extrémní sucho, pří-
valové deště, či vysoké teploty. S tím souvisí například 
ozeleňování, rekultivace parků či instalace drobných 
vodních prvků do ulic. Právě v Oslu můžeme najít 
mnoho příkladů dobré praxe, ze kterých můžeme čer-
pat inspiraci,“ vysvětluje volbu názvu výzvy 
Ivo Marcin, vedoucí Samostatného odděle-
ní pro řízení Norských fondů.

Žádosti o podporu budou zájemci po-
dávat online pomocí nového informačního 
systému AIS SFŽP ČR. Žadateli mohou být 
všechny subjekty, které jsou v České republi-
ce vedeny jako právnické osoby. „Jednou z pod-
mínek pro získání podpory je přijetí vytvořené adaptační 
strategie výkonným orgánem, který rozhoduje o jejím 
uplatňování na území, pro které je zpracovávána. Jed-
ná se například o radu kraje či obce či dozorčí radu,“ 
upozorňuje Petr Valdman, ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR. Při splnění 
všech podmínek může být z prostředků Nor-
ských fondů pokryto až 90 procent celkových 
způsobilých výdajů, přičemž žadatel může 
získat od 5 000 do 50 000 eur na jeden pro-
jekt. Bližší podrobnosti budou zveřejněny 
v textu výzvy. Všechny základní informace 
o 4. oblasti podpory lze nalézt v Manuálu 
pro oblast podpory Zmírňování změny kli-
matu a adaptace na změnu klimatu na lo-
kální úrovni, který je dostupný na stránkách 
Státního fondu životního prostředí ČR.

„V následujících měsících bude v rámci Norských 
fondů vyhlášena řada dalších výzev. Program již brzy 
nabídne také prostředky na realizaci konkrétních adap-
tačních opatření, která vyplývají z vytvořených adaptač-
ních strategií. V rámci nejbližších výzev bude podpořen 
například monitoring a identifikace hlavních zdrojů 
znečištění ovzduší či realizace pilotních projektů pro apli-
kaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních 
projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí 
v ekosystémech,“ informuje Petr Valdman.

Stále je možné podávat žádosti 
do Bilaterálního fondu
V červenci byla v rámci programu spuš-
těna výzva, ve které je možné získat pro-
středky na projekty bilaterální spoluprá-
ce mezi českými a norskými institucemi. 
Touto výzvou bylo žadatelům nabídnuto 
100 000 eur. „V tuto chvíli evidujeme žádosti 
ve výši zhruba 80 procent z celkové alokace. Pro zá-
jemce o projekty mezinárodní spolupráce je tedy stále 
k dispozici přibližně půl milionu korun. V rámci 

projektů, kterým byla doposud schválena podpora, 
jsme zaznamenali hned několik zajímavých inicia-
tiv, které mají potenciál rozvoje další spolupráce. 
Registrujeme například projekty, které se zaměřují 
na ochranu populace tetřívka obecného ve volné 
krajině či monitoring stavu vegetace a jejich změn 
ve vztahu ke změně klimatu,“ uzavírá Ivo Mar-
cin. Přehled všech podpořených projektů 
a podmínky pro získání podpory nalezne-
te na stánkách bf.sfzp.cz.

#EEAchdropcounts
Fondy EHP a Norska letos slaví patnáct let 
svého působení nejen v České republice, 
ale také v dalších přijímacích státech Ev-
ropského hospodářského prostoru. S cílem 
přiblížit veřejnosti podstatu a přínos tohoto 
finančního mechanismu v oblasti ochrany 
životního prostředí zahájila Kancelář fi-
nančních mechanismů informační kampaň, 
v jejímž rámci představí některé z úspěšných 
zelených projektů minulých let. 

NORSKé FONDy: JE VAŠE OBEc PŘIPRAVENA  
NA zMěNU klIMAtU?
státní fond životního prostředí čR vyhlásí v listopadu první výzvu z programu Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Tato výzva, pojmenovaná po hlavním městě 
Norska, nabídne zájemcům milion eur na tvorbu adaptačních a mitigačních 
strategií na lokální a regionální úrovni.

AKTUALITY

Veřejné budovy postavené v pasivní stan-
dardu mají velmi nízkou spotřebu ener-

gií, což přináší ekologické i ekonomické vý-
hody. Náklady na jejich výstavbu jsou sice 
o něco málo vyšší, ale díky nízkým provoz-
ním výdajům je jejich návratnost poměrně 
rychlá. S investicemi navíc pomáhá Operač-
ní program Životní prostředí, stavitel může 
získat nazpět až třicet procent celkových 
způsobilých výdajů projektu.

„Dříve bylo možné získat dotaci pouze na vícená-
klady na dosažení pasivního energetického standar-
du, to jsme změnili a podporu zvýšili. Ukázalo se to 
jako dobrý krok. Státní správa a samospráva by měly 
jít v pasivní výstavbě příkladem a jsem velmi rád, že 
je o dotace takový zájem,“ říká ministr životního 
prostředí Richard Brabec.

Žádosti o dotace mohly obce, města, 
kraje a další subjekty podávat průběžně od  

4. dubna 2017 do konce října letošního 
roku. Zájem o ně byl opravdu mimořádný. 
Celkem se sešlo 39 projektů s požadavkem 
na dotaci ve výši 1,2 miliardy korun a alo-
kace výzvy tak byla překročena o více než  
700 milionů korun. „Došlé projekty byly schvalo-
vány průběžně, aby se žadatelé mohli co nejdříve pustit 
do jejich realizace. Schváleno již bylo na pětadvacet 
projektů, některé z nich jsou již dokončeny nebo jsou 
v realizaci,“ informuje Petr Valdman, ředitel 
Státního fondu životního prostředí ČR. 

Nový školní rok ve zbrusu nové pasivní 
škole tak letos zahájili například ve středo-
českých Psárech. Podobně je tomu v Malém 
Újezdu na Mělnicku, kde vyrostl nový školní 
pavilon, protože původní budova už nestači-
la potřebám obyvatel. „Máme moderní prostory 
odpovídající výuce 21. století, vznikla nová přírodověd-
ná učebna, máme komfortnější a zdravější prostředí pro 

učení. Úsporná budova slouží i jako názorná pomůcka 
pro environmentální výuku,“ vyjmenoval některé 
přínosy starosta Malého Újezdu Jaroslav Pe-
leška. Jak v Psárech, tak v Újezdu výstavbu 
podpořila dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. 

Dotace na výstavbu i renovace budov 
Další příležitost požádat o dotaci na výstav-
bu v pasivním standardu budou mít obce  
a města na jaře příštího roku. Nová výzva se 
otevře 2. března a žádosti bude možné podá-
vat až do 2. března 2021. Vedle dotací na vý-
stavbu nových veřejných budov v pasivním 
standardu nabízí ministerstvo také finanční 
podporu na jejich energeticky úsporné reno-
vace. V současné době je až do 3. února 2020 
otevřená výzva s číslem 121. v Operačním 
programu Životní prostředí. 

V OBcÍch VyROstOU DESÍTKy NOVÝCH 
úSPORNÝCH VEŘEJNÝCH BUDOV

základní či mateřské školy, sportovní haly, kulturní domy či nemocniční pavilony,  
to jsou příklady moderních a energeticky pasivních novostaveb, do jejichž výstavby  
se pustí řada měst a obcí po celém česku. V aktuálně uzavřené dotační výzvě  
v Operačním programu Životní prostředí zaměřené právě na podporu pasivní 
výstavby na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo na čtyři desítky žádostí  
s požadavkem na dotaci ve výši 1,2 miliardy korun. 

VÝZVA OSLO / Alokace: 26 000 000 Kč 
Podporovaným opatřením je tvorba strategických dokumentů, které stanovují přístup 
k problémům souvisejícím se změnou klimatu a identifikují adaptační a/nebo mitigační 
opatření na její působení. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. adap-
tační strategie. Podmínkou podpory je přijetí této strategie výkonným orgánem, který 
rozhoduje o jejím uplatňování na území, pro které je zpracovávána (např. rada kraje/
obce, dozorčí rada nebo obdobný výkonný orgán, dle charakteru adaptační strategie). 
Zpracovávaná adaptační strategie musí respektovat národní Strategii přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR. Žadateli mohou být právnické osoby. 

Foto: archiv SFŽP ČR

Více informací na: eeachdropcounts.eeagrants.org
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Lokální distribuční síť s prvky smart 
grid, tedy s inteligentním řídicím sys-

témem a řízením spotřeby, je unikátním 
řešením. Zajistí výrobu elektřiny a tepla 
za výrazně lepších ekonomických podmí-
nek a s nízkou ekologickou zátěží. „Velmi 
významným efektem jsou minimální emise, což 
přispívá ke zlepšení ovzduší ve městě. Nyní budeme 
odebírat pouze 20 % elektřiny ze sítě, a navíc si vý-

razně levněji vyrobíme teplo pro všechny tři objek-
ty. Současně s projektem jsme pořídili vícemístný 
elektromobil, který bude sloužit nejen městu, jeho 
příspěvkovým organizacím a společnostem, ale 
i spolkům. V rámci projektu jsme vybudovali i ve-
řejnou nabíječku na elektromobily. Roční úspora 
na elektřinu a teple činí 300 tisíc korun a vypro-
dukujeme o 180 t/rok CO2 méně,“ říká starosta 
města Patrik Schramm.

Distribuční síť, uvedená do provozu 
na začátku října, je funkčním propojením 
kondenzační mikrokogenerační jednotky, 
kondenzačních plynových kotlů, fotovol-
taické elektrárny, bateriového systému, aku-
mulace tepla a nabíječky elektromobilů.

Z hlediska dodávek elektřiny je síť so-
běstačná z 80 %, a navíc s nižšími nároky 
na dodávku tepla o 20 %. Předností sítě je 

BUDIŠOV MÁ SUPERMODERNÍ 
ENERGETICKOU INFRASTRUKTURU

V Budišově nad Budišovkou na Opavsku spustili moderní distribuční síť tepla 
a elektřiny, která v tomto městě zásobuje radnici, kulturní dům a základní školu.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

ECHO

Obnova potoků do nich vrací 
život, potvrdil projekt
K řízené obnově by mělo docházet 
vždy po zásazích spojených třeba 
s úpravou břehů, čištěním koryta 
nebo opravou mostů. Potvrdily to 
výsledky mezinárodního projek-
tu. Vyplynulo z něj, že vodní toky 
po úpravách těžkou technikou je 
lepší uměle obnovit (restaurovat) 
než je ponechat samovolné obnově. 
Na projektu se podílela Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR spolu 
s Lesy ČR a vědeckými institucemi. 
Navazoval na výzkum chování ryb při 
úpravách potoků těžkou technikou 
na horských potocích v Beskydech. 
Vědci se ve studii zaměřili přede-
vším na to, jaký vliv má obnova toků 
na početnost a pohyb ryb, jejich po-
travu a členitost dna (např. vyvážené 
střídání peřejí a tůní). Při obnově byly 
pro ryby vytvořeny úkryty v podobě 
velkých pařezů a balvanů, vhodná 
místa pro rybí školky a rozmnožování 
pstruhů.

Terčino údolí v novém kabátě
Pro návštěvníky se opravují mostky 
a dřevěné lávky. Ty původní sloužily 
už více než třicet let a postupně se 
rozpadaly. Vše by mělo být hotovo 
do poloviny listopadu. V příští sezó-
ně tedy budou sloužit všem, kteří se 
do této národní přírodní památky 
vypraví. Opravy vyjdou na téměř 
5 milionů korun. Terčino údolí leží 
nedaleko Nových Hradů. Parkově 
upravená krajina s romantickými 
stavbami a průhledy tu byla utvářena 
od poloviny osmnáctého století. Pů-
vodní stromy v alejích dnes poskytují 
úkryt netopýrům, hnízdí zde dutinoví 
ptáci, v odumřelém dřevě žijí vzácné 
druhy hmyzu. Na loukách jsou pone-
chávány nepokosené pruhy, aby zde 
mohly přežít a dokončit svůj vývoj 
vzácné skupiny hmyzu, zejména mo-
týli, které by jinak při velkoplošném 
sečení z krajiny vymizely.

V Bořeticích postaví čistírnu
Novou čistírnu odpadních vod 
začnou v březnu příštího roku stavět 
v jihomoravských Bořeticích. O vý-
stavbě čistírny se ve vinařské obci 
hovoří řadu let. Stát by měla při pří-
jezdu od Velkých Pavlovic. Bořeticím 
se podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Výběrová komise schválila Bořeticím 
v srpnu 2018 dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí ve výši 
113 milionů korun. Částka bude vy- 
užita na výstavbu kanalizace a ČOV.

CHyTRá SÍť 
Součástí sítě jsou fotovoltaické panely (1), 
kogenerační jednotka s kondenzačními kotly 
(2) i nabíječka pro elektromobily (3).  
Součástí slavnostního zahájení provozu (4) 
byla i konference (5). 

DISTRIBUČNÍ SÍť 
Kogenerační jednotka o výkonu 20 kWe 
a 48 kWt (kombinovaná výroba elektřiny 
a tepla ze ZP)

Fotovoltaický systém o výkonu 10,54 kWp 
(výroba elektřiny ze slunečního záření)

Bateriový systém o kapacitě 19,2 kWh 
(akumulace vyrobené energie a využití 
nejen v případě výpadku elektřiny ze sítě)

Kondenzační plynové kotle o celkovém 
výkonu 268 kWt

Nabíječka elektromobilů o výkonu  
22 kWe (vlastní ekologickou elektřinou)

Sloučení čtyř odběrných míst elektřiny 
do jednoho (úspora distrib. poplatků za EE)

Inteligentní měření a regulace včetně 
výkaznictví (řízení výroby a spotřeby s důra-
zem na minimalizaci přetoků do distribuce)

zajištění chodu veřejných budov města při 
výpadku elektřiny po dobu dvanácti hodin 
díky bateriovému systému.

Inovativní projekt byl podpořen dota-
cí od Státního fondu životního prostře-
dí ČR ve výši téměř 3,8 milionu korun. 
„Snažíme se obce finančně motivovat k přípravě 
chytrých a inovativních projektů s přínosem pro ži-
votní prostředí a rozvíjet tak koncept chytrých měst 

a obcí. Nové problémy si žádají nová řešení, a proto 
je naším cílem, aby tyto netradiční pilotní projekty 
byly následně přenášeny do běžné praxe a pomáha-
ly řešit současné naléhavé výzvy spojené se smogem, 
suchem, odpady nebo s energetickými úsporami. 
Jsem velice rád, že se nám náš cíl daří plnit a tento 
projekt je toho jasným důkazem,“ uvádí ředitel 
Státního fondu životního prostředí ČR 
Petr Valdman. 

O OBCI

Budišov nad Budišovkou leží v okrese 
Opava. Má přibližně 2 900 obyvatel. 
První písemná zpráva pochází z roku 
1301. Historické jádro Budišova nad 
Budišovkou je od roku 2003 městskou 
památkovou zónou. 

Budišov nad Budišovkou leží 30 km 
západně od Opavy v kotlině mezi 
Oderskými vrchy a pohořím Nízkého 
Jeseníku v nadmořské výšce 512 m. Té-
měř celé území města leží na Moravě, 
ale malá část katastru na území vodní 
nádrže Kružberk náležela původně 
ke katastrům dříve čistě slezských obcí 
Kružberk a Svatoňovice. Budišov byl 
založen ve třináctém století jako horní 
město pány z Kravař při místních do-
lech na těžbu olova a stříbra. Písemná 
zmínka z roku 1301 hovoří o městě 
jako o majetku olomoucké kapituly. 
V průběhu staletí město vícekrát vy-
hořelo, značně utrpělo i za třicetileté 
války. 

V letech 1938–1945 byl převážně ně-
mecký Budišov připojen k nacistické 
Třetí říši v rámci Sudetské župy. Po dru-
hé světové válce bylo původní německé 
obyvatelstvo vysídleno a v obci došlo 
k takřka úplné výměně obyvatelstva.

21 3
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Výsadba stromů 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 

Alokace: 100 000 000  Kč

Výzva č. 9/2019 je novým dotačním programem na podporu komunitní 
výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, 
zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost může prakticky 
každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. 
Žádat mohou všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu s výjim-
kou politických stran a hnutí.

Podpora obcí v národních 
parcích
Příjem žádostí: od 18. 11. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020 

Alokace: 100 000 000  Kč

Výzva č. 8/2019 umožňuje  obcím v našich národních parcích získat do-
taci ve výši až 5 milionů korun na snížení světelného znečištění, úpravu či obnovu veřejných 
prostranství, realizaci environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit nebo na zajištění 
spolufinancování nákladnějších projektů z OPŽP.

Přírodní zahrady 
Příjem žádostí: od 3. 2. 2020 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020 

Alokace: 250 000 000 Kč 

Výzva č. 7/2019 umožňuje proměnu školního pozemku na prostor 
vhodný pro venkovní výuku a posílení kontaktu dětí s přírodou. Dotaci je možné získat 
na budování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, na po-
řízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy nebo na vybudování 
a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících 
v oblasti EVVO. 

Ozdravné pobyty 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019 

Alokace: 40 000 000 Kč 

Výzva č. 6/2019 je určena pro školy, školky a jiné dětské kolektivy z ob-
lastí s nejvíce znečištěným ovzduším. Ty se mohou ucházet o finanční příspěvky na uspořá-
dání ozdravných pobytů pro děti s ekologickým výukovým programem. Ozdravné pobyty 
musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.

Vodovody a kanalizace 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2020 

Alokace: 2 500 000 000 Kč

Výzva č. 4/2019 poskytuje prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací 
a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, 
k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Peníze 
je možné použít na výstavbu kanalizace, na ČOV, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody, 
na výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, na výstavbu úpraven vody a posílení akumulace 
pitné vody. Žádat mohou obce, svazky obcí, městské části hl. města Prahy a další organizace. 

Výkup pozemků  
v chráněných územích 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019,  
nejpozději však do vyčerpání alokace 

Alokace: 40 000 000 Kč 

Výzva č. 1/2019 podporuje výkup pozemků ve zvláště chráněných 
územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení. 
Oprávněnými příjemci podpory jsou správy národních parků a Agentura ochrany přírody 
a krajiny České republiky. 

Podpora obcí v NP 
Ukončení příjmu žádostí: 17. 1. 2020,  
již pouze na spolufinancování projektů  
z OPŽP

Alokace: 400 000 000 Kč 

Výzva č. 9/2018 již eviduje převis projektů, alokace byla již vyčerpána. 
V tuto chvíli jsou k dispozici už jen finance, které pomohou s financováním nákladnějších  
a s ohledem na ochranu životního prostředí v národních parcích i náročnějších projektů,  
na něž obce získaly dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Průzkum, posílení a budování 
zdrojů pitné vody
Ukončení příjmu žádostí: 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 vyhledávání 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 nefunkčních přivaděčů pitné vody a realizace průzkumných vrtů za účelem 
vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Likvidace  
nepotřebných vrtů
Ukončení příjmu žádostí: 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 množ-
ství podzemních vod, nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. Předmětem výzvy jsou vrty, 
jejichž původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody a jež nejsou 
z hlediska svého původního účelu již potřebné, nejsou již jinak využitelné a představují 
riziko ohrožení životního prostředí.

NáRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dešťovka 
Ukončení příjmu 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 hospoda-
ření 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 systémy, 
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

Ukončení příjmu žádostí: 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 opuště-
ných 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
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019,  
nejpozději však do vyčerpání alokace

Alokace: 35 000 000 Kč

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

AKTUáLNÍ VÝZVy NáRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NáROdNí PROgRAm žIvOTNí PROSTřEdí

AKTUáLNÍ VÝZVy

PŘEHLED PLáNOVANÝCH VÝZEV
Podporovaná aktivita

Přepokládaná  
alokace (mil. Kč)

Předpokládaný termín vyhlášení

2019 2020

Prioritní téma: Boj se suchem a kvalita vod

Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů 1000 3Q 2020

Soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV)
100 3Q 2019

100 3Q 2020

Tematicky zaměřené kampaně 5 2Q 2020

Prioritní téma: Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví

Přírodní zahrady 250* 3Q 2019

Čisté ovzduší ve městech a obcích 130 3Q 2019

Sanace havarijních stavů a nelegálních skladů odpadů 200 1Q 2020

Udržitelná doprava – vozidla s alternativním pohonem
100 4Q 2019

100 4Q 2020

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů
30 3Q 2019

30 3Q 2020

Obce v národních parcích
100 3Q 2019

100 3Q 2020

Tematicky zaměřené kampaně 5 2Q 2020

Osvěta čisté mobility 20 4Q 2019

Světelné znečištění
30 3Q 2019

30 3Q 2020

Ozdravné pobyty 40 3Q 2019

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 5 4Q 2020

Prioritní téma: Ekoinovace

Ekoinovace 100 1Q 2020

Ostatní podporované aktivity

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – Pilíře EVVO 40 4Q 2020

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – Národní síť EVVO 15 1Q 2020

Podpora systému pro zpracování autovraků 40 4Q 2019

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 50 1Q 2020

Projektová příprava pro projekty OPŽP zaměřené na úspory energie a boje s dopady sucha 500* 4Q 2019

* Uvedená výše alokace je pouze indikativní, konečná výše bude stanovena před vyhlášením konkrétní výzvy.
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krajina skutečska je malebná. kdo ji jednou navštíví, chce se sem vracet. Navozuje 
pocit pohody, klidu a romantiky. Přírodní rezervace toulovcovy maštale je její součástí 
a ekocentrum a záchranná stanice Pasíčka s ní sousedí. Dnes je díky OPŽP propojuje 
naučná stezka Maštale a to není to jediné, co tu v rámci projektu Návštěvnická 
infrastruktura v PR Maštale vzniklo.

Území Toulovcových maštalí leží asi de-
set kilometrů jihozápadně od Vysokého 

Mýta na rozmezí České tabule a zvlněných 
okrajů Českomoravské vrchoviny. Zřejmě 
nejzajímavější částí území jsou pískovcové 
skalní útvary Budislavických skal. Pískovco-
vá plošina mezi Budislaví, Jarošovem, Vra-
nicemi a Prosečí, pokrytá lesy, je rozdělena 
čtyřmi údolími – V Kvíčalnici, Voletínským, 
Vranickým a Karálky – která ji protínají 
od jihu k severu. Spolu se svými přítoky je 
vyhloubila říčka Novohradka, která tak vy-
tvořila soustavu skalnatých údolí zaříznu-
tých místy až do šedesátimetrové hloubky 
v pískovcích a podložních krystalických 
horninách. Svahy těchto údolí tvoří pískov-

cové skalní stěny místy rozčleněné do sa-
mostatných útvarů: věží a pilířů, výčnělků, 
rozsedlin a bloků. Některá místa, například 
Toulovcovy maštale a Městské maštale, ne-
sou znaky vývoje skalních měst. Ta se však 
od ostatních skalních měst ať už v Českém 
ráji, nebo třeba v Adršpachu liší tím, že ne-
vystupují nad okolní terén, ale jsou zahlou-
bena do pískovcové plošiny pod její povrch.

Jednodušší je přímé spojení  
záchranné stanice s rezervací
Není divu, že podmanivý a tajemný kraj 
Toulovcových maštalí přitahuje poutníky 
a výletníky. Ti se často zastavovali v Zá-
chranné stanici Pasíčka a vyptávali se, kudy 

se do Maštalí dostanou. A tak vedoucího 
záchranné stanice Josefa Cacha a bývalého 
starostu města Proseč Martina Nováka na-
padlo, že obě místa propojí naučnou stez-
kou. „Pěšky přes les je to od nás do Maštalí složitější, 
a tak bylo jednodušší vybudovat přímé spojení,“ říká 
Milan Oppa ze Záchranné stanice a ekocen-
tra Pasíčka. Všichni tři se podíleli na naplá-
nování i realizaci projektu.

Projekt ukazuje vznik skalního  
města i vsakování vody do hornin
„Z dotace bylo realizováno hned několik věcí,“ přibli-
žuje Milan Oppa. „Vytvořili jsme ukázku vzniku 
skalního města, ukázku vsakování vody do hornin, na-
učnou stezku a panely na ní,“ vypočítává. Ukázku 

PROPOJENÍM zÁchRANNé stANIcE PAsÍčkA 
A PŘÍRODNÍ REzERVAcE tOUlOVcOVy 
MAŠtAlE VZNIKLA NAUČNá STEZKA

vzniku skalního města tvoří tři bloky pískov-
ce osazené u objektu Informačního centra. 
První je celistvý, neporušený o objemu zhru-
ba metru krychlového a představuje moře 
v době usazování pískovce. Na druhém blo-
ku jsou připevněny ohlazené pískovcové hak- 
líky, ten prezentuje první stadium zvětrává-
ní pískovce. Na posledním, třetím bloku je 
znázorněno současné skalní město Městské 
maštale. Bloky jsou doplněny geologickým 
a geomorfologickým popisem Maštalí.

Ukázku vsakování vody do hornin uka-
zují také tři kamenné bloky. První je verti-
kálně instalovaný blok pískovce s otvorem 
v podobě malé studánky. Ten demonstru-
je schopnost pískovce propouštět vodu. 
Další je blok opuky, na kterém se ukazuje 
schopnost této horniny propouštět vodu, 
a poslední je blok žuly, na němž je svým 
způsobem také možné ukázat propustnost 

horniny – v porovnání s ostatními bloky je 
prakticky nepropustná.

Na naučné stezce čekají na návštěv-
níky informační panely
Naučná stezka, která v rámci projektu vznik-
la coby propojení záchranné stanice a skal-
ního města, je vytyčena pásovým značením. 
Začíná u objektu Informačního centra v Ná-
vštěvnickém centru pro Národní geopark 
Železné hory a je napojena na stávající turi-
stické trasy v Boru u Skutče. Její trasa vede 
přes louku a podél stezky jsou vysázeny 
ovocné stromy původních druhů, v jejichž 
skupinkách jsou umístěny panely naučné 
stezky.

Každý z panelů, připevněných na dřevě-
ném stojanu, informuje o jednom z fenomé-
nu území, a neboť se jedná o skalní město, je 
docela přirozené, že se začíná geologií.

Pískovec, opuka a rula
Na prvním panelu se seznámíme s pískov-
cem, opukou a rulou. Dozvíme se, že pískovec 
je zpevněná, klasická usazená hornina a že 
horninu lze za pískovec označit, pokud její 
podstatnou část tvoří zrna o velikosti 0,06 až  
2 milimetry. Složení pískovce se liší podle místa 
výskytu a pískovce mohou mít různou barvu, 
od šedé přes žlutou až po červenou, někdy 
může být i vícebarevný. Snadno se drolí a zvět-
rává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochař-
ství a ke kamenickým účelům. Pískovce jsou 
společně s písky jedněmi z nejrozšířenějších 
sedimentárních hornin: tvoří více než čtvrtinu 
všech známých sedimentů na povrchu Země.

Opuka je také usazená hornina, prachovi-
tý druh slínovce, která vznikala z nejjemněj-
ších částic usazených na mořském dně. Tvoří 
ji prachovité a jílovité částice, dále obsahuje 
vápencové složky a jehlice mořských hub 
mikroskopických rozměrů. Množství těchto 
jehlic určuje její pevnost a trvanlivost. Kromě 
nich často obsahuje i zbytky dírkonošů a má 
bělavou až šedavě žlutou barvu.

Rula je hornina vzniklá za vysokého stup-
ně regionální metamorfózy z kterékoliv dříve 
vzniklé horniny, ať už z vyvřelých hornin, nebo 
z usazenin. Ruly vzniklé z vyvřelin se nazývají 
ortoruly, ruly vzniklé metamorfózou sedimen-
tů jsou pararuly. Je pravděpodobné, že rula 
tvoří velkou část hlubší vrstvy kontinentální 
kůry. Pevné a nezvětralé ruly se místně po- 
užívají ve stavebnictví, i když pro své snadné 
zvětrávání nejsou nejvhodnějším materiálem.  

Záchranná stanice Pasíčka se stará o léčbu poraněných  
a oslabených živočichů a jejich navrácení zpět do přírody.  
V areálu stanice se nachází trvalá expozice handicapovaných 
zvířat, kde je možné pozorovat různé druhy dravců a sov,  
ale také třeba rysa či vydry.

PROJEKT  
V ČÍSLECH 

Celkové způsobilé výdaje
1 824 832 Kč  

Dotace ERDF
1 551 107 Kč
Dotace SFŽP ČR

91 242 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR Foto: archiv SFŽP ČRFoto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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Na okraji rozsáhlého pískovcového území plného skalních měst, 
roklí a osamocených skalek se nachází Brána do pravěku.  
Toulovcovy maštale a Pivnická rokle jsou ideálním terénem 
pro pěší turistiku, velká část tohoto území je zasíťována  
i značenými stezkami pro horská kola.

Pro svou dekorativnost jsou ale přesto využí-
vány na schody, chodníky nebo štěrk.

Dřeviny
Další panel představuje dřeviny přírodní re-
zervace a jejich možné využití. Tvoří je tu pře-
devším borový les, ale narazíme i na buk les-
ní, smrk ztepilý, jedli bělokorou, javor klen 
a břízu pýřitou. Porosty tvoří hlavně brusnice 
borůvka, brusnice brusinka a vřes obecný.

Jedle bělokorá je vysoký statný jehličnatý 
strom, který ve střední Evropě roste v hor-
ských a podhorských lesích, kde společně 
s bukem vytváří dnes již vzácné bukovo-
jedlové lesy. V našich lesích se kvůli zne-
čištěnému vzduchu, silnému spásání zvěří 
a opomíjení ze strany lesníků vyskytuje jen 
velmi málo. Jedlové dřevo se používá při re-
konstrukci krovů historických budov a dře-
věných staveb či zastřešených mostů.

Brusnice borůvka tvoří v Maštalích jeden 
z nejhojnějších porostů. Její modrý plod 
stejného názvu má výraznou chuť a schop-
nost barvit do modra. Je zdrojem antioxi-
dantů, které působí pozitivně proti rako-
vinnému bujení. Nízkorostoucí keře vřesu 
obecného vytvářejí vřesoviště. V léčitelství 
se vřes využíval k léčení revmatismu, dny, 
při zánětech ledvin a močových cest. Vysoce 
ceněný je také vřesový med.

Byliny
Třetí panel nás seznamuje s bylinami. Kvůli 
písčité půdě je přírodní rezervace Maštale 

ochuzena o velké množství z nich. Vyskytují 
se tu ale žebrovice různolistá, vrbina hajní, 
krabilice chlupatá, devětsil bílý, plavuň pu-
čivá a kokořík přeslenatý.

Žebrovice různolistá je stálezelená kapra-
dina s dvěma odlišnými druhy listů. Roste 
na kyselých půdách smrčin a borů. Vyžaduje 
vysokou vzdušnou vlhkost a nesnáší přímé 
sluneční světlo. U nás je žebrovice různolistá 
na Červeném seznamu IUCN zařazena mezi 
vzácnější druhy vyžadující větší pozornost.

Plavuň pučivá je zástupcem plavuňo-
vitých rostlina a u nás patří k ohroženým 
druhům. Výtrusy plavuní jsou hořlavé 
a v minulosti se využívaly například k výro-
bě světelných efektů při divadelních před-
staveních. Plavuňový prášek nachází své vy-
užití i v kriminalistice: přidává se do směsi, 
která slouží k zjišťování otisků prstů. V lido-
vém lékařství a farmacii se využívá prášek 
ze zralých výtrusnicových klasů, který má 

protizánětlivé účinky a může sloužit i jako 
insekticid.

Vrbina hajní je žlutě kvetoucí vlhkomilná 
rostlina s poléhavou lodyhou, jejíž výskyt je 
spojen převážně s vlhkem, stínem a lesem. 
V Česku není vrbina hajní ohrožena, a tudíž 
ani chráněna.

Savci
Savců, se kterými nás seznamuje čtvrtý pa-
nel, se v Maštalích vyskytuje mnoho, počí-
naje srncem obecným, veverkou obecnou, 
kunou lesní či liškou obecnou a konče pra-
setem divokým, lasicí kolčavou, jezevcem 
lesním či vydrou říční. 

Jezevec lesní je jednou z mála lasicovi-
tých šelem, která žije ve skupinách, je ak-
tivní v noci a všežravá. Nepohrdne žábami, 
žížalami, malými ptáčaty a zdechlinami, ale 
nevyhne se ani rostlinné potravě. Staví si 
složitý systém nor, tzv. jezevčí nory, které si 

pravidelně uklízí. Zimu tráví hibernací, zim-
ním spánkem.

Srnec obecný, nejmenší evropský zástup-
ce jelenovitých, se vyznačuje jemně klenutým 
hřbetem, nízko nasazeným krkem a zakrně-
lým ocasem, zcela ukrytým v srsti. Nejlépe 
mu vyhovuje otevřená krajina s menšími lesy, 
křovinami, poli a loukami. Denně prospí 
pouze necelé tři hodiny. Živí se nejrůznější-
mi druhy bylin a trav, ale pochutná si také 
na větvích, houbách i polních plodinách.

Lasice kolčava je jedna z nejmenších 
a nejrozšířenějších lasicovitých šelem. Je 
aktivní ve dne i v noci a loví malé hlodavce 
a ptáky. K chytání hlodavců má kolčava vý-
borně tvarované tělo. Štíhlý, hadovitě pro-
táhlý trup na krátkých bězích se neobyčejně 
snadno protáhne každou hraboší chodbič-
kou. Mezi přední vlastnosti lasice patří lsti-
vost a vypočítavost.

Obojživelníci
Obojživelníky, zčásti spjaté s životem 
na souši a zčásti s životem ve vodě, uvádí 
pátý panel. V přírodní rezervaci Maštale 
můžeme narazit na mloka skvrnitého, čolka 
obecného, čolka horského, skokana hnědé-
ho, ropuchu zelenou, ropuchu obecnou, 
rosničku zelenou, kuňku obecnou a všechny 
tři druhy zelených skokanů: zeleného, krát-
konosého i skřehotavého.

Nápadně a pestře zbarvený mlok skvrni-
tý upozorňuje svou barvou predátory na to, 
že je jedovatý. Po celé kůži a zejména pak 

ze žláz za ušima vypouští jedovatý sekret, 
díky němuž se jim ubrání. Nejvíce aktivní je 
po dešti a v noci. Zajímavostí je, že neklade 
vajíčka, ale rodí živé larvy. Řadí se mezi silně 
ohrožené druhy zvířat.

Čolek horský je středně velký ocasatý 
obojživelník. Jako u jiných čolků je poměr-
ně velký vzhledový rozdíl mezi jeho vodní 
a suchozemskou formou. V noci se čolek vy-
dává na lov různého hmyzu, pavouků či čer-
vů. Na podzim vyhledává bezmrazové úkry-
ty, kde ve strnulém stavu přečkává zimu.

Ropucha zelená je robustní žába s béžo-
vou kůží, zeleným mramorováním a zelený-
mi skvrnkami. U nás se vyskytuje souvisle 
jen v některých nížinných oblastech. Aktivní 
je především v noci, živí se hlavně hmyzem. 
Je to silně ohrožený druh.

Ptáci
Maštalské ptáky představuje šestý panel. Za-
hlédnout zde můžeme kulíška nejmenšího, 
sýkoru parukářku, sýce rousného, žluvu ze-
lenou, jestřába lesního, datla černého, ořeš-
níka kropenatého, křivku obecnou, čápa 
černého a další zástupce opeřené říše.

Sýc rousný je malá sova s opeřenýma no-
hama, kontrastně zbarveným závojem a čer-
ně lemovanýma očima. Na hřbetě má bílé 
skvrny a loví jenom v noci. Je zvláště chrá-
něný jako ohrožený druh sovy. Jeho mladí 
jsou čokoládově zbarvení. Hnízdí obvykle 
v dutinách po datlu černém, klidně ale ob-
sadí i vyvěšenou budku.

Datel černý je velký druh šplhavce, neza-
měnitelně černý s bílým okem a červeným 
zobákem. Samec má červené temeno, samice 
pouze červenou skvrnu v týlu. Datel černý je 
v lese prospěšným druhem – nejenže v lese 
konzumuje dřevokazné druhy mravenců, 
ke kterým se žádný jiný druh šplhavce nedo-
káže v takovém rozsahu dostat, ale jeho duti-
ny používá k hnízdění a nocování řada dalších 
druhů ptáků užitečných pro les, jako jsou ho-
lub doupňák, sýc rousný nebo kavka obecná.

Křivka obecná je nápadný pták se silně sta-
věným tělem, nápadně krátkým ocasem a cha-
rakteristickým zakřiveným zobákem s překří-
ženými špičkami. Je velice obratná, často visí 
i vzhůru nohama. Je typickým semenožrav-
cem, který požírá výhradně semena jehlična-
tých stromů, především smrků a borovic.

Plazi
Na sedmém panelu se dozvídáme, jaké 
můžeme v maštalské přírodní rezervaci při 
velkém štěstí pozorovat plazy. Vyskytuje se 
tu zmije obecná, užovka obojková, užovka 
hladká, ještěrka obecná, ještěrka živorodá 
a slepýš křehký.

Zmije obecná je jediný jedovatý had v se-
verozápadní Evropě. Její délka je maximálně 
devadesát centimetrů. Na hřbetě má klika-
tou čáru, na hlavě kresbu ve tvaru „V“ nebo 
„X“ a má svislé štěrbinové zorničky. Zimu 
přečkává hibernací, na jaře a v létě se ráda 
sluní v otevřené krajině, kde ji potkáváme 
nejčastěji. Žije však v mokřinách a rašelini-
štích. Je živorodá.

Slepýš křehký připomíná hada, je to však 
beznohý ještěr, který je při polapení nepříte-
lem schopen upustit ocas. Obvykle žije skry-
tě pod kameny, hromadami odpadků a kde-
koli, kde narazí na stinné místo. Aktivní je 
hlavně navečer, živí se různými bezobratlý-
mi a slimáky a stejně jako zmije je živorodý.

Ještěrka živorodá je nejvíce rozšířená ješ-
těrka v Evropě. Na zemi žije obvykle v husté 
vegetaci a živí se hlavně hmyzem a pavouky. 
Obvykle má hnědou či olivovou barvu a na-
růžovělé bříško, někdy jsou ale jedinci černí 
nebo světle hnědí.

Hmyz a ryby
S hmyzem na území rezervace nás seznamu-
je osmý panel, vybírá si k tomu tři druhy.

Páskovec kroužkovaný je druh vážky z pod-
řádu šídel. Vyskytuje se jen ve střední a východ-
ní Evropě. V celém Česku na něj narazíme jen 
vzácně. Je zapsaný v Červeném seznamu ohro-
žených druhů bezobratlých jako druh zranitel-
ný. Patří mezi největší české vážky. Má černé 
tělo s výraznými žlutými pruhy na hrudi. Jeho 
nymfy žijí na písčitých dnech horských potůč-
ků, kde se živí vodním hmyzem. Nymfa se vy-
víjí velmi dlouho, od tří do pěti let. Dospělci lé-
tají od června do srpna. Létají kolem horských 
potůčků, daleko od nich nezaletují, často sedají 
na okolní vegetaci.

Batolec duhový je nápadný druh denních 
motýlů z čeledi babočkovitých. Je zajímavý 
tím, že podle úhlu dopadu slunečního světla 
se barva jeho křídel mění z hnědé přes fialo-
vou až na jasně kovově modrou a zpět. Je roz-
šířený v téměř celé Eurasii, u nás není hojný.

Rezervaci obývá i vzácný svižník písčin-
ný, jehož původním stanovištěm jsou písčin-
né nebo štěrkové náplavy řek s řídkou vege-
tací, které se při jarních povodních udržují 
téměř bez vegetace.

V Toulovcových maštalích nechybí ani 
ryby. Jim se věnuje devátý, poslední panel. 
Žije tu střevle potoční a pstruh obecný.

Projekt se podařil
Realizace projektu probíhala podle slov 
Milana Oppy na základě předem daného 
plánu. „Pouze stavby přístřešků se odvíjely od počasí, 
protože ne všechna sezení jsou v dobrém dosahu silni-
ce,“ připomíná. Celý projekt hodnotí kladně. 
„Splnil očekávání. Jeho hlavním přínosem je propoje-
ní rezervace se stanicí naučnou stezkou, kterou turisté 
hojně využívají.“ Během prvních tří měsíců se 
ale její tvůrci museli potýkat s hořkou sku-
tečností bezohledného chování některých 
turistů. „Například několik tabulí na naučné stezce 
bylo poškozeno rýpanci a dvě byly zcela zničeny, stejně 
jako jeden stojan,“ konstatuje. „Zmizelo i několik 
ovocných stromů, které se musely nahradit. Byla to 
taková prvotní vlna, kdy si člověk říká, zda má smysl 
ještě něco vymýšlet a realizovat. Od náhrady stromů 
a několika oprav se naštěstí už nic dalšího nestalo,“ 
říká. „Osobně jsem si všiml, že naučná stezka je velice 
aktivně využívána dětskými tábory, spolky a školními 
skupinami dětí, kdy má vedoucí nebo učitel předem 
připraveny tematické otázky vztahující se přímo k na-
učným tabulím,“ uzavírá příběh projektu, který 
určitě mělo smysl uskutečnit. 

POByTOVé PROJEKTy 
USKUTEČNĚNé  
Z DOTACE SFŽP ČR  
MĚLy VELKÝ úSPĚCH

V roce 2016 realizovala Záchranná 
stanice a ekocentrum Pasíčka díky pod-
poře SFŽP ČR celkem pět pobytových 
ekologicko-výchovných programů. Kaž-
dý trval tři dny a celkem se jich účastni-
lo 138 osob, což je o 13 osob více, než 
bylo původně plánováno. Realizované 
programy byly dopolední, odpolední 
a večerní. V den příjezdu a druhý den 
pobytu byl vždy dvouhodinový dopole-
dní program, čtyřhodinový odpolední 
program a dvouhodinový večerní 
program. Mezitím měli žáci čas na jídlo 
a osobní volno. Osobního volna většina 
žáků využívala k hovorům s lektory 
na témata v návaznosti na proběhlé 
programy. Podle manažerky projektu, 
nazvaného „Poznáváme přírodu“, vše 
proběhlo v plném rozsahu a mělo velký 
úspěch. Z tohoto důvodů pokračují 
v Pasíčkách v pořádání vzdělávacích 
pobytů i v dalších letech, i když si je 
účastníci plně hradí sami. „Díky projek-
tu se u nás rozběhlo nové a přímější 
působení na děti a mládež v přírodě,“ 
říká Marie Cachová.

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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AKTUALITYOTázKY A OdPOvĚdI

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

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

vedoucí oddělení call centra sFŽP čR Jana tlustá a Elena Bočevová  
z Agentury ochrany přírody a krajiny čR.

 Prioritní osa 3, specifický cíl 3.2

Je možné podat žádost o dotaci do 126. vý- 
zvy, která zahrnuje navýšení kapacity 
sběrného dvora – vybudování přístřeš-
ku a nákup kontejnerů na odpad (pneu, 
polystyren, kompozitní obaly a oděvy)? 
Sběrný dvůr v současnosti již zahrnuje sběr 
všech povinných složek, které není potřeba 
navýšit, kapacity jsou postačující. V popisu 
podporovaných aktivit ve výzvě je uvede-
no, že „v rámci projektu je vždy zajištěno 
minimálně shromažďování papíru, skla, 
plastů, kovů, objemného odpadu, nebez-
pečných složek KO, prostor pro místo zpět-
ného odběru elektrických a elektronických 
zařízení“. Dále už není uvedeno, zda je 
možné podpořit projekt, který tyto složky 
odpadů již řeší, a nebude se na ně vztaho-
vat navýšení kapacity, ale půjde o navýšení 
kapacity u nových odpadů. Mohli bychom 
tedy dotaci na popsané navýšení nepovin-
ných složek obdržet?

Navýšení sběru povinných složek odpa-
dů ve sběrném dvoře je pro získání dotace 
v OPŽP nezbytné. Bez toho by projekt ne-
byl podpořitelný. Dotace se primárně vzta-
huje na tyto povinné složky. Proto také prv-
ní kritérium hodnoticí sady pro projekty 
sběrných dvorů závisí na této skutečnosti, 
jak se můžete přesvědčit v podkladech zve-
řejněných k výzvě 126, viz dokument Hod-
noticí kritéria – sběrné dvory. Další důleži-
tou informací přitom je, že žádost má vždy 
vycházet z projektu a analýzy potenciálu 
produkce odpadů v zájmové oblasti a ma-
teriálových toků. Daná analýza, vypracova-
ná nejlépe odborníkem na odpadové hos-
podářství, má zohledňovat reálnou situaci 
a potřeby řešeného území a současně musí 
být zpracována dle závazné osnovy, jež je 
k dispozici mezi dokumenty zveřejněnými 
k dané výzvě.

Chtěla jsem se zeptat, jestli v nějaké výzvě 
prioritní osy 3 je či bude možné žádat o do-

taci na vybudování kompostárny a s tím 
spojené stavební práce a pořízení techniky. 
Tuším, že v minulosti podobné projekty 
podporovány byly, ale nepodařilo se mi 
takovou nabídku dohledat.

Na popsaný projekt provozu kompostár-
ny není a zřejmě ani do budoucna nebude 
možné získat dotaci. Obecně totiž nejsou 
v posledním období kompostárny a jejich 
vybavení předmětem nabídky výzev v pro-
gramu OPŽP. V rámci vlastních výzev pro 
příjem žádostí k projektům zaměřeným 
na sběr a zpracování odpadů nejsou již 
tato zařízení dlouhodoběji uváděna. Z naší 
strany informačního pracoviště k podmín-
kám dotací nelze sice podobnou nabídku 
do budoucna zcela vyloučit, ale pravděpo-
dobnost není podle našich informací příliš 
vysoká. Nyní mají na základě vyhodnocení 
situace v oblasti odpadového hospodářství 
Česka přednost jiné typy projektů. Pro úpl-
nost zmiňuji, že například v aktuální výzvě 
č. 114 lze sice podpořit jistý druh „kompos-
tování“, to se ale týká výhradně čistíren-
ských kalů, takže jen v takovém případě by 
kompostování bylo možné podpořit.

Základem k získání dotace pak je vždy 
navýšení kapacity zpracování řešených od-
padů, projekt lze doplnit také o potřebné 
úpravy místa, pořízení nezbytné techni-
ky apod. Toto je v základu specifiková-
no v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020 a detailně 
dořešeno přímo v konkrétní výzvě. Celý 
projekt pak kromě dalších parametrů musí 
také respektovat nastavené finanční limity 
s ohledem na nově vzniklou kapacitu, de-
taily k tomuto tématu najdou žadatelé či 
zpracovatelé ve zveřejněných hodnoticích 
kritériích u výzvy.

Jiné kompostování než to popsané ve vý-
zvě č. 114 v tuto chvíli každopádně opravdu 
řešit nelze. Samozřejmě můžete průběžně 
sledovat zveřejňované harmonogramy vý-
zev, resp. konkrétní výzvy, zda ještě nebude 
k dispozici nějaká možnost.

Obecné dotazy

Veřejné zakázky
Připravujeme výběrové řízení na zakázku 
na služby, jedná se o zakázku malého roz-
sahu (konkrétně ověření funkčnosti rybího 
přechodu – monitoring). V červnu 2019 
bylo vydáno dočasné rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace (RoPD) na částky uvedené 
v žádosti o dotaci, nyní máme poskytova-
teli dotace předložit částky vysoutěžené 
pro vydání finálního RoPD. Máme se nyní 
při zadávání zakázky na monitoring rybího 
přechodu řídit Pravidly pro zadávání ve-
řejných zakázek v OPŽP 2014–2020, verzí 
7.0, účinnou do 30. června 2019, nebo 
verzí 8.0, účinnou od 1. července 2019?

V tomto ohledu platí, že při zadávání ve-
řejné zakázky se zadavatel vždy řídí verzí 
účinnou ke dni zahájení výběrového/zadá-
vacího řízení. Je tedy vždy třeba vycházet 
z aktuálního znění dokumentu. Dokument 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
v OPŽP 2014–2020 najdete na webu pro-
gramu v sekci Dokumenty – Obecně závaz-
né dokumenty – Veřejné zakázky.

Platby (ŽoP) – termíny
Chtěli bychom využít možnosti předat 
Fondu k proplacení dosud nevyřízenou 
fakturaci. Zajímalo by nás proto, jak je to 
s termíny a na co bychom si měli v rámci 
úhrady takové fakturace dávat pozor.

Přesný postup financování budou pří-
jemci vždy konzultovat s příslušnými ad-
ministrátory na Fondu, tedy s projekto-
vým a finančním manažerem přiřazeným 
k žádosti (viz PM a FM uvedení v systému 
u žádosti). Výchozí informace naleznou 
žadatelé/příjemci v textu Pravidel pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP 2014–
2020 (tzv. PrŽaP) v kapitole C.6.2, z níž 
k nastaveným termínům vybírám následu-
jící informace:

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY

ČISTOTA  
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

Bankovní výpisy prokazující úhradu fak-
tur(y) dodavateli lze předkládat SFŽP v IS 
KP14+ nejpozději do deseti pracovních 
dnů od data poskytnutí podpory, budou-li 
na základě žádosti o platbu (ŽoP) propla-
ceny faktury neuhrazené u kombinovaných 
ex-post plateb. O doložení této úhrady je 
příjemce povinen vždy informovat finanč-
ního manažera projektu e-mailem nebo pro-
střednictvím depeše v systému IS KP14+. 
V případě nedoložení úhrady fakturace za-
šle FM žadateli urgenci a dojde k pozasta-
vení dalšího financování. Nedoložení úhra-
dy ani ve lhůtě stanovené dle urgence nebo 
neuhrazení faktur do deseti pracovních dnů 
od data poskytnutí podpory bude pova-
žováno za porušení podmínek poskytnutí 
podpory (dle podmínek právního aktu), 
což bude mít za následek uplatnění režimu 
nesrovnalosti se všemi důsledky vyplývají-
cími pro příjemce podpory. Současně platí, 
že ŽoP bude ze strany Fondu zpracována 
a proplacena do čtyřiceti pracovních dnů 
od jejího zaregistrování v MS2014+, nedo-
jde-li ke skutečnostem majícím za následek 
pozastavení administrace ŽoP.

Pro více informací k řešenému tématu 
doporučujeme prostudovat text Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014–2020 (tzv. PrŽaP). Tento dokument je 
k dispozici na adrese programu OPŽP www.
opzp.cz v sekci Dokumenty.

Základní postup k přípravě a podání 
žádosti
Nemám žádné zkušenosti s vyřizováním 
dotací a nyní jsem byl za obec pověřen 
nastudováním podkladů a podáním žádosti 
v programu OPŽP. Můžete mi poradit 
nějaký základní postup, případně předat 
upozornění, na co si dát pozor apod.?

Pro správné podání žádosti je zásadní, 
abyste se seznámil s podmínkami příslušné-
ho dotačního programu. V případě Operač-
ního programu Životní prostředí (OPŽP) je 
třeba se obeznámit s podporovanými pro-
jekty a aktivitami jednotlivých prioritních 
os a specifických cílů a také s dalšími pod-
mínkami programu a konkrétní výzvy, aby 
nedošlo k přehlédnutí některé z důležitých 
podmínek a následně ke zjištění, že není 
možné finanční podporu získat. Pro vyříze-
ní podpory v OPŽP se musíte se řídit násle-
dujícími závaznými dokumenty:
•	 Programový	dokument	OPŽP	2014–2020,	

který definuje obecný rámec pro poskyto-
vání podpory se zaměřením na zlepšení 
stavu jednotlivých složek životního pro-
středí. Jeho znění schvaluje Evropská ko-
mise.

•	 Pravidla	pro	žadatele	a	příjemce	podpo-
ry v OPŽP 2014–2020 s přílohami, která 
představují základní dokument obsahují-
cí veškerá pravidla a pokyny pro poten-
ciální žadatele i pro příjemce podpory 
týkající se možnosti předložení žádosti, 
přehled typů podporovaných aktivit, pře-
hled povinných příloh žádosti, podmín-

ky přijatelnosti projektů, výše podpory 
včetně specifik režimů veřejné podpory, 
proces výběru projektů, jejich financová-
ní, kontrol, monitorování a dalších sou-
visejících procesů administrace v rámci 
OPŽP.

•	 Pravidla	pro	zadávání	veřejných	zakázek	
v OPŽP 2014–2020, které tvoří přílohu 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP 2014–2020.

•	 Výzva	k	předkládání	žádostí	a	specifické	
pokyny, přílohy vztahující se k dané vý-
zvě.

•	 Obecné	 podmínky	 pro	 podání	 žádosti	
a práci v centrálním systému MS2014+.
Všechny uvedené dokumenty v aktuál-

ním znění najdete na webu programu www.
opzp.cz v sekci Dokumenty.

Jakmile budete mít prostudovány pod-
klady (důkladně přímo k řešenému pro-
jektu, a tedy ke konkrétnímu SC a výzvě), 
bude možné podat žádost o dotaci. Pokud 
se týká způsobu vyplnění a odevzdání žá-
dosti, je třeba zajistit elektronické podání. 
Žádosti o dotaci do OPŽP tedy můžete 
podat pouze elektronicky prostřednictvím 
internetového portálu, tzv. Informačního 
systému koncového příjemce (IS KP14+), 
který je součástí jednotného monitorovací-
ho systému MS2014+ pro administraci ev-
ropských dotací. Tento systém je spravován 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Por-
tál slouží jak k elektronickému podání žá-
dosti o podporu, tak k dalšímu zpracování 
a správě projektu. Upozorňuji, že podpis 
žádosti o podporu probíhá výhradně pro-
střednictvím kvalifikovaného elektronické-
ho podpisu. Pokyny pro vyplnění a podání 
žádosti o podporu naleznete v Uživatelské 
příručce ISKP14+, viz výše uvedené strán-
ky programu, sekce Dokumenty. Pokud bu-
dete mít po prostudování podkladů a při 
přípravě žádosti nějaké doplňující dotazy, 
můžete využít e-mailovou adresu dotazy@
sfzp.cz či Zelenou linku 800 260 500.

Detailnější postup při vlastním podávání 
žádostí a formální kompletnost podkladů 
k žádostem je možné podrobněji konzulto-
vat na našich krajských pobočkách.

 Prioritní osa 4

Zajímám se o dotační podporu na rekon-
strukci rybníka, záchytnou nádrž na vodu 
a podobné. Jsem OSVČ – soukromý země-
dělec a nový majitel „rybníčku“. Rybníček 
je mnoho let bez údržby, a tudíž zanesený 
a zarostlý od planě rostoucích dřevin. 
Moje prvotní myšlenka je nechat rybníček 
vybagrovat, čímž by se zvětšilo množství 
zachycené vody a čistota, zpevnit a za-
rovnat hráz, okolí rybníčku přizpůsobit 
pro snadnou údržbu (sečení trávy), dále 
oprava stavidla, možná trochu ryb, ale 
na tom netrvám, mít možnost si načerpat 
„vlastní“ vodu ze svého rybníčku v přípa-
dě potřeby, v dnešní době zvyšujícího se 

sucha. Jaké jsou v mém případě možnosti 
podpory? Jaká by byla výše podpory? 
Jaké by byly podmínky? Kde bych se mohl 
dozvědět více?

Obnovu malé vodní nádrže je možné 
podpořit ze specifického cíle 4.3 prioritní 
osy 4, konkrétně se jedná o aktivitu 4.3.2 –  
Vytváření, regenerace či posílení funkč-
nosti krajinných prvků a struktur. Cílem 
podpory je posílení přirozených funkcí 
krajiny (např. dostatečně vyvinuté lito-
rální pásmo, vhodné prostředí pro výskyt 
vzácných a ohrožených druhů rostlin a ži-
vočichů, volný pohyb organismů v krajině 
atp.) a podpora biodiverzity. Akumulační 
a retenční funkce nejsou prioritním cílem 
a pouze tyto funkce nejsou k podpoře 
z OPŽP dostačující. Výše podpory na ob-
novu malých vodních nádrží je 60 %; pokud 
by se malá vodní nádrž nacházela většinou 
plochy v ZCHÚ, lokalitách soustavy Na-
tura 2000 nebo biocentru ÚSES (doklá-
dá se územním plánem), je výše podpory 
na její obnovu 90 %. Vzhledem k tomu, že 
jste zemědělec, týká se vás problematika 
veřejné podpory. Pokud byste měl nádrž 
určenou k chovu ryb, měl byste nárok jen 
na tzv. podporu de minimis, která je ve výši 
20 000 eur na tři roky. Pokud nemáte nádrž 
určenou k chovu ryb (ve vodoprávním po-
volení není uvedeno, že je určená k chovu 
ryb), zemědělská veřejná podpora se na vás 
nevztahuje. Více informací o podmínkách 
podpory naleznete v dokumentu Pravidla 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014–2020. Pro aktivity ze specifického  
cíle 4.3, kam patří i obnova malých vodních 
nádrží, je otevřena 131. výzva s příjmem 
žádostí do 31. října 2019. Příští rok je plá-
nována obdobná výzva od začátku února 
do začátku listopadu.

Jaká je prosím z pohledu podmínek výzvy 
správná definice „malé vodní nádrže“? 
Dočetl jsem se o dotacích na malé vodní 
nádrže, ale nikde jsem nenašel podporu 
na rybníky. Platné stavební povolení, které 
již bylo vydáno k realizaci, uvádí, že se bude 
jednat o vodní dílo označované jako „rybník –  
rozšíření malé vodní nádrže“.

Definice malé vodní nádrže z pohledu 
dotačního titulu je stejná jako definice ČSN: 
max. hloubka 9 m, objem zadržené vody  
2 mil. m3. Pojmy rybník a malá vodní ná-
drž jsou synonyma a je jedno, jak je projekt 
označován v rámci stavebního povolení. 
Projekty malých vodních nádrží lze financo-
vat v rámci PO 4 s výší podpory 60–90 %. 

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

AKTUáLNÍ VÝZVy OPŽP PODPORUJÍ PeSTROU šKáLU PROJeKTů
Priorita přináší stručný přehled aktuálních výzev. Jejich kompletní znění včetně všech 
podporovaných aktivit naleznete na stránkách programu www.opzp.cz. 

Soustava  
Natura 2000
Ukončení příjmu žádostí:  
30. 6. 2020

Alokace: 350 000 000 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:  
30. 6. 2020

Alokace: 40 000 000 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.

Posílit  
biodiverzitu
Ukončení příjmu žádostí:  
4. 1. 2021 

Alokace: 40 000 000 Kč

110. výzva Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosysté-
mových služeb. Do typu podporovaných projektů a aktivit patří předcházení, minimalizace a ná-
prava škod na majetku způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů s výjimkou opatření proti 
rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím Operačního programu 
Rybářství. Podporuje realizaci opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených 
níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. Pod-
porována budou pouze opatření, která jsou předmětem notifikace 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.

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 od-
pady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu. Podporovanými projekty jsou výstavba 
a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (vyjma skupiny odpadů 17 a 16 dle Katalogu 
odpadů). Mezi příjemci podpory se řadí široké spektrum subjektů.

Zlepšení kvality 
prostředí v sídlech
Ukončení příjmu žádostí:  
30. 6. 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.

Dešťovka pro obce 
Ukončení příjmu žádostí:  
13. 1. 2020

Alokace: 1 000 000 000 Kč 

119. výzva se zaměřuje na omezení rizika nepříznivých jevů spojených s povodněmi. 
Mezi podporovaná opatření patří hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich využití. 
Žadatelé mohou získat peníze například na podzemní nádrže, podzemní a povrchová vsakovací 
zařízení, průlehy, přeměnu povrchů z nepropustných na propustné, na retenční nádrže a další opat-
ření pro využívání dešťové vody. Mezi další podporovaná opatření patří například projekty na zprů-
točnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv nebo na obnovení, 
výstavbu a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně. 

Významně  
chráněná území
Ukončení příjmu žádostí:  
13. 1. 2020

Alokace: 460 000 000 korun

120. výzva má za úkol zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně vý-
znamných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 
jsou to souhrny doporučených opatření. Mezi oprávněné žadatele patří AOPK ČR, Správa jeskyní 
ČR a správy národních parků. Jedná se o aktivitu zaměřenou na omezený okruh žadatelů. Tomu 
odpovídají i podporované aktivity, jimiž je zajišťování péče o národní parky, chráněné krajinné ob-
lasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a lokality soustavy Natura 2000. Dotaci 
lze čerpat i na sběr informací, tvorbu informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění 
ochrany a péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní 
přírodní památky a lokality soustavy Natura 2000.

Energetické úspory 
veřejných budov 
Ukončení příjmu žádostí:  
3. 2. 2020 

Alokace: 2 500 000 000 Kč 

121. výzva nabízí dotace na zateplení, výměnu oken, výměnu zdroje tepla pro vytá-
pění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody, instalaci fotovoltaického systému a mnohá další 
opatření na snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie ve veřej-
ných budovách. O dotace mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, vysoké školy, neziskové organizace 
a mnohé další subjekty. 

Protipovodňová 
opatření
Ukončení příjmu žádostí:  
19. 12. 2019

Alokace: 150 000 000  Kč

125. výzva je určena pro analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipo-
vodňových opatření. Podpora je určena na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpověd-
ních a výstražných systémů, digitální povodňové plány, budování a modernizace systému předpo-
vědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřicích stanic na regionální a místní 
úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového 
informačního systému.

Třídění a recyklace 
odpadů
Ukončení příjmu žádostí:  
3. 2. 2020

Alokace: 500 000 000 Kč

126. výzva podporuje způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj 
druhotných surovin, podporuje přípravy k recyklaci odpadu, oddělený sběr odpadů, systémy oddě-
leně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. door-to-door systém. Mezi podporované aktivity 
patří výstavba a modernizace sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek a dalších zařízení, 
technologií a systémů pro separaci odpadu, jeho energetické a materiálové využití.

VÝZVA PRODLOUŽENA

VÝZVA PRODLOUŽENA

VÝZVA PRODLOUŽENA

VÝZVA PRODLOUŽENA
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AKTUáLNí vÝzvY

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

Odstraňování  
průmyslového  
znečištění
Ukončení příjmu žádostí:  
31. 12. 2019 nebo  
do vyčerpání alokace

Alokace: 480 000 000 Kč

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

Prioritní 
osa

Specifický cíl
Číslo 
výzvy

Cílové skupiny
Předpokládané 
datum zahájení 
příjmu žádostí

Předpokládané 
datum ukončení 
příjmu žádostí

3 3.2 Zvýšit podíl materiálového  
a energetického využití odpadů

133
ITI Olomoucké aglomerace,  
ITI Brněnské metropolitní oblasti

1. 3. 2019 31. 12. 2019

4

4.2 Posílit biodiverzitu 87
vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní  
správy a organizace podílející se na  
ochraně přírody a krajiny (na území MAS)

16. 1. 2017 2. 1. 2020

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

88
vlastníci a správci pozemků, organizace  
podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci 
povodí a správci vodních toků (na území MAS)

16. 1. 2017 2. 1. 2020

127

vlastníci a správci pozemků, orgány státní sprá-
vy a organizace podílející se na  
ochraně přírody a krajiny, správci povodí 
a správci vodních toků (na území MAS)

1. 10. 2018 6. 1. 2020

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 128
vlastníci a správci pozemků, organizace podílející 
se na ochraně přírody a krajiny (na území MAS)

1. 10. 2018 6. 1. 2020

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

Nakládání  
se zdravotnickým 
odpadem
Ukončení příjmu žádostí:  
1. 9. 2020

Alokace: 100 000 000 Kč

134. výzva se zaměřuje na výstavbu a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpeč-
nými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). V rámci této výzvy bude možné 
podpořit pouze projekty zaměřené na nakládání se zdravotnickým odpadem. Mezi možné příjemce 
podpory patří široká škála žadatelů.

Energetické úspory 
vládních budov 
Ukončení příjmu žádostí:  
3. 2. 2020 

Alokace: 2 000 000 000 Kč 

135. výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitel-
ných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí. Podporuje celkové nebo dílčí ener-
geticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC. Patří sem 
typicky zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní a další opatření, 
dotační výzva se vztahuje i na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové 
vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii. Oprávněnými 
žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce. 

Rekultivace starých 
skládek 
Ukončení příjmu žádostí:  
30. 6. 2020 

Alokace: 120 000 000 Kč

137. výzva poskytuje finanční podporu pro rekultivaci starých skládek, které jsou tech-
nicky nezabezpečené. Podporovány budou pouze projekty rekultivace starých skládek (stará skládka –  
tj. skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb., přičemž provoz 
skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem 
dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.). Peníze mohou získat pouze projekty, které z prove-
dené analýzy rizik prokážou přijatelnou míru rizika dle metodického pokynu MŽP Analýza rizik 
kontaminovaného území. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, podnikatelské  
a další subjekty, včetně fyzických osob.

AKTUáLNÍ VÝZVy OPŽP PODPORUJÍ PeSTROU šKáLU PROJeKTů

Spotřebujeme méně papíru,  
nafty a energií 

Dostanete ji hned  
v den vydání 

Přistane vám  
do e-mailu 

priorita.cz

Odebírejte Prioritu v elektronické podobě!

Pokud preferujete papírový výtisk, tak prosíme o důslednou recyklaci.  
Časopis do modrého kontejneru, ochrannou fólii do žlutého. Děkujeme! 

ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2019 1

 ČESKO MŮŽE  
SÁZET STROMY str. 2

Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR I www.sfzp.cz

číslo 10

říjen 2019

zdarmaPriorita

  DĚTI SE BUDOU UČIT V PŘÍRODĚ  str. 5 

  ÚSPORNÉ STAVBY MAJÍ ZELENOU, O DOTACE JE ZÁJEM  str. 6

  ŽIVOT PO JADERNÉ KATASTROFĚ  str. 28

10

Čistírna odpadních vod ve Slaném, 
místní části Blahotice, už nestačila po-

třebám rostoucího města. Proto radnice 
před dvěma lety začala s její zásadní pře-
stavbou. Náročná akce probíhala od lis-
topadu 2017 do července letošního roku. 
„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo do-
táhnout tuto pro Slaný významnou investiční akci. 
Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší 
ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě 
těší, že se podařilo akci zrealizovat a naše čistírna 
splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních 
vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což 
umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl staros-
ta města Martin Hrabánek. 

Práce byly o to komplikovanější, že do-
savadní čistírna nemohla být odstavena, 
pracovalo se za nepřetržitého provozu, což 
kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, 
zhotovitelů a dodavatelů. 

Město vyšla přestavba na téměř 124,5 mi-
lionu korun. Projekt byl spolufinancován 
z Operačního programu Životní prostředí, 
dotace činila bezmála 57 milionů korun. 
Po přestavbě se zvýšila stávající kapacita ČOV 
na 16 000 ekvivalentních obyvatel za použití 
nejlepších dostupných technologií, které zá-
roveň zajistí vyšší účinnost čištění. Očekávaný 
denní průtok je 3 000 m3/d. Intenzifikace za-
hrnovala  vybudování nové usazovací nádrže 

a kalového hospodářství a došlo i na změnu 
aktivačního systému. Ostatní objekty, které 
se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod, 
byly přizpůsobeny potřebám nového tech-
nologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly 
zejména objektů předčištění odpadních vod. 
Provoz je zaměřen na čištění splaškových 
odpadních vod z města a řízeně přiváděných 
průmyslových odpadních vod. Vyčištěné 
odpadní vody jsou následně vypouštěny do  
recipientu, kterým je Červený potok. 

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci 
generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, 
kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla mana-
žerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová. 

VE SLANÉM SPUSTILI MODERNIZOVANOU ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
Slaný má moderní a větší čistírnu odpadních vod. Ve městě ji už nutně potřebovali.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
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se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod, 
byly přizpůsobeny potřebám nového tech-
nologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly 
zejména objektů předčištění odpadních vod. 
Provoz je zaměřen na čištění splaškových 
odpadních vod z města a řízeně přiváděných 
průmyslových odpadních vod. Vyčištěné 
odpadní vody jsou následně vypouštěny do  
recipientu, kterým je Červený potok. 

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci 
generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, 
kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla mana-
žerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová. 
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místní části Blahotice, už nestačila po-

třebám rostoucího města. Proto radnice 

před dvěma lety začala s její zásadní pře-

stavbou. Náročná akce probíhala od lis-

topadu 2017 do července letošního roku. 

„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo do-

táhnout tuto pro Slaný významnou investiční akci. 

Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší 

ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě 
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splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních 

vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což 
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savadní čistírna nemohla být odstavena, 

pracovalo se za nepřetržitého provozu, což 

kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, 

zhotovitelů a dodavatelů. 

Město vyšla přestavba na téměř 124,5 mi-

lionu korun. Projekt byl spolufinancován 

z Operačního programu Životní prostředí, 

dotace činila bezmála 57 milionů korun. 

Po přestavbě se zvýšila stávající kapacita ČOV 
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roveň zajistí vyšší účinnost čištění. Očekávaný 

denní průtok je 3 000 m3/d. Intenzifikace za-

hrnovala  vybudování nové usazovací nádrže 

a kalového hospodářství a došlo i na změnu 

aktivačního systému. Ostatní objekty, které 

se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod, 

byly přizpůsobeny potřebám nového tech-

nologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly 

zejména objektů předčištění odpadních vod. 

Provoz je zaměřen na čištění splaškových 

odpadních vod z města a řízeně přiváděných 

průmyslových odpadních vod. Vyčištěné 

odpadní vody jsou následně vypouštěny do 
 

recipientu, kterým je Červený potok. 

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci 

generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, 

kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla mana-

žerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová. 

VE SLANÉM SPUSTILI MODERNIZOVANOU ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
Slaný má moderní a větší čistírnu odpadních vod. Ve městě ji už nutně potřebovali.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

 Aktuality   Úspěšné projekty 

 Reportáže   Rozhovory 

 Zahraničí a technologie

10

Čistírna odpadních vod ve Slaném, 

místní části Blahotice, už nestačila po-

třebám rostoucího města. Proto radnice 

před dvěma lety začala s její zásadní pře-

stavbou. Náročná akce probíhala od lis-

topadu 2017 do července letošního roku. 

„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo do-

táhnout tuto pro Slaný významnou investiční akci. 

Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší 

ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě 

těší, že se podařilo akci zrealizovat a naše čistírna 

splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních 

vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což 

umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl staros-

ta města Martin Hrabánek. 

Práce byly o to komplikovanější, že do-

savadní čistírna nemohla být odstavena, 

pracovalo se za nepřetržitého provozu, což 

kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, 

zhotovitelů a dodavatelů. 

Město vyšla přestavba na téměř 124,5 mi-

lionu korun. Projekt byl spolufinancován 

z Operačního programu Životní prostředí, 

dotace činila bezmála 57 milionů korun. 

Po přestavbě se zvýšila stávající kapacita ČOV 

na 16 000 ekvivalentních obyvatel za použití 

nejlepších dostupných technologií, které zá-

roveň zajistí vyšší účinnost čištění. Očekávaný 

denní průtok je 3 000 m3/d. Intenzifikace za-

hrnovala  vybudování nové usazovací nádrže 

a kalového hospodářství a došlo i na změnu 

aktivačního systému. Ostatní objekty, které 

se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod, 

byly přizpůsobeny potřebám nového tech-

nologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly 

zejména objektů předčištění odpadních vod. 

Provoz je zaměřen na čištění splaškových 

odpadních vod z města a řízeně přiváděných 

průmyslových odpadních vod. Vyčištěné 

odpadní vody jsou následně vypouštěny do  

recipientu, kterým je Červený potok. 

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci 

generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, 

kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla mana-

žerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová. 

VE SLANÉM SPUSTILI MODERNIZOVANOU ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
Slaný má moderní a větší čistírnu odpadních vod. Ve městě ji už nutně potřebovali.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2019

1

 ČESKO MŮŽE  

SÁZET STROMY str. 2

Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR I www.sfzp.cz

číslo 10

říjen 2019

zdarmaPriorita

  DĚTI SE BUDOU UČIT V PŘÍRODĚ  str. 5 

  ÚSPORNÉ STAVBY MAJÍ ZELENOU, O DOTACE JE ZÁJEM  str. 6

  ŽIVOT PO JADERNÉ KATASTROFĚ  str. 28

10

Čistírna odpadních vod ve Slaném, 

místní části Blahotice, už nestačila po-

třebám rostoucího města. Proto radnice 

před dvěma lety začala s její zásadní pře-

stavbou. Náročná akce probíhala od lis-

topadu 2017 do července letošního roku. 

„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo do-

táhnout tuto pro Slaný významnou investiční akci. 

Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší 

ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě 

těší, že se podařilo akci zrealizovat a naše čistírna 

splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních 

vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což 

umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl staros-

ta města Martin Hrabánek. 

Práce byly o to komplikovanější, že do-

savadní čistírna nemohla být odstavena, 

pracovalo se za nepřetržitého provozu, což 

kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, 

zhotovitelů a dodavatelů. 

Město vyšla přestavba na téměř 124,5 mi-

lionu korun. Projekt byl spolufinancován 

z Operačního programu Životní prostředí, 

dotace činila bezmála 57 milionů korun. 

Po přestavbě se zvýšila stávající kapacita ČOV 

na 16 000 ekvivalentních obyvatel za použití 

nejlepších dostupných technologií, které zá-

roveň zajistí vyšší účinnost čištění. Očekávaný 

denní průtok je 3 000 m3/d. Intenzifikace za-

hrnovala  vybudování nové usazovací nádrže 

a kalového hospodářství a došlo i na změnu 

aktivačního systému. Ostatní objekty, které 

se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod, 

byly přizpůsobeny potřebám nového tech-

nologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly 

zejména objektů předčištění odpadních vod. 

Provoz je zaměřen na čištění splaškových 

odpadních vod z města a řízeně přiváděných 

průmyslových odpadních vod. Vyčištěné 

odpadní vody jsou následně vypouštěny do 
 

recipientu, kterým je Červený potok. 

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci 

generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, 

kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla mana-

žerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová. 

VE SLANÉM SPUSTILI MODERNIZOVANOU ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
Slaný má moderní a větší čistírnu odpadních vod. Ve městě ji už nutně potřebovali.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT



ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2019
20 21

IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORy ZACíLENí VÝZVy ZáKLADNí PLáNOVANé ÚDAJE O VÝZVě

Prioritní 
osa

Specifický cíl
Číslo 
výzvy 

Podporované aktivity Cílové skupiny Druh výzvy
Předpokládané  
datum zahájení  
příjmu žádostí 

Předpokládané 
datum ukončení  
příjmu žádostí

1

1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  
a hospodaření se srážkovými vodami

143 1.3.4 veřejný sektor kolová (soutěžní) 3. 2. 2020 6. 4. 2020

144 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 3. 2. 2020 11. 1. 2021

148 1.3.4 veřejný sektor kolová (soutěžní) 15. 10. 2020 17. 12. 2020

1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

145
aktivita 1.4.1 – zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého 
zvláštní povodní a aktivita 1.4.3

veřejný sektor kolová (soutěžní) 3. 2. 2020 6. 4. 2020

147

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. 2020 30. 9. 2020

149
aktivita 1.4.1 – zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého 
zvláštní povodní a aktivita 1.4.3

veřejný sektor kolová (soutěžní) 15. 10. 2020 17. 12. 2020

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

4

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území

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

průběžná (nesoutěžní) 3. 2. 2020 11. 1. 2021

138
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) 3. 2. 2020 2. 11. 2020

4.2 – Posílit biodiverzitu 139 bez omezení, dle PD
vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace  
podílející se na ochraně přírody a krajiny

průběžná (nesoutěžní) 3. 2. 2020 2. 11. 2020

4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 140 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) 3. 2. 2020 2. 11. 2020

4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 141 bez omezení, dle PD orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků průběžná (nesoutěžní) 3. 2. 2020 2. 11. 2020

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

146 bez omezení, dle PD veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 2. 3. 2020 2. 3. 2021

HARmONOgRAm vÝzEv OPžP

PŘEHLED VÝZEV OPeRačNÍhO PROgRaMU ŽivOTNÍ PROSTřeDÍ NA ROK 2020
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gALERIE PROJEKTŮ NPžP

Police n. Metují: Elektromobil pro svoz odpadů
Pracovníci technických služeb si pořídili užitkový elektromobil, který 
využívají ke svozu odpadů, údržbě komunikací, úpravě městské zeleně, 
veřejného osvětlení, při péči o městský hřbitov a dalších činnostech.

Podoblast podpory: 5.2 – Udržitelná městská doprava 
a mobilita

Název projektu: Pořízení ekologického elektromobilu 
pro TS Police nad Metují, s. r. o.
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Příjemce podpory: Technické služby Police nad 
Metují, s. r. o.
Ukončení projektu: červenec 2019

Babice: Přírodní zahrada
Cílem projektu bylo vytvoření přírodní zahrady v areálu ZŠ Babice 
 a vybudování venkovní učebny. Celkově bylo instalováno 31 objektů, 
byly provedeny zahradní a terénní úpravy.

Podoblast podpory: 6.1 – Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta

Název projektu: Přírodní zahrada ZŠ Babice
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Příjemce podpory: Základní škola Babice, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Ukončení projektu: září 2019

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČRFoto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje
1 144 000 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
600 000 Kč

Humpolec: Snížení emisí z výroby
Provoz znečišťoval ovzduší linkou pro galvanické pokovení oceli, zinko-
vých slitin a plynovým hořákem sušárny z kataforetického lakování. 
Snížení emisí bylo řešeno biologickou filtrací, díky projektu došlo 
k neutralizaci zápachu z provozu úpravy kovů.

Podoblast podpory: 2.1 – Emise ze stacionárních zdrojů
Název projektu: Pořízení technologie na snížení emisí 

pachových látek pro KTL linku
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Příjemce podpory: Lakum-Galma, a. s.
Ukončení projektu: březen 2019

Celkové způsobilé výdaje
2 433 316 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
1 459 989 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Vyškov: Vozidlo městské policie
V rámci projektu bylo pořízeno hybridní vozidlo, které je využíváno 
Městskou policií Vyškov při výkonu služební činnosti.

Podoblast podpory: 5.2 – Udržitelná městská doprava a mobilita
Název projektu: Nákup služebního vozidla pro MP Vyškov

Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov

Příjemce podpory: Město Vyškov
Ukončení projektu: srpen 2019

Klimkovice: Zateplení domu pro seniory
Projekt obsahuje opatření vedoucí ke snížení vypouštěných emisí  
a snížení energetické náročnosti objektu domova pro seniory: zateplení 
fasády objektu, výměnu původních otvorových výplní, regulaci otopné 
soustavy a modernizaci kotelny spočívající ve výměně stávajících atmo-
sférických plynových kotlů za nový kondenzační plynový kotel.

Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie
Název projektu: Zateplení obvodového pláště budovy 
čp. 245 na ulici Jarmily Glazarové v Klimkovicích
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Příjemce podpory: Město Klimkovice
Předpokládané ukončení projektu: 31. 1. 2020

Otaslavice: Retenční poldr
Byla vybudována jednoúčelová nádrž, jejíž celý retenční prostor je 
vyhrazen k zachycování povodňových průtoků. Nádrž plní funkci 
transformace povodňových průtoků v lokalitě. Po průchodu povodně 
se celá nádrž řízeně vyprázdní a v mezidobí je plocha zátopy zeměděl-
sky obhospodařována.

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou 
ochranu intravilánu
Název projektu: Poldr „Močelky“ Otaslavice
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
Příjemce podpory: Obec Otaslavice
Ukončení projektu: 25. června 2018

Chotýšany: Obnova zeleně
Různověká lipová alej lemující hlavní silnici procházející obcí byla 
prořezána, byly dosazeny lípy srdčité. Další výsadba a ošetření stromů 
bylo provedeno na dalších místech obce, součástí projektu byla i proti-
erozní mez se zasakovacím pásem a odvodňovacím prvkem.

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech
Název projektu: Obnova zeleně v obci Chotýšany
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Příjemce podpory: Obec Chotýšany
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Celkové způsobilé výdaje
3 468 396 Kč

Příspěvek EU
1 387 358 Kč

Celkové způsobilé výdaje
674 103 Kč
Příspěvek EU
404 461 Kč

Celkové způsobilé výdaje
6 624 590 Kč

Příspěvek EU
5 630 901 Kč 

gALERIE PROJEKTŮ OPžP

Celkové způsobilé výdaje
588 235 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
500 000 Kč

Celkové způsobilé výdaje
690 900 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
50 000 Kč

Sendražice: Zeleň v extravilánu
Obec vytvoří nová stromořadí a obnoví stávající, které budou lemovat 
polní cesty vedoucí od hřbitova. Dále je cílem projektu ozelenit část 
poldru, na kterém se nachází pouze několik volně rozmístěných keřo-
vých skupin. Vzniknou prostory poskytující úkryt a potravu živočichům 
a zároveň vzroste biodiverzita okolí.

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené 
funkce krajiny
Název projektu: Regenerace zeleně v obci Sendraži-
ce – Zeleň v extravilánu obce
Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Příjemce podpory: Obec Sendražice
Předpokládané ukončení projektu: 31. 7. 2020

Celkové způsobilé výdaje
679 614 Kč
Příspěvek EU
543 691 Kč
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Dovolená v oploceném kempu, který na-
bízí restauraci a bazén se skluzavkami, 

vůbec nesplňovala představy bratrů van 
Oerleových o tom, jak by chtěli trávit svůj 
volný čas. „Radši bychom dojeli po rozbité cestě ně-
kam uprostřed ničeho, kde nikomu nebude vadit, když 
si rozděláme oheň, a kde nás také nebude nikdo rušit, 
když budeme pozorovat a fotografovat ptactvo,“ říká 
starší Tim. A právě s touto představou za-
ložili v roce 2009 rezervační platformu Na-
ture.house.

„Studoval jsem tehdy na univerzitě a chtěli jsme 
s bratrem jet pozorovat ptactvo do španělské Extrema-
dury,“ vypráví Tim o počátcích společného 
podnikání. „Hledali jsme všude možně, ale dům 

na klidném místě, kde bychom se tomu mohli věno-
vat, jsme nenašli. Jedinou nabídkou byly bungalovy 
ve standardizovaných rušných kempech. To nám při-
padalo zvláštní.“ A tak se rozhodli, že po do-
končení studií podniknou něco, co by spl-
ňovalo jejich představy o tom, jak chtějí svůj 
čas v přírodě prožívat.

Začalo to tím, že táta koupil  
kus lesa
Láska bratrů k ornitologii má ale mnohem 
starší historii než touha po výletě do Extre-
madury. Když byli malí, koupil jejich otec 
kus lesa v Prinsenbeeku nedaleko Bredy, 
kde Tim s Luukem vyrůstali. „Každý víkend 

jsme s atlasem ptáků vyráželi do vlastního lesa,“ 
vzpomínají.

Ještě při studiích začali ve volnu mezi 
přednáškami a zkouškami vytvářet jedno-
duché webové stránky nabízející dovolen-
kové pronájmy. Později se na stránkách 
začali jako programátoři podílet jejich spo-
lužáci z univerzity. Studium oboru ekono-
mika a životní prostředí ho utvrdilo v pře-
svědčení, že ekonomika a životní prostředí 
vůbec nemusí být v rozporu. Naučil se, že 
příroda může mít skutečnou ekonomickou 
hodnotu – v neposlední řadě i proto, že 
když v ní lidé často pobývají, více se uvol-
ní a odpočinou si, nebývají tolik nemocní, 

BRAtŘI VAN OERlEOVI NEMĚLI RáDI 
DOVOLENé V KEMPECH,  
A tAk VyMyslElI VlAstNÍ kONcEPt

AKTUALITYzAHRANIčí

Tim a Luuk van Oerleovi ještě během studií založili rezervační platformu 
Nature.house, která nabízí klidné a ničím nerušené pobyty v přírodě.  
V současné době mají osmnáct zaměstnanců a loni přijali více než 120 000 rezervací 
od lidí, kteří touží po samotářské dovolené v divoké přírodě.

Rezervační platformě Nature.house se skutečně daří. Jen 
za rok 2017 jí prošly rezervace v hodnotě 20 milionů eur. 
Za loňský rok zaznamenala více než 120 000 rezervací  
a v současné době zaměstnává osmnáct lidí.

a tím pádem nezameškávají práci. Tim van 
Oerle měl od začátku jasno. „Nechtěl jsem strá-
vit čtyři roky tím, že všechno vymyslím a naplánuji 
do posledního detailu. Chtěl jsem být podnikatelem 
a to je profese sama o sobě a jako takovou se ji nejlépe 
naučíte tím, že ji prostě děláte,“ sdílí svůj názor. 
A tak se do toho s bratrem pustili hned 
po promoci. Jejich podnikatelský záměr se, 
ostatně jako mnoho velkých byznysů, zro-
dil na půdě rodného domu, nedaleko jejich 
vlastního kousku lesa. „Nejprve jsme za roční 
poplatek nabízeli, že si skrze naši platformu mohli 
lidé zarezervovat svůj pobyt v přírodě,“ popisuje 
mladý holandský podnikatel. Po roce pod-
nikání svou strategii změnili. Stejně, jako 
to funguje s jinými rezervačními platforma-
mi, i oni nyní dostávají poplatek od maji-
telů pronajímaných nemovitostí za každou 
rezervaci uskutečněnou na jejich stránkách 
Nature.house. „Dostáváme deset procent z každé-
ho pronájmu,“ říká Tim van Oerle. Možnos-
ti ubytování, které platforma bratrů van 
Oerlových nabízí, jsou opravdu pestré: 
od chat, chalup a bungalovů po beduínské 
stany, jurty a maringotky, všechny zasazené 
v nejnádhernějších a často neobjevených 
koutech přírody.

Svůj projekt stále vylepšují
„Chceme lidem nabízet, aby mohli zažít ten krás-
ný pocit, že mohou aspoň na chvíli úplně uniknout 
uspěchanosti a stresu svého každodenního života,“ 
představuje Tim van Oerle svou vizi. „Chci, 

aby si uvědomili, jak nádherná příroda je, a aby měli 
možnost se k ní přiblížit,“ dodává. Bratři van 
Oerlovi by okolo své rezervační platformy 
rádi vytvořili komunitu, která spolu sdílí, 
co díky ní zažili. „Například máme v plánu pro-
střednictvím komunikačních systémů dosáhnout lepší 
komunikace mezi klientem a pronajímatelem,“ říká 
Tim van Oerle. „A také skrze recenze, které mohou 
hosté na naše stránky psát a které přinášejí konstruk-
tivní kritiku, díky níž můžeme zabezpečit další zlepše-
ní našich služeb.“

Pronajímatelé mohou na ohlasy svých 
hostů reagovat a také mohou předem odpo-
vídat na jejich otázky a představit jim, co je 
na vybraném místě čeká za ubytování, služ-
by a zážitky.

Platformu už dávno nevyužívají jen 
ornitologové
Tim van Oerle je přesvědčený, že příroda 
se mezi lidmi nejrůznějších společenských 
vrstev těší daleko větší oblibě, než si sou-
časná politická scéna uvědomuje. Zrovna 
tak se úspěch Nature.house nedá přičítat 
jen tomu, že lidé mají prostě víc peněz 
na utrácení a chtějí si častěji a ničím ne-
rušeni odpočinout. „Začali jsme v době, kdy 
ještě doznívala ekonomická krize a oproti tomu, 
jaká byla situace na trhu, náš byznys rostl raketo-
vým tempem,“ říká Tim van Oerle. „Zpočátku 
nás vyhledávali především amatérští ornitologové 
a lidé, kteří toužili po klidu. Dneska je naše klien-
tela velmi pestrá – obracejí se na nás všichni, kdo 
si potřebují odpočinout od stresu svého hektického 
života,“ popisuje vývoj své klientské zá-
kladny. „Zdá se, že nejsme jediní, pro koho není 
perfektně vybavený kemp ideální představou o tom, 
jak strávit svůj volný čas,“ komentuje svůj pod-
nikatelský úspěch Tim van Oerle.

Nature.house dobývá Evropu
A bratři svou misi dále rozšiřují. Loni spus-
tili anglickou verzi svých webových strá-
nek a překročili hranice Holandska. Osm 
tisíc „jejich“ ubytovacích zařízení se nachá-
zí v rodné zemi, tisíc v Belgii a dva tisíce 
ve Francii, přičemž majiteli jsou většinou 
Holanďané nebo Belgičané. Ale bratři van 
Oerlovi se začínají etablovat i v Německu 
a ve Skandinávii. Nezapomínají ani na tr-
valou udržitelnost svého projektu. „Za kaž-
dou zarezervovanou noc zasadíme strom,“ říká Tim 
van Oerle. „Loni jsme tak zasadili 120 000 stromů 
v poničených mangrovníkových mokřadech na Ma-
dagaskaru,“ uzavírá prozatím příběh projek-
tu, za nímž od počátku stojí hluboká láska 
k přírodě a víra v její léčivou moc. 

JAK VyPADá UByTOVáNÍ, 
KTERé NATURE.HOUSE 
NABÍZÍ
Bratři van Oerlovi pečlivě střeží, aby 
se neodchýlili od původních myšle-
nek a konceptu svého projektu, a tak 
ubytování, které prostřednictvím své 
rezervační platformy nabízejí, musí 
splňovat hned několik podmínek. 
Nesmí být součástí žádného velkého 
oficiálního kempu, nesmí mít bazén 
a recepci ani více než dvacet ubytova-
cích jednotek. Zásadní kritérium je, že 
musí být dostatečně daleko od všed-
nodenního shonu, proto nesmí stát 
ve městě ani vesnici a v jeho blízkosti 
nesmí vést dálnice nebo železnice. Za-
řízení, která tyto požadavky nesplňují, 
jsou odmítnuta.

ECHO

Kutná Hora revitalizuje říčku
Kutná Hora chystá revitalizaci říčky 
Vrchlice, která protéká historickým 
městem. Zlepšit se má ochrana 
před povodní i celkový vzhled. 
Město požádá o čtyřicetimiliono-
vou dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Nejvíce peněz 
bude stát rekonstrukce opěrných 
zdí, které jsou v havarijním stavu 
a místy jsou až o půl metru posunu-
ty. Bude také potřeba upravit okolí 
mostu, který nesplňuje podmínky 
pro průtok stoleté vody. Na říčce 
vzniknou tůně, peřeje, mělčiny, 
revitalizace má vytvořit přírodě 
blízký charakter celého toku.

OECD pomůže České 
republice s přípravou 
strategie oběhového 
hospodářství
Ministerstvo životního prostředí 
zahájilo projekt spolupráce s Orga-
nizací pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj (OECD) na přípravě národ-
ního Strategického rámce oběho-
vého hospodářství České republiky 
2040 (Cirkulární Česko 2040). 
Projekt je financován Evropskou unií 
a vzniká ve spolupráci s Evropskou 
komisí. Česká republika zatím nemá 
specifickou strategii pro oblast 
oběhového hospodářství. Strategic-
ký rámec oběhového hospodářství 
České republiky 2040 reflektuje 
nezbytnost prosazení principů obě-
hového hospodářství v Česku a zdů-
razňuje oběhové hospodářství jako 
jeho prioritu. Příprava strategického 
rámce probíhá již od konce roku 
2018. Tento dokument formuluje 
nezbytné kroky k tomu, aby bylo 
Česko prostřednictvím cirkulární 
ekonomiky dlouhodobě odolné vůči 
budoucím environmentálním hroz-
bám včetně změny klimatu a úbytku 
biodiverzity a rozvíjelo celkově 
udržitelný společenský systém.

Kralupané si mohou zapůjčit 
štěpkovače
V Kralupech si zájemci mohou 
vypůjčit štěpkovač. Je součástí pro-
jektu na snižování množství a třídění 
odpadu, který byl podpořen z Ope-
račního programu Životní prostře-
dí. Cílem je, aby odpad ze zahrádek 
neputoval na skládky, ale bylo ho 
možné využít například ke hnojení či 
pěstování zeleniny, uvádějí zástupci 
obce. Štěpkovače se půjčují zdarma 
v technických službách, žadatel 
musí složit vratnou kauci.

Foto: ©michal.bellan/Fotky&Foto
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odstrkuje vodu svými maličkými ploutvemi. 
Ocásek používá jen k tomu, aby se mohl za-
chytit na vodních rostlinách. Průřez jeho ocás-
ku není kulatý, ale hranatý a samotný ocásek 
se skládá z tvrdých plotének, které jsou spolu 
dokonale propojené. Díky tomu je koníkův 
ocásek bytelný a pružný zároveň a právě to 
je perfektní pro robota, který se potřebuje 
pohybovat po mořském dně a zachytávat se 
vodních rostlin.

Další výzkum studuje nohy stromových 
žabek. Vědci na jejich nožkách odhalili vel-
mi složité struktury, díky kterým jsou žabí 
chodidla velmi ohebná a dokážou se udržet 
v podstatě na jakémkoli povrchu. „Žabí chodidla 
fungují podobně, jako když mezi dvě skla nalijete trochu 
vody. Mohli bychom se tu inspirovat třeba při výrobě no-
vých adhezivních materiálů. Především se ale nyní sna-
žíme vyvinout pinzetu pracující na podobném principu 
tak, abychom jí byli schopni uchopit předměty s mokrým 
povrchem, například křehké tkáně během chirurgických 
operací,“ říká Johan van Leeuwen.

Chirurgie je obor, ve kterém se bio 
design často uplatňuje
Další věc, o které sní lékaři na celém světě, 
je ovladatelná, řiditelná jehla. „Jehla, která by 

dokázala zatočit za roh, nebo dokonce udělat esíčko,“ 
vysvětluje Johan van Leeuwen. „Díky ní by bylo 
při aplikaci medikace možné vyhnout se zranitelným 
nervům a cévám a aplikace by mohla být aplikována 
velmi lokálně, nebo naopak při odstraňování teku-
tin anebo tkání z konkrétního místa.“ Jejich přání 
by se mohlo splnit díky lumku velkému. 
Lumci kladou svá vajíčka na rostliny nebo 
do larev jiného hmyzu. Někteří dělají obojí: 
kladélkem vyvrtají v rostlině díru tam, kde 
je larva schována, a nakladou do ní vajíčko. 
Nešťastná larva pak slouží za potravu lumčí 
larvě. „Lumek může podle potřeby měnit směr vrtání,“ 
vysvětluje Johan van Leeuwen. Zpomaleně 
tuto akci natočil další z výzkumníků Uroš 
Cerkvenik. „Jsou to nádherné záběry, které ukazují, 
že lumčí samice může vrtat pod sebe všemi směry, aniž by 
sama změnila polohu. Představte si, že bychom tohle do-
kázali – jaký by to byl posun v operování nádorů anebo 
mozkové chirurgii,“ říká. „Vyvinuli jsme systém, který 
funguje podobně, jen je jednodušší. To, co je jednoduš-
ší pro přírodu, nebývá vždy jednoduché pro člověka,“ 
Síla bio designu nespočívá v přesném napo-
dobování přírody, ale ve využití přírody coby 
zdroje inspirace. „Důležité je nebát se zkombinovat 
přírodní principy s chytrými řešeními, která vymyslel 
člověk,“ přidává se Johan van Leeuwen.

Než se chirurgie dočká jehel inspirovaných 
lumčím kladélkem, ještě nějakou dobu potr-
vá. V lékařském světě je přece jen potřeba do-
držovat přísná bezpečnostní pravidla. Johan 
van Leeuwen ale nepochybuje, že za pár let 
bude taková jehla běžným operačním nástro-
jem. Stejně optimističtí jsou i jeho kolegové 
s dronem, který umí mávat křídly. „Našel by 
dobré využití například při inspekcích míst, která jsou ne-
přístupná nebo nebezpečná, jako jsou tovární haly anebo 
skleníky, kde běžné drony takovou práci neodvedou, pro-
tože jsou mnohem těžší a hlučnější a také představují větší 
nebezpečí při srážce s člověkem,“ uvádějí. 

OD PŘÍRODy ByCHOM SE MOHLI UČIT DONEkONEčNA

AKTUALITYTEcHNOLOgIE

Díky milionům let evoluce a selekce skýtají přírodní designy dokonalé technologie. 
Mořští koníci, stromové žabky a chobotnice posloužili jako inspirace pro vývoj 
užitečných nástrojů a zařízení například v chirurgii.

Představte si včelu medonosnou obtěž-
kanou nasbíraným nektarem, jak přilétá 

k rozevřenému květu. Fouká lehký boční vítr. 
Včela přizpůsobí směr letu závanům větru, 
zpomalí, chvíli se vznáší na místě a pak přista-
ne přesně uprostřed květu, který se pohupuje 
ve vánku. Je to neuvěřitelná ukázka leteckých 
schopností, o to více, že tento „stroj“ váží pou-
hých 100 miligramů. Mnozí inženýři by ně-
čeho podobného rádi dosáhli u strojů, které 
vyvíjejí v laboratořích. Zatím to nedokážou, 
ale jsou na dobré cestě.

Bio design
Vědci z holandských univerzit ve Wagenin-
gu a v Delftách pracují společně na vývoji 
dronu, který létá jako hmyz: je ovladatel-
ný, lehký a mává křídly. „Nepokoušíme se přesně 
napodobit přírodu,“ říká Johan van Leeuwen, 
profesor experimentální zoologie ve Wage-
ningenu. „Ani by to nebylo možné. Přírodní designy 
jsou dokonalé a nedají se přesně okopírovat. Chceme 
ale rozumět mechanismům, které v přírodě pracují, 
a inspirovat se jimi ve vývoji bio designů,“ vysvětlu-
je. Podle jeho slov se tento způsob vyvíjení 
designů v posledních letech velice rozmohl. 
Dřív nebylo jednoduché získat financování 
takového výzkumu, dnes už to – po tolika 
úspěších – není takový problém. „Všem to při-
padá logické,“ říká Johan van Leeuwen. Tako-
vý výzkum je pak velice interdisciplinární. 
„Musíte k němu mít znalosti ze zoologie, mechanické 
dynamiky a aerodynamiky.“ Na vývoji nového 
dronu pracuje Florian Muijres, vědec, jehož 
původním oborem bylo letecké inženýrství. 

Kromě jiného má k dispozici 3D kameru za-
chycující 13 500 snímků za vteřinu.

„Nejde jen o druh pohonu inspirovaný přírodou,“ 
říká Florian Muijres, „ale především o jeho ovlada-
telnost. To je něco, co hmyz, ptáci a netopýři umějí velmi 
dobře. Stačí, když chvíli pozorujete kolibříka v akci. Umí 
létat rychle a efektivně, vznášet se a obratně manévrovat. 
Toho může dosáhnout jen proto, že mává křídly. Díky 
křídlům dokáže optimálně využívat vzdušné proudy,“ 
vysvětluje.

Dokonalá včela a nedokonalý dron
Dlouho se nevědělo, jak to hmyz vlastně dělá. 
Dnes toho díky moderním kamerovým techni-
kám a počítačovým modelům víme o mnoho 
více. „Jakmile jsme měli tyto biologické znalosti, mohli 
jsme je využít při sestavování robota,“ říká Florian 
Muijres. Vědce také zajímalo, jak se hmyz orien- 
tuje v prostoru, a právě to bylo díky robotic-
kému modelu postupně možné zjistit. „To je 
okamžik, kdy se z inženýrského teritoria přesouváme na pole 
vědy,“ konstatuje holandský vědec. „Biologie po-
máhá inženýrům při sestrojování robota a ten robot pak 
pomáhá biologům lépe porozumět přírodě. Tato vzájemná 

propojenost a spolupráce je zajímavá. To je to, co činí náš 
projekt tak neobvyklým a cenným,“ poodhaluje rouš-
ku vědeckého výzkumu Florian Muijres.

Znovu se podívejme, jak elegantně přistá-
vá včela na květině. Čím níže slétává, tím je 
pomalejší. „Tuto schopnost bychom chtěli zabudovat 
do robota,“ svěřuje se. Biology napadlo, že včela 
reaguje na to, jak se květina zvětšuje, když se 
k ní přibližuje, a podle toho uzpůsobuje rych-
lost svého letu. „Ale když tento princip zabudujete 
do dronu, nefunguje to. V určité vzdálenosti od květiny se 
dron začne třást. Je to proto, že v umělém přístroji vždyc-
ky dochází k prodlevě v předávání obrazů a informací,“ 
vysvětluje výzkumník. A tak se vědci na včelí 
přistávání podívali znovu a důkladněji. Zjis-
tili, že včela v určité vzdálenosti od květiny 
ve vzduchu jakoby poskočí. „V současnosti se do-
mníváme, že i včela cítí, že se začíná třást, a tak nadskočí, 
aby svůj let upravila a zkorigovala. Pro nás by to mohl být 
moment, kdy dron vysune nohy a připraví se na přistání,“ 
zamýšlí se.

Výzkum mořských koníků přinesl inspira-
ci k sestavení podmořského robota. Mořský 
koník má velmi nezvyklý způsob pohybu: 

ECHO

Prostějovský park již má 
dodavatele
Prostějov získá další zelenou 
plochu k relaxaci a rekreaci. Radní 
vybrali firmu, která v Okružní ulici 
vybuduje park. Ten bude sloužit 
především obyvatelům plánované 
výstavby bytových domů a stá-
vající okolní zástavby. „Součástí 
parku bude nově vysazená zeleň, 
vybudovaná nová síť cest a stezek, 
zpevněné plochy, drobná architek-
tura a umístěn zde bude odpoví-
dající mobiliář. V novém parku 
bude řešen i systém hospodaření 
se srážkovou vodou,“ uvedl pri-
mátor Prostějova František Jura. 
Na výstavbu parku získala radnice 
peníze z Operačního programu 
Životní prostředí. Práce by měly 
začít v listopadu.

Zateplení dalších 
nemocničních budov  
podpoří dotace
Stavební úpravy, které povedou 
ke snížení energetické náročnosti 
dalších tří budov v majetku kraje, 
probíhají v nemocnici v Novém 
Městě na Moravě. Začaly práce 
na objektu oddělení dlouhodo-
bě nemocných, hotovy by měly 
být ještě letos. Příští rok budou 
práce pokračovat na jiných částech 
oddělení a na objektu ředitelství. 
Energeticky úsporná opatření jsou 
spolufinancována z Operačního 
programu Životní prostředí.

Bystřice požádá o dotaci  
na sad
Bystřice pod Hostýnem si nechala 
zpracovat projekt revitaliza-
ce městských sadů v Rychlově 
a požádala o dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Projekt zahrnuje ošetření starých 
ovocných dřevin, doplnění no-
vých výsadeb ovocných i neovoc-
ných dřevin. Při obnově sadu 
bude nutné některé přestárlé, 
odumřelé a neperspektivní dřevi-
ny odstranit. Některé části kmenů 
budou ponechány jako broukovi-
ště ve dvou osluněných lokalitách 
sadu. Následně bude provedena 
i obnova lučního trávníku a v rám-
ci doplňkové aktivity bude vybu-
dována suchá skládaná kamenná 
zídka jako vhodný úkryt pro plazy 
a další drobné živočichy. Projekt 
předpokládá i následnou rozvojo-
vou péči, a to po dobu deseti let 
od založení.

Některé z vynálezů inspirovaných přírodou už se staly  
notoricky známými: suchý zip podle bodláku, vodě odolná 
barva podle lotosového listu, odvětrávání budov  
na stejném principu, jako se tomu děje v termitištích.

Podívejme se, jak elegantně přistává VČELA 
na květině. čím níže slétává, tím je pomalejší. 
Tuto schopnost by vědci chtěli zabudovat 
do robota. Jeden z výzkumů Johana van 
Leeuwena studující povrch CHAPADEL 
CHOBOTNICE měl zase za výsledek nejjem-
nější řiditelné chirurgické nástroje na světě. 
Na nožkách STROMOVÝCH ŽABEK zase 
odhalili velmi složité struktury, díky kterým 
jsou žabí chodidla velmi ohebná a dokážou se 
udržet v podstatě na jakémkoli povrchu.

Foto: ©wrangel/Fotky&Foto Foto: ©kikkerdirk/Fotky&Foto

Foto: ©mibar2/Fotky&Foto

Foto: MAVLab TU Delf

Foto: MAVLab TU Delf
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www.dotacedestovka.cz      www.narodniprogramzp.cz      www.opzp.cz      www.novazelenausporam.cz

zAPIŠtE sI DO DIáŘE
Chcete se dozvědět více o dotacích, které může vaše obec čerpat 
v oblasti životního prostředí? Plánujete rekonstrukci svého domu 
a zajímá vás, kolik byste mohli ušetřit s programem Nová zelená 
úsporám nebo jak efektivně využívat dešťovou vodu v domácnosti 
i na zahradě? Přinášíme vám přehled akcí, na kterých tyto 
informace najdete.

PŘEDNÁŠÍME, RADÍME, 
DIskUtUJEME 

VElEtRhy A VÝstAVy

INFOTHERMA 2020
20.–23. 1. 2020, Výstaviště Černá louka Ostrava 
Srdečně vás zveme na již 27. ročník mezinárodní výstavy info-
therma. věnuje se tradičně vytápění, úsporám energií a smys-
luplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních 
objektech. Mezi vystavovateli nebude znovu chybět infostánek 
Státního fondu životního prostředí čR. Představíme vám progra-
my Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace, které úzce souvisí 
s moderními trendy vytápění a využívání obnovitelných zdrojů. 
Poradíme vám, na co vše a jak státní příspěvek získáte, kolik 
můžete ušetřit, jak správně podat žádost nebo jakých chyb se 
vyvarovat. 

sEMINÁŘE

dotace na vodovody, kanalizace, čOv a řešení  
následků sucha
Středočeský kraj 
hulice / 13. 11. (9:30–13:00) / Návštěvnické středisko vodní dům, 
hulice 118 
Moravskoslezský kraj 
Ostrava / 19. 11. (9:30–13.00)  / Obchodní akademie a vyšší odborná 
škola sociální, ul. Zelená 2824/40a, Ostrava–Moravská Ostrava

dotace na výsadbu stromů a školní areály  
v přírodním stylu
Hl. město Praha 
12. 11. (9:00–12:30) / Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, 
Praha 1
Olomoucký kraj 
Olomouc / 21. 11. (9:30–13.00)  / Magistrát města Olomouce, 
hynaisova 10

Nová zelená úsporám + dešťovka
Jihočeský kraj 
volyně / 14. 11. (17:00) / Městské kino, nám. Svobody čp. 41 (dvůr), 
velvary / 14. 11. (17:00) / Sál ZUš velvary, Třebízského 204
Borovany / 18. 11. (18:00) / Prostory Komunitní školy v Podzámčí, 
Žižkovo náměstí 107
Dobříš / 27. 11. (17:00) Kulturní středisko Dobříš – učebna, Mírové 
náměstí 68

Máte zájem o seminář ve vaší obci? Napište na seminare@sfzp.cz.

VÝSTAVy
výstavnická sezóna je u konce, v říjnu jste náš stánek ještě mohli na-
vštívit v Lysé nad Labem na specializované výstavě Zemědělec 2019. 
Odpovídali jsme na dotazy, jak stavět, rekonstruovat a bydlet úspor-
něji s dotacemi Nová zelená úsporám nebo jak efektivněji využívat 
srážkovou vodu s pomocí dotačního programu Dešťovka.  

KONFERENCE
vedle seminářů se konaly také konference určené pro odbornou 
veřejnost. Například v Budišově nad Budišovkou se na kon-
krétních příkladech řešily inovativní možnosti rozvoje moderní 
energetiky ve městech, obcích a v jimi zřízených firmách. Samo 
hostitelské město jeden takový projekt spustilo (více v rubrice 
Úspěšný projekt v tomto čísle). 

Na XVI. konferenci samospráv Olomouckého kraje 2019  
zazněly kromě jiného informace o dotacích, ředitel Státního 
fondu životního prostředí čR Petr valdman jako jeden z předná-
šejících seznámil přítomné s aktuálními a chystanými dotačními  
programy Ministerstva životního prostředí a Státního fondu 
životního prostředí čR.

Třebíč 8. 10. 2019

SEMINáŘE
Naši odborníci seznamovali zástupce obcí na seminářích o dotacích 
na vodovody, kanalizace, ČOV a řešení následků sucha.  
v obcích po celé české republice pokračovaly i semináře o Dešťovce 
a Nové zelené úsporám.

Prosíme o správné vytřídění recyklovatelného obalu i časopisu.


