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AKTUALITY
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v rukách držíte letní dvojčíslo Priority,
ke kterému pravidelně přidáváme i vydání
časopisu Dřevo&Stavby pro města a obce. Věřím,
že vás naše články
zaujmou a možná
vám i v něčem
pomohou.
Pomoc je hlavní slovo, které vystihuje
práci lidí v záchranných stanicích pro
volně žijící zvířata.
V Česku jich je celá síť, my jsme se vypravili
do stanice v Bartošovicích. Otevíráme tak
novou občasnou rubriku s názvem Jak to
chodí. V té vás provedeme různými místy,
na kterých se starají o přírodu a životní
prostředí. Záchranná stanice byla první
zastávkou a snad vás pohled do zákulisí
zvířecí nemocnice potěší, byť čtení o zraněných zvířatech není vždy veselé. Díky péči
obětavých lidí se mnoho zvířat dostane
zpět do volné přírody a to není málo. Více
najdete v naší reportáži.
Jak se daří realizovat jednotlivé projekty
podpořené dotací, vyjelo zjišťovat nejužší
vedení Ministerstva životního prostředí
a Státního fondu životního prostředí ČR.
V článku se dozvíte více o navštívených
projektech i projektech chystaných.
Velmi informačně výživná je i dvoustrana
o Norských fondech. Ty jsou již naplno rozjeté a nabízejí peníze na ochranu přírody,
ať už je to měření smogu, nebo ozelenění
zastavěné krajiny. Zeleně se tematicky týká
i rubrika Úspěšný projekt, ve Stolových
horách nechali vybudovat biokoridor.
Dále v čísle najdete informace o dotační výzvě pro ekologické vzdělávání a návod, jak
nastavit parametry projektu na minimalizaci jednorázového nádobí, nebo se dočtete,
že pro zabavené velké šelmy bude možné
vybudovat s podporou dotace lepší zázemí. Protože se jedná o dvojčíslo, přinášíme
kromě zmiňovaných témat i dvě reportáže.
Další číslo můžete očekávat ve svých poštovních či e-mailových schránkách v září.
Příjemné prázdniny, hezkou dovolenou
a příjemné čtení přeje

JAN RÖDLING
šéfredaktor
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POŽÁDEJTE SI O PODPORU
EKOLOGICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Umístit zabavené šelmy z problematických
chovů bude snazší
Najít vhodné bydliště pro velké šelmy zabavené
státem bude v blízké budoucnosti o něco jednodušší.
Šelmy žijící v problematických podmínkách nebo
nepovolených chovech tak brzy získají důstojné bydlení
a zodpovědnou péči.

„Podporu z aktuálního dotačního programu zaměřujeme právě na existující záchranná centra CITES a zoologické zahrady, které jsou schopny prakticky okamžitě zajistit podmínky a adekvátní péči
o svěřené exempláře ohrožených volně žijících druhů živočichů. Na rozšíření stávajících prostor pro
tato vzácná zvířata jim přispějeme až 90 % výdajů
na projekt. Přepokládáme, že navýšením kapacit
inisterstvo životního prostředí uvolvznikne prostor pro umístění zhruba dvaceti velkých
ňuje 20 milionů korun z Národního
šelem, kterým bude možné poskytnout dočasný nebo
programu Životní prostředí na rozšíření
i dlouhodobý azyl,“ uvádí ministr životního
chovných kapacit pro zajištěné ohrožené
prostředí Richard Brabec.
druhy velkých šelem, jako jsou tygři, lvi,
Z čerstvě vyhlášené dotační výzvy
pumy, medvědi či vlci. O příspěvek mohou
02/2020 Národního programu Životní
požádat zoologické zahrady s licencí a záprostředí mohou záchranná centra získat
chranná centra CITES od 1. září 2020.
příspěvek od 0,5 do 10 milionů korun.
Zvláště chráněné druhy živočichů či žiDo nově vzniklých výběhů bude ministervočichů pod ochranou CITES, kam patří
stvo umísťovat k dlouhodobé péči zabaFoto: archiv SFŽP ČR
zejména velké šelmy, se v poslední době
vené vzácné velké šelmy, počínaje velkými
čím dál častěji kvůli riskantnímu chování
kočkovitými šelmami (lev, tygr, levhart,
svých majitelů porušujících zákony dostá- ných stanicích a centrech CITES (většinou jaguár…) přes malé kočkovité šelmy jako
vají pod ochranu Ministerstva životního při zoologických zahradách), kde podle puma, rys a gepard až po medvěda hnědéprostředí. „Děje se tak zpravidla poté, co se řeší pří- možnosti buď zůstávají v dlouhodobé péči, ho či vlka obecného.
pad nelegálního chovu, držení, nezajištění adekvát- nebo jsou nabídnuta dalším zoologickým
Žádosti o podporu přijímá Státní fond žiních podmínek či obchodování s těmito druhy živoči- zahradám. Nicméně kapacity azylových votního prostředí ČR od 1. 9. do 30. 10. 2020
chů,“ upozorňuje ministr Richard Brabec.
center nejsou kvůli narůstajícím případům prostřednictvím elektronického systému
Pravomocně zabavená zvířata nachází problematického chovu a nelegálního ob- AIS SFŽP ČR. Podpořené projekty musí
v současné době dočasný azyl v záchran- chodu v poslední době dostačující.
být realizovány nejpozději do 31. 1. 2022.

M

Foto: ©pressmaster/Fotky&Foto

Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo
životního prostředí ze Státního fondu životního
prostředí ČR na ekologické výukové programy
pro děti předškolního a školního věku.

D

otační podpora je určena konkrétně pro
ekocentra a střediska ekologické výchovy,
která dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické
programy po celé republice. Rezort tak podpoří výchovu dětí k ekologickému myšlení
a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
„Od mého nástupu na ministerstvo podporuji ekologickou výchovu především u školních dětí, protože pozitivní vztah k životnímu prostředí je potřeba budovat
od útlého věku, neboť je prokázáno, že tak v nás nejlépe
zakoření a zůstane v nás. Na podporu denních a pobytových výukových ekologických programů jsme proto
i letos vyčlenili z rozpočtu SFŽP ČR 15 milionů korun,
což znamená zhruba sto nových, většinou celoročních
programů, které rozvíjejí a doplňují základní environmentální vzdělávání nad rámec školního učiva. Důraz přitom klademe na využití tvořivých, zážitkových
a interaktivních metod a úzký kontakt s přírodou. Tyto
požadavky naplňují právě programy a projekty v ekocentrech a střediscích ekologické výchovy, jejichž síť je
v České republice unikátní a svým dosahem i odborností
poskytují záruku plošné dostupnosti i kvality podpořených environmentálních programů,“ uvádí k výzvě
ministr Richard Brabec. Zároveň odkazuje
na 180 neziskových organizací registrovaných na webových stránkách www.ekocentra.cz, jež jsou oprávněnými příjemci dotace.
Oproti dřívějším podobným dotačním
titulům obsahuje aktuální výzva několik novinek. „Na jeden projekt mohou nyní ekocentra získat
vyšší částku, a to až čtvrt milionu korun. Současně jsme
organizátorům prodloužili lhůtu pro podání žádostí
a také dobu realizace. S ohledem na nepředvídatelnou

epidemiologickou situaci mají příjemci dotací na celkovou realizaci projektů čas až do poloviny roku 2022,“
shrnuje k aktuální dotační výzvě Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje
a poskytuje z rozpočtu.
Dotační výzva se zaměřuje výhradně
na ekologické programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Výše
podpory se liší podle délky trvání programu. Denní programy jsou krátkodobé a probíhají venku v přírodě, výjimečně přímo
v budovách škol či ekocenter. Trvají nejméně
dvě vyučovací hodiny, u předškolních dětí
60 minut, a jsou podpořeny částkou 50 korun
na osobohodinu. Oproti tomu pobytové
programy umožňují rozsáhlejší a intenzivnější působení, probíhají minimálně tři dny
a spojují vzdělávací environmentální aktivity
vedené odbornými lektory do většího celku.
Ty jsou dotovány částkou 70 korun na osobohodinu.
Aktuální dotační výzva je v pořadí již třetí výzvou vyhlašovanou v rámci Národního
programu Životní prostředí na toto téma.
V předchozích dvou výzvách z let 2016
a 2018 rezort podpořil na 122 žádostí celkovou částkou 21 milionů korun.
Příjem žádostí do výzvy 01/2020 z Národního programu Životní prostředí probíhá elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR
a potrvá do 30. října 2020 nebo do vyčerpání
prostředků.

Jak nastavit projekty na minimalizaci
jednorázového nádobí
Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace
o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se
k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu
Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření
infrastruktury předcházení vzniku jednorázového
nádobí a jednorázových obalů.
Jak správně nastavit režim podpory
Projekty vybudování/rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového
nádobí nebo jednorázových obalů budou
vždy podávány v režimu veřejné podpory s výjimkou případů, kdy bude o dotaci
na vratné nádobí žádat obec, svazek obcí
nebo příspěvková organizace menší obce,
v jejímž případě se jedná o lokální dopad
a nehrozí narušení trhu.
V takovém případě může být projekt
zařazen mimo veřejnou podporu, ale
pouze při současném splnění podmínky,
že vratné zálohované nádobí bude příjemce dotace využívat výhradně na svých
akcích a na akcích pořádaných na jeho
území (například trhy, festivaly, sportovČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2020

ní akce) a pro potřeby vlastních příspěvkových organizací. Podmínkou pro toto
dočasné zapůjčení pořízeného vybavení
příspěvkové organizaci je, že využitím
nedojde k nepovolené veřejné podpoře.
Předpokladem je, že příspěvková organizace je nepodnikatelského charakteru (například školy) nebo působí čistě
lokálně (tedy i podnikající příspěvkové
organizace v malých sídlech). Součástí
způsobilých výdajů může být i pořízení
souvisejícího vybavení, jako jsou třeba regály, přepravky a myčka nádobí.
Projekt není možné administrovat mimo
veřejnou podporu v případech, pokud by
nádobí sloužilo k propagaci jiných subjektů (například soukromých kaváren) nebo

pokud by je využíval trvale třetí subjekt
(například obecní koupaliště provozované
soukromou osobou). V takovémto případě
musí být projekt administrován vždy v režimu veřejné podpory.
Specifické případy budou řešeny individuálně. U projektů, jejichž předmětem je
pouze nákup vratného nádobí bez vytvoření uceleného systému zahrnujícího pořízení infrastruktury na jeho mytí, je jediná
možná forma veřejné podpory podpora de
minimis.

Jak správně nastavit
uznatelnost DPH
Pokud příjemce podpory nebo jím pověřený třetí subjekt (například pořadatel
farmářských trhů) bude v souvislosti s vratným nádobím evidovat jakékoliv příjmy
včetně DPH, a to v době realizace projektu a/nebo v době jeho udržitelnosti, bude
DPH vztahující se k pořízení tohoto nádobí vždy nezpůsobilým nákladem. Toto se
týká i výběru zálohové platby za zapůjčení
nádobí. Splnění této podmínky deklaruje
žadatel čestným prohlášením, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci.
3

AKTUALITY
1. REKONSTRUKCE základní školy v Mohelnici, město při ní nechalo vybudovat zelenou střechu na školní jídelně, která spolu s pěti
podzemními nádržemi zachytí 30 kubíků dešťové vody.
2. PŘÍKAZY získaly rozhodnutí o poskytnutí dotace na modernizaci
a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod.
3.–4. MOKŘAD U PLAVATISKA v Žerůvkách nechal zbudovat
místní zemědělec. Využil dotaci a na místě vznikl mokřad a šest tůní.
5.–6. ŘEKA MORAVA u Štěpánova, kde se podařilo navrátit část
řeky do původního koryta. Voda se může samovolně rozlévat a vsakovat do okolní krajiny.
7. VŠICHNI SPOLU v městské části Ostrava-Poruba. Projekt v loňském roce získal jedno z ocenění v soutěži Adapterra Awards.
8. DOLNÍ LOMNÁ – obec využila dotaci na výstavbu domovních
čistíren odpadních vod, celkem jich vystavěli 124.
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NA VLASTNÍ OČI: ZELENÁ ŠKOLNÍ STŘECHA,
BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ČI NÁVRAT MORAVY
DO PŘIROZENÉHO KORYTA

3

Projekty, které úspěšně řeší sucho a adaptaci na změnu klimatu, navštívili ministr
životního prostředí Richard Brabec a ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Petr Valdman.

P

rvním cílem cesty po Olomouckém
a Moravskoslezském kraji byla střecha
základní školy v Mohelnici na Olomoucku.
Město při rekonstrukci nechalo vybudovat
zelenou střechu, která spolu s pěti podzemními nádržemi zachytí 30 kubíků dešťové
vody. Střecha navíc zadrží tuny polétavého
prachu, takže děti dýchají i lepší vzduch.
Další výhodou je příjemnější sportování. „Vedle máme školní hřiště, na kterém se v květnu a červnu
v teplých dnech nedalo sportovat,“ říká ředitelka
školy Marcela Vlasáková. Hřiště a děti teď
ochlazuje vodní mlhoviště.
Další kroky ministra a ředitele Fondu
vedly do hanáckých Příkaz. S sebou přivezli rozhodnutí o dotaci na modernizaci
a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod.
Obec přistoupila k čištění moderně: využívat bude dvě biologické dočišťovací nádrže, které ročně odstraní z vody o deset tun
nečistot více.
Následující zastávku, mokřad U Plavatiska v Žerůvkách, nechal zbudovat místní
zemědělec. Využil dotaci a na místě vznikl
mokřad a šest tůní. Vodní biotop s vysázenými domácími dřevinami se neustále vyvíjí.
Stal se domovem mnoha živočichů a je mož-
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né tam spatřit i racka bělohlavého. Místní
lidé si toto místo oblíbili pro své vycházky.
Ze Žerůvek to byl jen skok k řece Moravě u Štěpánova. Díky spolupráci Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, města Olomouce a Povodí Moravy a díky dotacím
Operačního programu Životní prostředí se
podařilo navrátit část řeky do původního
koryta. Voda se může samovolně rozlévat
a vsakovat do okolní krajiny, nové koryto
řeky proto funguje zároveň i jako přirozené
protipovodňové opatření.
Následující den se účastníci přesunuli
z Olomoucka do Ostravy. Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová obdržela rozhodnutí o dotaci ve výši téměř 10 milionů
korun. Díky ní město v sezóně vyčistí skoro
10 tisíc kilometrů ulic od škodlivých prachových částic. Po předání následovala debata
se starosty městských částí o suchu, ovzduší
a odpadech.
Jak se v Ostravě adaptují na změny klimatu, ukázalo komunitní centrum Všichni
spolu v městské části Poruba. Zelené střechy
centra zadržují vodu, dešťovku zachytává
nádrž a k chlazení i vytápění slouží tepelné
čerpadlo. Je to skvělé místo v zeleni k setká-

6

vání dětí, seniorů i hendikepovaných. Projekt v loňském roce zaslouženě získal jedno
z ocenění v soutěži Adapterra Awards.
Poslední zastávka byla v Dolní Lomné,
která leží na pomezí Česka, Polska a Slovenska. V obci před několika lety začali řešit
odkanalizování obce. Kvůli členité a roztroušené zástavbě ale výstavba klasické čistírny odpadních vod a související kanalizace
nedávala ekonomický smysl. Obec proto využila dotaci na výstavbu domovních čistíren
odpadních vod. „Tento program byl darem z nebes.
Je jako dělaný na míru malým obcím, jako jsme my,“
pochválila starostka Dolní Lomné Renata
Pavlinová dotační program. Díky 28milionové dotaci se tu podařilo až na tři domy odkanalizovat celou obec. Náklady byly oproti
klasické jednotné čistírně poloviční. Celkem
se v Dolní Lomné staví 124 domovních čistíren odpadních vod. Jde o největší projekt
svého druhu v zemi a inspirovat se do obce
jezdí i další starostové.
Místní jedinečností je prales Mionší mezi
Horní a Dolní Lomnou, jeden z největších
na českém území. Leží v přírodní rezervaci
a je přístupný pouze s průvodcem po naučné stezce.

4
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NORSKÉ FONDY

DESET ČESKO-NORSKÝCH INICIATIV
SI ROZDĚLÍ 2,6 MILIONU KORUN

Norské fondy nabízí miliony
na ozelenění zastavěné krajiny

První bilaterální výzva vyhlášená z programu Životní
prostředí, ekosystémy a změna klimatu, který je
financován z Norských fondů 2014–2021, je uzavřena.

Ulice měst, obcí a jejich okolí oživí v blízké
budoucnosti nové stromy, louky, zelené fasády,
jezírka a různé vodní prvky.

P

odporu ve výši přes 2,6 milionu korun si
rozdělí deset úspěšných česko-norských
iniciativ. Navýšení prostředků Bilaterálního
fondu programu a případné vyhlášení další
výzvy, bude projednáno na podzim letošního
roku. Specifikem dotačního programu Norských fondů je podpora projektů mezinárodní
spolupráce v ochraně životního prostředí, které umožňují výměnu zkušeností mezi Českou
republikou a Norskem. Do první bilaterální
výzvy Trolltunga se přihlásilo celkem šestnáct
žadatelů, z nichž deset uspělo.
„Nás i naše norské kolegy velmi potěšil zájem o navázání mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí,
který projevily především české a norské univerzity a výzkumné instituce. Všechny žádosti, které splnily podmínky výzvy, vykazují do budoucna potenciál rozvoje další
oboustranně prospěšné spolupráce, proto jsme se rozhodli
alokaci výzvy mírně navýšit tak, aby pokryla kompletní
náklady všech deseti schválených iniciativ,“ informuje
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Petr Valdman.
Podpořené projekty se zaměřují například
na spolupráci v oblasti konceptu smart cities,
dálkového monitoringu stavu vegetace v souvislosti se změnou klimatu, ochrany sladkovodních ekosystémů či ochrany některých
ohrožených druhů živočichů, mezi které patří
například myšivka horská, perlorodka říční,

realizace dvou z deseti schválených iniciativ.
V minulých měsících proběhla realizace iniciativy Komínové asociace, a. s., která se ve spolupráci s norskou společností Norsk Energi
věnovala problematice vytápění domácností
a jeho vlivu na čistotu ovzduší a životní prostředí, a také iniciativa na ochranu tetřívka
obecného realizovaná ve spolupráci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti
a Norského ústavu pro výzkum přírody.
Realizace schválených bilaterálních iniciativ byla dočasně přerušena v souvislosti
s pandemií covidu-19, která omezila cestování
do zahraničí v celé Evropě. „Většina schválených
iniciativ měla na jarní měsíce naplánované zahraniční
cesty či odborné semináře pro veřejnost, které musely být
v důsledku uzavření hranic zrušeny. Žadatelé nicméně
o schválené finanční prostředky nepřijdou. Operativně jim
byla nabídnuta možnost aktualizovat termíny realizace,
kterou všichni žadatelé využili. Zároveň tato nečekaná
situace pomohla nalézt a posílit alternativní formy spolupráce, například pořádání online mítinků či seminářů,“
vysvětluje Ivo Marcin, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů SFŽP ČR.
Výzva Trolltunga nebyla poslední možností, jak získat prostředky na realizaci mezinárodních aktivit v ochraně životního proFoto: Christophe Vander Eecken
středí. „V tuto chvíli připravujeme podklady k jednání
s norskými kolegy o možnosti navýšení částky, která by
mihule ukrajinská či tetřívek obecný. Mezi z Bilaterálního fondu mohla být uvolněna na spolupráci
úspěšné žadatele patří například Česká země- českých a norských subjektů v oblasti ochrany životního
dělská univerzita v Praze, Česká geologická prostředí. Tato jednání proběhnou na podzim. Výzvu
služba, České vysoké učení technické či orga- bychom pak rádi vyhlásili ještě během letošního roku,“
nizace Beleco. V tuto chvíli je již dokončena uzavírá Petr Valdman.

Obce, které trápí smog, mohou získat
100% dotaci na měření kvality ovzduší
V boji se smogem pomohou Česku miliony korun
z Norských fondů. Státní fond životního prostředí ČR
otevřel novou dotační výzvu Tromso.

V

e výzvě je pro města, obce a další žadatele připraveno 65 milionů korun určených na monitoring a analýzu stavu ovzduší.
Dotace pokryje až 100 % způsobilých výdajů
na projekt. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR online do 30. září 2020.
„Znečištění ovzduší je v České republice dlouhodobě
jedním z prioritních témat v ochraně životního prostředí.
V minulých letech jsme úspěšně realizovali desítky projektů a aplikovali mnoho úspěšných nástrojů, díky kterým
se daří snižovat znečištění ovzduší v obcích a regionech.
Prostřednictvím programu Norských fondů chceme
na tyto úspěšné projekty navázat a doplnit síť monitoringu ovzduší, která se v tuto chvíli potýká s existencí ‚bílých
míst‘. Jedná se o lokality, pro které neexistují dostatečně
podrobná či aktuální data o úrovni a hlavních zdrojích
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znečištění,“ vysvětluje zaměření výzvy Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR.
Z dotační výzvy Tromso mohou získat samosprávy a další žadatelé finanční prostředky na provedení dočasného, například mobilního, monitoringu kvality ovzduší. Zjistí tak
převládající typ znečištění a pomocí vhodných analýz určí zdroj tohoto znečištění.
Následně údaje získané měřením vyhodnotí
a zpracují akční plán s návrhy konkrétních
opatření na zlepšení kvality ovzduší v dané
oblasti. Na vlastní realizaci protismogových
opatření poskytnou Norské fondy také dotaci, a to v další připravované výzvě.
„Stejně jako v případě výzev na adaptaci vůči
klimatické změně jsou i v této oblasti podpory jed-

notlivé výzvy z Norských fondů navzájem propojeny. Výzva Tromso je prvním krokem, díky němuž
žadatelé zjistí míru znečištění ovzduší v daném regionu a připraví si akční plán. V navazující výzvě
s celkovou alokací 3 milionů eur budou moci získat
až 750 000 eur na zavedení konkrétních opatření,
která umožní toto znečištění reálně eliminovat,“
doplňuje ředitel Petr Valdman a odkazuje
na Manuál pro oblast podpory Snižování
negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, který je ke stažení na webových stránkách Státního fondu životního
prostředí ČR.
Dotační podpora z aktuální výzvy
na monitoring stavu ovzduší je určena primárně městům a obcím, získat ji však mohou všechny subjekty, které jsou v České
republice registrovány jako právnické osoby. Výše dotace se pohybuje od 5,2 do 19,2
milionu korun, přičemž pokryje až 100 %
způsobilých výdajů na projekt.

ECHO
Lesy ČR obnovily mokřad
na Hodonínsku
Velký mokřad o rozloze více než
jednoho hektaru obnovily na Hodonínsku Lesy České republiky. V sousedství mokřadu je náhon s rybami,
který byl oddělen novou hrází.
Hladina vody se tedy nedá záměrně
regulovat a ovlivní ji pouze přírodní
podmínky. V rámci projektu se také
odtěžilo asi 13 tisíc metrů krychlových sedimentu usazeného na dně
mokřadu. Tento ryze přírodní
biotop zadrží vodu v krajině a slouží
rostlinám i živočichům. Projekt
byl spolufinancován z Operačního
programu Životní prostředí.

Park u hejnické lesní školy

Foto: Vegard Unger Ellefsen

S

tátní fond životního prostředí ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů
na výstavbu zeleno-modré infrastruktury
a realizaci adaptačních opatření na změnu
klimatu. Prostředky z dotační výzvy „Bergen“ pomohou městům lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel. Žádosti
o podporu mohou podávat všechny právnické osoby od 12. srpna do 30. října 2020.
„Kolísání úhrnů i rozložení srážek, změna průměrných a extrémních teplot a další dopady změny
klimatu se více či méně promítají do všech oblastí
našeho života. S projevy klimatické změny nelze bojovat, lze se jim však přizpůsobit, minimalizovat škody
a maximalizovat přínosy. V České republice, kde míra
urbanizace dosahuje až 75 procent, je o to důležitější
co nejrychleji přistoupit k přírodě blízkým opatřením,
která pomáhají naše města na změnu klimatu adaptovat a současně život ve městě v řadě ohledů zkvalitnit.
Voda a zeleň jsou dva základní prvky, jež vytváří kvalitní a zdravé prostředí pro život. Náš norský program
je v tomto ohledu díky až 90procentní dotační podpoře
pro samosprávy přínosným finančním nástrojem,“
říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu
životního prostředí ČR.
Třetí dotační výzva vyhlašovaná v oblasti životního prostředí z mezinárodního programu Norských fondů se zaměří
na podporu konkrétních přírodě blízkých
adaptačních opatření modro-zelené infrastruktury i na zpracování příslušných územních a sídelních studií. Podmínkou však je,
aby tato opatření byla obsažena v již přijatých strategických dokumentech, jež stanovují dlouhodobý přístup k problémům
souvisejícím se změnou klimatu. Prostředky poskytnuté z této výzvy na realizaci jednotlivých opatření pak umožní žadatelům
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naplňování těchto strategických dokumentů. Žadatelé z řad právnických osob mohou
získat podporu od 5,2 do 26 milionů korun
a pokrýt tak až 90 % způsobilých výdajů realizovaného projektu. Podmínkou je, aby
realizovaná opatření vycházela z lokálních
strategických dokumentů, které stanovují
dlouhodobý přístup obcí a regionů k mitigaci a adaptaci vůči změně klimatu.
Mezi podporovaná opatření patří například náhrada zpevněných ploch sídelní
zelení a výsadbou stromů, instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou
část tvoří živá vegetace, nebo zelených
fasád, které podobně jako zelené střechy
pomáhají ochlazovat vzduch v okolí, zachytávají nečistoty a hluk a celkově zatraktivňují městské prostředí. Žadatelé mohou
pomocí programu pořídit či zrekonstruovat
vodní prvky na náměstích a jiných zpevněných plochách, obnovit trávníky a květnaté
louky. Dotační podporu získají uchazeči
na rozmanité prvky modré a zelené infrastruktury s pozitivním dopadem na mikroklima, které nemohou být podpořeny
z Operačního programu Životní prostředí
a které mají v obcích a regionech prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu.
„Některé regiony a obce připravují v současnosti své
adaptační strategie a plány v rámci naší výzvy Oslo,
která byla vyhlášena v prosinci loňského roku. I tito
žadatelé budou mít možnost získat prostředky na realizaci konkrétních adaptačních opatření z programu
Norských fondů. Do budoucna připravujeme vyhlášení druhé části výzvy Bergen, která uvolní na realizaci adaptačních opatření dalších 4,7 milionu
eur. Vyhlášení této výzvy bude termínem pružně reagovat na průběh zpracování projektů ve výzvě Oslo,“
doplňuje ředitel Petr Valdman.

Park v areálu Střední školy hospodářské a lesnické v Hejnicích získal
novou podobu. Od února do května
letošního roku prošel kompletní revitalizací. Protože některé stromy nebyly bezpečné, bylo nutné je vykácet.
Na jejich místo byly vysazeny stromy
nové a obnovy se dočkala také
zdejší naučná stezka. V rámci naučné
stezky vzniklo deset zastavení, která
pojednávají o životě zvířat v přírodě.
Projekt realizoval Liberecký kraj
za pomoci dotace z Operačního
programu Životní prostředí.

Nový Bydžov zlikviduje jedy
v bývalém Kovoplastu
Nákladná asanace bude stát desítky
milionů korun, velkou část uhradí dotace z Operačního programu Životní
prostředí. Město o asanaci usiluje
dlouho, a to společně s krajem a libereckou univerzitou. Cílem je zmírnění následků masivního znečištění
chlorovanými etylény. Práce na přípravě odstranění ekologické zátěže
trvají více než deset let. Na území
bývalého Kovoplastu a okolí jsou
tuny chlorovaných etylénů a ropných
látek. Ty znečišťují podzemní vodu.

Stavba mělnické re-use haly
má začít v zimě
Městu se podařilo vybrat zhotovitele
takzvané re-use haly, určené pro
opětovné využití věcí. Jde například
o zařízení a vybavení domácností,
nábytek, kočárky, dětská jízdní kola,
hračky, nádobí nebo knihy a další
starší předměty, které jsou ale funkční
a mezi odpadem by skončily zbytečně, neboť mohou být dále využívány.
Hala je podporována z Operačního
programu Životní prostředí. Práce
by měly začít v lednu, hotovo by mělo
být v září následujícího roku.
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ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
Město Police nad Metují nechalo vybudovat zelený pás, který přinese více zeleně
a biologické rozmanitosti.

BIOKORIDOR VE STOLOVÝCH
HORÁCH POMŮŽE PŘÍRODĚ I LIDEM

Modernizační fond nabídne 120 miliard korun
Státní fond životního prostředí ČR se v současnosti
aktivně podílí na přípravě a administraci několika
nových finančních nástrojů, jejich prostředky budou
cílit na podporu nízkouhlíkové energetiky, inovací
i změnu klimatu.
Modernizační fond podpoří
obnovitelné zdroje

„Aktuálně probíhá finalizace základních dokumentů programu a připravují se první schémata
Výroba a využití energie z obnovitelných podpor, vše s ohledem na nezbytnou komplementaritu
zdrojů, energetická účinnosti či proble- k ostatním nástrojům EU, zejména operačním promatika změny klimatu. Nejen to jsou té- gramům pro období 2021+“, říká ředitel Státmata nového Modernizačního fondu, je- ního fondu životního prostředí ČR Petr
hož cílem je pomoci ekonomicky slabším Valdman.
zemím Evropské unie na cestě k nízkouhlíkové energetice. Fond bude financo- První výzva z Inovačního fondu
ván z výnosů dražeb emisních povolenek vyhlášena
v EU, vyhrazena pro něj budou dvě pro- Kromě výše zmíněného Modernizačnícenta celkového počtu povolenek pro ho fondu je v současnosti možné požádat
období 2021–2030. Státní fond životního o podporu z Inovačního fondu, který se zaprostředí byl zákonem o obchodování měřuje na financování velkých inovativních
s emisními povolenkami určen jako projektů demonstrujících nízkouhlíkové
příjemce finančních prostředků z Mo- technologie a postupy v energeticky náročdernizačního fondu a bude plnit roli ných průmyslových odvětvích. Inovační
poskytovatele, který do jednotlivých ob- fond bude disponovat zhruba 10 miliardalastí podpory rozdělí v období 2021–2030 mi eur, celková alokace je závislá na ceně
zhruba 120 miliard korun.
emisních povolenek v období 2020–2030.
Foto: MAS Stolové hory

Foto: MAS Stolové hory

V

přilehlých městských částech Plachty
a Klůček přibývá zeleň a vzniká biokoridor. Město využilo dotační podpory
z Operačního programu Životní prostředí
prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory, která v rámci výzvy zaměřené
na výsadbu dřevin v extravilánu umožňovala podpořit právě tento typ projektu.
V chráněné krajinné oblasti Broumovsko tak byly na jaře letošního roku
vysazeny původní dřeviny a keře. Nové
místo našli v údolnici tří suchých poldrů
na Klůčku. Druhá část projektu se zaměřila na vytvoření téměř třísetmetrového
biokoridoru v místní části na Plachtách.
Vysázeno tam bylo kolem sto třiceti stromů, mezi kterými jsou lípy, jilmy, třešně,
duby nebo břízy. Současně byly podsazeny svídy, šípky, lísky, hlohy a další. Vznikající zelený pás doplňuje na obou stranách
luční trávník. Kolem něj je nyní plot proti okusu zvěří, v budoucnosti však husté
keřové i stromové patro nabídne útočiště
pro živočichy. Zároveň dojde i ke zmírnění
především větrné eroze a k většímu zadržování vody.
Projekt už vzbudil pozornost u veřejnosti. Podle místostarosty Police nad Metují Jiřího Škopa se město setkalo s řadou
pozitivních ohlasů. Lidé si podle něj potřebu zadržování vody v krajině uvědomují
a oceňují šetrnější zemědělské hospodaření i snahy o omezení půdní eroze. „Vyskytly
se i negativními ohlasy, které zpochybňují význam
a vhodnost výsadby na orné půdě, ale i kritikům jsme
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V CHKO Žďárské vrchy otevřel nový Dům přírody

O MĚSTĚ

Foto: MAS Stolové hory

se snažili vysvětlit náš pohled na věc. Navíc negativních ohlasů byla výrazná menšina,“ doplňuje
místostarosta Jiří Škop.
Místní akční skupina Stolové hory podpořila i další výsadby dřevin v regionu.
Konkrétně dojde k obnově stromořadí
v Machově a nové výsadby stromů i keřů
zkultivují okolí Bezděkova nad Metují.
Budování biokoridorů je podporováno
z Operačního programu Životní prostředí.
Aktuálně je možné podávat žádosti do výzvy číslo 140, a to do 3. srpna 2020. Ve výzvě je připraveno 300 milionů korun.

Město Police nad Metují leží v mělké
kotlině obklopené lesy a horami. Policko patří do širokého pásma bohatě
členěného Broumovského mezihoří,
které v horní oblasti řeky Metuje vyplňuje úval mezi Krkonošemi a Orlickými horami a tvoří jihovýchodní část
broumovského výběžku. Město samo
leží v srdci tzv. polické křídové pánve,
rozkládá se v chráněné krajinné oblasti
Broumovsko a je východiskem do turisticky atraktivních pískovcových skalních
měst Ostaše, Broumovských stěn a Teplicko-adršpašských skal. Historie města
sahá do počátku třináctého století, má
mnoho historických památek včetně
bývalého benediktinského kláštera.

„V případě Inovačního fondu poskytuje Státní
fond životního prostředí ČR poradenství subjektům,
které chtějí žádat o podporu v jednotlivých výzvách.
V současnosti je již možné podávat žádosti do první
výzvy s celkovou alokací jedné miliardy eur, v jejímž
rámci soutěží projekty ze všech členských států Evropské unie. Výzva je zaměřena na velké projekty
o minimálních nákladech 7,5 milionu eur, přičemž
vítězné projekty budou moci čerpat dotaci až 60 %
z dodatečných investičních a provozních nákladů
spojených s inovacemi. Příspěvek z Inovačního fondu
je navíc možné synergicky provázat s pomocí dalších
programů, například Modernizačního fondu, Fondu
soudržnosti, InvestEU a dalších,“ vysvětluje Ivo
Marcin, ředitel Odboru mezinárodních
programů a fondů.
První výzva Inovačního fondu je otevřena
do 29. října 2020, žádosti je možné předkládat přes webovou stránku Funding and
Tenders Portal (na stránkách ec.europa.
eu), kde mohou zájemci o financování nalézt i potřebnou dokumentaci.
Veškeré další podrobnosti a aktuální informace týkající se přípravy Modernizačního
fondu a dalších nových evropských nástrojů
zaměřujících se na inovace a energetiku můžete sledovat na našich internetových stránkách v sekci Modernizační fond.

Foto: Dům přírody Žďárských vrchů

Ministr Richard Brabec slavnostně zahájil provoz
dalšího Domu přírody v České republice. Deváté
návštěvnické středisko sídlí v Krátké u Sněžného.
„Dům přírody návštěvníkům nenabídne jen expozici,
ale také ekovýchovné programy, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, přednášky, výlety,
výstavy, projekce a tvůrčí dílny – a to jak pro veřejnost,
tak i pro školy. Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe, ale pomáhá posilovat vztah místních
obyvatel ke krajině, kde žijí. Podobné projekty jako Dům
přírody Žďárských vrchů přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé ČR,“ konstatuje
ministr životního prostředí Richard Brabec.
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Dům přírody Žďárských vrchů se otevírá v roce, kdy zdejší chráněná krajinná
oblast slaví padesát let od svého vzniku.
Památkově chráněný statek a stodola byly
upraveny v tradičním duchu – střecha
z modřínového šindele, vápenné omítky
či dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí
vznikla trvalá expozice na téma Proměny
krajiny, podkroví je přizpůsobeno vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní

části je vybudována venkovská zahrada
s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů. Provozovatelem Domu přírody bude Český svaz ochránců přírody
Kněžice ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Chaloupky.
„Otevření Domu přírody Žďárských vrchů je
součástí iniciativy Pojďte s námi do přírody, kterou
jsme letos zahájili. Návštěvníkům chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět,
jak je naše příroda rozmanitá. Rádi bychom, aby
se také dozvěděli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu. Domy přírody, stejně třeba jako
naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou
návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden
z předpokladů její lepší ochrany,“ doplňuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
František Pelc.
„Dům přírody dostala chráněná krajinná oblast
tak trochu ke kulatým narozeninám. Jsme rádi, že se
tomuto jedinečnému místu podařilo vdechnout nový
život. Věřím, že skloubení historického objektu a moderní expozice a programů ocení i návštěvníci,“ konstatuje Jozef Zetěk, zástupce provozovatele
Domu přírody.
Cílem programu Dům přírody, který postupně realizuje Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, je vybudovat po vzoru jiných
evropských států ve vybraných chráněných
územích síť moderních návštěvnických
středisek. Dům přírody Žďárských vrchů je
devátým návštěvnickým střediskem, které
bylo v tomto programu otevřeno.
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NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AKTUÁLNÍ VÝZVY
Záchranná centra
Příjem žádostí: 1. 9. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 20 000 000 Kč

NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výzva č. 2/2020 podporuje vybudování chovných kapacit pro péči o vymezené druhy velkých šelem, které jsou zadrženy, zajištěny či zabaveny a péče o ně náleží
Ministerstvu životního prostředí, a to v rámci zoologických zahrad s licencí a záchranných
center CITES. Zoologické zahrady s licencí a záchranná centra CITES mohou pro tyto účely
získat až 90procentní dotaci.

AKTUÁLNÍ VÝZVY
Průzkum, posílení
a budování zdrojů pitné
vody
Ukončení příjmu žádostí: 18. 12. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace

NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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.

Alokace: 600 000 000 Kč

Ekologické výukové
programy
Ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 15 000 000 Kč

Ekologická likvidace
autovraků
Příjem žádostí: od 4. 1. do 31. 3. 2021,
od 3. 1. do 31. 3. 2022
Alokace: 50 000 000 Kč

Domovní čistírny
odpadních vod
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 200 000 000 Kč

Alternativní pohony
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 100 000 000 Kč

Výzva 1/2020 je určena na ekologické výukové programy pro děti před-

Dešťovka

Výzva č. 12/2017 podporuje udržitelné a efektivní hospodaření s vodou

školního a školního věku. Příspěvky jsou určeny pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice. Žádat
mohou všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy,
s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Ukončení příjmu žádostí:
do vyčerpání alokace
Alokace: 440 000 000 Kč

v obcích. Motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření 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.

Výzva č. 13/2019 poskytuje 50 milionů korun na ekologické zpraco-

Likvidace akutních zátěží

Výzva č. 3/2017 podporuje odstraňování akutních ekologických zátěží

vání autovraků. Žádosti o podporu mohou podávat právnické a fyzické osoby, které mají
oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za komodity odevzdané v roce 2020 začne Státní
fond životního prostředí ČR přijímat začátkem roku 2021. Dotace je určena na kompletní
zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků.

Kontinuální výzva

Výzva č. 12/2019 je určena na zlepšení čištění splaškových vod

Územní studie
krajiny

pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska
možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Dotaci je možné získat
na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení
a na budovy ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Výzva č. 11/2019 nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými

emisemi. Spolu s vozidly na alternativní pohon jsou podporovány i dobíjecí stanice. Peníze
je možné získat na nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu
na tyto alternativní pohony: CNG, plug-in hybrid (PHEV), hybrid (FHEV), elektromobil.
Technickou specifikaci najdete v rozšířeném textu výzvy, žadateli mohou být subjekty
především z veřejné sféry.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 100 000 000 Kč

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 35 000 000 Kč

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

Výzva č. 14/2016 nabízí obcím kofinancování ve výši 10 procent

na projekty územních studií krajiny podpořených z Integrovaného regionálního operačního 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.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH VÝZEV
Přepokládaná
alokace (mil. Kč)

Předpokládaný
termín vyhlášení

Sanace havarijních stavů a nelegálních skladů odpadů

200

3Q 2020

Udržitelná doprava – vozidla s alternativním pohonem

100

4Q 2020

Obce v národních parcích

100

3Q 2020

Světelné znečištění

30

3Q 2020

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

5

4Q 2020

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – pilíře EVVO

40

4Q 2020

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

50

3Q 2020

Projektová příprava pro projekty OPŽP zaměřené na dopady sucha

250

2020

Podporovaná aktivita
Prioritní téma: Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví

Výsadba stromů
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 200 000 000 Kč
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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 výjimkou politických stran a hnutí.

Ostatní podporované aktivity

ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2020

11

JAK TO CHODÍ

1

5

4
1. KÁNĚ LESNÍ popálené elektrickým proudem
2. SRNEC OBECNÝ – trojčata vyjmutá z těla srny sražené autem
3. KALOUSI UŠATÍ – mláďata v rozletovce
4. PUŠTÍK BĚLAVÝ
5. PUŠTÍCI OBECNÍ
6. ČÁP BÍLÝ s rybářským háčkem uvízlým v jícnu

2

3

ZÁCHRANNÁ STANICE JE NEMOCNICÍ
PRO ZVÍŘATA, PROJDOU JÍ DVA TISÍCE
ZVÍŘAT ROČNĚ
V Bartošovicích na Ostravsku funguje záchranná stanice pro volně žijící zvířata.
Je to nejstarší taková stanice ve střední Evropě, živočichy v nesnázích zachraňuje
už skoro čtyřicet let.

V

ítá nás ředitel záchranné stanice Petr
Orel. Vcházíme do krásné opravené
budovy, která vypadá jako menší zámek.
Je to bývalá fara z první poloviny osmnáctého století, kterou se podařilo místní organizaci ochránců zvířat zachránit
a zrekonstruovat. Teď v budově samotné
funguje Dům přírody Poodří, ale hlavně
je zázemím pro záchrannou stanici a přilehlá zahrada a další stavby slouží jako
azyl pro divoká zvířata v nouzi. A těch se
v Bartošovicích vystřídá hodně. „Ročně je to
přes dva tisíce zvířat. Lidé volají stále častěji,“ popisuje Petr Orel a z čísel je jasné, jak velký
to musí být zápřah. Pohotovostní telefon
drnčí co pět minut a člověk, který má zrovna výjezdovou službu, se nezastaví.
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Modus operandi je velmi podobný. Po telefonu se snaží zaměstnanci stanice zjistit co
nejvíce informací. Pokud to situace vyžaduje, vyjíždějí pak na místo pro zvíře v nouzi.
Zhruba v pětině případů lidé přivezou zraněného tvora do Bartošovic sami. Na stanici
se scházejí případy z velkého území. Spádovou oblastí je celý Moravskoslezský kraj
(bez Bruntálu a Rýmařova), část Zlínského
a část Olomouckého kraje.
Když vycházíme z budovy, zrovna přijíždí výjezdové auto. Ošetřovatelé vyndávají
papírové krabice, ve kterých přivezli zraněná zvířata. „Máme za sebou dvě stě kilometrů,
teď ještě jedeme do Valašského Meziříčí a do Hranic,“
hlásí řidič pick-upu. To je dalších skoro sto
kilometrů. Při pohledu na hodinky je jasné,

že posádka dorazí hodně pozdě. Jak podotýká ředitel stanice Petr Orel, bez obětavých
a nadšených zaměstnanců by to nešlo, protože na výplatní pásce nevidí tolik peněz
jako v jiných zaměstnáních. Rozpočet si
musí stanice poshánět z různých veřejných
zdrojů, nějaké příjmy si zajistí sama výukovými programy pro školy a návštěvníky.
V období koronaviru ale tato aktivita padla,
což udělalo díru do rozpočtu.
Bez ohledu na finanční rozvahu přibývají další poraněná zvířata. Některá popálil
proud, jiné srazilo auto nebo je potkala jiná
nehoda. „Hlavním smyslem naší činnosti je jejich
návrat do přírody. Daří se to tak z padesáti až pětapadesáti procent,“ popisuje ředitel Petr Orel. Stanice pomáhá nejčastěji ptákům, například

6
poštolkám, puštíkům, kalousům, rorýsům,
útočiště tam nacházejí ale i savci, nejčastěji ježci. Petr Orel popisuje, že už ve stanici
měli na dvě stě druhů zvířat včetně těch nejohroženějších.

Kašinský. Spolu tu jsou skupiny ptáků, trochu to připomíná ptačí tábor. Je tu družstvo
kalousů nebo tým poštolek. Ty už za pár
týdnů vypustí do volné přírody.
Nejsou zde jen ptáci, v uzavřeném a před
veřejností skrytém výběhu jsou srnčata.
Zvířecí nemocnice
O kus dál, tentokrát už méně schovaní, jsou
„Záchranná stanice funguje jako taková nemocnice čápi. Jsou po úrazu, nemohou létat, ale spopro zvířata,“ vysvětluje zástupce ředitele Jan lehlivě fungují jako adoptivní rodiče. KoKašinský, který nás areálem provází. První lem nich se motají čápata, která se následně
zastávkou pro přijatá zvířata je ošetřov- dostanou do volné přírody. A pak se možna. Vcházíme do ní, vypadá jako skromně ná vrátí jako jeden čapí pár, který si v době
vybavená veterinární ordinace. Je vidět, naší návštěvy vyhlédl komín hlavní budovy
že přístroje nejsou nejnovějšího data, ale jako nejlepší místo pro postavení hnízda.
všechny slouží. Z jednoho vykukují týden V komíně se ale běžně topí a pro čapí hnízstaré jiřičky, v dalším jsou dvě rorýsí ptá- do není vhodný, takže čápi spíše přidělali
čata, vedle leží zahřívána strakatá vajíčka. ochranářům další vrásky.
Na tomto místě se zjistí zdravotní stav
a rozhodne se, zda pacienti potřebují k ve- Stálá expozice
terináři do Nového Jičína.
Čápi bydlí ve stálé expozici. Ta je připraveDalším mezistupněm je pobyt v podkroví na pro zvířata, která už se nemohou do příjedné z budov. Tam míjíme desítky pelechů rody vrátit. Míjíme puštíka bělohlavého,
a klecí. V jedné je mládě veverky, vedle jsou kterému elektřina spálila křídlo. Skrze plot
ježečci, mládě drozda a další mláďata. V kot- na nás kouká vydra, kterou připlavila velká
ci leží na zemi káně. „Má něco s páteří. Někdy se voda. „Zvykla si na lidi, po vypuštění do přírody
stane, že je to jenom otok a zvíře se za pár dní vzpama- by mohla být nebezpečná,“ vysvětluje Jan Katuje, tak uvidíme,“ popisuje Jan Kašinský.
šinský. V Bartošovicích už samec žije čtyři
Přecházíme do větších voliér. V nich se roky, dokonce pro něho postavili expozici
zachránění ptáci, teď už větší, takzvaně roz- s tekoucí vodou.
létávají. K jídlu dostávají živé myši. „Aby se
Jiným dlouholetým obyvatelem je sanaučili, že jídlo před nimi také může utéct,“ říká Jan mice orla skalního. V roce 1998 ji zabavili
ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2020

inspektoři nezodpovědnému majiteli. Protože odmala žila v zajetí, není možné ji vypustit. „Myslí si, že je člověk, byla by nebezpečná.
Mezi našimi chovateli si vyhlédla i svého partnera.
Ten ji může chodit krmit a nic mu neudělá. Nás
ostatní považuje za vetřelce a chce nás zabít. Tak
to prostě je,“ konstatuje Jan Kašinský. Když
je potřeba pravidelné vyšetření či nějaká
nepříjemná procedura typu broušení zobáku, orlí milec z řad ošetřovatelů se toho
nezúčastní. „Pamatuje si, kdo jí co udělal. A nemůžou si to u ní rozházet všichni,“ podotýká zástupce ředitele.
Ve voliérách míjíme další obyvatele, kteří
se do přírody nemohou vrátit. Jsou tu motáci, krkavci, havrani, puštíci a další. V rybníčku plave vydra, která má ještě šanci, že nový
domov v přírodě najde. Dostává živé ryby,
aby se naučila lovit.
Záchranná stanice už pomohla tisícům
zvířat a další na její pomoc čekají. Když
opouštíme bránu, potkáváme otce s dcerou,
kteří mají cosi v papírové krabici. Když ji
otevřou, kouká z ní opeřené mládě. „Je to
nějaký dravec. Našli jsme ho na chodníku, dali jsme
mu žížalu k večeři,“ popisuje otec. „Je to malá
poštolka, nejspíše vypadla z hnízda. Žížala není
ideální, ale poštolka to snese,“ říká a přebírá krabici s dětským nápisem Pipinka. Díky práci
záchranářů bude možná Pipinka za pár týdnů lovit myši.
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REPORTÁŽ I.

V NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU SRNÍ SE NÁVŠTĚVNÍCI DOZVÍ VŠE O VLCÍCH
VLK OBECNÝ V ČESKÉ
KRAJINĚ

PROJEKT
V ČÍSLECH
Celkové způsobilé výdaje

71 970 703 Kč
Příspěvek ERDF

61 175 098 Kč
Příspěvek SFŽP ČR

3 598 535 Kč

Foto: archiv NC Srní

Foto: archiv NC Srní

Návštěvnické centrum Srní, jehož hlavním tématem je vlk obecný, patří mezi
nejnavštěvovanější střediska Národního parku Šumava. Vzniklo díky finanční
podpoře z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a svým návštěvníkům
tu už roky dělá velkou radost.

V

roce 2008 přišel František Krejčí s myšlenkou Zoologického programu na Šumavě. Byl to popud, na jehož základě vznikl
realizační tým, který měl za úkol celý tento
program připravit.
„Jako první byla v rámci programu vytvořena
pozorovací místa v přezimovacích obůrkách jelenů,“ vzpomíná Martina Kučerová, vedoucí
oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy při Správě
Národního parku Šumava. Po nich následovaly realizace Záchranné stanice živočichů v Klášterci a Návštěvnické centrum
Soví voliéry v Borových Ladech. „Původní
myšlenkou celého zooprogramu bylo, že každá obec
v Národní parku Šumava bude mít své návštěvnické
centrum,“ vysvětluje. V Prášilech to měl být
tetřev, v Srní vlk, na Modravě rys, na Kvildě jelen, ve Stožci medvěd a v Českých
Žlebech los. „Hlavní myšlenkou celého projektu
bylo, aby se lidé seznámili se životem a významem
zvířecích druhů důležitých nejen pro Šumavu, ale
pro celou střední Evropu,“ říká Martina Kučerová a zdůrazňuje, že mělo jít o edukační
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centra. „Určitě to neměla být další zoologická zahrada,“ poznamenává.

sutou lávkou, oplocení, požární nádrž s akumulací dešťové vody, dětské hřiště, venkovní
osvětlení, mobiliář, herní prvky, informační
Velký projekt a mnoho dobře odve- systém, lavice, stoly, odpadkové koše a stodené práce
jan na jízdní kola. A pak ještě venkovní elekO dotaci z OPŽP na vybudování centra bylo trické kabelové rozvody, jež jsou součástí
zažádáno na konci července 2011, o dva mě- napojení vrtu studny, napájení slaboproudu
síce později byla dotace přiznána a s reali- a elektrických ohradníků i trafostanice. Výzací se mohlo začít. A nebylo toho věru čet tím ale zdaleka nekončí. Zafinancována
málo. Dotace pokryla náklady na projekto- byla i další zařízení: venkovní části vnitřní
vou dokumentaci, autorský dozor, výběrové dešťové i splaškové kanalizace, vodní zdroj
řízení, terénní úpravy, samotnou budovu v podobě vrtu, vodovod, kanalizační přípojcentra s expozicí, recepcí, multifunkčním ka, napájení zvířat v expozičním výběhu,
sálkem, hygienickým zázemím, skladem, přívod vody do požární nádrže a nakonec
služebním bytem, technologickým vybave- i kácení dřevin a sadové úpravy.
ním včetně úpravny a akumulace pitné vody
a její další distribuce, akumulační nádrží Vlk na každém kroku
tepla s technologií tepelného čerpadla, mís- Dnes se v budově centra a v jeho okotem pro kotel i pro zásobníky peletek. Dále lí mohou návštěvníci dozvědět mnoho
byly z dotace vybudovány přístupové komu- informací o vlcích a ostatních šelmách.
nikace, parkoviště se závorou, chodníkem „Jakmile vstoupíte do budovy, z velké obrazovky
a komunikací na parkovišti a s místem pro vás vítají vlci,“ vypráví Martina Kučerová.
nádoby na odpad lemovaným zídkou, ven- Doprovodné filmy s podmanivou hudkovní výběh pro zvířata, naučný okruh s vi- bou zavedou návštěvníky do jejich světa.

Foto: archiv NC Srní

V blízkosti návštěvnického centra se nachází dětské hřiště,
kde si děti mohou pohrát, zatímco rodiče si tu na terase
vypijí kávu nebo čaj. „Nabídku pro děti jsme rozšířili
o interaktivní panely, které jsme zakoupili v rámci
projektu Státního fondu životního prostředí Zefektivnění
propagace Národního parku Šumava v informačních
střediscích a návštěvnických centrech,“ vysvětluje
Martina Kučerová.
ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2020

Vlk je naší největší psovitou šelmou, měří
66–81 centimetrů a váží 35–45 kilogramů. Na první pohled se podobá německému ovčákovi, ale na rozdíl od něj má
břicho jakoby zatažené dovnitř, hubenější
nohy a malé tlapy. V poměru s hlavou
má dlouhý a špičatý čenich. Vlka zdobí až
po paty dlouhý a chlupatý ocas. Barva,
délka a hustota srsti je u vlků velmi
variabilní. Žije a loví ve smečce, kterou
můžeme vnímat jako rodinu. Smečka
mívá i více než deset členů, běžně však
dva až osm. Hravě uloví jelena i divoká
prasata, v menší míře loví srnce a drobnější živočichy. Příležitostně loví i ovce,
pokud nejsou dostatečně zabezpečeny.
Nejdůležitějšími vlčími smysly jsou čich
a sluch. Čich je stokrát až milionkrát lepší
než u člověka. Vlk dokáže svou kořist
zvětřit na vzdálenost několika kilometrů.
Vlčí smečku tvoří vedoucí „alfa“ pár, který
si je věrný až do smrti jednoho z partnerů. Vlci však mohou žít jen v párech
či osaměle a do smeček se sdružovat
jen dočasně. Páří se mezi koncem ledna
a dubna, samice pak po 59–63denní
březosti porodí 4–6 mláďat.
U nás byl vlk obecný běžným zvířetem
až do konce sedmnáctého století. Jeho
početnost výrazně klesala od začátku
osmnáctého století, až byla původní populace zcela vyhubena. Přitom původní
obyvatelé Severní Ameriky, ale například
i germánské a slovanské národy v Evropě
vlky uctívali a respektovali. S rozvojem
západní civilizace však lidé začali vlky
pronásledovat tak jako žádné jiné šelmy.
U nás se vlci začínají znovu objevovat
od roku 1994, kdy byli spatřeni v Beskydech. Od té doby se usadili i na dalších
místech, například na Broumovsku,
u Máchova jezera, v Krušných horách,
na Šumavě a v Pošumaví a na Jesenicku.
Vlci jsou velmi přizpůsobiví, dokážou
žít i v kulturní krajině, která je člověkem
výrazně ovlivněna. Na různých místech
světa obývají nejen lesnaté území, ale
dokážou žít také v pouštích, suchých
stepích, bažinách i v tundře. Podle
zákona o ochraně přírody a krajiny je vlk
chráněným druhem a je klasifikován jako
kriticky ohrožený. Kromě ilegálního lovu
jsou u nás vlci nejvíce ohroženi zástavbou
volné krajiny a stavbou nových rychlostních komunikací. Vlci mívají na našem
území i 200 kilometrů čtverečních
velké teritorium, po kterém se pohybují
a na kterém se rozmnožují.
Na ochraně vlků u nás se může podílet
každý, a to účastí ve vlčích hlídkách, které
se konají od podzimu do jara.
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REPORTÁŽ I.
ECHO
V Přerově postaví sušárnu
kalů z čistírny

Foto: archiv NC Srní
Foto: ©PEDRO/Fotky&Foto

Vodovody a kanalizace Přerov
investují do stavby sušárny kalů.
Nízkoteplotní sušárna bude
likvidovat odpadní kaly z Přerova
i nedalekých Hranic, Lipníku nad
Bečvou a Kojetína. Část nákladů na stavbu pokryje dotace
z Operačního programu Životní
prostředí. Sušárna vznikne
v areálu čistírny odpadních vod
poblíž přerovské místní části
Henčlov. Stavba má skončit
v srpnu příštího roku, během
prací nebude ovlivněn provoz
čistírny odpadních vod ani její
účinnost. Sušárna bude zpracovávat odpadní kal i z nedalekých
čistíren. Vysušený kal bude využíván k výrobě energie.

Dvě stě stromů přibylo
v Jindřichově Hradci

Foto: archiv NC Srní

VLCI V MYTOLOGII
V severské a japonské mytologii byli vlci zobrazováni jako bytosti s božskými vlastnostmi.
V Japonsku rolníci uctívali vlky ve svatyních,
nechávali obětiny u vlčích doupat a žádali
je, aby ochránili jejich úrodu před jeleny
a divokými prasaty.
V Bibli se vlk objevuje celkem třináctkrát jako
symbol chamtivosti a učitelství.
V pohádkách Slovanů hrají vlci nezastupitelnou, i když převážně zápornou roli. Známá
je jejich úloha v Červené karkulce, v pohádce
o neposlušných kůzlátkách či třech malých
prasátkách. Naopak v některých ruských
pohádkách vlk hrdinovi pomáhá.
V některých kulturách hrají vlci důležitou roli
v mýtech stvoření. V římské mytologii odkojí
kapitolská vlčice budoucí zakladatele města
Říma Romula a Rema. Podle mýtu stvoření
kmene Pawneeů se vlk stal první bytostí, která zakusila smrt, u některých klanů Pawneeů
byl vlk zároveň uctíván jako totemové zvíře.
S vlky souvisí představy o vlkodlacích, rozšířené v celé Evropě. Nejstarší zmínky o vlcích
pocházejí z antiky.
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V malém obchůdku si mohou zakoupit
rozmanité materiály tematicky zaměřené
na vlka a také další materiály o šumavské
přírodě. „V sále centra jsou organizovány přednášky, ale také výstavy fotografií či obrazů,“ popisuje
Martina Kučerová. V budově jsou toalety
i nápojový automat.

Vlčí smečku je možné pozorovat
z visuté lávky
Naučná stezka lemovaná informačními panely zavede návštěvníky od centra k tři sta metrů dlouhé dřevěné lávce. „Lávka je vyvýšena tři až
čtyři metry nad terénem a lidé z ní mohou pozorovat vlky
ve výběhu,“ říká Martina Kučerová. Ve výběhu
o velikosti tří hektarů žije smečka čtrnácti
dospělých vlků, kteří jsou neustále monitorováni čtyřmi kamerami s online přenosem
do návštěvnického centra. „Zdejší vlčí smečka
vznikla v roce 2015, kdy byl z plzeňské zoologické zahrady přivezen vlčí samec Greg a z bavorského Lohbergu vlčí
samice Pandora,“ vypráví Martina Kučerová.

veřejnost tu pak pravidelně probíhají komentované prohlídky k vlčímu výběhu, při nichž
návštěvníci získají informace nejen o vlkovi,
ale také o Národním parku Šumava. „Pro letošní léto je naučná stezka obohacena o dvanáct zastavení
s otázkami ze života vlka obecného, a pokud je návštěvníci zodpoví všechny správně, dozvědí se, jak se jmenuje
náš alfa pár,“ láká Martina Kučerová.

Foto: archiv NC Srní

Den vlka

V loňském roce návštěvnické centrum připravilo pro své návštěvníky dvě stěžejní akce pod
názvem Den vlka. „Připravili jsme pro ně naučnou
stezku s několika hravými stanovišti, před centrem si děti
s rodiči mohly vyrobit hrneček či tašku s vlčími stopami,
celý den probíhaly odborné přednášky a komentované
vycházky,“ popisuje Martina Kučerová vyvrcholení vlčího roku v Srní. Podobné akce
bude centrum nabízet stále, jen v letošním
roce je velká řada aktivit s ohledem na koronavirovou epidemii pozastavena.
„Pro nás, pracovníky Správy, je radost zaposlouchat se do švitoření dětí, které nadšeně rozhazují ručkaCentrum vytvořilo pestrou nabídku ma a ukazují rodičům, že vidí ve výběhu vlka. Velkou
programů
odměnou jsou rozzářené úsměvy návštěvníků a jejich
Mottem návštěvnického centra je pomáhat poděkování, že výlet do návštěvnického centra předčil
návštěvníkům Národního parku Šumava jejich očekávání,“ vyznává Martina Kučerová
a chápat roli vlka ve volné přírodě. V rámci za sebe i za své kolegy radost z toho, co centohoto záměru v centru vytvořili nabídku pro trum svým návštěvníkům přináší.
nejrůznější cílové skupiny. „Od května 2019 mo„Naším úkolem je udržet nabídku centra na co nejhou mateřské, základní a střední školy přijet na výukový vyšší úrovni tak, aby se centrum stalo místem, kam se
program environmentální výchovy, kde se na úvodní návštěvníci rádi vracejí, kde naleznou klid a radost
přednášce a poté v hravém terénním programu o vlcích v pozorování vlků v šumavské přírodě,“ uzavírá
dozvědí mnoho nového,“ přibližuje Martina Ku- Martina Kučerová prozatímní příběh Náčerová osvětovou činnost centra. Pro širokou vštěvnického centra v Srní.

Jen v roce 2019 zavítalo do centra 139 735 návštěvníků. Programů pro
veřejnost se jich z toho zúčastnilo 3 647. Den vlka navštívilo 857 osob.
Centrum v loňském roce připravilo 29 výukových programů, jichž
se zúčastnilo 786 studentů.

V Mertových sadech bylo
v posledních letech pokáceno
několik desítek stromů, které
byly poškozené nebo napadené kůrovcem. Vznikly tak nové
plochy pro výsadby. V části mezi
Nežárkou a Bratrskou ulicí se
proto plánuje doplnění tzv. stromového patra. Aktuálně zpracovaná projektová dokumentace
počítá s výsadbou 234 listnatých
a jehličnatých stromů. Umístění nových výsadeb zohledňuje
stávající chodníky, ale i vyšlapané pěšinky tak, aby mohla být
návazně řešena cestní síť. Město
na tuto akci požádalo o dotaci
z Operačního programu Životního prostředí.

Ve třech brněnských
městských částech vzniknou
nová sběrná střediska
odpadů
Kam odložit staré elektrospotřebiče, nábytek, rozměrný odpad
nebo chemikálie či zbytky čisticích
prostředků? Nejen k tomu slouží
sběrná střediska odpadů. V Brně
jich je 37, další přibydou v Maloměřicích a Obřanech, Žabovřeskách a Židenicích. V Žabovřeskách dříve sběrný dvůr býval, ale
musel ustoupit nové zástavbě,
nyní jej město opětovně zřídí. Pro
všechny tři projekty byl již vybrán
zhotovitel, nová sběrná místa jsou
podpořena z Operačního programu Životní prostředí. Sběrná
střediska provozuje městská
společnost.

Foto: archiv NC Srní
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REPORTÁŽ II.

V RATÍŠKOVICÍCH NA TO NEŠLI
OD LESA, ALE OD SADU

STARÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ
MOHOU RŮST I NA VAŠÍ ZAHRADĚ
Při hledání vhodných a zajímavých druhů pro zahradu se i my
můžeme poohlédnout po starých odrůdách. Můžeme se sice
setkat s názory, že právě díky šlechtění nových odrůd jsou tyto
staré již překonány, to ale neplatí zdaleka u všech. Staré odrůdy
pocházejí většinou z devatenáctého či začátku dvacátého
století, najdeme ale odrůdy staré i několik století. Za tu dobu již
určitě prošly určitou přirozenou selekcí a ty, které nebyly kvalitní, do dnešních dnů nepřežily. Mnoho starých odrůd, které
můžeme v současnosti najít a koupit, má velmi dobré vlastnosti,
například mrazuvzdornost, odolnost vůči suchu, dlouhou uchovatelnost plodů, odolnost vůči chorobám a škůdcům. Důležitým rysem, pro který má pěstování starých odrůd určitě smysl,
je rovněž chuťová a tvarová specifičnost. Plody sice mohou
být menší než u novějších odrůd, zato jsou jednotlivé odrůdy
mnohem více chuťově variabilní než ty novější.

PROJEKT
V ČÍSLECH
Celkové způsobilé výdaje

1 254 675 Kč

Nejčastěji se se starými odrůdami setkáváme u jádrovin.
Právě zmíněná pestrost je u starých jabloní, případně hrušní,
velmi patrná. Kdysi bylo běžné, že se okolo domu pěstovaly
jabloně kvůli přímé konzumaci ovoce (například Grávštýnské
a Míšeňské), sušení (Booskopské a také hrušeň Charneuská), pro kuchyňské zpracování, takzvané štrúdláky (Kardinál
žíhaný) nebo na moštování a pálení (Jadernička moravská,
Panenské české). Staré odrůdy ovocných stromů mohou být
také velmi odolné vůči chorobám. Například proti strupovitosti jsou odolné jabloně Hájkova muškátová reneta, Hvězdnatá
reneta nebo Booskopské, z hrušní pak stále poměrně známá
Wiliamsova. U peckovin můžeme zase nalézt odrůdy s dobrou
tolerancí vůči šarce, třeba Špendlík žlutý nebo Durancie. Staré
odrůdy ovocných stromů naštěstí zažívají určitou renesanci,
a tak se na ně a jejich vlastnosti lze doptat ve větších ovocnářských školkách, případně přímo ve specializovaných školkách
na staré odrůdy.

Výše příspěvku EU

752 805 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

„Z dětství si pamatujeme obec plnou třešní, hrušní, jabloní a lip,“ říká ratíškovský
místostarosta Radim Šťastný. A právě tyto vzpomínky stály za zrodem projektu
na ozelenění intravilánu jihomoravské obce.

V

Ratíškovicích proběhla v roce 2012 rekonstrukce dopravně nejvytíženější státní
silnice Hodonín–Kyjov přes intravilán obce.
„Po zrealizované stavbě nám tu zůstaly problémy s výškou
nájezdů od nové vozovky k jednotlivým rodinným domům
a s chodníky,“ vypráví ratíškovský místostarosta
Radim Šťastný. Obci se posléze podařilo získat finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z ní při této dopravní
tepně vybudovali bezbariérový chodník a cyklostezku. „Tak nám tu vznikl dopravní prostor plný
asfaltu a betonové dlažby,“ popisuje Radim Šťastný. „Byl to prostor sice komunikačně plynulejší a bezpečnější, ale v létě horkem rozpálený a téměř bez zeleně a stínu
a v zimě šedivě ponurý,“ dodává.
Vedení obce proto oslovilo absolventa
lednické fakulty Mendlovy univerzity Lukáše Lattenberga, aby pro obec zpracoval projekt ozelenění. „Nazvali jsme ho Ratíškovské Provence,“ vzpomíná pan místostarosta. Projekt
byl zrealizován s přispění OPŽP a v jeho
rámci byly tehdy malé plochy zatravněny
nebo osázeny levandulí a ulice Vítězná,
po níž kdysi do obce vjížděla osvobozující
rumunská a poté Rudá armáda, byla osáze-

18

na maloplodými i velkoplodými hrušněmi
a lípami. Sadovníkům se při výsadbě dostávalo poděkování, buchet a kávy, ale také
výhrůžek a poznámek, že obec nestíhá odklízet sníh, tak kdo bude zametat listí?

S nevděkem si poradili
Nevděk některých obyvatel mrzel vedení
obce, sadaře i autora výsadby. „A jelikož na vedení všichni pokládáme zeleň v ulicích Ratíškovic za dobrou věc, protože tak si je pamatujeme z dětství – plné
třešní, hrušní, jabloní a lip – jednoduše jsme taktiku,
jak dosáhnout na brebentícího občana, obrátili,“ svěřuje se Radim Šťastný. Byl to podle jeho slov

kolega Lukáš Lattenberg, kdo doporučil, aby
se na to šlo nikoliv od lesa, ale od sadu.
Obec zveřejnila výzvu, že občané, kteří
chtějí mít před svým domem na obecním pozemku vysazen ovocný strom, lípu, ořešák či
mandloň, se mohou zaevidovat do seznamu
na obecním úřadu. „A z tohoto seznamu vznikl
projekt na ozelenění intravilánu obce,“ konstatuje
Radim Šťastný.

Ovocné stromy do vesnice patří
Již František Pixa ve svém Klíči štěpařském
z roku 1848 uvádí, že „owocní stromové, mimo ovoce také ten veliký užitek působí, že činí krajiny úrodnější

Roku 2016 bylo v projektu vysazeno 120 stromů v balu,
v roce 2017 stejné množství a v roce 2019 bylo vysazeno
124 stromů a 193 keřů. Nejčastěji požadovanou a také
vysazenou dřevinou byla slivoň.

Foto: archiv SFŽP ČR

a zdravější. Poskytují rozličné druhy krásného dříví stromořadí, chrání pole také před přílišnými vysušujícími
větry a z luk prospěšnou úrodě stinnou pokrývkou. Pěstování a ošetřování ovocného stromoví odjímá příležitost
k zahálce a vyplývajícím z ní nepravostem, ožralství,
chlípnosti a krádeže a to jest v jiném ohledu také znamenitý prostředek k ušlechtění a zdokonalení lidského ducha a srdce“. Podle bioetnologa Víta Hrdouška
z Tvarožné Lhoty byly dříve ovocné stromy
ve veřejném prostoru obvyklé a lidé je uměli
využívat. „Nyní však mají někteří stále strach z výfukových plynů, přestože už auta jezdí na bezolovnatý
benzín. I z toho důvodu se výsadba v obcích zaměřuje
na klidové ulice,“ vysvětluje. Vít Hrdoušek je
koordinátorem moravského projektu Milion
stromů, který usiluje o záchranu a propagaci
tradičního ovocnářství. „V každém katastru jsou
zajímavé zapomenuté druhy a odrůdy stromů, které lze
využít k tvorbě užitkové zeleně proti suchu, erozi a hlouposti,“ míní přesvědčeně.

projektový management PMCS Břeclav –
poradenské společnosti v oblasti dotačních
politik, a realizační zahradnické firmy, které
stromy, keře a travnaté povrchy vysadily.
Než ale projekt vznikl, bylo potřeba ho
připravit a dobrat se zdrojů, ze kterých bude
financován. Prvotním odrazovým můstkem
byl právě zájem obyvatel mít před domem
strom. „Kladný vztah občanů k veřejné zeleni byl
posílen tím, že o náklady na výsadbu se postará obec,
přičemž se přirozeně počítalo s tím, že kdo má před domem strom, bude se o něj starat a následně si sklidí jeho
plody,“ popisuje Radim Šťastný.
Když bylo rozhodnuto, že obec zažádá
o dotaci z OPŽP, nechali si vypracovat projekt
zmíněnou společností PMCS Břeclav, s níž
na základě vynikajících zkušeností dlouhodobě spolupracují. Obec má zkušenosti s žádáním o dotace z nejrůznějších zdrojů, a tak
žádání o finanční podporu z OPŽP přijali takové, jaké je. „Až na malé výjimky neznám jednoduché
Projekt pod taktovkou vlastních
procesy žádání,“ podotýká ratíškovský starosta
obyvatel
Radim Šťastný. „Ale znám mnohem problematičtější
Aktéry projektu se tak stali samotní ratíš- administraci projektů než těch z OPŽP,“ dodává.
kovští obyvatelé, kteří chtěli mít před svým
A tak doložili projektovou dokumentadomem strom (nejčastěji to byla slivoň), ci realizace, vyjádření stavebního úřadu,
vedení obce, jež mělo rozhodující slovo, AOPK a územního plánování a podali žáavšak téměř bez výhrad respektovalo názo- dost o dotaci. Když bylo rozhodnuto o jejím
ry odborníků na zeleň, projektant Daniel přidělení, mohli v Ratíškovicích přistoupit
Matějka, rovněž absolvent lednické fakulty, k realizaci projektu.
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To bylo tak…

Jak tedy výsadba probíhala? „To bylo tak,“ začíná Radim Šťastný své vyprávění, „po vzniku
seznamu žadatelů o výsadbu stromu či více stromů
projektanti jednotlivá místa zaměřili, zanesli do map
a prověřili, zda zamýšlená výsadba bude probíhat
na obecních pozemcích a zda není v kolizi se sítěmi
infrastruktury.“ Poté byl vyhotoven rozpočet
a následně byla zpracována žádost o spolufinancování z OPŽP. „Naše žádost byla akceptována a projekt My zasadíme, vy sklidíte, jsme v obci
zrealizovali,“ říká Radim Šťastný.
Zahradnická firma vzešlá z výběrového
řízení ještě před samotnou výsadbou kontaktovala všechny zájemce a určilo se přesné
místo vysazení stromu. „Celý proces od vytvoření seznamu žadatelů po výsadbu samotnou trval více
než rok, a tak se v několik případech situace změnila,“
vzpomíná ratíškovský místostarosta, „zájem
opadl, dům změnil majitele nebo měl původní majitel
své vlastní důvody, proč se nakonec rozhodl strom před
domem nemít.“

Pozitiva převažují nad spadaným
listím
Hlavní přínos celého projektu vidí Radim
Šťastný v návratu zeleně do intravilánu
obce. „Kromě opadaného listí na podzim vidím převahu pozitiv,“ říká přesvědčeně. „Jde o návrat
k tradičnímu vzezření moravské vesnice, kdy plody
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REPORTÁŽ II.
ECHO

Nové stromy se do desítek
dalších obcí podařilo dostat
i díky spolupráci s Místní
akční skupinou Kyjovské
Slovácko v pohybu.
stromů představují součást jídelníčku všedních dnů –
hrušky a jablka do buchet, na marmelády a na křížaly, slivky na povidla a slivovici nebo podle preferencí
naopak a stejně tak meruňky,“ vypočítává. „Výsadbou stromů se esteticky kultivuje veřejný prostor, jenž
je obecně ve stále větší míře zabetonováván, a mění se
i mikroklima: snižují se vysoké letní teploty, odpar vody
a prašnost a do osázených ulic se s ptactvem a hmyzem
navrací příroda,“ pokračuje.
O životaschopnosti a smysluplnosti projektu svědčí i to, že po ukončení projektu
v roce 2016 se začali ozývat další obyvatelé
Ratíškovic, kteří měli o výsadbu stromu před
svým domem zájem. Radim Šťastný se domnívá, že své tu udělala i obyčejná sousedská soutěživost. „Když se soused zadarmo a bez práce
dostal k vzrostlému stromku, který již rok nato dává
úrodu, proč bych na tom nemohl být rovněž tak?“ vystihuje vzniklou situaci. A tak v Ratíškovicích
v letech 2017 a 2019 zrealizovali obdobné
projekty My zasadíme, vy sklidíte II. a III.

Mnohé už udělali, na další se chystají

Foto: archiv SFŽP ČR

Zatěžkávací zkouškou projektu je jeho udržitelnost.
Ratíškovice se nacházejí u Hodonína v lokalitě nazývané
Moravská Sahara, v oblasti, ve které je sucho tradičním
hostem. Vedle nedostatku vláhy tu musejí svádět boj
se rzí, na jaře s chroustem a ponravami, letos i se mšicemi
a trvale s vandaly.
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Vzájemnou spolupráci všech, kteří se na projektu podíleli, hodnotí Radim Šťastný jako
dobrou. „Co se SFŽP ČR týče, my žádáme o finanční
dotaci, takže respektujeme požadavky donátora. Povětšinou jsme v žádostech o dotaci byli úspěšní a rovněž
tak jsme ustáli následné kontroly. S ostatními subjekty
spolupracujeme dobře a s těmi, s nimiž jsme nebyli spokojeni, již nespolupracujeme,“ shrnuje to věcně.
Z OPŽP byly v Ratíškovicích spolufinancovány projekty na zateplení obecních
budov, výměnu energetických zdrojů tepla
v základní škole, dovybavení sběrného dvora odpadů, výstavbu kompostárny, pořízení
nádob na bioodpad, revitalizaci zeleně hřbitova, vybudování environmentálních zahrad
mateřských škol, opravu vodní nádrže Hliníček, nákup zametacího stroje a svozového vozidla na bioodpad. A na rozvoji obce
hodlají dále pracovat. „Určitě budeme pokračovat
ve výsadbě zeleně v intravilánu i extravilánu obce,“
rozvádí Radim Šťastný, jaké má obec plány
do budoucna. „Ač máme zpracovánu studii odtokových poměrů vod v katastru, ve výstavbě záchytných poldrů nám brání neexistence komplexních pozemkových
úprav. Rovněž bychom chtěli ještě více zefektivnit třídění
odpadů. Úkolem do dalších let je výkup lesních pozemků
od drobných vlastníků, kteří se o své lesní porosty nechtějí
nebo nemohou starat. Absence péče v dnešní situaci kalamity kůrovce a rozrůstání parazitního jmelí akceleruje
šíření těchto škůdců a to ohrožuje i obecní lesy,“ uzavírá
vizi obce její místostarosta.

V Dačicích vzniká propustné
parkoviště pro 68 vozů

Foto: archiv SFŽP ČR

MILION STROMŮ –
PROJEKT BIOETNOLOGA
VÍTA HRDOUŠKA
V celé Evropě ubývá starých stromů. Zdá
se, že pro ovocné stromy to platí dvojnásob. Stejně jako v jiných oblastech života je
tradiční nahrazováno novým, módním, často
neprověřeným. „Pro náš venkov tím vznikají
nenahraditelné ztráty, kdy mizí stromy –
dárci plodů, spolutvůrci zahrad, dvorů, ulic
i volné krajiny. A co hůř, často je navždy
ztracen a zapomenut význam tradičních
druhů i odrůd ovoce a jejich jedinečné,
mnohdy nenahraditelné vlastnosti,“ říká Vít
Hrdoušek.
Až po poznání jejich proměnlivosti během
roku a současně jejich stálosti ve srovnání s během lidského života si podle něho
teprve dokážeme uvědomit, že na venkově
mají stromy mnoho významů. „Také díky
vzpomínkám starých lidí zjišťujeme, že mají
významnou roli v krajině: dárce stínu a vláhy,
protierozní funkci na svazích, orientačních
a hraničních bodů v krajině. Rodové stromy
podle dávné tradice spojují osudy jedince či rodiny s krajinou,“ vysvětluje. Staré
stromy jsou také jedinečným biotopem pro
mnoho dalších organizmů a jsou cenným
biologickým a ekologickým prvkem krajiny.
Dodnes se ve starých alejích, sadech, vinohradech a zahradách v Čechách, na Moravě
i ve Slezsku zachovaly odolné a plodné
místní a krajové odrůdy hrušní, jabloní, třešní,
meruněk a slivoní, ale i řada jiných vzácných
ovocných dřevin jinde málo známých. Lidé
v dnešní době už zapomínají a nevyužívají
tyto hodnoty našich předků a jsou odkázáni
na služby obchodů. Ve scelených lánech orné
půdy byla smazána mozaika krajiny polí, sadů,
pastvin, mokřadů, mezí, cest i lidských osudů.
„Naštěstí se v poslední době mezi pěstiteli
i širokou veřejností rozvíjí nový zájem o toto
dědictví. Vznikají projekty na záchranu, mapování a využití tradičních ovocných stromů,“
říká jihomoravský bioetnolog. Dodnes naštěstí
existují v naší zemi oblasti, kde si lidé udrželi
vztah ke stromům a krajině.
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V ulici Berky z Dubé v Dačicích se
staví nové parkoviště pro 68 aut. Nedaleko vlakové a autobusové zastávky
budou parkovat nejen auta, ale i kola.
Obec chce novými místy odlehčit parkování na náměstí. Stavba parkoviště
začala v červnu a potrvá do poloviny
října. Parkovací místa budou propustná, voda, která na plochu naprší, se
může na místě vsakovat. Na místě se
vysadí i osmnáct stromů, habrů nebo
javorů. Kromě toho tu vznikne nové
veřejné osvětlení, vsakovací zařízení
a příprava pro osazení dobíjecích stanic elektromobilů a elektrokol. Město
podalo žádost o poskytnutí dotace
z Operačního programu Životní
prostředí.

Drásov vysadí desítky
stromů

Foto: archiv SFŽP ČR

Obec získala dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na projekt Krajinné a vegetační prvky Drásov. Projekt se skládá ze dvou částí.
První část představuje regeneraci
a rozšíření parku, v jejímž rámci bude
osázena plocha navazující na drásovský park. Tam bude vysazeno
87 listnatých stromů, 12 jehličnatých
stromů a 194 keřů. Část z listnatých
stromů budou tvořit stromy ovocné,
zejména slivoně. Druhá část projektu
se týká vytvoření stromové aleje
podél účelové komunikace na Železné a k čistírně odpadních vod. Tam
bude vysazeno 88 listnatých stromů,
z nichž velkou část budou tvořit stromy ovocné, zejména třešně, ale také
ořešáky a oskeruše.

Ovocné stromy olemují
pěšinu do Lipiny
Lípy, třešně, slivoně, hrušně, ořešáky, jabloně a další odrůdy nechá
do okolní krajiny vysázet město Valašské Klobouky. Mladé stromořadí
olemuje pěšinu do Lipiny i stávající
spojnici ze sídliště na Luční k lačnovské cestě. Sady podpoří zadržování
vody v krajině, poskytnou útočiště
živočichům a v neposlední řadě
nabídnou rekreační funkci obyvatelům. Náklady výsadby a tříleté
péče o stromy dosáhnou částky
1,6 milionu korun, podstatnou
část pokryje dotace z Operačního
programu Životní prostředí. Sázet
se začne na podzim. Od výsadby si
také město slibuje obohacení krajiny
a rozčlenění velkých bloků pastvin.
Z pěšiny mezi stromy vznikne nové
spojení pro chodce, běžce i cyklisty.
Foto: archiv SFŽP ČR
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OTÁZKY 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.
ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

dy a předcházení jejich vzniku. Tento nový
program je ale teprve v základních obrysech
a v přípravě. Na výslednou podrobnou podobu OPŽP 2021+ si tak zřejmě budeme muset
ještě zhruba rok počkat.
Na závěr upozorňuji, že všechny odpadové projekty a související žádosti o dotace
musí vycházet z analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových
toků. Ta má zohledňovat reálnou situaci
a potřeby dotčeného území a současně musí
být zpracována dle závazné osnovy, která je
pokaždé zveřejněna mezi dokumenty k dané
výzvě. Více viz aktuální výzva č. 122.
Všechny zásadní informace najdou zájemci
v textu Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí
pro období 2014–2020, tzv. PrŽaP. Tento dokument je zveřejněn na adrese www.opzp.cz.

nodušený výčet: voda, vzduch, odpady,
příroda, úspory energií) a v nich dále
na specifické cíle a aktivity. Takže možností je opravdu mnoho. To, zda byste přímo
vy v rámci firmy mohli dotaci získat, by ale
bylo možné posoudit až na základě konkrétního projektového námětu. Jestliže se
na nás v budoucnu obrátíte s nějakým nápadem, ideou nebo zajímavou aktivitou,
rádi se budeme takovým dotazem zabývat
a pokusíme se o podrobnější posouzení
podpořitelnosti dané akce. Když půjde
o námět podpořitelný, sdělíme vám detailnější informace a základní rady, například
jak o dotaci požádat či zda je aktuálně
Obecné informace
k dispozici příjem žádostí v odpovídající
výzvě apod. Každopádně základní náměty
Založili jsme malou firmu a nyní se díváme můžete nalézt spolu s dalšími informacemi
po možnostech nějakých dotací. Zajímalo
ve zmíněném výchozím dokumentu, tedy
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.
Rádi bychom využili 52. výzvu. Potřebovali
bychom upřesnit, zda je možné v rámci prioritní osy 4 zpracovat jen plán ÚSES, nebo
zda lze financovat i realizaci projektu.
Výzva č. 52 je určena pouze na zpracování plánu ÚSES. Pokud byste chtěli realizovat opatření, která z ní budou vycházet,
je nutné, aby byl plán ÚSES zapracován
do územního plánu, a podle něho je již
možné realizovat opatření přímo v terénu.
K tomu je nyní otevřena výzva č. 140, kde
je založení prvků ÚSES financováno ve výši
100 % celkových způsobilých výdajů.

Foto: Antonín Kapraň

Foto: archiv SFŽP ČR

podporovaných aktivit SC 1.3.2: „výstavba
střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7
Rádi bychom požádali o informace k naševčetně; přestavby konstrukcí střech s okamu projektu, který by zřejmě mohl spadat
mžitým odtokem srážkové vody (keramicdo 144. výzvy OPŽP, mysleli jsme na aktiké, plechové atd.) na povrchy s akumulační
vitu 1.3.2. Plánujeme totiž výstavbu nové
schopností (vegetační, retenční) se součinivíceúčelové budovy pro obec a zjistili jsme,
telem odtoku do 0,7 včetně“.
že by snad šlo získat dotaci na zelené, osázePodpora v rámci konzultovaného SC 1.3
né střechy. Platí opravdu tato možnost i pro je poskytována ve výši maximálně 85 % celnově stavěnou obecní budovu? Mohli bykových způsobilých výdajů projektu. Doplchom žádat? Můžete nám případně objasnit ňuji, že aktuální výzva číslo 144 bude pro
základní podmínky takové dotace?
příjem žádostí otevřena až do ledna 2021,
Ano, také zelené střechy patří k podpo- žadatelé tak mají dostatek času se na přírovaným aktivitám v oblasti hospodaření pravu podkladů a podání žádostí připravit.
se srážkovou vodou v intravilánech obcí Další podrobnosti viz text PrŽaP, k nalezení
a měst, přičemž je možné získat dotaci nejen na adrese www.opzp.cz.
na změnu původní střechy na střechu zelenou, ale také na vámi popisovanou výstavbu
zelené střechy u novostavby veřejné budovy.
Co se týká základních technických požaPrioritní osa 3, specifický cíl 3.1
davků na vlastnosti zelených střech, cituji
z Pravidel pro žadatele a příjemce podpory Měli bychom zájem o podání žádosti v rámci
v Operačním programu Životní prostředí nabídky OPŽP z oblasti předcházení vzniku
pro období 2014–2020 (tzv. PrŽaP) a popisu odpadů, viz současná výzva č. 122. Uvažovat

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3
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o dotaci jsme ale teprve začali, proto již nejspíše nestihneme řádně podat žádost, když
výzva má být uzavřena na konci července.
Chtěli bychom se tedy informovat, zda bude
v letošním roce vyhlášena ještě výzva další.
Svůj dotaz a zájem jste příliš nespecifikovali, ale i tak je možno předat žádané informace. Upřesňuji, že oblast předcházení vzniku odpadů je v rámci OPŽP zařazena pod
specifický cíl 3.1. Pokud nahlédneme do zveřejněného harmonogramu výzev na rok 2020,
zjistíme, že pro většinu podporovaných
aktivit není nová výzva plánována. Týká
se to tedy například projektů na nákup domovních kompostérů, nákup obalů a nádobí
u projektů omezení využívání jednorázových
plastů, sběr textilních a oděvních odpadů
pro další využití, re-use centra apod. Jediná
výzva SC 3.1, která je nyní pro rok 2020 plánována, má být určena výhradně na aktivitu
3.1.1 a potravinové banky. Obávám se tedy,
že pro vaše plány není aktuální výhled optimistický. Nicméně předpokládáme, že také
v budoucí podobě OPŽP bude možnost
podporovat ekologické nakládání s odpa-

Prioritní osa 4
Mám dotaz na 115. výzvu OPŽP, PO 4,
specifický cíl 4.4, aktivita 4.4.1 – Revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně,
konkrétně na přílohu studie systému sídelní
zeleně. Je povinnou přílohou pro všechny
projekty podávané do této výzvy, nebo je
někde specifikace, pro které je a pro které
není povinná?
Studie systému sídelní zeleně je povinnou přílohou pro veškeré žádosti v rámci
výzvy č. 115 Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP). Realizace opatření musí
ze studie vyplývat. Výše podpory zde činí
85 % celkových způsobilých nákladů, kam
lze zahrnout jak náklady na realizaci sídelní
zeleně, tak náklady na pořízení studie, které
vznikly po 1. lednu 2014.
V současné době je na realizaci sídelní
zeleně vypsána i výzva č. 141 OPŽP, kde se
studie nemusí dokládat. Opatření v rámci
této výzvy ze studie systémů sídelní zeleně
vycházet nemusí a výše podpory zde činí
60 % celkových způsobilých výdajů.
ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2020

Předchozí OPŽP a přístup
k projektům

Máme nějaké starší projekty z Operačního
programu Životní prostředí 2007–2013. Já
jsem tuto věc podědila po kolegyni a neumím se dostat z vašich stránek do systému
a k našim žádostem. Můžete mi pomoci?
Projekty v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) v předchozím programovém období OPŽP byly administrovány
v našem vlastním systému s názvem Bene-fill. Každý uživatel zde má svou registraci.
Pokud je současně správcem/administrátorem zde vložených žádostí o dotace, kterým nyní například běží doba udržitelnosti,
a potřebuje v žádostech pracovat, měl by
v rámci své registrace mít k těmto žádostem
přístup. Cesta pro přístup by neměla být
složitá, varianty jsou v zásadě dvě přímo
z www.opzp.cz:
a) na titulní stránce v sekci Potřebujete
by nás, zda bychom mohli také žádat
odkaz Vstup do Bene-fillu,
na nějaké projekty související se životním
b) v horní nabídkové liště O programu
prostředím a jeho obnovou.
a zde OPŽP 2007–2013, viz adresa
Váš dotaz je velmi obecný, proto můžeme předat opravdu základní popis k Fonhttps://www.opzp.cz/o-programu/
opzp-2007-2013/, zde opět proklikdem spravovanému programu, který vyVstup do Bene-fillu.
užívá financování z fondů Evropské unie
a nazývá se Operační program Životní
Pokud budete mít s přihlášením nějaké
prostředí (OPŽP). Podpora na ekologické potíže, zkuste se na nás obrátit na telefonu
projekty je zde otevřena širokému spektru 800 260 500 či e-mailem na dotazy@sfzp.cz.
žadatelů. Program je určen k využití ze V rámci dotazu nám specifikujete alespoň
strany obcí, měst, krajů, organizací státní jeden z hledaných projektů (název, číslo),
správy a samosprávy, dále je určen také k němuž už budeme moci nalézt konkrétní
výzkumným a vědeckým ústavům, nezis- kontakty a poradit s dalšími kroky.
kovým organizacím a v konkrétně stanovených případech také podnikatelským
subjektům, obchodním společnostem či
fyzickým osobám podnikajícím. Přesný
V případě dalších dotazů k OPŽP
a úplný výčet přijatelných příjemců, podmůžete využít e-mailovou adresu
mínky pro podání žádostí o dotace a také
dotazy@sfzp.cz, což doporučujeme
podrobnější informace k jednotlivým nazejména u odbornějších (technických,
bídkám podpory naleznou zájemci v Praprávních) či obsáhlejších dotazů.
vidlech pro žadatele a příjemce podpory
Zájemci o informace mají také k dispov OPŽP 2014–2020 (tzv. PrŽaP). Program
zici Zelenou linku 800 260 500.
je rozdělen na základní prioritní osy (zjed23
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AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP PODPORUJÍ PESTROU ŠKÁLU PROJEKTŮ
Priorita přináší stručný přehled aktuálních výzev. Jejich kompletní znění včetně všech
podporovaných aktivit naleznete na stránkách programu www.opzp.cz.
Soustava
Natura 2000
Ukončení příjmu žádostí:
31. 8. 2020
Alokace: 350 000 000 Kč

Přirozené funkce
krajiny
Ukončení příjmu žádostí:
31. 8. 2020
Alokace: 40 000 000 Kč

Posílit
biodiverzitu
Ukončení příjmu žádostí:
4. 1. 2021
Alokace: 40 000 000 Kč

Zlepšení kvality
prostředí v sídlech
Ukončení příjmu žádostí:
31. 8. 2020
Alokace: 119 000 000 Kč

Prevence vzniku
odpadů
Ukončení příjmu žádostí:
30. 7. 2020
Alokace: 250 000 000 Kč
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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 opatření 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.

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.

110. výzva Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosysté-

mových služeb. Do typu podporovaných projektů a aktivit patří předcházení, minimalizace a náprava 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. Podporována 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.

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, stromořadí 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.

122. výzva se zaměřuje na snížení množství odpadů z výroby, přípravu výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podporu zavádění tzv. systému door-to-door. Mezi podporované aktivity patří předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Mezi příklady podporovaných projektů patří třeba domácí kompostéry pro občany, rozšiřování sítě kontejnerů na textilní
odpad, budování center pro opětovné použití věcí nebo systémů opětovného použití výrobků.
Podporovány budou i technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu
na jednotku výrobku při dané výrobní technologii.

Nakládání
se zdravotnickým
odpadem

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.

Ukončení příjmu žádostí:
1. 9. 2020
Alokace: 100 000 000 Kč

Ochrana národně
významných
chráněných území
Ukončení příjmu žádostí:
3. 8. 2020
Alokace: 100 000 000 Kč

Posílení
biodiverzity
Ukončení příjmu žádostí:
2. 11. 2020
Alokace: 70 000 000 Kč

Posílení přirozených
funkcí krajiny
Ukončení příjmu žádostí:
3. 8. 2020
Alokace: 300 000 000 Kč

Zlepšení prostředí
v sídlech
Ukončení příjmu žádostí:
2. 11. 2020
Alokace: 100 000 000 Kč
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138. výzva zajistí potřebnou péči o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny
doporučených opatření. Do podporovaných projektů a aktivit patří zajišťování péče o NP, CHKO,
NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu. Podporován bude i sběr
informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů. Oprávněnými příjemci podpory
jsou různé subjekty na škále od obcí až po fyzické osoby.

139. výzva má za cíl zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosysté-

mových služeb. Podporuje péči o vzácné druhy a jejich biotopy, o cenná stanoviště, dále speciální
péči o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, vzácné druhy. Dotaci
je možné získat i na specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu
cenných stanovišť, na prevenci šíření a omezování výskytu invazních druhů, na realizaci opatření
na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy a další opatření. Oprávněnými příjemci podpory jsou různé subjekty na škále od obcí až po fyzické osoby.

140. výzva se zaměřuje na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního

režimu krajiny. Peníze je možné získat na projekty vedoucí ke zprůchodnění migračních bariér pro
živočichy, na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, na revitalizaci
a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, na zlepšování druhové, věkové a prostorové
struktury lesů či na přírodě blízká opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody. Oprávněnými příjemci podpory jsou různé subjekty na škále od obcí až po fyzické osoby.

141. výzva umožňuje získat peníze na revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní ze-

leně. Mezi podporovaná opatření patří zakládání nebo obnova funkčně propojených ploch a prvků
veřejně přístupné sídelní zeleně, například parků, zahrad, stromořadí, alejí, lesoparků, a zlepšení
jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení
přírodních ploch a prvků. Součástí může být realizace doprovodných vodních prvků a ploch přírodě
blízkého charakteru. Oprávněnými příjemci podpory jsou různé subjekty na škále od obcí až po fyzické osoby.
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AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP PODPORUJÍ PESTROU ŠKÁLU PROJEKTŮ
Ochrany národně
významných
chráněných území
Ukončení příjmu žádostí:
11. 1. 2021

142. výzva má za cíl zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně význam-

ných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou
to souhrny doporučených opatření. Podporováno je zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně
jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo
stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu. Oprávněnými žadateli
jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.

Snižování emisí
Ukončení příjmu žádostí:
1. 2. 2021
Alokace: 400 000 000 Kč

154. výzva umožňuje získat dotaci na náhradu či rekonstrukci spalovacích a ostatních

stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC. Podporováno
je i pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů, které povedou k nižším
emisím. Získat dotaci je možné i na omezení prašnosti z plošných zdrojů. Výzva je určena
pro vlastníky a provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v uhelných regionech,
tj. v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a Karlovarském kraji.

Alokace: 100 000 000 Kč

Dešťovka pro obce
Ukončení příjmu žádostí:
11. 1. 2021
Alokace: 1 000 000 000 Kč

Energetické úspory
veřejných budov
Ukončení příjmu žádostí:
2. 3. 2021
Alokace: 2 000 000 000 Kč

Protipovodňová
opatření
Ukončení příjmu žádostí:
30. 9. 2020

144. výzva se zaměřuje na hospodaření se srážkami a projekty, které pomáhají s adaptací měst a obcí na změny klimatu. 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, na výstavbu střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) a další
opatření pro využívání dešťové vody. Mezi další podporovaná opatření patří například projekty
na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv nebo na obnovení, výstavbu a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně.

146. výzva poskytuje peníze veřejným subjektům na snížení konečné spotřeby energie

a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných
zdrojů ve veřejných budovách. Dotaci je možné získat na celkové nebo dílčí energeticky úsporné
renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC. Výzva cílí i na výměny zdrojů tepla s výkonem nižším než 5 MW využívající fosilní paliva za ekologičtější zdroje, podporuje se
instalace solárních systémů a další opatření. Dotaci je možné získat i na výstavbu nových veřejných
budov v pasivním energetickém standardu.

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

Odstraňování
průmyslového
znečištění
Ukončení příjmu žádostí:
31. 12. 2020 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, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

INZERCE

147. výzva je určena pro státní podniky a příspěvkové organizace. Ty mohou žádat

o peníze na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření,
na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle evropské směrnice. Podporováno je také budování, rozšiřování a modernizace systému předpovědní
povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic.

Alokace: 100 000 000 Kč

ZAMĚSTNÁNÍ ve Státním fondu životního prostředí ČR
Nejčastěji obsazované pozice:*

Energetické úspory
vládních budov
Alokace: 500 000 000 Kč
Příjem žádostí do 31. 5. 2021

152. výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitel-

ných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí. Podporuje celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. 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.

• Projektový manažer / projektová
manažerka
• Metodik/metodička
• Finanční manažer/manažerka
• Právník/právnička
• Referent/referentka

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Perspektivní a zajímavé zaměstnání v příjemném prostředí
Odpovědnost za realizaci pestré škály projektů v oblasti životního prostředí
Pružnou pracovní dobu, motivační odměny vázané na výkon
Možnost dalšího vzdělávání: jazyková výuka, odborné kurzy a školení
Širokou škálu benefitů (dovolená navíc, stravenky, příspěvek na penzijní
pojištění, příspěvek na rekreaci, sport a kulturní akce)

* Pozice jsou vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.
Více informací o volných pozicích naleznete na našich webových stránkách www.sfzp.cz  Kariéra
Státní fond životního prostředí ČR • www.sfzp.cz • tel.: +420 267 994 300 • Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
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HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP

IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORY
Prioritní
osa

Specifický cíl
1.1 Snížit množství vypouštěného znečíštění
do povrchových i podzemních vod z komunálních
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových
a podzemních vod

ZACÍLENÍ VÝZVY
Číslo
výzvy

Podporované aktivity

Předpokládané
datum zahájení
příjmu žádostí

Předpokládané
datum ukončení
příjmu žádostí

ITI Plzeňské metropolitní oblasti

průběžná (nesoutěžní)

1. 9. 2020

30. 11. 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

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

154

aktivity a), b), d), e), g)

vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

kolová (soutěžní)

1. 7. 2020

1. 2. 2021

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

153

aktivita 3.1.1

potravinové banky

průběžná (nesoutěžní)

1. 9. 2020

15. 3. 2021

134

aktivita 3.2.4

subjekty zajišťující nakládání se zdravotnickým odpadem

průběžná (nesoutěžní)

2. 9. 2019

1. 9. 2020

31

bez omezení, dle PD

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

průběžná (nesoutěžní)

30. 5. 2016

31. 8. 2020

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

kolová (soutěžní)

2. 3. 2020

3. 8. 2020

142

bez omezení, dle PD

orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu
a území soustavy NATURA 2000

průběžná (nesoutěžní)

2. 3. 2020

11. 1. 2021

110

aktivita 4.2.4

vlastníci a nájemci pozemků

průběžná (nesoutěžní)

1. 12. 2017

4. 1. 2021

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

52

aktivita 4.3.2: zpracování plánů ÚSES

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

průběžná (nesoutěžní)

3. 4. 2017

31. 8. 2020

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

kolová (soutěžní)

2. 3. 2020

3. 8. 2020

115

studie systémů sídelní zeleně s navazující realizací

orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

průběžná (nesoutěžní)

1. 8. 2018

31. 8. 2020

141

bez omezení, dle PD

orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

průběžná (nesoutěžní)

3. 2. 2020

2. 11. 2020

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

5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie v budovách
ústředních vládních institucí

152

bez omezení, dle PD

organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, veřejné
výzkumné instituce

průběžná (nesoutěžní)

1. 7. 2020

31. 5. 2021

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

2

2.4 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se
na expozici obyvatelstva nadlimitním koncetracím
znečišťujícíh látek v uhelných regionech

3

3.1 Prevence vzniku odpadů
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území

4.2 Posílit biodiverzitu

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

28

Druh výzvy

aktivita 1.1.1 a 1.1.2 (pouze ITI Plzeň)

1

5

Cílové skupiny

151

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
a hospodaření se srážkovými vodami

4

ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ
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Toto je zkrácená podoba harmonogramu výzev pro OPŽP na rok 2020.
Jeho úplná podoba s mnoha dalšími užitečnými informacemi je k dispozici na stránkách www.opzp.cz.
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GALERIE PROJEKTŮ NPŽP

GALERIE PROJEKTŮ OPŽP
Drahlín: nový zdroj vody

Lomnice nad Popelkou: Protipovodňový systém

Vyhloubení hydrogeologického průzkumného vrtu o hloubce 65 metrů
zajistilo nový zdroj podzemní vody. V rámci průzkumných prací byla
ověřena vydatnost vrtu a byly odebrány vzorky vody pro stanovení
jejích kvalitativních parametrů.

V Lomnici vybudovali lokální výstražný systém a nechali vypracovat
digitální povodňový plán. Cílem je získat okamžité informace zejména
o přívalových srážkách a náhlých povodňových situacích. Systém
zahrnuje detekci zvýšení vodní hladiny i zajišťuje ozvučení povodňové
oblasti města.

Podoblast podpory: 1.6 Zdroje vody
Název projektu: Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Drahlín
Kraj: Středočeský
Celkové způsobilé výdaje
Okres: Příbram
407 346 Kč
Příjemce podpory: obec Drahlín
Dotace SFŽP ČR
Ukončení projektu: prosinec 2019
244 408 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Příspěvek EU

322 434 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Hřensko: Usměrňování návštěvníků
V I. zóně NP České Švýcarsko byla opravena návštěvnická infrastruktura. Úpravy usměrňují návštěvníky národního parku ve vybraných
částech, čímž dochází k omezení a předcházení negativních vlivů
vysoké návštěvnosti na místní přírodu.

Foto: archiv SFŽP ČR

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav
předmětu ochrany národně významných chráněných
území
Název projektu: Usměrňování návštěvníků v NP
České Švýcarsko – Divoká Soutěska
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Příjemce podpory: obec Hřensko
Ukončení projektu: 23. 8. 2018

Celkové způsobilé výdaje

9 163 034 Kč
Příspěvek EU

7 788 579 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Libchavy: Přírodní zahrada

Planá nad Lužnicí: Aleje u polních cest

Dotací bylo podpořeno vytvoření přírodní zahrady v areálu
MŠ Korálek v Libchavách. Bylo instalováno 16 objektů, byla
upravena plocha zahrady a byly provedeny terénní úpravy.

Hlavní spojnice pro pěší, polní cesty, mezi sídlem Lhota Samoty
a Planou n. Lužnicí budou lemovány alejemi. Na místě se nacházejí
fragmenty původních stromořadí. Vysazeny budou ovocné stromy,
které jsou druhově místní a podpoří ráz krajiny i medonosný hmyz.

Podoblast podpory: 6.1.C Rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely
EVVO („Přírodní zahrady“)
Název projektu: Přírodní úprava zahrady Mateřské
školy Korálek v Libchavách
Celkové způsobilé výdaje
Kraj: Pardubický
547 031 Kč
Okres: Ústí nad Orlicí
Dotace ze SFŽP ČR
Příjemce
podpory: Základní škola a mateřská škola
464 976 Kč
Libchavy
Ukončení projektu: březen 2020

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené
funkce krajiny
Název projektu: Výsadba stromů v krajině
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Příjemce podpory: město Planá nad Lužnicí
Předpokládané ukončení projektu: 28. 2. 2022

Celkové způsobilé výdaje

439 685 Kč
Příspěvek EU

351 748 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Poříčí u Litomyšle: Sanace sklípku

Praha 8: Zateplení mateřské školky

V rámci projektu došlo k sanaci (stavebním úpravám) sklípku,
ve kterém bude umístěna geologická expozice. Dále došlo k sadovým
úpravám na plochách okolo obecního úřadu. Prostor byl osázen
stromy, keři, trvalkami a cibulovinami.

Mateřská škola Šimůnkova prošla rekonstrukcí, která řešila zlepšení
tepelně technických vlastností objektu. Stavební firma zateplila fasády
včetně soklu, střechy, dveřní vstupy, instalována byla vzduchotechnika
s rekuperací. Budova je úspornější a s lepším mikroklimatem.

Podoblast podpory: 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně
ve městech a obcích
Název projektu: Revitalizace zeleně a oprava historického sklípku v obci Poříčí u Litomyšle
Celkové způsobilé výdaje
Kraj: Pardubický
700 000 Kč
Okres: Svitavy
Dotace ze SFŽP ČR
Příjemce podpory: obec Poříčí u Litomyšle
700 000 Kč
Ukončení projektu: říjen 2018
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379 335 Kč

Veřejné prostranství před obecním úřadem obce Lesná prošlo rekonstrukcí. Na ploše 451 metrů čtverečních byla položena polopropustná
dlažba z kamenného odseku, byl zřízen chodník a byla založena zeleň.

1 231 965 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje

Lesná u Znojma: Revitalizace veřejného prostranství

Podoblast podpory: 5.5 Podpora obcí v národních parcích
Název projektu: Revitalizace veřejného prostranství
p. č. 633/1 a 75/2 k. ú. Lesná u Znojma
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Celkové způsobilé výdaje
Příjemce podpory: obec Lesná
1 449 371 Kč
Ukončení projektu: listopad 2019
Dotace ze SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou
ochranu intravilánu
Název projektu: Zpracování digitálního
povodňového plánu a lokálních výstražných systémů
Lomnice nad Popelkou
Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Příjemce podpory: město Lomnice nad Popelkou
Ukončení projektu: 22. 2. 2018

Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
Název projektu: MŠ Šimůnkova, Praha 8 – snížení
energetické náročnosti objektu
Kraj: hlavní město Praha
Městská část: Praha 8
Příjemce podpory: Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8
Ukončení projektu: 30. 1. 2019
ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2020

Celkové způsobilé výdaje

6 607 545 Kč
Příspěvek EU

2 643 018 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR
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ZAHRANIČÍ
AKTUALITY
COPENHILL, centrum pro nakládání se zdroji otevřené na podzim
roku 2019. Odpad je tu přeměňován
na energii a tou jsou pak zásobovány
desítky tisíc domácností a firem

Foto: thomasdambo.com

1

GRO SPISERI ve čtvrti Osterbro
mají bujnou střešní zahradu,
z jejíchž výpěstků vaří pro restauraci
nacházející se ve skleníku, který
s ní přímo sousedí

Foto: copenhill.dk

UŽ JSTE BYLI V NEJZELENĚJŠÍM
MĚSTĚ SVĚTA?
Ve kterém městě na světě si můžete zaplavat v rušném městském přístavu, zalyžovat
si na střeše elektrárny vyrábějící zelenou energii, zařídit si loď na solární pohon, bydlet
v hotelu, jenž je ve všech směrech šetrný k životnímu prostředí, a pochutnávat si
na farmářských biopotravinách na každém rohu? Odpověď zní – v Kodani, hlavním
městě zeleného světa.

S

oběstačnost a trvalá udržitelnost je pro
dánské hlavní město na nejvrchnějších
příčkách žebříčku priorit. Na cestě k nim kráčí
už dlouho a na intenzitě své snahy stále přidává – také proto, že do roku 2025 by rádo dosáhlo neutrality v produkci uhlíkových emisí.

Sjezdovkou na elektrárně to teprve
začíná
Velmi výraznou kodaňskou „pamětihodností“ je Copenhill, centrum pro nakládání se
zdroji otevřené na podzim roku 2019. Odpad je tu přeměňován na energii a tou jsou
pak zásobovány desítky tisíc domácností
a firem. Nabízí ale mnohem víc než jen to.
Na své si tu přijdou lyžaři i snowboardisté:
shora dolů totiž vede po plášti elektrárny
a po jeho obvodu jeden z nejdelších umělých svahů na světě. Samotný vrchol je pak
osázen zelení, jíž se můžete vydat třeba
na procházku. Z vysokého komína, jakéhosi ekologického majáku viditelného z téměř
všech míst v metropoli, vycházejí při provozu obří kroužky čistého dýmu. Ano, zní to
jako výjev z povedeného sci-fi filmu, ovšem
v Kodani se tato pohádka stala skutečností.
Dánské hlavní město oplývá nemalým
množstvím parků a zeleně a v plánu je také
výstavba sedmdesátihektarové přírodní re-

32

zervace na severu přístavní zóny. Velká část
této městské čtvrti i čtvrti Refshaleøen, ležící přes vody přístavu, už byla zregenerována
v duchu trvale udržitelného designu. Domy
tu například pokrývají zatravněné střechy,
které jednak filtrují dešťovou vodu, jednak
budovy izolují.

mě jiného přejet i samotný přístav po dvou
nedávno vybudovaných cyklistických
mostech.
Anebo snad dáváte přednost cestování
přímo po vodě? V tom případě si pronajměte GoBoat a prozkoumejte kodaňské
kanály. Na loď se vejde až osm lidí a do pohybu ji uvádí elektrický, solární energií
Ať už po Kodani cestujete jakkoliv,
hnaný motor. Lodě jsou stejně jako všechvždycky je to zeleně
ny kodaňské přívozy vyrobeny z materiálů
Všechny autobusy veřejné dopravy přechá- pocházejících z trvale udržitelných zdrojů.
zejí z naftového pohonu na elektrický a čím A ještě třešnička na dortu: na loď si můžete
dál více cest je přebudováváno na cyklostez- objednat piknik složený z vybraných bioky. Cyklistika má v Kodani vůbec velkou potravin.
váhu, vždyť do práce tu na kole jezdí i člePřes palubu velmi pravděpodobně nenové parlamentu.
spadnete, ale kdyby náhodou ano, nevadí:
Za pár drobných jsou ve městě k proná- kodaňské pobřežní vody jsou dostatečně čisjmu elektrická kola a na nich můžete kro- té na to, abyste si v nich bez obav zaplavali.

Recyklování je v Kodani samozřejmostí a ve městě ho berou
velmi vážně. Na každém kroku tu proto narážíte na recyklační
automaty, které vám po vložení prázdné plechovky nebo
plastového kelímku vrátí odpovídající finanční zálohu.

Foto: grospiseri.dk

Foto: thomasdambo.com

2

Ekologické hotely začínají být další
kodaňskou samozřejmostí

linskými hvězdami. Nachází se v legendární
Kristiánii a její součástí je zahrada, kde roste
Více než dvě třetiny kodaňských hotelů jsou okolo osmdesáti jedlých rostlin. Při vaření
držiteli ekologických certifikátů. Scandic se pak šéfkuchaři Gerania snaží co nejvíce
group, která vlastní mnoho městských hote- vyhnout produkování jakéhokoli odpadu,
lů, si také dává za cíl co nejdříve dospět k uh- například tu vaří vlastní pivo a použité obilí
líkové neutralitě, a proto má každý z jejich ještě zařadí do vlastních receptů na jídlo.
hotelů svého environmentálního manažera,
Relæ je další restaurace, která si dává zájehož úkolem je zabezpečit trvale udržitelný ležet na tom, aby všechny suroviny, které tu
design, zdroje energie a stravování v hotelu. k vaření používají, pocházely z ekologicV jejich stopách přirozeně kráčí i další hotely kých nebo bio dynamických farem. Za to si
s velmi silným environmentálním renomé.
v letech 2015 a 2016 vysloužila pozici nejvíce
trvale udržitelné restaurace na světě.
V Kodani se najíte – jak jinak –
V Gro Spiseri ve čtvrti Osterbro zase mají
ekologicky a udržitelně
bujnou střešní zahradu, z jejíchž výpěstků
Ovšem nejviditelněji se kodaňská filozofie vaří pro restauraci nacházející se ve sklenísoběstačnosti projevuje v místní gastrono- ku, který s ní přímo sousedí.
mii. Dokonce i mnohá „obyčejná“ pizza,
Na novém trhu na Reffenské ulici v Refburger, hotdog a pivo jsou vyrobeny z pocti- shaleøenu musí prodejci nabízet své zboží
vých farmářských či bio přísad. Ne nadarmo v kompostovatelných obalech, a pokud je
se pak luxusní ekologická restaurace Gera- to možné, nebalit ho vůbec a ponechat ho
nium jako jediná na světě pyšní třemi miche- k volnému prodeji.
V Kodani se nakupování surovin z ekologických zdrojů nepovažuje za žádný nadstandardní přepych, ale za naprosto běžnou a loUMĚNÍ ŽÍT V DÁNSKÉM
gickou věc. Potraviny z ekologických zdrojů
tvoří 24 % z celkového množství potravin
PODÁNÍ
prodávaných v metropoli a 88 % jídla zkonDánsko je dobře známo jako jedno
zumovaného v kodaňských veřejných instituz nejšťastnějších míst na planetě
cích také pochází z ekologických zdrojů.
a Dánové patří k jedněm z jejích nejšťastnějších obyvatelů. Zelená filozofie
Šest ztracených obrů
hlavního města k tomu jistojistě vydatKdyby vám po nějaké době Kodaň už nepřině přispívá. Koncept čistoty a záliba
padala dostatečně zelená, můžete se vydat
v přírodě a ve všem, co z ní pochází,
po jejím okolí a zapátrat po šesti ztracených
jsou všeobecné a všudypřítomné.
obrech. Z recyklovaného dřeva je vytvořil
Dánové dosáhli velkého mistrovství
Thomas Dambo a do lesů a luk je umístil
v tom, jak do každodenního života vloprávě proto, aby kodaňské obyvatele i nážit celou svou duši i srdce. To každého
vštěvníky vytáhl ven z města na místa, která
návštěvníka dánské metropole přivádí
se nacházejí úplně mimo běžné návštěvnické
k úžasu a něco z tohoto malého zázraokruhy. Sochy jsou vysoké, podivné a v niku si pak chtě nechtě odveze s sebou
čem vůbec nepřipomínají typické turistické
zpátky domů.
atrakce. Jejich hledání je ideální zábavou pro
celou rodinu, obzvlášť když máte větší děti.
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Foto: thomasdambo.com
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ZTRACENÍ OBŘI je projekt, který se
skládá ze šesti velkých soch vyrobených
na předměstí Kodaně výhradně z recyklovaných materiálů a skrytých v krásném
prostředí Vallensbæk Mose.
1. TEDDY PŘÁTELSKÝ stojí u přítoku
vody do jezera, natahuje ruku a pomáhá
lidem ji překročit. Týmu Thomase Dambo
pomáhalo místní aktivační centrum, které
poskytlo čtyři nezaměstnané lidi a učitele
na pomoc při stavbě sochy. Jméno učitele
bylo Teddy, byl to velmi přátelský a pracovitý člověk a spolu se svým týmem vynaložil
obrovské úsilí, proto se Thomas Dambo
rozhodl pojmenovat sochu po něm.
2. OSCAR POD MOSTEM je vyroben
ze šrotu z rozdrceného vodního mlýna
a rozbitých palet z místního průmyslu.
Jmenuje se podle umělce z Chile, který
přišel navštívit Thomase a pomáhal mu
v jeho práci v době, kdy Thomas a jeho
tým sochu stavěli.
3. MALÝ TILDE se nachází v oblasti
Vallensbæk Mose, v krásné oblasti plné
divoké přírody a života zvířat. Sleduje stromy na druhé straně malého jezírka, odkud
ho budete moci na dálku zahlédnout. Jako
malý bonus vytvořil Thomas Dambo v soše
28 ptačích budek, aby ptáci a případně
veverky mohli v zimě uvnitř ní najít útočiště.
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TECHNOLOGIE
AKTUALITY

MODERNÍ TECHNOLOGIE
OCHRAŇUJÍ DIVOČINU
Foto: airshepherd.org

Foto: blogs.intel.com

1

3

1. a 2. NEZISKOVÁ ORGANIZACE RESOLVE vyvinula kamerový
systém TrailGuard AI, který ke svému fungování využívá algoritmus
hluboké nervové sítě k rozpoznávání osob, zvířat a vozidel. Systém
o velikosti obyčejné tužky je velmi přesný a pracuje s vysokým rozlišením. Může být nainstalován podél přístupových cest parku a automaticky upozorňovat správce, jakmile detekuje pohyb lidí či vozidel, čímž
jim umožní zasáhnout dříve, než pytláci zaútočí.
3. CHYTIT PYTLÁKY přímo při činu bývá těžké také proto, že
většinou pracují v noci. Air Shepherd proto přišel s využitím dronů
řízených umělou inteligencí a vybavených kamerami a termovizí. Když
zachytí něco neobvyklého, spustí alarm, který ochránci v rezervacích
vyhodnotí a na jehož základě pak jednají.

Foto: resolve.ngo

Foto: resolve.ngo

Po většinu historie platilo a dodnes mnohde ještě platí, že pytláci jsou vždycky
o krok napřed před ochránci divoké přírody. Použití nejmodernějších technologií
při ochraně divočiny by to ale mohlo změnit.

N

aše planeta je domovem neuvěřitelně
rozličné a rozmanité divoké přírody,
kterou obývají miliony druhů zvířat a rostlin. Většina z nich žije v harmonickém souladu jednoho s druhým. Jsou ale místa, kde
jsou tato rozmanitost a soulad ohroženy
pytláky, překupníky a dokonale organizovanými zločineckými kartely, jejichž konání přímo ohrožuje existenci některých
z nejvznešenějších obyvatel naší planety.
V širších souvislostech pak samozřejmě nejde jen o životy několika vybraných a nejvíce ohrožených druhů, ale vzhledem k propojenosti všeho živého v námi obývaném
světě i o existenci celého planetárního ekosystému. Rozhodně není vše ztraceno. Pokud chceme zabránit katastrofě, moderní
technologie nám v tom mohou být velkým
pomocníkem.
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Zakázaný obchod živí velká
poptávka

poptávky samotné pak k rozkvětu takových
obchodů přispívá korupce, nedostatečná
Zakázaný obchod s divokými zvířaty je vel- legislativa, slabý soudní systém a neúměrně
mi lukrativní byznys, který se za poslední nízké tresty. V posledních letech se ale objeroky zmnohonásobil. Podle zprávy Spoje- vilo několik inovativních technologií, které
ných národů je hodnota ilegálního obchodu v boji a v potírání ilegálního obchodu s divos divokými zvířaty a rostlinami odhadována činou nabývají stále většího významu. Začína 7–23 miliard dolarů ročně. Skutečného čís- nají jim vtiskávat zcela novou tvář.
la je ale samozřejmě nemožné se dobrat. Slonovina, nosorožčí rohy, tygří kosti, medvědí Kamery ovládané umělou
žluč a luskouní šupiny patří ke komoditám, inteligencí pomáhají strážcům
které jsou pašovány prostřednictvím meziná- v národních parcích
rodních zločineckých sítí, kvůli čemuž se tito Na tak rozlehlých místech jako Afrika je
tvorové ocitají v ohrožení vyhubením.
často těžké zachytit i tak velká zvířata, jako
Stejně jako každý jiný obchod je i tento ži- jsou třeba sloni. Jen národní park Serengeti
ven poptávkou zákazníků. V mnoha zemích v Tanzanii má podobnou rozlohu jako Belsvěta lidé věří, že určité části těl některých gie a je domovem více než 500 druhů ptáživočichů mají zázračné léčivé účinky, a jsou ků a 300 druhů savců. Ovšem s pouhými
ochotni zaplatit za ně horentní sumy. Kromě 150 správci tu ochrana divokých zvířat před-

stavuje opravdu velikou a v mnohém neuskutečnitelnou výzvu.
Nezisková organizace Resolve proto vyvinula kamerový systém TrailGuard AI, který ke svému fungování využívá algoritmus
hluboké nervové sítě k rozpoznávání osob,
zvířat a vozidel. Systém o velikosti obyčejné
tužky je velmi přesný a pracuje s vysokým
rozlišením. Může být nainstalován podél
přístupových cest parku a automaticky upozorňovat správce, jakmile detekuje pohyb
lidí či vozidel, čímž jim umožní zasáhnout
dříve, než pytláci zaútočí.
Po testovacím provozu detekčního kamerového systému TrailGuard AI v národních par-

Jsou moderní technologie
řešením současné krize
v ochraně divoké přírody?
Hned po úbytku přirozených stanovišť je současná světová biodiverzita
nejvíce ohrožena právě nezákonným
obchodem s divokými zvířaty. Ačkoliv
se ukázalo, že moderní technologie jsou
v boji proti pytláctví účinným nástrojem,
samy o sobě k jeho vymýcení nestačí.
K dosažení významnějších úspěchů je
zapotřebí, aby se ve svém úsilí spojily
skupiny ochránců, místní komunity i vlády, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti
o závažnosti tohoto problému, aby se
snížila poptávka po divokých zvířatech
a částech jejich těl a aby se zpřísnily
zákony, které se pytláctví týkají.
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cích Serengeti a Garamba ho Resolve ve spolupráci s National Geographic Society a Leonardo
DiCaprio Foundation začne používat v další
stovce afrických přírodních rezervací.

Systém PAWS odhadne, kde se
pytláci chystají zaútočit
Největším problémem je při ochraně divokých zvířat v rezervacích to, že správci, kterých není mnoho, zvládnou za svou směnu
pokrýt jen určitou část rezervace. Navíc jsou
při svých kontrolách předvídatelní. Když se
pohybují po stále stejných trasách, pytláci se
jejich rozvrh jednoduše naučí a spolehlivě
se jim vyhnou. Pro ochranu divoké zvěře je
tedy důležité nejen vědět, kde pytláci příště
udeří, ale také začít rezervace kontrolovat
namátkově tak, aby pytláci neměli tušení,
kde kontroly právě probíhají.
Milind Tambe, počítačový odborník z Jihokalifornské univerzity, a jeho tým vyvinuli
systém nazývaný PAWS (Protection Assistant

for Wildlife Security), který zabíjí dvě mouchy
jednou ranou. Systém zanalyzuje data z posledních kontrol, zařízení načítající algoritmus
předpoví, kde pytláci příště zaútočí, a systém
následně vygeneruje nepředpokládané trasy
pro následující kontroly. Systém byl prozatím
úspěšně testován v Ugandě a Malajsii a tým
pracující na jeho dalším vývoji doufá, že bude
brzy moci být zařazen do nástrojů, jako jsou
Cybertracker a SMART. Při zkušebním provozu v ugandském Národním parku královny Alžběty si ochránci mohli ověřit přesnost
jeho předpovědí. V oblastech, které systém
vyhodnotil jako „náchylnější“ k pytláckým
aktivitám, byla prokázána zhruba desetinásobná zločinecká aktivita než v oblastech,
které označil za méně rizikové. „Pytláctví pravděpodobně nikdy úplně nevymýtíme,“ míní Andrew
Plumptre z Wildlife Conservation Society,
kde má na starosti africký program. „Ale můžeme
ho dostat na tak nízkou úroveň, že se populace divokých
zvířat nebude snižovat.“

PrimNet dokáže nahradit složité a stresující odchytávání
a značkování nejohroženějších druhů primátů, neboť je
schopen rozlišit konkrétní jedince až s devadesátiprocentní
přesností. Kromě sbírání dat je součástí systému i aplikace
zvaná PrimID, která ochráncům umožňuje vložit pořízenou
fotografii primáta, aby byl v aplikaci identifikován.
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Od září se můžete opět těšit na oblíbené bezplatné semináře SFŽP ČR. Odborníci Fondu
jsou také připraveni vyrazit do regionů na
tradiční informační semináře k programům
Nová zelená úsporám a Dešťovka. Pokud
máte zájem a chtěli byste setkání pro alespoň
25 zájemců uspořádat i ve své obci či městě,
kontaktujte nás na adrese seminare@sfzp.cz.

Jak předcházet suchu a povodním
Vyhledávané semináře o státní finanční
podpoře na předcházení suchu, povodním
a zajištění dostatku pitné vody jsou určeny
zejména starostům, zástupcům obecních,
městských či krajských úřadů či zpracovatelům projektů a projektových žádostí.
Plzeň
8. září 2020 / Krajský úřad Plzeňského
kraje, Škroupova 18, 3. patro

Přehled seminářů najdete níže, nejnovější
akce najdete na webu www.sfzp.cz.

VÝSTAVY A VELETRHY
For Arch
22.–26. 9. 2020 / PVA EXPO Praha Letňany
Již 31. ročník veletrhu FOR ARCH přinese
kromě novinek ve stavebnictví i užitečné
informace o tom, jak pro své bydlení získat
dotaci. Na našem stánku Státního fondu
životního prostředí ČR vám poradíme,
v jaké výši a za jakých podmínek můžete
aktuálně příspěvek čerpat, jak o dotaci
úspěšně požádat a jakých chyb se naopak
vyvarovat.

www.dotacedestovka.cz

SEMINÁŘE

České Budějovice
14. září 2020 / Krajský úřad Jihočeského
kraje, U Zimního stadionu 1952/2,
sál zastupitelstva, č. dveří 2010, 2. patro

Praha
30. září 2020 / Magistrát hlavního města
Prahy, Mariánské náměstí 2, sál zastupitelstva, 1. patro
Brno
6. října 2020 / Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Žerotínovo nám. 449/3,
zasedací místnost č. 045A (–2. podlaží)
Všechny semináře jsou pro registrované
účastníky zdarma. Předpokládaná doba
trvání je cca od 9:00 do 15:00 hodin.

WORKSHOP

Ostrava
15. září 2020 / Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava –
zasedací místnost F502

Domovní čistírny odpadních vod –
zkušenosti s přípravou a realizací
dotačních projektů
Zástupcům měst a obcí poradíme, kde a jak
vybudovat soustavy domovních čistíren
odpadních vod s dotační podporou SFŽP ČR.

Pardubice
17. září 2020 / Krajský úřad Pardubického
kraje, Komenského nám. 125, Pardubice –
sál zastupitelstva

Praha
14. října 2020 (10:00–13:00) / Český svaz
vědeckotechnických společností, z. s.,
Novotného lávka 200/5, Praha 1

www.narodniprogramzp.cz

www.opzp.cz

www.novazelenausporam.cz

DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ
Národní program Životní prostředí – výzva 9/2019
Výše podpory

K dispozici celkem

20–250 tis. Kč

200 mil. Kč

Program podporuje výsadbu stanovištně
vhodných druhů listnatých stromů na veřejně
přístupných místech. Důraz klade na zapojení
veřejnosti do výsadby a následné péče o stromy.
Cílem je pomoci vytvořit kvalitní veřejný prostor ve městech a obcích, přispět ke zlepšení
kvality ovzduší, zadržování vody a vyrovnávání teplotních extrémů.

Příjem žádostí: 30. 4. 2021
nebo do vyčerpání alokace
Ukončení realizace: 31. 1. 2022
KDO MŮŽE ŽÁDAT
• Všechny subjekty s prokazatelným
vztahem k místu výsadby, např. neziskové
organizace, spolky, komunity, právnické
i fyzické osoby, obce, města, kromě
politických stran a hnutí

Není podporována výsadba stromů k podnikatelským účelům a výsadba na pozemcích plnících funkci lesa.

MÍSTA VÝSADBY
• Veřejně přístupná místa v zástavbě měst
a obcí
• Uzavřené vnitrobloky bytových domů
REGISTRACE VÝSADEB
www.sazimebudoucnost.cz
BLIŽŠÍ INFORMACE
www.narodniprogramzp.cz

narodniprogramzp.cz
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