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AKTUALITY
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
babí léto skončilo je tady říjen, a s ním
chlad, déšť a méně světla. Podzimní šero se
vám snaží rozjasnit
náš časopis, podíváme se na úspěšné
projekty, které myslí
i na budoucnost.
V jednom to vyvolává až pohnutí,
když vidí, čeho
jsou schopní lidé
schopní. Podařilo se
zasadit devět tisíc
stromů, dalších dvacet tisíc se připravuje. To máte: najít místo,
zajistit povolení, vybrat strom, sehnat
nářadí, vykopat díru, zasypat díru, prolít
vodou a starat se dál. Stojí to za to, sázení
má velkou symbolickou hodnotu a je to
zážitek. Díky iniciativě Sázíme budoucnost
dotační podpoře už rostou tisíce stromů.

ZA ROK SI LIDÉ POŽÁDALI O 130 MILIONŮ NA STROMY
Před rokem odstartoval celonárodní dotační
program na administrativně nenáročnou výsadbu
stromů od Státního fondu životního prostředí ČR, který
iniciovalo a pomáhalo připravit Ministerstvo životního
prostředí spolu s Nadací Partnerství.

Evropská komise hledá
partnery k provozování
informačních středisek

SÁZÍME BUDOUCNOST – Vysazení
nového stromu je i společenská událost.
Často se u něho scházely nejrůznější
generace a společně přiložily lopatu
a rýč k dílu.

Evropská komise
hledá partnerské
organizace, které
budou provozovat
informační střediska EUROPE
DIRECT v období 2021–2025.
Vypsala proto výzvu, na niž mohou
zájemci reagovat do 15. října 2020.
Jednotlivá střediska získají od Komise grant na činnost, která má dvojí
cíl: poskytovat veřejnosti základní
informace o Evropské unii a referovat o aktuálním evropském dění.
V uplynulém období byla občanům
k dispozici střediska v deseti regionech České republiky a jen za loňský rok uskutečnila na 500 akcí.
Co mohou uchazeči o provozování
EUROPE DIRECT získat? Kromě významné grantové podpory po dobu
trvání pětileté rámcové dohody
poskytuje Evropská komise školení
pro pracovníky středisek, publikační
materiály pro veřejnost i školy či příležitosti k zapojení do celoevropské
sítě o více než 400 pobočkách. Bližší
informace o síti EUROPE DIRECT
naleznete na www.europedirect.cz.

Každý nový strom je vlastně miniprojektem
a dohromady tvoří velký celek. Představíme
vám i další úspěšný projekt. Takovou tu
klasickou požární nádrž na návsi známe
všichni. Betonové bloky, nějaké to zábradlí
a žabinec. V Bratčicích měli podobnou,
zanesenou bahnem, dřív do ní tekla i kanalizace, k tomu málo vody a smrádek, brrr,
dobrého pomálu. A najednou bác, obec
udělala projekt, pozvala architekty a z odpudivého místa je krásné zákoutí s vodou,
kam se sjíždějí návštěvníci z okolí.

MŽP chce inspirovat
firmy i veřejnou správu
k odpovědným nákupům

To máme současné projekty, které fungují.
Přečíst si ale můžete i o projektech, které
možná přinese budoucnost. Soutěž mladých architektů ukázala zajímavé návrhy,
jak stavět a žít v souladu s ekologickými
principy. Tak možná v některé zelené nízkoenergetické čtvrti budeme jednou bydlet.
Nebo využijeme propojení s městskou
divočinou.
V reportáži vás vezmeme do ornitologického ráje na jižní Moravě, v jiné rubrice až
do Bhútánu a u čtení se můžete namazat veganskou kosmetikou. Myslím, že se dá i jíst.
Příjemné čtení přeje

JAN RÖDLING
šéfredaktor
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ECHO

O

podporu na své projekty už stihlo
požádat přes 750 zájemců za celkem
130 milionů korun na bezmála 28 tisíc stromů.
Přes dvě stě žadatelů již stihlo své výsadby
uskutečnit a díky nim roste na devět tisíc
nových stromů za více než 34 milionů korun, další stovky zájemců své zásoby aktuálně realizují. O dotaci až čtvrt milionu
korun mohou lidé žádat do konce dubna
příštího roku, ve výzvě zbývá necelých
80 milionů. Každý měsíc přibude okolo
čtyřicítky zájemců. Detaily k podmínkám výzvy jsou na webu Fondu nebo na
www.sazimebudoucnost.cz v sekci finance,
kde se sbírají i další soukromé zdroje na
podporu výsadeb.
„Náš jedinečný dotační program ukazuje, jak
velký zájem má veřejnost o své okolí a kolik lidí chce
zlepšovat prostředí ve svých obcích a městech. Žá-

dost o příspěvek na sázení stromů dostáváme každý
den nejméně jednu a jen díky tomuto programu se
podařilo vysadit téměř devět tisíc stromů. Dotační
program jsme připravili jako součást celonárodní iniciativy MŽP a Nadace Partnerství Sázíme
budoucnost, díky níž se už podařilo vysadit téměř
600 tisíc nových stromů pro klimaticky odolnější
města a krajinu. Jsem rád, že se k iniciativě připojila i řada institucí, samospráv i firem, které nejenom
samy stromy vysazují, ale i podporují výsadby po
celé republice svými granty. Chci jim za to poděkovat," shrnuje ministr životního prostředí
Richard Brabec.
Cílem výzvy od začátku bylo nabídnout
zájemcům jednoduchý mechanismus na
podporu výsadeb listnáčů, včetně pořízení
materiálu a zajištění důležité péče o nové
sazenice. Jediná podmínka pro žadatele je
prokázat vztah k místu výsadby, podpo-

rovány nejsou pouze projekty politických
stran a hnutí. I díky tomu již na jaře zájemci
vyčerpali prvních sto milionů, resort životního prostředí tak alokaci zdvojnásobil na
dnešních 200 milionů korun.
„Zájem o dotační výzvu předčil naše očekávání.
Od startu dotačního titulu jsme přijali již 758 žádostí v celkovém objemu 130 milionů korun. Žadatelé
oceňují zejména jednoduchou administrativu, rychlé
zpracování žádostí a vstřícné podmínky, kdy hradíme
až sto procent výdajů na nákup sazenic, potřebného
materiálu i péči o nové stromy. O příspěvky se hlásí
zejména obce, jejichž žádosti tvoří více než polovinu
všech přijatých žádostí. Značný zájem o podporu je
ze strany samotných občanů, do sázení se zapojují ale
i spolky či podnikatelské subjekty. Výzva je otevřena
až do konce dubna příštího roku,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Petr Valdman.
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Mezi úspěšnými žadateli jsou například
obyvatelé obce Břasy na Rokycansku. Třicítka dobrovolníků založila na místě bývalé továrny volnočasový areál a vysadila
celkem čtyři desítky stromů, které doplnila
lučním výsevem. Pět desítek mladých doubků zase obohatilo zeleň v parku Šibeník
v Mostě. Akci zorganizovala radnice statutárního města, o půl stovky zimních dubů se
starají místní Technické služby. Sázejí také
soukromé firmy, například v Jinačovicích
u Brna vznikl díky zaměstnancům společnosti
HOXTER a SFŽP ČR nový park. Ten slouží
k odpočinku nejen zaměstnanců, ale také veřejnosti z obce. Rodina Přecechtílkova zase
přizvala další třicítku dobrovolníků z Lutopecen a Kroměříže, aby společnou jarní neděli strávily na čerstvém vzduchu výsadbou
remízu s bohatou skladbou 54 stromů.

Ministerstvo životního prostředí
spustilo iniciativu #nakupujemeodpovědně. Chce motivovat
firmy, veřejnou správu i jednotlivce, aby nakupovali s rozmyslem
a přemýšleli o dopadu svého
nákupu na životní prostředí i společnost. „Žijeme ve světě dostatku, stále na nás útočí reklamy
a uživatelská hodnocení, pořád
se ale málo zamýšlíme nad tím,
jakou ekologickou stopu výrobek
či služba zanechává. Při odpovědném nakupování dostanete za své
peníze přesně tu službu nebo výrobek, který potřebujete, a to s co
nejmenším negativním dopadem
na životní prostředí. Proto chceme
firmám, veřejné správě i jednotlivcům pomoct zlepšit se v odpovědném nakupování,“ vysvětluje
náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. Do odpovědných nákupů se může zapojit
každý. Na webu www.cr2030.cz
najdou všichni zájemci metodiky,
které vysvětlí, jakým způsobem
mohou firmy nebo úřady zadávat
veřejné zakázky a vytvářet strategie odpovědných nákupů.

3

AKTUALITY

CENU MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZÍSKALA SOBĚSTAČNÁ ČTVRŤ
Nejlepší práce 12. ročníku soutěže mladých začínajících architektů do 33 let
Young Architect Award 2020 byly oceněny v Centru architektury a městského
plánování CAMP v Praze.

P

orota poslala do finále jedenáct prací, které nejlépe zpracovaly téma Architektura
a krajina ve městě. Cenu ministra životního
prostředí vybojoval Lukáš Drda (na snímku
vpravo) s projektem energeticky soběstačného
bydlení ohleduplného k životnímu prostředí.
„Téma letošního ročníku je obzvlášť v dnešní době,
kdy se řada měst a obcí musí potýkat s dopady změny klimatu, velmi aktuální. Právě vhodné skloubení krajiny
a architektury je cesta, jak předcházet vzniku tepelných
ostrovů, zajistit lepší koloběh vody a celkově zlepšit kvalitu prostředí ve městě. Jsem velice potěšen, jak se mladí
architekti tohoto tématu zhostili a jak navrhli zajímavá
ideová řešení, která více či méně řeší oblast hospodaření
s dešťovou vodou, obnovitelných zdrojů energie, pasivního bydlení, a to s cílem být co nejvíce ohleduplní k životnímu prostředí,“ uvedl při vyhlášení soutěže
ministr životního prostředí Richard Brabec.
Mezi hodnocenými projekty uspěly ty,
jejichž základní koncept byl logicky a smysluplně vystavěn a zároveň srozumitelně
prezentován. Hlavní cenu YAA 2020 získal

a urbanistů, která se postaví zodpovědně k otázce plánování měst, k řešení globálních témat,“ uvedla v hodnocení porota.
Cenu ministra životního prostředí si odnesl projekt Lukáše Drdy Nízkoenergetická
tradiční čtvrť, který se věnuje tématu energeticky soběstačného bydlení s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Jednotlivé nízkoenergetické domy zachovávají
styl tradiční české vesnice, respektují kritéria
udržitelného rozvoje výstavby a využívají
efektivní hospodaření s vodou.
koncepční návrh systému práce se zelenou
Soutěžní přehlídka Young Architect
infrastrukturou ve veřejném prostoru v Praze Award se zaměřuje na tvorbu mladých zaautorky Ludmily Haluzíkové, jehož cílem je čínajících architektů a na jejich zapojení
zvýšit široce definovanou biodiverzitu města do tvorby kvalitního veřejného prostoru.
a posílit ekologickou funkci vybraných míst. Hlavním odborným partnerem letošního
Porota velmi ocenila koncepční přístup ročníku soutěže se stal Státní fond životního
k vybrané problematice plánování města prostředí ČR.
jako celku. „Přístup, profesionalita a schopnost anaSpolu s oceněním mladých architektů
lytického a koncepčního myšlení je u tak mladé autorky byly vyhlášeny výsledky soutěží Architekt
příslibem, že u nás vyrůstá nová generace architektů roku 2020 a Architekt obcí 2020.

Cena rektora ČVUT za školní práci
Eliška Olšanská
Parco Agri-kolo
FA ČVUT Praha | Ateliér Sitta
Autorka nově zpracovává nyní nepřístupnou městskou divočinu poblíž
centra Florencie, aby umožnila její funkční zapojení do organismu města,
života jeho obyvatel, kteří by zde našli tolik potřebné osvěžení v prostředí
jakési nové rajské zahrady, vrstevnaté, až fantaskní, která v harmonickém
souladu s morfologií terénu přechází od olivových hájů a ovocných sadů
na svazích do vinic a luk spásaných ovcemi ke středovému komunitnímu
centru exaltovaného kruhového tvaru (nazývaného Agri-kolo) s mostem
levitujícím nad vodní plochou lesnatého mokřadu a v těžišti vyplněným záhony květin a bylin. Porota oceňuje promyšlené zpracování v souvislostech
a také profesionální prezentaci návrhu, která kvalitativně patří k nejlepším
v soutěži.
Cena rektora TUL za školní práci
Lucia Gažiová
Kúpele Grössling v Bratislavě
FA ČVUT Praha | Ateliér Redčenkov – Danda
Návrh se zabývá chátrajícím areálem v centru Bratislavy přímo na nábřeží Dunaje. Autorka se v souladu se záměrem města rozhodla obnovit
původní funkci lázní a doplnit je o knihovnu. Porota oceňuje architektonickou kvalitu nově vytvořeného multifunkčního prostoru, kde se naplnila
autorčina koncepce zprostředkovat dojem antického zážitku použitím charakteristických rysů starověkých římských lázní. Zároveň se podařilo citlivě
implementovat kvalitní soudobou architekturu s detailně promyšleným
dispozičním řešením a začleněním teras vytvářejících příjemný prostor
vnitřního atria. Porota kladně hodnotí také vynikající grafické zpracování
prezentace. Projekt je zářným příkladem, jak může vypadat přeměna
nesourodého rozpadajícího se objektu v centru města na živý multifunkční
prostor vracející místu nový život.

Titul CEMEX Young Architect Award
Ludmila Haluzíková
Vágní Praha
FA ČVUT Praha | Ateliér Novotný, Koňata, Zmek
Autorka analyzuje vágní prostory Prahy – opomíjená nezastavěná místa, která
postrádají identitu, produktivitu, funkci, místa, jejichž potenciál zůstává nevyužit. Tato místa pak dělí na dvě kategorie. První tvoří městská divočina s vysokou
biodiverzitou, která čeká na nové využití. Druhou kategorií jsou nezastavěná
místa organizovaná člověkem, jím založená a udržovaná. Jde o plochy, které jsou
na první pohled v pořádku, jsou upravené, a i když z hlediska společenských
a městotvorných funkcí jsou v podstatě nevyužitelné, jsou většinou společností
vnímány jako hodnotné, ekologicky funkční a přínosné v otázce řešení problematiky globálních klimatických změn, oteplování planety. Jedná se například o zelená
veřejná prostranství sídlišť či zelené zbytkové plochy dopravních staveb a další.
Autorka se podrobněji věnuje těm druhým místům a klade si otázku, jak s těmito
místy hospodařit při reflektování dnešních ekologických otázek města...

Cena ministra životního prostředí
Lukáš Drda
Nízkoenergetická tradiční čtvrť
Politecnico di Torino| Michele Bonino, Marco Simonetti
Vítězný projekt se věnuje tématu energeticky soběstačného bydlení s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Autor se na celý projekt
dívá komplexně, od návrhu domů až po veřejný prostor. Jednotlivé domy
jsou navrženy tak, aby zachovaly styl tradiční české vesnice, čímž projekt
nenarušuje ráz okolní krajiny a respektuje kritéria udržitelného rozvoje
výstavby. Velmi pozitivně hodnotíme efektivní hospodaření s vodou, které
je navrženo pro celý soubor staveb a počítá s využitím srážkové i šedé odpadní vody. Z pohledu energetické účinnosti staveb jsou domy navrženy
jako nízkoenergetické s důrazem na obnovitelné zdroje energie a kvalitu
vnitřního prostředí. Navrhovaná čtvrť se tak stává moderním udržitelným
bydlením ohleduplným k životnímu prostředí.

Cena architekta Josefa Hlávky
Anna Svobodová
Strahovský bastion
Akademie výtvarných umění v Praze |
Ateliér architektonické tvorby / škola Miroslava Šika

Cena hlavního partnera YIT
Jakub Kender – Hugo Marek
Vnitroblok Mečislavova
Akademie výtvarných umění v Praze |
Ateliér architektonické tvorby / škola Miroslava Šika

Porota oceňuje originální a citlivou práci s historickým místem v centru
Prahy, které studentka sama objevila a kterému definovala podobu i náplň.
Strahovský bastion, jeden z několika, transformuje ve veřejně přístupnou
promenádu se sportovním a pobytovým využitím s rozšířením
do lokálních pěších vazeb mimo běžné cesty. Silná historická obranná
infrastruktura je doplněna vrstvou osobitě sochařsky zpracovaných
zásahů, jež s monumentem nastavují synergický dialog.
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V současné době velké množství vnitrobloků supluje funkci parkování
vzhledem k jeho nedostatku ve velkých městech, především pak Praze.
Uvedený návrh jde v řešení dopravy v klidu ještě dále tím, že se snaží
odlehčit parkování i v přiléhajících ulicích. Parkování umisťuje do podzemní části objektu umístěného do otevřené části vnitrobloku. Nadzemní
část objektu tvoří multifunkční prostory pro veřejné využívání. Nadzemní
část objektu zároveň částečně splňuje i funkci akustické bariéry od hluku
přiléhající železniční tratě.
Celková koncepce se snaží celkem úspěšně kombinovat soukromou a veřejnou funkci vnitrobloku...
ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2020
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ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
Dříve to byla stará požární nádrž, která vypadala nevábně a zapáchala. Obec
přizvala architekty a teď se kolem nového jezírka točí společenský život.

NÁVES SE STAROU NÁDRŽÍ SE PROMĚNILA
V ŽIVÉ CENTRUM
Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

V

Bratčicích místu neřeknou jinak než
Na Bahně. Ještě nedávno to byl neutěšený prostor s typickou požární nádrží
z betonových bloků ze sedmdesátých let. Ta
už byla v havarijním stavu, zanesená, voda
v ní v létě kvetla a páchla. „Je to náves ve středu obce. Vůbec to neodpovídalo požadavkům, které
to mělo splňovat. Prostě stará zanesená nádrž, která
nevypadala tak, jak bychom si představovali,“ říká
starosta Bratčic Jan Buršík. Do nádrže byla
svedena dešťová voda z okolních domů,
tekla tam i špinavá voda z kanalizace.
V Bratčicích vzali proměnu návsi z gruntu. Nádrž nechali přestavět na přírodní jezírko, které zadržuje více vody. „Předtím jsme
měli třeba 10 centimetrů vody, zbytek byl sediment.
Teď je hloubka asi 120 centimetrů, vody je zatím naštěstí dost,“ popisuje starosta rozdíl. Do nádrže putuje dešťová voda z okolních domů
a veřejných ploch, podle starosty doplňují
vodu do jezírka i prameny, které se objevily
po vyčištění starých usazenin. Dělníci zpevnili břehy a opravili výpustný objekt. Nová
dešťová kanalizace přivádí srážkovou vodu
přes menší předčišťovací jezírko.
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Vodní plochu v přírodním duchu doplňují dřevěné lávky a mola, díky kterým se
dá přiblížit k vodě i přejít po zamokřených
částech parku. Voda z jezírka slouží i pro
závlahu místních rostlin, kterým se dříve
tolik nedařilo. Obec kromě nové výsadby
nechala ošetřit i zanedbané stromy. Kombinace vody a velké plochy zeleně je nejlépe vidět ze stezky z dřevěných chodníčků
nad vodou.
Radikální proměna dříve nevábného
prostoru se osvědčila. „Naše očekávání to překonalo. K jezírku se sjíždějí koupat lidé ze širokého
okolí, to jsme nečekali. Hodně populární jsou také
vodní prvky, které jsme tam umístili. Hodně lidí
sem jezdí, na velkém mole jsme měli i koncert, prostor slouží i komunitně,“ popisuje starosta Jan
Buršík.
Revitalizace nádrže a návsi byla podpořena z Operačního programu Životní
prostředí. Obec připravuje i další projekty
a bude se hlásit o dotace. „Pracujeme na projektu na opravu vodní nádrže na místním toku. Rádi
bychom také napojili vodní vrt,“ uvádí starosta
Jan Buršík.

O OBCI
Obec s historickými názvy Bratřice,
Bračice, Braczicz a nyní Bratčice leží
na území, na které v třetihorách dosahovalo moře. V okolí jsou velká naleziště písku, který se doposud těží. Kromě
písku se využíval i jíl a slín v cihelnách,
nadále se těží i vyvřelina diorit. V místní
pískovně byla objevena pravěká tábořiště i staré slovenské osídlení. První psané
zmínky o obci pocházejí z roku 1537,
kdy se píše v kronice Dolnokounického
kláštera o tom, že po zániku kláštera
prodal král Ferdinand I. Bratčice Jiřímu
Žabkovi z Limberka. Nejstarší kulturní
památkou v obci je kostel Nejsvětější
Trojice, jehož nejstarší část pochází
z roku 1779. Kostel byl rozšiřován
a přestavován koncem devatenáctého
století. Obecní symboly pocházejí z historického pečetidla, na kterém se nacházel vinařský nůž, radlice a hrozen.
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Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR
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AKTUÁLNÍ VÝZVY
Veřejné osvětlení v CHKO
Ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020
Alokace: 30 000 000 Kč

Projektová příprava –
vodohospodářské projekty
Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 250 000 000 Kč

Záchranná centra
Ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 20 000 000 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
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Výzva č. 4/2020 podporuje snížení světelného znečištění. Příspěvek až

AKTUÁLNÍ VÝZVY
Výsadba stromů

2 miliony korun je určen obcím v chráněných krajinných oblastech na rekonstrukci veřejného osvětlení. Díky dotaci obce pořídí zdravější a úspornější svítidla, omezí tak negativní vliv
světelného smogu na přírodu i zdraví obyvatel a zároveň uspoří výdaje za energie. Žádat
mohou obce a městské části, jejich příspěvkové organizace nebo obchodní korporace se
100% podílem obce nebo městské části.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021,
nejpozději však do vyčerpání alokace

Výzva č. 3/2020 se zaměřuje na financování nákladů na projektovou

Průzkum, posílení
a budování zdrojů pitné
vody

přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně
vypsána výzva v OPŽP 2021–2027. Dotace na pořízení projektové přípravy na vybudování
vodovodu, úpravny vody, přivaděčů včetně související výstavby kanalizace pokryje až 90 %
výdajů a vyšplhat se může až na částku 5 milionů korun. Oprávněnými příjemci mohou být
obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob
ovládané z více než poloviny veřejnoprávními subjekty.

Výzva č. 2/2020 podporuje vybudování chovných kapacit pro péči o vy-

Alokace: 200 000 000 Kč

Ukončení příjmu žádostí: 18. 12. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace

NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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.

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

Dešťovka

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

mezené 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.

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.

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.

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.
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V ORNITOLOGICKÉM RÁJI
JIŽNÍ MORAVY

RAMSARSKÉ MOKŘADY
V ČESKU
V Česku je evidováno 2069 mokřadů, z toho
14 jich patří do seznamu Ramsarské úmluvy,
která uvádí mokřady s mezinárodním
významem. Slatiny, rašeliniště, lužní lesy, nivy
a slepá ramena řek či zaplavované louky jsou
zásadní pro zadržování vody v krajině a boj
proti suchu. Jejich význam připomíná Světový den mokřadů, který připadá na 2. února.

PROJEKT
V ČÍSLECH
Celkové způsobilé výdaje

6 994 472 Kč
Příspěvek EU

6 994 472 Kč

Foto: huhelnik, commons.wikimedia.org

Projekt měl technický
i ochranářský aspekt

Foto: Jakub Tabery

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je rybniční soustavou, jež se nachází
uprostřed Lednicko-valtického areálu. Díky dotaci z OPŽP byly na rybnících opraveny
bezpečnostní přelivy a rybníky tak mohou dál plnohodnotně sloužit svému účelu.

R

ybniční soustava lednických rybníků je
dílem pocházejícím ze začátku patnáctého století, za národní přírodní rezervaci
byla vyhlášena v roce 1953. Tvoří ji šest rybníků: Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský, Zámecký a Podzámecký. S rozlohou
552,5 hektaru patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice, je
rájem vodního ptactva, které tu hnízdí, zastavují se a odpočívají na svých tazích, a je
místem, kde se jejich vzdušné cesty křižují.
Najdeme zde u nás největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních,
hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů.
Slouží jako tahová zastávka pro husy velké,
řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně
zde zimuje také orel mořský.
„Soustava lednických rybníků je domovem kvakoše nočního a bukáčka malého, které v naší krajině
jen tak nespatříte. Typický chraplavý hlas kvakoše
se z oblohy nese po celou noc. Přes den se tyto malé
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volavky vystavují na keřích či kmenech padlých
do vody. Zato bukáčka, mistra maskování v příbřežních porostech, často prozradí jen tajemný hlas
z rákosí,“ říká Vlastimil Sajfrt ze Správy
CHKO Pálava, který měl projekt rekonstrukce bezpečnostních přelivů na lednických rybnících na starosti.

Od roku 1990 je oblast lednických rybníků na základě
Ramsarské úmluvy zařazena do seznamu mezinárodně
významných mokřadů.

Lednické rybníky jsou domovem
vzácných druhů vodního ptactva
Taková rybniční soustava ale vyžaduje patřičnou péči a neobejde se bez údržby. Bezpečnostní přelivy Hlohoveckého a Mlýnského rybníka byly v posledních letech
v havarijním technickém stavu, který přímo
ohrožoval zajištění stabilní vodní hladiny,
a volaly po opravě.
„Stabilní vodní hladina je hlavním předpokladem pro zachování zdejší jedinečné přírody,“ říká
Vlastimil Sajfrt. „Lednické rybníky jsou domovem mnoha druhů ptáků, jsou součástí stejnojmenné národní přírodní rezervace, evropské soustavy
chráněných území soustavy Natura 2000 a jsou
také zařazeny na seznam mezinárodně významných
mokřadů,“ připomíná.
K realizaci projektu přišel podnět
od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
coby organizace pověřené správou rezervace a majetku České republiky.

„Jednalo se o čistě technický typ projektu, který má však
přímé dopady na zdejší přírodu,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt. „To samozřejmě mělo vliv na provedení
a načasování stavby, značný ohled se bral také na způsob
provedení včetně použitých konstrukčních prvků a materiálů, neboť stavba se nachází v památkově chráněném
Lednicko-valtickém areálu,“ dodává. Spolupráce
se zástupci památkové péče byla podle jeho
slov příkladná. „V neposlední řadě jsou bezpečnostní
přelivy rybníků funkčními prvky vodního díla, slouží
k neškodnému převedení návrhových povodňových
průtoků skrz vodní dílo. Musela být primárně dodržena
jejich dimenze a soulad s hydrotechnickými požadavky,
tedy všechna vodohospodářská pravidla a předpisy, například české státní normy,“ popisuje.
Projekt po schválení dotace zrealizovala
vysoutěžená firma. „Nezbytná byla i spolupráce
s pachtýřem rybníků, Rybářstvím Hodonín, s. r. o.,“
podotýká Vlastimil Sajfrt.
V rámci realizace projektu, která probíhala během dvou zimních období v letech
2016–2017 a 2017–2018, byla na Mlýnském
rybníce hradící konstrukce nahrazena novou,
byly zrekonstruovány římsy nátokových stěn
a byl očištěn a zpenetrován celkový povrch
stěn, opravy se dočkalo také opevnění dna

nátoku a poškozené betonové desky byly
nahrazeny novými. „Na přelivu Hlohoveckého
rybníka byla též provedena rekonstrukce říms nátokových stěn, a to včetně poškozené omítky mezi římsami
a dnem,“ přibližuje dále Vlastimil Sajfrt.
Zbytky stávající konstrukce vývaru – dno
a opěrné stěny navazující na pilíře mostu
v úseku pod mostem – byly odstraněny a nahrazeny konstrukcemi novými. Viditelné plochy dna pod mostem a přelivná hrana nad vývarem byly vydlážděny lomovým kamenem.
Boční opěrné stěny vývaru byly navrženy jako
železobetonové, pohledová strana je pak řešena obkladním zdivem z lomového kamene.

Projekt se realizoval během dvou zim
Veškeré realizační práce byly načasovány
do období výlovů. „Mimo toto období by totiž stavba kvůli bezprostředně na sebe navazujícím rybníkům
vyžadovala výrazné snížení hladiny, respektive prakticky
nemožnost napuštění tří rybníků soustavy ze čtyř,“ popisuje Vlastimil Sajfrt. Takové zvolení načasování
kladlo důraz na úzkou spolupráci všech zúčastněných, realizační firmou počínaje a rybářským hospodářem konče. „Všechny vzniklé problémy
bylo nutno řešit operativně a konstruktivně,“ podotýká.
Jen díky tomu se podle něho podařilo celý
projekt dovést do zdárného konce.

AOPK ČR využívá možnosti financovat opatření k podpoře
biodiverzity a stanovišť s pomocí Operačního programu
Životní prostředí. V současné době je například připravováno
podání projektu Obnova Vrboveckého rybníka u obce
Vrbovec nedaleko Znojma v rámci oblasti podpory 4.1.
Vrbovecký rybník je biologicky cenným mokřadním územím
v zemědělsky silně využívané krajině jižní Moravy.
ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2020

Mezi nejvýznamnější české mokřady patří
šumavská a krkonošská rašeliniště, třeboňské
rybníky, podzemní Punkva nebo prameny
a rašeliniště ve Slavkovském lese. Všechny
mokřady, nejen ty s mezinárodním významem, jsou uvedeny v databázi, která je
přístupná na stránkách Agentury ochrany
přírody a krajiny. K poznávání českých
mokřadů je možné použít i mobilní aplikaci.
Obsahuje trasy pro výlety, zajímavosti i kvízy.
Na obnovu mokřadů
šlo od roku 2014
téměř půl miliardy
korun z evropského
Operačního programu Životní prostředí. Další peníze
poskytlo Ministerstvo
životního prostředí
z programů péče
o krajinu nebo pro obnovu přirozených
funkcí krajiny. Jedním z míst, kam směřovaly
peníze, byly tůně na Třeboňsku. Přispěly
k přežití vzácných druhů, například ohrožené
ropuchy krátkonohé. „Je to paradox – všude
krásná krajina s rybníky, ale kvůli intenzivnímu hospodaření je nutné pro mnohé
vodní organismy budovat samostatné vodní
plochy,“ uvedl ředitel jihočeské regionální
pobočky AOPK ČR Jiří Bureš.
Ochránci přírody také opravili hráze
a bezpečnostní přelivy rybníků v národní
přírodní rezervaci Lednické rybníky, obnovili
mokřady u Lučního a Rašelinného potoka
v Krušných horách a upravili Bohdanečský
rybník. Poslední ze zmiňovaných akcí stála
85 milionů korun, po jejím dokončení v roce
2015 se k rybníku nastěhovaly vzácné druhy
ptáků. „Začali zde po několika letech opět
hnízdit rackové, zvyšují se počty hnízdících
hus a jeřábi popelaví, zdejší ptačí aristokracie, tady dokonce přečkávají současné mírné
zimy a neodlétají na jih,“ uvedl Vlastimil
Peřina z AOPK ČR.
Zamokřená území fungují podle ředitele agentury Františka Pelce jako houba,
po dešti nasají a zadrží vodu. „V období
beze srážek vodu pomalu uvolňují a umožňují tak přežití rostlinám a živočichům,
které vlhké prostředí potřebují k životu.
Podstatná je právě struktura naší krajiny,
aby voda hned neodtekla,“ říká.
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Lednické rybníky a Pálava
stojí za návštěvu
Jižní Morava je svět sám pro sebe, příroda je tu úplně
jiná než v Čechách. K vidění jsou tu úplně jiné živočišné
i rostlinné druhy a Pálava svými bílými vápencovými
skálami připomíná spíš krasové oblasti na Slovensku.

Foto: Pavrl Budík, commons.wikimedia.org

L

Foto: huhelnik, commons.wikimedia.org

„Největší výzva nás čekala u opravy bezpečnostního přepadu Hlohoveckého rybníka, neboť zde se
nedá prakticky hovořit o návodní a vzdušné straně,
na hráz tohoto rybníka bezprostředně navazuje zátopa
Prostředního rybníka,“ vzpomíná. „Při zakládání
stavby jsme se pohybovali přes 3 metry pod úrovní hladin rybníků a ze stavební jámy se musela nepřetržitě
odčerpávat voda,“ popisuje dále. „Protože se nacházíme v Lednicko-valtickém areálu, museli jsme se
s památkovou péčí domluvit na stavebním materiálu.“
Pro oblast typické cihlové zdivo totiž neodpovídá současným normám na vodní stavby.
„Bylo nám jasné, že prostý beton nemůžeme na pohledových konstrukcích použít. Proto byl zvolen a odsouhlasen kompromis – betonová konstrukce, která byla
na pohledových stěnách a dnu obložena kamenem.“

Po opravě přelivů na rybnících
zahnízdili vzácní ptáci
Hlavním přínosem uskutečněného projektu
podle Vlastimila Sajfrta je, že bezpečnostní
přelivy mohou dál sloužit své hlavní funkci.

Všechny bezpečnostní přelivy na lednických
rybnících byly v minulosti zbudovány jako
hraditelné, což je u podobných objektů spíše
výjimka. „Hraditelnost přelivu u Hlohoveckého rybníka jsme zachovali a u Mlýnského rybníka ji obnovili,“
popisuje. Toto konstrukční řešení má podle
jeho vysvětlení oproti bezpečnostním přelivům s pevnou přelivnou hranou tu výhodu,
že se dá aktivně využít pro ochranu hnízd
vzácných druhů ptáků před vyplavením.
V případě, že hladina rybníka je významně
zakleslá oproti maximální hladině, lze u hraditelného bezpečnostního přelivu nastavit
přelivnou hranu podle aktuální hladiny. „Jelikož je bezpečnostní přeliv primárně stavěn na převádění
povodňových vod, poteče přes něj daleko více vody, než
kdybychom byli odkázáni jen na požerák, respektive byli
omezeni kapacitou výpustného potrubí, která je u lednických rybníků ovlivněna i tím, že jednotlivé rybníky
na sebe bezprostředně navazují a spodní rybník ,brzdí‘
vodu vytékající z rybníka horního. V praxi jsme si to
již úspěšně vyzkoušeli na Hlohoveckém rybníce v roce

Připravují se i další projekty, které napomohou zachování
zdejší přírody, například revitalizace národní přírodní
památky Pastvisko u Lednice, kde proběhne odbahnění
a oprava manipulačního objektu u významného mokřadu
na pravém břehu Černé Dyje.
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2019, kdy zde zahnízdilo 5–6 párů vzácných tenkozobců opačných a 1–2 páry pisil čáponohých,“ uzavírá
Vlastimil Sajfrt příběh technického projektu
s ochranářským přesahem.

ednice je centrem mikroregionu Lednicko-valtický areál, který je zapsán do seznamu světového přírodního a kulturního
dědictví UNESCO. Malé městečko mezi
rybníky je známo především díky novogotickému zámku s rozsáhlým parkem upraveným na anglický způsob.
Turisticky nejzajímavější je Zámecký
rybník přímo v zámeckém parku. Vede
okolo něj upravovaná cesta a na opačné straně rybníka stojí minaret s funkční rozhlednou. Nejde ale o pozůstatek
tureckých nájezdníků, minaret nechal
vystavět majitel zámku teprve v předminulém století.

Nejen zámek, i rybník

Foto: Vlastimil Sajfrt, CHKO Pálava

Foto: Vlastimil Sajfrt, CHKO Pálava

OPRAVENÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘELIVY
umožní bezpečně regulovat povodňové
průtoky pod rybniční soustavou v potoce
Včelínek, který dále protéká obcemi Charvátská Nová Ves a Břeclav.

Přímo z minaretu se dají sledovat volavčí kolonie na dvou ostrovech Zámeckého
rybníka. Hnízdí tu volavka popelavá, ale
také mnohem vzácnější kvakoš noční, malá
volavka, která ožívá hlavně za soumraku.
V okolí rybníka se v posledních letech přemnožili bobři. V areálu jsou k vidění také
dravci a sovy, přímo v parku je stálá expozice sokolníků, kteří tu chovají například
všechny druhy sov, které se u nás kdy vyskytovaly. Mezi zvědavé návštěvníky pak
pouští ochočené supy.
Součástí lednického zámku je také
rozsáhlý skleník a zemědělské muzeum.
Prohlídky se platí jednotlivě a zaberou
poměrně dost času, takže je nejlepší rozhodnout se jen pro některou. Za pěkného počasí je lepší spíš vyrazit do okolí
Lednice a prohlédnout si romantické
stavby podél řeky D yje a u lednických
rybníků, jako je Lovecký zámeček, Apollónův chrám, Rybniční zámeček, Nový
dvůr, Hraniční zámeček (právě u něj vedla do roku 1921 hranice mezi tehdejším
Československem a Rakouskem, takže
například město Valtice bylo do tohoto
roku rakouské, a tvořilo dokonce samoČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2020

statný okres), chrám Tří Grácií, Janův
hrad, Obelisk či Rendez-vous.
Patnáct kilometrů od Lednice směrem
na Brno pak začínají Pavlovské vrchy, často
mylně nazývané Pálava. Tento název patří
celé oblasti ohraničené na jihu Mikulovem
a na severu Novomlýnskými nádržemi. Jde
o chráněnou krajinnou oblast a biosférickou rezervaci v jednom. Vstupní bránou
do oblasti je vesnička Pavlov na úpatí Pavlovských vrchů, známé vinařské centrum.

Výhled na vodu
Právě z Pavlova se dá vyrazit po zelené turistické značce prudce do kopce
na zříceninu hradu Děvičky. Odtud je
nádherný rozhled na dolní a prostřední
Novomlýnskou nádrž. Přehrada, která vznikla na řece D yji začátkem osmdesátých let minulého století, dodnes
rozděluje společnost na její zarputilé
zastánce i odpůrce. Před její stavbou
se tu D yje každoročně na jaře rozlévala
do polí a způsobovala problémy zemědělcům. Zároveň ale vytvořila zajímavý
ekosystém, který se stal domovem řady
vzácných druhů zvířat i rostlin. Pálavský prales zmizel kvůli komunistickým
národohospodářům, kteří chtěli zamezit
každoročním povodním, vytvořit cosi
jako jihomoravský Balaton a ještě na tom
vydělat výrobou elektrické energie.
Ani jeden z plánů se moc nepovedl.
Povodně se kraji pod Pálavskými vrchy
nevyhýbají, velkou vodu nádrže pojmou
jen do určitého objemu. Turistický boom
se na Novomlýnských nádržích nekoná,
protože přes léto vypadají dost nevábně –
kvete tu voda a dno je kamenité, navíc je
tu příliš mnoho komárů a všudypřítomný
puch z řas, bláta a ryb. Turbíny, které měly
vyrábět elektrickou energii, jí vyrobí zhruba tolik, kolik je jí třeba na přečerpávání
vody, která prosákla sypanými hrázemi
do záchytných kanálů podél nádrží.

Vzácní motýli
Z Děviček je možné dojít na Děvín a z Děvína dolů na luka směrem k Mikulovu.
Cestou tu v létě bývá vidět hodně vzácných
druhů motýlů i dravé kudlanky nábožné.
Za návštěvu stojí i známé Dolní Věstonice s muzeem pravěkých vykopávek, fotografií oblasti předtím, než ji zalila voda
Novomlýnských nádrží, i kopií slavné Věstonické venuše.

ECHO
Kudlanky se rozšiřují
Už i na Kokořínsku se můžete
potkat s kudlankou nábožnou.
Tento zajímavý a atraktivní rovnokřídlý hmyz se již řadu let šíří z jižní
Moravy do teplejších oblastí země.
Například v Polabí je pravidelně
pozorován již přes deset let. V roce
2019 byla kudlanka poprvé nalezena při kosení stepní loučky v PP
Na Oboře u jižní hranice CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj. V letošním roce tam byla pozorována opět
a několik dalších jedinců bylo nově
spatřeno také v severní části CHKO
v lokalitě bývalé tankové střelnice
Vrchbělá. Navzdory její velikosti ji
lze až překvapivě snadno přehlédnout. Když se zrovna nepohybuje,
snadno svým tvarem a zbarvením
splyne s okolní trávou.

Na Trutnovsku zadrží
vodu nádrž
U Choustníkova Hradiště na
Trutnovsku vznikla nádrž, která
má zadržet vodu v krajině. Za
6 milionů korun ji vybudoval státní
podnik Lesy České republiky. Cílem
programu je předcházet vysychání
krajiny. Nádrž nazvaná Soutok je
ve státních lesích mezi Choustníkovým Hradištěm a Kohoutovem, pojme až 28 tisíc metrů krychlových
vody a hladina se může rozlít až
na 14 tisíc metrů čtverečních. „Název dostala podle soutoku dvou
potoků, které ji v současné době,
kdy se napouští, vydatně zásobují
vodou,“ uvedl lesní správce ze
Dvora Králové nad Labem Tomáš
Hillermann. Podle něj jsou v místě
pro vznik nádrže příznivé geomorfologické podmínky. Nádrž by se
měla naplnit vodou do konce října.
Část peněz na obnovu mokřadu
získala společnost z Operačního
programu Životní prostředí.

V Chebu opraví základní školu
Na celkem 65 milionů korun vyjde
zateplení 3. základní školy na sídlišti Zlatý vrch v Chebu. Město
na rekonstrukci získalo dvě dotace
z Operačního programu Životní
prostředí. Spolu se zateplením budovy se udělá i nový systém větrání
s rekuperací v učebnách. Práce
budou zahájeny v průběhu příštího
roku a hotovo má být do konce
roku 2022. Dojde ke kompletnímu
zateplení pláště a střech všech pěti
objektů v rozsáhlém areálu školy
a k výměně oken včetně instalace
venkovních žaluzií.
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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

V současnosti jsou na hřbitově jehličnaté
stromy, které jsou sice zdravé, ale svými
kořeny zasahují do hrobů, které ničí. Bude
odstranění těchto stromů (navzdory tomu,
že jsou zdravé) a jejich nahrazení novými, vhodnými stromy způsobilé? Jakými
dokumenty je případně třeba způsobilost
akce doložit?
Pravidla OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče
o přírodu a krajinu, obecně neumožňují financovat kácení zdravých dřevin. Kácení je
způsobilé pouze za předpokladu, že se jedná o dřevinu se špatným zdravotním stavem
a zároveň je nahrazena novou výsadbou
nebo se jedná o uvolnění místa pro zdárný
růst a vývoj okolních dřevin. V popsaném
případě by bylo kácení posuzováno jako nezpůsobilý výdaj a výsadba by byla výdajem
způsobilým, pokud není uložena zákonem
nebo rozhodnutím orgánu státní správy.

1.3). Kam prosím patří výdaje na zateplení
konstrukce střechy: do výzvy č. 146, nebo
144? Musí být součástí projektu na vybudování zelené střechy také geologické
posouzení vlivu navrženého opatření?
Na základě konzultace s odborníky Fondu (tedy garanty obou výzev) konstatuji, že
veškeré konstrukční vrstvy budoucí zelené
střechy (tedy i tepelnou izolaci) je možné
podpořit z aktivity 1.3.2, tedy ve výzvě 144.
K druhému dotazu lze sdělit, že v případě
budování zelené střechy není geologické
posouzení vyžadovanou povinnou přílohou
k podání žádosti.
Více viz text Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu
Životní prostředí pro období 2014–2020
(tzv. PrŽaP). Tento dokument je zveřejněn
na webu programu www.opzp.cz v sekci Dokumenty, k dotčenému tématu primárně viz
kapitolu B.6.1.3 a zde uvedená související
Podali jsme žádost do výzvy na revitalizaci
kritéria přijatelnosti.
vodního toku. Žadatelem je fyzická osoba
Konkrétní výzvy, které vždy jen upřesňují
nepodnikající a má hypotéku. Musí doložit
či doplňují základní podmínky dle PrŽaP,
výši úvěru, výši splátek a nějaké další inforjsou k dispozici také na webu programu,
mace?
a to v sekci Nabídka dotací, tam je zveřejV Pravidlech pro žadatele a příjemce něna také aktuální výzva k tématu povodpodpory v Operačním programu Životní ňové ochrany intravilánu a hospodaření
prostředí pro období 2014–2020 se v kapi- se srážkovými vodami, která má číslo 144.
tole 1.6, Ekonomické podklady požadované Dotčená výzva bude otevřena do 11. ledna
k žádosti o podporu, jasně uvádí, že žadatel 2021. Druhá uvedená výzva pro podporu
musí uvést informaci o zůstatku nesplace- energetických úspor ve veřejných budovách
ných úvěrů a plánované výši úvěrů. To platí s číslem 146 bude pro příjem žádostí k disi ve vašem případě. Informace musí být plat- pozici do 2. března 2021. Povinné přílohy
né ke dni zpracování žádosti včetně rozpisu k vlastnímu podání žádosti jsou zveřejněny
splátek do jednotlivých let realizace projek- přehledně podle jednotlivých prioritních os
tu. Zprostředkující subjekt si k hodnocení a specifických cílů také v textu PrŽaP, konmůže vyžádat další potřebné informace.
krétně v příloze č. 1.

Prioritní osa 5

Foto: archiv SFŽP ČR

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3
Po konzultaci na infolince k OPŽP (800
260 500) se na vás ještě obracím s následujícím dotazem: Společnost XY, a. s., by
se v příslušné výzvě OPŽP ráda ucházela
o dotaci na projekt akumulace dešťových vod
(tzv. Velká dešťovka). Rád bych se zeptal,
zda by tato společnost mohla být oprávněným žadatelem a za jakých podmínek.
Prosím o závazné vyjádření pro právnické
osoby typu „s. r. o.“ nebo „a. s.“. V rámci
výzev na Velkou dešťovku jsem nenašel
oprávněné žadatele tohoto typu. Opravdu to
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znamená, že takový žadatel nemůže získat
dotaci na akumulaci vody ze střechy domu?
Co se týká přijatelných příjemců, v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životní prostředí
pro období 2014–2020 (tzv. PrŽaP), konkrétně v kapitole B.6.1.3.2, Oprávnění žadatelé
(příjemci podpory), je k dispozici úplný výčet
možných žadatelů a příjemců tohoto typu dotace. Přitom lze velmi zjednodušeně říci, že základem je zde veřejný sektor. Ze zveřejněného
přehledu vyplývá, že nejen fyzické osoby podnikající, ale ani podnikatelské subjekty nemohou na výše popsaný projekt, spadající pod

aktivitu 1.3.2, od nás dotace získat. Jedinou
možností jsou obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. Pokud není
uvažovaná společnost založena popsaným
způsobem, což dle dotazu předpokládáme,
nejedná se o přijatelného příjemce dotace. Příznivější odpověď nelze poskytnout.

Prioritní osa 4
Plánovaným investičním záměrem obce je
obnova zeleně na hřbitově v Rudolfově.

Ráda bych konzultovala záměry do výzev
č. 144 a 146, které se týkají budovy mateřské školy. Jedním ze záměrů je projekt
ke snížení energetické náročnosti budovy,
tj. zateplení fasád, dále výměna regulačního systému vytápění, hydraulické vyregulování otopného systému nebo opatření
zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní
teploty vzduchu v pobytových místnostech
v letním období v podobě navržení vnějšího stínění pro všechny pobytové místnosti. Jde také o instalaci VZT jednotek, které
budou zajišťovat větrání prostoru heren
a učeben, a následné zavedení systému
energetického managementu. To vše má
být v souladu s podmínkami dotačního
programu OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 – Snížení energetické náročnosti
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (výzva č. 146,
opatření 5.1a a 5.1b).
Současně bychom chtěli na střechách všech
pavilonů vybudovat zelenou střechu s konečnou hydroizolační vrstvou – předpěstovanou vegetační rohoží se směsí extenzivních rostlin (výzva č. 144, specifický cíl
ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2020

Foto: archiv SFŽP ČR

Musí být pořízené DČOV v majetku obce
po celou dobu udržitelnosti?
Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené
DČOV v majetku žadatele, či vlastníka
připojeného objektu, je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu
uzavřít smluvní vztah vymezující práva
a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy
čl. 10, písm. f)). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti
ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává
na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly
DČOV ve vlastnictví obce.

NP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Je nějak vymezen smluvní vztah mezi
žadatelem a vlastníkem objektu, příp. jaké
podmínky by měl obsahovat?
Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené
Domovní čistírny odpadních vod –
DČOV v majetku žadatele či vlastníka přivýzva č. 12/2019
pojeného objektu je na uvážení žadatele.
Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít
Může být žadatelem o podporu ve výzvě
č. 12/2019 majitel nemovitosti – fyzická
smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem
osoba?
Ne, žadatelem v této výzvě mohou být předmětu podpory (podmínka výzvy čl.
pouze obce. Důvodem je zajištění realizace 10, písm. f). Zodpovědnost za plnění podkomplexních projektů k nakládání s odpad- mínek výzvy v době udržitelnosti ve vztaními vodami (viz podmínka v čl. 10, písm. c hu k poskytovateli dotace zůstává na přívýzvy – povinnost napojení minimálně 30 % jemci podpory (tedy v tomto případě
z celkového počtu EO v rámci řešeného úze- na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme,
mí). Dalším důvodem je přenesení části od- aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV
povědnosti za provozování soustavy DČOV ve vlastnictví obce.
na obec (podobně, jako tomu je v případě
čištění odpadních vod prostřednictvím cen- Mohou se na pořízení DČOV finančně podílet i vlastnící napojených objektů?
trální ČOV).
Ano, vlastníci nemovitostí se mohou finančMůže žadatel v rámci jedné žádosti řešit více ně podílet jak na nákladech na pořízení DČOV
částí obce (místní části, prostorově odděle(do výše vlastních zdrojů žadatele), tak na nákladech na provozování soustavy DČOV. Toto
né části obce apod.)?
V rámci výzvy č. 12/2019 lze podat jednu se velmi doporučuje vyřešit v rámci smluvního
žádost zahrnující více částí obce nebo lze vztahu mezi žadatelem (obcí) a vlastníky obpodat více žádostí, z nichž každá řeší samo- jektů, kde budou instalovány DČOV (viz podstatné území (např. jednotlivé místní části). mínka výzvy čl. 10, písm. f).
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AKTUÁLNÍ VÝZVY

AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP
Priorita přináší stručný přehled aktuálních výzev. Jejich kompletní znění včetně všech
podporovaných aktivit naleznete na stránkách programu www.opzp.cz.
Posílit
biodiverzitu
Ukončení příjmu žádostí:
4. 1. 2021
Alokace: 40 000 000 Kč

Nakládání
se zdravotnickým
odpadem

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.

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:
29. 10. 2020
Alokace: 100 000 000 Kč

OUŽENA
VÝZVA PRODL

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

Zlepšení prostředí
v sídlech
Ukončení příjmu žádostí:
2. 11. 2020
Alokace: 100 000 000 Kč

Ochrana národně
významných
chráněných území
Ukončení příjmu žádostí:
11. 1. 2021

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.

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.

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.

Alokace: 210 000 000 Kč
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AKTUÁLNÍ VÝZVY

AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP PODPORUJÍ PESTROU ŠKÁLU PROJEKTŮ
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

Stabilizace
svahových
nestabilit

144. výzva se zaměřuje na hospodaření se srážkami a projekty, které pomáhají s adap-

Potravinové banky

153. výzva umožňuje získat peníze na vybudování a rozšíření infrastruktury potra-

tací 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.

Ukončení příjmu žádostí:
15. 3. 2021
Alokace: 150 000 000 Kč

vinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové
a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin. Projekty budování infrastruktury
potravinových bank mohou předkládat pouze stávající potravinové banky, tedy organizace, které
zdarma shromažďují darované potraviny, skladují je a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo instituce, které zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné
nouzi a bez přístupu k základním potravinám.

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

Snižování emisí

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

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.

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

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.

148. výzva je určena na projekty, které řeší nestabilní svahy. Díky podpoře je možné sa-

novat svahové nestability ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v registru svahových nestabilit. Mezi oprávněné žadatele patří kraje, obce, svazky obcí, městské
části hlavního města Prahy, státní podniky a další státní i nestátní subjekty a organizace.

INZERCE

Ukončení příjmu žádostí:
17. 12. 2020
Alokace: 100 000 000 Kč

Protipovodňová
opatření – analýzy
a výstražné
systémy
Ukončení příjmu žádostí:
17. 12. 2020

149. výzva umožňuje získat peníze na protipovodňová opatření. Typově sem patří

pořízení analýz odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Žadatelé
si rovněž mohou pořídit či modernizovat systémy předpovědní povodňové služby včetně měřicích
stanic. Dotační výzva je určena rovněž pro budování a rozšíření varovných a výstražných systémů
v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni a na tvorbu digitálních povodňových
plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Alokace: 100 000 000 Kč

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

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

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

1

2
3

4

5

20

ZACÍLENÍ VÝZVY

Číslo
výzvy

ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ

Podporované aktivity

Cílové skupiny

Druh výzvy

Předpokládané
datum zahájení
příjmu žádostí

Předpokládané
datum ukončení
příjmu žádostí

151

aktivita 1.1.1 a 1.1.2 (pouze ITI Plzeň)

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

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

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

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

154

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

vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

kolová (soutěžní)

1. 7. 2020

1. 2. 2021

3.1 Prevence vzniku odpadů

153

aktivita 3.1.1

potravinové banky

průběžná (nesoutěžní)

1. 9. 2020

15. 3. 2021

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů

134

aktivita 3.2.4

subjekty zajišťující nakládání se zdravotnickým odpadem

průběžná (nesoutěžní)

2. 9. 2019

29. 10. 2020

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území

142

bez omezení, dle PD

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

průběžná (nesoutěžní)

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

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

141

bez omezení, dle PD

orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

průběžná (nesoutěžní)

3. 2. 2020

2. 11. 2020

5.1 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

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
a hospodaření se srážkovými vodami

4.2 Posílit biodiverzitu

ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2020

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
Bělá p. Bezdězem: Elektromobil

Brtnice: Vodní vrt

Obec si pořídila užitkový elektromobil. Vozidlo využívají technické
služby, které i díky němu zajišťují údržbu města.

V místní části Příseka byl napojen nový vodní vrt, byly vybudovány
nové svodné řady a úpravna pitné vody a byl postaven vodovodní
přivaděč. Díky tomu se zlepšilo zásobování obyvatel pitnou vodu.

Podoblast podpory: 5.2 – Udržitelná městská doprava a mobilita
Název projektu: Užitkový elektromobil pro město Bělou pod
Bezdězem
Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Příjemce podpory: město Bělá pod Bezdězem
Celkové způsobilé výdaje
Ukončení projektu: červenec 2020
1 257 190 Kč
Dotace ze SFŽP ČR

500 000 Kč

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.2 – Zajistit dodávky pitné
vody v odpovídající jakosti a množství
Název projektu: Město Brtnice, m. č. Příseka – vodojem
a úpravna vody, rekonstrukce a rozšíření vodovodní
sítě
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: město Brtnice
Ukončení projektu: 27. 12. 2018

Celkové způsobilé výdaje

17 244 068 Kč
Příspěvek EU

10 993 093 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

České Švýcarsko: Plšíkova učebna

Varnsdorf: Protipovodňový plán

V nové Plšíkově učebně v areálu Správy NP České Švýcarsko se budou
vzdělávat děti v environmentální výchově a budou se v ní pořádat
kurzy pro pedagogické pracovníky, odborné exkurze, výukové programy pro základní školy, osvětové akce či přednášky pro veřejnost.

Ve Varnsdorfu instalovali lokální výstražný a varovný systém a digitalizovali povodňový plán. To vše pomůže správnému posouzení
povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové
oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Podoblast podpory: 5.5 – Podpora obcí v národních
parcích; podporované aktivity 5.5.E – Podpora programů
vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
Název projektu: Plšíkova učebna – EVVO v NP České
Celkové způsobilé výdaje
Švýcarsko
1 108 623 Kč
Kraj: Ústecký
Dotace ze SFŽP ČR
Okres: Děčín
942 329 Kč
Příjemce podpory: Správa Národního parku České
Švýcarsko
Foto: archiv SFŽP ČR
Předpokládané ukončení projektu: listopad 2020

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní
protipovodňová opatření
Název projektu: Protipovodňová opatření města
Varnsdorf
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Příjemce podpory: město Varnsdorf
Ukončení projektu: 13. 7. 2018

11 204 358 Kč
Příspěvek EU

7 843 050 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Choťovice: Obnovení prostranství

M. Knínice: Bývalá střelnice

V obci Choťovice nechali upravit prostranství, zřídit mlatové cesty,
ošetřit stávající dřeviny, vysadit nové dřeviny, zřídit trvalkové záhony
a instalovat mobiliář. Díky tomu vznikly upravené, reprezentativní
plochy zeleně v centru obce.

Na místě bývalé vojenské střelnice jsou pozemky nyní využívány jako
pastviny a hospodaří na nich myslivecké sdružení. Projekt navazuje
na vypracovaný plán zeleně, který řeší využití území z dlouhodobé
perspektivy tak, aby mohlo být celé území nenásilně a postupně
začleněno do celkové koncepce ochrany přírody.

Podoblast podpory: 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně
včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého
charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro
existenci volně žijících živočichů v sídlech
Celkové způsobilé výdaje
Název projektu: Revitalizace obecní zeleně
2 244 381 Kč
v Choťovicích
Dotace ze SFŽP ČR
Kraj:
Středočeský
1 795 504 Kč
Okres: Kolín
Příjemce podpory: obec Choťovice
Foto: archiv SFŽP ČR
Předpokládané ukončení projektu: prosinec 2022

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené
funkce krajiny
Název projektu: Extravilán Moravské Knínice –
Střelnice U Dubu
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-venkov
Příjemce podpory: obec Moravské Knínice
Předpokládané ukončení projektu: 31. 8. 2021

Celkové způsobilé výdaje

415 497 Kč
Příspěvek EU

332 397 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Výrov: Revitalizace zeleně

Týn n. Vltavou: Obnova parku

Obec nechala komplexně revitalizovat zeleň na veřejných prostranstvích. Odborníci ošetřili perspektivní stromy a vysadili stromy další.
Na vhodných místech byly vysazeny skupiny keřů i jednotlivé solitérní
vyšší keře a stromy.

Historický park Bedřichovy sady prošel rozsáhlou revitalizací. Stávající zeleň byla ošetřena a byly odstraněny nežádoucí porosty. Rovněž
byly vysazeny nové stromy, keře a půdokryvné rostliny, byly založeny
travnaté plochy a kvetoucí bylinné porosty.

Podoblast podpory: 5.4 – Zlepšení funkčního stavu
zeleně ve městech a obcích
Název projektu: Revitalizace zeleně v obci Výrov
Kraj: Plzeňský
Celkové způsobilé výdaje
Okres: Plzeň-sever
1 261 157 Kč
Příjemce podpory: obec Výrov
Dotace ze SFŽP ČR
Ukončení projektu: březen 2020
1 008 925 Kč

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech
Název projektu: Revitalizace Bedřichových sadů
v Týně nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Příjemce podpory: město Týn nad Vltavou
Ukončení projektu: 28. 6. 2018

Foto: archiv SFŽP ČR
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Celkové způsobilé výdaje

Celkové způsobilé výdaje

1 152 870 Kč
Příspěvek EU

691 722 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR
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ZAHRANIČÍ
AKTUALITY
Čtvrtý král upřednostnil vodní elektrárny, poháněné
divokými bhútánskými bystřinami, před fosilními palivy.
Dnes takto získaná energie představuje největší bhútánský
vývozní artikl – 70 procent jí je prodáno do Indie. Obavy
dnes ale vzbuzuje otázka, jaké dopady na životní prostředí
bude mít výstavba tolika přehrad a vodních elektráren.
stihem, jinak žádné nedostanete – jednoduše
proto, aby se zabránilo plýtvání jídlem.
Přísná politika cestovního ruchu ukládá
všem návštěvníkům Bhútánu (kromě indických) povinnost zaplatit 250 dolarů za každý den pobytu v zemi. Pohyb turistů tak byl
omezen a lesy v bezpečí, tedy až donedávna.

Foto: ©ultramansk/Fotky&Foto

NAD NEJZELENĚJŠÍ ZEMÍ SVĚTA
SE SMRÁKÁ
Bhútán se proslavil tím, že si štěstí svých obyvatel považuje více než ekonomického
růstu. Stal se také vzorem pro zbytek světa, neboť je jedinou zemí, která má díky
svému trvale udržitelnému rozvoji nulovou ekologickou stopu. V posledních
letech ale čelí výzvě, jak si svou pozici udržet.

B

hútán se stal nejzelenější zemí světa díky
lesům, které ho pokrývají z celých 70 procent. Poskytují mu uhlíkovou negativitu, to
znamená, že v zemi se produkuje více kyslíku, než se spotřebovává. Jestliže se tu ročně
nahromadí zhruba 2,2 tuny uhlíku, zdejší lesy
ho absorbují třikrát více. Stromy jsou ostatně
to první, čeho si všimne každý, kdo sem přilétá letadlem přes Himálaje. Zalesněný Bhútán
je úplným opakem holých indických kopců.

Vize čtvrtého krále
Jak se to Bhútánu povedlo? Sami Bhútánci říkají, že za veškerý zelený pokrok vděčí
svému čtvrtému králi. V roce 1972, kdy se
všechny okolní národy soustředily na zvyšování hrubého domácího produktu, představil Jigme Singye Wangchuck ve své zemi
koncept hrubého národního štěstí. Jeho
hypotézou bylo, že hrubý národní produkt
ignoruje jednu ze základních lidských potřeb, a to právě štěstí. „Čtvrtý král byl vizionář,“
míní Thingley Namgyel, vedoucí oddělení
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pro klimatické změny bhútánské Komise
národního životního prostředí. „Zavedl pravidla, která umožňovala každé domácnosti získat
povolení na těžení palivového dřeva. Zakázal vývoz
dříví a podporoval komunitní lesnictví. Až 30 procent
bhútánských lesů bylo prohlášeno za chráněné a propojeno koridory, aby se zvířata mohla mezi nimi pohybovat,“ popisuje. Přímo v bhútánské ústavě je
zakotveno povinné 60procentní zalesnění,
které dnes země o 10 procent překračuje.
Pokrokový král také založil centrum, které
se věnuje měření národního štěstí. Pro zají-

mavost: v roce 2015 průzkumy například
ukázaly, že 91 procent Bhútánců bylo téměř,
velice nebo hluboce šťastných. Veškerá politická rozhodnutí se tvoří s ohledem na hrubé národní štěstí a koncept, který Bhútánci
nazývají čtyři pilíře: dobré vládnutí, trvale
udržitelný přístup k socioekonomickému
rozvoji, uchování kultury a ochrana životního prostředí. V praxi to znamená přísně
spartánský způsob života. Jedním příkladem
z mnoha je, že v restauracích hlavního města
je nutné objednat si jídlo se značným před-

Trvalé udržitelnosti i uhlíkové negativity je sice jednodušší
dosáhnout při tak malém počtu obyvatel, jako má Bhútán,
ale ostatním malým zemím – Maledivám a Lucembursku –
se to zatím nepodařilo.

vidí, jak se žije ve světě za hranicemi jejich
vysokohorského království. Chtějí kouřit cigarety, které mají Bhútánci zakázány, i když
pro cizince jsou povolené, a jezdit zahraničními auty, která kupují přesto, že vláda uvalila na zahraniční automobily 100procentní
dovozní daň. „Lidé bývali ochotni dojít pěšky, kam
potřebovali. Dneska tam chtějí dojet autem,“ stěžují
Sklízí plody práce svých zlobivých
si taxikáři v hlavním městě. Auto v každé rosousedů
dině je ovšem v Bhútánu spíše nezbytností
Mohlo by se zdát, že s dvaceti obyvateli než rozmarným luxusem. Místní doprava je
na kilometr čtvereční to má Bhútán mno- totiž nespolehlivá, nedostatečná a také drahem jednodušší než jeho hustě zalidnění há. „Lidé doplácejí na neschopnost vlády,“ ozývají
sousedé – Indie a Čína. Ale je to právě jejich se nespokojené hlasy.
sousedství, kvůli kterému začíná čelit stejNa předměstích hlavního města Thimným výzvám jako ostatní znečištěné země pu vyrůstá jedna novostavba vedle druhé –
na světě. Jak Indie a Čína bohatnou, Bhútán showroomy světových automobilek, posiplatí za jejich hříchy klimatickými neduhy: lovny, pizzerie…
roztávajícími ledovci, bleskovými povodněmi a přívalovými dešti. Pro Bhútánce je to Změna nemusí znamenat průšvih
frustrující. „Klimatické změny se odehrávají venku, Ekonomický růst, byť je nezbytný, by ale
v Indii, Číně a Bangladéši. Nemáme nad nimi vůbec neměl probíhat bez ohledu na životní prožádnou kontrolu,“ říkají.
středí. „Čas se naplňuje pro nás všechny, není na co
Změny se ale odehrávají i uvnitř země. čekat,“ uvědomují si Bhútánci.
Bhútán prochází velkým demografickým
Na loňském literárním festivalu Mounpřerodem a mění se. Vesnice jsou plné star- tain Echoes byla otázka, jak a jak moc by se
ších lidí a dětí, mladí hromadně odcházejí měl Bhútán změnit, mnohokrát na přetřesu.
do měst kvůli hledání když už ne lepší, tak „Nemůžeme být jen skanzenem pro turisty,“ ozývá
alespoň současnější budoucnosti. Nikdo se z řad bhútánských podnikatelů. „Pokud
z mladých nechce pracovat v zemědělství, nevytvoříme pracovní příležitosti pro mladé, budeme
chtějí více, než měli jejich rodiče. Nestojí mít obrovský problém,“ uvědomují si. „Změna je
ani o práci státních úředníků, chtějí pod- nevyhnutelná. Neznamená to ale, že musí jít proti
nikat nebo pracovat v nových, dravějších naší kultuře. Nemusíme si kvůli tomu znečistit města,“
oborech. Díky internetu a sociálním sítím říká Thingley Namgyel.

BHÚTÁNSKÉ LESY JSOU V OHROŽENÍ
Hornatost Bhútánu mluví ve prospěch uchování zdejších lesů. Jen 2,9 procenta půdy
je v rovině a dá se zorat, a tak se jednodušeji brání farmářskému odlesňování. Farmářům byla navíc poskytnuta elektřina zdarma, aby se zabránilo tomu, že budou plundrovat lesy kvůli dřevu na topení. Má to ale i svou stinnou stránku. Příjmy z bhútánského zemědělství klesají. Většina těch, kteří obdělávají půdu, vypěstují tak akorát pro
vlastní obživu a tak malé množství zemědělské půdy nemůže uživit rostoucí populaci.
Země je těžce závislá na dovozu – téměř 50 procent rýže dováží z Indie. Zvyšuje se
poptávka po dříví a Bhútán ho zřejmě bude muset začít také dovážet z Indie.
I demokracie, na kterou je země tak pyšná, může komplikovat přijímání jakýchkoliv tvrdších opatření. Bhútán přesto hodlá dodržet 60procentní zalesnění země,
garantované ústavou. „Je to i trochu sobecké opatření,“ přiznává s nadsázkou Thinley
Namgyel. „Himálajský ekosystém je velmi křehký a pro nás jsou zásadní jeho vodní
zdroje, protože energie z nich je naším hlavním vývozem – a jedinou cestou, jak si
tyto zdroje uchovat, je uchovat i naše lesy.“
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ECHO
Chráněná území na Labi
budou intenzivněji
spolupracovat
Nová iniciativa Elbe Parks sdružuje
chráněná území podél celého toku
řeky. Představitelé osmi českých
a německých chráněných území
ji společně podepsali. Za českou
stranu se k iniciativě Elbe Parks
připojily Krkonošský národní
park, Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky a Správa
Národního parku České Švýcarsko,
za stranu německou pak Národní
park Saské Švýcarsko a biosférické rezervace Střední Labe, Říční
krajina Labe v Braniborsku, Labské
luhy Dolního Saska a Schaalsee-Labe. Iniciativa Elbe Parks si klade
za cíl zejména zlepšení vzájemné
informovanosti o poznatcích
a zkušenostech při péči o jednotlivá
chráněná území, díky které budou
moci lépe koordinovat své činnosti
v oblasti ochrany přírody.

Hradec Králové opraví tři
mateřské školky
Hradec Králové získal dotaci na zateplení tří mateřských škol. Zahájení
oprav by se už v příštím roce mohly
dočkat školky Třebechovická a Lužická, v mateřské škole Sluníčko již běží
první etapa oprav, která bude dokončena na konci listopadu. V plánu
je zrekonstruovat tři mateřské školy
ve městě, a to mateřská škola Třebechovická, mateřská škola Lužická
a školka Sluníčko. Žádosti o dotace
byly podány do Operačního programu Životního prostředí. Cílem
rekonstrukcí je snížit energetickou
náročnost budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie.

Areál zemědělské,
veterinární a zdravotní školy
v Třebíči čeká velká oprava
Rekonstrukce čeká Vyšší odbornou
a střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou v Třebíči.
S financováním generální proměny
školy možná pomohou i dotace,
kraj bude podávat žádost do Operačního programu Životní prostředí. Během následujícího roku
plánuje kraj rozsáhlou rekonstrukci
projektovat a pokusí se získat peníze. Změna by měla být výrazná,
v plánu je přebudování interiéru
i exteriéru školy, opravy by se
dočkala i vnitřní nádvoří, v plánu je
i nová kanalizace. Opravou projde
také školní kuchyně s jídelnou,
tělocvična a sociální zázemí.
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TECHNOLOGIE
AKTUALITY

VEGANSKÁ KOSMETIKA
USPOKOJÍ I ENVIRONMENTÁLNĚ
NEJNÁROČNĚJŠÍ SPOTŘEBITELE

Foto: ©photographee.eu/Fotky&Foto

Nároky dnešní doby na to, aby vše bylo co možná „nejzelenější“, se nevyhýbají
ani oborům zabývajícím se péčí o lidskou krásu. Správná kosmetika by dnes
měla být veganská. Pokud je totiž taková, znamená to, že je také vědomá, etická
a bez chemie a že se netestuje na zvířatech.

T

akzvaná čistá krása je v posledních letech nejen velkým hitem, ale také čím
dál větší nezbytností. Čistá v tomto případě
znamená, že její složky byly získány etickým
způsobem, prospívají našemu tělesnému
zdraví, aniž by celý proces její výroby měl
jakékoliv negativní dopady na prostředí,
ve kterém žijeme. Je oblíbená mezi nejznámějšími celebritami a díky tomu se také stala
jakýmsi synonymem luxusu, za který se platí
hodně peněz. Tak to ale vůbec nemusí být.

Nejdůležitější je přečíst si složení
Jak se vůbec zorientovat v tom nepřeberném
množství kosmetiky, které současný trh nabízí, a jak rozpoznat tu čistou a trvale udr-
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žitelnou? Je dobré začít tím, že si přečteme
složení vybraného výrobku. Už to, jak je
zabalen, o mnohém vypovídá. „Samotný obal
kosmetického přípravku naznačuje, jaký je postoj jeho
výrobce k trvalé udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Ale ne pokaždé to stačí. Čím přírodnější je složení,
tím pravděpodobnější je, že má menší dopad na životní
prostředí. Pokud tedy chcete být k planetě šetrní, je prostudování složení produktů naprostou nezbytností,“
radí Shireen Saxena z indické společnosti
Vedic Tattva, která dodává na trh přírodní
kosmetické výrobky pro osobní péči. „Pokud
si kupujete kosmetiku vyrobenou velkými nadnárodními
koncerny, měli byste mít na paměti, že právě proto, že je
jejich výroba tak masová, zanechává za sebou obrovskou ekologickou stopu,“ dodává. „Namísto toho se

poohlédněte po malých výrobcích, kteří nabízejí řemeslné
výrobky a na výrobu své kosmetiky používají čerstvější,
lepší a přírodnější suroviny,“ radí.

Ideální je veganská kosmetika
Shireen míní, že lidé jsou čím dál uvědomělejší. Nezajímá je jen to, co jedí, ale věnují pozornost už i tomu, jakou kosmetiku používají
a za co utrácejí peníze. „Zdraví, wellness, osobní
péče a trvalá udržitelnost jsou dnes navzájem propojené
a nakládat vědomě s jedním už vás přirozeně nasměruje
k tomu, abyste se vědomě zabývali i dalšími,“ říká.
Právě proto, že trh s trvale udržitelnou
kosmetikou v posledních letech výrazně
narostl a jeho nabídka je dnes velmi pestrá,
zájem o něj neustále stoupá. Pro zákazníky,

Otázku ,Budu v tom vypadat dobře?‘ už zcela nahradila
otázka jiná: ,Z čeho je to vyrobeno, co v tom je?‘ Vznikl tak
prostor pro domácí a malé výrobce kosmetiky, kteří nabízejí
produkty získané z trvale udržitelných zdrojů a vytvářejí
tak uspokojivou alternativu k chemií nešetřícím výrobkům
velkých kosmetických značek. Není ovšem nutné do čisté
kosmetiky investovat velké peníze, neboť celou řadu
kosmetických produktů si můžeme sami vyrobit s použitím
toho, co už doma stejně máme.
kteří se od „co je pro mě dobré“ přesunuli k „z čeho a jak se to vyrábí“, je veganská
kosmetika ideální a jasnou volbou. Z její samotné podstaty totiž vyplývá, že je přírodní
a etická a netestuje se na zvířatech. Většina
veganských kosmetických výrobků neobsahuje parabeny, sulfáty ani další běžné přísady, které mají škodlivé dopady na životní
prostředí i na své uživatele.
Veganské kosmetické produkty jsou vyráběny z rostlinných extraktů, což jsou povětšinou esenciální oleje, které mají na tělo
i duši léčivé a uklidňující účinky. „Většina
výrobků, které na trhu převládají, jsou syntetické chemikálie, během jejichž výroby vzniká velké množství
vedlejších odpadních produktů. Ty se nakonec nějakou
cestou dostanou do přírody, kde narušují její přirozené
fungování. Obalové materiály používané na masovou kosmetiku většinou nejsou biologicky rozložitelné.
Celkově je výroba takové kosmetiky náročná na energii
i na vodu,“ říká Shireen. „Některé kosmetické složky, které by mohly být použity přirozeně, jako jsou aloe
vera, kurkuma, salátová okurka a třeba některé oleje,

se pak ke spotřebitelům vracejí podivným způsobem
jako součást nějaké chemické směsi, která se v dlouhodobém horizontu může ukázat jako škodlivá,“ dodává. Proto je podle ní důležité nahrazovat
syntetické materiály přírodními.

Kosmetiku si můžeme vyrábět sami
doma
Je ale také možné vyrábět si vlastní kosmetiku. Internet je plný odborných návodů,
podle nichž je možné vyrobit si vlastní mýdla, šampóny, pleťové masky a krém. Stačí
k tomu jen dostatek času a vůle a pak už si
nemusíte v obchodě kupovat prakticky žádnou kosmetiku. Přírodní suroviny na výrobu
domácí kosmetiku pořídíme v obchodech se
zdravou výživou nebo nakoupíme na internetu, často ale můžeme sáhnout po tom, co
máme ve spižírně. Vejce například prospívají vlasům, kurkuma je dobrá na pročištění,
brambory můžeme přikládat na kůži spálenou sluníčkem a med je skvělý na obličejové
i vlasové masky.

NA JAKÉ SLOŽKY JE DOBRÉ DÁT SI POZOR

Umělé vůně mohou dráždit kůži a způsobovat přecitlivělost pokožky. Minerální oleje
ucpávají póry. Krémy, které kombinují minerální olej a parafín, mohou poškodit
ochrannou vrstvu kůže a způsobovat nadměrné vylučování vody z těla.
Silikon a polymery obsahují silikonové atomy a silikáty, o nichž studie potvrzují, že trvale znečišťují oceánské vody i pláže na celém světě. Jsou to látky chemicky inertní a jen
velmi těžko biologicky rozložitelné. V průměru trvá 400 až 500 let, než se rozloží.
Cyklopentasiloxan může zapříčinit lehké podráždění pokožky a očí.
Dodecylsíran sodný může u osob s citlivou pokožkou způsobovat ucpávání pórů a stát
se tak příčinou akné. Ještě větší riziko, jež pak sulfáty představují, je podráždění očí,
kůže, úst a plic. Bývají také součástí zubních past a jako takové mohou zapříčinit vředy
v ústech, problémy se žaludkem i rakovinu.
O ftalátech je známo, že reagují na normální hladinu hormonů v lidském těle a mění ji.
Parabeny často způsobují dermatitidu, která se projevuje vyrážkami, puchýři a pálením kůže.
Formaldehydy zapříčiňují pálení kůže na hlavě a ztrátu vlasů.
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ECHO
Králův Dvůr postaví
podzemní nádrže
na dešťovou vodu
Město Králův Dvůr získalo dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na vybudování tří
podzemních nádrží na dešťovou
vodu. Peníze z dotace pokryjí velkou
část nákladů, zbytek doplatí obec.
Jedna nádrž na dešťovou vodu bude
umístěna v areálu Základní školy Počaply, další v areálu králodvorského
zámku a třetí na fotbalovém hřišti.
Zachycená voda se bude využívat
na zálivku zeleně. Na umístění dvou
nádrží muselo město také získat
souhlasné závazné stanovisko od orgánu památkové péče. Počapelská
základní škola a králodvorský zámek
jsou kulturní památkou.

Park zámku Kinských se
dočká obnovy
Park zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí čeká obnova zeleně skoro
za pět milionů korun. Dvě stě stromů se dočká odborného ošetření
a v plánu je i výsadba více než stovky nových dřevin. Zámecký park je
spolu se zámkem Kinských chráněný jako kulturní památka. O park je
průběžně pečováno, nyní se uvažuje o rozsáhlejší revitalizaci, jejíž
potřeba vyplynula i z dendrologického průzkumu. Město požádalo
o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, zbývající náklady
by pak uhradilo město. Pokud vše
půjde podle plánu radnice, práce
by mohly začít už v roce 2021.

Záchrana kolonie jiřiček
Památkově chráněný objekt v centru
Havlíčkova Brodu je oblíbeným hnízdištěm jiřičky obecné. Na objektu však
v letošním roce probíhala rozsáhlá
oprava fasády. Práce byly po dobu
hnízdění přerušeny, v polovině září
však musela být prázdná hnízda
odstraněna. Nová hladká fasáda by
jiřičkám neumožnila stavbu nových
hnízd, proto městský úřad na návrh
AOPK ČR požadoval zajistit na objektu odpovídající počet náhradních,
umělých hnízd. Problém však vznikl
při jednání s orgány památkové péče:
instalace běžně dostupných umělých
hnízd s masivní podložkou se na omítce s ozdobnými štuky ukázala jako
neprůchodná. Pracovníci regionálního
pracoviště AOPK ČR tedy nabídli
pomoc, a to ruční výrobu a instalaci
hnízd. Nová hnízda budou umístěna
na místě těch původních, a to tak, aby
nenarušovala vzhled objektu.
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PŘEDNÁŠÍME, RADÍME, DISKUTUJEME
VELETRHY

SEMINÁŘE

Na oblíbeném stavebním veletrhu FOR ARCH jsme byli i my
s naším stánkem. Veletrh se
odehrával v omezeném režimu,
způsobeném opatřeními proti
šíření koronaviru. Bylo méně
vystavovatelů i návštěvníků,
přesto si k našemu stanovišti
našlo dost lidí cestu. Většinou
měli jasnou představu o tom,
jaké chtějí informace, a my
jsme jim rádi poradili s dotacemi na úsporné a ekologické
bydlení z programu Nová
zelená úsporám nebo jsme jim
podali podrobné informace
o známém dotačním programu
na využívání dešťové vody v domácnostech Dešťovka. Návštěvníci také dorazili na přednášky,
které jsme pořádali v rámci
veletrhu. Všem účastníkům
děkujeme za návštěvu a za to,
že dodržovali předepsaná
hygienická opatření.

Pokračovaly také naše semináře, zejména o tom,
jak přecházet suchu. Na nich se úspěšní žadatelé
podělili se s ostatními se svými projekty s dotacemi
z různých dotačních programů. Některé semináře
jsme museli přesunout do online verze, přesto věříme, že byly zdrojem důležitých informací.

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
DNY PASIVNÍCH DOMŮ
6. – 8. listopadu 2020 / Celá ČR
I letos se otevřou dveře v desítkách pasivních
domů po celé republice. Na návštěvu bude možné
zajít do více než padesáti otevřených domů.

www.dotacedestovka.cz

Sledujte prosím naše stránky
www.sfzp.cz, kde v sekci
Akce a pozvánky najdete
aktuální informace o konaných akcích. Kvůli opatřením
proti koronaviru se mohou
termíny i celé akce měnit.

Během tří dnů majitelé, architekti i stavitelé otevřou
zdarma své domy po celé České republice a umožní zájemcům prozkoumat pasivní domy naživo a
načerpat inspiraci. Celkový přehled otevřených
domů a praktické informace najdete na stránkách
Centra pasivního domu www.pasivnidomy.cz.

www.narodniprogramzp.cz

www.opzp.cz

www.novazelenausporam.cz

Odebírejte Prioritu v elektronické podobě!
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istírna odpadních vod ve Slaném,
místní části Blahotice, už nestačila potřebám rostoucího města. Proto radnice
před dvěma lety začala s její zásadní přestavbou. Náročná akce probíhala od listopadu 2017 do července letošního roku.
„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo dotáhnout tuto pro Slaný významnou investiční akci.
Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší
ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě
těší, že se podařilo akci zrealizovat a naše čistírna
splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních
vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což
umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.
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Práce byly o to komplikovanější, že dosavadní čistírna nemohla být odstavena,
pracovalo se za nepřetržitého provozu, což
kladlo vysoké nároky na koordinaci prací,
zhotovitelů a dodavatelů.
Město vyšla přestavba na téměř 124,5 milionu korun. Projekt byl spolufinancován
z Operačního programu Životní prostředí,
dotace činila bezmála 57 milionů korun.
Po přestavbě se zvýšila stávající kapacita ČOV
na 16 000 ekvivalentních obyvatel za použití
nejlepších dostupných technologií, které zároveň zajistí vyšší účinnost čištění. Očekávaný
denní průtok je 3 000 m3/d. Intenzifikace zahrnovala vybudování nové usazovací nádrže

a kalového hospodářství a došlo i na změnu
aktivačního systému. Ostatní objekty, které
se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod,
byly přizpůsobeny potřebám nového technologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly
zejména objektů předčištění odpadních vod.
Provoz je zaměřen na čištění splaškových
odpadních vod z města a řízeně přiváděných
průmyslových odpadních vod. Vyčištěné
odpadní vody jsou následně vypouštěny do
recipientu, kterým je Červený potok.
„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci
generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším,
kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla manažerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová.
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Prokešov
generálním
projekt
ekvivalen
tuto
technolo Očekávaný
Martina
pomohli
lety. Proto
táhnout
ut, že o nutnosti
na 16 000 dostupných
kteří nám
města Slaný
čištění.
připomeno před více než deseti naše čistírna
ace zarozvoje
Sluší se
nejlepších vyšší účinnost
již
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žerka
3
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í nádrže
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těší, že se
denní průtok
normy na
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k navýšení uvedl staros- hrnovala vybudov
splňuje
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vod. Zároveň
dalších
připojení Hrabánek.
umožní
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ta města
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