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AKTUALITY
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je jaro, tají zbytky sněhu na horách, ptáci
cvrlikají a je čas obdělávat nějaký ten kousek
zeminy. My se na to
podíváme z trochu
širší perspektivy,
protože jak říkal
doktor Skružný ve
filmu Vesničko má
středisková – To
není země, to je
zahrádka!
Jak už jsme několikrát dříve zmiňovali,
v plném proudu
jsou přípravy nových operačních programů.
Pokud raději posloucháte, než čtete, můžete
si pustit podcast o novém programovém
období OPŽP. A když už v tom budete, tak
doporučujeme i díl o zbrusu novém Operačním programu Spravedlivá transformace.
Je v nich srozumitelně a jasně vysvětleno,
na co se programy zaměřují, kolik v nich
bude peněz a na co půjdou.
Další novinkou je Modernizační fond, jehož
přípravy jdou do finále a v němž se chystají
první ostré dotační výzvy. Přinášíme výsledky
předregistračních výzev, díky kterým jsme
zjišťovali, o co bude největší zájem.
Když už jsme zmiňovali Česko jako zahrádku,
tak si můžete přečíst text o sázení stromů.
Lidé vysázeli milion stromů a tím to nekončí.
Sázení stromů v sobě má něco archetypálního, doslova se jde až ke kořenům. Představte
si tu atmosféru, když se sejde parta lidí, že
zasadí pár listnáčů. Jeden sežene nářadí,
jiný přinese pivo, další doveze vodu, čtvrtý
sežene dotaci… A dílo se podaří.
Každé sázení je vlastně takový malý projekt.
Dotace ale podporují i velké projekty.
Mrkněte se, co v aktuálních výzvách nabízejí
Norské fondy, kterým se navíc zvýšila alokace. Jinou novou dotační výzvou je podpora
akčních plánů pro zlepšení ovzduší.
Jako vždy píšeme i o úspěšných, již hotových
projektech. V Heřmanově Městci provozují re-use centrum, česky by se to mohlo
pojmenovat třeba bazar zadarmo. Věci,
které už nepotřebujete, zde můžete odložit
a někdo jiný si je zase vezme. Nábytek,
nádobí, knihy a další věci tak dostanou šanci
na prodloužení života a neskončí hned
v odpadu.
V zahraničí se podíváme na Špicberky, v reportáži do Moravského Krumlova a v technologiích na chov mořských ryb.
Příjemné čtení přeje

JAN RÖDLING
šéfredaktor
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POSLECHNĚTE SI,
CO SE CHYSTÁ V NOVÝCH
OPERAČNÍCH PROGRAMECH
Série podcastů Ministerstva pro místní rozvoj
představuje možnosti evropských fondů v právě
započatém programovém období 2021–2027. Svůj
díl má i Operační program Životní prostředí (OPŽP)
a Operační program Spravedlivá transformace (OPST).

O

ba nástroje v rozhovoru představuje
Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce
fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí,
které má přípravu operačních programů
na starosti.

Operační program Životní
prostředí 2021–2027
V pátém dílu Jan Kříž podrobně hovoří
o novém programovém období OPŽP
a jeho prioritách. „Program je celkem heterogenní, má hodně priorit. Snažíme se do něho vnést
také inovativní prvky, které mají ukázat směr jednotlivým oborům, kam by se měly vyvíjet,“ říká
v podcastu náměstek ministra životního
prostředí. Dodává, že zaměření programu
odpovídá tomu, co je schvalováno na evropské úrovni.
Program navazuje na předchozí období, v mnohém se bude pokračovat, ale
žadatelé se mohou těšit i na novinky. „Nebudou tam zásadní revoluční prvky, stále máme před
sebou mnoho výzev, které potřebujeme řešit ve standardním pojetí. Inovativní prvky tam budou, chtěli
bychom například řešit budovy komplexněji, tedy
včetně vnitřních prostorů, akustiky, osvětlení a také
adaptace na změnu klimatu. Pokud bude žadatel
chtít zelenou střechu nebo dešťové hospodářství, rádi
bychom to umožnili v jednom projektu,“ popisuje
náměstek Jan Kříž.
Další novinkou budou inovované kotlíkové dotace, které se zaměří na nízkopříjmové domácnosti. Do tradiční oblasti
budování vodovodů a kanalizací se pokusí
ministerstvo zařadit i soustavy domovních
čistíren vod.
Posluchači se rovněž dozvědí podrobnější informace o jednotlivých prioritních
oblastech nového období včetně toho, jak
velká část z celkové alokace 61 miliard korun na kterou oblast půjde.

skoslezský, Ústecký a Karlovarský,“ představuje
program Jan Kříž. V těchto krajích pracují desítky tisíc lidí v uhelném průmyslu
a k němu navázaných oborech. Také platí,
že krajina je v těchto oblastech zjizvená
po těžbě, jsou v ní místa kontaminovaná
a s ekologickou zátěží.
Podcast

EVROPSKÉ
FONDY
v období 2021–2027
Podrobně o možnostech
podpory i vašeho projektu

nebo na všech obvyklých platformách

Operační program Spravedlivá transformace je široce rozkročený. „Je tam hodně
aktivit, které by se měly podporovat. Mezi ně patří
například měkké projekty na rekvalifikaci pracovníků, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, přímá
podpora půjde i do podnikové sféry na modernizace provozů a na dekarbonizaci. Podporována bude
udržitelná doprava, zejména příměstská, malé
a střední podnikání, v neposlední řadě i výzkum
a vývoj a další oblasti,“ vyjmenovává náměstek
ministra Jan Kříž.
V programu bude k dispozici zhruba
42 miliard korun. „Program dává řadu možností,
jak peníze využít. Jeden projekt může mířit do více oblastí, podnik může například ekologizovat provoz a zároveň rekvalifikovat zaměstnance,“ popisuje náměstek Jan Kříž. Ministerstvo si od programu
také slibuje, že pomůže nastartovat strategické projekty a příklady dobré praxe, které pak
budou sloužit jako vzor do budoucna.
Podcasty si můžete poslechnout na
Operační program Spravedlivá
stránkách DotaceEU.cz/Podcasty, kde natransformace 2021–2027
jdete i další díly, věnované jiným operačOsmý díl ze série podcastů Ministerstva ním programům. Celkem jich bude natopro místní rozvoj se věnuje Operačnímu čeno jedenáct, o programech mluví vždy
programu Spravedlivá transformace. „Jde zástupci ministerstev, které mají přípravu
o úplně nový program, který nám mezi tradiční operačních programů a dalších nástrooperační programy přibyl. Jeho cílem je umožnit vy- jů na starosti. Podcasty jsou k dispozici
braným regionům přechod na nízkouhlíkovou eko- na klasických platformách jako Spotify,
nomiku. V České republice jsou to tři kraje: Morav- Apple Podcasts a Google Podcasts.

NA PROTISMOGOVÉ AKČNÍ PLÁNY
JE PŘIPRAVENO 100 MILIONŮ KORUN
Obce s rozšířenou působností a kraje mohou udělat
další krok k čistšímu ovzduší. Mohou získat peníze
na zpracování a plnění akčních plánů pro lepší vzduch
a tak urychlit realizaci závazných a podpůrných opatření
vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší.

tivit, které povedou ke snížení znečištění
ovzduší a celkově urychlí realizaci protismogových opatření.
Dotace samosprávám uhradí až polovinu mzdových nákladů na jednoho koordinačního pracovníka, který bude mít
přípravu a realizaci akčního plánu na starosti. Žadatelé mohou vytvořit jedno nové
pracovní místo v rámci úřadu nebo uzavřít
jednu novou DPP nebo DPČ.
Jaké požadavky by měl akční plán splnit, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Měl
by obsahovat podrobný časový plán aktivit, které
povedou ke snížení znečištění ovzduší, odhad finanční
náročnosti, případně další nezbytné údaje, které jsou
dle žadatele nezbytné pro akční plán a jeho realizaci.
Musí z něj být zřejmé, jakým způsobem se naplňují
příslušná opatření aktualizovaného programu zlepšování kvality ovzduší.“
Žádosti o dotace mohou kraje a obce
s rozšířenou působností elektronicky podávat od 15. dubna do 30. června 2021
nebo do vyčerpání alokace. Podpořené
projekty musí být realizovány nejpozději
do 31. prosince 2023.
Foto: archiv SFŽP ČR
Obdobnou výzvu mohly kraje a obce
využívat i v předchozích letech (výzva
ová dotační výzva na zpracování ní fond životního prostředí ČR na ni ze č. 8/2017). V případě, že se žadatelé zapojiakčních plánů, které pomohou zlep- svého rozpočtu vyčlenil 100 milionů korun. li již do této výzvy a mají v úmyslu pracovní
šit nevyhovující stav ovzduší ve městech Obcím s rozšířenou působností a krajům místo vzniklé s finanční podporou zachoa obcích, se otevře v polovině dubna. Stát- umožní sestavit a následně plnit plán ak- vat, je to samozřejmě možné.
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Program Norských fondů získal další finanční
prostředky, navyšuje alokaci některých svých výzev
Státnímu fondu životního prostředí ČR se podařilo
vyjednat navýšení finančních prostředků v programu
Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, který
čerpá prostředky z Norských fondů.

Č

ástku 2,7 milionu eur využije k financování projektů zařazených do zásobníku
žádostí ve dvou již uzavřených dotačních
výzvách Oslo a Bergen a pro připravované
výzvy zaměřené na změnu klimatu a ochranu vod před znečištěním mikropolutanty.
„O navýšení celkové alokace programu Norských
fondů jsme intenzivně usilovali již od ukončení naší
první výzvy SGS-3 Oslo, která se zaměřila na přípravu
adaptačních a mitigačních strategií na lokální úrovni.
Ve výzvě jsme obdrželi mnoho kvalitních žádostí a považovali jsme za nešťastné, že po vyčerpání prostředků nám pod čarou stále zůstala celá řada opravdu
zajímavých projektů,“ vysvětluje Petr Valdman,
ředitel Státního fondu životního prostředí
České republiky.
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přírodě blízká opatření vycházející z navržených adaptačních a mitigačních strategií.
„U našich žadatelů jsme zaznamenali velký zájem o výzvy, které reagují na změnu klimatu. Jinak tomu nebylo
ani u výzvy Bergen, kde podané žádosti převýšily původní plánovanou alokaci o více než 100 procent. Proto jsme
se rozhodli, že většina ze získané rezervy bude využita
„Obrátili jsme se proto na kolegy z Ministerstva fi- právě pro tuto výzvu,“ popisuje Petr Valdman.
nancí České republiky a Norské environmentální agen- Zbylou částku Fond přesune na chystanou
tury, která zastupuje v našem programu donorskou dvoukolovou výzvu Call 3B Trondheim, ktestranu, a požádali o navýšení celkové alokace. V listo- rá podpoří pilotní projekty na ochranu vod
padu loňského roku jsme byli informováni, že na do- před znečištěním zbytky léčiv.
tační projekty v oblasti ochrany životního prostředí
V roce 2021 plánuje Státní fond životnízískáme dalších 2,32 milionu eur. Další finanční pro- ho prostředí ČR vyhlásit z programu Norstředky připojí Státní fond životního prostředí ČR ze ských fondů celkem čtyři nové výzvy. Týkat
svých zdrojů a celkové navýšení alokace dosáhne částky se budou pilotních projektů v ekosysté2,73 milionů eur, tedy zhruba 71 milionů korun,“ do- mech, ochrany vod před znečištěním zbytdává Petr Valdman.
ky léčiv a pořízení infrastruktury či tvorby
Navýšení rozpočtu bude primárně využi- nových analytických metod v oblasti moto k financování projektů, které spadly pro nitoringu znečišťujících látek v povrchovyčerpání prostředků do zásobníku žádostí. vých vodách. Chybět nebude ani podpora
Jedná se o projekty přijaté v rámci klimatic- senzorického monitoringu kvality ovzduší
ké výzvy Oslo a výzvy Bergen, jež podporuje z pohledu vlivu lokálních topenišť.
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NORSKÉ FONDY

Nová výzva přináší do Česka více než
150 milionů na ekologické inovace
Inovativní postupy v ochraně životního prostředí či aplikaci vědecko-výzkumných
projektů do praxe podpoří nová dvoukolová dotační výzva Rago, financovaná
z Norských fondů. Je otevřena v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna
klimatu a Státní fond životního prostředí ČR v ní má na inovace v oblasti ochrany
ekosystémů a biodiverzity připraveno více než 150 milionů korun.

PROČ PRÁVĚ RAGO?

Foto: Radomír Staš

„Hledání a podpora inovativních způsobů v ochraně
životního prostředí je společným jmenovatelem celého
našeho norského programu. Není tedy překvapivé,
že právě výzva Rago je z hlediska objemu prostředků
největší výzvou z Norských fondů. Vysoké školy, výzkumné instituce a další žadatelé v ní mohou získat
od 5,2 do 26 milionů korun na implementaci vědecko-výzkumných či inovativních projektů a přenos zahraniční dobré praxe do České republiky,“ představuje
výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu
životního prostředí ČR, jehož úřad dotace
zprostředkovává.
Zaměření výzvy umožňuje podpořit
například opatření, která jsou výsledkem
ukončených výzkumných projektů evidovaných v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací, provozovaném Radou pro výzkum, vývoj a inovativní přístupy. Mohou to
být ale také pilotní inovativní projekty, které
byly již úspěšně zrealizovány v jiných lokalitách, případně v zahraničí. Podmínkou
je, aby navrhovaná opatření nebylo možné
podpořit z Operačního programu Životní
prostředí a měla prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity v České republice.
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Výzva Rago, která uchazečům uhradí
až 90 % způsobilých výdajů na projekt, je
vyhlašována jako dvoukolová. V prvním
kole výzvy mohou žadatelé předkládat své
projektové záměry, které shrnují základní
myšlenku připravovaného projektu. „Obdržené projektové záměry budou posouzeny expertní
komisí složenou ze zástupců odborných institucí, která rozhodne, zda bude projekt doporučen k podpoře
z programu Norských fondů. Úspěšní žadatelé z prvního kola budou následně vyzváni k dopracování
projektového záměru do podoby žádosti o podporu,“
popisuje mechanismus hodnocení výzvy
Petr Valdman.
Výzva je svým charakterem určena zejména univerzitním, vědeckým či výzkumným
institucím, své projektové záměry ale mohou
předkládat i samosprávy a jakékoliv soukromé, veřejnoprávní či neziskové organizace
založené v Česku jako právnické osoby.
Příjem žádostí probíhá online prostřednictvím Agendového informačního systému
Státního fondu životního prostředí ČR (AIS
SFŽP ČR), a to od 8. dubna do 11. června
2021. Podpořené projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024.

Rago je jeden z nejmenších norských
národních parků. Rozkládá se za severním polárním kruhem na hranici
se Švédskem, přímo sousedí s největším švédským národním parkem
Padjelanta a navazuje tak na přírodní a kulturní památku Laponská
oblast, která je zapsána na Seznamu
světového dědictví UNESCO. Blízké
sousedství poskytuje prostor pro
spolupráci na environmentálních
opatřeních. Společně se sousedními
švédskými národními parky tvoří
Rago největší souvislou chráněnou
oblast v Evropě, která má rozlohu
5 700 km2. Terén národního parku
je velmi členitý a znám je zejména
pro svá strmá horská úbočí a kaskádovité řeky obklopené borovými
lesy. Na území parku se střídá hned
několik ekosystémů s typickou vegetací a živočišnými druhy. Nachází se
tu pásma severské tajgy, lesotundry,
tundry i holé žulové plotny. Z živočišných druhů se zde vyskytují hlavně losi, sobi a rosomáci.

Norské fondy pomohou najít cestu, jak
zbavit řeky zbytků léčiv a hormonů
I když je čištění odpadních vod u nás na pokročilé úrovni, ne vždy dokážeme
zbavit vodu všech nečistot. Výzkumy prokázaly, že v povrchových vodách se vyskytují
zbytky antibiotik, hormonů a jiných běžně používaných látek, které však mohou být
pro vodní organismy a ekosystémy velice nebezpečné.

PROČ PRÁVĚ
TRONDHEIM?

Foto: ©kurgu128.mail.ru/Fotky&Foto

V nové dotační výzvě Trondheim z Norských fondů má Státní fond životního
prostředí ČR připraveno 94 milionů korun
na inovativní opatření, jejichž výsledkem
budou nové technologie pro čisté povrchové vody bez toxických zbytků léčiv.
Žadatelé z řad právnických osob mohou
získat až 26 milionů korun a pokrýt tak
90 procent způsobilých nákladů na svůj
projekt. Příjem žádostí už odstartoval, potrvá do 11. června 2021. Podpořené projekty
musí být zrealizovány do 30. dubna 2024.
„Problematika znečištění vod nerozpustnými zbytky
chemických látek různého typu, tzv. mikropolutanty,
je vážným tématem. Jelikož tyto látky nepodléhají tak
snadno biologickému rozkladu, dochází k jejich nežádoucímu hromadění ve vodě, v půdě i v tělech živých
organismů. I metabolity, které vznikají při rozkladu
mikropolutantů, jsou mnohdy velmi toxické. Proto
jsme se na tento typ znečištění rozhodli zaměřit v rámci podpory z Norských fondů. Náš program je jedním
z prvních finančních nástrojů, které se zaměřují na hledání a podporu konkrétních opatření ke snižování
tohoto typu znečištění,“ představuje téma výzvy
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
ČÍSLO 4 / DUBEN 2021

Finanční podporu budou moci získat
pilotní projekty, které se konkrétně zaměří
na instalaci pokročilých technologií čistění
odpadních vod umožňujících redukci zbytků
léčiv a jejich metabolitů, a to jak přímo u významných zdrojů, tak na komunálních čistírnách odpadních vod. Mezi významné zdroje
tohoto znečištění se řadí například zdravotnická zařízení či domovy pro seniory. Podporovány budou rovněž aktivity zaměřené
na využití přírodních a přírodě blízkých procesů, jakými jsou například kořenové čističky
či umělé mokřady, které rovněž vedou k prokazatelnému snížení tohoto typu znečištění.
Dotační výzva Trondheim je vyhlášena jako
dvoukolová. V prvním kole předkládají žadatelé k posouzení pouze projektové záměry se
základními informacemi o zamýšleném projektu: „K hodnocení projektového záměru bude vytvořena
expertní komise složená ze zástupců interních i externích
odborníků v oblasti ochrany vod. Ti posoudí, zda je vhodné
navrhovaný projekt zařadit k financování do dotačního
programu. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k dopracování
projektového záměru, finanční podpora může činit od 5,2
do 26 milionů korun,“ vysvětluje mechanismus
hodnocení dvoukolové výzvy Petr Valdman.

Trondheim je třetím největším městem Norska, leží u stejnojmenného
130 kilometrů dlouhého fjordu
Trondheimsfjorden. V Trondheimu
najdete pobočky hned několika významných institucí v oblasti ochrany
životního prostředí. Sídlí zde také
partner našeho programu Norská
environmentální agentura, která zde
má pobočku zaměřující se především na správu přírody. Najdete tu
významnou Norskou technicko-přírodovědeckou univerzitu (NTNU),
která je častým bilaterálním partnerem pro environmentální projekty
v našem programu a zabývá se
mimo jiné výzkumem mikropolutantů. Navštívit zde můžete i Norský
institut pro výzkum přírody (NINA),
který zde umístil oddělení zaměřená
na výzkum vodní biodiverzity, biologické rozmanitosti či lososovitých
ryb. Zajímavostí je, že právě lososy
můžete v Trondheimu chytat na udici
v samotném centru města.
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MODERNIZAČNÍ FOND

O Modernizační fond je velký zájem,
během dubna odstartuje první výzva
Zejména projekty na přechod tepláren na zemní plyn, pozemní fotovoltaické
elektrárny a solární panely na střechách včetně modernizace průmyslu se objevily
v podaných devíti tisících záměrech za stovky miliard korun. Takový zájem byl
u předregistračních výzev ve třech oblastech Modernizačního fondu. Jejich cílem
bylo mimo jiné zmapovat, jaké projekty se chystají a nakolik jsou připraveny.
Na předregistrační výzvy v dubnu naváže první ostrá výzva.
Souhrnná bilance výzev

Bilance podle programů
Přijato
projektových
záměrů

Přijato
projektových
záměrů

9 067

554
Přijato
projektových
záměrů

8 359
Požadavek
na dotaci

669 mld. Kč

C

ílem předregistračních výzev bylo aktivování investorů a ověření jejich připravenosti na čerpání dotačních prostředků
z fondu. „Získali jsme přehled o tom, jak obrovský je
aktuální zájem, jaké projekty se chystají, jakých technologií se týkají a v jaké fázi připravenosti jsou. To je výborný základ pro další nastavení Modernizačního fondu a rozdělování dotací a také možnost s potenciálními
žadateli inovativní technologie konzultovat,“ popsal
ministr životního prostředí Richard Brabec.
Státní fond životního prostředí ČR zjišťoval zájem u tří z devíti programů Modernizačního fondu, konkrétně v programech
Modernizace soustav zásobování tepelnou
energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+) a Zlepšení energetické
účinnosti a snižování emisí skleníkových
plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).
V devítitisícovém balíku záměrů převažují projekty z oblasti nových obnovitelných zdrojů energie zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren, a to z 90 %.
Z toho více než polovina počítá s umístěním panelů na budovách. Do oblasti teplárenství bylo registrováno více než 500 záměrů s celkovým požadavkem na dotaci
ve výši 113 miliard korun. Ne všechny záměry ale naplnily předběžně zveřejněné
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Přijato
projektových
záměrů

154
podmínky programů, což SFŽP ČR již
identifikoval na základě posouzení žádostí
z předregistračních výzev. Nejčastější volbou nové palivové základny je zemní plyn,
se kterým počítá více než 45 % modernizovaných zdrojů. Na modernizaci průmyslových zařízení spadajících pod EU ETS míří
154 projektových záměrů.
Všechny projekty Fond posuzuje. „Vyhodnocujeme jejich relevantnost a realizovatelnost, technické
parametry, intenzivně komunikujeme s předkladateli.
Podstatná je pro nás otázka způsobilosti výdajů, projektové připravenosti a plánu investic, zejména v programu
HEAT, kde budoucí investory nejvíce tlačí čas, protože
menším teplárnám do 200 MW vyprší přechodné období pro emisní limity už koncem roku 2022. Do té doby
musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné
kotle,“ říká ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR Petr Valdman.

Požadavek
na dotaci

113 mld. Kč

Požadavek
na dotaci

523 mld. Kč

Požadavek
na dotaci

33 mld. Kč

Na předregistrační výzvy navážou ostré výzvy. V dubnu se otevře „teplárenská“
výzva (HEAT), pro další dva zmiňované
programy (RES+ a ENERG ETS) se spustí
v květnu. Do nich se mohou přihlásit pouze ti, kteří poslali projekt do předregistračních výzev.
„Ve všech třech programech začneme žádosti přijímat v červenci. U některých výzev počítáme i se zavedením zásobníků. Vede nás k tomu i nutná flexibilita
s ohledem na mechanismus přerozdělování prostředků ze strany Evropské investiční banky,“ uvádí
Petr Valdman. „Do konce roku bychom chtěli zároveň představit zbylé programy v detailu pro přípravu
projektů a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy,“ dodává.
Kdo nestihl letošní předregistraci, může
se zapojit do ostrých výzev, které budou vyhlášeny v příštím roce.

Do konce roku bychom chtěli představit zbylé programy
v detailu pro přípravu projektů a tam, kde to bude žádoucí,
vyhlásit předregistrační výzvy.

Modernizace teplárenství
Rozdělení záměrů podle kraje realizace
(barevně odlišené uhelné kraje)
Jihomoravský

14 %

61

Středočeský

6%

5%

biomasa

101

Moravskoslezský

odpady

odpadní teplo

horkovod

7%

58

Ústecký

kombinace

42

Zlínský

37

Praha

35

Jihočeský

35

Královéhradecký

33

Plzeňský

31

Olomoucký

30

Vysočina

29

Liberecký

11 %
Rozdělení
projektových záměrů
podle druhu
paliva nového
zdroje

Pardubický

20
19

Neuvedeno

7%
hnědé uhlí

21

Karlovarský

jiné

4%

zemní plyn

černé uhlí

45 %

2%

2

Nové obnovitelné zdroje energie
VTE

2,60 %

0,41 %

MVE

Agro FVE

Pozemní FVE
Pozemní fotovoltaické
elektrárny
FVE – budovy
Fotovoltaické elektrárny
na budovách
FVE – voda
Fotovoltaické elektrárny
na vodních plochách
Agro FVE
Agro fotovoltaické
elektrárny
VTE
Větrné
elektrárny
MVE
Malé vodní
elektrárny
GTE
Geotermální
elektrárny

GTE

1,80 %

8,33 %

Pozemní FVE

FVE – voda

28,81 %

1,38 %
Rozdělení
projektových záměrů
podle typu
zdroje

FVE – budovy

56,67 %
Snižování emisí v průmyslu

Jiné

Rozdělení záměrů podle kraje realizace
(barevně odlišené uhelné kraje)
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský
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3
5

Vodíkové aplikace

3%

21 %

Využití odpadního
tepla z výroby

14 %

12
6
5
3

Rozdělení
projektových
záměrů podle
typu opatření

Zavádění
inovativních prvků
řízení efektivního
39
nakládání s energií

1
5

7%

11
3
21
28
12

8%

Modernizace
zařízení
na výrobu
energie

Opatření v technologických
procesech výroby

23 %

Optimalizace
konečné
spotřeby
energie

24 %
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ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
V Heřmanově Městci už více než rok provozují takzvané re-use centrum. Mají
s ním dobré zkušenosti.

DÁVAJÍ VĚCEM DALŠÍ ŠANCI, NEKONČÍ TAK V ODPADU

Foto: archiv Heřmanův Městec

Z

ná to možná každý z nás. Dostane se
vám do ruky věc, kterou už nepotřebujete, ale je vám líto ji vyhodit, protože je
pořád funkční. Ale nevíte o nikom, kdo by
ji využil, a tak nakonec přece jenom skončí
v odpadu. Další život se snaží podobným
předmětům dávat právě recyklační centra.
Jedno z nich vzniklo v Heřmanově Městci na konci roku 2019. Důvody objasňuje
starosta města Josef Kozel. „Částečně byla
veřejností tato možnost poptávána, ale především
jsme to udělali kvůli znovuvyužití výrobků, prodloužení jejich života. Ve sběrném dvoře jsme zaznamenali
zvýšený podíl věcí, které nemusely končit na skládce,
a tak jsme to jednoduše řečeno zkusili,“ vysvětluje.
Po více než roce fungování je spokojen,
nápad se osvědčil. „Re-use centrum se i nadále
rozvíjí a je veřejností hojně navštěvováno. Stále ho
vnímáme tak, že je na začátku života a že je v něm
i větší potenciál než současný. Každopádně jej považujeme za povedený krok,“ má jasno starosta
Heřmanova Městce.
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Centrum funguje hned vedle sběrného
dvoru. Lidé si na jeho existenci rychle zvykli, podle starosty jej využívají i lidé odjinud.
Dá se tam najít ledasco. „Najdete tam věci od nádobí přes drobné předměty na vybavení domácnosti,
lampy, konferenční stolky, občas i dveře, knihy, kola,
koloběžky a lyže až po drobné nářadí – a velmi ochotnou
obsluhu,“ přibližuje Josef Kozel.

O MĚSTĚ

Na zřízení re-use centra se obci podařilo získat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí. Město s ním má dobré
zkušenosti, například při renovaci a odbahňování rybníků. Město také hledá cesty k rekonstrukci jezů a po červnových povodních
i posun směrem k suchému poldru.

Heřmanův Městec se rozkládá na severním úpatí Železných hor asi deset kilometrů
od Chrudimi a žije v něm téměř pět tisíc obyvatel. První dochovaná zpráva o městečku
pochází z roku 1325. Městem procházela známá Trstenická stezka, vedoucí z Moravy
do Prahy, po níž procházely obchodní výpravy, jež učinily z města obchodní centrum širokého okolí. Po této cestě však přicházela i vojska, a to nejen husitská, ale i houfy žoldnéřů
za třicetileté války, které působily obyvatelům nesmírné útrapy. V letech 1756 až 1761 byl
stavitelem Františkem Tomášem Jedličkou postaven barokní kostel svatého Bartoloměje,
který je kulturní památkou přesahující rámec regionu. Ve městě žila po staletí tradiční židovská komunita, kterou zlikvidovali nacisté. Střed města je od roku 1989 po předchozím
stavebně-historickém průzkumu provedeném v roce 1981 vyhlášen památkovou zónou.

V Hulíně roste nová habrová
alej, odcloní dopravu
V Záhlinicích, které jsou místní částí města Hulína,
byla vysazena nová stromová alej tvořená šestnácti
habry obecnými. Nachází se na pozemku mezi
komunikací I. třídy a plochou určenou k výstavbě
rodinných domů.
„Tímto počinem přispíváme ke zlepšení životního
prostředí v Záhlinicích a jejich okolí. Habr obecný
byl vybrán proto, že jde o dřevinu vhodnou do protihlukových stěn a nová alej tak vytvoří přirozené optické oddělení budoucích rodinných domů od silnice,
sníží hlučnost a prašnost a zachytí hluk a škodliviny
z dopravy. Přispěje tak ke kvalitnějšímu bydlení,“
upozornil na přínosy nové aleje starosta
Hulína Roman Hoza.
Habry obecné byly vysazeny v listopadu
loňského roku, náklady ve výši přibližně
200 tisíc korun pokryje z větší části dotace
z Národního programu Životní prostředí,
a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, zbytek
uhradí ze svého rozpočtu město. „Pro zlepšení

životních podmínek stromů byly zároveň z Národního programu Životní prostředí pořízeny zavlažovací
vaky, které budou u stromků instalovány vždy přes
letní měsíce,“ doplnila Šárka Dostálová, referentka Odboru rozvoje města a životního
prostředí hulínské radnice.
Vedle habrové aleje v Záhlinicích má
Hulín připraveny i další projekty přispívající ke zlepšení kvality životního prostředí. Letos zrealizuje výsadbu biokoridorů
a biocenter v katastru města, náklady přesahující 8 milionů korun pokryje v plné
výši dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. Stejně jako v předchozích letech
se budou také ve velkém vysazovat letničky a další květiny.

Na Borkovických blatech
se zase začne tvořit rašelina

Foto: Antonín Kapraň, MMR

Obnovit tvorbu rašeliny na Borkovických blatech,
historickém jihočeském rašeliništi, zadržet v krajině
vodu a vytvořit biotop pro vodomilné rostliny
i živočichy bylo cílem dalšího dokončeného projektu
Lesů České republiky.

B

ěhem první etapy podnik investoval bezmála 250 tisíc korun, dalších
210 tisíc přispělo z dotačního programu
Ministerstvo životního prostředí ČR.
S těžbou rašeliny se v katastru Borkovic
skončilo v osmdesátých letech minulého
století. Kvůli odvodňovacím kanálům
tak plochy postupně vysychaly a zarůstaly náletovými dřevinami. „Kanály jsme tedy
na kilometru 4,1 zaslepili a přehradili 43 dřevěnými
přehrážkami, které na více než 9 hektarech lesa zadrží vodu a postupně se tak obnoví i tvorba rašeliny,“
řekl Martin Poláček, náměstek pro vodní
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hospodářství a investice z Oblastního ředitelství Lesů ČR jižní Čechy.
Podobná opatření se osvědčila při revitalizacích šumavských rašelinišť. „Jsou poměrně
levná, ale účinná. Už po několika týdnech se znatelně
zastavil odtok vody z oblasti a vytvořily se rozsáhlé
mokřady,“ pokračoval Poláček. V jižní části
území vznikla asi dvouhektarová laguna
s mělkou vodou, kterou využijí k rozmnožování obojživelníci. Projekt pokračuje
druhou etapou na více než 60 hektarech
lesa. Podniku se opět podařilo získat dotaci
z Operačního programu Životní prostředí.

ECHO
U Vyškova vznikne mokřad

Foto: archiv SFŽP ČR

Mezi dálničním přivaděčem a místem
zvaném Padělky ve Vyškově vznikne mokřad. Pozemky patří městu,
a protože jsou zamokřené, nedají se
obhospodařovat. Radnice chce z místa vytvořit nový biotop pro rostliny
a živočichy, zároveň myslí na lepší
zadržování vody, protože Vyškovsko
se dlouhodobě potýká se suchem.
Podél Lulečského potoka vzniknou
i nové tůně. Místo by se mělo také
stát cílem vycházek občanů, objeví se
na něm mostky, lavičky či hráze. Město Vyškov získalo dotaci z Operačního
programu Životní prostředí.

Jablonec pořídí další
kompostéry pro občany
Obyvatelé Jablonce nad Nisou získají
dalších pět set zahradních kompostérů. Pořídí je pro ně město, které
je jim a školským zařízením následně
zapůjčí. Na jejich pořízení získalo
dotaci z Operačního programu
Životní prostředí. Jablonec už dříve
lidem sháněl kompostéry, nyní v tom
pokračuje. Tři sta kompostérů bude
mít objem tisíc litrů, zbývajících dvě
stě bude mít objem šest set litrů.
Nové nádoby budou ze silnostěnného recyklovaného plastu odolného
proti nárazu a UV záření, s bočními
dvířky a s větracími otvory na všech
stranách tak, aby kompost byl dostatečně provzdušněný.

Nové Město zateplí další část
nemocnice
Kraj Vysočina pokračuje v zateplování nemocnice v Novém Městě
na Moravě. S financováním pomůže
dotace z Operačního programu
Životní prostředí. Práce se dotknou lékárny v dolní části areálu
nemocnice a budovy, v níž sídlí
oddělení radiologie a stravovací
provoz. V rámci zateplování budou
v obou objektech vyměněna okna
a vstupní dveře a budou zatepleny
střechy a obálky budov. Součástí
zateplovacích aktivit bude rozsáhlá
rekonstrukce vzduchotechniky, která umožní rekuperaci tepla. Práce
by měly skončit ještě letos, provoz
nemocnice nebude přerušen.
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AKTUALITY

SÁZÍME BUDOUCNOST: LIDÉ Z CELÉ
ZEMĚ VYSADILI PŘES MILION STROMŮ
Přes milion stromů, které rostou na 2 670 místech, eviduje Nadace Partnerství
v databázi celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost. Do výsadbové výzvy s podporou
Ministerstva životního prostředí, Nadace Tipsport a dalších desítek partnerů, která
míří na desetkrát více stromů, se zapojilo přes 32 tisíc dobrovolníků.
„K letošnímu březnu se sešlo 1 064 380 stromů. Nejoblíbenější jsou mezi lidmi výsadby alejí s 1 088 akcemi,
populární jsou také solitéry, zelené oázy nebo sady.
Nejvíce akcí najdeme ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejčastěji lidé sázejí listnaté druhy, vévodí
duby, lípy a javory. Náhradní výsadby a rekultivace
zůstávají významným zdrojem nových stromů, dominují ale již méně než v prvním roce a jejich provedení je
velmi kvalitní. Komunitní akce ale převažují, nejaktivnějšími sazeči jsou města a obce s 1 106 výsadbovými
akcemi, následují veřejné instituce a spolky a neziskovky. Právě obce přitáhly na své výsadby také nejvíce dobrovolníků, celkem 10 817, přes 10 000 lidí se podařilo
zapojit i ve firmách,“ shrnuje vedoucí iniciativy
Barbora Chmelová z Nadace Partnerství.
Kdo chce sázet i letos, má aktuální možnost získat grant až 60 tisíc korun od Nadace Partnerství. Na větší projekty do 250 tisíc
korun nabízí prostředky také stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR. Dotace státu zájemcům financuje nejenom nákup materiálu a výsadbu, ale i následnou péči o nové stromy.

„I druhý rok naší společné iniciativy Sázíme budoucnost ukázal, že lidé mají o výsadbu zeleně opravdu
obrovský zájem. V našem vlastním programu lidé už
vyčerpali 200 milionů korun na výsadbu v okolí svých
domovů, sídel firem nebo na obecních pozemcích ve městech, díky kterým poroste téměř 50 tisíc nových stromů.
Proto jsme v březnu přidali dalších 100 milionů korun,
aby sázení mohlo dále pokračovat. A nových 20 milionů na stromy mimo les je připraveno také v Programu
péče o krajinu, který je aktuálně otevřený pro zájemce.
S ohledem na velkou popularitu těchto dotací se budeme snažit najít další finanční prostředky, aby dotační
titul mohl pokračovat i v budoucnu,“ komentuje
ministr životního prostředí Richard Brabec.
Všechny grantové příležitosti lidé najdou na
www.sazimebudoucnost.cz v sekci finance.

DO KOSTIC SE VRACEJÍ STROMY
Obec Kostice je malebná vesnice, ovšem s velmi hustou a hustě zasíťovanou zástavbou. Mnoho let se zde pouze kácelo, zmizely zejména
staré, původní druhy stromů, a tak přišel čas na jejich obnovu.
„Obyvatelé si zvláště v posledních letech uvědomují, že stromy v obci
mají své nezastupitelné místo a že nám tu chybí,“ uvádí Vladimíra Požgayová, místostarostka obce Kostice. „Už před rokem jsme
proto díky financím z Nadace Partnerství vysadili alej do lužního
lesa a v roce 2020 jsme pokračovali s výsadbou nové aleje na ulici
U Stadionu, která je přístupovou ulicí ke sportovnímu areálu v severozápadní části obce. Zde aktuálně budujeme zázemí pro návštěvníky
fotbalového, dětského a multifunkčního hřiště určeného pro všechny
věkové kategorie. Do budoucna tu chceme mít krásný sportovní areál
s množstvím stromů a zeleně,“ dodává.
Další stromy místní vysadili přímo v areálu a také na ulici Krátká.
Do areálu hřiště byly vybrány především stromy původní, typické pro
zdejší oblast tvrdého luhu, a do ulic naopak kultivary snášející sucha
a blízkost frekventované silnice.
„Jsme si vědomi udržitelnosti projektu a jeho výstupů deset let od ukončení výsadby a také následné dokončovací a rozvojové péče po dobu
minimálně tří let od ukončení realizace. Máme tu šikovné lidi, kteří se
sdružují v různých spolcích, areál mají v srdci zejména fotbalisté všech
věkových kategorií a s jejich pomocí do budoucna počítáme. Oproti
předchozím letům se zvedá zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém
žijeme, o okolní přírodu – a to je moc dobře. Zdědili jsme krásné místo
k žití a musíme se o něj patřičně starat,“ uzavírá paní místostarostka.
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Ilustrační foto: www.sazimebudoucnost.cz

ULICE VE VŘESKOVICÍCH ZDOBÍ
DEVĚTATŘICET NOVÝCH STROMŮ
Vysázet mladé lípy, duby a hrušně zvládli obyvatelé obce navzdory
přísným hygienickým opatřením proti koronaviru. Nepřízeň doby
navíc dokázali přetvořit v krásnou myšlenku patronátu stromů.
„V souvislosti se zachováním bezpečnosti a všech hygienických opatření se zrodil nápad, že každý strom bude mít svého patrona v podobě konkrétní rodiny,“ vysvětlil starosta obce Jan Krotký. Při samotné
výsadbě se tak u jednoho stromu pohybovala pouze daná rodina.
Před výsadbou rozeslalo vedení obce lidem instruktážní video
a na akci samotnou pak dohlížel odborník. Každý strom nyní nese
jmenovku jedné rodiny, kterou obec nechala vyrobit u grafika. Patroni
stromů se budou v budoucnu podílet i na péči o stromy.
„Velice nás překvapil zájem občanů o samotnou výsadbu, a proto
plánujeme ve výsadbě stromů pokračovat, tentokrát mimo intravilán
obce, a to prostřednictvím Rodinného centra Vřeskováček. Největší
zájem o výsadbu byl ze strany rodin s malými dětmi, a proto i některé
stromy nesou jména dětí coby patronů,“ popsal Jan Krotký.
Původní myšlenka ozelenit obec Vřeskovice přišla, když bylo nutné
několik starých a nemocných stromů postupem let odstranit.
Na výsadbu se obci povedlo získat dotaci z programu životního
prostředí, která pokryla náklady na materiál včetně stromů i částku
za odborný posudek a dozor. Na obyvatele tak zbylo samotné
sázení. Do budoucna uvažuje obec především nad výsadbou
ovocných stromů.

ZELENĚJŠÍ NÁVES V DOLNÍCH
VILÉMOVICÍCH
Borovice a smrky v Dolních Vilémovicích neodolaly kůrovcové kalamitě, která na Vysočině likviduje celé lesy. Zdejší obyvatelé se tím nenechali odradit a na místě uschlých stromů loni zasázeli mladé listnáče.
Při sázení je přitom provázela ještě kalamita jiná, koronavirová. Ani
to lidem nezabránilo, aby nové stromky vysázeli. Sázení se zúčastnili
dobrovolníci z obce a zastupitelé s jejich rodinami.
„Bohužel nemohlo být sázení stromů oficiální akcí pro veřejnost.
Samotné sázení bylo časově rozloženo do celého dne, tak aby
dobrovolníci mohli pracovat pouze v rodinných skupinkách nebo
v dostatečné vzdálenosti od sebe. Obec také nemohla zajistit společné občerstvení, které si všichni po náročné práci zasloužili,“ popisuje
situaci členka zastupitelstva Hana Nedvědová.
V ulicích Dolních Vilémovic se teď zelená přes třicet nových ořešáků,
jabloní, třešní, lip, vrb, dubů, bříz a spousta dalších druhů. Nejvíc
stromů vysázeli místní kolem dětského hřiště, kde dříve rostly právě
kůrovcem napadené jehličnany. „Akce byla vydařená, krásné počasí,
super spolupráce spoluobčanů. Myslím, že si to užily děti i dospělí,“
říká dobrovolnice Blanka D., která se akce zúčastnila s celou rodinou.
Pracovníky obce nezaskočily při přípravách ani administrativní překážky. „Členové zastupitelstva při zajišťování administrativy spolupracovali a tím se minimalizovaly nesrovnalosti. Ve chvíli, kdy jsme si nebyli
jistí, využili jsme infolinku SFŽP ČR,“ dodává Hana Nedvědová.

Ilustrační foto: archiv SFŽP ČR

CITICE: MÍSTNÍ SE RÁDI ZAPOJILI
Když sázet, tak pořádně! O lepší životní prostředí v Citicích
a Hlavnu se snaží pečovat radnice s podporou místních obyvatel.
Loni na jaře a na podzim se jim společně podařilo vysadit hned
padesát jedna stromů na pěti různých lokalitách. K zapojení veřejnosti do výsadby přitom stačilo, aby se o záměru starosta zmínil
na jedné z jarních brigád, kterých se občané pravidelně účastní,
a přidal informace do obecního zpravodaje. Samotnou výsadbu
pak stihli v nejlepším možném mezidobí, kdy platila jen nepatrná
omezení kvůli pandemii covid-19.
„Většina občanů našich dvou sídel, Citic a Hlavna, chce žít v lepším prostředí. Naším cílem je identifikovat a využít lidský a místní
potenciál naší obce pro dobro všech. Sázení bylo a bude logickým
vyústěním spojení sil v malé obci a ochoty hledat finanční zdroje
zvenčí, neboť rozpočet obce s 910 občany je velmi malý,“ říká
místostarosta obce Petr Beránek.
Citice a Hlavno teď zdobí dvacet mladých javorů, dvanáct třešní,
duby, slivoně, višně, lípa a buk. Stromy vysadili obyvatelé jak
ve vnitrobloku, tak u zastávky, hřiště, hřbitova nebo u dětského
hřiště a ozelenili tak prakticky celou obec.

Ilustrační foto: archiv SFŽP ČR

ČÍSLO 4 / DUBEN 2021

„Místo, kterému bylo souzeno zarůst plevelem, se po výsadbě změnilo v prostor, který bude po umístění lavičky vybízet k zastavení
se a k zapřemýšlení o dosažitelných drobnostech, které činí život
krásným,“ popisují manželé Monika a Jarda Š., kteří s výsadbou
pomáhali.
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NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekty proti suchu si připraví
desítky žadatelů
Nové programové období Operačního programu
Životní prostředí se rozjíždí. Ministerstvo životního
prostředí ještě před vyhlášením výzev nabídlo
městům, obcím a dalším zájemcům sto milionů
korun na projektovou přípravu.

Ž

ádosti bylo možné podávat do konce
března, nabídku využilo více než šedesát žadatelů, kteří podali žádosti s požadavkem na dotace přes 73 milionů korun.
Pokud budou záměry schváleny, peníze
půjdou na kompletní projektovou přípravu
opatření, která pomůžou lépe se adaptovat na změny klimatu, efektivně zadržovat
vodu v krajině a předcházet vzniku povodní. Předem nachystané projekty zajistí rychlejší čerpání evropských dotací a žadatelům
usnadní vlastní podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí.

Finance na projektovou přípravu jdou
z Národního programu Životní prostředí.
Dotace jsou určené na zpracování kompletní dokumentace, díky které pak žadatel získá peníze na samotnou realizaci z
evropských fondů. Výzva byla zaměřena
především na obce, které tak mohou začít
pracovat na lepším hospodaření se srážkovou vodou, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku
vody a protierozní ochranu.

Na lepší pitnou vodu v obcích
jde navíc 350 milionů korun
S
e špatnou kvalitou či nedostatkem pitné vody se potýkají mnohé obce. Ministerstvo životního prostředí přidává na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné
vody 350 milionů korun.
Peníze ministerstvo nalije do dotační
výzvy č. 2/2018 Národního programu Životní prostředí. Pro velký zájem se už jed-

nou alokace navyšovala, teď přichází další
razantní nárůst rozdělovaných peněz.
Zájemci o podporu na výstavbu nových
nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné
vody či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody mají možnost podávat žádosti do 30. června 2021, nejpozději však
do vyčerpání alokace.

AKTUÁLNÍ VÝZVY
Programy zlepšování kvality
ovzduší (PZKO)
Zahájení příjmu žádostí: 15. 4. 2021
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021,
nebo do vyčerpání alokace
Alokace: 100 000 000 Kč

Environmentální vzdělávání
(EVVO)
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2021
Alokace: 40 000 000 Kč
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Kopřivnice: Nové
stromy u cyklostezky
pomohou mokřadu

V

ýsadba bezmála čtyřiceti listnatých
stromů kolem cyklostezky z Kopřivnice do Vlčovic na okraji Průmyslového
parku Kopřivnice a přilehlého mokřadu
má podpořit biodiverzitu tohoto území.
„Mokřad samotný chceme podpořit výsadbou
pěti kosterních listnatých stromů vhodných do podmáčených stanovišť. Zvažujeme i mírné prohloubení
některých míst, kde stagnuje nejvíce vody, ale jinak
plán počítá s tím, že se mokřad ponechá přirozenému
vývoji. Přestane se zde sekat, což umožní růst rákosových, ostřicových a jiných vlhkomilných společenstev
rostlin přirozeně rostoucích v podmáčených půdách.
Mimo ochranné pásmo plynovodu, které se nachází
na okraji mokřadu, nebudeme odstraňovat ani náletové dřeviny, které zde časem vyrostou, a výsledkem
by měl být přirozený biotop,“ uvedl Jan Habr,
správce zeleně kopřivnické radnice.
Na prostor mokřadu naváže stromořadí
okolo cyklostezky. S výsadbami v této lokalitě se začalo už vloni na jaře a poté na podzim, kdy bylo vysázeno celkem dvanáct
stromů kolem cyklostezky. Letos na jaře by
mělo následovat dalších 37 listnatých stromů. Okolo cyklostezky budou vysázeny
okrasné třešně. Dál podél stezky, vinoucí
se v místech bývalé hlavní silnice z Lubiny
na Vlčovice, mají růst jeřáby, duby, olše,
vrby a střemchy. Náklady tohoto zeleného
projektu by měly dosahovat asi 272 tisíc
korun. Ty zahrnují jak samotnou výsadbu,
tak tříletou péči o vysazené dřeviny. Většinu
potřebné částky, přibližně 198 tisíc korun,
by město mohlo získat z dotace Národního
programu Životní prostředí.

NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výzva č. 2/2021 rozděluje peníze na ochranu a zlepšování kvality

ovzduší. Cílem je podpořit kraje a obce s rozšířenou působností ve vytvoření Akčního plánu
a zřízení místa pro jednoho nového pracovníka za účelem realizace opatření dle aktualizace
programu zlepšování kvality ovzduší. Předmětem podpory je urychlení realizace závazných
a podpůrných opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší, a to prostřednictvím zpracování Akčního plánu a jeho následného plnění.

Výzva č. 1/2021 poskytuje podporu environmentálnímu vzdělávání.

Cílem je rozvoj znalostí a dovedností a osvěta cílových skupin v environmentální oblasti
a v oblasti udržitelného rozvoje a stabilizace systému EVVO. Preferovanými tématy a principy jsou vzdělávání o změně klimatu, výuka venku a v kontaktu s přírodou, místně zakotvené
učení, výuka v online prostředí a další formy praktické a metodické podpory učitelů a škol
pro období omezené klasické školní výuky a výuka k udržitelné spotřebě, prevenci vzniku
odpadů a přechodu na oběhové hospodářství. Ekologické výukové programy (krátkodobé
a pobytové) nejsou podporovány.

AKTUÁLNÍ VÝZVY
Pakt starostů a primátorů
pro klima a energii
Ukončení příjmu žádostí: 30. 7. 2021,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 10 000 000 Kč

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

Výsadba stromů
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 300 000 000 Kč

Průzkum, posílení
a budování zdrojů
pitné vody
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021,
nejpozději však do vyčerpání alokace

NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výzva č. 7/2020 podporuje zlepšení životního prostředí ve městech

a obcích a přispívá k dosažení klimaticko-energetických závazků. Samosprávy mohou získat
peníze na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, případně jeho aktualizace, dále na organizaci Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem je zvýšení veřejného povědomí o ekologických tématech. Rovněž je možné podpořit zřízení jednoho nového
pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části na plný nebo částečný pracovní
úvazek. Příjemce podpory musí být již před podáním žádosti registrován v oficiální databázi
signatářů Paktu starostů a primátorů.

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

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. 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: 1 100 000 000 Kč

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

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

ČÍSLO 4 / DUBEN 2021

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

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. 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.
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REPORTÁŽ

PROJEKT
V ČÍSLECH
Celkové uznatelné náklady

2 469 902 Kč

Celková výše podpory

1 975 922 Kč

Foto: archiv Moravský Krumlov

ZÁMECKÝ PARK JE DÍKY REGENERACI
HRAZENÉ Z OPŽP OZDOBOU
MORAVSKÉHO KRUMLOVA
Před třemi lety proběhla celková obnova zámeckého parku v Moravském Krumlově.
Z parku je dnes díky tomu atraktivní příměstská lokalita, kde lidé rádi tráví volný
čas, a když je to zrovna možné, konají se tu nejrůznější společenské a kulturní akce.

P

ark se rozkládá na okraji města před
západním průčelím dnešního zámku.
Na místě zámku původně stával gotický hrad pánů z Obřan, jenž byl za pánů
z Lipé přestavěn na renesanční zámek se
zahradou podle návrhu Itala Leonarda
Garuse z Bissonu. Tehdejší renesanční zahrada se nejspíše nacházela na opevnění
nad příkopem před západním průčelím
zámku a po zrušení hradního příkopu byla
za pozdějších pánů z Lichtenštejna rozšířena a přeměněna v krajinářský neboli anglický park. O vznik parku se rozhodující
měrou zasloužila kněžna Eleonora Marie
z Oettingenu, manželka Karla Lichtenštejna, jež na Moravském Krumlově pobývala
od roku 1772. V místě původního příkopu nechala vystavět dnešní klenutý tunel
a založila zmíněný anglický zámecký park,
v němž nechyběly rozličné sochy ani rybníčky se zlatými rybkami.
Bylo to v době, kdy anglické parky
zažívaly velký rozmach. Šlechtici a majitelé panství byli ovlivněni romantismem,
k němuž nedílně patřila záliba v dobrodružné literatuře, při jejíž četbě se člověka zmocňovala nostalgie po dávno uplynulých časech. Právě tehdy se v parcích
začaly objevovat stavby, jež měly svým
architektonickým vzhledem přivodit nádech starých časů, kdy se dvorní rytíři
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ucházeli o přízeň sličných dam. Častým
cílem byla snaha o navození zádumčivé, sentimentální atmosféry, kdy hranice
mezi samotným parkem a okolní krajinou
nebyly jasně vymezeny. Jedná se o pravý
opak takzvaného francouzského parku,
který se těšil oblibě dříve než park anglický a jehož typickým příkladem je park
ve Versailles. U anglického parku již není
kladen důraz na jasně vymezené geometrické linie výsadby a úzkostlivě pravidelný řez tvarovaných stromů a keřů, často
uzpůsobených do rozsáhlých přírodních
bariér živých plotů.

V přírodněji pojatém parku jsou stromy
a keře ponechány volnému růstu a dochází
pouze k decentním úpravám jejich větvoví, a to zpravidla jen po poškození vlivem
počasí. Významným prvkem anglického či
chceme-li krajinářského parku je vodní živel, jenž tu požívá mnohem větší volnosti
než v parku francouzském, kde je spoután
soustavou všemožných fontán a vodotrysků. V parku anglickém dotvářejí atmosféru rybníčky a jezírka, klikatící se potůčky
nebo uměle zbudované vodopády.
Hlavním motivem moravskokrumlovského anglického zámeckého parku se při

Je málo měst, která se mohou pyšnit tak překrásným
zámeckým parkem jako Moravský Krumlov. Zdejší park se
rozkládá na úctyhodných dvanácti hektarech a je domovem
velkého počtu vzácných stromů a keřů, například borovice
černé, platanu javorolistého a meruzalky alpinské. S tesanými
sochami a rybníčky se zlatými rybkami je skutečnou potěchou
pro oko. Je tu i propast, přes kterou se klene dlouhý most.

KOUZLO ANGLICKÉHO
PARKU
Anglický park je někdy také nazýván
parkem přírodně krajinářským. Divoká
příroda se v něm potkává s člověkem a setkat se tu na relativně malé ploše můžeme
s nejrůznějšími druhy dřevin, za nimiž
bychom se jinak museli vydat do lesů,
hor či třeba i exotičtějších částí světa,
kde mají svůj původ.

Foto: archiv Moravský Krumlov

Foto: archiv Moravský Krumlov

Foto: archiv Moravský Krumlov

lichtenštejnské přeměně stala dlouhá mírně stoupající louka s dálkovými výhledy
na zámek a několik menších palouků se
stromovými solitéry. Za cestou překlenutou spojovacím mostem byl park rozšířen
kolem dalších dvou velkých palouků. Jeden z nich byl poset zdánlivě nahodilými remízky a protínala ho stromová alej.
Ve stejné době byl upraven i dvůr s historickou kašnou a s alejí vedoucí od vstupu
do dvora k zámku.
Hrabě Ferdinand Kinský v roce 1910
park rozšířil dále k jihu a stávající výsadbu malebných borovic, mohutných dubů
a sbírky javorů v okolí zámku obohatil
exotickými druhy dřevin, jako jsou břestovec, svitel a líska turecká. Tehdy také došlo
k vybudování moderního terasového alpinia s květinovou zahradou v severní části
někdejšího opevnění.
V letech 2004–2006 byla provedena nákladná obnova zámeckého parku, na niž
díky dotaci z OPŽP navázala obnova
v roce 2018.
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Hlavním důvodem byla bezpečnost
návštěvníků parku

„Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlá obnova parku proběhla v letech 2003–2006, bylo nutné zajistit
návrh na pěstební opatření a kácení dřevin a novou
výsadbu stromů a keřových skupin. Důvodem bylo zajištění bezpečnosti návštěvníků, aby se předešlo vzniku
rizikových situací, jež by mohly ohrožovat jejich zdraví.
Proto byl v roce 2016 odborem regionálního rozvoje
po dohodě s vedením města předložen návrh na zpracování aktualizace projektové dokumentace obnovy
parku, který byl schválen,“ říká Andrea Stejskalová, vedoucí odboru regionálního rozvoje.
„Popudem pro zpracování aktualizace projektu bylo
i možné využití dotací. Obojí vycházelo právě z projektové dokumentace původní regenerace,“ vysvětluje.

Realizace projektu byla souborem
revitalizačních opatření
Na realizaci projektu se podíleli zástupci
města: starosta Tomáš Třetina, místostarosta
Zdeněk Juránek a členové zastupitelstva města, kteří celou akci podpořili. Kromě nich to
byl také odbor regionálního rozvoje, který

Volba stromů pro anglický park záleží
jednak na vkusu hlavního návrháře, jednak
na klimatických podmínkách oblasti stejně
jako na účelech, pro které je park vytvořen.
„Některé parky – zvláště ty menší –
často slouží jen jako zelená kulisa pro
různá dětská hřiště, prolézačky a altánky.
Oproti tomu parky velké, o rozloze mnoha
hektarů, jsou už opravdovým krajinářským
dílem, kde lze naplno uplatnit monumentalitu vysokých statných stromů,“ říká
zahradní tvůrce Marcel Kopta. V případě
parčíku s dětskými hřišti podle něj tvůrce
parku usiluje spíše o příjemné, intimnější
a odhlučněné prostředí.
V druhém případě se do popředí dostává
touha po romantických procházkách pod
korunami stromů, a to v kteroukoliv roční
dobu. „Tím naznačuji, jak je důležité usilovat o vyváženost výsadby, co se listnáčů
a stromů jehličnatých týká. Určitě je důležité, aby stromy měly dostatek prostoru
a byly vysazovány tak, aby nedocházelo
k jejich předčasnému poražení nebo
k drastickému ořezání, například kvůli
tomu, že větve ohrožují okolní budovy či
infrastrukturu, nebo snad kvůli tomu, že
by podzimní záplava listí přespříliš ztrpčovala život těm, kdo o park pečují,“ míní.
Spadané listí vůbec považuje za významné
téma. „Sám se rozhodně přikláním k šetrnější úpravě parkových ploch, kdy by byla
alespoň část listí pod stromy ponechána
jako přirozená vrstva pro tvorbu humusu.
Úsilí o naprosto sterilní park způsobuje
to, že stromům i ostatním rostlinám se odváží zbytečně mnoho prospěšných látek.
Přílišné sekání bez občasného mulčování
je také nezdravý trend, který se neslučuje se rčením o správném hospodáři,“ je
přesvědčen Marcel Kopta. Člověk by podle
něj měl mít stále na paměti, že je potřeba
usilovat o rozmanitost rostlin i drobných
živočichů a organismů. „Taková snaha
nemusí být ve výsledku ani ošklivější, ani
pracnější. Je jistě namístě popřemýšlet, jak
by bylo možné zakomponovat luční kvítí
do velké a otevřenější plochy parků, a to
i ve městech. Ušetřený čas pracovníků
údržby by bylo možné využít pro zvětšování ploch trvalkových a letničkových
záhonů v místech, která jsou lidem více
na očích,“ předkládá svou vizi.
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zajišťoval realizaci od zpracování projektové
dokumentace po vlastní realizaci a součinnost při získání a administraci dotace, dále
zpracovatel projektové dokumentace Pavel
Šimek ze společnosti Florart, který zajišťoval
i autorský dozor, a konečně firma Vykrut – zahradní služby, jež provedla vlastní realizaci.
Projekt byl realizován od července do prosince 2018, a to kontinuálně v několika krocích.
„Obsahem realizace byl celý soubor revitalizačních
opatření,“ říká Andrea Stejskalová. Ten zahrnoval kácení zdravotně nevyhovujících stromů
(hlavně nepůvodních druhů) a pěstební opatření na perspektivních stromech. „Bylo vysazeno
celkem 97 nových stromů, které nahradily stromy pokácené a doplnily mezernatou strukturu parku,“ vypočítává paní Stejskalová. Pěstební opatření bylo
provedeno na 372 stromech, a to především
proto, aby byla prodloužena jejich perspektiva a zvýšena provozní bezpečnost. V tomto
případě se jednalo o pěstební opatření na soli-

Foto: archiv Moravský Krumlov

MORAVSKÝ KRUMLOV –
MĚSTO V MEANDRECH
ROKYTNÉ

Foto: archiv Moravský Krumlov

térních stromech, zmlazení solitérních a plošných skupin keřů a pročištění plošných stromových nárostů dřevin. „Pokáceno bylo 37 kusů
dřevin, přičemž odstraněny byly pouze dřeviny s výrazně
narušenou statickou stabilitou a s prudce sníženou vitalitou, stromy hynoucí a uhynulé,“ dodává.

Regenerace park zatraktivnila
Regenerace parku přispěla k celkové revitalizaci a obnově této významné krajinné
zeleně. „Současně přispěla ke zvýšení bezpečnosti
návštěvníků parku. Park je atraktivní příměstskou
lokalitou a je vyhledáván občany města jak pro trávení volného času, tak pro pořádání řady společenských
a kulturních akcí. V současné době je hojně využíván
i hráči discgolfu,“ shrnuje celkové přínosy projektu jeho koordinátorka.
S žádáním o dotace z nejrůznějších zdrojů má Moravský Krumlov coby město bohaté zkušenosti. Jen z OPŽP v uplynulých
letech získali dotaci například na energetické úspory objektu sokolovny, modernizaci
sběrného dvora, nosič kontejnerů na tříděný
odpad i nádoby na biologicky rozložitelný
odpad a zlepšení energetických vlastností
několika základních i mateřských škol.
„Komunikace se SFŽP ČR, která probíhala prostřednictvím administrátora projektu, byla vždy
bezproblémová. V současné době nemáme připraven
žádný projekt, ale pokud by se objevil vhodný dotační titul, určitě bychom zažádali,“ shrnuje příběh
regenerace zámeckého parku v Moravském
Krumlově Andrea Stejskalová.

Moravský Krumlov se nachází v krajině, která
je hranicí mezi Českomoravskou vysočinou
a Dyjsko-svrateckým úvalem. Město leží v kotlině obtékané ze tří stran řekou Rokytnou.
Jeho poloha a několik významných dominant
jsou charakteristickými rysy města vzniklého
před staletími. O počátcích Moravského
Krumlova se nedochovaly žádné písemné
doklady, ale bohaté archeologické nálezy
ukazují na osídlení již z doby 3500 před naším
letopočtem. Osada zde zřejmě existovala již
počátkem dvanáctého století, ovšem prokazatelné písemné zprávy o Moravském Krumlově pocházejí z počátku třináctého století
a pozdější doby, kdy roku 1260 král Přemysl
Otakar II. povýšil zdejší osadu na město.
Místní jméno Krumlov je zmiňováno v latinsky
psaném listě Rudolfa Habsburského
z 6. května 1277. Přívlastek „moravský“ byl
připojován na rozlišení od Českého Krumlova
až v polovině sedmnáctého století.
Meandry řeky Rokytné nabízely dobrá místa
k osídlení, a tak zde vzniklo hradiště Rokiten,
župní hrad – strážce obchodních stezek a středisko řemeslnické výroby a obchodu. Po roce
1146, kdy byl hrad zničen a vypálen v boji,
ve kterém si vyřizovali účty dva Přemyslovci –
kníže Vladislav a Konrád, údělný kníže znojemský – byl postaven hrad nový, kamenný, jehož
zakladateli byli pravděpodobně páni z Obřan.
Jméno dostal nejspíš podle tvaru řečiště řeky –
krumm coby křivý, vypouklý.
Moravský Krumlov nabízí možnost celé řady
kratších vycházek po blízkém okolí i delších
turistických výletů. Návštěvníci se tu mohou
projít zámeckým parkem k zahradám nad
Moravským Krumlovem nebo od Čertova
kamene ke kapli sv. Floriána, odkud se nabízí
nádherný výhled na město, či tunelem pod
zámkem do údolí řeky Rokytné a podél ní
do Rokytné, odtud k Mariánské studánce
a zpět do Krumlova, případně z Rokytné dál
do Budkovic a Ivančic.
Město může posloužit také jako základna pro
delší turistické výlety po značených turistických trasách procházejících přírodními parky
Rokytná, Střední Pojihlaví a Oslava s celou
řadou zajímavostí.

Skrze zámecký příkop kdysi vedl Černý tunel. Příkop
byl později zasypán, ale tento osmdesát metrů dlouhý
tunel zde zůstal. Přímo tunelem vedou turistické trasy,
a tak není dost dobře možné ho při návštěvě Moravského
Krumlova minout.
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ECHO
Vznikla nová naučná stezka
v Mariánských Lázních
Správa CHKO Slavkovský les
ve spolupráci s městem Mariánské
Lázně vytvořila naučnou stezku
Příroda parků, která návštěvníky
provede přírodou mariánskolázeňských parků a místním šetrným
hospodařením ve prospěch hmyzu,
obojživelníků a ptáků. Mariánskolázeňské parky tvoří jedinečnou
zelenou osu města, která přirozeně
navazuje na okolní lesy a dotváří
harmonické zasazení lázní do přírodního prostředí. Zachování
a údržba městských parků tak hraje
klíčovou roli v utváření charakteru
města, lázeňské péči a volnočasových aktivitách občanů.

V Bohumíně budou
likvidovat jmelí
Podle průzkumu, který radnice
provádí, se počet stromů napadených jmelím blíží dvěma stům
padesáti. Zastavit šíření invazivní rostliny chce město pomocí
projektu, na nějž má v plánu
čerpat evropskou dotaci. Invaze
jmelí postihuje především lípy,
javory, topoly a vrby. Mezi nejvíce
zasažené lokality patří park Petra
Bezruče v Novém Bohumíně či
okolí potoka Bajcůvka ve Starém
Bohumíně. Jmelí ale napadá stromy napříč městem. Město kvůli
přemnoženému jmelí vytvořilo
projekt na jeho plošnou likvidaci.
Při odstraňování jmelí odborníci
provedou i doprovodné zdravotní
a bezpečnostní ořezy.

V přírodní rezervaci Sluneční
stráň vznikne experimentální
lesnická oplocenka
Zbudování oplocenky zajišťuje
regionální pracoviště Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR,
Správa CHKO České středohoří.
Oplocenka o rozloze asi
200 metrů čtverečních zamezí
vniknutí přemnožených muflonů
a divokých prasat, kteří nadměrným
okusem, hrabáním a rytím ničí zdejší cenná společenstva suchých trávníků. Plochy s takovými společenstvy
jsou v převážně zalesněné krajině
labského údolí velmi vzácné a nachází se výhradně na mělkých půdách
při osluněných skalních výchozech.
Oplocenka, která ochrání alespoň
část skalní stepi na Sluneční stráni,
umožní odborníkům z AOPK ČR
sledovat vývoj společenstva po zamezení vstupu zvěře.
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Jak ochránit stáda hospodářských zvířat
Standard na ochranu hospodářských zvířat byl pro Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR zpracován pod záštitou České zemědělské univerzity ve spolupráci
s chovateli a dalšími spolupracovníky.

N

avrhovaná opatření nejsou sepsána
od stolu, vycházejí z praxe českých
i zahraničních chovatelů. „Dbáme na vzhled
a prostupnost krajiny, proto nejsou doporučovány žádné vysoké ploty. Vlci se do ohrady nejčastěji dostávají
podlezením či podhrabáním, zásadní je tedy kvalitní
ochrana u země,“ vysvětluje František Groessl,
chovatel hospodářských zvířat z ČSOP Libosváry, jeden ze spoluautorů standardu.
Standard zahrnuje ochranu pasených zvířat (ovce, kozy, skot) před vlkem obecným
a medvědem hnědým a také zabezpečení
včelstev proti medvědům. Je doplněn nákresy a popisuje možné kombinace opatření,
které chovatel hospodářských zvířat může
aplikovat a které ve svém důsledku mohou
stáda účinně ochránit. Vychází z prověřených a úspěšně realizovaných opatření
u nás i jinde v Evropě. Zabývá se možnými
způsoby ochrany stád před predátory, jako
jsou jiná organizace pastvy, dohled pastevce, práce pasteveckých psů nebo technická
opatření (různé typy oplocení). V ideálním
případě je dobré tyto způsoby kombinovat.

ČR. „Část chovatelů se opravdu snaží a stáda zabezpečuje, k mnoha dalším ale jezdíme na šetření škod opakovaně
a vidíme, že se nic nezměnilo. Vlci se pak naučí do ohrad
chodit, což poškozuje všechny,“ dodává.

Prevence je základ

Foto: NC Srní

č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Při přípravě novely zmíněného zákona v průběhu roku 2021 však bude
standard využit pro definování minimálního
Podklad pro získání dotace, pro
povinného zabezpečení pasených zvířat pro
odškodnění nikoliv
vznik nároku na náhradu škody.
Standard je nyní především podkladem pro
„Nyní je podle zákona škoda vyplácena i v případě,
podávání projektů financovaných z Operač- že je pastvina obehnaná jedním drátem, pod kterým vlk
ního programu Životní prostředí (OPŽP) jednoduše projde. To by se mělo do budoucna změnit a vypodporujících zabezpečení hospodářských plácení náhrad navázat na minimální preventivní opatzvířat před útoky velkých šelem.
ření, podkladem pro to bude právě standard. Funguje to
Dodržování standardu dnes není závaz- tak v některých německých spolkových zemích a debata se
né pro uznání nároku náhrady škody na o tom vede i ve Švýcarsku,“ objasňuje Jindřiška Jedomestikovaných zvířatech podle zákona línková z Agentury ochrany přírody a krajiny

Potvrzuje to i průzkum zabezpečení pastvin, který během podzimu prováděli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. „Zjistili jsme, že ohrazení na drtivé většině pastvin na Broumovsku (94,1 % celkového počtu) nebrání
dostatečně vniknutí vlků. Naopak dobře zabezpečeno je
pouze 1,1 % pastvin, 4,8 % pastvin pak má oplocení
s drobnými nedostatky, které jsou kompenzovány buď
přítomností pasteveckých psů, nebo zavíráním zvířat
na noc do stájí,“ konstatuje Hana Heinzelová
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
O finance na preventivní opatření na ochranu stád ve výši 100% dotace si mohou chovatelé v současné době požádat z Operačního
projektu Životní prostředí. Vzhledem k administrativní náročnosti podávání projektů
připravuje AOPK ČR pro další programové
období (OPŽP 2021–2027) některá zjednodušení. Dále připravila návrh národního dotačního titulu k financování preventivních opatření pro drobné chovatele a dotace na krytí
vícenákladů spojených s náročnější organizací
pastvy při ochraně zvířat před vlkem.
AOPK ČR nyní připravuje sérii krátkých
videí o doporučovaném zabezpečení stád
a nejčastějších problémech v zabezpečení
pastvin. Jsou na Youtube, odkaz najdete
na webu AOPK ČR.

Nová vyhláška: Náhrady škod způsobené vlky se rozšíří
V dubnu začala platit nová vyhláška k náhradám škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy. Upřesňuje výpočet výše škody, pamatuje na léčbu zraněných
zvířat a umožňuje například zaplatit odvoz uhynulých zvířat do kafilerie.

N

ové znění vyhlášky a nové podmínky
mimo jiné reagují na dohodu s chovateli, myslivci, zemědělci a s Ministerstvem zemědělství při přípravě plánu programu péče
o vlka, který vznikl v loňském roce. „Vyhláška nově pamatuje na léčbu zraněných hospodářských
zvířat či pasteveckého psa. Majitelům hospodářských
zvířat budou vypláceny i náklady za kafilerii, takže se
reálně může navýšit proplácená škoda vlkem,“ uvádí
Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„Vyhláška je výsledkem dohody s chovateli při přípravě programu péče o vlka obecného. Náhrady chovatelů se
rozšiřují o další položky nezbytných výdajů, které chovatelé po útocích vlků mají. Pro to, aby se rozšířil i výčet
druhů domestikovaných zvířat, za něž je poskytována
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náhrada, nebo se proplácel i veterinární posudek, je ale
potřeba novely zákona. Na ní již pracujeme a počítáme
také se zapojením ministerstva zemědělství,“ doplňuje
ministr životního prostředí Richard Brabec.
Vyhláška zcela nově stanovuje způsob výpočtu výše škody velkými šelmami
(vlk obecný, medvěd hnědý, rys ostrovid)
na vymezených domestikovaných zvířatech
a psech sloužících k jejich hlídání. Bude
do něj nově zahrnuta cena za likvidaci uhynulých kusů (kafilerní služba) v důsledku
útoku šelmy, specifikuje se výpočet nákladů
na léčbu zraněných zvířat a zohledňuje užitkovost domestikovaných zvířat a také cena
za usmrceného pasteveckého psa či náklady
na jeho léčbu. Pro výpočet škody se stanoví

vzorec, do něhož může vstupovat i již využívaný a rezorty životního prostředí a zemědělství doporučovaný ceník vybraných
druhů hospodářských zvířat, který byl dojednán se svazy chovatelů v roce 2017. Tento
ceník bude nově podle vyhlášky zveřejněn
na internetových stránkách MŽP, aby mohlo docházet k jeho aktualizaci.
Nová vyhláška upřesňuje i postup při
výpočtu výše škody u všech typů škod, které jsou zákonem řešeny, tedy škody na vybraných hospodářských zvířatech, rybách,
plodinách, trvalých porostech včetně lesa
i na včelstvech a včelařském zařízení nebo
nemovitostech (souvisejících s hospodařením) a movitých věcech v nich.

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:
30. 6. 2021
Alokace: 40 000 000 Kč

Energetické úspory
vládních budov
Ukončení příjmu žádostí:
31. 5. 2021
Alokace: 500 000 000 Kč

Průzkum
kontaminovaných
lokalit
Ukončení příjmu žádostí:
30. 6. 2021

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.

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

155. výzva umožňuje získat peníze na realizaci průzkumných a doprůzkumných prací

a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované
průzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. V rámci této aktivity budou akceptovány pouze ty projekty, které předložily žádost
pro vydání závazného stanoviska MŽP nejpozději do 30. 4. 2021. Projekty analýz rizik (realizace
průzkumných prací) černých skládek jsou nezpůsobilým nákladem.

Alokace: 50 000 000 Kč

Povodí Moravy vytváří podél Bečvy tůně a rozšiřuje koryto
Povodí Moravy pokračuje v rozsáhlé revitalizaci Bečvy u obcí Černotín a Skalička.
Po dokončení prací dojde ke snížení povodňového ohrožení obcí, k revitalizaci
krajinného rázu, obnovení chybějících biotopů a zlepšení biodiverzity flory a fauny.

P

ráce spočívají zejména v modelování širokého a mělkého koryta vodního toku
tak, aby mohlo docházet k rozlivům vody.
„Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už
při průtocích tzv. pětileté povodně. Námi navržené
úpravy vychází z přirozeného vinutí řeky Bečvy. Kromě protipovodňového účinku tato opatření výrazně
zlepší hydromorfologický stav toku, i údolní nivy
Bečvy. Úpravou dojde ke zlepšení hydraulických podmínek při chodu ledů v toku a tedy k dalšímu snížení
povodňového ohrožení obcí. Dalším významným efektem bude posílení místního ekosystému,“ vysvětluje
význam opatření generální ředitel Povodí
Moravy Václav Gargulák. Samotné posílení ekosystému bude spočívat především
v rozšíření pestrosti vodních biotopů.

ČÍSLO 4 / DUBEN 2021

Po roce mají vodohospodáři hotovou
více než polovinu prací. I přes nepříznivou epidemickou situaci a komplikované
hydrologické podmínky v loňském roce,
během kterého postihlo Bečvu několik
povodní, probíhají práce bez zpoždění.
Celková délka revitalizovaného koryta je
3,4 kilometru.
„Stávající koryto rozšiřujeme z cca 30 metrů
na 50 až 70 metrů, navazující část pozemků snižujeme na úroveň relativně často zaplavované sekundární nivy. Námi navržené úpravy umožní samovolné
vytlačení ledů z koryta a omezení ledových nápěchů
a zátaras, ke kterým v této lokalitě pravidelně dochází na konci zimy,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p., Tomáš Bělaška.

V rámci opatření vzniknou také dvě mělké
neprůtočné tůně sloužící jako lokální biotop. Do konce letošního roku dokončí stavební firma pro Povodí Moravy zemní práce tak, aby na ně mohlo navázat výsadbou
dřevin. Ta bude poměrně masivní a bude
se týkat celého revitalizovaného úseku.
Tvarové řešení vychází z přirozeného
větvení řeky Bečvy a i po dokončení stavebních prací zůstane tok otevřen pro
další samovolný přirozený vývoj. Realizační náklady představují 318 milionů
korun. Financování je zajištěno prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí. Práce včetně výsadby potrvají
do dubna 2022.
19

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

OBECNÉ INFORMACE
Dotace na podporu kapacit k řešení
problémů v odpadovém hospodářství
Ráda bych se zeptala, jestli je možné do výzvy č. 90 prioritní osy 6 uplatnit i projektové
práce. V naší organizaci jsme vytvořili projektový tým, který má za úkol modernizovat
odpadové hospodářství našich nemocnic, což
znamená provést studii a následně projekty
jednotlivých centrálních shromaždišť odpadů
v nemocnicích. Na tyto práce ale nemáme
v nemocnici personální kapacity a musíme
je zajistit externě. Proto bychom rádi využili
uvedenou výzvu.
V dané věci vás zřejmě zklamu, ale výzvy
v prioritní ose 6 nejsou určeny pro „běžné“
žadatele. Jedná se totiž o výzvy zajišťující nutnou administrativní kapacitu pro možnost
spravovat dotační programy, tedy připravovat podklady, výzvy, dále přijímat, hodnotit
a v případě úspěšných žádostí také proplácet
přiznané dotace atd. Tato prioritní osa je tedy
mířena výhradně na zajištění chodu řídicího
orgánu a zprostředkujících subjektů k programu OPŽP, viz přímo v textu výzvy uvedení
možní žadatelé/příjemci: „Oprávnění žadatelé:
řídicí orgán OPŽP (Ministerstvo životního prostředí );
zprostředkující subjekty OPŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Státní fond životního prostředí ).“
Kapacity k plánování a vyřízení dotací
na straně samotných žadatelů tak zmíněná
výzva nemůže řešit. Pro možnost financovat
i přípravné práce nezbytné k podání žádosti
o podporu (a výslednému získání dotace)
vždy slouží část způsobilých výdajů konkrétní žádosti zaměřená na přípravu a administraci žádosti, viz kapitola v Pravidlech
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
2014–2020 (tzv. PrŽaP) s názvem B.2.2,
Projektová příprava, autorský a technický
dozor, zajištění bezpečnosti práce na stavbě
(koordinátor BOZP). Jiná nabídka ale k dispozici není, samostatně tuto oblast z naší
strany podporovat nelze.
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ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

Doplňuji, že v rámci odpadového hospodářství doposud byly z naší strany podporovány projekty zajišťující pokud možno
ekologickou likvidaci či další využití odpadů
obecně. Primárně tak prozatím šlo o navyšování kapacit třídění, sběru, zpracování a nového využití odpadů. V novém období bude
ještě větší důraz kladen na předcházení vzniku
odpadů, případně na další využívání odpadů
již existujících. V nabídce dotací by samozřejmě mělo být zohledněno také nakládání s odpady nebezpečnými (například ze zdravotnictví). Více ale až oficiální podklady, na nichž se
v tuto chvíli ještě pracuje.

Archivace podkladů k poskytnutým
dotacím
Obracím se na vás s obecným dotazem, zda
povinnost uchovávat dokumentaci platí i pro
dodavatele v rámci našeho projektu, resp.
připravované veřejné zakázky, a s tím související smlouvy o dílo s dodavatelem. Dokument
PrŽaP a také nám vydaný právní akt ukládají
povinnost uchovávat dokumenty příjemci
podpory, tedy našemu městu, avšak v jiných
programech, např. IROP, tuto povinnost vyžadují i po dodavateli. Proto se raději chceme
ujistit, neradi bychom něco opomněli.
V dotčené věci plně platí pravidla zveřejněna v Pravidlech pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP 2014–2020 (tzv. PrŽaP),
povinnost archivovat dokumenty související
s projektem platí tedy z našeho pohledu poskytovatele dotace jen pro příjemce, nikoliv
pro dodavatele. Viz citace z textu Pravidel:

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

jsou výdaje na projekt uvedeny (o datu, kdy začíná lhůta běžet, informuje příjemce podpory řídicí
orgán OPŽP).
• u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou
vyšší než 30 mil. Kč, po dobu 3 let od 31. 12. následujícího po předložení účetní uzávěrky, v níž jsou
zahrnuty konečné výdaje ukončené operace (o datu,
kdy začíná lhůta běžet, informuje příjemce podpory
řídicí orgán OPŽP).
Z výše uvedených termínů platí ten, který bude ukončen
později.“
Zdůrazňuji, že jde o povinnosti, které řešíme a můžeme kontrolovat my jako administrátoři a poskytovatelé dotace. Nijak nezabíháme do povinností firem v souvislosti s jejich
daňovou evidencí apod. Toto již řeší související legislativa, např. zákon o účetnictví. Lze doplnit, že všechny předkládané či povětšinou
již Fondem administrované projekty/žádosti
samozřejmě musí splňovat související podmínky programu a výzvy. Podrobné současné
informace jsou zapracovány v textu PrŽaP.

Hospodaření s vodou či energiemi
v případě firem, komerčních objektů

Zajímá mne, zda existuje také program nebo
programy (podobné jako Zelená úsporám
a Dešťovka) pro komerční projekty. Jsem
majitel komerčního objektu velikosti cca
1700 m2 a stále hledám možnost, jak ho více
propojit s přírodou a tím snížit jeho ekonomickou zátěž na systém obecně. Bohužel
jsem zatím nikde nenašel žádný program či
dotace, které by se věnovaly komerčním objektům, vzhledem k tomu, že bych rád z da„D.9 Archivace dokumentů u příjemce podpory ného objektu udělal krok po kroku něco jako
Příjemce podpory je povinen archivovat dokumenty soběstačný dům. Mám na mysli třeba využití
související s projektem:
dešťové vody k zavlažování zelené, vegetační
• po celou dobu udržitelnosti projektu, která se počítá stěny na zdech objektu, využití srážkové
od ukončení realizace projektu a jejíž délka je uve- vody jako užitkové vody v objektu, využití
dena v příloze č. 1 k právnímu aktu,
sluneční či jiné energie pro snížení spotřeby
• u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou elektrické energie dodávané distribuční sítí
nižší než 30 mil. Kč, po dobu 2 let od 31. 12. apod. Existuje něco takového i pro majitele
následujícího po předložení účetní uzávěrky, v níž komerčních objektů?

Ochrana a péče o přírodu a krajinu a specifickém cíli 4.3 – Posílit přirozené funkce
krajiny. Mám otázku, zda bude v novém
programovém období 2021–2027 nutné
realizovat opatření pouze na pozemcích
ve vlastnictví žadatele.
V programovém období 2021–2027 se
v této oblasti počítá se stejným řešením jako
v minulém programovém období. Žadatel
nebude muset být přímo vlastníkem dotčených pozemků, na kterých bude realizováno
podporované opatření, za předpokladu, že
bude nájemcem předmětu podpory, příp.

dobně i jiným způsobem, než je využití systémů AIS SFŽP (například datová schránka
či pošta). Všem žadatelům však doporučujeme, aby jiné způsoby doručení žádosti
využívali pouze ve výjimečných případech.
Samotná administrace žádosti bude vždy
probíhat v systému AIS SFŽP, doručení
v jiné formě proto zpomaluje celý proces
administrace výzvy a komplikuje monitorování průběhu čerpání alokace.

Jakým způsobem a kdo podepisuje žádost
o podporu?
Žádost o podporu podepisuje statutární
zástupce nebo osoba pověřená k podpisu
V případě dalších dotazů k OPŽP
žádosti. Pokud je žádost podepsaná osobou
můžete využít e-mailovou adresu
pověřenou k podpisu, pak je vždy nutné
dotazy@sfzp.cz, což doporučujeme
do příloh žádosti připojit také pověření/
zejména u odbornějších (technických,
plnou moc k tomuto úkonu. Toto pověření
právních) či obsáhlejších dotazů.
musí být vždy vytvořeno ke konkrétní výZájemci o informace mají také k dispozvě. Z důvodu výrazných specifik jednotzici Zelenou linku 800 260 500.
livých výzev není možné využívat univerFoto: Vengar Unger Ellefsen
zální pověření k podpisu ke všem výzvám
administrovaným v systémů AIS SFŽP.
Pokud se týká námi spravované nabídky,
Žádost je ve standardních případech
nemáme pro popisovaný případ podnikatel- bude na základě jiného písemného dokumen- podepsána elektronicky. Ve výjimečných
ských objektů dotace k dispozici. Upřesňu- tu (souhlasu vlastníků pozemků) oprávněn případech lze zvolit jinou formu podpisu
ji, že například přímo program Dešťovka je projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost. a doručení na SFŽP ČR. Žadatelům však
mířen výhradně na domy určené k trvalému
doporučujeme, aby vždy primárně volili
bydlení, takže nejčastěji pro fyzické osoby
možnost elektronického podpisu žádosti
a rodinné domy, případně také pro domy by- NORSKÉ FONDY
a její doručení pomocí AIS SFŽP.
tové. Více viz www.dotacedestovka.cz.
V dalším programu, který spravujeme a je- Oblasti podpory z prostředků Norských
Co je to komunikační plán a co má obsahovat?
hož název je OPŽP, je nabídka jak v oblasti fondů v období 2014–2021
Komunikační plán je dokument, který stahospodaření s vodou, tak v oblasti úspor ener- 1. Zlepšování stavu životního prostředí novuje, jak budete svůj projekt komunikovat
gií mířena výhradně na veřejné budovy (buv ekosystémech
s jednotlivými zainteresovanými subjekty
dovy vlastněné veřejnými subjekty, například 2. Snižování negativního vlivu lidské čin- a jak jej představíte široké veřejnosti. Měl by
obecní úřady, školy, zdravotnická zařízení,
nosti na kvalitu ovzduší
vždy obsahovat kontaktní osobu pro publicitu
kulturní zařízení apod.), nikoliv na podnika- 3. Snižování negativního vlivu lidské čin- projektu, návrh komunikačních aktivit, popis
telské záměry. Další informace viz portál www.
nosti na kvalitu vod
cílových skupin, plán hodnocení komunikaopzp.cz a zde nabídka pro specifický cíl 1.3 4. Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu ce a přibližný harmonogram. Komunikační
(hospodaření s vodou) či například 5.1
a přizpůsobování se těmto změnám
plán je jednou z povinných příloh, které vždy
(úspory energií ve veřejných budovách).
předkládáte společně se svou žádostí o podpoS ohledem na uvedené informace vám do- Kam se obrátit, pokud chci konzultovat
ru v rámci našeho programu. Více informací
poručuji zjistit, zda by nebylo možné na po- záměr projektu?
a přehled povinných minimálních požadavků
dobný projekt žádat v programu určeném
V případě, že s námi chcete konzulto- na komunikační plán naleznete v našem Maprávě pro podnikání a podnikatele, tedy vat svůj projektový záměr a možnost jeho nuálu publicity pro žadatele a konečné příjemv programu OP PIK (Operační program realizace v rámci našeho programu, vyu- ce v programu Životní prostředí, ekosystémy
Podnikání a inovace pro konkurenceschop- žijte k tomu náš kontaktní e-mail norway- a změna klimatu, který je ke stažení na stránnost). Ten spadá do gesce Ministerstva prů- grants@sfzp.cz, na který nám zašlete struč- kách Státního fondu životního prostředí ČR.
myslu a obchodu ČR. Konzultaci s odborní- ný popis plánovaného projektu. Váš dotaz
ky uvedeného programu by mělo být možné vyhodnotíme a budeme vás písemně nebo Jaký je minimální rozsah komunikačního
uskutečnit i telefonicky, na příslušném webu telefonicky kontaktovat a v případě potřeby plánu?
je uvedeno číslo infolinky 800 505 565.
vám navrhneme termín osobní konzultace.
Požadavek na minimální rozsah komunikačního plánu není stanoven. Jedinou
Jak dlouho bude trvat hodnocení mé žádosti? podmínkou je, aby komunikační plán vždy
PRIORITNÍ OSA 4
Doba administrace žádosti od přijetí po vy- splňoval minimální požadavky uvedené
dání rozhodnutí trvá průměrně tři až čtyři ve výzvě a v Manuálu publicity pro žadatele
Chci se zeptat, zda budou v novém období
měsíce (netýká se žádostí předložených do bila- a konečné příjemce. Obecně však doporuOPŽP nějak omezeni příjemci podpory.
terálních výzev) v závislosti na typu projektu, čujeme, aby se žadatelé drželi spíše stručV programovém období 2021–2027 počí- celkovém počtu přijatých žádostí a termínech ného popisu svých komunikačních aktivit
táme se zachováním oprávněných žadatelů některých nezbytných administrativních úko- a zachovali maximální rozsah komunikačv obdobné formě, jako tomu bylo v rámci nů. Bližší informace najdete v dokumentu Har- ního plánu do šesti stran textu.
OPŽP 2014–2020, pouze u některých speci- monogram hodnocení žádosti na webu sfzp.cz.
fických opatření může dojít k zúžení okruhu
(např. opatření na podporu druhů).
Máte další dotazy k Norským fondům?
Je možné podat žádost jiným způsobem,
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové
než je online systém AIS SFŽP ČR?
V rámci programového období 2014–2020
adrese norwaygrants@sfzp.cz.
Ano, v krajních případech je možné dobyla vyhlášena 140. výzva v prioritní ose 4 –
ručit vaši žádost na SFŽP ČR v písemné poČÍSLO 4 / DUBEN 2021
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GALERIE PROJEKTŮ NPŽP
Čečelovice: Hydrogeologický vrt
Na místě provedli odborníci hydrogeologický průzkum, při němž nechali vyhloubit hydrogeologický vrt a ověřili jeho vydatnost, a to včetně
kvality vody.
Podoblast podpory: 1.6.A – Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody
Název projektu: Čečelovice – parcela č. 475/1 (vrt HV- 3)
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Celkové způsobilé výdaje
Příjemce podpory: obec Čečelovice
413 740 Kč
Ukončení projektu: říjen 2020
Dotace ze SFŽP ČR

248 244 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Olšovec: Obnova zeleně
Na dvou plochách v obci byla provedena částečná obnova zeleně.
Byly ošetřeny stávající dřeviny a vysazeny dřeviny nové. Byl tak založen
ovocný sad a alej podél pěší komunikace.

Foto: archiv SFŽP ČR

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: Městská zeleň v Olšovci
768 072 Kč
Kraj: Olomoucký
Dotace ze SFŽP ČR
Okres: Přerov
614 457 Kč
Příjemce podpory: obec Olšovec
Ukončení projektu: listopad 2020

Rotava: Vodní vrt
V Rotavě byl vystrojen stávající průzkumný vrt HV 01 a bylo vybudováno jeho napojení na vodovodní systém města včetně doplnění
technologie v úpravně vody.
Podoblast podpory: 1.6.A – Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody
Název projektu: Rotava – zapojení vrtu HV 01
Kraj: Karlovarský
Celkové způsobilé výdaje
Okres: Sokolov
3 511 575 Kč
Příjemce podpory: město Rotava
Dotace ze SFŽP ČR
Ukončení projektu: březen 2020

2 781 305 Kč

Foto: archiv SFŽP ČR

Říčany: Územní studie
Říčany nechaly zpracovat územní studii krajiny, jejímž cílem bylo zmapování 29 krajinných okrsků a 52 obcí. Vznikl tak odborný komplexní
dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny
zejména v nezastavěném území.
Podoblast podpory: 4.2.D – Podpora pořizování
územních studií krajiny
Název projektu: Územní studie krajiny správního
obvodu obce s rozšířenou působností
Celkové způsobilé výdaje
Kraj: Středočeský
2 178 800 Kč
Okres: Praha-východ
Dotace ze SFŽP ČR
Příjemce podpory: město Říčany
217 800 Kč
Ukončení projektu: červen 2019
Foto: archiv SFŽP ČR
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GALERIE PROJEKTŮ OPŽP
Buchlovice: Sanace sesuvu
V Lázních Leopoldov sanovali sesuv, součástí prací bylo odvedení
dešťových a podzemních vod ze sesuvné plochy. Do skalního podloží
byly vetknuty velkoobjemové piloty a jejich poloha byla dále zajištěna
soustavou mikropilot, které tvoří šikmé kotvy.
Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou
ochranu intravilánu
Název projektu: Stabilizace havarijního stavu sesuvu
v lokalitě Smraďavka – Lázně Leopoldov
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Příjemce podpory: Spolek pro rozvoj a ochranu
lázní a lázeňské oblasti Smraďavka–Buchlovice
Ukončení projektu: 8. 8. 2018

Celkové způsobilé výdaje

32 030 117 Kč
Příspěvek EU

27 225 599 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Suchov: Výstražný systém
Obec Suchov si nechala zpracovat digitální povodňový plán a instalovala a modernizovala lokální výstražný systém. Cílem projektu je
ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému
varování před povodňovým nebezpečím.
Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou
ochranu intravilánu
Název projektu: Realizace protipovodňových opatření
v obci Suchov
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Příjemce podpory: obec Suchov
Ukončení projektu: 5. 9. 2018

Celkové způsobilé výdaje

1 815 619 Kč
Příspěvek EU

1 270 933 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Zlín: Snížení emisí slévárny
Projekt spočívá v uplatnění komplexní sady technologicko-organizačních opatření v provozu slévárny za účelem snížení emisí tuhých
znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku těchto zdrojů k úrovni
znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.
Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2 – Snížit emise
stacionárních zdrojů podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek
Název projektu: Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS – slévárna, a. s., Zlín
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Příjemce podpory: ZPS – slévárna, a. s.
Předpokládané ukončení projektu: 31. 12. 2021

Celkové způsobilé výdaje

150 323 000 Kč
Příspěvek EU

82 677 650 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR

Teplýšovice: Vodní nádrž
Na místě vznikl nový významný krajinný prvek, vodní nádrž Sen, která
je zároveň součástí lokálního biokoridoru Smilovského potoka. Díky
tomu vznikl nový biotop, zvýšila se biodiverzita a zlepšilo se hospodaření s vodou vznikem nového retenčního prostoru.
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené
funkce krajiny
Název projektu: Vodní nádrž Sen, Teplýšovice
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Příjemce podpory: Jiří Nulíček
Ukončení projektu: 18. 10. 2018

Celkové způsobilé výdaje

1 357 868 Kč
Příspěvek EU

1 222 081 Kč
Foto: archiv SFŽP ČR
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ZAHRANIČÍ
AKTUALITY

Foto: AWeith, Wikimedia

FARMÁŘEM V ARKTIDĚ
Benjamin Vidmar vystudoval prestižní kuchařskou akademii Le Cordon Bleu.
Osmnáct let pracoval na výletních jachtách i ve vyhlášených restauracích v několika
zemích světa. Do arktické krajiny se zamiloval okamžitě, když v roce 2007 zavítal
na Špicberské ostrovy. O několik let později tu začal pěstovat zeleninu.

S

ouostroví Špicberky leží jen tisíc kilometrů od severního pólu. Krajinou se
tu toulají lední medvědi a během tmavé
polární zimy, kdy slunce vůbec nevychází,
nebe čas od času ozdobí polární záře. Velký
dóm fialově probleskující do tmavé arktické
noci v tundře nedaleko hlavního města ostrovů Longyearbyenu vypadá, jako kdyby tu
zrovna přistála návštěva z vesmíru. Ve skutečnosti je to ale skleník, ve kterém bývalý
americký kuchař Ben Vidmar pěstuje zeleninu, a to i když venku fičí ledový severák
a teploměr ukazuje nemilosrdných čtyřicet
stupňů pod nulou.

Z účetního kuchařem
Vidmarův zájem o kuchařinu podnítil pobyt
na malajském Borneu, kam původně odjel
studovat účetnictví. Po škole si ale přivydělával jako číšník v tamější turecké restauraci.
Po nějaké době si uvědomil, že rafinovaný
svět koření, příchutí a vybraných pochoutek, ve kterém se fantazii meze nekladou,
ho fascinuje víc než přísná a suchopárná
čísla na stránkách učebnic. Rozhodl se, že
účetnictví pověsí na hřebík a místo toho
zdokonalí své kulinářské umění. Po návratu
z Bornea začal studovat na Le Cordon Bleu
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Institute of Culinary Arts v americkém Pittsburgu. „Celé dny jsem vařil, což bylo úplně nádherné,“ vzpomíná. „Tehdy jsem pochopil, že vytvářet
jídlo se stává mým posláním.“
Po škole se na krátký čas vrátil zpět na Borneo, aby se učil ještě v místní kulinářské škole, a poté začal vařit profesionálně – ale ne
v restauraci. Nechal se najmout na expediční loď mířící k antarktickým břehům. Tady,
ve stísněné kuchyňce, kdy loď stoupala a vzápětí se propadala na desetimetrových vlnách,
pekl Ben Vidmar čerstvý chléb, vařil linguini a griloval kuřata. „Na cestě do Antarktidy jsem
potkal lidi, kteří pracovali v Arktidě. Slovo dalo slovo
a najednou jsem měl nabídku pracovat v Blu Polar Hotel na Špicberkách. Měl jsem prostě štěstí,“ vypráví.
A štěstí měli i obyvatelé Špicberk.

Předtím než Ben Vidmar v Longyearbyenu založil svou pěstírnu pod názvem Polar
Permaculture Urban Farm, dováželo se sem
všechno, od zeleniny po vajíčka, letadlem.
Obyvatelům hlavního města tak nezbývalo
než platit nehorázné sumy za základní potraviny, jejichž kvalita dlouhou přepravou na ostrovy často značně utrpěla. Ben Vidmar se to
s pomocí svého syna pokouší změnit a přizpůsobují svoji úrodu podmínkám špicberského podnebí, které se během roku extrémně proměňuje. Například léto, kdy slunce
nezapadá a točí se dvacet čtyři hodin denně
nad hlavou, svědčí rajčatům a cibulím. Ale
temnotemná zima vyžaduje své: v případě
polárního permakulturního zelinářství jsou
to výhonky, které záplavu letního slunečního

Ben Vidmar žije na Špicberkách od roku 2007. Ve svém
skleníku tu pěstuje ředkvičky, mrkve, jedlé květy, červené
zelí, okurky, a dokonce i brambory. Zeleninou pak zásobuje
restaurace v blízkém i vzdálenějším okolí.

Foto: Benjamin L. Vidmar, Wikimedia

Foto: Benjamin L. Vidmar, Wikimedia

V nejmrazivějším období arktické zimy, kdy se tradiční
zelenině tolik nedaří, Ben Vidmar svou výsadbu zmenšuje,
a to doslova: namísto standardního sortimentu pěstuje
mikrozeleninu.

Foto: Benjamin L. Vidmar, Wikimedia

HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST
S pomocí mezinárodního týmu dobrovolníků pracujících na částečný úvazek
se provoz polární permakulturní farmy
po celý rok nezastaví. Protože nechávat si
zeminu na pěstování posílat z pevniny je
obrovsky drahé, tráví Ben Vidmar spoustu
času testováním dalších pěstebních možností a materiálů. Zkouší například kartón
a pozoruje, jak rostliny na růst v něm
reagují. Velké možnosti skrývá hydroponie,
tedy pěstování bez půdy. Už roky sbírá
zkušenosti a poznatky od ostatních pěstitelů a čas ukáže, jestli ho jeho cesta povede
tímto směrem.
ČÍSLO 4 / DUBEN 2021

jete, a přesto neustále řešíte peníze,“ říká Ben Vidmar. „Pak přijdete sem a najednou jste obklopeni vší
tou přírodou. Žádné rozptylování, žádná obří nákupní centra, žádné billboardy volající nakupuj, nakupuj,
nakupuj.“
Longyearbyen, ležící tisíc kilometrů pod
severním pólem a dalších tisíc od norské pevniny, dostal od přírody naděleno opravdu
královsky. Poloostrov, na kterém se rozkládá, je domovem téměř 3 000 druhů zvířat –
ve srovnání se 2 000 obyvateli, kteří v hlavním městě žijí.
Ve skleníku Bena Vidmara ale vyrůstá
něco mnohem většího než jen zelenina. Je to
neodbytná otázka, na niž se nedá odpovědět
bez výmluv. Když on dokáže ze své skleněné citadely nakrmit tolik lidí, co brání v soběstačnosti nám všem ostatním, kteří navíc
žijeme v daleko příznivějších klimatických
podmínkách? „Naší misí je, aby byl Longyearbyen
co nejsamostatnější,“ říká. „Protože když se to podaří nám tady, na co by se kdo mohl vymlouvat jinde?“
pokládá neúprosně logickou otázku. Zatímco na některých místech na světě se trvale
Benův arktický skleník je výzvou
udržitelnému přístupu k životu daří a lidé
i nadějí
zakládají jednu komunitní zahradu za druA jak se na dalekém severu pěstitelům ze- hou, jinde zůstávají bolestně závislí na tom,
leniny pracuje? Dobře. Jsou klidní a vyrov- jaké suroviny k nim dojedou nebo doletí.
naní, nenechají se vyvést ze svého tempa.
A tak i když možná nikdy neochutnáme
Není divu: skleník sice leží nedaleko hlav- rajče ze skleníku Bena Vidmara, je jeho skleního města, ale především uprostřed drsné ník daleko v arktické zemi nadějí pro nás
nádhery arktické přírody a ticho, které ho všechny. Ukazuje nám, co všechno je možobklopuje, je bez nadsázky meditativní. né, když se postaráme o malý kousek země
„Na práci v Americe je smutné to, že hrozně moc pracu- a ona se nám za to odvděčí.
světla nepotřebují. Vidmarovi vypěstují dvacet táců svěžích výhonků týdně. Každý tác
pojme téměř dva kilogramy mikrozeleniny,
kterou v restauracích používají na zdobení,
do omáček a jako další přísady.
Uvnitř skleníku je zemitě a lepkavě, jak
vlhkost vzduchu na všem ulpívá. V rohu je
dokonce i žížalí kompost. „Největší výzvou bylo
získat povolení, abych tu mohl mít žížaly,“ popisuje
Ben Vidmar. Absolvoval těžko představitelné martyrium, aby je mohl chovat, protože
bez vlastního kompostu by své podnikání
mohl provozovat jen těžko. „Než jsem získal
povolení od vlády, trvalo to rok a půl,“ vzpomíná.
„Nemohl jsem vůbec věřit tomu, co všechno je nutné
jenom pro to, abych je sem mohl přivézt,“ vzpomíná.
Složité to nebylo jen se žížalami. Ještě donedávna choval Ben Vidmar také křepelky
a jejich vajíčka prodával. Místní komunita je
zbožňovala. O chov křepelek se ale začaly
zajímat norské úřady, a přestože Benův chov
prošel několika zdravotními testy, nařídily
prodej vajíček zastavit a křepelky utratit.
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TECHNOLOGIE
AKTUALITY

Foto: aquapod noaa.gov

NA CESTĚ K TRVALE UDRŽITELNÝM
AKVAKULTURÁM
Nejtypičtěji se dnešní rybí farmy provozují v ohradách nebo klecích ze sítí
ukotvených k mořskému dnu nedaleko břehu. Kromě nich existují i uzavřené
systémy, které plovou na hladině, nebo dokonce stojí na břehu. Většina takového rybího
farmaření v mnoha ohledech škodí okolním ekosystémům. Nemuselo by to tak být.

C

elosvětová spotřeba ryb se za poslední desítky let v podstatě zdvojnásobila
a polovina této poptávky pochází právě
z rybích farem, takzvané akvakultury. Předpovědní modely napovídají, že do roku 2030
už budou z rybích farem pocházet celé dvě
třetiny ryb, jež lidé zkonzumují.

rostly, 30 až 50 procent krmiva, které se pro tyto
ryby tradičně používá, sestává z namletých ryb
a rybího oleje. Více než 50 procent světově získaného rybího oleje padne zpátky na krmivo
pro lososy chované na rybích farmách.
To je jeden z důvodů, proč jsou rybí farmy po právu označovány za neekologické
a na hony vzdálené principům trvalé udrDopad provozu rybích farem
žitelnosti. Před dvaceti lety bylo zapotřebí
na životní prostředí je obrovský
tří tun krmných ryb k vyprodukování jedné
I když jsou zdravotní benefity konzumace tuny lososů. Třetina světového úlovku ryb
ryb vzhledem ke znečištění světového oceánu dodnes putuje do výroby rybího krmiva
v posledních letech často zpochybňovány, stá- a rybího oleje. V důsledku toho jsou krmle ještě platí, že jsou dobrým zdrojem omega-3 né ryby masivně vylovovány, dokonce do té
nasycených kyselin. Ryby samy ale tyto kyse- míry, že populace některých z nich byly
liny nevytvářejí. Produkují je mikroskopické kriticky zdecimovány. To má pochopitelně
řasy žijící ve sladké i slané vodě. Býložravé nedozírné dopady na celý potravní řetězec,
ryby, jako jsou sardinky, ančovičky a slanečci, neboť velké ryby jsou na těch malých coby
je získávají pojídáním těchto mikrořas společně zdroji své potravy zcela závislé.
s potravou a velké dravé ryby, například lososi
Rybí výkaly a krmivo, které ryby nestačí
a mořští okouni, pojídáním ryb býložravých. spořádat, propadávají klecemi do okolních vod
A jelikož losos a další oblíbené velké ryby po- a způsobují znečištění živinami, které obsahují.
třebují omega-3 nasycené kyseliny k tomu, aby To vede k nadměrné spotřebě kyslíku v oceán-
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ských vodách, což následně stresuje či přímo
zabíjí vodní živočichy. K tomu ještě antibiotika
a pesticidy, jež se při chovu farmových ryb používají, mají neblahé dopady na zdraví života
v moři, ale i lidí, kteří ryby a mořské živočichy
konzumují. Odpad a krmivo, které se dostanou
až na mořské dno, pak přímo na místě likvidují
existující biodiverzitu.
Ryby namačkané v klecích jsou náchylnější ke stresu a tím pádem i k nemocem
a napadení parazity, kteří se pak jednodušeji
přenášejí na divoké mořské ryby. Občas dojde k úniku a chované ryby se spáří s divokými, v důsledku čehož může dojít ke snížení
odolnosti divokých populací.
U pozemních chovných systémů jsou sice
odpad a možná kontaminace okolního prostředí minimalizovány, nedochází tu k únikům a přenos nemocí na divoké druhy není
dost dobře možný, ale na zajištění oběhu vody
v chovných nádržích je zapotřebí obrovského
množství energie a záleží také na tom, jakým
způsobem se nakládá s odpadní vodou.

Foto: Hhetrick, Wikimedia

Foto: Ximonic, Wikimedia

K VELKÝM ZMĚNÁM
DOCHÁZÍ I VE VÝROBĚ
RYBÍHO KRMIVA

Foto: Alexander Grebenkov, Wikimedia

Dopady farmového chovu ryb jsou globální. Kvůli pěstování sójových bobů, z nichž se
krmivo pro ryby také vyrábí, jsou každý rok
vykáceny a na ornou půdu přeměněny čtyři
miliony hektarů pralesa. Na jejich pěstování
je zapotřebí i obrovského množství vody.
Chov krevet, provozovaný většinou ve slaných pobřežních vodách, má na svědomí
zničení 38 procent světových mangrovových
porostů.

Možnosti tu jsou
Pete Malinowski, ředitel projektu Milion
ústřic, jenž si vytyčil za cíl navrátit do vod
newyorského přístavu milion ústřic, je přesvědčen, že akvakultura si svou špatnou pověst nezaslouží. „Většina akvakulturních operací
je trvale mnohem udržitelnější než výroba živočišných
krmiv,“ říká. „Ve skutečnosti je akvakultura mnohem
ekologičtější způsob, jak získávat protein, než tradiční
zemědělství,“ tvrdí. „Akvakultura stále páchá mno-

ho škod, ale zlepšuje se to. Lidé v oboru se vzdělávají
a rozumí tomu, že není přípustné, aby se ryby chovaly
způsobem, který poškozuje životní prostředí.“
Jednou možností je přestěhovat rybí
farmy na otevřené moře, kde je čistá voda
a silné proudy, které by odpad z farem i rybí
parazity roznesly po velké ploše, na které se
„ztratí“. Otevřené moře je také slanější a teplota je tu stálejší. Znamená to, že tu ryby
nejsou vystaveny takovému stresu a méně
podléhají chorobám, což výrazně snižuje
používání antibiotik a očkování. Svou zkušenost s tím mají v Open Blue Sea Farms,
kde v hluboko ponořených klecích na otevřeném moři u panamských břehů chovají
kranasovce štíhlé: ti čtrnáct měsíců dorůstají
do porážkové velikosti poté, co přišli na svět
v líhních na pevnině.
Steve Page ze společnosti Ocean Farm
Technologies navrhl aquapod, geodetický
dóm dostatečně velký na to, aby se do něj

V nejrůznějších akvakulturních systémech, ať už provozovaných
ve sladkých, brakických, či slaných vodách, se podle odhadů
celosvětově chová přes 600 druhů ryb a vodních živočichů.
ČÍSLO 4 / DUBEN 2021

Kampachi Farm experimentuje s kombinací
sójových bobů a rostlinného odpadu a rybí
olej se pokoušejí nahradit mikrořasami
a kvasnicemi. Výsledkem takového krmiva
je, že v rybách, které na něm vyrostly, bylo
naměřeno stokrát méně mědi než v rybách krmených běžným rybím krmivem,
vyrobeným z jiných ryb. V několika zemích
souběžně probíhá výzkum zaměřený na získávání takového rostlinného oleje, který by
plnohodnotně nahradil olej rybí. Totéž se
děje s proteinem. Kalifornská společnost
Calysta pracuje na výrobě proteinu z fermentovaných bakterií při procesu ne zcela
nepodobném výrobě piva či chleba.
vešlo několik stovek tisíc ryb. Farmy u havajského pobřeží využívají aquapodů k chovu kranasů oceánských. Aquapody jsou zatím na moři připoutány k vlečným člunům,
z nichž jsou také obhospodařovány. V budoucnu by ale mohly být opatřeny vlastním
pohonem a navigací GPS.
Oproti tomu rybí farmy na pevnině dnes
už poměrně často využívají recirkulační systémy k recyklování používané vody. Ty spotřebovávají stokrát méně vody než tradiční
systémy. Je tak také možné lépe kontrolovat
kvalitu vody a předcházet nemocem a tím
také používání antibiotik a další léčebné
chemie. Dánsko je v používání recirkulačních systémů na světové špičce. Společnost
Hallenbaek Damburg, která se věnuje chovu pstruha duhového, recirkuluje 96 procent své vody. Odpadní voda je přefiltrována a rybí odpad je používán na výrobu
bioplynu nebo jako hnojivo.
Některé recirkulační systémy dokonce
umožňují i chov ryb migrujících ze sladkých
do slaných vod a zase zpátky v nádržích
na pevnině tím, že kontrolou chemického
složení vody proměňují prostředí podle potřeby ze sladkého na slané a naopak.
I přes veškerou snahu a pokrok má ale
akvakultura před sebou velmi dlouhou cestu k trvalé udržitelnosti.
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VYUŽÍVEJTE TELEFONNÍ A E-MAILOVÉ KONZULTACE

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Pro komunikaci využívejte telefon a e-maily,
případné konzultace doporučujeme předem
domluvit.

projektů doporučujeme realizovat především
telefonicky či e-mailem, případnou osobní
schůzku doporučujeme předem domluvit.

ONLINE SEMINÁŘ

V souvislosti s koronavirovou epidemií
a průběžně vydávanými nařízeními sledujte
prosím aktuální informace o činnosti Fondu
na našem webu www.sfzp.cz.

Pro konzultaci je možné využít také níže
uvedené telefonní linky krajských pracovišť Fondu. Přijatá bezpečnostní opatření
žádným způsobem neomezují samotnou
agendu Fondu, administrativní a správní
činnost. Hodnocení, schvalování projektů
a proplácení dotací u všech dotačních programů administrovaných Fondem probíhá
v běžném režimu.

K dispozici zůstává zelená linka Fondu
800 260 500, a to v pracovních dnech
od 730 do 1600 hod. Konzultace s odborníky
SFŽP ČR ohledně žádostí a dotačních

Finanční udržitelnost
u vodohospodářských projektů
28. 4. 2021 / 930–1300
Získali jste dotaci na vodohospodářský
projekt z prioritní osy 1 Operačního
programu Životní prostředí, případně
z Národního programu Životní prostředí? Zúčastněte se našeho webináře
a seznamte se s aktuálními informacemi
o povinnostech příjemců dotací ve vztahu
k zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářského systému. Webinář proběhne
online formou přes Microsoft Teams a je
pro přihlášené účastníky zdarma.
Registrujte se prosím na e-mailové
adrese seminare@sfzp.cz.

LIBEREC
724 795 269

ÚSTÍ NAD LABEM
475 205 598

HRADEC KRÁLOVÉ
724 795 269

KARLOVY VARY
724 884 535
PRAHA a STŘEDNÍ ČECHY
267 994 578

PARDUBICE
466 924 858

OLOMOUC
587 332 260

PLZEŇ
378 033 909

OSTRAVA
731 695 927

JIHLAVA
567 213 855
ČESKÉ BUDĚJOVICE
387 203 857

ZLÍN
577 522 272

BRNO
541 217 079

Odebírejte Prioritu v elektronické podobě!
Spotřebujeme méně papíru, nafty a energií
Dostanete ji hned v den vydání
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