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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

stejně jako přibývá zažloutlých listů 
v korunách stromů, přibývá i hotových 

projektů financova-
ných z dotačních 
programů zamě-
řených na zlepšení 
a ochranu životního 
prostředí.

A že jich není málo. 
Například v tomto 
čísle najdete zmínky 
a informace o Ope-
račním programu 
Životní prostředí, 

Norských fondech, Národním programu 
Životní prostředí, Modernizačním fondu 
a také o Operačním programu Spravedlivá 
transformace. Jednomu by se mohlo zdát, 
že to je až moc, že to snad připomíná 
onen pověstný dort, který pekli pejsek 
s kočičkou. Ale zatímco čtyřnožci všechno 
splácali dohromady, každý z programů se 
zaměřuje na trochu jinou agendu. Nemůže 
se tak stát, že by jeden žadatel stejně jako 
zlý pes žádal o všechno dohromady a bylo 
mu zle. Každý si pro svůj projekt vybere 
nejvhodnější program, ze kterého dostane 
peníze.

Příkladem úspěšného projektu může 
být třeba obnova rašeliniště na Šumavě. 
Řeknete si, nu co, rašelina, spousta vody, 
nějaké ty kořeny, ale jíst se to nedá a zorat 
také ne, prostě dobrého pomálu. Dřív se 
tím topilo, což také není úplně ideální vy- 
užití a akorát se zničila unikátní krajina. No 
a ta krása, když si vyjdete na rašeliniště, kde 
roste vřes, poletují ptáci, slunce zapadá 
a do toho vyje pes baskervillský.

Po návratu z blat je dobré mít kde se ohřát. 
A to při dnešních cenách energií není zrov-
na levná věc. Chystá se proto Nová zelená 
úsporám light, program, který pomůže 
lidem s nižšími příjmy s financováním ener-
getických úspor. Jinou, také tak trochu no-
vinkou je definitivní schválení Operačního 
programu Spravedlivá transformace, který 
přinese peníze do tak zvaných uhelných 
regionů. Autor tohoto sloupku z takového 
regionu pochází a je rád, že jeho rodný 
kraj už nebude uhelným, ale spravedlivě 
transformovaným krajem.

Dále přinášíme přehledy podpořených 
projektů, zajímavosti ze světa technologií 
i zpoza hranic a mnoho dalších zajímavých 
textů.

JAN RÖDLING
šéfredaktor

AKTUALITY

Ten se ještě více zjednoduší a otevře 
širšímu okruhu domácností. Nabíd-

ne i peníze na částečné renovace, které 
mohou domácnosti provádět svépomocí, 
a od příštího roku i dotace na výměnu ply-
nových kotlů za obnovitelné zdroje.

„Aktuální bilance dotačního programu Nová 
zelená úsporám je opravdu rekordní,“ uvádí mini-
stryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). 
„Od října loňského roku jsme přijali přes 56 tisíc 
žádostí o dotace v objemu 11,2 miliardy korun. 
Za letošek již evidujeme trojnásobný počet žádostí 
oproti celému roku 2020 a dvojnásobek oproti roku 
minulému. Skokový nárůst je patrný zejména u fo-
tovoltaiky a tepelných čerpadel. Jen pro představu: 
Zatímco v předchozí etapě programu jsme od roku 
2015 do podzimu 2021, tedy za sedm let, přijali 
na fotovoltaické systémy 20 tisíc žádostí o dotaci, 
jen za posledních dvanáct měsíců jich dorazilo přes  
34 tisíc,“ shrnuje ministryně.

„Počet žádostí, který jsme dříve zaregistrovali 
za jeden měsíc, nyní chodí za jeden den. Prostředky 
vyčleněné z Národního plánu obnovy jsou téměř vy-
čerpané, a proto musíme hledat nové zdroje. Finanč-
ními prostředky z Modernizačního fondu si vytvo-
říme v programu Nová zelená úsporám polštář pro 
kontinuální příjem žádostí na další roky a zároveň 
jej otevřeme dalším skupinám domácností, a to i těm 
nejvíce ohroženým energetickou chudobou, které ne-
mají dostatek peněz na předfinancování, jako tomu 
bylo doposud,“ dodává Anna Hubáčková.

Posílení investic v programu Nová ze-
lená úsporám o prostředky z Modernizač-
ního fondu umožní ministerstvu i nadále 
podporovat potřebná úsporná opatření 
u obytných budov, jako jsou instalace do-
mácí střešní fotovoltaiky či výměny zdrojů 
energie. Ministryně Hubáčková přidává: 
„Podpora by se od příštího roku měla rozšířit i na vel-
mi žádané výměny plynových kotlů v domácnostech 
za obnovitelné zdroje.“ Program se také výraz-
ně zjednoduší po administrativní stránce, 
bude obsahovat výhodnější podmínky pro 

domácnosti s nižšími příjmy a zvýhodnění 
pro budovy se sociálními byty.

„S cílem zajistit dostatek prostředků pro pokra-
čování a rozšíření programu Nová zelená úsporám 
jsme v Modernizačním fondu vytvořili zcela nový 
program HOUSEnerg, zaměřený na zvýšení ener-
getické účinnosti v rezidenčním sektoru. Ten bude 
zdrojově pokrývat jak standardní program Nová 
zelená úsporám, tak připravovaný podprogram 
NZÚ light, od příštího roku počítáme i s výměnou 
plynových kotlů. Program připravujeme dlouho-
době, průběžně komunikujeme s Evropskou inves-
tiční bankou. Pokud jej na svém říjnovém jednání 
schválí Investiční výbor, jsme připraveni postupně 
doplňovat finanční zdroje do Nové zelené úsporám 
a zároveň budeme standardní program Nová ze-
lená úsporám průběžně rozšiřovat o nové aktivi-
ty,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR, jehož úřad 
je za rezort příjemcem a zprostředkovate-
lem finančních prostředků z Modernizač-
ního fondu.

„S Ministerstvem životního prostředí se spolu-
pracuje velmi dobře. Mimořádně důležité je pro nás 
chystané energetické poradenství. V Brně bychom 
rádi zřídili Energetickou kancelář, která by lidem ra-
dila, jak na úspory, a to nezávisle na dodavatelích,“ 
říká 1. náměstek primátorky Brna Petr 
Hladík (KDU-ČSL) a dodává: „Chceme za-
bezpečit maximum tepla pro Brno pomocí lokálních 
obnovitelných a dostupných zdrojů. Naší vizí pro rok 
2026 je teplo poskládat ze čtyř pilířů. Využít chceme 
odpady, které spaluje ZEVO SAKO Brno. Druhým 
zdrojem bude odpadní voda z čističky odpadních vod 
Brněnské vodárny, třetím pilířem biomasa (štěpka), 
kterou zužitkují Teplárny Brno. V neposlední řadě 
pak využijeme bioplyn a čistírenské kaly.“

Peníze budou i na „rychlá“  
zateplení
Součástí balíčku rychlé a efektivní po-
moci domácnostem z prostředků Mo-
dernizačního fondu bude i připravovaný 

MODERNIZAČNÍ FOND 
OTEVÍRÁME DOMÁCNOSTEM, 
PRIORITOU JSOU TY 
NÍZKOPŘÍJMOVÉ. NA ÚSPORY 
ENERGIÍ JE PŘIPRAVENO  
55 MILIARD KORUN
Další finanční pomoc, která zmírní dopad vysokých cen 
energií na rozpočty domácností, představila ve spolupráci 
se Státním fondem životního prostředí ČR ministryně 
životního prostředí Anna Hubáčková. Modernizační 
fond nově pomůže přímo domácnostem se snižováním 
spotřeby energií díky 55 miliardám, které se budou 
rozdělovat přes program Nová zelená úsporám.
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program Nová zelená úsporám light. Mini-
sterstvo v něm podpoří snadno realizova-
telné úpravy a částečné renovace rodinných 
domů, které domácnostem přinesou oka-
mžitou a citelnou úsporu energií. Jedná se 
o úpravy typu zateplení fasády, stropu pod 
půdou, střechy, výměny oken či dveří, a to 
bez nutnosti projektu a složitých energetic-
kých výpočtů.

„Půjde opravdu o rychlá opatření s významným 
efektem úspory energie určená prioritně pro vlastníky 
domů nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Pro-
gram, který ve zkratce označujeme jako NZÚ light, 
bude pracovat s jednotkovými dotacemi dle rozsahu 
opatření. Domácnost na takové renovace obdrží v sou-
čtu až 150 tisíc korun, a to i předem formou zálohy,“ 
uvádí šéfka rezortu životního prostředí 
Anna Hubáčková.

Program bude doplňovat standardní 
podporu z Nové zelené úsporám, zejména 
s ohledem na menší rozsah opatření. Ta bu-
dou moci být realizována jak svépomocí, tak 
dodavatelsky. Do budoucna by se pak měla 
stát základem komplexnějších energeticky 
úsporných rekonstrukcí budovy.

Široká poradenská síť – společný cíl 
MŽP a MPSV
S cílem dostat se co nejblíže k občanům, 
poskytnout kvalifikované poradenství, počí-
naje sociálními dávkami a možnostmi řeše-
ní energetických úspor a využití OZE kon-
če, buduje MŽP spolu s MPSV společnou 
robustní poradenskou síť. Její součástí se 
stanou i krajská pracoviště SFŽP ČR, která 
nyní slouží primárně jako poradenská místa 
pro zájemce o finanční podporu z programu 
Nová zelená úsporám.

„V rámci rozšířeného poradenství předpokládáme 
vedle krajských pracovišť SFŽP ČR i přímé zapojení 
úřadů práce, sociálních pracovníků a místních akč-
ních skupin. Nejvíce ohroženým domácnostem chceme 
zajistit maximální asistenci s dotacemi. Velký poten- 
ciál vidíme i v zapojení obcí, s nimiž jsme si spolupráci 
vyzkoušeli již u dřívějších kotlíkových půjček. Naším 
společným cílem je, aby se informace dostaly opravdu 
ke každému, kdo je potřebuje,“ uvádí Anna Hu-
báčková.

Modernizační fond – nositel  
budoucí komunitní energetiky

Modernizační fond představuje klíčový 
zdroj finančních prostředků pro zajištění 
energetické nezávislosti Česka. V závislos-
ti na vývoji trhu s emisními povolenkami 
je v něm do roku 2030 dostupných mini-
málně 300 miliard korun. Velká část inves-
tic jde na výstavbu nových solárních elekt-
ráren, modernizaci energetických provozů 
a teplárenství. Od letošního srpna nabízí 
peníze ale i obcím a městům, pomoc smě-
řuje na výstavbu komunálních fotovoltaic-
kých elektráren.

„Výzvy jsou otevřeny i pro větší města i malé obce 
do 3 000 obyvatel. K dispozici jsou aktuálně 4 miliar-
dy korun. Obecní FV projekty nejenomže urychlí rozvoj 
komunitní energetiky, ale zároveň nepřímo podpoří 
i samotné domácnosti,“ uzavírá ředitel SFŽP ČR 
Petr Valdman. 

„Za to, aby měl zbytek republiky dostatek tepla a elek-
třiny, platily uhelné kraje po mnoho desetiletí velkou 
cenu. Je čas jim tyto újmy alespoň částečně nahradit 
a dát jim budoucnost v podobě zajištění zaměstnanosti 
a zvýšení kvality života jeho obyvatel, moderních tech-
nologií, digitalizace, čistých energií a zdravého život-
ního prostředí. Z úspěšné a spravedlivé transformace 
našich uhelných krajů směrem k udržitelné nízkoemis-
ní ekonomice budou dobré příklady a nakonec z ní 
může mít velký prospěch celé Česko,“ uvádí minist-
ryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Hlavními přínosy programu bude tvorba 
nových pracovních míst, podpora malých 
a středních podniků, investice do výzkumu 
a vývoje, vzdělávání dětí i dospělých a samo-
zřejmě obnova území zasaženého těžbou čer-
ného nebo hnědého uhlí. Klíčovým úkolem 
a výzvou bude transformace energetiky v sou-
vislosti s probíhajícím odklonem od uhlí, 
všechny tři kraje mají ostatně značný poten-
ciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie či 
v oblasti rozvoje vodíkových technologií.

„Těmto nejdůležitějším tématům odpovídá sedm 
oblastí podpory v rámci Operačního programu Spra-
vedlivá transformace pro široké spektrum žadatelů ze 
soukromého i veřejného sektoru. Důležitou součástí 
programu jsou tzv. strategické projekty, což jsou kom-
plexní projekty s významným transformačním dopa-
dem doporučené jednotlivými kraji,“ doplňuje Jan 

Kříž, náměstek ministryně životního pro-
středí pro řízení sekce ekonomiky životního 
prostředí.

„Abychom pomohli s realizací strategických pro-
jektů, již loni na podzim jsme z prostředků SFŽP ČR 
otevřeli výzvu zaměřenou na přípravu těchto projek-
tů. Počítáme s tím, že mezi prvními výzvami z OPST 
bude právě ta pro strategické projekty. Její vyhlášení 
proběhne na začátku listopadu,“ přiblížil Petr 
Valdman, ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR, který je zároveň zprostředku-
jícím subjektem OPST odpovědným za pří-
jem a hodnocení žádostí o podporu, admi-
nistraci a financování schválených projektů.

Program je financován z evropského Fon-
du pro spravedlivou transformaci a je sou-
částí Zelené dohody pro Evropu. Informace 
o programu včetně programového dokumen-
tu, rozhodnutí EK a vypořádání připomínek 
jsou průběžně doplňovány na novém webu 
opst.cz. Právě na něm budou od listopadu 
zveřejňovány první výzvy z OPST, pravidla 
pro žadatele a další užitečné dokumenty.

Program vychází z Plánu spravedlivé 
územní transformace, který Evropská ko-
mise schválila spolu s programem. Plán 
připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj 
v úzké spolupráci s Ministerstvem životní-
ho prostředí a jednotlivými kraji. 

Na transformaci uhelných krajů 
jde 40 miliard korun. Operační 
program Spravedlivá transformace 
schválila Evropská komise

Díky Zelené dohodě pro Evropu poplyne  
v následujících letech do tří českých regionů úzce 
spjatých s těžbou uhlí finanční pomoc. Program 
schválila Evropská komise. Finanční prostředky 
zamíří do transformačních projektů v Karlovarském, 
Moravskoslezském a Ústeckém kraji. První výzvy  
z Operačního programu Spravedlivá transformace 
(OPST) se spustí již v listopadu.

18,9  
miliard Kč

6,3 
miliardy Kč

15,8 
miliard Kč

41
miliard Kč
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AKTUALITY

SFŽP ČR a SOVAK ČR stvrdily 
spolupráci podpisem memoranda
Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí potvrdili 
podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman 
a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Vilém Žák. 
Memorandem se přihlásili k prohloubení dosavadní odborné spolupráce, která 
spočívá ve sdílení zkušeností při nastavování metodik a podmínek dotačních 
programů zaměřených na vodní hospodářství a ochranu životního prostředí.

„Memorandum nám umožní prohloubit dlouholetou 
spolupráci se sdružením SOVAK. Naším společným 
cílem je nyní lépe zkoordinovat činnost obou institucí, 
nastavit vzájemnou výměnu informací, abychom za-
jistili co nejefektivnější využití dostupných finančních 
zdrojů zejména z Operačního programu Životní pro-
středí, kde je podpora šetrného hospodaření s vodou 
naší prioritou,“ říká Petr Valdman, ředitel Stát-
ního fondu životního prostředí ČR.

Signatáři se v memorandu zavázali pro-
hloubit odbornou spolupráci také v oblasti 
poplatků za odběr podzemní vody a za vy-
pouštění odpadních vod, jejichž správcem je 
Státní fond životního prostředí ČR. V rámci 
spolupráce se počítá i s intenzivnějším sdíle-
ním dobré praxe, se zapojováním odborníků 
do expertních procesů a se vzájemnou pod-
porou pracovních skupin či osvětových aktivit 
jako seminářů, konferencí a kulatých stolů.

„Nyní více než kdykoli v minulosti je spolupráce Státního 
fondu životního prostředí ČR a Sdružení oboru vodovodů 
a kanalizací ČR nutností. SOVAK ČR jako odborná vodo-
hospodářská organizace je připraven SFŽP ČR poskytovat 
své široké odborné zázemí pro optimalizaci a maximální 
efektivitu nastavovaných dotačních programů i souvisejí-
cích podmínek přijatelnosti. Memorandum je potvrzením 
dosavadní spolupráce a zároveň žádaným závazkem obou 
institucí do budoucnosti, který může nejen vodárenství, ale 
celkově péči o životní prostředí přinést mnoho užitečných 
impulsů,“ uvádí ke spolupráci Vilém Žák, ředitel 
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Hlavním pojítkem mezi oběma signatář-
skými stranami je téma vodního hospodář-
ství. Státní fond životního prostředí ČR je 
u nás klíčovou státní institucí, která zpro-
středkovává investice do ochrany a zlepšo-
vání životního prostředí, a to ve formě do-
tací a půjček. Zlepšení kvality a dostupnosti 
pitné vody a hospodaření s vodou význam-
ně podporuje jak z evropských fondů v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí 
či Národního plánu obnovy, tak z vlastního 
rozpočtu.

Sdružení oboru vodovodů a kanaliza-
cí České republiky je spolkem sdružujícím 
právnické a fyzické osoby v oboru vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Hlavní 
činností členů spolku je zajišťování zásobová-
ní vodou nebo odvádění a čištění či jiné zne-
škodňování odpadních vod. SOVAK ČR má 
v současné době 113 řádných členů a 123 čle- 
nů přidružených. Řádní členové zásobují pit-
nou vodou přes 9 milionů obyvatel, odvádě-
jí odpadní vody pro téměř 8 milionů obyva-
tel a 98 % těchto odpadních vod čistí. 

Sokoli letos zahnízdili v Jeseníkách již 
po dvaadvacáté. První hnízdění v no-

vodobé historii se datuje do roku 2001, 
od té doby opustilo hnízda v Jeseníkách na  
350 mláďat. Letos tu sokoli vyvedli 28 mlá-
ďat, což je méně než v rekordní loňské sezó-
ně, kdy jich bylo 41.

„Navzdory nižšímu počtu mláďat hodnotíme i le-
tošní rok jako úspěšný. Počet vyvedených ptáků sice 
meziročně kolísá, ale z pohledu stability populace je 
důležitější výrazně neklesající počet hnízdících párů. 
Těch je již pátým rokem v Jeseníkách kolem dvaceti,“ 
vypočítává Petr Šaj z Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR.

„Při monitoringu a ostraze sokolích hnízd 
nám pomáhají nejen dobrovolní spolupracovníci, 

ale i fotopasti s okamžitým přenosem. Díky nim 
máme obrovské množství jedinečných informací ze 
života sokolích rodin. Pro představu – na jedno 
hnízdění je to zhruba 100 tisíc snímků. Díky nim 
jsme zaznamenali na jedné čtvrtině hnízd predaci 
kunou. Ta je nejobvyklejším přirozeným predá-
torem sokolích hnízd v Jeseníkách,“ vysvětluje 
ornitolog Tomáš Pospíšil, spolupracov-
ník AOPK ČR.

Jeseníky s okolím jsou jednou z nejvý-
znamnějších sokolích oblastí. Sokoli tu 
většinou nehnízdí na výrazně turisticky či 
lezecky frekventovaných místech, státní 
ochrana přírody tak nemusí přistupovat 
k zásadnímu omezování vstupu návštěv-
níků. Místa, kde je větší riziko rušení 

sokolů návštěvníky hor, jsou označena 
tabulemi s vysvětlením a hlídána členy 
dobrovolné stráže přírody. 

Jesenická bilance: 350 sokolích mláďat za 22 let

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: NP České Švýcarsko



ČÍSLO 10 / ŘÍJEN 2022
5

Jak správně topit a ušetřit.  
MŽP radí na novém webu
Nová webová stránka Ministerstva životního prostředí 
jakspravnetopit.cz radí, jak účelně využívat kotle 
nebo kamna. Nabízí informace o vhodných palivech, 
o tom, jaké používat kotle a na co si dát pozor při 
jejich instalaci a údržbě nebo jaké dotace využít 
a snížit tak náklady na vytápění.

Obce s rozšířenou působností mo-
hou až do konce tohoto roku čer-

pat dotaci na odstranění nelegálních 
skládek. Státní fond životního pro-
středí ČR znovu otevřel příjem žádostí 
ve výzvě 11/2021. Obce získají až půl 
milionu korun.

Prostředky z Národního programu 
Životní prostředí pomohou radnicím 
s financováním odvozu a úklidu nezá-
konně soustředěného odpadu a jeho 
likvidací. Z veřejných prostranství včet-
ně lesních porostů tak mohou zmizet 
hromady odpadků, starého oblečení, 
nábytku či pneumatik. Použít je obce 
naopak nemohou na nelegální skládky 
tvořené stavebním a demoličním odpa-
dem nebo kontaminovanou zeminou.

Dotace obcím uhradí až 80 % cel-
kových výdajů, minimálně 50 tisíc, 
maximálně pak půl milionu na jeden 
projekt. Dotační výzva je otevřena do  
31. prosince 2022, nejpozději však 
do vyčerpání alokace. 

„Chceme připomenout, jak správně topit v zařízeních 
na pevná paliva. Dobře udržovaný kotel nebo kamna, 
ve kterých se pálí proschlé dřevo nebo kvalitní dřevní 
pelety, příp. kvalitní uhlí, mohou snížit dopad na zne-
čištění ovzduší i na rozpočet domácnosti. Samozřejmě 
z pohledu čistého ovzduší je nejlepší vyměnit starý kotel 
za bezemisní zdroj. Na to mohou aktuálně domácnosti 
získat zhruba polovinu potřebné částky z Nové zelené 
úsporám a do konce roku plánujeme otevřít i nové kolo 
oblíbených kotlíkových dotací,“ říká ministryně ži-
votního prostředí Anna Hubáčková.

Při provozu lokálních zdrojů tepla 
na pevná paliva jsou zásadní čtyři faktory:
• v čem spalování probíhá (konstrukce ka-

men či kotle),
• co je spalováno (výběr a kvalita paliva),
• kdo a jak zdroj obsluhuje,
• údržba a technický stav zdroje a jeho pří-

slušenství.

Bohužel ne vždy jsou kamna a kotle in-
stalovány, udržovány a provozovány správ-
ným způsobem. To pak způsobuje zvýšené 
emise zdraví škodlivých látek do ovzduší. 
Při současné nejistotě na trhu s energiemi 
hrozí, že kvůli nesprávným postupům dojde 
ke zhoršení kvality ovzduší a zdraví. Proto 
je znalost správného způsobu provozování 
kotlů a kamen zcela zásadní.

Webové stránky „Jak správně topit a uše-
třit“ jsou rozděleny do osmi oddílů. Vedle 
klíčových témat, tedy čím a v čem topit, po-
radí, jak se o zdroje tepla starat, jak je udr-
žovat v perfektním stavu nebo kdy je potře-
ba nechat zdroj zkontrolovat odborníkem. 
Pomohou i s tím, jak se bránit, když vás ob-
těžuje kouř od sousedů, ať se jedná o dým 
z komína, spalování v otevřených ohništích, 
nebo nelegální spalování odpadů.

Vytápění pevnými palivy je jedním z nej-
významnějších zdrojů znečišťujích ovzduší. 
Pokud ale majitelé kotlů, krbů nebo ka-
men budou dodržovat zásady správného 
vytápění, je možné jejich dopad na kvalitu 
ovzduší snížit na minimum. Třeba jen tím, 
že nechají technický stav a provoz svých 
spalovacích zdrojů na pevná paliva nejmé-
ně jednou za tři roky zkontrolovat odborní-
kem, který nejenže je zkontroluje, ale také 
poradí. Od začátku září 2024 bude v rodin-
ných domech, bytových domech a stavbách 
pro rodinnou rekreaci zakázáno provozovat 
nejstarší a nejméně ekologické kotle, tedy 
spalovací zařízení horší než 3. třídy.

Výměnu zastaralého kotle není dobré od-
kládat. Naopak je vhodné ji řešit co nejdří-
ve, k čemuž lze využít poskytované dotace. 
Aktuální výzva pro nízkopříjmové domác-
nosti v září 2022 sice skončila, Ministerstvo 
životního prostředí ale ve spolupráci se Stát-
ním fondem životního prostředí ČR a kraj-
skými úřady ukončenou výzvu vyhodnotí 
a plánuje spustit dalšího kolo dotací ještě 
do konce letošního roku. Další domácnosti 
mohou stále využívat příspěvek z programu 
Nová zelená úsporám, kde na pořízení kotle 
na biomasu nebo tepelného čerpadla zájem-
ci získají až 140 000 korun. 

Celostátním vítězem a držitelem Zelené 
stuhy České republiky 2022 se stala 

obec Dolní Město z Kraje Vysočina. Cenu 
získala za mimořádný, vyvážený a příklad-
ný přístup obce a občanů ke zlepšení život-
ního prostředí a péči o historické kulturní 
dědictví. Na druhém místě se umístila obec 
Dolní Poustevna z Ústeckého kraje za mo-
derní a přitom citlivý přístup obce k vytvá-
ření veřejného prostoru. Na třetím místě 
se umístila obec Čistá ze Středočeského 
kraje, a to za aktivity obce a spolků v ob-
lasti zlepšení životního prostředí v obci 
i krajině.

Ministerstvo životního prostředí vy-
hlásilo vítěze soutěže Zelená stuha České 
republiky 2022 v úterý 4. října na slavnost-
ním setkání v Senátu. MŽP je garantem 
tohoto ocenění a vyhlašovatelem soutěže 
Vesnice roku spolu se Společností pro za-
hradní a krajinářskou tvorbu, která orga-
nizaci celostátní soutěže s podporou mini-
sterstva zajišťuje.

Na slavnostním vyhlášení si ocenění 
převzalo celkem jedenáct obcí. Náměstek 
pro řízení sekce státní správy Minister-
stva životního prostředí Vladimír Mana 
předal starostovi vítězné obce poukaz 
k čerpání dotace z Národního programu 
životní prostředí (NPŽP) až do celkové 
výše 1 000 000 Kč. Dotace může obec 
využít jak na konkrétní environmentál-
ní projekt, tak na reprezentaci České re-
publiky v mezinárodní soutěži Entente 
Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla 
v roce 2023.

Ostatní obce oceněné Zelenou stuhou 
v krajských kolech soutěže Vesnice roku 
2022 mohou čerpat dotaci z programu až 
do výše 500 000 Kč.

Stejně jako v minulých letech bylo vy-
hlášení výsledků Zelené stuhy ČR spoje-
né s předáním ocenění a čestných uznání 
a vyhlášením výsledků soutěže Oranžová 
stuha ČR, kterou vyhlašuje a garantuje Mi-
nisterstvo zemědělství. 

Obec Dolní Město získala  
Zelenou stuhu 2022 za péči  
o životní prostředí i historii

Obcím pomohou 
dotace na likvidaci 
černých skládek
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Nová dotační výzva z Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP) nabízí 

obcím a dalším subjektům 2,5 miliardy ko-
run. „Je jasné, že hospodaření s dešťovou vodou bude 
stále důležitější a na mnoha místech i nezbytné, abychom 
lépe předcházeli následkům sucha. Na druhou stranu 
je potřeba ochránit obyvatele před intenzivními dešti, 
které způsobují povodně. Na obojí myslí naše dotace,“ 
říká ministryně životního prostředí Anna 
Hubáčková a dodává: „Z vlastní zkušenosti vím, 
že obce mnoho takových opatření už dělají a výsledky si 
pochvalují. Čekáme proto, že o peníze bude opět zájem.“

V 19. výzvě OPŽP dostanou obce pení-
ze projekty, které pomohou dešťovou vodu 
chytat nebo ji nechají zasáknout na místě, 
kde naprší. Do podporovaných projektů 
proto patří podzemní retenční nádrže, aku-
mulační nádrže, systémy modrozelené infra-
struktury, výměna nepropustných povrchů 
za propustné, budování zelených střech 
a mnohá další opatření. Na dotaci dosáhnou 
i ti žadatelé, kteří budou využívat přečiště-
nou šedou vodu namísto toho, aby ji rovnou 

pouštěli do kanalizace. Pro všechny tyto zá-
měry je vyčleněna miliarda korun.

„Zájem ze strany samospráv se setrvale zvyšuje, pro-
jektů i zájmu o dotace přibývá. Boj se suchem jakožto 
výrazným projevem probíhající změny klimatu v Česku 
je naší klíčovou prioritou už od poloviny roku 2014. 
Alespoň jeden podpořený projekt zaměřený na řešení 
sucha již najdeme v každé druhé obci,“ informuje 
ředitel Státního fondu životního prostředí 
ČR Petr Valdman.

Výzva myslí také na protipovodňová 
opatření. Sem patří především projekty 
„přírodního charakteru“, které umožní při-
rozený rozliv vody do krajiny, kde povodeň 

nenapáchá škody, například projekty, kte-
ré zajistí přirozený tlumivý rozliv povod-
ní v nivách, zlepšení tvarů koryt vodních  
toků, uvolňování území ohrožených povod-
němi včetně výkupu potřebných pozemků  
k realizaci, obnovu, výstavbu a rekonstrukci 
ochranných nádrží a další. Na protipovod-
ňová opatření půjde 1,5 miliardy korun.

„Výše dotace na konkrétní projekt se různí podle druhu 
opatření. Maximální výše podpory na jeden projekt u Vel-
ké Dešťovky je až 95 %, s výjimkou budování propustných 
zpevněných povrchů, kde budeme poskytovat dotaci maxi-
málně do 30 % celkových způsobilých výdajů. U opatření 
přírodě blízkého charakteru může naopak dotace pokrýt 
až 100 100 %,“ vysvětluje Petr Valdman.

Peníze jsou určeny hlavně pro veřejný sek-
tor, tedy obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, 
školy, ale žadateli mohou být i další subjekty.

Žádosti mohou žadatelé podávat do  
31. října 2023. Detailní informace o věcné 
a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpo-
ry v OPŽP pro období 2021–2027. 

Chytání dešťovky a protipovodňová 
opatření podpoříme částkou 2,5 miliardy
S deštěm a srážkami je 
v době výkyvů teplot 
a nestálého počasí třeba 
velmi cíleně hospodařit: 
na jedné straně chránit 
životy a majetek před 
ničivými přívaly deště, 
na straně druhé srážkovou 
vodu maximálně využívat. 
Proto právě startují 
nové evropské dotace 
z Operačního programu 
Životní prostředí. Žádosti 
mohou obce podávat 
do konce října příštího roku.

U opatření přírodě blízkého 
charakteru může dotace 
pokrýt až 100 % výdajů.

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČRFoto: archiv SFŽP ČR
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Obce peníze použijí na energetické úspo-
ry u svých budov, na lepší hospodaření 

s vodou nebo na rozvoj elektromobility. Vět-
šina peněz jde z Národního plánu obnovy.
„Energie jsou hlavním tématem dneška i budoucnosti. 
Jsem proto ráda, že můžeme obcím pomoci s investicemi 
do energetických úspor, které se následně pozitivně odra-
zí v jejich rozpočtech po další roky,“ říká ministryně 
životního prostředí Anna Hubáčková.

Například v Karviné se město pustí 
do energetických úspor budovy poli-
kliniky v Žižkově ulici, Josefov na Kar-
lovarsku sníží energetickou náročnost 
obecního úřadu, Pardubický kraj uspoří 
energie na některých svých středních ško-

lách a do podobných projektů se pustí dal-
ší desítky žadatelů o dotace.

Šetřit se bude nejenom energiemi, ale 
i vodou. „Podporujeme obce v lepším nakládání 
s dešťovou vodou. Na sucho musíme být připraveni 
a podobné projekty pomáhají zadržovat a vsakovat 
vodu na místě, kde spadne,“ uvádí ministryně.

Jak taková opatření mohou vypadat, vědí 
třeba v Uničově, kde vybudují už druhou 
etapu propustných parkovacích ploch. Měs-
tec Králové vybuduje retenční nádrže u tří 
základních škol, v Mníšku pod Brdy využijí 
dešťovou vodu, která spadne na náměstí.

Projekty na úsporu vody a energií ne-
byly jediné, které se schvalovaly. Mnohé 

obce si již brzy pořídí elektromobily, ať už 
osobní, užitkové, nebo nákladní. Dotaci 
na pořízení dostalo přes osmdesát žadate-
lů, kromě obcí například školy, nemocnice 
nebo neziskové organizace.

„Dalšími oblastmi, kde žadatelé uspěli, byly 
průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody, 
environmentální výukové pobyty, domovní čistírny 
a projekty z Paktu starostů,“ vyjmenovává Petr 
Valdman, ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR.

Dotace z Národního programu Životní 
prostředí a Národního plánu obnovy mohou 
žadatelé čerpat i nadále, aktuální dotační výzvy 
najdete na webu www.narodniprogramzp.cz. 

Obce ušetří na energiích i hospodaření  
s vodou. Další stovky milionů z NP 
Životní prostředí míří na jejich podporu
Poliklinika, obecní úřad nebo školy budou šetřit na energiích, obce budou 
zasakovat srážkovou vodu na parkovacích plochách nebo lépe hospodařit 
s dešťovkou. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dvě stovky 
projektů s dotací v celkovém objemu 800 milionů korun.

Během týdne 20.–26. září září 2022 proběhly 
výstavy o klimatu, workshopy o městském 

zahradničení a kompostování nebo o životě 
bez odpadu a řada solárních elektráren přiví-
tala návštěvníky během dní otevřených dveří. 
Do týdne udržitelného rozvoje se svými akce-
mi zapojilo i Ministerstvo životního prostředí.

„Uspořádali jsme dvě akce, kde jsme chtěli uká-
zat, jak široký může být pojem udržitelného rozvoje, 
a přiblížit ho lidem prostřednictvím akcí a nápadů. 
Lidé se mohli inspirovat, jak mohou přispět k udrži-
telnější společnosti i oni sami prostřednictvím osob-
ních výzev. Naše akce zájemce zaujaly nejen obsahem, 
ale i díky tomu, že poskytly prostor pro setkání lidí se 
zájmem o udržitelný rozvoj. Vznikla zde řada nových 
iniciativ a spolupráce,“ uvedla ministryně ži-
votního prostředí Anna Hubáčková.

Ministerstvo životního prostředí odstar-
tovalo Evropský týden udržitelného roz-
voje Zahajovacím večerem 20. září v Kam-
pusu Hybernská, kde účastníky přivítala 
náměstkyně ministryně životního prostředí 
Eva Volfová, náměstek ministra pro místní 

rozvoj Radim Sršeň a prorektor pro strate-
gickou spolupráci a rozvoj Univerzity Kar-
lovy Pavel Doleček.

Organizace zapojené do iniciativy Udr-
žitelný podzim představily své akce, které 
proběhnou do konce roku. Iniciativa na-
vazuje na Evropský týden udržitelného 
rozvoje a spojuje partnery z různých sek-
torů, například Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo zahraničních věcí, Univerzitu 
Karlovu, česká centra, Národní muzeum, 
České fórum pro rozvojovou spolupráci, 
České priority a studentské spolky. Part-
neři se shodli, že týden je pro popularizaci 
a podporu udržitelnosti příliš krátká doba, 
a proto chtějí podporovat tyto aktivity 
kontinuálně. Své akce registrovali na webu 
Udržitelný podzim, kde jsou pro veřejnost 
k dispozici podrobnosti.

Představení akcí bylo proloženo multi-
žánrovými bloky. Kurátor Národního muzea 
Ondřej Táborský pohovořil o výstavě ZeMě 

a nástrahách vystavování udržitelnosti. Bás-
nířky Kristýna Svidroňová a Eliška Beranová 
přečetly svou environmentální poezii a zamys-
lely se, jak témata udržitelnosti ovlivňují jejich  
poezii a zda mohou být inspirací pro sou-
časnou uměleckou tvorbu. Závěrem STEM 
Ústav empirických výzkumů informoval o vý-
sledcích průzkumu a postojích české veřejnos-
ti k zelené transformaci a Zelené dohodě pro 
Evropu. Organizace České priority představi-
la své aktivity foresightové aktivity včetně spo-
lupráce s MŽP na aktualizaci Strategického 
rámce Česká republika 2030.

Evropský týden udržitelného rozvoje 
zakončilo MŽP v pondělí 26. září debatou 
na téma Potřebujeme vědecký konsenzus? 
Akce se opět uskutečnila v Kampusu Hybern-
ská, kde Tereza Stöckelová z Akademie věd, 
Petr Koubský z Deníku N a Hana Kosová 
a Petr Pokorný z Univerzity Karlovy diskuto-
vali o tom, co vlastně je vědecký konsenzus, ja-
kou roli má věda ve veřejných politikách a jak 
dostat její poznatky k široké veřejnosti. Celá 
diskuze byla streamována na kanále udržitel-
ného rozvoje na platformě YouTube.

Celkem se do Evropského týdne udržitel-
ného rozvoje v České republice registrovalo 
113 akcí. V celé Evropě se letos registrovalo 
6 636 akcí napříč 24 zeměmi a Česká repub-
lika se umístila na 6. místě po Německu, Itá-
lii, Francii, Maďarsku a Finsku. 

Týden udržitelnosti ukázal, co může  
pro lepší budoucnost udělat každý
Sedmý ročník Evropského týdne udržitelného rozvoje 
(ETUR) propojil více než stovku akcí v celé České republice. 
Tento celoevropský festival chce přiblížit myšlenky 
udržitelného rozvoje a ukázat, jak každý jednotlivec může 
přispět k lepší budoucnosti i kvalitě života. 
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ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Kde najdeme domov vzácného bělopáska 
tavolníkového, masožravky bublinatky 

jižní, kuňky obecné, jeřába popelavého či 
vážky jasnoskvrnné? Na Borkovických bla-
tech – revitalizovaném rašeliništi, které do-
stalo znovu šanci na svou existenci. Histo-
ricky těžce poškozené, vytěžené rašeliniště 
se dočkalo komplexní obnovy, která zahr-
novala zaslepení třinácti kilometrů odvod-
ňovacích kanálů a vybudování dvaceti čtyř 
drobných vodních ploch.

Změna klimatu a s ní spojené vlivy 
(mírné zimy s minimem sněhové pokrýv-
ky či naopak vysoké teploty v letních 
měsících) ohrožují dochovaná rašeliniště 
a rašelinné lesy. Poklesem hladiny vody 
dochází k vysychání rašelinišť, jejich za-
růstání (dřevinami, rákosem), minerali-
zaci, vyplavování živin a tím i vymírání 
organismů vázaných pouze na toto pro-
středí. Cílem projektu je tedy stabilizovat 
vodní režim lokality a nastartovat proce-
sy, které povedou k obnově rašelinného 
biotopu. Tímto způsobem lze zároveň 
udržet a posílit biodiverzitu krajiny.

Nesporný význam projektu je také vě-
decký a vzdělávací, protože rašeliniště po-
skytují prostor pro bádání mnoha vědních 
oborů. Již v průběhu realizace se poda-
řilo navázat řadu kontaktů s odbornými 
pracovníky (například entomology či bo-
taniky). Výzkumy, které na rašeliništích 
probíhají od roku 2022, pravděpodobně 
přinesou mnoho překvapivých nálezů.

Celkově se podařilo revitalizovat plochu 
o velikosti 60 hektarů. Opatření spočívala 
především v zamezení odvodňování a vysy-
chání území s pomocí zahrazování sítě různě 
hlubokých odvodňovacích kanálů. Celkem 
se zde umístilo 175 dřevěných přehrážek 
z odkorněné kulatiny. Následně se kanály 
zasypávaly zeminou. Podobná opatření se 
osvědčila i při revitalizacích šumavských ra-
šelinišť. „Jsou poměrně levná, ale účinná. Už po ně-
kolika týdnech se znatelně zastavil odtok vody z oblasti 
a vytvořily se rozsáhlé mokřady,“ Martin Poláček, 
náměstek pro vodní hospodářství a investice 
z Oblastního ředitelství Lesů ČR jižní Čechy. 
V jižní části území vznikla podle podniku asi 
dvouhektarová laguna s mělkou vodou, kte-
rou využijí k rozmnožování obojživelníci.

Kromě toho zde vzniklo také dvacet čty-
ři iniciačních tůní o celkové ploše 7 518 m², 
které by měly podpořit biodiverzitu na za-
slepených kanálech.

Těžba rašeliny probíhala na Borkovických 
blatech od devatenáctého století. Relativně 
šetrná ruční těžba se však v padesátých letech 
dvacátého století změnila na velkoplošnou 
průmyslovou těžbu, kvůli které se muselo ra-
šeliniště odvodnit hustou sítí kanálů. Během 
následujících třiceti let se na Borkovických 
blatech vytěžilo přes 1,7 milionu tun rašeli-
ny, čímž téměř úplně zanikly všechny vzácné 
biotopy s řadou specializovaných druhů rost-
lin a živočichů. Rašeliniště mají i přes tyto 
drastické zásahy schopnost se obnovovat, 
pokud mají k dispozici dostatek vody. Pone-

chané odvodňovací kanály však i po ukonče-
ní těžby rašeliny v osmdesátých letech dál pl-
nily svou funkci, což samovolnou regeneraci 
mokřadů znemožňovalo.

Obnova rašeliniště byla podpořena 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Projekt také soutěží v letošních Adapterra 
Awards jako příklad dobře zvládnutého 
adaptačního opatření. 

Lesy ČR obnovily rašeliniště v lokalitě bývalé těžebny v jižních Čechách. Díky 
projektu revitalizace došlo k vytvoření pestré mozaiky přírodě blízkých stanovišť 
rašelinného lesa i bezlesí a vodních ploch, daří se zde řadě vodních živočichů.

OBNOVENÉ RAŠELINIŠTĚ 
DRŽÍ VODU V KRAJINĚ

BORKOVICKÁ BLATA

Přírodní rezervace Borkovická blata je 
chráněné území, které bylo vyhlášeno 
z důvodu ochrany zachovalého frag-
mentu ekosystému ručně vytěženého 
rašeliniště přechodového pánevního 
typu s charakteristickou flórou a faunou. 
Rezervací prochází naučná stezka Blat-
ská stezka. Nachází se v okrese Tábor 
v katastrálním území Borkovice v seve-
rozápadní části Soběslavských Blat tři 
kilometry severně od obce Mažice.

Borkovická rašeliniště jsou původu post-
glaciálního přechodového typu. Počátek 
jejich vzniku se datuje do období koncem 
doby ledové (zhruba před 10 000 lety),  
kdy na našem území po ústupu ledu 
zůstala jezírka sycená buď spodní, nebo 
povrchovou vodou, postupně osidlova-
ná různými druhy rostlin.

Foto: Nadace Partnerství – Adapterra Awards (Vojta Herout)
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V souvislosti s vybudováním II. březov-
ského vodovodu, který z větší části za-

jistil zásobování Brna pitnou vodou, bylo 
třeba v jádrové oblasti jímacího území za-
mezit byť jen potenciální kontaminaci pod-
zemních vod povrchovými vodami. Bylo 
zjištěno, že ve spodním úseku Banínského 
potoka dochází k infiltraci vod do pod-
zemí. Bez hlubší analýzy se přistoupilo 
k úplnému zatěsnění toku. V podstatě celý 
Banínský potok byl v roce 1975 přeložen 
do nepropustného betonového koryta s ka-
pacitou desetileté povodně a niva byla vy-
spádována tak, aby nedocházelo k plošně 
rozsáhlým rozlivům a srážková voda z úze-
mí co nejrychleji odtékala do koryta. Sou-
časnou podobu koryta ilustruje obrázek.

Tento neutěšený stav území zůstal dlou-
hou dobu bez povšimnutí. Až v roce 2015 
se Banínskému potoku věnovala studie 
zpracovaná z podnětu státního podni-
ku Povodí Moravy. Jedna z uvažovaných 
variant navrhovaných opatření spočíva-
la v celkové revitalizaci koryta. Nicméně 
po dokončení studie se v další přípravě 
již nepokračovalo. „V roce 2020 se povodí Ba-
nínského potoka a přilehlé povodí Svitavy stalo  
tzv. prioritní oblastí projektu ReSAO, což znamená, 
že bylo vybráno pro návrh adaptačních a mitigačních 
opatření. Jedním z širokého komplexu navrhovaných 
opatření byla revitalizace Banínského potoka a jeho 
nivy. Tento záměr byl projednán v kruhu dotčených 
a panovala shoda na další možné přípravě opatření,“ 
uvádí krajinný vodohospodář Lukáš Krejčí 
z projekční kanceláře Envicons, která pro 
institut zpracovává strategii pro boj se su-
chem v rámci vytipovaných lokalit v Pardu-
bickém kraji.

V roce 2021 získal Institut environ-
mentálních výzkumů a aplikací podporu 
z Norských fondů, a to z výzvy Bergen 
na praktickou implementaci adaptačních 
opatření. Jako jedno z modelových opatře-
ní se nabízela zmíněná revitalizace Banín-
ského potoka. V listopadu 2021 proběhla 
v Baníně další koordinační schůzka, kde se 
potvrdil společný zájem na dalším pokra-
čování projektu. V tuto dobu se rozběhly 
projekční práce, které v první fázi spočívaly 
zejména ve shromáždění podkladů. Hlav-
ním požadavkem správce vodního zdroje 
bylo vyloučení negativního vlivu revitali-
zace na kvalitu podzemních vod. Z tohoto 
důvodu byl zpracován detailní hydrogeolo-
gický průzkum. Ukázalo se, že geologické 
podmínky jsou v zájmové lokalitě vesměs 

příznivé. Ve zhruba třetině řešeného úseku 
bude nutné provést určitá preventivní opat-
ření. Na základě podkladů bylo možno při-
stoupit k vlastním projekčním pracím.

K trasování revitalizovaného koryta 
Banínského potoka bylo vybráno území 
mezi současným korytem a silnicí vedoucí 
v patě pravého údolního svahu. V koridoru 
o šířce 8–22 m bude celkově srovnán terén 
do podoby rovinaté nivy. V tomto pásu 
bude vymodelováno revitalizované koryto. 
Bude se jednat o mělké (cca 30 cm hluboké) 
meandrující koryto s kapacitou na 30denní 
vodu. V současné době je koryto v dolním 
úseku hluboké až 2 m. Šířka koryta bude 
od cca 1 m v přímém úseku až po 3 m v zá-
krutech. Potoční koridor bude doplněn 
o rozptýlené výsadby. Oproti současnému 
stavu dojde k prodloužení trasy koryta 
o 520 m (z 730 na 1250 m).

Velkou výzvou, která stojí před celou naší 
společností, je obecně zlepšování stavu kra-
jiny, zejména jejího vodního režimu. Kom-
plexní revitalizace vodních toků a niv je 
jedním z hlavních nástrojů. Výsledkem bývá 
obnovená říční krajina s vysokou ekologic-
kou hodnotou. Dalším benefitem je zvýšení 
retence vody v nivě. Banínský potok je jed-
ním z větších přítoků horní Svitavy. Níže le-
žící území podél Svitavy je značně ohroženo 
povodněmi. Společně s potenciálně uvažo-
vanou revitalizací Svitavy dojde obnovením 
rozlivů do nivy ke snížení kulminačních 
povodňových průtoků. Tento efekt bude 
posouzen hydrodynamickým modelem. 
Neméně důležitým aspektem revitalizace je 

vytvoření pobytového a rekreačního zázemí 
pro obyvatele. Pokud se do budoucna ještě 
více zlepší kvalita povrchových vod, bude 
možné v revitalizované nivě realizovat jed-
noduchá opatření k podpoře infiltrace vod.

„Projekt revitalizace Banínského potoka má širo-
kou podporu. Aktivně se na jeho přípravě podílí města 
Brno a Svitavy a obec Banín. Velice proaktivní jsou 
též přístupy státních organizací Povodí Moravy, s. p.,  
a Státního pozemkového úřadu,“ říká krajinný 
vodohospodář Lukáš Krejčí.

Upřesňuje, že podobné záměry mají při 
své přípravě a realizaci spoustu překážek. 
V tomto případě jsou však velice příznivé 
majetkoprávní vztahy, kdy v řešeném úze-
mí zcela odpadají jednání se soukromými 
vlastníky. Z důvodu ochrany vodního zdro-
je však bude třeba zajistit určitou iniciální 
nepropustnost nového koryta pro poten-
ciální zdroje znečištění, které může tvořit 
náhodná havárie, čistírna odpadních vod 
v Baníně nebo také plošné znečištění z po-
vodí, zejména ze zemědělství.

„V současné době považujeme za největší překáž-
ku úspěšného dokončení akce rostoucí ceny materiálů 
a služeb. Na revitalizaci byla v době sestavení projek-
tového záměru vyčleněna konkrétní částka. Případný 
rozdíl se pokusíme dokrýt z jiných zdrojů. V současné 
době již žádné jiné překážky v úspěšném dokončení 
revitalizace nevidíme. Dle předpokládaného harmo-
nogramu by měla být revitalizace dokončena nejpoz-
ději do dubna 2024. V tuto chvíli pevně věříme, že vše 
dopadne podle plánu,“ říká Lukáš Krejčí.

Projekty ReSAO byly podpořeny Nor-
skem prostřednictvím Norských fondů 
z výzev Oslo a Bergen. 

Úpravy vodních toků mají v Česku dlouhou tradici a také rozličný účel. V mnoha 
případech se jednalo o protipovodňovou ochranu, zajištění zemědělské půdy či 
odvodnění území. Případ Banínského potoka je odlišný.

BANÍNSKÝ POTOK SE VYMANÍ  
Z NEPRODYŠNÉHO KORYTA
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Pod záštitou Správy Národního parku Šu-
mava tu spolupracují odborníci a týmy 

vědeckých institucí s cílem zachránit per-
lorodku říční před vyhynutím na našem 
území. Jedna z hlavních a také posledních 
lokalit jejího výskytu je v Teplé Vltavě neda-
leko odsud. Kdysi neurčitě působící objekt, 
kde bývalo čas od času ke spatření „podivné 
osazenstvo“ biologů v holinách, neoprenech 
nebo bílých pláštích přebírající obsah kbelí-
ků před budovou, dnes slouží kromě jiného 
také jako informační centrum.

„V rámci prvního ,perlorodkového‘ projektu ,Sou-
žití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu‘ jsme si 
ověřili, že bývalá hájenka a ubytovna je jako základna 
pro výzkumníky vhodná a že se v ní dá zvládnout velké 
množství činností ,in situ‘ díky laboratornímu vyba-
vení, které se z prvního projektu do objektu pořídilo,“ 
vzpomíná na počátky projektu hydrobio-
ložka Eva Zelenková ze Správy Národního 
parku Šumava. „Také se ukázalo, že aktivní péče 
o perlorodku ve Vltavském luhu musí pokračovat, 
a to poměrně dlouho, pokud chceme, aby perlorodka 
ve Vltavě měla šanci na budoucnost,“ dodává hned 
vzápětí.

Perlorodka v naší zemi má totiž na ka-
hánku, a to i přesto, že je naším nejdéle ži-
jícím zvířetem. Namísto čistých řek s lososy 

a pstruhy jí zbývá k životu jen několik po-
hraničních říček v jižních Čechách. „Potřebuje 
ke svému životu totiž nejen přírodní řeky s čistým oko-
lím, ale i vodu čistší, než je pitná,“ seznamuje Eva 
Zelenková s prostředím, které perlorodka 
potřebuje k životu. Jednou z posledních ta-
kových řek u nás je Teplá Vltava v Národním 
parku Šumava. Teprve čas ukáže, zda mají 
zdejší přestárlé, více než stoleté perlorodky 
naději, že se dočkají další mladé generace.

Vymírající populace
Perlorodka říční se pod drobnohled odbor-
níků na Šumavě dostala už v osmdesátých le-
tech minulého století. Početnost perlorodek 

na Blanici, nejzachovalejší lokalitě v Česku, 
se tehdy odhadovala na 115 000 jedinců.  
Tehdy byly také prováděny průzkumy, 
které odhalily pouze roztroušený výskyt 
perlorodky v Teplé Vltavě. Následně byl 
v roce 1990 do Vltavy přemístěn zbytek vy-
mírající populace z Křemžského potoka. 
„V současnosti je celkový počet perlorodek ve Vltavě 
odhadován na zhruba 1 500 jedinců a v Blanici se 
jejich počet snížil na necelých 10 000,“ vypočítá-
vá Eva Zelenková.

Na obou řekách se Správa Národního 
parku  Šumava snaží za pomoci nejrůz-
nějších opatření populaci perlorodky po-
silovat.

Z ŠUMAVSKÉ HÁJENKY V DOBRÉ 
SE STALA HYDROBIOLOGICKÁ 
STANICE
Na Šumavě na konci silnice za obcí Dobrá stojí stavení. Jeho dnešní podoba odkazuje 
na původní hospodářské využití zejména díky dřevěné stodole. Po proběhlé 
rekonstrukci, financované z dotace OPŽP, zde vznikly potřebné podmínky  
pro hydrobiologické výzkumy a terénní základna.

V současnosti je Teplá Vltava v úseku od Soumarského 
mostu až po vzdutí Lipna územím s významným výskytem 
perlorodky a úsek mezi Soumarským mostem a ústím 
Volarského potoka je z pohledu vhodnosti říčního prostředí 
považován dokonce za nejcennější v České republice.

Foto: Jana Slezáková, Beleco Foto: Jana Slezáková, Beleco
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Perlorodka říční je velmi zajímavý živočich, 
jehož život je úzce spojen s pstruhem obecným. 
Vývoj perlorodky po oplození začíná v záro-
dečném vaku matky, kde v létě zrají v bezpečí 
mezi jejími lasturami oplozená vajíčka. Ke kon-
ci léta samička začne vyvrhovat tisíce vylíhlých 
larev zvaných glochidia. „Vypadají jako miniaturní 
past na medvěda,“ popisuje vývoj perlorodky říční 
David Pithart, hydrobiolog a vedoucí projek-
tu. „Tyto larvy se pak několik hodin vznášejí v říční vodě, 
a když je náhodou vdechne pstruh, okamžitě se mu přicvak-
nou na žábry. Když se to povede jedné z tisíce, může mluvit 
o štěstí,“ pokračuje. Zapouzdřené na žábrách 
zůstanou do začátku příštího léta a pěkně se 
tam vykrmí. Když jsou metamorfované – pře-
měněné z larev na perlorodky – pustí se a pa-
dají na dno řeky, kde se zahrabávají a pak už 

žijí pode dnem, kde se – ačkoli mají jen půl mi-
limetru – dokážou aktivně pohybovat, a to po-
mocí svalnaté nohy, která svým tvarem připo-
míná spíše jazyk. V tomto prostředí žijí deset 
až patnáct let i více a pomalu rostou. „Tato fáze 
je pro život perlorodky nejkritičtější a úspěšně ji dokončí 
tak jedna ze sta,“ připomíná David Pithart. Ještě 
štěstí, že dospělá perlorodka ročně vypouští 
statisíce mikroskopických glochidií.

Perlorodka a pstruh – příběh  
dvojí ochrany
Správa Národního parku Šumava se dlou-
hodobě snaží ochránit a posílit populaci 
perlorodky ve Vltavě i skrze její navázanost 
na pstruha, a to prostřednictvím hned něko-
lika konkrétních projektů. 

PROJEKT  
V ČÍSLECH 

Celkové způsobilé výdaje
6 450 208 Kč

Příspěvek EU
6 450 208 Kč

Perlorodka říční je 
sladkovodní druh mlže, 
který se v Česku vyskytuje 
hlavně v Blanici, Malši nebo 
sporadicky v Teplé Vltavě 
na Šumavě.

Foto: Jana Slezáková, BelecoFoto: Jana Slezáková, Beleco

Foto: Jana Slezáková, Beleco Foto: Jana Slezáková, Beleco
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„V roce 1997 proběhla stabilizace protrženého mean-
dru a vyhlášení chráněných rybích oblastí. Rok poté 
bylo vysazeno 830 odchovaných juvenilních perlorodek 
o velikosti 1–4 centimetry. V letech 1999 až 2003 bylo 
prováděno řízené invadování (,nakažení‘) pstruhů per-
lorodčími larvami a jejich vypuštění do řeky, a to v počtu 
až 100 ryb ročně,“ vypočítává Eva Zelenková.

Asi nejviditelnějším opatřením ochrany 
biotopu perlorodky byla regulace vodáckého 
využití řeky. V roce 2005 byly stanoveny prv-
ní limity a od roku 2010 byl zaveden systém 
splouvání Teplé Vltavy, jenž má jasná pravi-
dla. To ale není zdaleka vše. Dále Správa Ná-
rodního parku Šumava revitalizovala v minu-
losti narovnané a zahloubené přítoky Vltavy, 
potoky Hučina, Jedlový a Žlebský, čímž do-
šlo k podpoře přirozeného rozmnožování 
pstruhů. Mnoho obcí v povodí Vltavy vybu-
dovalo z vlastní iniciativy velmi účinné nové 
čističky odpadních vod. Vznikla výzkumná 
stanice v obci Dobrá a jsou realizovány další 
projekty. „Všechny mají za úkol ochránit řeku s uni-
kátně čistou vodou a výjimečným společenstvem rost-
linných a živočišných druhů, které navíc kraluje perlo-
rodka,“ připomíná mluvčí Správy Národního 
parku Šumava Jan Dvořák.

Nejcennějším úsekem pro život perlorodek 
– je z pohledu říčního prostředí na Teplé Vl-
tavě úsek mezi Soumarským mostem a ústím 
Volarského potoka. „Jsou zde stovky perlorodek. Vl-
tava je dnes jedinou řekou v České republice, která dokáže 
poskytnout potravu i nejmladším stadiím perlorodek. Vět-
šina jí pochází přímo z řeky, z takzvaných podvodních luk. 
Proto je Vltava vhodným prostředím pro polopřirozený 
odchov a posilování tohoto živočicha. Je tudíž řekou, která 
snad i do budoucna má šanci stát se významnou lokalitou 
pro záchranu druhu u nás i v Evropě,“ popisuje Eva 
Zelenková. „Aby byl umělý chov úspěšný, je potřeba 
věnovat mu hodně pozornosti a trpělivosti,“ vysvětluje. 
„Probíhá to tak, že shromážděné perlorodky se po vypad-

nutí z žaber hostitele vloží do odchovných klícek a umístí 
se na vhodné místo do řeky. Poté se musí minimálně jed-
nou za čtrnáct dní proplachovat a odstraňovat usazeni-
ny. Jednou za rok se počítají a měří přírůstky – nejdříve 
po třech, ale lépe po pěti letech, kdy už je přirozená úmrt-
nost perlorodek malá, se vypustí do řeky na několik pečlivě 
vybraných míst s prokysličeným dnem. Nejlépe je jednodu-
še přidáme na stabilní místo k přežívajícím perlorodčím 
mohykánům,“ doplňuje.

A tak se kriticky ohrožené perlorodce říč-
ní na Šumavě po několika desetiletích blýs-
ká na lepší časy. V rámci projektu „Posílení 
a ochrana populace perlorodky říční v NP 
Šumava“, který je zaměřen zejména na posi-
lování populace perlorodky, sledování kvality 
prostředí a výběr vhodných míst pro výsadky, 
se během pěti let navýší populace tohoto vzác-
ného mlže zhruba o 5 000 jedinců, kteří budou 
schopni dožít se reprodukce.

Rekonstrukce hydrobiologické  
stanice
Pro práci na záchraně perlorodky říční na Šu-
mavě potřebovali výzkumníci a odborní pra-
covníci vhodné zázemí, a proto Správa Národ-
ního parku Šumava přistoupila k rekonstrukci 
bývalé hájenky v Dobré. Vznikla tak Hydro-
biologická stanice Dobrá. Rekonstrukce zača-
la v červnu 2018 a skončila v únoru 2019, kdy 

již běžel pokračující „perlorodkový“ projekt, 
jehož základna se musela téměř na rok přestě-
hovat do jiného objektu.

„Hájenka měla mnoho nedostatků, které jsme se roz-
hodli vyřešit celkovou rekonstrukcí objektu a jeho lepším 
přizpůsobením plánovaným činnostem,“ popisuje Eva 
Zelenková. Na rekonstrukci se spolu s ostatní-
mi odborníky sama podílela.

V rámci projektu byla přepracována dispo-
zice přízemí s ohledem na možné využití pro 
odchovy perlorodek, práci výzkumných týmů 
i vnitřní expozici o perlorodce. Celý objekt se 
zateplil a byla i snaha o odizolování sklepních 
prostor, kde byl provozován akvarijní systém 
pro experimentální odchov invadovaných ryb, 
ale narazilo se na problémy s velkou vlhkostí  
a odpadávající omítkou. Nově se řešily odpa-
dy, zmodernizovalo se sociální zařízení, vznik-
la sušárna neoprenových obleků, do všech míst 
byly nainstalovány radiátory, zřídil se rezervní 
zdroj vody (vrt). Opravila se střecha hospodář-
ské budovy, místo udusané hlíny se položila 
zámková dlažba a zavedla se do ní elektřina –  
nyní slouží z poloviny jako sklad a z poloviny 
jako dřevník. Částečně se z projektu pořídilo 
i vnitřní vybavení včetně vybavení kuchyňky. 
Končící „perlorodkový“ projekt stanici navíc 
vybavil vnitřní i vnější expozicí v podobě info-
tabulí a posterů o výzkumu perlorodky.

Nároky perlorodky na kvalitu prostředí jsou vysoké, 
rozmnožování velmi složité a pravděpodobnost toho, že se 
perlorodka dožije svých 140 let, je velice malá. Dospělosti se 
totiž dožijí přinejlepším jen asi dvě procenta z celé generace.

Foto: Jana Slezáková, Beleco
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Řeka Blanice, která pramení na území 
Chráněné krajinné oblasti Šumava ve vo-

jenském výcvikovém prostoru Boletice a prv-
ními desítkami kilometrů protíná chráněné 
území, bývala na chráněnou perlorodku říční 
velmi bohatá. To se ale za posledních dvacet 
pět let změnilo a nyní Správa Národního par-
ku Šumava společně s odborníky bojují za zá-
chranu této populace.

Na začátku devadesátých let minulého 
století se počet perlorodek na horním toku 
Blanice odhadoval na zhruba 114 000 tisíc. 
V roce 2016 jich však v řece zůstalo jen oko-
lo 7 500. „Nebývale vysoká úmrtnost perlorodek se 
projevila už na začátku devadesátých let, konkrétně 
v roce 1990, kdy byla velmi tuhá zima a část kolonií 
perlorodek vymrzla. Druhá enormní úmrtnost byla 
zaznamenána hned o dva roky později po silném 
znečistění toku a k poslední největší ztrátě perlorodek 
došlo při více než tisícileté povodni v roce 2002, kdy 
průtok na Blanici dosáhl 202 m3/s (průměrný průtok 
je přitom necelých 0,8 m3/s),“ vysvětluje důvody 
obrovského úbytku perlorodek náměstkyně 
ředitele Správy Národního parku Šumava 
Silvie Havlátková.

Celková početnost populace perlorodky 
říční v řece Blanici nad Husineckou přehra-
dou tehdy poklesla o 59 procent oproti stavu 
před povodní. V roce 2016 se potvrdila nej-
horší očekávání. Počet dospělých perlorodek 
v řece Blanici klesl pod hranici 10 000 kusů,  
na 7 500, a to je počet, při kterém se začí-
ná se záchranným odchovem. „Už v roce 2016 
jsme začali s polopřirozeným odchovem v odchovné 
stanici ve Spálenci. Věděli jsme, že vysazovat může-
me až starší odchované jedince, kteří pak mají vyšší 
pravděpodobnost dožít se dospělosti. A k vypuštění 

prvních stovek malých perlorodek došlo právě letos 
v srpnu a září,“ říká bioložka Eva Zelenková. 
Letos byla Blanice obohacena o 400 šestile-
tých perlorodek. V nadcházejících letech se 
plánuje vysazovat další, každoročně bude 
vypuštěna do řeky zhruba 1 000 kusů, a to 
do doby, než počet perlorodek bezpečně 
stoupne nad 10 000 kusů.

„Podle našich zkušeností z monitoringu a odchovů 
je v současnosti Blanice schopna bez problémů uživit 
juvenily starší tří let. Tedy po překonání kritických dvou 
až tří let perlorodky již prospívají. Zároveň realizujeme 
v povodí Blanice managementy v podobě kosení, struž-
kování a kompostování na podporu tvorby potravy pro 
perlorodky,“ říká Silvie Havlátková. Ke zlepše-
ní stavu perlorodčí populace by měl přispět 
nový odchovný a reprodukční prvek u Zby-
tinského potoka. Zde se obnovuje starý ná-
hon v rámci projektu z Operačního progra-
mu Životní prostředí, kdy mísení úživné vody 
Zbytinského potoka a vody Blanice zlepší 
potravní nabídku pro nejmladší perlorodky, 
které zde budou polopřirozeně odchovávány. 
Tento projekt bude dokončen v roce 2023, 
a to ještě předtím, než opět na podzim té-
hož roku bude do Blanice vypuštěno dalších  
1 000 kusů perlorodky. 

Perlorodka v Blanici

PROGRAM POLOPŘIROZENÉHO ODCHOVU PERLORODKY ŘÍČNÍ

V naší zemi byl pro perlorodku vypracován 
záchranný program. „Ten shrnuje zásady 
a principy její ochrany a také aktivity, které 
jsou pro její přežití na jednotlivých lokalitách 
klíčové,“ říká Eva Zelenková. Významné místo 
v záchranném programu zaujímají i aktivity 
monitorizační a výzkumné.

V rámci ochrany perlorodky se od roku 2004 
začaly v Teplé Vltavě systematicky monitorovat 
podvodní rostliny, kvalita vody a do určité 
míry i četnost populace perlorodky. „S ohle-
dem na tyto průzkumy se stanovily limity pro 
splouvání řeky,“ připomíná Eva Zelenková. 
Průzkumy řeky prováděl tým z Výzkumného 
ústavu vodohospodářského a právě díky spe-
cialistům z tohoto ústavu a dlouhým debatám 
na půdě Správy Národního parku Šumava 
vznikl návrh prvního projektu, který Správa 
NP a CHKO Šumava podaly do OPŽP v roce 
2011 pod názvem „Soužití člověka a perlo-
rodky říční ve Vltavském luhu“. „Projekt, jehož 
jsem byla odborným garantem a adminis-

trátorem současně, byl zaměřen zejména 
na inventarizaci perlorodek a výzkum jejího 
biotopu v lokalitě Teplá Vltava a vztahů mezi 
perlorodkou a jejím hostitelem pstruhem 
obecným,“ vysvětluje Eva Zelenková. „Bez 
pomoci odborníků zabývajících se problema-
tikou perlorodky by projekt určitě nevznikl,“ 
zdůrazňuje autorka projektu.

Kromě toho projekt zahrnoval i částečnou 
úpravu hájenky na Dobré pro účely pro-
jektu – úpravu sklepního prostoru a dvou 
„laboratorních“ místností. „Do budoucna 
předpokládáme, že bude i nadále využívána 
při polopřirozených odchovech perlorodky 
a bude základnou pro skupiny odborníků 
i studentů, kteří budou provádět výzkumy 
v tomto území,“ mluvila tehdy Eva Zelenková 
o dnes již dokončeném projektu.

Polopřirozený odchov perlorodek je metoda, 
která byla vyvinuta Jaroslavem Hruškou v rám-
ci českého záchranného programu. Spočívá 

v umělém infikování, takzvaném invadování, 
vhodných pstruhů glochidiemi perlorodek. 
„Invadace probíhá velmi rychle, protože 
koncentrace perlorodek ve vodě, do které jsou 
pstruzi ponořeni, je daleko vyšší než v přírodě, 
a je tedy nutné kontrolovat míru napadení 
žaber,“ vysvětluje Eva Zelenková. Ve spoluprá-
ci s rybí líhní Borová Lada jsou zajištěny ryby 
a provedena invadace a ryby jsou umístěny 
v chráněném prostředí líhně a drženy do jara 
dalšího roku. Pak jsou přemístěny do akva-
rijních systémů a počká se na vypadnutí 
mladých perlorodek, které se poté uzavřou 
do průtočných odchovných klícek zpola 
zaplněných pískem. Klícky se poté umístí 
do odchovných stružek nebo přímo do řeky, 
kde se pravidelně kontrolují a čistí. Nejvyšší 
úmrtnost perlorodek je v prvních letech života. 
Uvádí se, že dospělosti se jich dožijí jen asi dvě 
procenta, a proto je lepší odhad počtu živých 
perlorodek v řece možné získat při vypouštění 
starších, alespoň pětiletých perlorodek, které 
mají velikost přibližně 1 cm.

„Hlavní přínos projektu vidíme ve zřízení poměrně 
dobře vybavené terénní hydrobiologické stanice, kde se dá 
přespat, uvařit si a pracovat v terénu. Bude tam do bu-
doucna dále řešena problematika perlorodky, neboť je 
připraveno pokračování končícího projektu. Stanice je ale 
využívána také dalšími výzkumníky, například ornito-
logy, kteří potřebují pracovat v tamní oblasti, a studenty 
i jinými zájmovými skupinami, které stanici mohou využí-
vat pro terénní cvičení nebo pro semináře,“ uzavírá Eva 
Zelenková příběh přeměny šumavské hájenky 
v Hydrobiologickou stanici Dobrá. 

Foto: Jana Slezáková, Beleco

Foto: Jana Slezáková, Beleco
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IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORY ZACÍLENÍ VÝZVY ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ

Číslo a název specifického cíle
Číslo 
výzvy 

Číslo a název opatření Upřesnění zacílení výzvy Druh výzvy
Plánované datum 
vyhlášení výzvy

Předpokládané 
datum ukončení 
příjmu žádostí

1.1
Podpora energetické účinnosti  
a snižování emisí skleníkových  
plynů

008 1.1.2
Snížení energetické náročnosti / zvýšení účinnosti  
technologických procesů

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz  ve zdravotnictví, 
školství a sociálních službách)

průběžná  24. 8. 2022 31. 5. 2023

009 1.1.2
Snížení energetické náročnosti / zvýšení účinnosti  
technologických procesů

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz  ve zdravotnictví, 
školství a sociálních službách)

průběžná  24. 8. 2022 31. 5. 2023

1.2

Podpora energie z obnovitelných  
zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 
2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti 
stanovených v uvedené směrnici

011
1.2.1 
1.2.2

Opatření 1.2.1 a 1.2.2

Podpora není určena pro obce s počtem obyvatel menším nebo rovno 3 000 (k 1. 1. 2022 dle údajů 
ČSÚ), které realizují fotovoltaické systémy instalované na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi 
budovy spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí, včetně přístřešků 
(např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Obce s počtem obyvatel  
menším než 3 000 budou podpořeny v rámci Modernizačního fondu.

průběžná  24. 8. 2022 31. 5. 2023

1.3
Podpora přizpůsobení se změnám  
klimatu, prevence rizik a odolnosti  
vůči katastrofám

005
1.3.1 
1.3.2

Projektové schéma
Realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování u projektů  
s celkovými výdaji do 200 000 eur v rámci opatření 1.3.1 a 1.3.2

průběžná  31. 8. 2022 10. 1. 2023

019 1.3.3, 1.3.4 Opatření 1.3.3 a 1.3.4
Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na nakládání  
se srážkovými vodami

průběžná  14. 9. 2022 31. 10. 2023

022 1.3.5

Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, 
zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monito-
rovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných 
systémů; zpracování digitálních povodňových plánů,  
zpracování analýzy odtokových poměrů

Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a moderni-
zaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni; zpracování 
podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ)

průběžná  16. 11. 2022 28. 4. 2023

006 1.3.7
Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů  
podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu

Vrtné hydrogeologické průzkumy, analýzy; bilance zásob podzemní vody průběžná  31. 8. 2022 30. 9. 2022

023 1.3.8
Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních  
svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů

Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd. průběžná  16. 11. 2022 31. 5. 2023

018 1.3.9
Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních 
center zaměřených na změnu klimatu

Komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center, v této výzvě nebudou 
podporovány projekty zaměřené pouze na pomůcky nebo vybavení.

kolová  7. 9. 2022 31. 1. 2023

020 1.3.10 Prevence a řízení antropogenních rizik průběžná 9. 11. 2022 15. 11. 2023

1.4
Podpora přístupu k vodě  
a udržitelného hospodaření  
s vodou

025 1.4.1 a 1.4.4 Projektové schéma
Projektové schéma na administraci projektů opatření 1.4.1 v oblasti ochrany vod (podpora domov-
ních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a intenzifikace vodních zdrojů 
včetně souvisejících objektů)

průběžná 9. 11. 2022 15. 2. 2023

002 1.4.1
Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba 
kanalizací 

Výstavba centrální  ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba/dostavba kanalizace  za účelem 
napojení nových obyvatel na kanalizaci, opatření je možné mezi sebou kombinovat

průběžná 15. 8. 2022 28. 2. 2023

021
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3

Opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
Výstavba centrální  ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanali-
zace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci, opatření je možné mezi sebou kombinovat

kolová 15. 8. 2022 20. 10. 2022

026 1.4.4., 1.4.5 Opatření 1.4.4, 1.4.5 Výstavba/dostavba  vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody kolová 15. 8. 2022 20. 10. 2022

1.5
Podpora přechodu na oběhové  
hospodářství účinně využívající  
zdroje

004
1.5.1, 1.5.2, 
1.5.4, 1.5.5, 
1.5.7, 1.5.8

Opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.7, 1.5.8
Kompostéry; RE-USE centra; vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy,  PAYT, 
čistírenské kaly, materiálové využití odpadů, opatření je možné mezi sebou kombinovat

průběžná  17. 8. 2022  31. 12. 2023

024
1.5.1, 1.5.2, 
1.5.4, 1.5.5

Opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5
Kompostéry; RE-USE centra; vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy,  PAYT, 
opatření je možné mezi sebou kombinovat

průběžná  7. 12. 2022  31. 12. 2023

014
1.5.6, 1.5.9,  
1.5.11

Opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.11 Třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; nakládání s nebezpečnými odpady kolová  17. 8. 2022  30. 12. 2022

1.6

Posilování ochrany a zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a zelené  
infrastruktury, a to i v městských  
oblastech, a snižování všech forem  
znečištění

007 1.6.1 Projektové schéma
Realizace tzv. projektového schéma OPŽP zjednodušenými metodami vykazování u projektů s celko-
vými výdaji do 200 000 eur v rámci opatření 1.6.1

průběžná  31. 8. 2022 10. 1. 2023

012 1.6.4
Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny 
technologických postupů

průběžná  17. 8. 2022 31. 7. 2023

013 1.6.5

Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodno-
cení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologic-
kých aspektů a pořízení a modernizace systémů pro archivaci 
a zpracování údajů o znečišťování ovzduší 

průběžná  17. 8. 2022 31. 7. 2023

015 1.6.8 
Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní 
zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy kolová  7. 9. 2022 18. 1. 2023

016 1.6.8
Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní 
zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Rekultivace starých skládek průběžná  7. 9. 2022  18. 11. 2023

027 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro 
péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území

průběžná 31. 10. 2022 28. 2. 2023

028 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, péče o chráněná území, 
omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, návštěvnická infrastruktura sloužící k 
usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody 

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

029 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Péče o chráněná území, návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných 
územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

030 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro 
péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

031 1.6.2 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Zprůchodnění migračních překážek pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich 
úmrtnosti

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

HARMONOGRAM VÝZEV V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027 NA ROK 2022 (k  11. říjnu 2022)
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IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORY ZACÍLENÍ VÝZVY ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ

Číslo a název specifického cíle
Číslo 
výzvy 

Číslo a název opatření Upřesnění zacílení výzvy Druh výzvy
Plánované datum 
vyhlášení výzvy

Předpokládané 
datum ukončení 
příjmu žádostí

1.1
Podpora energetické účinnosti  
a snižování emisí skleníkových  
plynů

008 1.1.2
Snížení energetické náročnosti / zvýšení účinnosti  
technologických procesů

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz  ve zdravotnictví, 
školství a sociálních službách)

průběžná  24. 8. 2022 31. 5. 2023

009 1.1.2
Snížení energetické náročnosti / zvýšení účinnosti  
technologických procesů

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz  ve zdravotnictví, 
školství a sociálních službách)

průběžná  24. 8. 2022 31. 5. 2023

1.2

Podpora energie z obnovitelných  
zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 
2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti 
stanovených v uvedené směrnici

011
1.2.1 
1.2.2

Opatření 1.2.1 a 1.2.2

Podpora není určena pro obce s počtem obyvatel menším nebo rovno 3 000 (k 1. 1. 2022 dle údajů 
ČSÚ), které realizují fotovoltaické systémy instalované na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi 
budovy spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí, včetně přístřešků 
(např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Obce s počtem obyvatel  
menším než 3 000 budou podpořeny v rámci Modernizačního fondu.

průběžná  24. 8. 2022 31. 5. 2023

1.3
Podpora přizpůsobení se změnám  
klimatu, prevence rizik a odolnosti  
vůči katastrofám

005
1.3.1 
1.3.2

Projektové schéma
Realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování u projektů  
s celkovými výdaji do 200 000 eur v rámci opatření 1.3.1 a 1.3.2

průběžná  31. 8. 2022 10. 1. 2023

019 1.3.3, 1.3.4 Opatření 1.3.3 a 1.3.4
Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na nakládání  
se srážkovými vodami

průběžná  14. 9. 2022 31. 10. 2023

022 1.3.5

Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, 
zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monito-
rovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných 
systémů; zpracování digitálních povodňových plánů,  
zpracování analýzy odtokových poměrů

Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a moderni-
zaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni; zpracování 
podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ)

průběžná  16. 11. 2022 28. 4. 2023

006 1.3.7
Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů  
podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu

Vrtné hydrogeologické průzkumy, analýzy; bilance zásob podzemní vody průběžná  31. 8. 2022 30. 9. 2022

023 1.3.8
Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních  
svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů

Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd. průběžná  16. 11. 2022 31. 5. 2023

018 1.3.9
Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních 
center zaměřených na změnu klimatu

Komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center, v této výzvě nebudou 
podporovány projekty zaměřené pouze na pomůcky nebo vybavení.

kolová  7. 9. 2022 31. 1. 2023

020 1.3.10 Prevence a řízení antropogenních rizik průběžná 9. 11. 2022 15. 11. 2023

1.4
Podpora přístupu k vodě  
a udržitelného hospodaření  
s vodou

025 1.4.1 a 1.4.4 Projektové schéma
Projektové schéma na administraci projektů opatření 1.4.1 v oblasti ochrany vod (podpora domov-
ních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a intenzifikace vodních zdrojů 
včetně souvisejících objektů)

průběžná 9. 11. 2022 15. 2. 2023

002 1.4.1
Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba 
kanalizací 

Výstavba centrální  ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba/dostavba kanalizace  za účelem 
napojení nových obyvatel na kanalizaci, opatření je možné mezi sebou kombinovat

průběžná 15. 8. 2022 28. 2. 2023

021
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3

Opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
Výstavba centrální  ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanali-
zace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci, opatření je možné mezi sebou kombinovat

kolová 15. 8. 2022 20. 10. 2022

026 1.4.4., 1.4.5 Opatření 1.4.4, 1.4.5 Výstavba/dostavba  vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody kolová 15. 8. 2022 20. 10. 2022

1.5
Podpora přechodu na oběhové  
hospodářství účinně využívající  
zdroje

004
1.5.1, 1.5.2, 
1.5.4, 1.5.5, 
1.5.7, 1.5.8

Opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.7, 1.5.8
Kompostéry; RE-USE centra; vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy,  PAYT, 
čistírenské kaly, materiálové využití odpadů, opatření je možné mezi sebou kombinovat

průběžná  17. 8. 2022  31. 12. 2023

024
1.5.1, 1.5.2, 
1.5.4, 1.5.5

Opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5
Kompostéry; RE-USE centra; vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy,  PAYT, 
opatření je možné mezi sebou kombinovat

průběžná  7. 12. 2022  31. 12. 2023

014
1.5.6, 1.5.9,  
1.5.11

Opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.11 Třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; nakládání s nebezpečnými odpady kolová  17. 8. 2022  30. 12. 2022

1.6

Posilování ochrany a zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a zelené  
infrastruktury, a to i v městských  
oblastech, a snižování všech forem  
znečištění

007 1.6.1 Projektové schéma
Realizace tzv. projektového schéma OPŽP zjednodušenými metodami vykazování u projektů s celko-
vými výdaji do 200 000 eur v rámci opatření 1.6.1

průběžná  31. 8. 2022 10. 1. 2023

012 1.6.4
Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny 
technologických postupů

průběžná  17. 8. 2022 31. 7. 2023

013 1.6.5

Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodno-
cení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologic-
kých aspektů a pořízení a modernizace systémů pro archivaci 
a zpracování údajů o znečišťování ovzduší 

průběžná  17. 8. 2022 31. 7. 2023

015 1.6.8 
Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní 
zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy kolová  7. 9. 2022 18. 1. 2023

016 1.6.8
Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní 
zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Rekultivace starých skládek průběžná  7. 9. 2022  18. 11. 2023

027 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro 
péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území

průběžná 31. 10. 2022 28. 2. 2023

028 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, péče o chráněná území, 
omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, návštěvnická infrastruktura sloužící k 
usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody 

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

029 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Péče o chráněná území, návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných 
územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

030 1.6.1
Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější 
části přírody a krajiny

Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro 
péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

031 1.6.2 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Zprůchodnění migračních překážek pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich 
úmrtnosti

průběžná 31. 10. 2022 30. 6. 2023

HARMONOGRAM VÝZEV V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027 NA ROK 2022 (k  11. říjnu 2022)
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Čistírny odpadních vod  
a kanalizace
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2023
Alokace: 4 000 000 000 Kč

2. výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpad-
ních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace 
za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Mezi oprávněné příjemce patří obce, 
jejich dobrovolné svazky, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné 
z více než 50 % veřejným subjektem a zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více 
než 50 % veřejným subjektem.

Udržitelné nakládání  
s odpady
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023
Alokace: 500 000 000 Kč

4. výzva cílí na velké množství konkrétních aktivit v oblasti udržitelného odpado-
vého hospodářství včetně prevence vzniku odpadů. Patří sem například kompostéry, re-use 
centra, výstavba a modernizace sběrných dvorů, zařízení pro zpracování čistírenských 
odpadních kalů a také předcházení odpadům z jednorázového nádobí nebo jednorázových 
obalů. Jednotlivá opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Energetické úspory  
ve veřejné infrastruktuře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2023
Alokace: 500 000 000 Kč

8. výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech 
a prádelnách v sektorech zdravotnictví, ve školství a v sociálních službách. Určena je pro 
Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Je určena 
pro široké spektrum žadatelů od obcí přes veřejnoprávní instituce po školy.

Energetické úspory  
ve veřejné infrastruktuře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2023
Alokace: 500 000 000 Kč

9. výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prá-
delnách v sektorech zdravotnictví, ve školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký 
kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslez-
ský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. Je určena pro široké spektrum žadatelů od obcí přes 
veřejnoprávní instituce po školy.

Obnovitelné zdroje energie 
ve veřejných budovách
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2023
Alokace: 825 000 000 Kč

11. výzva směřuje ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřej-
ných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. Výzva podporuje 
velké množství technických řešení a různorodá řešená zařízení. O peníze mohou žádat 
kraje, obce, státní podniky, školy a další subjekty.

Stacionární zdroje  
znečišťování ovzduší
Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2023
Alokace: 2 360 000 000 Kč

12. výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i projektům 
zaměřeným na realizaci dodatečných technologií a změnu technologických postupů.

Systémy pro posuzování 
znečištění ovzduší
Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2023
Alokace: 150 000 000 Kč

13. výzva se zaměřuje na aktivity spojené s pořízením či modernizací systémů 
pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší, a to včetně systémů určených 
k archivaci a zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Příjemci jsou obce, kraje, 
školy, obchodní společnosti a další subjekty.

Třídění a dotřiďování  
odpadů
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022
Alokace: 500 000 000 Kč 

14. výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů či energetické 
využití odpadů nebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady. Do pod-
porovaných opatření patří třídicí a dotřiďovací systémy, výstavba a modernizace zařízení 
pro energetické využití odpadů a budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání 
s nebezpečnými odpady.

Sanace lokalit  
s ekologickou zátěží
Ukončení příjmu žádostí: 18. 1. 2023
Alokace: 1 200 000 000 Kč

15. výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých 
složek životního prostředí: z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového 
prostředí či půdního vzduchu. Žádat mohou subjekty od obcí až po fyzické osoby.

AKTUÁLNÍ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AKTUÁLNÍ VÝZVY
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AKTUÁLNÍ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rekultivace starých  
skládek
Ukončení příjmu žádostí: 18. 11. 2023
Alokace: 300 000 000 Kč

16. výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před 
platností legislativy o odpadech. Cílem je odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské 
zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek.

Environmentální centra se 
zaměřením na změnu klimatu
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2023
Alokace: 300 000 000 Kč

18. výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentál-
ních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdě-
lávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či 
k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená 
opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

Srážkové vody a opatření 
proti povodním
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023
Alokace: 2 500 000 000 Kč

19. výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových 
opatření a na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalších 
opatření, která přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Podpora přírodních  
stanovišť a druhů a péče  
o nejcennější části přírody 
a krajiny
Zahájení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2023
Alokace: 600 000 000 Kč

27. výzva podporuje monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, 
zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany 
chráněných území. Oprávněnými žadateli jsou resortní organizace ochrany přírody minis-
terstva životního prostředí. 

Podpora přírodních  
stanovišť a druhů a péče  
o nejcennější části přírody 
a krajiny
Zahájení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023
Alokace: 370 000 000 Kč

28. výzva poskytuje peníze na péči o přírodní stanoviště a druhy, opatření 
na podporu ohrožených druhů, péči o chráněná území, omezení šíření invazních nepůvod-
ních a expanzivních druhů, návštěvnickou infrastrukturu sloužící k usměrnění návštěvníků 
v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody. Žadateli mo-
hou být různé subjekty vyjma resortních organizací ochrany přírody MŽP. 

Podpora přírodních  
stanovišť a druhů a péče  
o nejcennější části přírody 
a krajiny
Zahájení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023
Alokace: 600 000 000 Kč

29. výzva se za měří na péči o chráněná území, návštěvnickou infrastrukturu 
sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice 
ochrany přírody. Žadateli jsou resortní organizace ochrany přírody ministerstva životního 
prostředí. 

Podpora přírodních  
stanovišť a druhů a péče  
o nejcennější části přírody 
a krajiny
Zahájení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023
Alokace: 40 000 000 Kč

30. výzva podporuje monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, 
zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany 
chráněných území. Oprávněnými žadateli jsou kraje.

Zprůchodnění migračních 
překážek pro živočichy 
Zahájení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023
Alokace: 290 000 000 Kč 

30. výzva umožní udělat taková opatření, která zprůchodní migrační cesty pro 
živočichy a omezí jejich úmrtnost. Například sem patří rybí přechody a opatření podporující 
poproudovou migraci, zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (např. 
obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra247, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na význam-
ných tahových cestách, a další opatření. Žadateli mohou být subjekty od obcí po fyzické osoby. 
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Obnova infrastruktury  
po požáru
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022, 
nejpozději však do vyčerpání alokace 
Alokace: 100 000 000 Kč 

Tato mimořádná výzva je určena pro zlepšení životního prostředí na území zasaženém 
požárem ve dnech 24. 7. – 12. 8. 2022. Bude podpořena obnova poškozených nebo zniče-
ných prvků a související infrastruktura. Dotace bude žadatelům vyplácena zálohově. Žádat 
mohou obce, jejichž katastrální území zasahuje do území NP České Švýcarsko, Správa NP 
České Švýcarsko, Ústecký kraj (obnova krajské komunikace). 

Ekologické výukové  
programy
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022, 
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 33 000 000 Kč

Výzva č. 7/2022 umožňuje získat peníze na denní i pobytové ekologické 
výukové programy pro děti a mládež a také na programy pro učitele všech stupňů škol, 
budoucí učitele (tzn. zejména studenty pedagogických oborů) a lektory vzdělávacích orga-
nizací. Oprávněnými žadateli mohou být všechny právnické osoby, které splní předepsané 
podmínky programu a výzvy s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí 
a organizačních složek státu.

Výuka o změně klimatu
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022
Alokace: 46 500 000 Kč

Výzva č. 6/2022 se zaměřuje na ekologické výukové programy o změ-
ně klimatu. Předmětem podpory je zajištění realizace denních i pobytových ekologických 
výukových programů pro děti a mládež se zaměřením na oblast změny klimatu, pro účely 
této výzvy se jedná o žáky druhého stupně základních škol, středních škol, vyšších odborných 
škol, studenty vysokých škol a členy zájmových uskupení, např. Junák, v této věkové kategorii. 
Podpořeny budou i programy pro učitele či budoucí učitele, rovněž se zaměřením na oblast 
změny klimatu. Výzva je vyhlášena v rámci Národního plánu obnovy.

Elektromobilita
Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023
Alokace: 600 000 000 Kč

Výzva č. 3/2022 podporuje nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví 
žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospoda-
ření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou elektromobily a au-
tomobily s vodíkovým pohonem. Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřej-
ných dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla (podporováno pouze s nákupem 
vozidla). Výzva je vyhlášena v rámci Národního plánu obnovy.

Ochrana ozonové vrstvy
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022, 
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 20 000 000 Kč

Výzva č. 2/2022 podporuje projekty, které pomáhají chránit ozonovou 
vrstvu Země. Cílem je snížení emisí a vypouštěných látek poškozujících ozonovou vrstvu 
Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší. Výzva podporuje sběr a recyklaci 
skleníkových plynů. Přispěje také na jejich likvidaci i na vybavení školicích center pracovníků 
s alternativními látkami. Oproti dřívějším výzvám se již netýká jen regulovaných látek, jako 
jsou freony či halony, ale zaměřuje se i na fluorované skleníkové plyny, které významně 
přispívají ke globálnímu oteplování.

Zelená stuha
Ukončení příjmu žádostí: 1. 4. 2025 
Alokace: 21 000 000 Kč

Výzva č. 1/2022 je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ 
a „Zelená stuha ČR". Ty mohou požádat o dotaci na zeleň, obnovu a budování cest, rekon-
strukce drobných stavebních objektů a další projekty jako například revitalizace vodních 
toků a ploch či environmentální vzdělávání. Maximální výše podpory na jeden projekt je až 
100 % z celkových způsobilých výdajů.

Emise ze stacionárních 
zdrojů
Ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2023, 
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 30 000 000 Kč

Výzva č. 14/2021 přispěje ke snížení emisí těžkých kovů a pachových 
látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů. Cílem podpory je omezit 
negativní dopady na kvalitu ovzduší a lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápa-
chem. Za peníze z dotace je možné pořídit technologie vedoucí ke snížení emisí vybraných 
těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti – a technologie vedoucí ke snížení emisí 
pachových látek.

Černé skládky 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2022, 
nejpozději však do vyčerpání alokace 
Alokace: 50 000 000 Kč 

Výzva č. 11/2021 nabízí radnicím prostředky na financování odvozu  
a úklidu nezákonně soustředěného odpadu a jeho likvidací. Z veřejných prostranství včetně 
lesních porostů tak mohou zmizet hromady odpadků, starého oblečení, nábytku či pneuma-
tik. Použít je obce naopak nemohou na nelegální skládky tvořené stavebním a demoličním 
odpadem nebo kontaminovanou zeminou. Dotace obcím uhradí až 80 % celkových výdajů, 
minimálně 50 tisíc, maximálně pak půl milionu na jeden projekt.

AKTUÁLNÍ VÝZVY NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AKTUÁLNÍ VÝZVY
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Zdroje vody
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, 
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 450 000 000 korun

Výzva č. 9/2021 pokračuje v podpoře realizace nových nebo regenerace/
intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Dotaci je možné 
získat i na realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody, včetně instalace 
nezbytné technologie a napojení na stávající vodovod, či na vytvoření nového veřejně přístupného 
odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován. Žadateli mohou být obce, dobro-
volné svazky obcí, obchodní společnosti či zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 
50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výkup pozemků ve zvláště 
chráněných územích
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, 
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 95 500 000 korun

Výzva č. 8/2021 navazuje na předchozí podobné výzvy a umožňuje 
zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 
a podporu biodiverzity v nich. Státní vlastnictví pozemků umožní správám národních parků 
a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR realizaci vhodného managementu dle schválených 
plánů péče nebo zásad péče. Oprávněnými žadateli jsou správy národních parků a Agentu-
ra ochrany přírody a krajiny ČR.

Domovní čistírny  
odpadních vod
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, 
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 300 000 000 korun

Výzva č. 7/2021 je zaměřena na podporu realizace soustav individuál-
ních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel pro 
budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro 
budovy ve vlastnictví dané obce v oblastech, kde není z technického či ekonomického hle-
diska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Výsadba stromů –  
grantové schéma
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokace: 30 000 000 Kč

Výzva č. 5/2021 je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednic-
tvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. 
Cílem je podpořit co největší počet výsadeb stromů v terénu paralelně s realizací projektů 
podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financo-
vání prostřednictvím zapojení soukromých prostředků. Žádat mohou nestátní neziskové or-
ganizace s prokazatelnou zkušeností s poskytováním podpory na výsadbu stromů a místní 
akční skupiny (MAS).

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

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

Joo, dobrý. Pořád si vodí
domů kamarády.

a jak se vlastně líbí
adélce v lesní školce?

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

kristýna M. S.
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Jsou příspěvkové organizace krajů, měst 
a obcí (PO ÚSC) způsobilými žadateli?

Ano, tyto subjekty jsou způsobilými ža-
dateli v případě, že to umožňují Pravidla 
pro žadatele a výzva. Těmto subjektům 
bude platba zaslána prostřednictvím jejich 
zřizovatele na jeho bankovní účet. Bankov-
ní účet zřizovatele dodává Fondu příjemce 
podpory a tento bankovní účet bude uveden 
v právním aktu. Z důvodu platby prostřed-
nictvím třetího subjektu nejsou PO ÚSC 
způsobilé pro kombinované platby.

Je možné registrovat žádost o podporu 
s chybějícími dokumenty s tím, že budou 
doplněny na základě výzvy ve stanoveném 
termínu pro doplnění?

Všechny dokumenty předkládané k žá-
dosti musí být vydány příslušným subjek-
tem, případně nabýt právní moci nejpoz-
ději ke dni podání žádosti (její registrace 
v MS2021+), přičemž datum vydání doku-
mentu / nabytí právní moci musí být pro-
kazatelné. Předkladatelé žádostí s chybě-
jícími dokumenty budou vyzváni k jejich 
doplnění a v případě nesplnění stanovené-
ho termínu vydání / nabytí právní moci bu-
dou tyto žádosti z administrace vyřazeny.

Jak postupovat v případě, že na projekto-
vou dokumentaci projektu OPŽP byla již 
čerpána jiná dotace a nyní v rámci před-
loženého projektu v OPŽP jsou náklady 
na projektovou přípravu částečně hrazeny 
v rámci paušálu na nepřímé náklady, aby 
to nebylo posouzeno jako dvojí financo-
vání?

Pokud jsou nepřímé výdaje financová-
ny i z jiných veřejných zdrojů než z OPŽP 

(např. z prostředků SFŽP ČR v rámci vý-
zev NP ŽP 3/2020 – Projektová příprava –  
VH projekty a 6/2020 – Projektová pří-
prava – sucho a povodně nebo krajských 
či místních dotačních prostředků), ne-
smí docházet ke dvojímu financování a je 
nutné tyto další veřejné zdroje na úhra-
du vzniklých výdajů (nákladů) zaúčtovat 
vždy odděleně od projektů z OPŽP s přija-
tými úhradami nepřímých výdajů. V rámci 
paušální sazby zůstávají přijaté finanční 
prostředky paušálu nad rámec skutečných 
výdajů plně k dispozici příjemci a jejich 
využití příjemcem nebude nutné doklado-
vat v rámci administrace dotace.

V kumulativním rozpočtu projektu se 
nepřímé náklady automaticky zařazují 
do neinvestičních nákladů, u stavebních 
projektů jsme nic nikdy nezařazova-
li do neinvestičních nákladů. Náklady 
na projektovou přípravu, administraci 
a TDI atd., které teď jsou pokryty pau-
šálem na nepřímé náklady, byly vždy 
zařazeny do investičních nákladů. Nejde 
tedy o chybné zařazení nepřímých nákladů 
ve výši paušálu do neinvestičních nákladů, 
popř. je možné to upravit?

Projektová příprava spadá v novém 
období do nepřímých výdajů, které jsou 
poskytovány paušálem v rámci zjednodu-
šených metod vykazování. Podstatou tzv. 
zjednodušených metod financování je to, 
že příjemci podpory nejsou povinni vý-
daje, které spadají pod režim zjednodu-
šeného vykazování výdajů, jednoznačně 
přiřazovat ke konkrétnímu projektu a pro-
kazovat je účetními doklady. Z toho důvo-
du není možné ani jednoznačně zjistit, zda 

jsou prostředky určeny na investiční, či 
neinvestiční výdaj projektu, a prostředky 
paušálu jsou proto jednotně vedeny jako 
neinvestiční. Uvědomujeme si, že zejména 
pro příjemce účtující dle vyhlášky o roz-
počtové skladbě může být problém částku 
paušálu přiřadit k investičním výdajům, 
a tato problematika byla diskutována na-
příč operačními programy i se zástupci 
Ministerstva financí a Finanční správy. 
Výsledkem dohody byla informace, že fi-
nanční prostředky paušálu přijaté nad rá-
mec skutečných výdajů, případně takové, 
které není možné k reálnému výdaji v účet-
nictví přiřadit, zůstávají příjemci pro jeho 
využití, které nebude nadále předmětem 
kontroly.

Co jsou půjčky pro projekty OPŽP 2021+ 
a na které projekty se vztahují?

Možnosti čerpání doplňkové půjčky, 
příp. dotace z Národního programu Život-
ní prostředí, mohou využít obce s počtem 
obyvatel do dvou tisíc, a to za účelem do-
financování svých vodohospodářských 
projektů, které patří pod specifický cíl 1.4.  
O podporu je možné žádat i v rámci opat-
ření 1.3.9 – Investice do modernizace 
vzdělávacích environmentálních center za-
měřených na změnu klimatu. Půjčku nebo 
dotaci lze čerpat až do výše celkových 
způsobilých výdajů. Příjem žádostí běží 
až do 31. května 2023.

Kde je možné najít harmonogram výzev 
OPŽP 2021–2027?

Průběžně aktualizovaný harmonogram 
výzev je k dispozici na webu www.opzp.cz 
v sekci Dokumenty.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Operační  
program  
Životní  
prostředí  
2021–2027
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Předpokládají se v OPŽP výzvy spíše sou-
těžní, nebo průběžné?

Výzvy se předpokládají spíše nesoutěž-
ní průběžné. U opatření, kde očekáváme 
výrazný převis „poptávky nad nabídkou“, 
budou vyhlašovány kolové soutěžní výzvy.

Co je cílem programu?
Operační program Životní prostředí 

bude i v období 2021–2027, podobně jako 
v předchozích letech, základním zdrojem 
podpory pro financování projektů v ob-
lasti ochrany životního prostředí. Cílem 
OPŽP21+ je ochrana a zajištění kvalitní-
ho prostředí pro život obyvatel, přechod 
k oběhovému hospodářství a podpora 
efektivního využívání zdrojů, omezení 
negativních dopadů lidské činnosti na ži-
votní prostředí a klima, zmírňování do-
padů změny klimatu a příspěvek k řešení 
problémů životního prostředí a klima-
tu na evropské a globální úrovni. Jde 
o ochranu a péči o přírodu a krajinu, 
zlepšení kvality ovzduší, ochranu a zlep-
šení stavu vody a vodního hospodář-
ství, řešení sucha, povodňovou prevenci 
a opatření proti sesuvům půdy, sanace 
míst s ekologickou zátěží, zavedení prin-
cipů oběhového hospodářství a účinné-
ho využívání zdrojů, zvýšení energetické 
účinnosti a podporu energetických úspor, 
efektivní a šetrné využívání obnovitel-
ných zdrojů energie a modernizaci vzdě-
lávacích environmentálních center zamě-
řených na změnu klimatu.

V čem se programové období OPŽP 
2021–2027 liší od období předchozího? 
Co jsou hlavní novinky?

Nové dotační období se opět zaměří 
na podporu energetických úspor, vodo-
hospodářské infrastruktury, prevence 
a přizpůsobení se suchu a povodním, 
kvality ovzduší, nakládání s odpady či 
na podporu ochranu přírody.

Témata oblastí podpory jsou nastavena 
obdobně, liší se především ve struktuře 
a nastavení podporovaných aktivit. Jedná 
se např. o zařazení podpory na vybudová-
ní soustavy domovních ČOV do tradiční 
oblasti budování vodovodů a kanaliza-
cí, o návrat podpory environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty s důrazem 
na zvyšování povědomí o změně klimatu 
nebo o podporu prevence vzniku dalších 
typů odpadů, jako jsou potravinové od-
pady, textil nebo odpady ze zdravotnictví 
apod.

Důležitou změnou je usnadnění reali-
zace komplexnějších projektů, a to spoje-
ním více podporovaných aktivit do jedné 
žádosti o podporu. Je vhodné, aby reali-
zované projekty byly postaveny na kom-
plexním přístupu, kdy sledují více cílů 
najednou a neřeší izolovaně jednotlivosti. 
Znamená to především důraz na komplex-
ní rekonstrukci veřejných budov, která 
řeší nejen snížení energetické náročnosti, 
ale zároveň i využití obnovitelných zdrojů 

energie, zvýšení kvality vnitřního prostře-
dí či adaptaci budovy na změnu klimatu.

Významnou novinkou je uplatnění tzv. 
zjednodušených metod vykazování nákla-
dů. Jedná se o metody vykazování, kdy 
se vypočítávají způsobilé náklady podle 
předem stanovené metody na základě vý-
stupů, výsledků nebo některých jiných ná-
kladů. Tyto metody představují hlavní pr-
vek zjednodušení OPŽP21+, jelikož jejich 
užití výrazně snižuje administrativní zátěž 
všech zapojených subjektů.

Zjednodušené metody vykazování vý-
dajů jsou uplatněny pro financování pro-
jektové přípravy a administraci žádosti, 
koordinaci projektu v průběhu a po ukon-
čení fyzické realizace, zajištění povinné 
publicity a vybraných opatření realizace.

Jakým způsobem je možné podat žádost 
o podporu?

Žádosti o podporu jsou přijímány na zá-
kladě vyhlášených výzev pro předkládání 
žádostí, zveřejněných v části Nabídka dota-
cí. Žádosti se podávají elektronicky, a to vý-
hradně prostřednictvím internetového por-
tálu IS KP21+, včetně všech požadovaných 
podkladů, tak jak to stanovuje text příslušné 
výzvy. Veškerá další administrace projektu 
probíhá rovněž v portálu IS KP21+.

Podání, resp. podpis žádosti o podporu 
probíhá výhradně formou kvalifikovaného 
elektronického podpisu. Do počítače ne-
musíte instalovat žádný program. Žádost 
o podporu vyplníte přímo v okně interne-
tového prohlížeče.

Jak dlouho bude program fungovat?
Program je naplánován na evropské 

programové období 2021–2027. Způsobi-
lost výdajů končí v roce 2029, kdy bude 
program finálně uzavřen. Jedná se o ná-
stupnický program OPŽP 2014–2020.

Slyšel jsem, že by se v novém období OPŽP 
2021–2027 mělo zjednodušit podání 
žádosti. Jakým způsobem to bude fungovat 
a jakých opatření se to bude týkat?

V oblasti ochrany a péče o přírodu 
a krajinu s sebou nové období Operační-
ho programu Životní prostředí 2021–2027 
přináší tzv. zjednodušené metody vykazo-
vání (dále „ZMV“) pro projekty do 200 tis. 
eur. Žádosti budou podpořeny jednorá-
zovou částkou, která bude stanovena dle 
dokumentu „Náklady obvyklých opatření 
MŽP“ a na kterou bude mít žadatel nárok 
po splnění všech výstupů projektu (řádné 
ukončení realizace dle schválené doku-
mentace a dle podmínek poskytovatele 
dotace). Žadatelé budou moci dále využít 
paušální sazbu na tzv. nepřímé výdaje, kte-
ré zahrnují např. náklady na zpracování 
projektu vč. podkladových analýz, studií 
atd., koordinaci projektu, technický dozor 
nebo zajištění publicity. 

ZMV povedou k výraznému administra-
tivnímu zjednodušení pro žadatele při po-
dávání nových projektů do OPŽP, nebude 

nutné předkládat podrobný rozpočet, účet-
ní doklady nebo výběrové řízení ke kontrole. 
ZMV budou aplikovány na nejvyužívanější 
opatření, jako např. obnova a tvorba tůní, 
revitalizace říčních toků, výsadby v krajině 
a sídlech a řadu dalších.

Kolik prostředků je v programu k dispo-
zici a jak jsou rozděleny mezi jednotlivé 
oblasti podpory?

Program nabídne celkovou podporu 
ve výši cca 61 miliard korun:
•	 opatření	v	oblasti	energetické	účinnosti	

a snižování emisí skleníkových plynů – 
12,2 mld. korun;

•	 energie	z	obnovitelných	zdrojů	v	soula-
du se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně 
kritérií udržitelnosti stanovených v uve-
dené směrnici – 7,0 mld. korun;

•	 adaptace	 na	 změnu	 klimatu,	 prevence	
rizika katastrof a odolnosti vůči nim 
s přihlédnutím k ekosystémovým pří-
stupům – 10,2 mld. korun;

•	 přístup	k	vodě	a	udržitelné	hospodaře-
ní s vodou – 14,1 mld. korun;

•	 přechod	na	oběhové	hospodářství	účin-
ně využívající zdroje – 7,1 mld. korun;

•	 posilování	 ochrany	 a	 zachování	 příro-
dy, biologické rozmanitosti a zelené 
infrastruktury, a to i v městských oblas-
tech, a snižování všech forem znečištění 
– 10,6 mld. korun.

Poznámka: Výše jednotlivých alokací jsou pouze 
orientační, částky platí pro kurz 26 Kč za 1 euro.

Jak vysokou dotaci mohu získat?
Výše podpory je nastavena individuál-

ně k jednotlivým typům aktivit dle jejich 
priority. Mezi vysoce prioritní opatření 
jsou řazeny např. oblasti zaměřené na zvy-
šování energetické účinnosti, využívání 
obnovitelných zdrojů energie, předcháze-
ní vzniku odpadů a jeho recyklace či pří-
rodě blízká adaptační opatření reagující 
na změnu klimatu.

Na jaké projekty mohu získat dotaci? Kdo 
je oprávněným žadatelem?

Podporované aktivity v rámci OPŽP 
2021–2027 jsou shrnuty do šesti specific-
kých cílů:
•	 Podpora	opatření	v	oblasti	energetické	

účinnosti
•	 Podpora	energie	z	obnovitelných	zdrojů
•	 Podpora	 přizpůsobení	 se	 změnám	 kli-

matu, prevence rizik a odolnosti vůči 
katastrofám

•	 Podpora	 udržitelného	 hospodaření	
s vodou

•	 Podpora	 přechodu	 k	 oběhovému	 hos-
podářství

•	 Posílení	 biologické	 rozmanitosti,	 zele-
né infrastruktury v městském prostředí 
a snížení znečištění
Podpora z Operačního programu Ži-

votní prostředí 2021–2027 je určena ve-
řejnému sektoru, podnikatelům i domác-
nostem, a to v závislosti na jednotlivých 
oblastech podpory. 
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GALERIE PROJEKTŮ NPŽP

Zábřeh: Přírodní zahrada školky
MŠ Zábřeh pořídila do své zahrady přístřešek z přírodního materiálu, 
pod kterým se nachází nové lavice a stoly. Do zbývajícího prostoru 
zahrady byly pořízeny didaktické prvky jako sluneční hodiny, pexeso, 
otočný totem a makety zvířat. Dále byla pořízena králíkárna a včelí úl.

Podoblast podpory: 6.1 – Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta

Název projektu: EKOráj III. – zelená střecha
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Příjemce podpory: Mateřská škola Zábřeh,  
Strejcova 132/2a
Ukončení projektu: říjen 2021

Těmice: Posílení vodovodu
Předmětem projektu bylo přebudování stávajícího hydrogeologické-
ho průzkumného vrtu na vodní dílo a jeho napojení na vodárenskou 
soustavu obce. Dále byl instalován objekt k úpravě vody.

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

Název projektu: Posílení vodovodu Těmice
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Příjemce podpory: obec Těmice
Ukončení projektu: říjen 2021

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Hartmanice: Oprava cyklostezek
V místní části obce Dobrá Voda došlo k rekonstrukci místní komu-
nikace v úseku od záchytného parkoviště pro návštěvníky a turisty 
„Parkoviště u Dobré Vody“ po místní komunikaci až k rozcestníku 
„U Malého Babylonu“.

Podoblast podpory: 5.5.A – Podpora v oblasti 
infrastruktury a vybavenosti obcí

Název projektu: Oprava cyklostezek Hartmanice
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Příjemce podpory: město Hartmanice
Ukončení projektu: září 2020

Foto: archiv SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje
390 915 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
332 278 Kč

Celkové způsobilé výdaje
5 281 463 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
4 489 243 Kč

Celkové způsobilé výdaje
3 815 408 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
3 000 000 Kč

Horní Maršov: Dovybavení infocentra
Dokončení další etapy interaktivní expozice infocentra DOTEK (Dům 
obnovy tradic, ekologie a kultury) přineslo výrobu a instalaci interak-
tivních prvků, jako jsou vstupenkovník (pro vlastní výzdobu vstu-
penek), kiníčko a orchestrion (automat na místní produkty).

Podoblast podpory: 5.5.D – Podpora informačních 
center orientovaných na národní parky

Název projektu: Rozšíření vybavení infocentra 
DOTEK pro prezentaci místního dědictví a místní 
produkce v KRNAP
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Příjemce podpory: Středisko ekologické výchovy 

SEVER Horní Maršov, o. p.s.
Ukončení projektu: prosinec 2021

Celkové způsobilé výdaje
518 000 Kč

Dotace ze SFŽP ČR
440 300 Kč
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Chlumín: Výměna kotle
V základní škole vyměnili zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody, 
současně seřídili a regulovali otopnou soustavu. Instalován byl nový 
zdroj tepla.

Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie
Název projektu: Výměna zdroje tepla v ZŠ Chlumín
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Příjemce podpory: obec Chlumín
Předpokládané ukončení projektu: 31. 12. 2022

Zakřany: Kanalizace a intenzifikace ČOV
Vybudování splaškové kanalizace na návsi obce a převedení 
splaškových vod pomocí čerpací stanice a výtlaku do stávající 
splaškové kanalizace, současně také intenzifikace ČOV. Dříve byly od-
padní vody z domů na návsi vypouštěny do místního toku bez čištění.

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.1 – Snížit množství 
vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek 
do povrchových a podzemních vod
Název projektu: Odkanalizování návsi a intenzifikace 
ČOV v obci Zakřany
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-venkov
Příjemce podpory: obec Zakřany
Ukončení projektu: 28. 2. 2021

Horská Kamenice: Ochrana stáda
Realizace preventivních opatření na ochranu stáda ovcí před  
napadením vlkem obecným v pastevní sezoně i během zimy.  
Žadatel hospodaří v oblasti Horské Kamenice u Železného Brodu, 
novým opatřením bylo pořízení psa, košáru a funkčního oplocení.

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu
Název projektu: Zajištění ochrany stáda ovcí před 
útoky vlka obecného
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Příjemce podpory: Iveta Polejová
Ukončení projektu: 10. 6. 2020

Otaslavice: Poldr
V údolí nad obcí Otaslavice vznikl suchý poldr. Tvoří ho hutněná zemní 
hráz s bezpečnostním přepadem. Stavební objekt zahrnuje výstavbu 
zemní homogenní hráze, úpravu zátopového prostoru, dna a břehů, 
vybudování manipulačního objektu a odpadní potrubí do meliorační 
svodnice.

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou 
ochranu intravilánu
Název projektu: Poldr „Močelky“ Otaslavice
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
Příjemce podpory: obec Otaslavice
Ukončení projektu: 25. 6. 2018

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Foto: archiv SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje
239 000 Kč
Příspěvek EU
239 000 Kč

GALERIE PROJEKTŮ OPŽP

Foto: archiv SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje
6 624 590 Kč

Příspěvek EU
5 630 901 Kč

Celkové způsobilé výdaje
14 138 887 Kč

Příspěvek EU
9 013 540 Kč

Celkové způsobilé výdaje
1 219 977 Kč

Příspěvek EU
731 986 Kč
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To ale neznamená, že by se tu o životní 
prostředí dbalo méně než v národních 

parcích s vysokým stupněm ochrany. Na-
opak, vedení parku k otázkám ochrany pří-
rody a trvalé udržitelnosti přistupuje velmi 
vědomě a zodpovědně. Důkazem je jak sa-
motná budova Wild Center, která je vzorem 
toho, jak mohou inovativní a průkopnické 
stavební praktiky zvýšit energetickou efek-
tivitu budovy a snížit spotřebu energií, tak 
komplexní přístup centra k palčivým otáz-
kám dnešního života pod taktovkou klima-
tických změn.

Budova coby ukázkový příklad  
trvalé udržitelnosti
Objem vědeckých důkazů, které poukazují 
na to, k jak obrovskému narušení zemského 
klimatu dochází a že ho způsobuje nadměr-
né množství skleníkových plynů produko-

vaných lidskou činností, je veliký a stále 
narůstá. A není jich zase až tak zapotřebí. 
Stačí se rozhlédnout a pozorovat svět kolem 
sebe. Klima se za posledních pár let změ-
nilo i v Adirondackském parku a ohrožuje 
přírodní druhy i systémy, které se na jeho 
území nacházejí. Není možné jen tak sedět 
s rukama v klíně a nečinně tomu přihlížet, 
uvědomuje si vedení parku. A tak se veš-
kerým svým provozem a programem snaží 
na tyto změny a na to, jak jim zabránit, upo-
zorňovat. Začíná to budovou centra jako 
takovou. V té jsou na vlastní oči k vidění 
všechny prvky, díky nimž je adirondackské 
Wild Centre prvním muzeem ve státě New 
Yorku, kterému byla udělena certifikace 
LEED, jež hodnotí dopad budov na okolí, 
spotřeby vody a energie, použité materiá-
ly, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské 
kvality nutné pro efektivní práci. Informač-

ní panely tu návštěvníky detailně seznamu-
jí s tím, jak funguje velkokapacitní solární 
elektrárna na střeše centra i průkopnický 
topný systém, který celý komplex centra 
zahřívá. Centrum seznamuje své návštěv-
níky také s masivním kompostovacím zaří-
zením sestrojeným z lodního kontejneru, 
které centrum využívá. Denně se v něm dá 
zpracovat téměř 100 kilogramů organického 
materiálu, což výrazně snižuje plýtvání jíd-
lem, poplatky za skládkování i tvorbu meta-
nu, zatímco vzniká humus, který je cenným 
přídavkem do půdy pro pěstování zeleniny, 
ovoce i květin. Obří kompostér zdobí malba 
od místního umělce Petera Sewarda. „Kompo-
stér mi tím, jak vypadá, i tím, jak se chová, připomíná 
obrovské stvoření, které krmíme zbytky, jež se přemě-
ňují na kompost.“ To se ale všechno odehrává 
na mikroskopické úrovni pro pouhé oko ne-
zachytitelné, a tak ve svém díle celý proces 
vtipně a zvětšeně zachytil na stěně zařízení.

Wild Center nabízí pestrou  
škálu zážitků
Wild Center, dříve známé jako Natural His-
tory Museum of the Adirondacks, poprvé 
otevřelo své prostory návštěvníkům v roce 
2006. Svým provozem chtělo oslavit divokou 
přírodu a komunitu Adirondackského par-
ku a připravilo k té příležitosti dechberoucí 
podívanou na vydry skotačící ve vodopádu 
a pstruhy plující nad hlavami návštěvníků. 
Laťku, kterou při svém otevření nasadilo, 
drží dodnes. Muzeum je vysoce interaktivní 
a dává návštěvníkům na vlastní kůži zakusit 
zvířenu, rostlinstvo i ekologii adirondackské-
ho regionu. Za svůj cíl si muzeum zvolilo 
„vznítit v lidech neutuchající vášeň pro adirondackský 
park, kde mohou lidé i příroda bok po boku společně pro-
spívat a dávat příklad okolnímu světu“.

WILD CENTER V PARKU 
ADIRONDACKS JE VZOROVÝM 
PROJEKTEM TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

AKTUALITYZAHRANIČÍ

Divoké lesy, jezera, řeky a hory parku Adirondacks 
v americkém státě New York přitahovaly návštěvníky už 
před jeho vyhlášením v roce 1892 a přitahují je dodnes. 
Na rozdíl od národních parků nemá park žádnou 
otevírací dobu ani se tu nevybírá vstupné – byl totiž 
založen „pro volné užívání všech lidí pro jejich zdraví 
a potěšení“. Kromě veřejně přístupné divočiny jsou 
na území parku i soukromé pozemky, jejichž majitelé 
na nich celoročně žijí. 

Celý projekt Wild 
Center svým provozem 
odbourává zhruba devět 
tun skleníkových plynů 
ročně, což je ekvivalent toho, 
kdybychom ze silničního 
provozu odstranili dva 
automobily.
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SOUČASNÁ VÝSTAVA  
V ADIRONDACKSKÉM  
MUZEU NABÍZÍ NADĚJI  
V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ

Letošní léto bylo nejteplejším zazname-
naným létem v historii Adirondackského 
parku. Je to přímý důsledek klimatických 
změn, které eskalují nejen globálně, ale 
také lokálně. Stoupající teploty zasahují 
přírodu na celém světě a v lidech se do-
stavuje pocit bezmoci poté, co si přečtou 
další ze zpráv o tom, jak špatně na tom 
naše životní prostředí je. To je úplně 
nový fenomén, jehož zkoumání se věnují 
odborníci z yaleské univerzity a jemuž se 
rozhodlo dát prostor i adirondackské Wild 
Center.

Výstava Climate Solutions ukazuje příklady 
obyvatel Adirondackského parku, kteří se 
s těmito pocity bezmoci rozhodli naložit 
po svém, nezůstat sedět s rukama složený-
ma v klíně a udělat všechno pro to, aby 
následky klimatických změn co nejvíce 
zmírnili.

Výstava, rozdělená do čtyř okruhů, je 
věnována potravě, energii, přírodnímu 
prostředí a akčním předmětům, připrave-
ným pro návštěvníky. Představuje příběhy 
dvanácti adirondackských obyvatel, kteří 
se nějakým způsobem zasazují o lepší 
prostředí, ve kterém žijí – ať už je to místní 
farmář, ekolog, nebo dokumentaristé.

Téměř každý centimetr výstavního pro-
storu je věnován řešením klimatické krize. 
Interaktivní panely s informacemi o míst-
ním životním prostředí a klimatických 
výzkumech se nacházejí ve všech čtyřech 
odděleních výstavy. Například stěna vysta-
věná z živého mechu coby mapa ve tvaru 
Adirondackského parku poukazuje na růz-
né způsoby ukládání uhlíku v lese a další 
přírodní jevy, které se tu nacházejí.

„Naším cílem je inspirovat návštěvníky, aby 
pochopili, že nejbližší přírodu mají hned 
za domovními dveřmi a že je potřeba si 
k ní najít vztah a pečovat o ni. A není dost 
dobře možné vést dnes jakoukoli diskuzi 
o přírodě, aniž bychom se přitom museli 
zamyslet nad klimatem,“ říká Nick Gunn, 
marketingový ředitel Wild Center. „Jedno 
s druhým neoddělitelně souvisí.“

Wild Center nabízí nepřeberné množství přímých zážitků. 
Zatímco se vydry noří a potápějí ve vodopádu a dikobraz 
si pochutná na obědě, mohou návštěvníci pohovořit 
s přírodovědci, stanout tváří v tvář divoké říční štice, 
seznámit se s výrobou javorového sirupu i s tím, jakým 
způsobem zdejší půda živila generace domorodých obyvatel.

Další zážitky pak čekají za dveřmi Wild 
Center. Je možné se vydat na obchůzku 
parku s certifikovaným průvodcem, zažít 
jízdu v kánoi na řece, která okolo centra 
protéká, nebo se třeba zúčastnit speciálního 
workshopu lovení ryb v dírách vysekaných 
na zamrzlé řece. V programu Wild Walk 
se návštěvníci mohou vydat po zavěšených 

můstcích do korun stromů. Cestou narazí na 
čtyřpatrový dům postavený z větví, houpají-
cí se lávky i obří pavučinu, kde se mohou vy-
řádit, zaskákat si a pozorovat les pod sebou. 
Čeká tu na ně i hnízdo orla bělohlavého 
v nadživotní velikosti v nejvyšším bodě stez-
ky, ve kterém se mohou usadit a pozorovat 
dění v lese z úplně jiné perspektivy. 
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PLODINY, KTERÉ SE SAMY POHNOJÍ

AKTUALITYTECHNOLOGIE

Technologický institut v americkém 
Bostonu (MIT) je jednou z vědeckých 

institucí, které se otázce klimatických 
změn dlouhodobě věnují. Jeho výzkum-
níci před časem představili pět stěžejních 
projektů, v jejichž rámci pracují na tolik 
potřebných změnách, které by se v koneč-
ném důsledku zasloužily o zastavení anebo 
alespoň výrazné zmírnění takových změn. 
Jedním z nich je vývin zemědělských plo-
din, které by ke svému růstu nepotřebova-
ly žádná přídavná hnojiva – pohnojily by 
se totiž samy.

Úroda trpí klimatickými změnami
Po většinu naší historie docházelo ke kli-
matickým změnám. Probíhaly pomalu 
a pozvolna během stovek a tisíců let. Rost-
liny tak měly čas, aby se přizpůsobily ji-
ným teplotám, množství srážek i složení 
atmosféry. Ale klimatické změny vyvolané 
člověkem se odehrávají mnohem, mnohem 
rychleji. A zemědělské plodiny trpí. Úroda 

se v mnoha oblastech dramaticky snížila, 
stejně tak jako obsah proteinů v semenech 
obilovin. „A proto musíme stále vyvíjet funda-
mentální mechanismy pro bioinženýrství pestré šká-

ly zemědělských plodin,“ říká Mary Gehringo-
vá z výzkumného centra MIT. „Tyto plodiny 
musí i přes probíhající klimatické změny zůstat zdra-
vé a výživné. Zdá se ale, že mnohé z povahových rysů 

Více než 3,5 miliardy lidí je závislých na plodinách, jejichž 
pěstování vyžaduje nějakou formu hnojení, ať už je to 
hnůj, kompost, nebo chemická hnojiva. Rostliny, které 
hnojí samy sebe, by vyřešily hned dva palčivé problémy: 
zasloužily by se o snížení produkce skleníkových plynů, 
kterou mají zemědělská hnojiva na svědomí, a zároveň 
by zastavily pokles úrody, k němuž dnes v důsledku 
klimatických změn u mnoha plodin dochází.

Žijeme v době, kdy už se jen ve velmi málo odvětvích lidské činnost nějakým 
způsobem nepracuje na tom, aby se zastavily nebo alespoň co nejvíce zmírnily 
klimatické změny. Zemědělství je na jedné straně jeden z největších přispěvatelů 
k těmto změnám a na straně druhé se je v opravdu širokém záběru snaží zmírňovat –  
třeba vývojem plodin, které se samy pohnojí a tím ušetří spousty peněz i prostředí, 
ve kterém žijeme.
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POTENCIÁL TOHOTO 
PROJEKTU  
JE OHROMUJÍCÍ
Mary Gehringová, Jing-Ke Weng a je-
jich tým se na svém pracovišti nesnaží 
o nic menšího než o vývin zeměděl-
ských plodin, které za využití sa-
mohnojicí schopnosti luštěnin pohnojí 
samy sebe. Jde o několikafázový pro-
jekt. Nejdříve je potřeba identifikovat 
malé molekuly signalizující procesy, 
které se odehrávají mezi luštěninami 
a bakteriemi rhizobium. Pak přijde 
na řadu genetické sestrojení analo-
gického systému v plodinách, které 
nejsou luštěniny. Poté bude třeba 
určit, které malé molekuly vylučované 
z kořenů luštěnin dávají podnět k dusí-
kovo-uhlíkové výměně s bakteriemi 
rhizobium. A nakonec dojde ke gene-
tickému sestrojení biosyntézy těchto 
molekul v kořenech jiných plodin než 
luštěnin. A na úplném konci nezbyde 
než doufat, že tento zásah uvede 
do pohybu přirozený proces sycení 
obilovin tolik potřebnými nitráty.

Další velkou výzvou je skutečnost, 
že mikroby, které váží dusík v luště-
ninách, jsou prokaryotické bakterie, 
zatímco nám jde o rostliny jako 
pšenice a kukuřice. „To znamená, že 
jejich genetické vyjádření je naprosto 
odlišné,“ uvádí Jing-Ke Weng. Proto 
se při výzkumu více zaměřují na or-
ganely uvnitř buňky namísto celkové 
rostlinné buňky.

Přesto je potenciál tohoto projek-
tu ohromující. „Když se například 
zaměříme na samotnou kukuřici, 
mohli bychom snížit výrobu a užívání 
dusíkatých hnojiv o 160 000 tun,“ říká 
Jing-Ke Weng. Emise oxidu dusného, 
skleníkového plynu téměř 300krát 
silnějšího než oxid uhličitý, by se tak 
snížily o celou polovinu.

a předpokladů, které takový stav v plodinách zabez-
pečují, je kontrolováno epigenetikou – informacemi 
nacházejícími se mimo DNA. To znamená, že jejich 
předávání z generace na generaci není pravidlem,“ 
vysvětluje.

Mary Gehringová zkoumá proces klo-
nální neboli bezpohlavní produkce se-
men, která jsou geneticky shodná s ma-
teřskou rostlinou. Zhruba jedno procento 
kvetoucích rostlin je schopno předat svým 
potomkům informace asexuální cestou. 
„Je pravděpodobné, že geny umožňující takový způ-
sob předávání jsou v zemědělských plodinách již pří-
tomny,“ říká. Za cíl si dala vyladit tyto geny 
a způsoby přenosu tak, aby rostliny pře-
pnuly z pohlavního rozmnožování na ne-
pohlavní. „Je to výzva,“ přiznává.

Objektem většiny její práce je skromná 
rostlinka huseníček rolní, Arabidopsis tha-
liana. Huseníček je sice nenápadná, malá 
rostlinka, ale díky ní byl rozluštěn celý 
genom. U tohoto rostlinného druhu je 
možné vysledovat dráhy, které se vztahu-
jí k autonomnímu bezpohlavnímu vývoji 
endospermu – vnitřního živného pletiva 
semene. Výzkum Mary Gehringové má 
za cíl rozklíčovat geny, které za těmito 

dráhami stojí a „přemluvit“ rostlinu, aby 
si tento materiál, který podporuje bezpo-
hlavní rozmnožování, ponechala. Dalším 
krokem by pak přirozeně bylo vpravit ten-
to mechanismus do široké škály zeměděl-
ských plodin. „Tím by bylo možné vytvořit nové 
zemědělské druhy odolné vůči měnícímu se klimatu 
nebo druhy, které vyžadují méně hnojiv a pestici-
dů,“ uvažuje Mary Gehringová.

Modifikace zemědělských plodin
Zemědělství je rozhodně největším pro-
ducentem skleníkových plynů na světě. 
Jen ve Spojených státech je zodpovědné 
za zhruba čtvrtinu jejich emisí. Z toho celá 
třetina připadá na výrobu a používání hno-
jiv. Při výrobě hnojiv se navíc spotřebovává 
obrovské množství zemního plynu a dal-
ších neobnovitelných zdrojů. Většina hno-
jiv na bázi dusíku ještě k tomu končí v od-
tocích z polí a znečišťuje lokální vodní toky.

Nic z toho by nemuselo být, kdybychom 
používaly plodiny, které jsou schopny po-
hnojit samy sebe – získávat dusík ze vzdu-
chu, ze symbiózy s bakteriemi rhizobium, 
přítomnými v půdě. Jing-Ke Weng, člen 
týmu Mary Gehringové, se pokouší vpra-
vit tyto charakteristiky, které dnes nalézá-
me v rostlinách fazolí a hrášků, do dalších 
zemědělských plodin. „Snažíme se rostliny 
geneticky upravit tak, aby začaly vytvářet hnojivo 
pro svou vlastní potřebu,“ vysvětluje – ne tedy 
doslova vytvářet, ale umožnit mikrobům 
zachytávajícím dusík, s nimiž rostliny žijí 
v symbiotickém vztahu, aby tak učinily. 
Jing-Ke Weng se soustředí na modifiková-
ní obilovin, jako je kukuřice, rýže a pše-
nice, které tvoří okolo tří čtvrtin světové 
potravinové produkce. „Luštěniny, jako jsou 
fazole a hrášek, dokážou vytvářet v kořenech mecha-
nismy, díky nimž získávají dusík z bakterií v půdě 
výměnou za uhlík,“ říká. „Tato metabolická výmě-
na tedy znamená, že luštěniny produkují mnohem 
méně skleníkových plynů a vyžadují mnohem menší 
vstup fosilní energie než obiloviny.“

Nezodpovězenou otázkou pochopitel-
ně zůstává, zda se vstupování do přiroze-
ných mechanismů přírody lidstvu vyplatí 
i v dlouhodobém horizontu. Historie už 
mnohokrát prokázala, že tomu tak není. 
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Čistírna odpadních vod ve Slaném, 

místní části Blahotice, už nestačila po-

třebám rostoucího města. Proto radnice 

před dvěma lety začala s její zásadní pře-

stavbou. Náročná akce probíhala od lis-

topadu 2017 do července letošního roku. 

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

táhnout tuto pro Slaný významnou investiční akci. 

Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší 

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

těší, že se podařilo akci zrealizovat a naše čistírna 

splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních 

vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což 

umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl staros-

ta města Martin Hrabánek. 

Práce byly o to komplikovanější, že do-

savadní čistírna nemohla být odstavena, 

pracovalo se za nepřetržitého provozu, což 

kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, 

zhotovitelů a dodavatelů. 

Město vyšla přestavba na téměř 124,5 mi-

lionu korun. Projekt byl spolufinancován 

z Operačního programu Životní prostředí, 

dotace činila bezmála 57 milionů korun. 

Po přestavbě se zvýšila stávající kapacita ČOV 

na 16 000 ekvivalentních obyvatel za použití 

nejlepších dostupných technologií, které zá-

roveň zajistí vyšší účinnost čištění. Očekávaný 

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

hrnovala  vybudování nové usazovací nádrže 

a kalového hospodářství a došlo i na změnu 

aktivačního systému. Ostatní objekty, které 

se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod, 

byly přizpůsobeny potřebám nového tech-

nologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly 

zejména objektů předčištění odpadních vod. 

Provoz je zaměřen na čištění splaškových 

odpadních vod z města a řízeně přiváděných 

průmyslových odpadních vod. Vyčištěné 

odpadní vody jsou následně vypouštěny do  

recipientu, kterým je Červený potok. 

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci 

generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, 

kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla mana-

žerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová. 

VE SLANÉM SPUSTILI MODERNIZOVANOU ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

Slaný má moderní a větší čistírnu odpadních vod. Ve městě ji už nutně potřebovali.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

 Aktuality   Úspěšné projekty 

 Reportáže   Rozhovory 

 Zahraničí a technologie
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byly přizpůsobeny potřebám nového tech-

nologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly 

zejména objektů předčištění odpadních vod. 

Provoz je zaměřen na čištění splaškových 

odpadních vod z města a řízeně přiváděných 

průmyslových odpadních vod. Vyčištěné 

odpadní vody jsou následně vypouštěny do  

recipientu, kterým je Červený potok. 

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci 

generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, 

kteří nám pomohli projekt zrealizovat,“ uvedla mana-

žerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová. 

VE SLANÉM SPUSTILI MODERNIZOVANOU ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

Slaný má moderní a větší čistírnu odpadních vod. Ve městě ji už nutně potřebovali.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
KONFERENCE
Konference na téma udržitelnosti českého byznysu před-
staví energetická řešení pro samosprávy i investory
25. 10. 2022, 9:15–18:00 hod.
Spojka Karlín, Pernerova 697/35, 186 00  Praha 8
Podpora Státního fondu životního prostředí ČR pomáhá 
českému byznysu a samosprávám být odolnější vůči současné 
energetické krizi.

SEMINÁŘE 
Finanční udržitelnost u vodohospodářských projektů
8. listopadu 2022 / Praha / Hotel Iris Eden, Vladivostocká 2, 
Praha; 15. listopadu 2022 / Brno / Hotel Barceló Brno  
Palace, Šilingrovo náměstí 2, Brno; 23. listopadu 2022 / 
Praha / Hotel Iris Eden, Vladivostocká 2, Praha
Seminář je určen příjemcům dotací, zejména zástupcům 
měst a obcí, zpracovatelům jejich projektů a odpovědným 
osobám za provozování vodovodů a kanalizací vodohospo-
dářských projektů podpořených v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí (případně z Národního programu 
Životní prostředí).
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NextGenerationEU

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

BYLI JSME... 
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH má za sebou  
33. ročník a Státní fond životního prostředí ČR na něm ani letos 
nechyběl. Děkujeme všem, kteří si našli cestu k našemu poradenskému 
stánku. Věříme, že jsme vám odpověděli na otázky, jak s naší pomocí 
čelit stoupajícím cenám energií i jak adaptovat své obydlí na změnu 
klimatu. Představili jsme úsporná opatření z Nové zelené úsporám a po-
radili s aktuálně nejvíce žádanou podporou fotovoltaických elektráren 
a tepelných čerpadel i informace i o dotacích z OP Životní prostředí.

Tým pracovníků Státního fondu životního prostředí ČR vybojoval 
vynikající třinácté místo na dobročinném běhu Teribear v Praze. 
Třicetičlennému družstvu se společnými silami podařilo zdolat  
1 309 kilometrů a nadaci Terezy Maxové vyběhat 32 728 korun.  
Všem účastníkům patří velký dík za úžasný výkon a reprezentaci 
a všichni se těší na příští ročník.

Do charitativního happeningu se zapojilo celkem 11 644 lidí, kteří 
společně zdolali 149 056 kilometrů. Partneři akce proměnili kilometry 
na 3 724 305 korun, které pomohou opuštěným dětem. Jako poděko-
vání všem účastníkům a dárek k 25. narozeninám nadace se partneři 
v závěru happeningu rozhodli dorovnat částku pomoci na finálních 
5 000 000 korun.

Zaměstnanci se běhu účastní pravidelně. Všem děkujeme!

Zaměstnanci SFŽP ČR vyběhali v Teribearu peníze pro děti


